Laufey Karítas Einarsdóttir:
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ekki meistari
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Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Framsókn undirbýr nýtt
eftirlaunafrumvarp

SÝKNU EÐA VÆGARI DÓM Sak-

Óljósar afleiðingar breytinga á lögum um eftirlaun æðstu embættismanna gætu komið í veg fyrir að
lögunum verði breytt. Verið er að kanna það í forsætisráðuneytinu hvaða möguleikar eru til staðar
lagalega. Málið var rætt á þingflokksfundi framsóknarmanna í gær en ekki sjálfstæðismanna.

borningarnir þrír í líkfundarmálinu kröfðust
ýmist sýknu eða mildunar refsingar þegar
mál þeirra var tekið fyrir í Hæstarétti í gærmorgun. Sjá síðu 4

VIÐRÆÐUR FLJÓTLEGA Heather
Conley, aðstoðarráðherra í bandaríska utanríkisráðuneytinu, segir nýjar viðræður
um framhald varnarsamningsins hefjast
mjög fljótlega. Í uppstokkun herstöðvakerfis Bandaríkjamanna verði tekið tillit til tvíhliða samningsskuldbindinga við Íslendinga. Sjá síðu 4
STRÍÐSHANSKANUM KASTAÐ
Íhaldsmenn kalla Tony Blair lygara og frjálslyndir krefjast þess að hann upplýsi um
samskipti þeirra Goldsmith lávarðar, ráðgjafa ríkisstjórnarinnar, í aðdraganda innrásarinnar í Írak. Sjá síðu 6

VEÐRIÐ Í DAG

EFTIRLAUNAMÁLIÐ Forsætisráðuneytið
kannar nú lagalegar afleiðingar
þess ef lögum um eftirlaun ráðherra
og þingmanna yrði breytt. Þingflokkur Framsóknarflokksins ræddi
málið á þingflokksfundi í gær.
Hjálmar Árnason, þingflokksformaður Framsóknarflokksins,
segir að í forsætisráðuneytinu sé
vinna í gangi við frumvarp til
breytinga á lögunum líkt og boðað
hafi verið.
Hjálmar segir að fyrirhugaðar
breytingar á lögunum varði ekki
þau ákvæði sem breyttust við
samþykkt eftirlaunafrumvarpsins svokallaða fyrir tveimur
árum, heldur eldri ákvæði sem í

ljós kom þá að voru til staðar.
Spurður hvort ekki þurfi samþykki beggja flokka til að leggja
fram stjórnarfrumvarp um breytingar á lögunum sagði Hjálmar að
varast beri að oftúlka ummæli
Davíðs Oddssonar um málið. „Ég
held að hann hafi verið að skírskota
til eftirlaunafrumvarpsins sjálfs
sem samþykkt var fyrir tveimur
árum en hitt var eldra ákvæði sem
þingið hafði ekki áttað sig á fyrr en
þarna,“ sagði Hjálmar og áréttaði
að það væri nú til skoðunar.
Frá því að Fréttablaðið sagði frá
því í frétt í janúar að sjö fyrrverandi ráðherrar þæðu sautján milljónir í eftirlaun auk þess að vera á

DAVÍÐ OG GEIR H. HAARDE
Sjálfstæðismenn telja lagabreytingu geta
brotið gegn eignarrétti.

launum hjá ríkinu hafa orðið miklar umræður um málið. Þverpólitísk sátt varð um það í kjölfarið –
ef sjálfstæðismenn eru undanskildir – að breyta þessu ákvæði í
lögunum.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins óttast sjálfstæðismenn
afleiðingar lagabreytinga og vilja
því sem minnst hrófla við lögunum. Þeir benda á að samkvæmt
eignarréttaákvæði stjórnarskrárinnar megi ekki taka rétt af mönnum sem þeir hafi þegar áunnið sér
samkvæmt lögum.
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins ræddi málið ekki á fundi sínum
í gær að sögn þingflokksformannsins, Einars K. Guðfinssonar. „Eftirlaunalögin voru samþykkt fyrir
tveimur árum og því engin ástæða
til að ræða þau á þingflokksfundi
- sda
nú,“ sagði Einar.
Sjá síðu 14

Glæpaalda í Svíþjóð:

Enn finnast lík
á víðavangi

FREMUR ÞUNGBÚIÐ Skúrir sunnan
til, þokusúld fyrir norðan og austan en
þurrt að kalla í höfuðborginni. Hiti 3-11
stig, mildast Suðvestanlands. Sjá síðu 4.

Lögreglan á Gotlandi
glímir nú við enn eitt morðmálið í
Svíþjóð. Mikið hefur verið um
morð í landinu á undanförnum
vikum og hafa lík fórnarlambanna
fundist niðurgrafin á víðavangi.
Upp komst um síðustu morðin
þegar lík af manni og konu fundust í malargryfju á sunnanverðu
Gotlandi. Lögreglan á Gotlandi
hefur staðfest að um hjón á
fimmtusaldri er að ræða. Þau
sáust síðast fyrir rúmri viku.
Fram hefur komið að hjónin
höfðu sætt hótunum upp á síðkastið eftir að þau báru vitni í glæpamálum og leikur grunur á að
morðin hafi verið framin í
hefndarskyni. ■

GOTLAND

DAGU RI N N Í DAG

BOÐ OG BÖNN Boð og bönn í auglýsingum verða til umræðu á hádegisverðarfundi ÍMARK á Nordica Hóteli í hádeginu.
Rætt verður um auglýsingar Umferðarstofu,
auglýsingar um óholla fæðu og bann á
auglýsingum hér og í nágrannalöndum.
30
28
28

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

28
24
32

82%
20-49 ára karla á sv-horninu
lesa Fréttablaðið á föstudögum.*
Þeir eru m.a. að sækja
í bílaauglýsingar í smáauglýsingum – og það nýta
bílasölur sér.
*Gallup febrúar 2005

Finnskur barnaníðingur:

Misnotaði
445 drengi

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

ÞORSKI LANDAÐ Á AKRANESI Oddur og Hinrik Hinrikssynir og Björn Oddsson lönduðu í gær 1.800 kílóum af þorski úr Bresa AK 101 á
Akranesi. Þremenningarnir fengu 1.800 kíló í net sem þeir lögðu deginum áður. Hér sjást þeir mæla þorskinn. Fari hann yfir sjö kíló fá þeir
240 krónur fyrir kílóið, ella minna. Fyrr í gær fundaði forstjóri Hafrannsóknastofnunar með þingmönnum um stöðu þorskstofnsins. Sjá síðu 2

Þýskir þingmenn spurðu utanríkisráðherrann út úr tímunum saman:

Þjarmað að Joshka Fischer
Joshka Fischer, utanríkisráðherra
Þýskalands,
mátti í allan gærdag svara
spurningum þingmanna um fyrirmæli sín um útgáfu vegabréfsáritana til erlendra ferðamanna
sem andstæðingar hans segja að
hafi orðið til þess að opna austur-evrópskum glæpamönnum
leið inn í Þýskaland og þar með á

ÞÝSKALAND, AP

allt evrópska efnahagssvæðið.
Málið hefur reynst Fischer
afar erfitt, hann mætti í þýska
þingið klukkan tíu í gær til að
bera vitni og svaraði spurningum
langt fram yfir kvöldmat.
Fyrir fimm árum fyrirskipaði
Fischer að rýmkað skyldi á reglum um útgáfu vegabréfaáritana.
Í kjölfarið varð auðveldara fyrir

íbúa Austur-Evrópu að komast
til Þýskalands og að sögn nýttu
úkraínskir glæpamenn sér það
meðal annars til mansals.
Fischer viðurkenndi að hann
hefði gert mistök en sagði það
mjög orðum aukið að glæpamenn hefðu nýtt sér aðstöðuna,
glæpatíðni í Þýskalandi bæri
þess ekki vitni. ■

Finnskur karlmaður er
grunaður um að hafa misnotað
445 drengi í Taílandi á fimmtán
ára tímabili.
Maðurinn var handtekinn
þegar hann kom heim úr ferðalagi
til Taílands í janúar síðast liðnum.
Reynist maðurinn sekur er þetta
eitt stærsta glæpamál sem upp
hefur komið í Finnlandi þegar
litið er til fjölda fórnarlamba í
málinu.
Við húsleit heima hjá manninum fundust dagbækur þar sem
hann skráði lýsingar á drengjum
sem hann hafði misnotað á ferðum sínum til Taílands. Dagbækur
mannsins ná aftur til ársins 1989
og því er ljóst að hann hefur
stundað iðju sína í minnst hálfan
annan áratug. ■

FINNLAND

2
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Undirheimar Akureyrar:

Eignir og hagsmunatengsl:

Foreldrar óttaslegnir

Kristinn
fyrstur

Margir foreldrar á Akureyri hafa undanfarna daga hringt
í Foreldrahúsið í Reykjavík og
fengið ráðgjöf í kjölfar þess að 17
ára piltur á Akureyri var fyrir
rúmri viku skotinn ellefu skotum
með loftbyssu. Elísa Wíum,
starfsmaður
Foreldrahússins,
segir ótta hafa gripið um sig á
meðal þeirra foreldra á Akureyri
sem eiga börn sem nota fíkniefni
og fólk viti ekki hvernig það eigi
að bregðast við. „Við gefum ekki
upp nöfn eða tölur en ég get þó
sagt að svo virðist sem mikil
fíkniefnaneysla sé á Akureyri
núna og hafi verið í nokkurn tíma.
Foreldrar eru hræddir um að börn

FÍKNIEFNI

SPURNING DAGSINS
Stefán, kom nafnið Ragnheiður
Erla til greina?
„Þótt við dómarar séum sjálfhverfir er
þetta ekki tengingin, heldur heitir dóttir
mín eftir langömmu sinni.“
Stefán Pálsson, dómari í Gettu betur, eignaðist
dóttur á dögunum og var henni gefið nafnið
Ólína. Ólína Þorvarðardóttir skólameistari er einn
af forverum Stefáns í dómarasæti.

Runólfur Ágústsson:

Tvær þjóðir
í einu landi
FJARSKIPTI Íslendingar verða tvær
þjóðir í einu landi ef ekki verður
gerður skurkur í að byggja upp
fjarskiptamöguleika á landsbyggðinni,
sagði
Runólfur
Ágústsson, rektor við Viðskiptaháskólann á Bifröst, við útskrift
kvenna í atvinnurekstri á landsbyggðinni.
Runólfur gagnrýndi hvort
tveggja slakar nettengingar á
landsbyggðinni og hugmynd um
að byggja upp marga háskóla og
rannsóknarstofnanir á einum
stað. „Þekkingarsamfélagið Ísland verður að taka yfir allt Ísland en ekki einstaka hundaþúfu, hvort sem hún heitir
Vatnsmýri eða eitthvað annað.“
- bþg

Meintir hryðjuverkamenn:

Neita öllum
sakargiftum
Réttarhöldin yfir 24
meintum al-Kaída-liðum á Spáni
sem grunaðir eru um að hafa
skipulagt hryðjuverkaárásirnar
11. september 2001 standa nú
sem hæst. Í gær bar Sýrlendingurinn Imad Yarkas vitni en honum er gefið að sök að hafa sett á
fót sellu öfgamanna þar sem
lagt var á ráðin um illvirkin.
Hann harðneitaði öllum sakargiftum.
Eini Spánverjinn í hópnum,
Luis Jose Galas, bar einnig vitni
í gær en hann kvaðst vera friðelskandi múslimi sem mótmælti
árásunum á sínum tíma. Hann
þvertók fyrir að hafa dvalið í
þjálfunarbúðum
al-Kaída
í
Indónesíu.
Krafist er 75.000 ára fangelsdóms yfir mönnunum. ■

MADRÍD, AP

sín verði fyrir barðinu á handrukkurum og skuldin þarf ekki
alltaf að vera há,“ segir Elísa.
Starfsmenn Foreldrahússins
ráðleggja foreldrum eindregið að
greiða ekki fíkniefnaskuldir
barna sinna heldur leggja fram
kæru verði þau fyrir áreiti. „Þeir
eru samt margir sem ekki þora að
kæra og borga frekar. Hættan er
þá að fíkniefnasalarnir gangi á
lagið og láni börnunum meiri
fíkniefni og ég veit dæmi þess að
fólk hafi misst íbúðir sínar að lokum,“ segir Elísa.

Kristinn H. Gunnarsson
varð fyrstur þingmanna Framsóknarflokksins til að birta opinberlega upplýsingar um eignir og
hagsmunatengsl í samræmi við
reglur sem þingflokkurinn setti sér
í gær.
Upplýsingarnar birti Kristinn á
vef sínum, kristinn.is. Þar kemur
fram að hann eigi engin hlutabréf,
stofnsjóðsinneignir eða húsnæði
annað en til eigin búsetu. Þá segist
hann hvorki stunda atvinnustarfsemi aðra en þingstörf né hafa þegið boðsferðir eða gjafir. Kristinn
tiltekur að hann sé formaður
stjórnar Tryggingastofnunar. - bþg

STJÓRNMÁL

TÓL TIL FÍKNIEFNANEYSLU
Gosdrykkjaflöskur og toppar úr topplyklasettum eru algeng tól til neyslu fíkniefna.

Djúp gjá milli
sjónarmiða
Hrygningarstofn þorsksins nær sér ekki á strik. Það veldur því að illa
gengur að auka afrakstursgetu stofnsins, segja talsmenn Hafrannsóknastofnunarinnar. Þingmaður segir þá víkja sér undan ábyrgð.
SJÁVARÚTVEGUR „Þetta eru sömu
gömlu lummurnar“, sagði Magnús
Þór Hafsteinsson þingmaður
Frjálslynda flokksins eftir fund
sjávarútvegsnefndar
Alþingis
með fulltrúum Hafrannsóknastofnunar í gær. „Talsmenn Stofnunarinnar kenna öðrum um
hvernig komið er eins og venjulega. Þeir virðast ekki reiðubúnir
til þess að taka upp nýja starfshætti, nálgast viðfangsefnið á nýjan hátt. Hvað til dæmis með loðnuna? Mætti takmarka veiðar á
henni og auka hugsanlega fæðuframboð fyrir aðrar tegundir?“
Magnús ítrekar þá skoðun sína að
forsvarsmenn
stofnunarinnar
ættu að segja af sér. „Fullreynt er
að ráðgjöf þeirra skilar engum
ávinningi í auknum veiðiheimildum eða bættu ástandi þorskstofnsins.“
Jóhann Sigurjónsson forstjóri
Hafrannsóknastofnunar mótmælir orðum Magnúsar. „Við segjum
aðeins að hrygningarstofninn sé
of lítill vegna of þungrar sóknar.
Ekki þarf annað en að líta á aldurssamsetninguna í stofninum. Á
30 árum hafa verið veidd um 1,3
milljónir tonna úr þorskstofninum
umfram ráðgjöf okkar. Við erum
vitanlega hugsi yfir því líka hvers
vegna viðsnúningur til hins betra
er ekki hraðari í þorskstofninum
en raun ber vitni.“
Guðjón Hjörleifsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður Sjávarútvegsnefndar seg-

Stefnuræða Pútíns:

Reyndi að
róa fjárfesta
MOSKVA, AP Vladimír Pútín, forseti
Rússlands, flutti í gær sjöttu
stefnuræðu
sína.
Hann
eyddi
mestu
púðri í að fullvissa fjárfesta
um að gráðugir
embættismenn, óstöðugt
efnahagsástand og umfangsmiklar
skattrannsókn- VLADIMIR PÚTÍN
ir heyrðu sögunni til. Hann lagði áherslu á að
helsta verkefni sitt væri að
byggja upp frjálst lýðræðisþjóðfélag byggt á evrópskum hugmyndum.
Stjórnmálaskýrendur
tóku
ræðunni með fyrirvara enda eru
einungis tveir dagar þar til dómur
verður kveðinn upp yfir Mikhaíl
Khodorkovsky, aðaleiganda Yukos-olíufélagsins. Margir telja
rannsókn stjórnvalda vera af pólitískum rótum runna. ■

Stúdentaráð:

Skortir aukið
fjármagn
Stúdentaráð Háskóla Íslands hefur samþykkt
ályktun þar sem skýrslu Ríkisendurskoðunar um úttekt á Háskóla Íslands er fagnað. Í skýrslunni kemur fram að skólinn hafi
staðið sig vel miðað við það fjármagn sem hann hafi haft úr að
spila en skorti aukið fjármagn.
„Auk þess kemur fram að hann
fái ekki greitt fyrir kennslu mörg
hundruð virkra nemenda. Á þetta
hefur forysta stúdenta og Háskólayfirvöld bent ítrekað undanfarin ár en mætt litlum skilningi
yfirvalda.“ ■

HÁSKÓLI ÍSLANDS
SJÁVARÚTVEGSNEFND VIÐ UPPHAF FUNDAR
Skiptar skoðanir eru innan sjávarútvegsnefndar Alþingis um stöðu þorsksins. Magnús Þór
Hafsteinsson, varaformaður Frjálslynda flokksins, krefst afsagnar þeirra sem stjórnað hafa
fiskveiðum en stjórnarliðar segja enga þörf á því.

ir að fundurinn með talsmönnum
Hafrannsóknastofnunarinnar
hafi verið upplýsandi. „Þeir
áætla að stofnvísitala þorsksins
verði svipuð og í fyrra. Ýsan sé
hins vegar á góðri uppleið. Enn er
eftir að vinna úr upplýsingum
sem togararallið gefur. Hvað sem
þessu líður er gott að hafa umræður opnar um þetta en engin

lausn að hrópa á götuhornum líkt
og Magnús Þór Hafsteinsson fulltrúi Frjálslynda flokksins í sjávarútvegsnefnd hefur gert.“ Undir
þetta tekur Hjálmar Árnason
fulltrúi Framsóknarflokksins í
sjávarútvegsnefnd og bendir á
afar lélegan árgang 2001 og aftur
í fyrra.
johannh@frettabladid.is

Umboðsmaður Alþingis:

Uppsögn á röngum forsendum
Kona, sem vann
hjá Tollstjóranum í Reykjavík,
var látin skrifa undir uppsagnarbréf á röngum forsendum,
samkvæmt nýframkomnu áliti
Umboðsmanns Alþingis.
Tveir yfirmenn konunnar
höfðu gefið henni kost á að
segja upp starfi sínu í ljósi
ávirðinga sem á hana voru
bornar. Færi hún ekki að því
íhugaði embættið að veita
henni lausn frá starfi án áminningar.
Umboðsmaður segir í áliti
sínu, að sér virðist sem það
hefði verið forsenda þess að
ákveðið var að gefa konunni
kost á því að segja upp starfi
sínu að heimilt hefði verið að
segja henni upp án áminningar.
Hann telji hins vegar ótvírætt
að ekki hafi verið skilyrði í

UMBOÐSMAÐUR

Viðskiptaháskólinn á Bifröst mun frá og með næsta
hausti bjóða þeim nemendum sem það kjósa að ljúka
námi til BS eða BA gráðu á tveimur árum í stað þriggja
með því að leggja stund á nám allt árið.

máli konunnar til að víkja frá
almennri reglu laga um opinbera starfsmenn, en þar er
kveðið á um skyldu til að
áminna ríkisstarfsmann og
gefa honum kost á að bæta ráð
sitt áður en honum er sagt upp.
Umboðsmaður telur því að ætla
megi, að konan hafi ritað undir
uppsagnarbréfið á röngum forsendum. Hann beinir þeim tilmælum til tollstjórans að mál
konunnar verði tekið til athugunar á ný með hliðsjón af þeim
sjónarmiðum sem rakin eru í
álitinu og að afstaða verði jafnframt tekin til þess hvernig
rétta megi hlut hennar.
-jss

UMBOÐSMAÐUR ALÞINGIS
Tryggvi Gunarsson beinir þeim tilmælum
til tollstjórans að mál konunnar verði tekið til athugunar á ný.

800 7000 - siminn.is

Þú getur

valið

allt þetta hjá Símanum

GSM*

Þitt er
valið

Veldu þér vin með GSM síma
og talaðu við hann í allt að
1200 mínútur á mánuði án
þess að greiða mínútuverð.
Núverandi Símavinir gilda ef
þú hefur þegar skráð þig.
Veldu þér vin með heimasíma og talaðu við hann í allt
að 1200 mínútur á mánuði
án þess að greiða mínútuverð.
Veldu þér vin með heimasíma
í einu af þeim 30 löndum sem
við höfum mest samskipti við
og talaðu við hann í 120
mínútur á mánuði án þess að
greiða mínútuverð.

HEIMASÍMI
Veldu þér vin með
heimasíma og talaðu
við hann í allt að 1000
mínútur á mánuði án þess
að greiða mínútuverð.
Veldu þér vin með GSM
síma og fáðu 50% afslátt
af mínútuverði.
Veldu þér vin með heimasíma eða GSM í útlöndum
og fáðu 50% afslátt af
mínútuverði.

INTERNET**
Veldu þér leið:
Leið 1
Þú færð ADSL 1000 með
1 GB niðurhali og einu
netfangi á 3.990 kr. á
mánuði.
Leið 2
Þú færð ADSL 2000 með
3 GB niðurhali og þremur
netföngum á 4.990 kr. á
mánuði.
Leið 3
Þú færð ADSL 6000 með
ótakmörkuðu niðurhali,
öryggispakka og fimm
netföngum á 5.790 kr.
á mánuði.

MEIRA
Viðskipavinir Internetþjónustu Símans geta
spilað einn nýjan tölvuleik
í hverjum mánuði á
siminn.is. Þessi þjónusta
er innifalin.
Viðskiptavinum Símans
bjóðast mánaðarlega betri
kjör og sértilboð sem
birtast í fréttabréfinu
Síminn til þín.
Allar nánari upplýsingar á
siminn.is/frettabref

Kynntu þér málin á siminn.is, í næstu
verslun Símans eða í síma 800 7000.
Ofangreindir afslættir taka gildi 1. maí 2005.
* Upplýsingar fyrir Frelsisnotendur: Nýir vinir í heimasíma og útlöndum gilda fyrir Frelsisnotendur ef þeir fylla á rafrænt og greiða 500 kr. Frelsisáskrift
með kreditkorti. Afsláttur til Frelsisnotenda af GSM- og heimasímavinum miðast við 60 mínútur eða SMS á dag og tekur hann gildi á næstu dögum.
Skráðu þig á siminn.is og við látum þig vita þegar afslátturinn tekur gildi.
**Til að njóta þeirra kjara sem Internetþjónustan býður upp á þarftu að hafa GSM númer hjá Símanum.

Við hjálpum þér
að láta það gerast

ENNEMM / SÍA / NM16043

Síminn hefur á boðstólum allt sem þú þarft til að
vera í góðu sambandi og þú hefur frelsi til að velja
þá þjónustu sem þér hentar.
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GENGIÐ

Líkfundarmálið fyrir Hæstarétt:

GENGI GJALDMIÐLA 25.04.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

62,84 63,14

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

81,52 81,98

Dönsk króna

DKK

10,94 11,01

Norsk króna

NOK

9,99 10,05

Sænsk króna

SEK

8,90

8,96

Japanskt jen

JPY

0,59

0,60

SDR

XDR

120,17 120,75

95,25 95,81

Gengisvísitala krónunnar
112,49 +0,52%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Þremenningarnir
krefjast sýknu
Tveggja og hálfs árs
refsingar er krafist yfir Jónasi
Inga Ragnarssyni, Grétari Sigurðssyni og Tomasi Malakauskas í líkfundarmálinu svokallaða en aðalmeðferð í Hæstarétti hófst í gær.
Ákæran er í þremur liðum,
þremenningarnir eru ákærðir
fyrir innflutning á fíkniefnunum, fyrir að hafa ekki komið
Vaidasi Jucivicius til hjálpar í
neyð og að lokum fyrir illa meðferð á líkinu.

Verjandi
Tomasar
sagði
skjólstæðing sinn viðurkenna að
hafa átt þátt í innflutningnum á
fíkniefnunum en krafðist sýknu
af hinum ákæruliðunum. Grétar
Sigurðsson var eini ákærandinn
sem var viðstaddur málflutninginn og krafðist hann sýknu af
öllum ákæruliðum. Verjandi
Jónasar krafðist einnig sýknu
eða að minnsta kosti lækkunar á
refsingu.
Verjandi Grétars sagði að
þremenningarnir hefðu ekki

DÓMSMÁL

VIÐ HÖFNINA Í NORÐFIRÐI
Lík Vaidasar fannst í bátahöfn í Norðfirði. Þreminingarnir sem komu því þar fyrir telja sig
ekki seka um slæma meðferð á líki.

getað gert sér grein fyrir þeirri
neyð sem Vaidas var í þar sem
Vaidas sjálfur hefði ekki verið

MYND AP

Viðræður hefjast
mjög fljótlega
Heather Conley, einn aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir viðræður um framhald varnarsamningsins hefjast mjög fljótlega. Tekið verður
tillit til tvíhliða skuldbindinga við uppstokkun herstöðva Bandaríkjahers.

Stjórnarmyndun:

Ennþá er
allt í hnút
Hvorki gengur né rekur í stjórnarmyndunarviðræðunum í Írak. Þessa stundina er deilt
um þá ákvörðun Ibrahim al-Jaafari, leiðtoga Dawa-flokksins og
verðandi forsætisráðherra, að útiloka flokk Iyad Allawi, forsætisráðherra bráðabirgðastjórnarinnar, frá þátttöku í ríkisstjórninni.
Allawi og félagar hans hlutu 40
þingsæti í kosningunum í janúar
og höfðu gert sér vonir um að fá
veigamikil ráðherraembætti.
Á meðan berast landsmenn á
banaspjótum. 29 hafa farist í
sprengjuárásum víða um land síðustu daga, þar á meðal fórust 23 í
bílsprengjuárás fyrir utan ísbúð í
Bagdad á sunnudaginn. ■

BAGDAD, AP

■ MIÐ-AUSTURLÖND
VERKAMENN GERA UPPREISN
700 bangladesskir verkamenn
réðust inn í sendiráð Bangladess
í Kúvætborg á sunnudag til að
mótmæla margra mánaða drætti
á launagreiðslum. Talið er að
mörg hundruð þúsund manns frá
Austurlöndum fjær starfi í olíuríkjunum við Persaflóa en réttindi þeirra eru fótum troðin að
mati mannréttindasamtaka.

UTANRÍKISMÁL Nýjar viðræður um
framhald tvíhliða varnarsamnings Bandaríkjanna og Íslands
munu hefjast innan skamms.
Þetta segir Heather Conley, sem
er einn aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna og er stödd
hér á landi vegna ráðstefnu
bandarískra sendiherra á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Conley átti í gær samráðsfundi með fulltrúum íslenskra
stjórnvalda. Davíð Oddsson utanríkisráðherra hitti hún þó ekki
fyrr en í kvöldverðarboði sem
hann hélt bandarísku sendiherrunum í gærkvöld.
„Við deilum sannarlega þeirri
ósk með íslenskum stjórnvöldum að farið verði í þessar viðræður eins fljótt og unnt er. Það
er mjög mikilvægt fyrir báðar
ríkisstjórnir að þetta mál verði
leyst sem allra fyrst,“ sagði
Conley er Fréttablaðið innti
hana eftir stöðu viðræðnanna
um varnarsamstarfið. Hún sagði
utanríkisráðherraskiptin í kjölfar forsetakosninganna vestra í
vetur hafa valdið töfum á því að
viðræðurnar við Íslendinga
hæfust á ný. Í fyrri lotum þessara viðræðna kom í ljós að utanríkisráðuneytið í Washington
hafði aðrar áherslur í því sambandi en varnarmálaráðuneytið.
Conley fullyrðir að þegar næst
verður sest til samninga við Íslendinga verði stefna Bandaríkjastjórnar óskipt og heilsteypt.

ÓTVÍRÆ‹IR YFIRBUR‹IR
Ger›u fyrst gæ›asamanbur›. Svo skaltu gera ver›samanbur›.

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

Ver› nú

2.460.000
29.447,-*

-jse

Átök í Nepal

Ráðist gegn
skæruliðum
KATMANDU, AP Stjórnarherinn í
Nepal hóf í gær stórsókn gegn
uppreisnarmönnum í landinu og
létu þyrlur meðal annars sprengjur rigna yfir búðir þeirra.
Hreyfing kommúnista hefur
um skeið stýrt nokkrum héruðum
landsins og jafnvel innheimt
skatta og framfylgt eigin lögum.
Eftir að fréttist af grimmdarverkum þeirra gegn óbreyttum borgurum skáru yfirvöld upp herör
gegn þeim. 170 skæruliðar hafa
látist í átökum síðustu vikur.
Gyanendra konungur er hins
vegar sjálfur sagður vera óvandur að meðulum. Eftir að hann tók
sér alræðisvald í febrúar hefur
Nepal einangrast á alþjóðavettvangi og erlendri aðstoð við landið verið hætt. ■

■ BANDARÍKIN
BUSH RÆÐIR UM BENSÍNVERÐ
Abdullah, krónprins í Sádi-Arabíu,
hitti bandaríska ráðamenn á búgarði George W. Bush í Texas í gær
þar sem verðlag á olíu var til umræðu. Bush hvatti Abdullah til að
stórauka olíuframleiðsluna en SádiArabar eru mestu olíuframleiðendur heims. Búist er við verðlækkun.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

HEITT Í HAMSI
Félagi í flokki Allawi var óhress með að
flokkur hans hefði verið útilokaður frá
þátttöku í stjórninni.

meðvitaður um að hann væri í
bráðri lífshættu.

TILLIT TEKIÐ TIL TVÍHLIÐA SKULDBINDINGA
Heather Conley segir Keflavíkurstöðina njóta sérstöðu í herstöðvakerfi
Bandaríkjamanna í Evrópu.

Komið hefur fram að í boðaðri allsherjaruppstokkun herstöðvakerfis
Bandaríkjahers
verði herstöðvum í Vestur-Evrópu fækkað til muna og fjöldi
bandarískra hermanna í þeim
skorinn niður um allt að 60 prósent frá því sem nú er. Spurð
hvort þessi uppstokkun muni
með beinum hætti snerta starfsemi
varnarstöðvarinnar
í
Keflavík svarar Conley að það
komi í ljós, en tekur skýrt fram
að í því ferli verði tekið tillit til

tvíhliða samningsskuldbindinga
Bandaríkjamanna gagnvart Íslendingum; að því leytinu gildi
annað um herstöðina hér en aðrar herstöðvar Bandaríkjahers í
Evrópu.
Spurð um mál Bobbys
Fischers ítrekaði Conley að
bandarísk stjórnvöld hörmuðu
að Íslendingar skyldu hafa
hindrað framgang bandarískrar
réttvísi með því að veita honum
ríkisborgararétt hérlendis.
audunn@frettabladid.is

UMFERÐARÖNGÞVEITI VEGNA OSTS
Vöruflutningabíll með fullfermi af
osti valt á hraðbraut í Indiana-ríki.
Osturinn þeyttist um allan veginn
og því varð að loka honum í nokkra
klukkutíma á meðan þrif stóðu yfir.
Slysið varð vegna óvarkárni bílstjórans þegar hann stillti útvarpið.
Enginn meiðsl urðu þó á fólki.

■ MIÐ-AUSTURLÖND
SÝRLENDINGAR Á BROTT FRÁ LÍBANON Aðeins eru um 300 sýrlenskir hermenn eftir í Líbanon en
14.000 manna herlið þeirra er að
mestu á brott. Yfirmaður öryggismála í Líbanon lét af störfum, hann
var talinn hallur undir Sýrlendinga.

• • Veldu þann sem þér
þykir bestur!

extra
V24

V24 extra

extra
V16

extra
V20

V16 extra
• • 4 Mb/s hraði
• • 2GB erlent niðurhal
• • 3 póstföng
• • 1,99 kr. MB umfram erlent niðurhal
Afnot af þráðlausum beini án endurgjalds*
999 kr. inneign á tónlist.is
Allt þetta á aðeins

V20 extra

á mánuði allt innifalið!

Afnot af þráðlausum beini án endurgjalds*
999 kr. inneign á tónlist.is
Allt þetta á aðeins

• • 6 Mb/s hraði
• • 5 póstföng
Afnot af þráðlausum beini án endurgjalds*
999 kr. inneign á tónlist.is
Allt þetta á aðeins

3.890 kr.

• • 8 Mb/s hraði
• • 5 póstföng

5.490 kr.
á mánuði allt innifalið!

að
• • Ótakmarkl!
a
rh
niðu

Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér
áskrift eða hringdu í síma 588-1234 og við
sendum þér búnaðinn forstilltann og tilbúinn til
notkunar þér að kostnaðarlausu!

• • hafðu hraðann á
taktu ﬂeiri bita!
*M.v. 12 mánaðar samning. www.btnet.is.

5.890 kr.
á mánuði allt innifalið!

að
• • Ótakmarkl!
a
rh
niðu
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300.000 börn eru þvinguð til hermennsku:

KJÖRKASSINN
Ætlarðu til sólarlanda í sumar?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

31%

Nei

69%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að þvinga fámenn sveitarfélög til að sameinast fjölmennari sveitarfélögum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Konungsfjölskyldur:

Von á nýjum
ríkisörfum
Nýr danskur ríkisarfi
er væntanlegur í heiminn í haust
og undir áramót er fjölgunar
von í norsku konungsfjölskyldunni.
Danska konungsfjölskyldan
tilkynnti í gær að María krónprinsessa, eiginkona Friðriks
prins ríkisarfa, væri ófrísk og
ætti von á barni í lok október.
Norska konungsfjölskyldan
vildi ekki vera eftirbátur granna
sinna í Danmörku og tilkynnti
snarlega að Hákon krónprins og
Mette-Marit krónprinsessa ættu
von á öðru barni sínu í desember. Fyrsta barn þeirra hjóna og
ríkisarfi í Noregi er Ingiríður
Alexandra prinsessa, sem fæddist í janúar í fyrra. ■

Tæpur helmingur barna
sem þvinguð eru til að taka þátt í
stríðsátökum er stúlkur. Í hernaðinum eru þær beittar margvíslegu
ofbeldi og að átökum loknum eiga
þær erfiðara en piltar með að laga
sig að þjóðfélaginu á ný.
Mannúðarsamtökin Save the
Children hafa birt ítarlega skýrslu
um þær hörmungar sem stúlkur
sem neyddar eru til að taka þátt í
hernaði verða fyrir. Þær yngstu
eru allt niður í átta ára gamlar. Af
þeim 300.000 börnum sem talin
eru þvinguð til hermennsku víða

um heim er tæplega helmingur
stúlkur. Ýmsir hópar sem ríkisstjórnir á Vesturlöndum styðja
misnota börn á þennan hátt.
Breska
dagblaðið
The
Independent greinir frá því að á
meðan á átökunum stendur eru
stúlkurnar oft teknar herfangi,
þeim nauðgað og misþyrmt á
ýmsa vegu. Eitt helsta vandamálið
er að þegar átökunum sleppir þá
eiga stúlkurnar mun erfiðara með
að aðlagast þjóðfélaginu á ný og
fást síður til að taka þátt í endurhæfingarverkefnum sem alþjóða-

HERNAÐUR

ÖMURLEG ÆSKA
Í sumum löndum eru börn allt niður í átta ára gömul neydd til að gegna hermennsku. Tæpur helmingur þeirra er stúlkur.

stofnanir standa fyrir í stríðshrjáðum löndum. Ein af ástæðunum er sú að á meðan piltum er
fagnað sem hetjum fyrir þátttöku

Íraksmálin aftur
í brennidepli
Íhaldsmenn kalla Tony Blair lygara og frjálslyndir krefjast þess að hann
upplýsi um samskipti þeirra Goldsmith lávarðar, ráðgjafa ríkisstjórnarinnar,
í aðdraganda innrásarinnar í Írak.
Aðvaranir Goldsmith lávarðar, fyrrverandi lögfræðilegs
ráðunautar bresku ríkisstjórnarinnar, um vafasamar lagastoðir
Íraksstríðsins eru þegar farnar að
hafa áhrif á kosningabaráttuna í
Bretlandi. Frjálslyndir demókratar
hafa fært sér uppljóstranirnar í nyt
enda hefur fylgi við þá aukist samkvæmt skoðanakönnunum.
Brotin úr minnisblaði Goldsmith

BRETLAND

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÓNGAFÓLK

Stúlkurnar eru hin
gleymdu fórnarlömb

Á ERLENDUM BÓKUM

-shg

Starfsendurhæfing:

Ein miðstöð
Sjö manna starfshópur um starfsendurhæfingu
hefur lagt til við Jón Kristjánsson
heilbrigðisog tryggingamálaráðherra
og
Árna
Magnússon
félagsmálaráðherra að
komið verði á
fót einni miðÁRNI
stöð
fyrir
MAGNÚSSON
starfsendur- Ráðuneyti félagsmála
hæfingu
í stóð fyrir ráðstefnu um
starfsendurhæfingu.
landinu.
Tillögurnar voru opinberlega
kynntar á norrænni ráðstefnu um
starfsendurhæfingu sem fram fór
hér á landi.
Markmið starfsendurhæfingar
er að afstýra því að fólk verði öryrkjar.
Samkvæmt
gögnum
Tryggingastofnunar var örorkulífeyrir greiddur 12.011 einstaklingum á síðasta ári en árið áður
fengu
11.199
einstaklingar
greiddan örorkulífeyri. Öryrkjum
fjölgaði því milli ára um 812 ein-jss
staklinga eða um rúm 7%.

HEILBRIGÐISMÁL

Morðið í Kristjaníu:
VERKAMENN VERJAST
Tony Blair sést hér á blaðamannafundi í höfuðstöðvum Verkamannaflokksins ásamt þeim
Gordon Brown og John Prescott. Á fundinum átaldi hann stjórnarandstæðinga fyrir að
ráðast að sér persónulega í stað þess að halda sig við málefnin.

ÚTSALA

sína þá verða stúlkurnar fyrir aðkasti og fyrirlitningu. Oft neyðast
þær til að sjá fyrir sér með vændi.

lávarðar sem birtist í dagblaðinu
Mail on Sunday í fyrradag hafa
vakið mikla athygli en þau sýna
fram á að Blair var kunnugt um
hæpnar lagalegar forsendur fyrir
innrásinni í Írak vorið 2003.
Goldsmith benti meðal annars á
að það væri öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna en ekki Tony Blair sem
ætti að ákveða hvort Saddam
Hussein hefði gerst brotlegur við
ályktanir þess og að ekki væri
kveðið nægilega fast að orði í ályktun ráðsins númer 1441 til að hún
réttlæti innrás. Lávarðurinn gaf
hins vegar á síðustu stundu út nýtt
álit þar sem innrásin var réttlætt
og við það segist hann standa.
Stjórnarandstæðingar eru þegar
farnir að færa sér málið í nyt.
Frjálslyndir demókratar, sem frá
upphafi mótmæltu innrásinni,
krefjast þess að óháð rannsókn fari
fram á embættisfærslum forsætisráðherrans. Charles Kennedy, leiðtogi frjálslyndra, segir að kosningarnar muni í raun snúast um traust
kjósenda á Blair og hvetur hann til

að upplýsa um alla þætti málsins til
að hreinsa andrúmsloftið.
Íhaldsmenn eiga erfiðara um vik
því þeir studdu innrásina á sínum
tíma. Michael Howard, leiðtogi
þeirra, lét sig þó ekki muna um að
kalla Tony Blair lygara í sjónvarpsþætti á BBC í fyrradag.
The Guardian hermir að Verkamannaflokkurinn muni reyna að
snúa vörn í sókn með því að hamra
á því að hefði Charles Kennedy verið við völd væri Saddam Hussein
ennþá forseti Íraks.
Nýjustu skoðanakannanir benda
til þess að afstaða frjálslyndra
demókrata í málinu sé þegar farin
að bera ávöxt. Í YouGov-könnun
sem dagblaðið Daily Telegraph
birti í gær kemur fram að fylgi við
þá hafi vaxið um þrjú prósentustig
og sé nú 24 prósent. Verkamannaflokkurinn fengi 37 prósent atkvæða og stendur í stað en íhaldsmenn dala örlítið og fá 33 prósent.
Bretar ganga að kjörborðinu á
fimmtudaginn í næstu viku.
sveinng@frettabladid.is

Grunaður
handtekinn
KAUPMANNAHÖFN Danska lögreglan
hefur handtekið 25 ára gamlan
mann í tengslum við morðárásina
í Kristjaníu á fimmtudag.
Grímuklæddir menn hófu þar
skyndilega skothríð á hóp manna
með þeim afleiðingum að einn lést
og þrír særðust alvarlega.
Ódæðismennirnir flúðu af vettvangi á tveimur bílum og er maðurinn sem lögreglan hefur í haldi
eigandi annars bílsins.
Talið er að orsök árásarinnar
sé uppgjör milli glæpahópa vegna
deilna um verslun með eiturlyf. ■

■ TÉKKLAND
GROSS LÆTUR AF EMBÆTTI Stanislav Gross, forsætisráðherra
Tékklands, lét af embætti í gær.
Nokkrar vikur eru síðan hann
lýsti því yfir að hann hygðist
segja af sér eftir að upp komst að
blaðamaður fjármagnaði íbúðarkaup hans. Jiri Paroubek tók í
gær við embættinu og hefur þegar myndað nýja stjórn.

Lóðarhafar í Lambaseli:

35-70 %
afslá ttur

www.boksala.is

Heimilt að veðsetja fyrr
Reglur um veðsetningu
lóða við Lambasel í Reykjavík hafa
verið rýmkaðar. Lóðarhöfum er nú
heimilt að veðsetja lóðirnar fyrr en
áður og á það að auðvelda þeim að
fjármagna framkvæmdirnar.
Í úthlutunarskilmálum í Lambaselinu segir að lóðarhafar geti fengið leyfi til að setja byggingarréttinn
að veði fyrir að hámarki 90 prósentum af kaupverði byggingarréttarins, sem er 3-4 milljónir eftir því
hvernig lóðin er. Þegar brunabóta-

REYKJAVÍK

mat hússins liggi fyrir verði veitt
veðleyfi fyrir 80 prósentum af
brunabótamatinu.
Fyrir helgina var ákveðið að
miða við endurstofnverð byggingarinnar á fokheldisstigi í stað
brunabótamats. Endurstofnverðið
er lægri upphæð en brunabótamat
af fullbúnu húsi en í staðinn getur
lánið komið aðeins fyrr.
Ágúst Jónsson, skrifstofustjóri á
umhverfis- og tæknisviði, segir að
þetta gefi fyrr möguleika á veðsetn-

LÓÐIR VIÐ LAMBASEL
Borgin hefur nú breytt veðsetningarreglunum þannig að lóðarhafar geta veðsett lóðirnar fyrr. Þetta á að auðvelda fjármögnun.

ingu. Þegar húsið sé fullbúið fái lóðarhafar lóðarleigusamning og geti
-ghs
þá veðsett eins og þeir vilja.
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Forstjóri Fangelsismálastofnunar:

Bíður niðurstöðu ráðuneytis
Framkvæmdaáætlun Fangelsismálastofnunar er enn
til athugunar í Dómsmálaráðuneytinu, að sögn Valtýs Sigurðssonar forstjóra stofnunarinnar.
Hann segist telja biðina eftir niðurstöðum í dögum en ekki vikum.
„Þetta er framkvæmdaáætlun
upp á 1,8 - 2 milljarða króna,“
sagði hann. „Hluta verður varið í
verulegar endurbætur á fangelsunum á Akureyri, Litla - Hrauni
og Kvíabryggju. Þá er áætlað að
bygging nýs fangelsis á Hólmsheiði kosti 1,2 milljarða.“
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu er gert ráð fyrir að
á Hólmsheiði verði reist öryggis-

FANGELSISMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2

Hverja unnu Íslandsmeistarar FH í
Atlantic-bikarnum?

Hvaða íslensku bækur urðu hlutskarpastar í kosningu barna um vinsælustu barnabókina?

3

Hvaða prestur sendi kaþólsku kirkjunni tóninn í predikun sinni?
SVÖRIN ERU Á BLS. 34

og vinnufangelsi. Þar verði afeitrunar- og meðferðardeild, sjúkradeild og gæsluvarðhaldsdeild. Þar
verði hægt að gera menn hæfa til
að fara í meðferð í upphafi afplánunar og ljúka henni án vímuefna.
Valtýr sagði að allt væri undir
fangelsismálunum nú. Frumvarpið sem lægi fyrir Alþingi gerði ráð
fyrir breyttri stefnu og áherslum.
Vonandi færi að skýrast hvernig
því reiddi af, en það væri nú í alls-jss
herjarnefnd.
ENDURBÆTUR
Fangelsið á Akureyri verður endurbætt fyrir um 170 miljónir króna samkvæmt áætlun Fangelsismálastofnunar. Myndin er úr einum klefa þess.

Þorp Alcoa Fjarðaáls:

Kallað FTV

Þorp starfsmanna Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði gengur í daglegu tali
undir nafninu FTV upp á enskan
máta, sem stendur fyrir Fjardaál Team Village. Ragna Hreinsdóttir, tengiliður verkalýðshreyfingarinnar milli starfsmannanna og fyrirtækisins, telur að finna þurfi íslenskt heiti
fyrir þorpið.
Ragna sagði í Hádegisútvarpi
Fréttablaðsins í gær að talað
væri um staðinn þar sem þorpið
rís sem „úti í Haga“, þannig að
kannski kæmi til greina að kalla
þorpið Haga. Í það minnsta sé
ljóst að finna þurfi íslenskt
heiti.
REYÐARFJÖRÐUR

- ghs

FORELDRAR ÆFIR YFIR PRESTI SEM SPURÐI
FERMINGARBÖRNIN HVORT ÞAU FRÓUÐU SÉR

Prestur barði
fermingarbarn
í höfuðið
með kústi

LESTIN HAFNAÐI Á ÍBÚÐARHÚSI
Grunur leikur á að óreyndur lestarstjórinn hafi ekið lestinni á ofsahraða.

Að minnsta kosti 57 manns farast í lestarslysi í Japan og 440 slasast:

Lestarvagnarnir flöttust nánast út
Í það minnsta 57 fórust og 440 slösuðust í miklu lestarslysi í Japan í gærmorgun. Talið
er að óreyndur lestarstjórinn hafi
ekið lestinni allt of hratt með
þeim afleiðingum að hún þeyttist
út af sporinu.
Sneisafull lestin var á ferðinni
í nánd við Amagasaki, um 400
kílómetra vestur af Tókýó, en 580
farþegar eru sagðir hafa verið um

AMAGASKI, AP

Faðirinn vill ekki ferma
aftur hjá prestinum
– hefur þú séð DV í dag?

borð. Á augabragði tókst hún nánast á loft og flaug út af sporinu og
hafnaði á níu hæða fjölbýlishúsi.
Tveir af sjö vögnum lestarinnar
krömdust upp við húsvegginn og
flöttust nánast út.
Sjúkralið kom þegar á vettvang
og reyndi að bjarga því sem bjargað varð en svo virðist sem að
minnsta kosti 57 manns hafi látist
og 440 slasast, margir alvarlega.

Flest bendir til að 23 ára gamall
lestarstjórinn hafi ekið lestinni á
ofsahraða en aðeins nokkrir mánuðir eru liðnir síðan hann fékk réttindi til að stjórna slíku farartæki.
Allt bendir til að lestin hafi hreinlega þeyst út af sporinu en til þess
þurfti hún að vera á í það minnsta
133 kílómetra hraða á klukkustund.
Þetta er mannskæðasta lestarslys í Japan síðan 1961. ■

FRÁ MINNINGARATHÖFNINNI
Karl Bretaprins ræðir við Helen Clark, forsætisráðherra Nýja-Sjálands. John Howard,
forsætisráðherra Ástralíu, sat hins vegar
þögull með konu sinni.

Gallipoli:

Harmsögu
minnst
TYRKLAND, AP Í gær voru liðin níutíu ár síðan einn mannskæðasti
bardagi
heimsstyrjaldarinnar
fyrri hófst, orrustan á Gallipoliskaga í Tyrklandi. Þúsundir
manna minntust atburðarins í
Canakkale í Tyrklandi í gær.
Á sínum tíma freistuðu herir
bandamanna þess að leggja skagann undir sig og þar með ná yfirráðum yfir siglingaleiðinni í gegnum Dardanellasund og að lokum
Istanbul. Stór hluti hermannanna
sem sendur var á vettvang var frá
Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Aðgerðin misheppnaðist gjörsamlega og áður en yfir lauk lágu ríflega 300.000 manns í valnum,
flestir þeirra Tyrkir. ■
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Eigandi Opera Software:

Verður að synda til Ameríku
Nú hefur komið á daginn að hinn hálfíslenski eigandi
og forstjóri tölvufyrirtækisins
Opera Software í Noregi, Jón
Stephenson von Tetzchner, verður að standa við stóru orðin og
synda til Ameríku frá Noregi.
Þegar ný útgáfa af Operavefvafranum, sem lagt hefur
grunninn að velgengni Opera
Software, var kynnt á dögunum
sagðist Jón mundu synda til Ameríku ef ein milljón notenda
sækti vafrann á netið fyrstu
fjóra dagana eftir að hann var
settur á markað.
Tölur sýna að ein milljón og
fimmtíu þúsund manns sóttu

vafrann á þessu tímabili og í
framhaldinu hefur Jón verið
krafinn um að standa við stóru
orðin.
Jón hefur í samtölum við
norska fjölmiðla sagst munu
leggjast til sunds og að hann
muni koma við á Íslandi hjá
móður sinni á leiðinni til að fá
sér heitt kakó.

NOREGUR

flugfelag.is
27. apríl - 3. maí
Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

- ssal

JÓN STEPHENSON
Undirbýr Ameríkusund með
viðkomu á Íslandi

5.699 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

EGILSSTAÐA

6.699 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

ÍSAFJARÐAR

5.499 kr.
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN EHF./SIA.IS FLU 28182 04/2005

Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

7.299 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

GRÍMSEYJAR

6.299 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Fargjald fyrir börn 1 króna!
Gildir aðra leiðina fyrir börn að 12 ára aldri, í fylgd með fullorðnum og í sömu
bókun (við bætist flugvallarskattur og tryggingargjald, samtal 440 kr.)

flugfelag.is

VÍDALÍNSKIRKJA Í GARÐASÓKN
Harðar deilur eru í sókninni. Sóknarprestur sakaði samstarsfmenn um aðför að sér. Á móti var hann meðal annars sakaður um að vera
ófær um eðlileg samskipti og að orðfæri hans sæmi ekki stöðu hans.

Sagður hafa vanrækt ýmis störf sín
Séra Hans Markús Hafsteinsson hefur legið undir þungum ásökunum í
Garðasókn. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann áfrýi úrskurði úrskurðarnefndar Þjóðkirkjunnar. Málið verður rætt á safnaðarfundi.
PRESTADEILUR Séra Hans Markús
Hafsteinsson sóknarprestur í
Garðaprestakalli misnotaði stöðu
sína til að fá stuðning og samúð
sóknarbarna með því að koma
trúnaðargögnum til þeirra. Þetta
kemur fram í úrskurði úrskurðunarnefndar þjóðkirkjunnar. Einnig
telur nefndin að hann hafi brotið
af sér í starfi með því að senda
vinnuveitenda eiginmanns djáknans bréf með stimpli Garðasóknar. Reyndi hann þannig að koma
höggi á eiginmann djáknans en
hann hafði áreitt sóknarprestinn
með smáskilaboðum úr farsíma.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri stætt á öðru en
séra Hans Markús yrði fluttur til í
starfi vegna aga- og siðferðisbrota.
Matthías G. Pétursson sóknar-

formaður og Arthur Farestveit
varaformaður sögðu í kærunni til
úrskurðarnefndar að séra Hans
Markús hefði flæmt fólk frá störfum við sóknina auk þess sem hann
væri ófær um eðlileg samskipti
við samstarfsfólk. Þannig á hann
til dæmis að hafa hagrætt sannleikanum til að ná þeirri niðurstöðu í málum sem honum væri
þóknanleg.
Séra Hans Markús er jafnframt
sagður hafa vanrækt ýmis störf
sem hann átti að inna af hendi.
Sóknarnefndarmaður, sem ekki
vildi láta nafns síns getið, sagði að
annað starfsfólk hefði farið að
vinna störfin fyrir prestinn og síðan farið að „kóa“ með honum.
Í kærunni kemur fram að þeir
Matthías og Arthur telja að orð-

færi séra Hans Markúsar sé ekki
sæmandi manni í hans stöðu.
Þannig á hann til dæmis að hafa
brugðist svo harkalega við þegar
Nanna Guðrún Zoëga djákni bar
fram kvörtun á hendur honum á
sóknarfundi að Arthur varð að
skerast í leikinn og stöðva séra
Hans Markús af áður en ummæli
hans færu að verða svo meiðandi
að það kynni að hafa alvarlegar
afleiðingar í för með sér.
Boðað
hefur
verið
til
safnaðarfundar um málið í
Kirkjuhvoli á fimmtudagskvöld.
Formaður sóknarnefndar hyggst
kynna niðurstöðu úrskurðarnefndar og leyfa fyrirspurnir og
umræður. Ekki stendur þó til að
álykta um málið.
jse@frettabladid.is

Áreittur með afskornum hönskum og smáskilaboðum:

Sóknarprestur lagður í einelti
KIRKJUDEILUR Séra Hans Markús
Hafsteinsson sóknarprestur í
Garðaprestakalli segir að hann
hafi þurft að þola ögrandi
smáskilaboð og hótanir í kjölfar samstarfsörðugleika í
Garðasókn. Við athugun kom í
ljós að skilaboðin komu frá
síma í eigu eiginmanns Nönnu
Guðrúnar Zoëga djákna sem séra
Hans Markús hefur átt í útistöðum við. Einnig hefur honum
borist umslag sem í voru
afklipptir fingur af
hanska.
Nanna Guðrún
hefur
beðist
velvirðingar
fyrir hönd
eiginmanns

síns vegna smáskilaboðanna en
hún segist engan þátt eiga í
þeim
sjálf.
Hvað viðvíkur
afklipptu fingrunum
segist
hún ekki kannast við það mál
nema að því leyti
að hún hafi heyrt
séra Hans
Mark-

ús tala um sendinguna.
Sóknarpresturinn kærði eineltið til úrskurðunarnefndar þjóðkirkjunnar sem síðan taldi sannanir ónægar í málinu.
Um
samstarfsörðugleikana
segir séra Hans Markús: „Hún
kvartaði til dæmis undan því við
sóknarnefnd að ég bauð henni
með mér á fund en hún kveðst
hafa séð það á mér að ég hafi ekki
meint það. Þetta lýsir því best um
hverskonar sparðatínslu er að
ræða.“
-jse

SÉRA HANS MARKÚS HAFSTEINSSON
Séra Hans Markús segist þakklátur fyrir þann
stuðning sem hann hefur fengið hjá sóknarbörnum sínum sem meðal annars hafa opnað
vefsíðu honum til stuðnings.
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Samvinnuverkefni fimm fyrirtækja:

Rafræn viðskipti í sjávarútvegi

Fasteignaverð
í Kaupmannahöfn:

Svipað og í
Reykjavík
HÚSNÆÐISMÁL Fasteignaverð

í Danmörku er á stöðugri uppleið ekki
síður en á Íslandi. Verðlag hefur
tvöfaldast síðan 1995 og talið að
það hafi hækkað um 11-12 af
hundraði síðasta árið.
Mest er hækkunin á Kaupmannahafnarsvæðinu þar sem
fermetraverð íbúðarhúsnæðis er
komið í um 180 þúsund krónur, en
það er svipað og meðalverðið í
Reykjavík.
Sérfræðingar telja allar líkur á
að fasteignaverð haldi áfram að
hækka í Danmörku, þrátt fyrir
spár um hið gagnstæða. ■

VOTTORÐIÐ AFHENT
Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna, og Kjartan J. Kárason,
framkvæmdastjóri Vottunar hf.

Slysavarnaskóli
sjómanna:

Vottorð fyrir
gæðastjórnun
Slysavarnaskóli sjómanna hefur fyrstur skóla á Íslandi fengið vottorð því til staðfestingar að skólinn starfræki
gæðakerfi sem sæmræmist kröfum gæðastaðalsins ÍST EN ISO
9001:2000.
Vottorðið tekur til reksturs
skólans til að annast fræðslu um
öryggis- og björgunarmál sjófarenda. Vinna við gerð gæðastjórnunarkerfisins hefur staðið yfir
síðastliðin 3 ár.
Slysavarnaskóli sjómanna er í
eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og er hann staðsettur í
- th
skólaskipinu Sæbjörgu.

SKÓLAMÁL

■ KASAKSTAN
GEIMFAR SNÝR HEILU OG
HÖLDNU HEIM Rússneskt geimfar lenti heilu og höldnu nærri
Arkalyk í Kasakstan í gær. Um
borð voru þrír geimfarar frá
Rússlandi, Bandaríkjunum og
Ítalíu en þeir fyrstnefndu höfðu
dvalið í alþjóðlegu geimstöðinni
síðan í október.

■ DANMÖRK
DANSKIR UNGLINGAR SOFA OF
LÍTIÐ Ný rannsókn leiðir í ljós að
um helmingur danskra unglinga
á aldrinum 14-15 ára sefur að hámarki sjö og hálfa klukkustund á
nóttu. Ástæðurnar eru meðal
annars sjónvarpsgláp, tölvuleikir
og mikil símanotkun. Afleiðingarnar geta verið þyngdaraukning,
streita og námserfiðleikar.

kynntu hugbúnaðarlausnina á Akureyri fyrir helgi og í máli Kristjáns
Hjaltasonar, framkvæmdastjóra
SH þjónustu, dótturfélags SH, kom
fram að með þessari nýjung væri
sjávarútvegurinn kominn í fremstu
röð hvað varðar rafræn viðskipti.
„Þetta er mikil einföldun og mikil
breyting frá þeim vinnubrögðum
sem tíðkast hafa. Samstarf fyrirtækjanna fimm hefur skapað lausn
sem aðrir aðilar í viðskiptum og í
upplýsingatækni geta byggt á,“
- kk
sagði Kristján.
SAMHUGA HÓPUR
Með nýrri samskiptalausn sem kynnt var á
Akureyri fyrir helgi eru samskipti fyrirtækja
færð til nútímalegs horfs.

Hæg mannfjölgun
Mannfjölgunin á
Reyðarfirði fer hægar af stað en
búist var við. Búist var við að
straumurinn hæfist í apríl til maí
en nú er ljóst að aðeins 20 til 30
starfsmenn fluttust til landsins í
apríl. Talið er að straumurinn
liggi til landsins í maí og júní.
Í þorpinu FTV, eða Fjardarál
Team Village, skammt utan við
Reyðarfjörð búa nú um 300 manns
en gert er ráð fyrir að íbúar þar
verði um 800 í lok ársins. Á næsta
ári verður svo enn meiri fjölgun
en þá komast framkvæmdirnar á
- ghs
fullan skrið.

REYÐARFJÖRÐUR

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

Maritech, Brim,
SH, Eimskip og Síminn hafa í samstarfi þróað hugbúnaðarlausn sem
byggir á rafrænum samskiptum á
milli upplýsingakerfa sjávarútvegsfyrirtækja, flutningsaðila og seljenda. Tilgangurinn er að auka öryggi og hraða í samskiptum, koma í
veg fyrir tvíverknað og lækka
kostnað.
Lausnin byggir á að upplýsingar
eru slegnar aðeins einu sinni inn í
tölvu og fluttar á milli upplýsingakerfa en móttakandinn bætir við
nýjum upplýsingum eftir því sem
við á og sendir áfram á næsta fyrirtæki.
Fulltrúar fyrirtækjanna fimm

UPPLÝSINGATÆKNI

Framkvæmdirnar
á Reyðarfirði:
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SVONA ERUM VIÐ

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JENS ANDRÉSSON, FORMAÐUR SFR

Lífið snýst um kjarasamninga
„Líf mitt snýst um að klára kjarasamninginn sem gerður var milli
okkar og fjármálaráðherra 5. mars,“
segir Jens Andrésson, formaður SFR,
stéttarfélags í almannaþjónustu. Nú
er unnið með sjálfseignarstofnanir
segir Jens en ferlið er þannig að ríkið semur fyrst fyrir sína starfsmenn
og síðan gera sjálfseignarstofnanir
þann samning að sínum. Það þurfi
þó að gerast með sérstöku samkomulagi og um það snúist vinnan
þessa dagana. Stefnan er að ljúka
þeirri vinnu fyrir miðjan næsta mánuð, segir Jens svo að allt komi til útborgunar 1. júlí.
„Svo er maður að undirbúa 1. maí,
alþjóðlegan baráttudag verkalýðsins,
þar sem gengið verður fylktu liði

GUÐLAUG ELÍSABET ÓLAFSDÓTTIR

Beint í steininn
brjóti þeir skilorð
„Það er fáranlegt að ofbeldismenn sem
brjóta skilorð á jafn svívirðilegan hátt fái
að ganga lausir áfram,“ segir Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir leikkona. Í síðustu viku
komst það í fréttir þegar handrukkarar á
Akureyri neyddu unglingspilt til að berhátta sig á víðavangi og skutu hann
margsinnis með loftbyssu en fautarnir
voru á skilorði. „Ég hélt að skilorðsbundin
refsing væri til þess gerð að menn væru
teknir úr umferð ef þeir brytu af sér.“
Guðlaug segist vera uggandi yfir fréttum
af skipulögðum ofbeldisverkum, sem hún
heldur að fari vaxandi. „Ég held að það
hljóti allir að hafa áhyggjur af þessu. Ég
hef ekki heyrt af svona óhugnaði eins og
átti sér stað fyrir norðan.“ Guðlaug telur
að hugsanlega þurfi að endurskoða lagarammann með það að leiðarljósi að lögreglan eigi betra með að taka á handrukkurum og öðrum ofbeldisseggjum.
„Það þarf að finna lausnir til að svona
fantar gangi ekki lausir.“

ÁRIÐ 2002 voru tólf prósent kvenna og
þrettán prósent karla yfir kjörþyngd. Karlmönnum yfir kjörþyngd fjölgaði um sex
prósent frá árinu 1990 en konum um þrjú
prósent.

Heimild: Hagstofan

Gefandi starf og lærdómsríkt
Einu sinni í viku stendur
börnum af erlendum uppruna til boða að mæta í
Alþjóðahús Rauða krossins við Hverfisgötu og fá
aðstoð við heimalærdóm
og íslenskunám. Sjálfboðaliðar halda kennslunni uppi.
„Við hittumst á mánudögum yfir
vetrarmánuðina, yfirleitt frá
klukkan þrjú til að ganga sex,“
segir Einar Tjörvi Elíasson,
verkfræðingur og sjálfboðaliði.
„Að jafnaði sækja hingað um tíu
börn á aldrinum níu til fimmtán
ára. Þau koma hvaðanæva að úr
heiminum, en flest eru þau frá
Asíu; Víetnam, Srí Lanka og
Taílandi. Færni þeirra er misjöfn eins og gefur að skilja. Sum
þeirra tala sæmilega íslensku en
önnur nær enga og við reynum
að aðstoða þau eftir bestu getu.“
Einar segir sjálfboðaliðana
koma úr öllum áttum. Margir
séu fyrrum kennarar sem hafi
látið af störfum, háskólanemar
komi mikið að starfinu sem og
ungt menntað fólk. „Þetta er
ákaflega gefandi starf og maður
lærir sjálfur heilmikið af börnunum, ekki síður en þau læra
vonandi af okkur. Maður lærir
hverjar þarfir þeirra eru og

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SJÓNARHÓLL
LAUSAGANGA OFBELDISSEGGJA

með fánaborg niður á Ingólfstorg,“
segir Jens sem fer í kröfugönguna á
hverju ári. Hann segir daginn hafa
mikla þýðingu fyrir sig. Hann veki
til umhugsunar um það, hverju
samtakamátturinn hafi þokað en
um leið hve mikið sé ógert í hinum
stóra heimi í stéttarfélagsbaráttunni.
Þá er Jens að undirbúa ferðalag
með konunni sinni til Brussel í byrjun maí. Jens segir ferðina hefjast
sem afslöppunarferð en enda sem
vinnuferð. Hann ætlar á ráðstefnu
sem Evrópusamtök stéttarfélaga í
opinberri þjónustu halda um
ákveðna tegund af einkavæðingu
sem hefur verið að ryðja sér til
rúms innan Evrópusambandsins.

ÚR ALÞJÓÐAHÚSI Börnunum stendur til boða að mæta vikulega yfir vetrarmánuðina í
Alþjóðahúsið við Hverfisgötu.

þekkir það af hennar reynslu
hversu erfitt það getur verið að
ná tökum á málinu. „Svo býr
dóttir mín í Bandaríkjunum og
sonur minn er giftur írskri
konu. Þetta er afskaplega alþjóðleg fjölskylda,“ grínast
hann.
Þeir sem hafa áhuga á að taka
þátt í sjálfboðastarfi Rauða
krossins geta leitað sér upplýsinga á heimasíðu samtakanna,
redcross.is.

hverju þau hafa mestar áhyggjur af, sem er oftar en ekki íslenskan.“
Einar Tjörvi kom fyrst að
sjálboðaliðastarfi Rauða krossins fyrir fjórum árum þegar
stoðkennslan var nýhafin. Hann
var þá nýlega sestur í helgan
stein. „Ég hef verið virkur í
skátastarfi um áratugaskeið og
alltaf haft gaman af félagsstarfi. Ég vann lengi hjá Orkustofnun og starfs míns vegna
ferðaðist ég víða erlendis og
umgekkst mikið af fólki frá Afríku, Asíu og Mið-Evrópu. Þegar
ég heyrði af þessu verkefni vildi
ég bjóða fram krafta mína.“ Einar er líka giftur norskri konu og

bergsteinn@frettabladid.is

EINAR TJÖRVI ELÍASSON Hefur lengi
verið virkur í ýmsu félagsstarfi og var fljótur að bjóða fram krafta sína þegar hann
frétti af stoðkennslunni.

Landssamband kúabænda:

Dustar rykið af landsins stærsta grilli

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

grillað allan ársins hring,“ segir
hann og viðurkennir með semingi
að stundum fari nú annað en naut
á kolin.“Ég tek eitt og eitt lambalæri og slengi því á. En það er

ekkert sem toppar gott og vel
grillað naut. Það er líka lang auðveldast að elda það, það rýkur
ekkert úr því og svoleiðis vesen.“
-bs

MYND: ART-ICELAND.COM
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„Við erum að græja þetta fyrir
sumarið og ætlum að grilla
slatta,“ segir Snorri Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Landssambands kúabænda, en sambandið á
landsins stærsta grill sem hægt er
að steikja heilt naut á.
„Við skellum því upp á kerru
þannig að það verður hægt að
festa það við hvaða fjölskyldubíl
sem er og aka þangað sem fólk
vill heilgrillað
naut.“ Snorri og
félagar
heilgrilluðu
tvö
naut
fyrir
Menningarnótt
í
fyrra,
en
Snorri vonast
til að geta gert
betur í ár. Einn
SNORRI SIGURÐS- skrokkur ætti
SON Viðurkennir að að duga fyrir
hann grillar stundum um
þúsund
lamb.
manns.
Heimagrillinu leggur Snorri
hins vegar aldrei. „Ég bý í veðurparadísinni Hvanneyri og get

FRÁ MENNINGARNÓTT Heilgrillaða nautið mæltist vel fyrir hjá þeim sem gæddu sér á
því á Menningarnótt í fyrra.
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Nýtt landslið í ökuleikni:

Annað hvort hefur maður þetta eða ekki

VILL ÞETTA EINHVER? Benedikt XVI páfi
hampar styttu af Maríu mey.

SKORSTEINN Maður þarf ekki að vera
mjög gildur til að festast í strompi.

Óheppinn innbrotsþjófur:

Fastur í
strompi
Hann var óheppinn 19 ára innbrotsþjófurinn sem ætlaði að láta
greipar sópa á mannlausu heimili
í Reno í Bandaríkjunum á föstudag. Þar sem gluggar og hurðir
voru kirfilega læst greip þjófurinn til þess úrræðis að klífa upp á
þak og láta sig síga niður strompinn. Það fór þó ekki betur en svo
að drengurinn festist á miðri leið
og komst hvorki afturábak né
áfram. Hann greip þá á það ráð að
kalla á hjálp af lífs og sálar kröftum þannig að maður í næsta húsi
varð var við og hringdi í lögregluna.
Þjófurinn ólukkulegi var svo
vel fastur að brjóta þurfti niður
stóran hluta skorsteinsins til að
losa hann. Honum varð þó ekki
meint af rúmlega tveggja tíma
vistinni í strompinum og fékk að
dúsa yfir nótt í fangelsi. ■

Próf í verkfræði:

Haglabyssur
og barnagælur
Gestum og gangandi gefst færi á
að berja augum prófverkefni af
námskeiðinu Tölvustýrður vélbúnaður í verkfræðideild Háskóla
Íslands í dag.
Meðal þeirra tækja sem eru til
sýnis er barnagælan, sem er tæki
sem fest er við barnavagna og
ruggar þar til barnið er sofnað.
Hætti það ekki að skæla sendir
tækið foreldrinu SMS. Séu menn
áhugasamir um skotveiðar en
leiðist útivera gæti lausnin verið
fólgin í internetstýrða skotpallinum fyrir haglabyssur þar sem
músarsmellur nægir til að hleypa
af. Unnendur Irish-coffee fagna
því sjálfsagt að verkfræðinemar
hafa setið sveittir við hönnun sérstakrar Irish-coffe kaffivélar sem
hellir sjálf upp á drykkinn.
Kynningin hefst klukkan 14.00
í VRIII og verða tækin prófuð að
henni lokinni. Haglabyssan verður óhlaðin.
- bs

Íslenska landsliðið í ökuleikni
strætisvagna var valið á dögunum, en sex vagnstjórar komust í
liðið eftir æsispennandi forkeppni. Björg Guðmundsdóttir er
eina konan í liðinu í ár, en hún hefur keppt nokkrum sinnum áður
fyrir Íslands hönd. „Þetta er ekki
hæfileiki sem hægt er að þjálfa
upp,“ segir hún. „Annað hvort hefur maður þetta eða ekki.“
Landsliðið mun etja kappi við
lið hinna Norðurlandanna í sumar
og hefur titil að verja. Keppnin
verður haldin á Íslandi í ár. „Það
eru lagðar upp þrautir þar sem
við þurfum að sýna lagni okkar og

lipurð á sem stystum tíma og gera
sem fæstar villur,“ segir Björg
um keppnina. Björg hefur þrisvar
keppt með landsliðinu hér heima
og líka farið til Noregs og Finnlands og meðal annars náð silfrinu
í einstaklingskeppni. Hún var
fyrsta konan til að keppa í ökuleikni fyrir Íslands hönd, en ein
önnur hefur gert það síðan. „Mig
minnir að Danir hafi verið fyrsta
liðið til að hafa konu í sínu liði, en
Ísland hefur oftast haft konu í
sínu liði.“ Hún kvartar ekki yfir
liðsfélögunum. „Þetta eru strákarnir mínir, ég er mamman í
hópnum,“ segir hún og hlær.

Þótt Björg sé innan við fimmtugt á hún að baki 28 ára starfsferil sem vagnstjóri og keyrir nú
leið 110. „Maðurinn minn hvatti
mig á sínum tíma að taka meiraprófið sem ég gerði og ílentist í
þessu. En þetta er lifandi og gefandi starf að ýmsu leyti og það er
gott vera í kringum fólk.“
-bs

BJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR Björg var í
fríi frá vinnu í gær og nýtti blíðviðrið til
vorverka í garðinum. Íslendingar eiga titil
að verja á Norðurlandamótinu í ökuleikni.
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FBL GREINING: MINNISLISTAR FYRIR KAUPENDUR OG SELJENDUR

Að mörgu að hyggja við kaup og sölu íbúðar
Þegar keypt eða seld er fasteign þarf að
huga að ýmsum atriðum sem verða að
vera í lagi. Á heimasíðu Félags fasteignasala er minnislisti fyrir seljendur og kaupendur og er hér stiklað á stóru úr þeim.
Yfirlýsing húsfélags
Seljendur þurfa að huga að því að samkvæmt gildandi lögum er ekki heimilt
að ganga frá kaupsamningi nema fyrir
liggi yfirlýsing húsfélags þar sem upplýst er um greiðslustöðu hússjóðs,
væntanlegar framkvæmdir o.fl.
Athuga þarf hvort kaupandi yfirtaki allar
veðskuldir og ef ekki þarf að huga að
því hvað skuli gera við þær.
Huga þarf að því hvort til sé skiptasamningur en lögum samkvæmt þarf
að vera til slíkur samningur um öll fjölbýlishús. Algengt er að slíkur samningur

SPURT & SVARAÐ
OFBELDIÐ Í BORGINNI UM HELGAR

GUÐRÚN HANNESDÓTTIR
Þróunarstjóri hjá Calidris.

Ógnvænleg þróun
Byssumenn ganga lausir á Akureyri og
handrukkarar vaða uppi. Guðrún
Hannesdóttir tölvunarfræðingur telur
að ofbeldisþróunin sé ógnvænleg.
Myndirðu hleypa unglingi niður í bæ
á kvöldin? „Sjálfri fannst mér 14-15
ára gamalli eðlilegt að labba niðri í bæ
á kvöldin um helgar en ég myndi ekki
hleypa dóttur minni þangað í dag.“
Hvernig á að hafa áhrif á þessa þróun? „Það er dálítið sláandi að lesa að
upp til hópa eru þetta ofbeldismenn á
skilorði sem bíða eftir því að fara í
steininn fyrir önnur ofbeldisverk. Ég
skil ekki af hverju réttarkerfið grípur
ekki inn í og stingur þeim inn í stað
þess að leyfa þeim að safna ofbeldisverkum.“

hafi ekki verið gerður sérstaklega í eldri
eignum. Nokkra mánuði getur tekið að
gera slíkan samning en ef samningurinn er ekki til þegar eignin er seld er
það kaupandans að gera hann.
Ef einhver hefur forkaupsrétt á eigninni
er mikilvægt að fá skrifleg svör frá forkaupsrétthafa um hvort hann nýti sér
eða hafni réttinum.

Þegar gefið er út nýtt fasteignaveðbréf
sér viðkomandi fasteignasala yfirleitt
um að láta þinglýsa. Farið er með kaupsamninginn og fasteignaveðbréfið til
sýslumanns í þinglýsingu. Þetta tekur
yfirleitt þrjá daga.
Gera ráð fyrir ýmsum útgjöldum
Kaupendur þurfa að greiða ýmis gjöld

við undirritun kaupsamnings.
Greiða þarf lántökugjald sem er 1 prósent af upphæð fasteignaveðbréfs.
Stimpilgjald þarf kaupandi að greiða
annars vegar af kaupsamningi og hins
vegar af fasteignaveðbréfi. Það nemur
1,5 prósentum af fjárhæð fasteignaveðbréfs. Þinglýsingarkostnaður er
1200 krónur af hverju skjali sem þinglýst er. Flestir fasteignasalar rukka
kaupendur um umsýslugjald fyrir umsýslu skjala. Þá greiðir kaupandi
hluteild í fasteignagjöldum samkvæmt
kostnaðaruppgjöri.
Síðasta kaupsamningsgreiðslan er afhent seljanda hjá fasteignasala en ekki
lögð inn á reikning. Kaupandi greiðir
allan kostnað við framkvæmdir á sameign sem ráðist er í eftir að kauptilboð
hefur verið samþykkt.

Eftirlaunamálið enn óútkljáð
Framsóknarmenn standa
fastir við fyrirætlan sína
að afnema rétt fyrrverandi stjórnmálamanna á
tvöföldum launum og
ræddu það á þingflokksfundi í gær. Sjálfstæðismenn tóku málið ekki til
umræðu og segja óþarfa
að ræða það.

D

avíð Oddsson utanríkisráðherra hefur lýst því
yfir að hann telji ekki
þörf á að endurskoða lög um eftirlaun þingmanna og ráðherra
sem samþykkt voru í desember
2003.
Hann benti jafnframt á að
ákvæðið sem deilurnar standa
um, um rétt þingmanna og ráðherra til að þiggja eftirlaun um
leið og laun fyrir önnur launuð
störf á vegum ríkisins, hefði þegar verið að finna í lögunum og
því væri það ekki nýtt af nálinni.
Umræðan um eftirlaunalögin
vaknaði í janúar síðastliðnum
þegar Fréttablaðið benti á að á
síðasta ári fengu sjö fyrrverandi

DAVÍÐ OG HALLDÓR EIGA EFTIR AÐ KOMAST AÐ NIÐURSTÖÐU UM ENDURSKOÐUN EFTIRLAUNALAGANNA Davíð Oddsson utanríkisráðherra hefur lýst því yfir að hann telji ekki þörf á að endurskoða lög um eftirlaun þingmanna og ráðherra sem samþykkt
voru í desember 2003. Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra vill hins vegar afnema rétt fyrrverandi stjórnmálamanna til töku eftirlauna
um leið og þeir eru í launuðum störfum á vegum ríkisins.

ráðherrar greiddar samtals
sautján milljónir í eftirlaun þrátt
fyrir að vera í fullu starfi á vegum ríkisins.
Í kjölfarið hét Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra því
að lögin yrðu endurskoðuð og í
sama streng tóku formenn allra
annarra flokka en Sjálfstæðisflokksins. Síðastliðinn laugardag
skýrði Fréttablaðið frá því að
ágreiningur væri milli stjórnarflokkanna um hvort breyta
þyrfti eftirlaunalögunum. Framsóknarmenn væru staðráðnir í
því að afnema ákvæðið um rétt
til tvöfaldra launa úr lögunum en
sjálfstæðismenn segðu það ekki
koma til greina.

FRÉTTASKÝRING
EFTIRLAUN RÁÐHERRA
OG ÞINGMANNA

SIGRÍÐUR D. AUÐUNSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur ágreiningurinn
meðal annars staðið um það
hvort brotið yrði gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar
ef tekinn yrði af mönnum réttur
sem þeim þegar hefur verið
fenginn, það er rétturinn til að
þiggja eftirlaun og laun samhliða.
Framsóknarflokkurinn
tók
málið til umfjöllunar á þingflokksfundi í gær eins og til stóð
og hefur afstaða þingmanna til
endurskoðunar laganna ekki
breyst, að sögn Hjálmars Árnasonar þingflokksformanns.

Einar K. Guðfinnsson, þingflokksformaður
Sjálfstæðisflokksins, sagði að loknum þingflokksfundi í gær að málið hefði
ekki verið rætt. „Enda eru þessi
lög ekki ný, þau voru samþykkt
fyrir tveimur árum og því
ástæðulaust að ræða þau á þingflokksfundi,“ sagði hann.
Umræðan vaknaði í janúar
Halldór Ásgrímsson sagði í umræðum um eftirlaunalögin á Alþingi í janúar síðastliðnum að tilgangurinn með lögunum hefði
ekki verið að bæta kjör fyrrverandi
stjórnmálamanna
sem
gegndu nú öðrum störfum hjá
ríkinu.
„Breytingarnar sem voru gerðar miðuðu meðal annars að því að
bæta kjör stjórnarandstöðuformannanna og gera stjórnmálamönnum kleift að hætta fyrr,“
sagði Halldór þá. „Mönnum sást
einfaldlega yfir þetta og ég tel
rétt að taka þetta til athugunar.“
Halldór taldi jafnframt líklegt að
lagabreytingu þyrfti til. Síðan þá
hefur vinna staðið yfir í forsætisráðuneytinu þar sem stefnt er að
smíðum stjórnarfrumvarps til
breytinga á eftirlaunalögunum
með það að markmiði að afnema
þennan möguleika tvöfaldra
launa.
Eftirlaunaréttur rýmkaður
Helstu breytingar sem nýju eftirlaunalögin höfðu í för með sér
þegar þau voru samþykkt í desember 2003 voru þær að alþingismenn og ráðherrar sem höfðu
gegnt forustuhlutverki í stjórnmálum um langan tíma öðluðust
sérstakan rétt til að hverfa af

vettvangi þjóðmála og fara á eftirlaun fyrr en annars er heimilt,
við 55 ára aldur, í stað þess að
leita sér starfs á vinnumarkaði.
Ráðherrar öðluðust rétt til töku
eftirlauna við sextugt hefðu þeir
setið sex ár á ráðherrastóli en 55
ára hefðu þeir setið á ráðherrastóli í ellefu ár. Einnig voru sett
ákvæði sem skertu þessar greiðslur fram að 65 ára aldri ef sá sem
nyti þeirra tæki við öðru starfi.
Þetta átti að auðvelda eðlilega
endurnýjun í stjórnmálum og
draga úr þeirri tilhneigingu að
fyrrverandi forustumenn á þeim
vettvangi sæktu í embætti í
stjórnkerfinu til þess að ljúka
starfsferli sínum.
Frumvarpið ekki afgreitt í fljótheitum
Margir þingmenn hafa eftir að
gagnrýnisraddir fóru að heyrast
um lögin gripið til þeirra útskýringa að tími hafi ekki gefist til að
skoða málið nægilega vel á sínum
tíma. Þegar umræðurnar um
frumvarpið á Alþingi eru skoðaðar kemur í ljós að Davíð Oddsson,
þáverandi
forsætisráðherra,
heldur því fram að málið hafi síður en svo verið afgreitt í fljótheitum.
„Þetta mál er ekki afgreitt í
skjóli nætur. Þessu máli er ekki
hraðað á einum, tveimur klukkutímum í gegnum þingið. Það er
ekki gert og stóð ekki til. Þetta
mál, þegar menn hafa kynnt sér
það, liggur fyrir eins og opin bók.
Það eru engin leynd réttindi í
þessu máli, engin. Það hlýtur að
hafa heilmikla þýðingu fyrir
menn sem horfa á afgreiðslu
málsins,“ sagði Davíð. ■

Við fögnum!
ár í forystu
ára sérþekking a herrasnyrtivörum

VINNIÐ!
VIP lúxusferð á

Formúlu 1 Grand Prix
í Mónakó 2005 !
Biotherm Homme hefur verið brautryðjandi og leiðandi
í hönnun og framleiðslu snyrtivara fyrir karlmenn í 20
ár. Af því tilefni vilja þeir gefa viðskiptavinum sínum
kost á að fagna mér sér og bjóða því einum Íslendingi
möguleika á að vinna VIP helgarferð fyrir 2 á kappaksturinn í Mónakó 20. til 23. maí næstkomandi.
Það er auðvelt að taka þátt í leiknum. Það eina sem
þú þarft að gera til að komast í pottinn er að fylla út
þar til gert eyðublað og fara með það á einn af
útsölustöðum Biotherm. Þar verður tekið vel á móti
þér. Þú getur líka fengið prufur af Biotherm herrakremum og bækling með þér heim. Þú getur einnig
tekið þátt í leiknum á formúlusíðu RÚV, www.ruv.is/f1
eða á www.biotherm.is og fengið frekari upplýsingar
um leikinn.
Aukavinningar eru 30 stórar Biotherm helgartöskur,
60 handklæði og 60 derhúfur.
Útsölustaðir Biotherm
Andorra,
Strandgata 32, Hafnarfjörður,
Sími: 555 2615

Debenhams,
Smáralind, Kópavogur,
Sími: 522 8000

Hagkaup Kringlunni,
Kringlan 4-12, Reykjavík,
Sími: 568 9300

Jaspis,
Litlubrú 1, Hornafjörður,
Sími: 478 2000

Lyf og heilsa Austurveri,
Háaleitisbraut 68, Reykjavík,
Sími: 581 2101

Bjarg,
Stillholti 14, Akranes,
Sími: 431 2007

Snyrtivöruverslunin Glæsibæ,
Álfheimar 74, Reykjavík,
Sími: 568 5170

Hygea,
Smáralins. Kópavogur,
Sími: 554 3960

Konur & Menn,
Hafnarstræti 9-13, Ísafjörður,
Sími: 456 0201

Lyf og heilsa Mjódd,
Álfabakka 12, Reykjavík,
Sími: 557 3390

Bylgjan,
Hamraborg 14a, Kópavogur,
Sími: 564 2011

GK snyrtistofa,
Kjarnanum Mosfellsbær,
Sími: 534 3424

Hygea,
Laugavegur 23, Reykjavík,
Sími: 511 4533

Lyf og heilsa Kringlunni,
Kringlan 4 – 12, Reykjavík,
Sími: 568 9970

Lyf og heilsa Kjarnanum,
Austurvegi 3-5, Selfoss,
Sími: 482 1177
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Aðstoðarmaðurinn
fram á ritvöllinn

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Notkun sýklalyfja er mun meiri hér en
annarsstaðar á Norurlöndum

Minni lyf – og
út að ganga
F

ram hefur komið í nýrri íslenskri rannsókn að minni lyfjanotkun dregur úr ónæmi fyrir sýklalyfjum. Þetta er niðurstaða Vilhjálms Ara Arasonar læknis sem rannsakað hefur
notkun á sýklalyfjum gegn eyrnabólgu hjá börnum.
Það hefur lengi verið vitað að notkun á sýklalyfjum hér á landi
hefur verið mun meiri en víða í nágrannalöndunum og ýmiss konar
ástæður eða skýringar færðar fyrir því. Oft er það svo að sjúklingar koma til læknis án þess að um stórvægilega kvilla sé að ræða og
vilja ráða bót á þeim hið allra fyrsta. Læknar hafa þá freistast til að
gefa sýklalyf, þótt það hafi ekki verið bráðnauðsynlegt til að vinna
bug á kvillunum. Nokkurra daga rólegheit heima og heilbrigt líferni
gæti allt eins dugað vel til að ráða bót á kvillunum, en Íslendingar
eru margir hverjir óþolinmóðir og vilja fá lyf við margskonar kvillum. Þetta gildir líka um foreldra með ung börn sem gjarnan fá í eyrun á fyrstu árum sínum.

,,

Rannsókn Vilhjálms Ara leiddi meðal annars í ljós
að sums staðar á landinu voru börn meðhöndluð við
eyrnabólgu þrisvar á ári að jafnaði og fengu þau margfalt meira
af sýklalyfjum en fullorðið fólk. Í augum leikmanns er þetta
ótrúleg tala, en á sér sjálfsagt sínar skýringar, því eyrnabólga
ungbarna getur verið mjög hvimleið.

Rannsókn Vilhjálms Ara leiddi meðal annars í ljós að sums staðar á landinu voru börn meðhöndluð við eyrnabólgu þrisvar á ári að
jafnaði og fengu þau margfalt meira af sýklalyfjum en fullorðið
fólk. Í augum leikmanns er þetta ótrúleg tala, en á sér sjálfsagt sínar skýringar, því eyrnabólga ungbarna getur verið mjög hvimleið.
Í viðtali í Fréttablaðinu í gær sagði Vilhjálmur Ari: „Þetta leiddi
til vaxandi sýklaónæmis meðal barna. Full ástæða er til þess að vara
við þessu lyfjaónæmi. Enda hefur Heilbrigðisstofnun Sameinuðu
þjóðanna (WHO) skilgreint ónæmisþróunina sem meiriháttar ógn
við heilsu manna í framtíðinni vegna þess að það eykur líkurnar á
að ekki finnist nothæf lyf við erfiðum bakteríusýkingum,“
Rannsókn hans nær til Hafnarfjarðar, Vestmannaeyja, Bolungarvíkur og Egilsstaða. „Egilsstaðir skáru sig úr. Þar minnkaði sýklalyfjanotkunin um sextíu til sjötíu af hundraði. Samfara þessu batnaði eyrnaheilsa barna á svæði Heilsugæslustöðvarinnar. Börnum
sem fengu rör í hljóðhimnur fækkaði á sama tíma og þeim fjölgaði
í Vestmannaeyjum, þar sem sýklalyfjanotkunin var meiri.“
Þetta eru fróðlegar upplýsingar, sem heilbrigðisyfirvöld ættu að
nota sér, ef þau hafa ekki þegar gert það.
Mál þessu skylt er þingsályktunartillaga Ástu Ragnheiðar Jóhannesdóttur alþingismanns og fleiri um að kannað verði hvort
hreyfing geti orðið einn af kostunum í heilbrigðisþjónustu sem
lækning, þannig að læknar geti vísað á hreyfingu sem meðferð við
sjúkdómum á sama hátt og lyf eða læknisaðgerðir. Þetta fyrirkomulag er þegar þekkt í nokkrum nágrannalöndum okkar og læknar hér
munu hafa bryddað upp á þessu. Sem betur fer þá hefur útivist og
hreyfing færst mjög í vöxt hér á undanförnum árum, og nú með
sumarkomu og betra veðri ætti einmitt að vera grundvöllur fyrir
lækna og heilbrigðisyfirvöld til að hvetja fólk til þess að hreyfa sig
úti í stað þess að fá lyfseðil við smávægilegum kvillum. ■

BTL BTF
á númerið
1900

og þú gætir unnið.

11. hver
vinnur.

Vinningar verða afhendir
hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu
kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

Birgir Hermannsson vakti fyrst almennilega athygli þegar hann úthúðaði Össuri
Skarphéðinssyni, þá óbreyttum þingmanni
Alþýðuflokksins, fyrir að styðja áform ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks,
um að skera niður námslán. Eftirmálar
urðu aðrir en stundum þegar stjórnmálamenn eru skammaðir því þegar Össur varð umhverfisráðherra skömmu síðar
réði hann Birgi sem aðstoðarmann sinn í ráðuneytinu. Nú virðist Birgir
kominn í svipaðan ham og í
upphafi því í kjallaragrein
sem hann skrifaði í DV í
gær fjallar hann um
formannskosninguna í

Samfylkingunni og er gagnrýninn á framgöngu Össurar og stuðningsmanna hans,
einkum Einars Karls Haraldssonar sem
hann vitnar til sem „ofmetins kosningagúrús og baktjaldamakkara“.

Mátturinn og dýrðin
Það sem vekur þó kannski mesta athygli í
grein aðstoðarmannsins fyrrverandi er
upphaf hennar. „Þegar Samfylkingin var
formlega stofnuð sem stjórnmálaflokkur
var mátturinn hjá formanni flokksins Össuri Skarphéðinssyni, en dýrðin hjá Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur borgarstjóra í
Reykjavík. Þegar Ingibjörg Sólrún steig úr
stóli borgarstjóra var ljóst að einungis
tímaspurning yrði hvenær mátturinn og
dýrðin yrðu sameinuð og borgarstjórinn
fyrrverandi krýndur formaður Samfylkingar,“ segir Birgir og bætir við að það eina

sem hafi komið á óvart sé hversu langan
tíma þetta hafi tekið.

Í manna minnum
Birgir er ekki fyrstur manna til að ræða
um mátt og dýrð stjórnmálamanna. Í bæjarstjórakosningunum 1920 bauð Sigurður
Eggerz sig fram gegn Knúti Zimsen bæjarstjóra og sagði á framboðsfundi að hann
gæti alveg orðið borgarstjóri því hann
hefði verið ráðherra. Þá reis Árni Pálsson
prófessor á fætur og andmælti þessu með
orðunum: „Það er satt, þitt var ríkið en
hvorki mátturinn né dýrðin.“
Þá er ekki úr vegi að minnast þess að Páll
Pétursson sá tvisvar ástæðu til að segja
um ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sem sat 1991 til 1995 að þó hennar væri ríkið um stund væri hvorki mátturinn né dýrðin hennar.

brynjólfur@frettabladid.is

Um Símann
Nú hefur hin mikla hlutafjársöfnun í Símann staðið í hálfan
mánuð. Hlutafjársöfnunin er
gerð í nafni almennings, sem
væntanlega ætti hér að vera
með stórum staf. Sú ágæta kona
Agnes Bragadóttir, sem hingað
til hefur frekar stundað sagnfræði- eða rannsóknarblaðamennsku um nýliðna fortíð en að
tjá sig um atburði líðandi stundar, kvaddi sér hljóðs „undir
nafni“ eins og sagt er og hvatti
okkur almenning þessa lands til
að vakna til lífsins og láta ekki
ráðamennina selja bandamönnum sínum Símann. Láta þá ekki
endurtaka leikinn þegar þeir víluðu og díluðu og seldu bankana á
tombóluprís. Agnes er talin öllum hnútum kunnug í þessum
heimi, enda lét almenningurinn
ekki á sér standa og safnast hefur fullt af peningum.
Ég verð þó að játa að ég er
frekar á línu DV í þessum efnum
en þar var spurt: Af hverju
skyldi almenningur kaupa það
sem hann á? Já, af hverju skyldum við gera það. Jú, fólk er orðið svo samdauna þeim freklegu
aðferðum sem notaðar eru hér
við alla hluti, og þá sérstaklega
stjórn landsins, að það er farið
að bregðast við með þeim ráðum
sem það heldur að dugi í spilinu.
Það hlýtur að vera ákaflega alvarleg staða í þjóðfélagi þegar
stjórnvöld eru búin að skrumskæla svo allar leikreglur að
fólk getur ekki annað en myndað
fjármagnsblokk til að sjá við
helmingaskiptunum. Það sem er
kannski verst í þessu er að þetta
gefur handsalsmönnunum tveim
góða afsökun fyrir að halda
áfram á þessari leið. Þessi leið
minnkar hins vegar ekkert
ójöfnuðinn í landinu. Það er
nefnilega fullt af fólki sem á
ekkert aflögu til að setja í púkkið og kaupa Símann.
Sumir eiga fimmtíuþúsund til

Í DAG

INNLEGG UM SÖLU Á
SÍMANUM

,,

VALGERÐUR
BJARNADÓTTIR

Sumir eiga fimmtíuþúsund til að setja
í almenningspottinn og
aðrir eiga kannski tíu milljónir, svo geta allir selt á
þreföldu verði eftir þrjú ár.

að setja í almenningspottinn og
aðrir eiga kannski tíu milljónir,
svo geta allir selt á þreföldu
verði eftir þrjú ár. Þeir sem
lögðu inn fimmtíu þúsund græða
hundrað þúsund kall og þeir sem
áttu tíu milljónir græða tuttugu
milljónir. En þeir sem eiga ekkert aflögu græða ekki neitt. Er
alveg í lagi að það fólk hagnist
ekki neitt þegar fjármálaspekúlantarnir og gúrúarnir sem almenningshlutfélagið ætlar að
gera bandalag við eru búnir að
margfalda verðmæti Símans?
Almenningsuppreisnin er engin
uppreisn fyrir það fólk. Endirinn
verður ekki annar en sá að sumir verða jafnari en aðrir. Ekki
finnst mér það batna þegar nýir
forsvarsmenn almennings segjast ætla að leita til lífeyrissjóðanna sem eru í eigu almennings.
Erum við ekki með nógu marga
sjóðakarla að ráðskast með lífeyrinn okkar þó nýir sjóðkarlar
og -kerlingar fari ekki að ásælast hann líka? Helmingaskipta-

karlarnir yrðu þó trúi ég kátir
með að geta vitnað til þess að
þeir hefðu selt almenningi og lífeyrissjóðunum Símann. Þetta
leikrit allt saman á ekkert skylt
við almenningshlutafélögin sem
Eyjólfur Konráð barðist fyrir
hér á árum áður.
Nei, auðvitað á einfaldlega að
afhenda fólkinu í landinu hlutabréfin í Símanum. Sumir geta
selt strax og fengið andvirðið út
í hönd, aðrir geta átt hlutabréfin
um stund eða lengi ef þeir vilja
og selt svo á því margfalda verði
sem verið er að spá. Þá stæðu
allir jafnir í upphafi og hver og
einn yrði sinnar gæfu smiður.
Við þessu segja spekingar að
selja eigi Símann til að við höfum efni á nýjum spítala eða
Sundabraut. Þeir reyndar togast
á um það, handsalsmennirnir,
hvort skuli vera. Ráða þessu þó
alls ekki einir, þótt þeir geti
ákveðið útboðsskilmálana. En
það er eins með þetta og önnur
mál að þeir tala alltaf eins og
þingið, sem þó ræður ráðstöfun
fjárins, sé ekki til. Skyldu
stjórnarþingmenn ekki vera
orðnir svolítið þreyttir á lítilsvirðingunni sem flokksformennirnir sýna þeim við hvert tækifæri sem gefst?
Að auki hefur hlutafjársöfnunarfárið beint athyglinni frá
grunnnetinu, og þeirri staðreynd
að það á að fylgja með í kaupunum. Þannig á að veita nýjum eigendum Símans tækifæri til að
misbjóða og hrella samkeppnisaðilana. En það er kannski allt í
lagi fyrst svona margir eiga í
Símanum? Stundum finnst mér
alveg hreint ótrúlegt að flokkur
sem kennir sig, eða að minnsta
kosti kenndi sig, við frelsi einstaklingsins skuli vera stærri
flokkurinn í þessari ríkisstjórn
þar sem klíkuskapurinn og
meirihlutaræðið virðast öllu
öðru æðra. ■
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Starfsmannamál GT verktaka
UMRÆÐAN
ERLENDIR VERKAMENN

ÞORBJÖRN GUÐMUNDSSON

Í Fréttablaðinu föstudaginn 22.
apríl er birt yfirlýsing frá Gísla
Sveinbjörnssyni, einum af forsvarsmönnum GT verktaka. Í yfirlýsingunni er Oddur Friðriksson
sagður fara með rangt mál varðandi dvöl tveggja lettneskra verkamanna og sagt er að Oddur, verkalýðshreyfingin og Vinnumálastofnunin leggi fyrirtækið í einelti.
Förum aðeins yfir staðreyndir
málsins. Um miðjan febrúar voru
þrír íslenskir verkamenn látnir
hætta störfum hjá GT verktökum
og í staðinn ráðnir fjórir lettneskir
verkamenn á svokölluðum þjónustusamningum. Strax og þetta
varð ljóst gerði Vinnumálastofnun
athugasemd, lýsti því yfir að ekki
væri um þjónustusamninga að
ræða og óskaði eftir að sýslumannsembættið á Seyðisfirði rannsakaði málið. Ekkert gerðist í málinu fyrr en tveimur mánuðum síðar
að lögreglan handtók mennina og
færði þá í skýrslutöku. Um mánaðamótin febrúar/mars óskaði yfirtrúnaðarmaður eftir afritum af
ráðningarsamningum og upplýsingum um laun lettnesku starfsmannanna.
Engin svör eru komin frá GT

verktökum og vísa þeir málinu til
leigusala í Lettlandi. Í núgildandi
virkjunarsamningi
skuldbinda
verktakar sig til að afhenda yfirtrúnaðarmanni ráðningarsamninga
og upplýsingar um laun starfsmanna sem koma til starfa á virkjunarsvæðinu. Skiptir engu máli
hvort um er að ræða aðalverktaka
eða undirverktaka. Reyndar er sérstaklega tekið fram í virkjunarsamningi að aðalverktaki beri
ábyrgð á að undirverktaki standi
við samninginn. Réttur yfirtrúnaðarmanns er því ótvíræður að fá
ráðningarsamninga og upplýsingar
um launakjör starfsmanna. GT
verktakar hafa því brotið virkjunarsamninginn með mjög alvarlegum hætti með því að afhenda ekki
umbeðnar upplýsingar.

Þrátt fyrir að GT verktakar
sæki starfsmenn til erlendra
starfsmannaleigufyrirtækja losnar
fyrirtækið á engan hátt undan
framangreindum skyldum. Viðskipti GT verktaka og starfsmannaleigunnar eru ekki einkamál
þeirra því á Íslandi gilda íslensk
lög og kjarasamningar og allir
starfsmenn sem hingað koma
verða að njóta að lágmarki þeirra
kjara sem samningar og lög
tryggja. Meðan fyrirtæki geta ekki
staðfest að ráðningarkjörin uppfylli íslensk lágmarkskjör liggja
þau undir grun um að þau séu að
fara á skjön við kjarasamninga.
Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður við Kárahnjúkavirkjun,
hefur starfað við mjög erfiðar aðstæður. Frá upphafi hefur hann

verið í stanslausri baráttu við erlenda verktaka sem hafa átt erfitt
með að sætta sig við íslensk lög og
kjarasamninga. Eftir mikla vinnu
og þrautseigju er nú að nást árangur og virðist sem erlendu verktakarnir séu búnir að átta sig á að samstarf er eina leiðin til að ná árangri.
Eftir stendur íslenskur undirverktaki sem hefur reynst mjög
erfiður í samstarfi og kallar það
siðleysi af yfirtrúnaðarmanni að
gæta hagsmuna tveggja erlendra
verkamanna sem eru í farbanni
vegna hugsanlegra brota sem GT
verktakar bera alla ábyrgð á. Ég
lýsi fullum stuðningi við störf Odds
Friðrikssonar yfirtrúnaðarmanns
og ef GT verktakar eru óánægðir
með hans störf stafar það af því að
þeir hafa ekki látið hann hafa um-

beðnar upplýsingar sem hann á
fullan rétt á og GT verktakar undirgengust um leið og þeir gerðust
verktakar á virkjunarsvæðinu. Í
yfirlýsingunni kemur fram að GT
verktökum sé annt um að fara að
gildandi lögum og reglum. Ekki efa
ég að þetta er vel meint en það er
ekki nóg að lýsa þessu yfir, aðalatriðið er að framfylgja góðum
markmiðum. Ég skora á Gísla
Sveinbjörnsson að afhenda yfirtrúnaðarmanni allar upplýsingar
um starfskjör lettnesku starfsmannanna og koma samskiptunum
þar með í gott horf. Standist ráðningarkjörin íslenska kjarasamninga og lög er ekkert að fela.
Greinarhöfundur er talsmaður
samstarfsnefndar um virkjunarsamning.

DD

Leynist lítill snillingur
á þínu heimili?

AF NETINU

En simmsalabimm?
Abrakadabra er dulrænt orð sem er
notað til að töfra fram góða anda sem
eiga að veita vernd gegn sjúkdómum.
Orðið er einnig notað af nútíma töframönnum þegar þeir þykjast galdra
fram dulræna eða yfirnáttúrulega
krafta til að aðstoða þá í blekkingum
þeirra. Þessi töfraformúla gæti verið
tengd orðinu „abraxas“ sem finnst á
mörgum verndargripum frá síðustu
árum rómverska heimsveldisins og er
talið vera upphaflega frá Gnostíkerum
eða Egyptum. Það er allavega ljóst að
abrakadabra virkar alveg jafn vel og
abraxas eða hókus pókus.
Óli Gneisti veltir fyrir sér töfraorðum
á vantru.net.

Birtingarmynd æskudýrkunar?
Til stendur að tengja verðmæti iðgjalda
aldri greiðandans þannig að iðgjöld
sem greidd eru á unga aldri eru verðmætari en iðgjöld sem við greiðum
þegar aldurinn færist yfir. Rökin eru þau
að sjóðurinn hafi peningana lengur til
ávöxtunar. En hvað þýðir þetta t.d. fyrir
konur sem eru fjarri vinnumarkaði á
fyrstu árum starfsævinnar vegna barneigna og hvað með langskólagengið
fólk sem kemur seint inn á vinnumarkað?

Píanó á verði sem þú
hefur ekki séð áður!
Goodway hljóðfærin eru frábær kostur
fyrir þá sem eru að kaupa siĴ fyrsta píanó.
Í fyrsta sinn á Íslandi bjóðum við þér nú
upp á að kaupa píanó á vaxtalausum
greiðslum (til 15 mánaða). 2 ára ábyrgð.

Verð frá 15.867 kr.

Ögmundur Jónasson á ogmundur.is

í 15 mán. eða 238.000 kr. staðgreiĴ.
Penninn er öflugri en...

Hjálmar Árnason á althingi.is/hjalmara/

121 og 123 cm. píanó í svörtu, hnotu og
mahony.

D

Blaðamaður sem býr við ritfrelsi þarf
að axla mikla ábyrgð því völd þeirra
og áhrif í samfélaginu eru mikil. Það
hlýtur því að vera eðlileg og sífelld
spurning stéttarinnar hvort hún sé að
axla þessa ábyrgð í störfum sínum.
Fagna ber framtaki Morgunblaðsins
og Háskólans á Akureyri að taka þetta
viðfangsefni til umfjöllunar. Á stundum finnst mér ýmsir blaðamenn hérlendis bregðast ábyrgð sinni í því
mikla frelsi sem þeir njóta til allrar
hamingju. Einhver lenska er orðin hjá
sumum að gera sig breiða með því að
vera nógu orðljótir og finnst „töff“ að
tala illa um stjórnmálamenn, málefni
eða flokka. Þá finnst mér um of gæta
tilhneigingar nokkurra blaðamanna
að fjalla um álitamál á þann hátt að
þeirra eigin sjónarmið verða undirliggjandi við nálgun málsins en ekki
hin hlutlausa frásögn þar sem lesandanum/hlustandanum/áhorfandum er
ætlað að mynda sér skoðun af umfjölluninni.

D

591-5350
Suðurlandsbraut 32 • 108 Reykjavík • Sími 568
8611 • piano@piano.is
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Hver ber ábyrgðina?
UMRÆÐAN
OPIÐ BRÉF TIL
ÚTVARPSSTJÓRA

,,

RAGNAR ÞORGEIRSSON,

FRAMKVÆMDASTJÓRI Í REYKJAVÍK

Fréttamaður sem
veit að nafngreindir
menn verða ataðir auri,
gagnrýndir fram og aftur og
hugsanlega vændir um
þjófnað, ber mikla ábyrgð.
Hann getur ekki skýlt sér á
bak við klisjuna um að
hann eða hún hafi sagt hitt
eða þetta en ekki fréttamaðurinn sjálfur. Umsjón
hans og ritstjórn samtalsþáttarins hlýtur meðal annars að felast í því að meta
hvort viðmælandanum er
treystandi til að halda sig
við staðreyndir.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 27908 04/2005

Ég velti stundum fyrir mér
breytingum sem orðnar eru á
blaða- og fréttamennsku, og
áherslum fjölmiðlamanna í störfum sínum. Þó ég skilji keppni
fjölmiðlanna um athygli tilheyrenda í erli dagsins á ég erfitt með
að sætta mig við þær leiðir sem
farnar eru.
Undanfarið hefur mér þótt
þeir sem ráða dálksentímetrum
blaða og takmörkuðum tíma á

ljósvakanum láta ritstjórnast af
því hversu krassandi yfirlýsingar viðmælendur væru tilbúnir að
láta sér um munn fara.
Fyrir skemmstu opnuðust
blaðsíður og fréttatímar þegar
heilbrigðisstarfsmenn voru tilbúnir að úthúða stjórnendum
Landspítalans og bera þá mjög
þungum sökum um ógnarstjórn
og hefnigirni. Sama var uppá teningnum þegar fréttamenn útvörpuðu athugasemdalaust ásökunum lyfjafræðinga sem vændu
sömu stjórnendur LSH og heilbrigðisyfirvöld um lögleysu. Þá
þótti bera vel í veiði þegar sú
fima kona Jónína Benediktsdóttir, sem víða hefur komið við og er
nú titluð nemi, bar nafngreinda
menn þungum sökum og vændi
m.a. um þjófnað. Þessu samhliða
sakaði hún formenn stjórnarflokkanna, helstu valdhafa þjóðarinnar, um alvarleg brot á
starfsskyldum sínum. Allt er
þetta gert að þessum einstaklingum fjarverandi og hvergi hirt um
að draga fram gögn fullyrðingunum til stuðnings, rétt eins og það
skipti ekki máli. Dælan bara látin
ganga viðstöðulaust.
Það sem ég velti fyrir mér er
ábyrgð blaða- eða fréttamannsins.
Þegar „nema“ er stillt upp, í
einkaviðtal á besta sjónvarpstíma vikunnar, til að úthúða nafngreindum mönnum þá gerist það
ekki undirbúningslaust. Ég á
erfitt með að trúa því að fréttaeða dagskrárgerðarmaður geti
mætt í viðtalsþátt án undirbúnings.
Hann er búinn að ræða við viðmælanda sinn, hann er búinn að
ræða á hvaða nótum samtalið
verður og hann veit þar af leiðandi hvað viðkomandi hyggst tala

um. Að halda öðru fram er rangt.
Fréttamaður sem veit að nafngreindir menn verða ataðir auri,
gagnrýndir fram og aftur og
hugsanlega vændir um þjófnað,
ber mikla ábyrgð. Hann getur
ekki skýlt sér á bak við klisjuna
um að hann eða hún hafi sagt hitt
eða þetta en ekki fréttamaðurinn
sjálfur. Umsjón hans og ritstjórn
samtalsþáttarins hlýtur meðal
annars að felast í því að meta
hvort
viðmælandanum
er
treystandi til að halda sig við
staðreyndir. Þá ber honum að
spyrja þannig að ásakandinn
standi við orð sín eða verði
ósannindamaður ella.
Menn tryggja sig ekki eftir á
þegar svo alvarlegar ásakanir
verða hugsanlega bornar fram.
Mér virðist sem fréttamenn
velji sér þá viðmælendur sem
þeir hafa gengið úr skugga um að

ur, áður en hann fer í loftið. Það
er jafnframt hans að leggja mat á
ásakanirnar sem hann veit, eða
grunar, að settar verði fram.
Honum ber að undirbúa sig
þannig að viðtalsþátturinn geti
aldrei orðið rógur og níð um fjarstadda menn, sem í versta falli er
boðið að svara svívirðingunum
næsta dag.
Nú spyr ég þig Markús Örn
Antonsson: Finnst þér vinnubrögð þessi samræmast almannahlutverki ríkisútvarpsins og
kröfum um faglega vönduð
vinnubrögð?
Hver finnst þér að ætti að
bera ábyrgð á að útsendingartíminn sé notaður með þessum
hætti; fréttamaðurinn, fréttastjóri Sjónvarpsins, forstöðumaður
fréttasviðs,
framkvæmdastjóri Sjónvarpsins, eða
kannski þú sjálfur? ■

Halló! Halló! Vaknaðu, almenn skynsemi!
UMRÆÐAN
SALA SÍMANS

,,

HALLDÓR KARL HÖGNASON

VERKFRÆÐINGUR

Hvað annars varðar
sjálft framtak Agnesar þá má þó hrósa henni
fyrir ágæta hugmynd.
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Markaðurinn
á mannamáli
Nú þarftu ekki lengur að vera sérfræðingur til að fá botn í markaðsmálin.
Hér eftir mun Markaðurinn fylgja Fréttablaðinu frítt alla miðvikudaga.
Í Markaðnum munum við leggja sérstaka áherslu á að fjalla á auðskilinn
hátt um íslenska og erlenda markaði og viðskiptalíf. Við munum ekki
einskorða okkur við stórviðburði heldur m.a. greina frá fólki sem vinnur
góð verk í misstórum fyrirtækjum víða í þjóðfélaginu.

Sögurnar • Tölurnar • Fólkið

vilji ganga langt með orðum sínum, og ata aðra menn auri. Þá
sem hugsanlega eru tilbúnir til að
setja fram mestu sleggjudómana
og gífuryrðin. Virðast þeir líta á
þetta sem krydd í tilveruna og
leiðina til að ná athygli tilheyrenda í erli dagsins. Oft eru viðbrögð fréttamanna sem sýna af
sér faglegan metnað á þessu
stigi, og gagnrýndir eru fyrir, að
bjóðast til að hleypa „skúrkunum“ að í næsta þætti eða næsta
fréttatíma.
Þar með þykjast þeir hafa axlað ábyrgð sína og fundið hið fullkomna svar við gagnrýninni.
Þessi rök halda ekki. Fréttamaður sem útvarpar eða sjónvarpar yfirlýsingum af þessu
tagi ber ábyrgð á viðmælanda
sínum. Honum ber að taka bæði
faglega og siðferðilega afstöðu til
þess sem hann veit að sagt verð-

Íslenskir fjölmiðlar hafa eignast
nýjan dýrling í baráttu sinni gegn
ímynduðu ranglæti, Heilaga Agnesi Bragadóttur, fréttaritstjóra
viðskiptablaðs Morgunblaðsins. Í
viðhorfsdálki Morgunblaðsins um
fyrirhugaða Landssímasölu fór
hún mikinn og mætti helst halda
að sjálf Heilög Jóhönna Sigurðardóttir hefði setið þar að skriftum.
Til áhrifaauka voru óspart tínd til
þau orð og frasar sem almennt
finnast í greinarskrifum íslenskra
vinstrimanna. Einungis vantaði
orð eins og nútímalegt, umræðustjórnmál,
nýfrjálshyggja,
græðgi og ólöglegt árasarstríð.
Nokkrir hlutir í viðhorfsgrein
Agnesar, svo og ummæli hennar í
umræðuþáttum á eftir, vekja þó
athygli. Hún bendir á að Búnaðarbankinn og Landsbankinn hafi
farið á einhvers konar spottprís á
sínum tíma. Agnes, sem fréttaritstjóri eins útbreiddasta viðskiptablaðs landsins, ætti samt að hafa
vitað að töluverður hluti af hlutafé Landsbankans og Búnaðarbankans var á markaði í dágóðan
tíma áður en afgangur hlutafjárins var seldur hæstbjóðendum!
Það er því morgunljóst að Íslendingar, þar á meðal auðvitað
Agnes, höfðu drjúgan tíma fyrir
seinni hluta einkavæðingarinnar
til þess að kaupa umtalsvert magn
bréfa í bönkunum, e.t.v. andvirði
bíldruslu, á þessari „tombólusölu“
Kauphallar Íslands. Að auki væri
það gott ef Agnes kynnti sér það,
að þegar afgangur hlutafjár bankanna var boðinn til sölu, þá var
það hlutafé með réttu selt á markaðsgengi og hluti yfir markaðsgengi á þeim tíma. Virðist sem
svo að markaðurinn hafi sjálfur
staðið að þeirri spottprís-verðmyndun á því sem Agnes kallar
„tombólumarkað“ sem m.a. samanstóð af yfir 30 þúsund hluthöfum Búnaðarbanka Íslands.
Sá Agnes ekki þau augljósu
tækifæri sem þar voru á ferðinni,
eða kannski bara eftir á, þegar

aðrir höfðu tekið af skarið, hætt
sínu fé, umbreytt bönkunum og
stóraukið verðmæti þeirra? Gengi
bankanna hafði lítið breyst frá því
að sala til almennings, lítilla fjárfesta og starfsmanna hafði farið
fram. Það voru engar duldar eignir í bönkunum – einungis vannýtt
tækifæri.
Það er alltaf hægt að vera vitur
eftir á. En er eitthvað við þá að
sakast sem sjá tækifæri, sem aðrir koma ekki auga á, og hafa bæði
dug og þor í að nýta þau?
Hvað annars varðar sjálft
framtak Agnesar þá má þó hrósa
henni fyrir ágæta hugmynd. Þegar leikreglur eru einfaldar er fullt
svigrúm fyrir einstaklinga til að
stofna með sér félag og bjóða í
Landssíma Íslands. Framtak Agnesar sýnir það. Það þarf ekki lög
og reglur til þess að segja fólki
hvað það á að gera eða hefur
möguleika til þess að gera.
Fólk verður samt að hafa í
huga að loforð um skjótfenginn
gróða eru gagnrýnisverð. Enginn
verðmiði er enn kominn á Landssíma Íslands. Söluverðið, sem
ekki er gefið hvert verður, ræður
miklu um væntanlegan hagnað
eigenda næstu tvö árin. Ef tekin
eru lán fyrir kaupum á hlutabréfum í Landssímanum þarf verðmæti Símans að aukast umtalsvert, sé tekið mið af núverandi
vaxtastigi og horfum næstu
tveggja ára.
Einnig er athyglisvert að svo
virðist sem Agnes sjálf hafi ekki
meiri trú á þessu augljósa fjárfestingartækifæri en svo að hún
ætlar, samkvæmt Sunnudagsþættinum á Skjá einum, ekki að
leggja nema „andvirði einnar
bíldruslu“ eins og hún hefur áður
orðað, í þetta frábæra, augljósa
fjárfestingartækifæri.
Það verður að tala af ábyrgð en
ekki með upphrópunum um spottprís þegar fólk er hvatt til að
hugsa skynsamlega um kaup í
Símanum. ■

AF NETINU

Landsbyggðarstefna
Það er alveg ljóst að með vaxandi lóðaskorti er verið að þrýsta fasteignaverði
upp í enn hærri hæðir. R listinn hefur á
móti sagt að við sjálfstæðismenn séum
ekki samkvæmir sjálfum okkur með því
að styðja ekki uppboð á lóðum. Það má
vel vera að uppboð sé ágætis leið. Það
er hins vegar ljóst að það fyrirkomulag
sem borgin viðhefur, að takmarka mjög
framboð af lóðum gerir það að verkum

að verð fyrir mold og götur er fáránlega
hátt! Ódýrasta Lambasels lóðin kostaði
3,5 miljónir króna og það í grónu hverfi.
Til samanburðar er endurgjald fyrir einbýlishúsa lóð hér á Akureyri um 2,2 miljónir gróft reiknað. Ég skora á menn að
fara verulega að hugsa sinn gang enda
fer það að borga sig verulega að koma
sér fyrir utan Reykjavíkur.
Bergur Þorri Benjamínsson á sus.is
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 5.17
AKUREYRI 4.51
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Piparsveinar punta sig
BLS. 3

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 26. apríl,
116. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Það er miklu auðveldara að fara í
skóna eftir að
mér var sagt að
setja tærnar
fyrst!

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4

Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Laufey hefur verið hjá einkaþjálfara í tvo mánuði og finnur mikinn mun á sér.

Byggir upp vöðva með
aðstoð einkaþjálfara
Laufey Karítas Einarsdóttir, nemi í
viðskiptafræði við Háskóla Íslands, er
nýbyrjuð að hreyfa sig aftur eftir
barnsburð og nýtur dyggs stuðnings
einkaþjálfarans síns.
„Núna er ég í einkaþjálfun hjá Kolbrúnu
Pálínu í Sporthúsinu. Ég er dansari og
hef dansað mikið allt mitt líf. Ég á tvær
stelpur og eftir það var ég líkamlega búin
og gat ekki farið strax aftur að dansa
heldur þurfti að byggja upp alla vöðva og
komast í sæmilegt form til þess að geta
dansað aftur. Kolbrún æfir líka innri
vöðvana hjá mér en ekki bara ytri
vöðvana,“ segir Laufey, sem eignaðist
yngri dóttur sína fyrir sex mánuðum.
„Ég byrjaði í einkaþjálfun þegar dóttir mín var fjögurra mánaða. Það er voða-

lega þægilegt að vera hjá Kolbrúnu í
einkaþjálfun því ég þekkti hana áður og
hún átti sjálf barn fyrir átta mánuðum
þannig að við erum í raun í þessu saman.“
„Ég fann rosalegan mun á mér fljótlega eftir að ég byrjaði að lyfta en ég hef
aldrei gert svona áður – að lyfta lóðum á
líkamsræktarstöð,“ segir Laufey, sem
hugsar líka talsvert um mataræðið. „Ég
þarf eiginlega hjálp við að þyngja mig,“
segir Laufey og blaðakona öfundar hana
af því vandamáli. „Það er samt lúmskt
erfitt og erfiðara heldur en hitt. Ég þarf
að borða hollt en ég má samt ekki léttast
því ég þarf að þyngja vöðvamassann. Ég
reyni að borða skyr, kjöt og prótein í
bland en ég hugsa tvímælalaust meira
um það sem ég læt ofan í mig en áður.“
lilja@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í heilsu
Hjólað í vinnuna nefnist fyrirtækjakeppni sem fram fer um
allt land dagana 2. maí til 13.
maí. Keppnin er fræðslu- og
hvatningarverkefni ÍSÍ og er
meginmarkmið að vekja athygli á hjólreiðum sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum
samgöngumáta. Heimasíðu verkefnisins er að
finna á www.issisport.is.
Leiknum verður hleypt af
stokkunum í Húsdýragarðinum 2. maí klukkan
8.30.
Áfengissala hér á landi
jókst um 6,3% milli áranna
2003 og 2004 í lítrum talið, úr
19,2 milljónum lítra árið 2003
í 20,4 lítra árið 2004. Þessi
sala samsvarar 6,71 alkó-

hóllítra á hvern íbúa 15 ára og
eldri, en var 6,52 alkóhóllítrar
á árinu 2003.
Fósturskimun og fósturgreining á meðgöngu nefnast
drög að bæklingi sem Landlæknir gefur út. Bæklingnum er ætlað að
upplýsa verðandi foreldra um rannsóknir
sem bjóðast til skimunar
og greiningar á fósturgöllum og meðfæddum sjúkdómum með það fyrir
augum að auðvelda þeim
að taka ákvörðun um val
á slíkum rannsóknum.
Bæklingurinn er nú til umsagnar og hægt er að kynna
sér efni hans á heimasíðu
Landlæknisembættisins.
heilsa@frettabladid.is

[

]

Sipp
Sipp er ekki bara fyrir börnin því það er þrælgóð líkamsrækt fyrir fólk á öllum aldri. Ef
sippað er reglulega er hægt að auka þol, styrkja vöðva og draga úr vöðvabólgu. Það eina
sem þarf er gott sippuband, sem fæst í flestum íþróttavöruverslunum, og svo góðir skór.

ROPE YOGA
stöðin Bæjarhrauni 22
Frábært æfingakerfi í yndislegu umhverfi nýtt tímabil
að hefjast. Vertu innilega velkomin í nýjan lífsstíl!!
Kennari Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir. Skráning er hafin í síma
555-3536 eða 695-0089 ropeyoga@internet.is
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Er maginn vandamál?
Stress, þreyta og sérstakur
matur getur sett magann úr
jafnvaægi.
Óþægindi lýsa sér oft sem
nábítur, brjóstsviði,
vindgangur, harðlífi og
niðurgangur.
Þetta þykir öllum afar
óþægilegt og líður þá illa í
öllum líkamanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Silicol fæst í apótekum

Unnur Stefánsdóttir sveiflar sér í köðlunum með börnunum í heilsuleikskólanum Urðarhóli.

Börnin biðja aldrei um sykur
Heilsuleikskólinn Urðarhóll í
Kópavogi er tæplega 10 ára
gamall. Víðs vegar um landið
hafa sprottið upp sambærilegir skólar sem fylgja stefnu
Urðarhóls þar sem lögð er
áhersla á næringu, hreyfingu
og listir.
„Markmið okkar er að auka gleði
og vellíðan barnanna með
áherslu á næringu, hreyfingu og
listir í gegnum leik,“ segir Unnur Stefánsdóttir, sem stýrir
heilsuleikskólanum Urðarhóli í
Kópavogi. Hugmyndafræðina á
bak við leikskólann þróaði hún
ásamt samstarfsfólki sínu en
Unnur er sjálf mikil íþróttakona.
„Til þess að leggja meiri áherslu
á þessa þætti erum við með næringarráðagjafa sem gefur ráð
um matseðla og við erum með
fagstjóra í íþróttum og hreyfingu sem kennir íþróttir alla

daga en hvert barn fer í íþróttatíma tvisvar í viku auk gönguferða og útivistar. Auk þess
erum við með listakennara sem
sjá um listnámið,“ segir Unnur.
Í leikskólanun er íþróttasalur
sem er sérstaklega útbúinn fyrir
börn á leikskólaaldri og þar eru
íþróttir stundaðar daglega.
„Börnin elska íþróttatímana
og geta varla verið veik heima
ef þau eiga að fara í íþróttir
þann daginn,“ segir Unnur og
hlær. Auk hreyfingar er lögð
áhersla á hollt og gott mataræði
og segir Unnur það ganga vel að
kenna börnunum að borða hollan
og næringarríkan mat. „Þau
læra að borða grænmeti og
baunarétti og hjá sumum tekur
það tíma en þessi eldri eru góð
fyrirmynd. Það geta allir lært
þetta og börnin biðja aldrei um
sykur eða sætabrauð,“ segir
Unnur.
„Við finnum fyrir mikilli
ánægju frá foreldrum með skól-

ann. Það er okkar trú að ef börnin fá hreyfingu og góða næringu
eru þau betur í stakk búin til að
skapa. Auk þess glímum við ekki
við offitu hérna og við getum
gripið inn í ef það vandamál
kemur upp,“ segir Unnur.
Hún segir að á þeim tæpu tíu
árum frá því skólinn var stofnaður hafi skólastarfið þróast
mikið auk þess sem skólinn hafi
stækkað. Upphaflega voru börnin 30 en nú eru þau 143 talsins, á
aldrinum eins til sex ára. Leikskólinn er rekinn af Kópavogsbæ og hafa önnur sveitarfélög
fylgt þessu fordæmi. Nokkrir
heilsuleikskólar hafa tekið til
starfa víðs vegar um landið og
nokkrir taka brátt til starfa.
„Það er alveg frábært að sjá
þetta gerast. Við sem stýrum
heilsuleikskólum höfum hist og
erum að undirbúa stofnun samtaka heilsuleikskóla,“ segir Unnur Stefánsdóttir.
kristineva@frettabladid.is

Heilsuvörur
og matstofa

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Borgartúni 24

Við mælum
blóðþrýsting
Pantaðu tíma

í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600
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Tilfellum fjölgað

FJÖLVÍTAMÍN
MEÐ GINSENG

BANN LAGT Á NOTKUN TILTEKINS
ROTVARNAREFNIS Í SNYRTIVÖRUM.
Vísindanefnd Evrópusambandsins
um neytendavörur mælir með
algjöru banni á
notkun rotvarnarefnisins metýlHandsápa má
díbrómoglútarekki innihalda
ónítríl (MG) í
meira en 0,1%
snyrtivörum, en
ofnæmistilfellum af ofnæmisvaldandi efninu
vegna efnisins
metýldíbrómogl
hefur farið fjölgútarónítríl.
andi. Í kjölfar þess
verður notkun efnisins bönnuð í
snyrtivörugerð í löndum ESB og er
þá átt við snyrtivörur sem bornar
eru á húð. Að óbreyttu mega vörur
á borð við handsápu og hárþvottalög innihalda allt að 0,1% MG.
Nefndin lagði þó til að öll notkun
efnisins yrði bönnuð og sagði
ástæðu til að skoða notkun efnisins í öðrum vörum sem komast í
snertingu við húð manna.

Einhleypir karlmenn eyða meiri tíma
fyrir framan spegilinn fyrir stefnumót
en venjulegt kvöld með strákunum.

Piparsveinar
punta sig meira
LOFAÐIR KARLMENN EYÐA MINNA
Í SNYRTIVÖRUR Á MÁNUÐI EN
PIPARSVEINARNIR.
Einhleypir karlmenn í Bretlandi
eyða að meðaltali tólf pundum,
eða rúmlega fjórtán hundruð krónum, í snyrtivörur á mánuði – fimm
pundum meira en þeir sem eru í
sambandi. Þetta eru niðurstöður
nýrrar könnunar tímaritsins Loaded
en fjögur þúsund karlmenn á aldrinum 18 til 24 ára tóku þátt í
henni. Tveir þriðju af karlmönnunum sögðust bara nota snyrtivörur
til að ganga í augun á kvenþjóðinni á meðan fjörutíu prósent
sögðust vera undir þrýstingi frá
kvenfólki að líta vel út. Í könnuninni kemur fram að karlmenn eru
að meðaltali nítján mínútur að
taka sig til fyrir stefnumót en aðeins sjö mínútur þegar þeir fara út
með vinum sínum.

FÆST Í APÓTEKUM,
HAGKAUP, NETTÓ,
SAMKAUP, SPARKAUP,
NÓATÚNI, ÚRVALI
OG STRAX

Bráðum geta vísindin leyft okkur að lesa hugsanir fólks.

Skanni les hugsanir
Vísindamenn hafa komist að
því að með einfaldri
heilaskönnun er hægt að lesa
hugsanir fólks.
Vísindamenn bæði í Bretlandi og
Japan hafa komist að því að hægt
er að lesa hugsanir fólks með einfaldri
heilaskönnun.
Hjá
nokkrum sjálfboðaliðum var
fylgst með þeim hluta heilans
sem tekur á móti upplýsingum frá
augunum á meðan þeir horfðu á
ólíka hluti á tölvuskjá. Vísindamennirnir gátu lesið í niðurstöður
heilaskönnunarinnar og vitað

Aukin
líkamleg orka
og andleg
vellíðan

hvað fólkið hafði séð á skjánum.
Þegar tvær myndir voru látnar
birtast mjög hratt hvor á eftir
annarri gátu sjálfboðaliðarnir aðeins greint þá seinni en vísindamennirnir sáu augljós merki þess
að heilinn greindi einnig þá fyrri.
Svipaðar rannsóknir voru
gerðar í Japan og fengust sömu
niðurstöður en vísindamennirnir
telja þetta fyrsta skrefið í að geta
lesið hugsanir fólks og jafnvel
fundið bældar minningar eða séð
hvað fólk óttast. Þeir telja þó
langt í að það verði hægt en eru
að vonum spenntir yfir þessari
nýju uppgötvun. ■

Heimurinn fitnar og fitnar
Offita er heimsfaraldur og
hefur fólki sem þjáist af offitu
fjölgað úr 200 milljónum í 300
milljónir á tíu árum.
Offita er ekki bara vaxandi heilbrigðisvandamál í Bandaríkjunum og Evrópu heldur í heiminum
öllum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) varar í nýrri
skýrslu við stigvaxandi offitufaraldri í veröldinni allri. Í skýrslunni kemur fram að offita hafi
margfaldast á síðustu tíu árum –
árið 1995 hafi 200 milljónir
manna þjáðst af offitu en nú tíu
árum síðar sé þessi tala komin í
300 milljónir. Þá eru Kínverjar að
þyngjast verulega en þar í landi
þjást nú 18 milljónir fullorðinna
af offitu og 137 milljónir teljast
vel yfir kjörþyngd. Ástæðu þessa
má rekja til breytts mataræðis,
einkum meðal þeirra sem búa í
stórborgunum, svo sem aukningar á neyslu sykurdrykkja, óhollrar matarolíu, æ fleiri eiga bíl og

ABC Plus Senior
Kínverskur offitusjúklingur í skoðun hjá
lækni sínum. Kínverjar hafa þyngst verulega
hin síðustu ár sem og heimsbyggðin öll.

sjónvarp. Um 15% kínverskr
karla teljast nú yfir kjörþyngd en
sami hópur var 4% fyrir aðeins
átta árum. Svipað er uppi á teningnum víða annars staðar. Talið
er að helmingur þess fólks sem
greinist með sykursýki II árið
2010 verði búsettur í Asíu. Ásamt
með hreyfingarleysi er ástæðan
fyrir þessari uggvænlegu þróun
meðal annars talin vera sú að
matvæli kosta orðið minna en
áður – einkum matur sem er feitur og sykraður. ■

Fjölvítamín fyrir fólk á efri árum

ABC Plus Senior er sérsniðin bætiefnablanda
fyrir fólk sem komið er á efri ár. Það
inniheldur vítamín, steinefni og snefilefni
auk m.a. lýkópens og lúteíns. Lúteín er
andoxunarefni sem tilheyrir karótín
60 töflur
fjölskyldunni og er nauðsynlegt til að
(tveggja mán. skammtur)
viðhalda góðri sjón.

aðeins kr.499,-

Gerið verðsamanburð!

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

250-499 þús.

Til sölu Dodge Stratus árg. ‘04, ekinn 8
þús. Verð 1790 þús. BMW 530 dísel,
árg. ‘02. S. 892 5248.
Toyota Yaris, árg. ‘00, VVT 1.0 ek. 107
þús., sparneytinn og góður bíll, sumarverð 450 þús. Uppl. í s. 897 7575 & 554
7571.

BMW 316 Nýskr. 06/1998, 1600cc 4
dyra, fimmgíra, grár, ekinn 169 þ. Verð
890.000

Nissan Terrano II nýskr. 02/1998,
2400cc, 5 dyra, fimmgíra, blár / grár,
ekinn 113 þ. Verð 1.390.000

Toyota Yaris Nýskr. 06/2000, 1000cc 3
dyra, fimmgíra, grár, ekinn 80 þ. Verð
750.000

Honda CRV ‘98, ekinn 159 þús., ssk.,
rör, vindskeið, sumar/vetrardekk, góður
og fallegur bíll. Verð 980 þús. Uppl. í s.
660 8333.

1-2 milljónir

100 þús. í pening

Suzuki Baleno ‘96 ssk. ek. 155 km. Lán
150 þ. Uppl. í s. 892 7702.
Til sölu álfelgur og dekk, 215x40x16.
Upplýsingar í síma 868 7472.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Dah. Coure ‘99, ssk. 5 d. Sk. ‘06, ek. 100
þ. V. 330 þ. Fallegur. Ath. skipti. Bilað.
Tjóna. S. 690 1433 & 557 7287.

Til sölu. Intruder 1500 árg 03 ekið
17.700 uppl. í síma 899 6212
lrover@mi.is

Toyota Corolla árg. ‘93. Ek. 173 þ. Smurbók og cd fylgir. Bíll í góðu standi. Verð
270 þús. Uppl. í s. 861 6232.
Citroen C3 Nýskr. 11/2002, 1400cc 5
dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn 44 þ.
Verð 990.000.

VW Golf

Opel Astra nýskr. 02/2002, 1600cc 4
dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 66 þ. Verð
990.000

Toyota Corolla HB, ek. 21.800 15” álf,
sport spoiler, litað gler, ný dekk, topp
eintak. verð 1.510 þ. S. 897 5216.

Til sölu árgerð ‘97, ek. 147.000, álfelgur,
CD. Verð 450.000. Tilboð 350.000. S.
896 0524.
Hyundai Coupe árg. ‘97. Sk. ‘06 bíll í
toppstandi. Fæst á 270 þús. Uppl. í s.
866 2807 Erling.

Volvo S40 99, ek 70þ. álfelgur, vetrard.
á felgum. Gott eintak. 1100þ. S.
8624884.

500-999 þús.

Hyundai Accent nýskr. 05/2000,
1300cc 5 dyra, fimmgíra, ljósbrúnn, ekinn 65 þ. Verð 670.000

Peugeot 406 nýskr. 05/1998, 2000cc 4
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 83 þ. Verð
690.000

Nýr 2005 Dodge Durango Limited.
Svartur / grátt leður, lúga, rafm. í öllu,
DVD spilari. Til sýnis á staðnum. Okkar
verð 4.990 þús.

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

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD. Topp bíll. Bílalán 850
þús. Aðeins 1120 þús. S. 892 7852.
Til sölu AMC Eagle ‘88 og Volvo station
240 ‘87. Á sama stað óskast Honda Civic ‘92-’95 3ja dyra. Uppl. í síma 866
1780.

0-250 þús.
Hyundai Accent nýskr. 09/2000,
1500cc 4 dyra, fimmgíra, bár, ekinn 56
þ. Verð 680.000.

Chrysler Town & Country árg. 2000.
Sjónvarp og videó, dráttarkúla, ný dekk,
ofl. 1.990 þús. S. 898 2552.

Renault Megane nýskr. 02/2002,
2000cc , 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
91 þ. Verð 1.530.000

Tilboð. Renault Laguna RTE 11/98 ekinn 75 þús.Dökkblár, 5.gíra rafm.rúður,
dráttarkrókur, smurbók.Bíll í toppstandi.
Frábært verð aðeins kr. 670.000,- 150
þús út, restin í 36 mán. afborg. kr.
15.600,- per mán. Uppl. í s. 825 2011
Magnús.

Toyota Corolla árg. ‘03. Ek 20 þ. km.
Dráttarkrókur , reyklaus bíll. Verð 1370
þ. Engin skipti. Uppl. í s. 553 6355 &
699 6355.

Til Sölu Nissan Sunny wagon ‘91, dísel
ek. 220 þ. sk. ‘06 5g. v. 220 þ. S. 861
3790.
Hyundai Accent nýskr. 06/2001,
1300cc, 4 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 62
þ. Verð 690.000

Renault Megane II nýskr. 07/2003,
1400cc 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 61
þ. Verð 1.290.000
Ford Focus 1.6 Bsk. Nýskr. 08/’99, ek.
99 þ. km, blár, filmur, geislaspilari, sumardekk, spoiler, rafmagn í rúðum o.fl.
Verð 790.000. Heimsbílar eru staðsettir
á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 11.

Hyundai Sonata nýskr. 03/1996,
2000cc, 4 dyra, fimmgíra, dökkblár, ekinn 131 þ. Verð 430.000

Renault Megane II nýskr. 06/2003,
2000cc, 3 dyra, fimmgíra, svartur, ekinn
28 þ. Verð 1.850.000

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

Til sölu Renault Megane árg. 2003, ek.
45 þús. Verð 1.250 þús. Áhv. lán 980
þús. 20 þús. á mán. Uppl. í s. 849 5195.
Toyota Corolla GLi 1600 árg. ‘93, nýskoðaður, góður bíll. Uppl. í s. 864
1007.
Toyota Corolla árg 92 ek.130þ fæst á 50
þúsund staðgreitt sími 8666610
Skoda Favorit árg. ‘90, ek. 45 þ. Ein eigandi, sk. ‘06. V 65 þ. S. 690 1433.

Bílar til sölu

Renault Megane II nýskr: 04/2004,
1600cc , 5 dyra, Fimmgíra, Ljósbrúnn,
Ekinn 29 þ. Verð: 1.580.000

Lincoln Presidential 2001. Uppl. í síma
862 1936.

Til sölu Nissan Almera arg 2000 ekinn
85000 nýsk verð 650000 lán 550000
afb 13500 á mán sumar + vetrad, uppl
í s 8464286.

2 milljónir +

Nissan Sunny st 1,6 4x4 slx árg. ‘94, ek.
160 þ. álfelgur sumar + vetrardekk, v.
250 þ. skipti ath ódýrari, má þarfnast
lagfæringar. S. 866 5052.
Hyundai Sonata 2.0 4 dyra, ssk. lítur vel
út, topp viðhald, árgerð 1995, ásett
330, tilboð 190 þús. Fallegur og góður
bíll, einnig Toyota Corolla Turing 4x4 árgerð ‘91, ek. 215 þús., ný tímareim, nýskoðaður ‘06, v. 140 þús. S. 691 4441.

Mazda nýskr. 01/2005, 1600cc 5 dyra,
sjálfskiptur, ljósbrúnn, ekinn 3 þ. Verð
2.090.000

Ford Focus ‘00, ek. 58 þ., bsk., 1400cc,
rafm.rúður, fjarstýrð saml., vel með farinn og reyklaus bíll. Áhv. 240.000. Bílalán getur fylgt. V. 760.000 þ. S. 696
1620.

80 þús. Suzuki Sidekick ‘91, ek. 170
mílur, álfelgur, góð dekk, krókur, símar
663 7473 & 553 1392.

Grand Cherokee LTD 4.0L ‘95, ek. 120
þús., ssk., leður... mjög góður bíll, ásett
verð 1.150 þús. stgr. 950 þús. Uppl. í s.
897 7571 & 554 7571.

2005 nýr Ford

F250 XLT, 6,0l díesel 4x4,tow, pakki ofl.
silfur grár forskráður og tollafgreiddur.
Verð 4,4 milljónir. Upplýsingar í s. 893
6001. Allt í einu ehf.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Bílaþjónusta
Til sölu LC 90 38” árg. 2001 ekinn aðeins 58 þús., læsingar framan og aftan,
lækkuð drif, aukatangur m/dælu og
mæli, filmur, fjarstýrð aukamiðstöð,
spoiler, kastari+grind, profiltengi, vhf,
cp, gsm, gps, nmt, kassi á afturhlera.
Uppl. í s. 898 1398 / tryggvi@styri.is

Gott eintak.

Suzuki Grand Vitara ssk, 2.0, árg. ‘99,
ek. 81 þús. Verð 1.320 þús. A.t.h. skipti.
S. 896 6366.

Tilboð óskast í löndunarkrana með 2ja
tonna lyftigetu. Kraninn er nýyfirfarinn
þ.e. ný bóma, spil, mótor og dæla. Tilboð sendist á talknafjordur@talknafjordur.is.

BMW 316 I Árgerð 1998. Ekinn 126 þ.km.
Nýskráður 1998. Næsta skoðun 2005.
Verð kr. 890.000. Bensín knúinn, 5
manna.

SILVERADO DURAMAX 2500. Árgerð
2003. Ekinn 69 þ.km. Verð kr. 3890.000.
Dísel knúinn. Skráður 6 manna.
Sjálfskiptur

DODGE NEON. Árgerð 2005. Ekinn 24
þ.mílur. Nýskráður 2005. Næsta skoðun
2007. Verð kr. 1590.000 Bensín knúinn.
Skráður 5 manna. Sjálfskiptur

DODGE STRATUS SXT. Árgerð 2004. Ekinn
16 þ.mílur þúsund km. Verð kr. 2190.000.
Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
Sjálfskiptur.

FORD ESCAPE XLT. Árgerð 2002. Ekinn
65 þ.km. Verð kr. 2140.000. Bensín
knúinn. Skráður 5 manna. Sjálfskiptur

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5,2
Árgerð 1996. Ekinn 200 þ.km. Verð kr.
890.000. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur.

JEEP LIBERTY RENEGADE.
Árgerð 2004. Ekinn 12 þ.mílur þúsund
km. Verð kr. 3950.000. Bensín knúinn.
Skráður 5 manna. Sjálfskiptur

LINCOLN AVIATOR ULTIMATE.
Árgerð 2004. Ekinn 21 þ.km. Verð kr.
5900.000. Bensín knúinn. Skráður 7 manna.
Sjálfskiptur

Hjólbarðar
Audi Allroad 06.01, ekinn 85 þ. 2,7T
með öllum hugsanlgum aukabúnaði,
frábær bíll, ath skipti, listaverð 4.1 m,
góður stgr.afsl, nánari uppl. í s. 897
7571 & 554 7571.

Mitsubishi Pajero ‘99. 2800 tdi, sjálfskiptur, 33” breyttur. Glæný dekk og
felgur. Ekinn 148 þús, dökkblár/silfur.
Glæsilegur bíll. Verð 2.350 þús. aðeins
1950 þús- staðgr. Uppl. í s. 822 8500.

Lyftarar

Pajero dísel árg. ‘91 langur, sjálfskiptur,
skoðaður ‘06 í fínu standi. Uppl. í síma
587 7777
Til sölu v. flutninga, Daihatsu Rocky ‘90,
33” dekk. Ek. 155 þ. Sk. ‘05. Verð 165 þ.
Uppl. í s. 862 0513.

Vörubílar
Chevrolet Silverado 3500 árg. 2002, ekinn 61 þús. km, ný dekk, cover í skúffu,
dráttarbeysli ofl. Topp eintak, áhvílandi
ca 2.500 þús. Uppl. í s. 892 9377 og
fleyri myndir á www.brun.is

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf s:565-4646
& 660-1700

Óskum eftir að kaupa 4 öxla vörubíl
8x4. Uppl. í s. 865 3665 & 862 0727.

Mótorhjól

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð Armar ehf s:565-4646
& 660-1700

Ford 350 Lariat Luxury FX4 árg. ‘05. Ek.
10 þús. 37” breyttur, hús, klæðning á
palli o.fl. Verð 4,5 millj. Stgr. S. 898
4988

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 430 þús. stgr. Ekki eldri
en ‘88, verður að vera sk. ‘06, helst lítið
ek. Helst Huyndai Accent, VW Polo eða
samb. teg. S. 867 8357 og 846 7122
Óskum eftir 4 dyra bíl, helst skoðaðan
‘06, má kosta allt að 60 þús. Uppl. í
síma 660 9601 milli kl. 10-14

Suzuki Intruder 750 ‘88, gott hjól í sérstökum lit. Uppl. í síma 897 6626 Þröstur.
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

NISSAN TERRANO II 2700 TD. Árgerð
MMC LANCER GLXI. Árgerð 1993. Ekinn
190 þ.km. Verð kr. 230.000 Bensín knúinn. 1997. Ekinn 228 þ.km. Verð kr. 1050.000.
Dísel knúinn. Skráður 7 manna. 5 gírar
Skráður 5 manna. Sjálfskiptur.

BSA Lightning, 650 cc, ‘71 til sölu, uppgert 2003. Verð 399 þús. Björn, s. 694
9678.

Vespur
Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Óska eftir Volvo 240. Verð ca. 0 - 120
þús. Uppl. í s. 698 3533 & 846 0720.
Eftir kl 18.00.

Jeppar

Bátar

125 cc vespa til sölu. Árg. 2004 ek. 700
km. Verð 250.000 kr. Uppl. í s. 864
3000.

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr.5300
195/65 x 15 frá kr. 6200 Hjólbarðaviðgerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26
S.557 7200.

OPEL COMBO SENDIBÍLL. Árgerð 2003.
Ekinn 18 þ.km. Verð kr. 1150.000. Bensín
knúinn. Skráður 2 manna. 5 gírar

Varahlutir
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Fellihýsi

SUBARU LEGACY GL 2000. Árgerð 1999.
Ekinn 93 þ.km. Verð kr. 1070.000. Bensín
knúinn. Skráður 5 manna. Sjálfskiptur

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Colman Arcadia árg 95 10 fet m/ fortjaldi verð 450 þúsund sími 893-3347
Til sölu Víking árg. ‘97. Með fortjaldi á
stækkuðum hjólum. Vel með farið. S.
893 7426.

SUZUKI GRAND VITARA DÍSEL.
Árgerð 2002. Ekinn 62 þ.km. Verð kr.
1850.000. Dísel knúinn. Skráður 5 manna.
5 gírar

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími
587 0626. www.ke.iswww.ke.is

Vinnuvélar
AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Toyota Landcruiser 80 dísel árg. ‘95, 35”
breyting, ek. 168 þús. Verð 2.200 þús.
Uppl. í s. 895 2460.

46 feta skemmtibátur til sölu, V. 10.8
millj. Ýmis skipti mögul. Uppl. í s. 892
5195.

Gúmmíbátar og Gallar

Isusu Trooper SE árg ‘92. Ek. 170 þús.,
ný yfirfarin vél, ný sk. án ath. Ásett verð
370 þús. Uppl. í s. 864 9333 Gylfi.

NISSAN TERRANO II LUXURY 35".
Árgerð 2000. Ekinn 73 þ.km. Verð kr.
2590.000. Dísel knúinn. Skráður 7
manna. Sjálfskiptur

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

TOYOTA AVENSIS VVT-I.
Árgerð 2002. Ekinn 84 þ.km. Verð kr.
1290.000 Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar

TOYOTA YARIS TERRA VVT-I
Árgerð 2004. Ekinn 24 þ.km. Verð kr.
1150.000. Bensín knúinn. Skráður 4 manna.
5 gírar

VW GOLF STW 4MOTION
Árgerð 2001. Ekinn 72 þ.km. Verð kr.
1420.000. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar

VW PASSAT COMFORTLINE Árgerð 1999.
Ekinn 91 þ.km. Verð kr. 1070.000
Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
Sjálfskiptur
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Alternatorar-startarar

Tölvur

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

Garðyrkja

Bókhald

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í
Grand Cherokee, Stratus, Caravan.
Ingóbílar sími 897 0163.

Hedd 557 7551

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

Alsager rennibekkur frá Potterycrafts
LTD til sölu. Upplýsingar í síma 5517654.

Nýtt!!!

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

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Frí ástandskoðun- Frí 30daga vírusvörnFrí Rykhreinsun. Notaðar og nýjar tölvur- leitið tilboða.. Sækjum og sendum
innan höfuborgasvæðisins. BMS-Tölvulausnir 565 7080, www.bms.is

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.
Varahl. í Land Rover! Næstum allt í
Land Rover Discovery ‘98 4ra cyl dísel,
sjálfsk. S. 690 2577.

KÍKTU Á ÞETTA !!!

Haldgóður og fallegur í skálum 75-95
CD kr. 1.995,- og buxur í stíl kr. 995,Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.
Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.
Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.
Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins! Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá 1988.

Kr. 4.900

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Ráðgjöf

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

Til bygginga

Brio svefnkerra kr. 15 þ. og rimlarúm
með springdýnu kr. 8 þ. til sölu. Uppl. í
s. 664 3248.

Trjáklippingar - garðyrkja.

Konur athugið Vibrafem fullnægingarkremið er komið til okkar, 30 ml túpa
sem dugar í yfir 50 skipti á aðeins 2990
kr. Pantanir í síma 552-2525 eða á
www.venus6.is umboðsaðili Venus Erotic store Freyjugötu 1, 101 Reykjavík.
Sendum í póstkröfu um land allt.

Vel með farin grænn Brio barnavagn
með burðarúmi, svefnpoka og skiptitösku, verð 20 þús. Barnabílstóll á hjól,
verð 3 þús. Scott bílahljómflutningstæki, ónotuð, verð 5 þús. Mongoose
fjallahjól, lítilega bilað, verð 10 þús.
Uppl. í síma 861 0071.

Kæliskápur, lítil frystikista, antík sófasett, skápar, sófaborð, borðstofuborð
og stólar, símaborð ofl. Gamlir hlutir.
Einnig Nissan Sunny ‘93. Uppl. í síma
897 5951.

Vorútsalan er hafin. 40-70% afsláttur.
Opið frá 10-18 virka daga og 11-14
laugardaga. H-Gallerí Grænatúni 1,
Kóp. S. 554 5800.

Nýr miðstöðvarofn tvöfaldur, hæð 60
cm, lengd 143 cm. Einnig Nokia NMT
gemsi. Sími 564 0512 & 699 3688.

2 til 3 sæta sófi óskast gefins eða ódýrt.
Uppl. í síma 868 1602 eftir kl. 4 alla
daga.
2 átta vikna fresskettlinga vantar gott
heimili. Upplýsingar í síma 866 1923.

Gegnheilt plankaparket á
verksmiðjuverði.

Óskast keypt
Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 699 4455.

Hljóðfæri

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

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.
Hækkunarstykki fyrir Liebherr 50K-63K
krana. Útvegum einnig nýja og notaða
byggingarkrana, www.mot.is Mót ehf.
s:544 4490
Nýjar fulningahurðir í sumarbústaðinn
til sölu. S. 892 3506.

Höfum nýhafið framleiðslu á gegnheilu hágæða plankaparketi úr amerískum harðviði. Eigum fyrirliggjandi á sérstöku kynningarverði eftirfarandi tegundir: Hvít amerísk eik natur. Hlynur- prime Kirsuber-prime
og nature. Hnota-prime Sýnishorn á
staðnum.
Geoplank ehf. Seljubót 7, 240
Fyrstir koma fyrstir fá. Allar
upplýsingar í síma 426 7800.

Til sölu innbú í 20 hótelherbergi. GSM
892 1884 hotelhamar@hotelhamar.is

Verslun
Hljómborðsleikari óskast í starfandi
danshljómsveit. Aldur 30+. Eingöngu
einst. með mikinn áhuga kemur til
greina. Uppl. í s. 695 3811.

Hreingerningar
Vélar og verkfæri
NÝJAR PERUR- NÝJAR
PERUR!!!!
Hreinlega betri sólbaðsstofur.
Lindarsól, sími 564 6666. Fjarðarsól, sími 555 6464.

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Til sölu notaðar trésmíðavélar. Seljast á
góðu verði. Uppl. í s. 897 0616.

Bækur
Bókaflokkar

Árg. 1905-1945, 13 bindi af Ægir; og
árg. 1937-1969, 21 bindi af Rétti fallega
innbundnu. S. 899 1699.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Ræstingar
www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300

Jeppakerrur,
Víkurvagnar

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Stærsti stállager landsins.
Sindri.

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Mark skrifstofustólar á tilboðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.
Er kólesterólið aðeins of
hátt? Benecol er fyrir þá
sem vilja lækka
kólesteról.
Mjólkursamsalan
Hemlahlutir í bíla
Fálkinn
Loftræstiviftur – borðviftur
Fálkinn
Minnum á ársfund Lífeyrissjóðs lækna sem verður
haldinn í dag klukkan
17:15 á Grand Hótel
Reykjavík.
Lífeyrissjóður lækna.

Tónlist

Heitir pottar og plastkista á tjaldvagna.
Símar 421 7644 & 869 3626.

Endurskipulagning fjármála, fjármálaráðgjöf, samningar við lögmenn, banka og aðra kröfuhafa.
Stofnun einkahlutafélaga, bókhaldsþjónusta og skattskil. Geymið auglýsinguna.
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Ýmislegt

Gefins

Rippen píanó, 125 cm, frá Hollandi. Í
mjög góðu ástandi. Brúnt/mattað. Metið á 350 þ. Verðtilboð óskast. S. 896
8886.

Túnþökusala

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Alhliða fjármála- og
rekstrarráðgjöf- Skattskil
og bókhaldsþjónusta.
Sími 517 1030 OG 822
9670.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkjumaður.

Labrador hvolpar

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

Klippi tré og runna og felli tré. Fljót
og góð þjónusta. Látið fagmann
vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari, s.
849 3581.

Snyrtum og klippum tré og runna. Berum á húsdýraáburð og fellum tré. S.
616 1569.

Til sölu vegna flutnings. 2 borðstofuskápar. Annar úr Tekk, danskur. Hinn úr
dökkri eik, enskur. Báðir mjög vandaðir.
Tilboð. Uppl. í s. 568 2212.
Til sölu, tilbúnir til afhendingar. Upplýsingar í síma 895 8325.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

- Bókhald/Ársreikningar - Skattframtöl fyrir lögaðila/einstaklinga Stofnun félaga - Vsk.uppgjör Launaútreikning ofl.
Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta. Sími:
6926910

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Amerískt rúm til sölu vel með farið 2 m
á lengd, 150 cm á breidd og 70 cm á
hæð. Uppl. í s. 587 1636.

Til sölu

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

Kr. 4.800

Gistiheimili á stór Reykjavíkursvæðinu
óskar eftir starfskrafti í þrif 4 stundir á
dag. Upplýsingar í s. 699 7885.

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.
20% afsláttur af brauðosti
í sérmerktum kílóastykkjum í næstu verslun.
Osta-og-Smjörsalan.
Heildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum.
Á. Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta kynningartilboði.
Á .Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi
Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Tilboð á brauðosti í sérmerktum kílóastykkjum í
næstu verslun.
20% afsláttur.
Osta-og-Smjörsalan.
Blýsýrurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Nú færðu brauðost í sérmerktum kílóastykkjum
með 20% afslætti í næstu
verslun.
Osta-og-Smjörsalan.
Þráðlaus innbrota og viðvörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.
Lithíumrafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan
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Málarar

Húsaviðgerðir

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

Eldhús eða Baðinrétti

Er farið að sjá á hlutunum? Tek að mér
slípun, lökkun og viðgerðir á spónlöguðum flötum. (Harðviði) Einnig málingarvinnu smærri verk velkominn. S. 892
5392.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Stífluþjónusta

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Góðir hlutir, gott verð.

Spásíminn 908-2008. Er opið mánudaga og þriðjudaga frá kl 18-23.
Draumar, tarrot.

Námskeið
Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.
Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Windows XP kerfisstjóranám. 63 st. á
aðeins kr. 69.900. Hefst 3. maí. Rafiðnaðarskólinn www.raf.is

Birgitta Hreiðarsd. spá og leiðsagnarmiðill er með einkat. sálarteikning fylgir með. Er einnig með hugleiðslu
einkat. Uppl. í s. 848 5978.

Kennsla

Meindýraeyðing

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Barnavörur

Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævintýri. Siglinganámskeið sumarsins ehefjast 18 maí, skráning er hafinn! Siglingaskólinn, s. 898 0599 & 588 3092
Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Búslóðaflutningar

Tölvur

Aloe Vera

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.

Rafvirkjun

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.
Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

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

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Erum að taka upp mikið úrval af Diesel
fatnaði á börn og unglinga! Athugið
nýtt kortatímabil. Róbert Bangsi ...og
unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold
1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Heilsuvörur

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz

Húsaviðhald

Fatnaður

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Meindýraeyðing heimilanna. Öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

Sófasett til sölu. 2ja, 3ja og stóll 15 þús.
Sími 564 0656 e. kl. 18:00

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Iðnaður

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Hjónarúm með höfðagafli sem
hægt er að taka af. Náttborð, rúmteppi og púðar fylgja á 25.000. Einstaklingsrúm með furugöflum á
7.000. Skrifborðstóll á 2.000. Hægindastóll á 3.000.
Uppl. í s. 588 3782 & 865 5271.

Heilsunnar vegna www.aloe.verslunin.net
Sjálfstæður dreifingaraðili á Forever Living Products. S. 869
6448.

Húsgögn

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

HREINGERNINGARDAGAR Í BARNAHEIMALLT Á AÐ SELJAST 50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM DISEL LEGO
SKÓM RÚM OG KERRUM BARNAHEIMUR SÍÐURMÚLA 22

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Óskum eftir vel meðförnum barnavagni
og bílstól fyrir ungabörn. Uppl. í s. 866
4484 e. hád. Ingunn.

Vantar þig pening fyrir sumarið?
www.diet.is/auka Hringdu strax! Margrét s:699-1060

Snyrting

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Fæðubótarefni

Dýrahald
Sófalist

Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 ( 2 hæð ),
www.sofalist.is Sími 553-0444.

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

Er húðin þurr?

Nudd

Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Spádómar

NUTRO - 30 % afsláttur!

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Trésmíði
Trésmiðir. Óskum eftir vönum trésmiðum í mótauppslát. Uppl. í síma 896
4591.

Viðgerðir
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Glerjun og gluggaviðgerðir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.
Tek að mér allt, viðhald og endurnýjun.
Gamalt sem nýtt. Fagleg þjónusta. Föst
tilboð eða tímavinna. Uppl. gefur Guðmundur í s. 820 1974.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Alspá 908-6440

Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Nýtt kattadót frá CleoPet. Dýrabær Hlíðasmára 9 - Kóp. sími 553-3062. Op.
má - fö 13 - 18. lau 11 - 15.

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.
Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Massagepreisliste aus der
DV-Zeitung vom
12.04.2005.
Laugar Spa nuddstofa: 6.900, Nudd
og gufub.st. Mecca Spa: 5.500,
Nuddstofa Guðrúnar Arnalds:
5.000, Nudd-og sjúkran.st. Eygló:
4.500, Nuddstofa Gyðjunnar: 4.500,
Umhyggja nuddstofa: 4.500, Hugur
og heilsa: 4.000, Nuddstofa.is:
4.000, Sigurður Sigurðsson Nuddstofa: 4.000, Heislubrunnur ehf.
nuddstofa: 3.700, Nudstofa Sifjar:
3.500.
Nicht aufgefuehrt war:
Massagepraxis: Moonstartherapy Von 2.700 bis 3.200.
Wer sonst ist besser in Preis
und Leistung???
Gönnen Sie sich und Ihren
Lieben etwas zum Entspannen
und sich Wohlfuehlen.
Kommen Sie Jetzt zur
Fruehjahrskur!!!
Tel. 588 1404 oder GSM. 895
9404.

2ja ára Labrador hundur óskar eftir
góðu heimili í sveit eða utan höfuðborgarsvæðisins. Uppl. í síma 865
7411.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu Chihuahua hvolpar til sölu með
ættbók frá Íshundum. Uppl. í s. 421
3736.

ÞJÓNUSTA
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Ýmislegt

Húsnæði óskast
Tvítug stúlka óskar eftir einstaklingsíbúð á verðbilinu 30-55 þús. í vesturbænum eða miðbæ reykjavíkur. Frá og
með 1. maí. Er reglusöm með skilvísar
greiðslur. Upp. í s. 869 3915.
Óska eftir góðri 3ja herb. íbúð í Vesturbæ eða Seltjarnarnesi sem allra fyrst.
Einnig kemur til greina stærra húsnæði
sem skiptist í 2 íbúðir. Reglus. og skilvísumgr. heitið. Uppl. í s. 847 5722.

Rafhitaðir
heitir
pottar
frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 9. Allar nánari
uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Par óskar eftir lítilli íbúð eða stúdíóíbúð
á svæði 101, meðmæli ef óskað er, skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
899 6301 & 862 1505.
www.sportvorugerdin.is

Sumarbústaðir

Atvinna í boði
Atvinna í boði.
Aloa vera gelið fína
það ver og græðir húð og hár
Unique nýja förðunarlínan
yngir þig upp um all mörg ár
hærri tekjur meiri vinna
eða bara aukavinna
hafðu samband ég skal þér sinna.
Alma Axfjörð sjálfst. söluráðgjafi og hópstjóri Volare s. 863
7535 volare@centrum.is
http://www.volares.tk

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Nú er rétti tíminn !
Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

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

12v vindmylla, áriðill 24/220v, vatnsdæla ofl. Uppl. í síma 553 7558 / 848
7173

Húsnæði í boði

Fyrir veiðimenn
Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Leiguliðar
2ja og 3ja herbergja íbúðir á Kjalarnesi
að losna. Sjá www.leigulidar.is S. 517
3440.
Room for rent 107 REY, separate entry,
WC, no smoking, simi 6919122.
Innréttaður bílskúr í Grafarvogi (við
Gullinbrú) til leigu. Uppl. í s. 587 3386.

Íbúðir á Spáni
Ódýrar íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja
svæðið. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Uppl.
í síma 0034617559726 Unnur/Halldór

www.sportvorugerdin.is

Sló í gegn fyrir lax og sjóbirting
Ómissandi
í
næsta
veiðitúr
www.frances.is

Til leigu 50m2 stúdíóíbúð í Grafarvogi.
Laus strax. Uppl. í síma 861 8848.

Atvinnuhúsnæði
Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600
Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.
Húsnæði undir léttan og snyrtilegan atvinnurekstur óskast strax, sem næst
gamla miðbænum í Reykjavík. æskileg
stærð er 50 - 90 fm. Nánari upplýsingar í síma 822 5051.

Vegna aukinna verkefna

Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreiðanlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Eins óskum við eftir
manneskju sem er vön matreiðslu.
Áhugasamir hafi samband við Önnu
Sigurðardóttir hjá Kynningu ehf. í síma
586 9000 eða í gsm 822 1412. Einnig
má senda umsóknir á anna@kynning.is.

-björt og brosandi
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10-11 óskar eftir duglegu
starfsfólki í verslanir sínar
á höfuðborgarsvæðinu.
Sérstaklega verið að leita af starfsfólki í hlutastarf. Unnið er á vöktum. Umsækjendur þurfa að vera
þjónustulundaðir, áreiðanlegir,
vinnusamir og góðir í mannlegum
samskiptum. Einnig verða umsækjendur að vera fæddir ‘87 eða fyrr.
Áhugasamir geta sett inn umsókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í
verslununum sjálfum.

Shell stöðvarnar.
Óskum eftir duglegum og þjónustulunduðum einstaklingum 18 ára og
eldri til afgreiðslu á Shell stöðvarnar í vaktavinnu og eins í hlutastörf á
kvöldin og um helgar.
Hægt er að sækja um á heimasíðu 10-11. www.10-11.is eða
senda umsóknir á sat@10-11.is

Spennandi tækifæri fyrir
þig!
Enginn áhætta, enginn útlagður kostnaður, einungis ávinningur!
Vantar þig aukapening?
Finnst þér gaman að hitta fólk?
Hefur þú gaman af fallegri hönnun
og flottum fötum? Við erum að
leita að nokkrum duglegum konum
sem vilja starfa með okkur. Í boði
eru góð árangurstengd laun, frábær
félagsskapur og ENGINN útlagður
kostnaður
Allar nánari upplýsingar gefur
Anna Bára í síma 565 3900 milli
10 og 16 alla virka daga, einnig
er hægt að senda tölvupóst á
anna@clamal.is
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

Hefur þú áhuga?

Meiraprófsbílstjórar
óskast
AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjórum til sumarafleysinga,
einnig þarf viðkomandi að hafa
próf á vörubifreið með eftirvagn:
Trailer.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík

FASTEIGNIR

Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nánari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.
Vantar starfsmenn í girðingavinnu á
Vesturlandi, fæði og húsnæði á staðnum. Uppl. í síma 893 7397 e. kl. 17.
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FÍFUVELLIR
221 Hafnarfirði
NÝTT OG GLÆSILEGT 165 fm ENDARAÐHÚS á
tveimur hæðum með 43,1 fm innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals 208,8 fm.
Að innan afhendist húsið fokhelt,en tilbúið að
utan.Gólf eru án ílagnar en gert er ráð fyrir gólfhita í
ílögn. Búið er að skipta um jarðveg frá bílskúr og út í
götu +/-20 cm frá endanlegri hæð.
14,900,000 lán frá Íbúðalánasjóði 4,15% er áhvílandi.
Verð: 23,900,00
K:GÁB:IJBH6B9¡<JGH":@@:GIH@DÁJC6G<?6A9

Miðtún – 105 Reykjavík
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 81 fm 2-3 HERBERGJA.
MÖGULEIKI Á ÖÐRU HERBERGI. ÍBÚÐIN ER MEÐ SÉR
INNGANGI. Í ÞESSU FRÁBÆRA HVERFI ER STUTT Í ALLA
ÞJÓNUSTU.
Þvottahús og tvær sér útigeymslur fylgja með eigninni.
Allt rafmagn og pípulagnir hafa verið endurnýjaðar. Þetta er
tilvalin eign fyrir hundaeigendur. Verð: 14.300.000
K:GÁB:IJBH6B9¡<JGH":@@:GIH@DÁJC6G<?6A9

Óskum eftir kranamanni og byggingaverkamönnum, verða að geta hafið
störf sem fyrst. Uppl. í síma 862 3622.
Bakaríð Austurveri. Óskar eftir ábyrgum
strafsmanni í afgreiðslu. Uppl. í s. 860
7222.

Hlöllabátar Ingólfstor

Stál-Orka ehf í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða vanan járnsmið eða mann vanan
járnsmíði, framtíðarstarf.upl gefur
Benedikt í síma 8927687.

óska eftir starfsfólki á kvöldin og um
helgar (næturnar). Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500, líka á
staðnum.
Óska eftir að ráða málara og menn
vana sandspartli. Uppl. í s. 697 3592.

Pizza Höllin í Mjódd

Tekjumöguleikar.
Vantar fólk í sérhæft verefni. Þarf
að hafa bíl til umráða.
Uppl. Guðmundur í s. 694 5987.

óskar eftir bílstjóra í kvöld- og helgarvinnu. Umsóknareyðublöð liggja á
staðnum.
Húsgagnaverslun í Kópavogi auglýsir
eftir helgarstarfsfólki sem fyrst, 25 ára
og eldra. Umsóknir sendast í miraart@miraart.is
Kofi Tómasar Frænda, Laugavegi 2 óskar eftir starfsfólki í aukavinnu um kvöld
og helgar. Uppl. á staðnum.

Háseta vantar
Tvo háseta vana netaveiðum vantar
strax á 280 tonna netabát frá
Grindavík sem fer út 27. apríl
Upplýsingar í síma 894 2013

Hressó Austurstræti 20 óskar eftir vönu
starfsfólki í dagvinnu og barþjónum um
helgar. Uppl. á staðnum.

BOLHOLT
GUESTHOUSE
SKAMMTÍMALEIGA
Til leigu í allt að mánuð, fullbúin
stúdíó-herbergi með sér eldhúsi og baði.
Allt nýtt. Uppábúin rúm og allur búnaður til
staðar. Hringið inn til að fá nánari upplýsingar.
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.
Verð 24
millj.
Ákvílandi
erukr.
14 dagurinn
millj. í góðu láni
2-6
dagar
6.500
1-2 vikurNánari
3.300uppl.
kr dagurinn
2-4 Sig.
vikur
kr. dagurinn
Viggó
sími2.200
: 594-5050
/ 824-5066

Góður fjárfestingarkostur

e-mail : viggo@akkurat.is

Höfum fengið til sölumeðferðar
3.000 fm. verslunar-, skrifstofu
og þjónustuhúsnæði í blómlegum verslunakjarna í Reykjavík.
Húsnæðið sem býðir upp á
fjölbreytta nýtingu verður laust
eigi síðar en 1. september 2005.
Verð kr. 375.000.000,-

Einkamál
Óskum eftir að ráða mann til lagerstarfa. Ekki yngri en 25 ára. Fjölbreitt og
áhugavert framtíðarstarf fyrir duglegan
einstakling. Upplýsingar í síma 564
6070
Rizzo Pizzeria, Rizzo Pizzeria. Vantar þig
vinnu? Okkur vantar fólk! uppl. í Hraunbæ 121.
MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK óskar að ráða matráð í sumarafleysingar,
júní, júlí, og ágúst.- Einnig vantar afleysingar um helgar í maí. Upplýsingar í
síma 565 5612

Starfskraftur óskast.
Framtíðarstarf.
Upplýsingar í Drífa Efnalaug og
Þvottahús ehf, Hringbraut 119
Rvk. eða í síma 562 7740.

FUNDIR

Aðalfundur Svarfhólsskógar
Aðalfundur Svarfhólsskógar, félags eigenda eignarlóða undir sumarbústaði í Svarfhólsskógi, Hvalfjarðarstrandahreppi, verður haldinn á morgun
miðvikudag 27. apríl 2005 kl. 20.00 í veitinahúsinu
Gafl-Inn, Dalshrauni 13, Hafnarfirði.

Á FIMMTUDÖGUM
Auglýsingasíminn
er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundastörf skv. lögum félagsins.
Stjórn Svarfhólsskógar

- mest lesna blað landsins
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ATVINNA

SÖLUFÓLK

Óskum eftir öflugum sölumönnum
í úthringiverkefni 2 - 4 kvöld í viku.
Greitt er fast tímakaup ásamt
árangurstengdum bónus.
Nánari uppl‡singar veitir Hrannar
Arnarsson í síma 696 9043.
Umsókni me› ferilskrá sendist á
hrannar.arnarsson@365.is

Vantar þig
aukavinnu?
365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtæki landsins sem starfar á íslenskum ljósvaka- og prentmarkaði.

Fagport ehf. byggingaverktaki
óskar að ráða tvo nema
á samning í trésmiði.
Æskilegt að umsækjendur hafi lokið grunnnámi frá
iðn- eða fjölbrautaskóla. Um er að ræða vinnu á stór
Reykjavíkursvæðinu. Nauðsynlegt að umsækjendur
hafi metnað fyrir starfi og geti hafið störf fjótlega.
Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 893 0003.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?
Hvar ætlar þú að auglýsa?
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um atvinnumál og eru
atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e. þau eru í miðju aðalblaðanna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

FASTEIGNASÖLUMAÐUR
Óskum eftir duglegum og reyndum
sölumanni til starfa. Áhersla er lögð á
fagleg og vönduð vinnubrögð. Starfsmaðurinn þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafið störf sem fyrst og hafa bíl til umráða. Laun eru árangurstengd. Löggilding er æskileg, en þó ekki skilyrði.
Farið verður með allar umsóknir sem
trúnaðarmál.
Umsóknir sendist á netfangið:
oli@framtidin.is fyrir 29.04. '05.

TILKYNNINGAR

LESTUR: DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *
20-40 ára

Sunnudagsblað Fréttablaðsins
Sunnudagsblað Morgunblaðsins

64,0%

Styrkur Fbl. umfram Mbl.

46,0%

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í mars sl.
Tekið er tillit til frídreifingar Morgunblaðsins.

Tæplega helmingi fleiri Íslendingar á aldrinum 20-40 ára lesa
sunnudagsblað Fréttablaðsins fram yfir Morgunblaðið.
60% Íslendinga á sama aldri fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins, sem getur varla hljómað vel fyrir fyrirtæki
í leit að góðum starfsmönnum.

Vorfagnaður Ásgarði, Glæsibæ,
29. apríl 2005 kl. 20.00
Dagskrá:
Samkoman sett: Árni Sigurðsson
Ávarp: Margrét Margeirsdóttir, formaður FEB
Vorljóð: Baldvin Halldórsson, leikari flytur
Kórsöngur: Söngfjelagið kór FEB í Reykjavík Stjórnandi:
Kristín Pétursdóttir, undirleik annast Hólmfríður
Sigurðardóttir

Minni karla og kvenna
Leiklestur: Snúður og Snælda
Almennur söngur milli atriða við undirleik Sigurbjargar
Hólmgrímsdóttur.
Stjórnandi: Ásgeir Guðmundsson
Guðmundur Haukur leikur fyrir dansi
Kaffiveitingar – verð kr: 1.500.-

40,1%

- markvissar auglýsingar -

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS

Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um nám
á miðvikudögum í Fréttablaðinu.
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SJÓNARHORN

Og allir koma þeir aftur! Bátur bundinn í nausti á Skaganum. /Ljósmynd: GVA
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.118

MESTA HÆKKUN
Straumur
Landsbankinn
Íslandsbanki

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 315
Velta: 7.252 milljónir

+1,00%

MESTA LÆKKUN

2,53%
2,50%
2,24%

FL Group
Atorka
Og fjarskipti

-1,03%
-0,81%
-0,50%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,90 +0,99% ... Atorka 6,10 -0,81% ...
Bakkavör 33,00 – ... Burðarás 14,35 +1,77% ... FL Group 14,35 -1,03% ... Flaga 5,46 –
... Íslandsbanki 13,70 +2,24% ... KB banki 549,00 +0,37% ... Kögun 62,60 – ... Landsbankinn 16,40 +2,50% ... Marel 55,70 +0,18% ... Og fjarskipti 3,98 -0,50% ... Samherji
12,05 – ... Straumur 12,15 +2,53% ... Össur 84,00

Umsjón:

nánar á visir.is

SPARISJÓÐUR HAFNARFJARÐAR Eitt af fyrstu verkum nýrrar stjórnar SPH var að ráða
Magnús Ægi Magnússon sem nýjan sparisjóðsstjóra. Björn Ingi Sveinsson lætur af störfum.

Nýr stjóri hjá SPH
Samkomulag varð milli stjórnar
Sparisjóðs Hafnarfjarðar (SPH) og
Björns Inga Sveinssonar sparisjóðsstjóra um að sá síðarnefndi
léti af störfum. Tilkynning þessi
kemur í kjölfar hallarbyltingar
sem varð á aðalfundi sjóðsins í síðustu viku. Hópur stofnfjáreigenda,
undir stjórn Páls Pálssonar, felldi
gömlu stjórnina naumlega í stjórn-

arkjöri og boðaði breytingar á
rekstri sjóðsins.
Björn Ingi tók til starfa í byrjun
árs en áður hafði hann verið borgarverkfræðingur í Reykjavík. Tók
hann við af Þór Gunnarssyni sem
hafði gengt starfinu um árabil.
Magnús Ægir Magnússon tekur
við starfinu en hann hefur starfað
- eþa
hjá SPH í sjö ár.

100% Frjáls

veð

setn

inga

rhlu

tfal

l

íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

ilyrði
k
s
n
i
g
En
nur
um ön ipti
viðsk
banka

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

1834 Tvö skip og fjórtán bátar
farast í skyndilegu ofsaveðri á Faxaflóa og með
þeim 42 menn.

Sprenging í Chernobyl

LUCILLE BALL (1911-1989)
lést þennan dag

„Ef þú vilt láta koma einhverju í verk, biddu
upptekna manneskju um það. Því meira sem
þú hefur að gera, því meira geturðu gert.“
Lucille Ball var ástsæl bandarísk leikkona og stjarna sjónvarpsþáttanna
„I Love Lucy“ sem nutu mikilla vinsælda á sjötta áratugnum.

timamot@frettabladid.is

Versta kjarnorkuslys sem orðið
hefur í heiminum átti sér stað
þennan dag árið 1986 í Chernobyl-kjarnorkuverinu í Sovétríkjunum sálugu. Ástæður slyssins voru
raktar til ábyrgðarlausrar tilraunar
með kælikerfi kjarnaofns númer
4. Kælikerfinu var lokað, þannig
að kjarninn hitnaði um of og olli
gufusprengingu, sem tætti sundur hlífarnar þannig að geislavirkt
efni fór í miklu magni út í andrúmsloftið. Geislavirknin var
margfalt meiri en eftir sprengjurnar sem varpað var á Hiroshima og Nagasaki.
Fyrstu dagana eftir slysið dóu 32
og fjölmargir hlutu bruna. Daginn

eftir slysið hófst brottflutningur
30 þúsund íbúa í grenndinni.
Geislavirku efnin dreifðust með
vindstraumum yfir Norður- og
Austur-Evrópu. Sovésk yfirvöld
reyndu að hylma yfir óhappið en
urðu að viðurkenna að meiriháttar slys hefði orðið þegar sænsk
yfirvöld tilkynntu 28. apríl að
geislavirkni mældist 40 prósent
hærri en venjulegt gæti talist
KJARNORKUVERIÐ Í CHERNOBYL
1.300 kílómetra norðvestur af
Chernobyl.
meini og öðrum sjúkdómum
Enn er ekki fullljóst hve margir
sem rekja má til geislavirkni, auk
hafa dáið úr sjúkdómum sem
þess sem margir hafa orðið fyrir
tengja má við Chernobyl-slysið.
varanlegu heilsutjóni. Slökkt var á
Þó er vitað að þúsundir sovéskra síðasti kjarnaofninum í Chernoborgara hafa dáið úr krabbabyl-kjarnorkuverinu árið 2000.

1944 Forn öskuhaugur kemur í
ljós þegar verið er að grafa
fyrir húsi í Tjarnargötu í
Reykjavík. Jafnvel er talið
að þetta sé öskuhaugur
Ingólfs Arnarsonar.
1983 Flugvél ferst í Hvalfirði með
tvo menn um borð.
1984 Reagan Bandaríkjaforseti
fer í opinbera heimsókn til
Kína.
1990 Davíð Oddsson fær umboð
til stjórnarmyndunar.
1991 Sorpböggunarstöð höfuðborgarsvæðisins, Sorpa,
tekin í notkun.

AFMÆLI

ANDLÁT

Eggert Haukdal, fyrrverandi
alþingismaður, er 72 ára.

Sveinn Guðnason, frá Botni í Súgandafirði, lést mánudaginn 18. apríl.
Svanhildur Ólafsdóttir, Vesturholtum
Þykkvabæ, lést föstudaginn 22. apríl.

Þóra Friðriksdóttir leikari er
72 ára.

Eyjólfur Bjarnason, frá Kyljuholti, lést
laugardaginn 23. apríl.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarfulltrúi er 59 ára.

JARÐARFARIR
13.00 Helga Daníelsdóttir, frá Bjargshóli, Miðfirði, verður jarðsungin
frá Fossvogskapellu.
13.00 Halldóra Halldórsdóttir, Kóngsbakka 14, Reykjavík, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju.

Unnur Steinsson verslunarkona er 42 ára.
Eva María Jónsdóttir
sjónvarpskona er 34 ára.

Ríkharður Daðason
knattspyrnumaður er 33 ára.

Minningarkort

535 1825

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1711 David Hume
heimspekingur.

www.hjarta.is • 535 1800

1889 Ludwig
Wittgenstein
heimspekingur.
SLÖKUN Konur slaka á í heitum potti í nýlegu baðhúsi Heilsustofnunar NLFÍ í Hveragerði.

1900 Charles Richter jarðskjálftafræðingur.

TÍMAMÓT: HEILSUSTOFNUN NFLÍ Í HVERAGERÐI 50 ÁRA
1904 William
„Count“ Basie djasstónlistarmaður.
1960 Roger
Taylor, trommari
Duran Duran.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Haraldur Arnór Einarsson
Borgarhrauni 19, Hveragerði,

andaðist að heimili sínu laugardaginn 16. apríl.
Helga Lára Haraldsdóttir
Einar G. Haraldsson
Haraldur A. Haraldsson
og barnabörn

Sigríður Gunnarsdóttir
Steinunn Hrafnsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
vegna fráfalls minnar ástkæru dóttur,

Kristínar Þórarinsdóttir
sem lést í Los Angeles 21. febrúar. Vinátta ykkar er ómetanleg.
Fyrir hönd aðstandenda
Gerður Kristdórsdóttir og fjölskylda.

Það besta úr tveimur heimum
Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands heldur upp á 50 ára
afmæli í sumar. Við stofnun hennar árið 1955 hét hún Heilsuhæli
NLFÍ og hafði Jónas Kristjánsson
læknir, einn af brautryðjendum
náttúrulækningastefnunnar á Íslandi, forystu um undirbúning og
uppbyggingu þess.
Ólafur
Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Heilsustofnunar
NLFÍ, segir helstu breytinguna
sem orðið hafi síðustu áratugi
vera að þær hugmyndir sem stofnunin byggir á og voru umdeildar
fyrir 50 árum séu nú almenn vitneskja sem fjallað sé um daglega í
fjölmiðlum. Þá sé helsta breytingin innan stofnunarinnar sú að hún

hafi breyst úr hressingarhæli yfir
í að vera blanda af hressingarhæli
og endurhæfingarstofnun.
Í tilefni afmælisins verða haldin málþing á Sauðárkróki og Akureyri dagana 27. og 28. apríl. Þar
verður meðal annars sagt frá
Jónasi Kristjánssyni lækni og frá
hugmyndafræði og upphafi stofnunarinnar. Einnig verða flutt erindi um heilbrigði, húmor, heilbrigt mataræði og næringarfræði.
24. júlí verður síðan haldið formlega upp á afmælið með opnu húsi
og fjölskylduskemmtun.
2.000 manns koma árlega til
dvalar á stofnuninni. Hægt er að
taka á móti 180 dvalargestum á
hverjum tíma en biðlistar eru

ávallt til staðar þrátt fyrir að bókað sé tvo mánuði fram í tímann. Í
dag vinna við stofnunina 120
starfsmenn, þar af fjöldi sérhæfðra heilbrigðisstarfsmanna.
Að sögn Ólafs á nokkur uppbygging sér stað sem stendur en
um 100 þjónustuíbúðir eiga að rísa
á lóð stofnunarinnar. Þá verður í
sumar byggð ný 25 metra útisundlaug sem bætist við baðhús og
innisundlaug sem tekin voru í
notkun árið 2003.
Ólafur segir það besta úr
tveimur heimum koma saman í
starfsemi stofnunarinnar, sem
byggist á samblandi af hefðbundnum og óhefðbundnum lækningum.
- sgi

Máttugar konur útskrifast
42 konur útskrifuðust síðasta
sunnudag úr Mætti kvenna sem er
11 vikna rekstrarnám fyrir konur í
atvinnurekstri. Þetta er annar hópurinn sem lýkur þessu rekstrarnámi frá Viðskiptaháskólanum á
Bifröst en alls hafa rúmlega 100
konur útskrifast úr Mætti kvenna.
Auðbjörg Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri símenntunar, segir námskeiðið tilkomið vegna mikillar
þarfar á menntun fyrir konur úti á
landi, en algengt sé að konur reki
eða séu í forsvari fyrir þjónustufyrirtæki á landsbyggðinni. Þær
hafi áratuga reynslu af fyrirtækjarekstri án þess að hafa undirstöðumenntun í rekstri.
Auðbjörg segir að mikill áhugi
sé fyrir því að halda framhaldsnámskeið, Máttur kvenna 2, fyrir

MÁTTUGAR KONUR Útskriftarnemar ásamt A. Agnesi Gunnarsdóttur, verkefnisstjóra símenntunar, Runólfi Ágústssyni, rektor, Herdísi Sæmundardóttur, stjórnarformanni Byggðastofnunar og Guðrúnu G. Bergmann.

þær konur sem hafa lokið fyrra
námskeiðinu. Fyrst þurfi þó að fá
styrk til starfans en Byggðastofnun og iðnaðar- og viðskiptaráðu-

neytið hafa hingað til styrkt námið
sem byggist fyrst og fremst á fjarnámi og tveimur vinnuhelgum á
- sgi
Bifröst við upphaf og endi.

17”

MediaBay

HP Pavilion Jagúar

les öll minniskort

HP Pavilion er vél fyrir ﬂá sem vilja
allt ﬂa› n‡jasta í margmi›lun og
leikjum en um lei› njóta gæ›a og
áræ›anleika HP.
Margmi›lun og tölvuleikir krefjast
krafts og áræ›anleika ekki síður en
tölvur í vi›skiptalífinu. Fyrirtækin
treysta HP - ﬂú getur treyst HP!

Fullkomin
fjarstýring

**

!
VELDU HinPg
g

Þín trygg
um!
fyrir gæð

Þráðlaus
mús og lyklaborð

2
9
9
.
4
Þú velur
greiðsluform
sem hentar þér!

HP PAVILION JAGUAR

4.992

*

Tölvukaupalán 48 mán.

14.999

**

Vaxtalaust 12 mán.

179.988
Staðgreitt

TV
OUT

• Intel® Pentium®4 515
• Intel® 915P mó›urbor›
• 1024MB DDR vinnsluminni
• 200GB Serial ATA har›ur diskur 7200rpm
• ATI Radeon X300 256MB skjákort
• DVD Skrifari "Dual Layer"
• Sjónvarpskort og fjarst‡ring
• Media bay a› framan
• IEEE 1394 FireWire® interface
• 10/100 netkort
• ﬁrá›laust lyklabor› og mús

HP Media Bay
Allir helstu tengimöguleikar eru að
framanverðu. Þetta veitir þér aukin
þægindi. Einnig eru raufar fyrir öll
minniskort.

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er
afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

4,2

L1830A

34.

Þín trygg
um!
fyrir gæð

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við
samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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HP BMW MYNDAVÉL 607
4.2 MegaPixlar
Pentax linsa 3 x optical, 7x digital zoom
Tekur upp hreyfimyndir lengd hreyfimynda
- aðeins takmörkuð af stærð minniskort
32MB innbyggt minni
Stuðningur fyrir SD og MMC minniskort
Lithium-Ion rafhlaða
Þyngd aðeins 155,7g með rafhlöð
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Heyrst hefur...
... að Arnar Geirsson mun taka við
þjálfun kvennaliðs FH í handboltanum. Aðalsteinn Eyjólfsson, Kristján
Halldórsson og Slavko Bambir, sem
stýrði liðinu seinni hluta tímabilsins,
voru einnig inni í myndinni en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins þá
ákvað stjórn FH að ráða Arnar sem
var aðstoðarmaður Árna Stefánssonar hjá karlaliðinu í vetur.

sport@frettabladid.is

Ágúst Jóhannsson:

Þjálfar kvennalið Vals
Ágúst Jóhannsson, sem
þjálfað hefur karlalið Gróttu/KR í
handboltanum undanfarin þrjú ár,
hefur tekið við kvennaliði Vals.
Ágúst skrifaði undir þriggja
ára samning við félagið í
gærkvöld og tekur við af Guðríði
Guðjónsdóttur
en
stjórn
handknattleiksdeildar Vals ákvað
að endurnýja ekki samninginn við
hana á dögunum.
Ágúst sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að honum litist
vel á starfið enda væri fullt af
ungum og efnilegum stelpum í
Val sem hefðu mikinn metnað og
væru tilbúnar til að leggja mikið
á sig. ■

HANDBOLTI
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KNATTSPYRNUKAPPINN BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON: MEIDDIST Í UPPHITUN Í SÍÐASTA LEIK

> Við bjóðum ...

Klár í slaginn gegn Stoke um helgina

... handboltamarkvörðinn Guðmund
Hrafnkelsson velkominn til Íslands á
nýjan leik eftir sex ára
dvöl á Ítalíu og í
Þýskalandi. Guðmundur, sem er
kominn á fimmtugsaldurinn gefur ekkert
eftir og ætlar sér að
spila með Aftureldingu næstu
árin.

Það vakti athygli að landsliðsmaðurinn
Brynjar Björn Gunnarsson lék ekki með
enska 1. deildarliðinu Watford um helgina. Brynjar meiddist í upphitun og var
því fjarri góðu gamni þegar liðið gerði
markalaust jafntefli gegn Sheffield
United.
Brynjar Björn sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að meiðslin væru ekki jafn
alvarleg og fyrst var talið. „Ég stífnaði
upp í náranum fyrir leikinn og gat því
ekki spilað. Fyrst var haldið að ég hefði
tognað í náranum sem hefði verið mjög
slæmt en það var sem betur fer ekki
raunin.Ef ég hefði tognað er líklegt að
tímabilið hefði verið búið hjá mér,“
sagði Brynjar en Watford á tvo leiki eftir
í deildinni.
„Ég fór í læknisskoðun áðan og þá kom

í ljós að þetta er stífleiki í kringum
mjöðmina. Það leiðir líklega frá bakinu
og þetta er svipað og ég lenti í fyrr í
vetur,“ sagði Brynjar Björn.
Hann sagðist vonast til að geta byrjað
að æfa á föstudaginn og verða því klár
fyrir leik Watford um helgina en liðið
mætir hans gamla félagi Stoke. „Ef allt
gengur að óskum þá verð ég byrjaður
að æfa fyrir helgi og ætti því ná leiknum gegn Stoke. Ég stefni að sjálfsögðu
að því að ná þeim leik – það er alltaf
gaman að spila gegn sínum gömlu félögum,“ sagði Brynjar sem hefur átt
frábært tímabil með Watford. Hann
gekk til liðs við félagið síðasta
sumar og hefur sannað sig
sem einn af bestu
mönnum liðsins.

> Við gleðjumst yfir því ...
... að körfuboltaþjálfarinn Friðrik Ingi
Rúnarsson skuli vera
kominn með starf á
nýjan leik eftir eins árs
hlé. Friðrik Ingi er einn
af betri og reynslumeiri
þjálfurum landsins og
hvalreki á fjörur
Grindvíkinga

Chelsea þarf að bíða í fimm daga
Arsenal vann Tottenham 1-0 í ensku úrvalsdeildinni og minnkaði forskot Chelsea á toppnum í 11 stig.
Chelsea getur eftir sem áður tryggt sér titilinn gegn Bolton um næstu helgi.
Spánverjinn Jose Antonio
Reyes tryggði Arsenal 1-0 sigur í
nágrannaslagnum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í gær
og sá um leið til þess að Eiður
Smári Guðjohnsen og félagar
hans í Chelsea þurfa allavega að
bíða fram á laugardag með að
tryggja sér enska meistaratitilinn
í fyrsta sinn í 50 ár. Reyes skoraði
markið á 22. mínútu leiksins eftir
góða sendingu landa síns Cesc
Fabregas. Arsenal mátti ekki tapa
stigum , því þá hefði titilinn verið
Chelsea sem getur eftir sem áður
tryggt sér enska meistaratitilinn
með sigri á Bolton en sá leikur fer
fram á laugardaginn og hefst
klukkan 16.15.
Arsenal fékk nóg af færum í
leiknum, Patrick Vieira og Philippe Senderos skölluðu báðir rétt
framhjá og Edu skaut í stöngina.
Tottenham fengu líka sín tækifæri til þess að hjálpa Chelsea,
Jens Lehmann varði vel frá
Jermain Defoe og á lokamínútunum munaði minnstu að skalli
Robbie Keane jafnaði leikinn en
Arsenal slapp með skrekkinn þótt
Tottenham hafi ekki ógnað mikið
mestan hluta leiksins.
„Á meðan við eigum eitt prósent möguleika á að verja titilinn
þá munum við berjast áfram. Það
er okkar stolt sem hvetur okkur
til þess að gera ávallt eins vel og
við getum. Það gengur vel hjá
okkur þessa dagana og við ætlum
að reyna að halda því góða gengi

FÓTBOLTI

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
ARSENAL–TOTTENHAM

1–0

0–1 Jose Antonio Reyes (22.)

STAÐA EFSTU LIÐA
CHELSEA
ARSENAL
MAN. UTD
EVERTON
LIVERPOOL
BOLTON
MIDDLESB.
TOTTENH.
A. VILLA
MAN. CITY
CHARLTON

34
34
34
34
35
35
34
35
35
35
35

26
22
20
17
16
15
13
13
12
11
12

7
8
10
7
6
9
10
9
11
12
9

1
4
4
10
13
11
11
13
12
12
14

65–13
74–33
50–21
41–34
48–36
45–39
50–44
42–39
42–43
42–37
40–51

85
74
70
58
54
54
49
48
47
45
45

Sænska úrvalsdeildin

SIGURMARKINU FAGNAÐ Jose Antonio Reyes tryggði Arsenal 1-0 sigur á Tottenham í
gær með sínu 11. marki á tímabilinu.

áfram,“ sagði Arsene Wenger,
stjóri Arsenal eftir leik. „Við spiluðum oft á tíðum mjög góðan
bolta á móti góðu og vel skipulögðu liði. Jose var mjög líflegur,
hann klikkaði á góðu færi í byrjun
en eftir að hann skoraði var hann
allt annar leikmaður og skapaði
hættu allan tímann,“ bætti Wenger við.

Þetta er í fyrsta sinn í 16 ár
sem Arsenal vinnur báða leiki
sína gegn nágrönnum sínum í
Tottenham og með honum halda
þeir titlinum sem enskir meistarar í að minnsta kosti fimm daga til
viðbótar. Auk þess er Arsenal
komið með fjögurra stiga forskot
á Manchester United í baráttunni
um 2. sætið. ■

Örgryte – Djurgården
2-2
0-1 Paulinho Guara (18.), 1-1 Sören
Larsen (21.), 2-1 Johan Arneng, 2-2 Paulinho Guara (65.).
Helsingborg – Elfsborg
3-0
1-0 Christian Järdler (23.), 2-0 Andreas
Granqvist (62.), 3-0 Erik Wahlstedt (82.).
Kalmar FF – Häcken
2-0
1-0 Tobias Carlsson (35.), 2-0 Cesar Santin (80.).
Malmö FF – Gefle
3-0
1-0 Jon-Inge Höiland (13.), 2-0 Niklas
Skoog (37.), 3-0 Thomas Olsson (37.).

STAÐA EFSTU LIÐA
HELSINGSB.
KALMAR
MALMÖ
ASSYRISKA

3
3
3
3

3
2
2
1

0
1
0
1

0
0
1
1

7–1
3–0
5–2
4–2

9
7
6
4

Heimir Örn Árnason er eftirsóttur leikmaður:

Býst ekki við að
vera áfram hjá Val
Fyrir fólk með liðkvilla
vegna slitgigtar eða
yfirálags

HANDBOLTI Akureyringurinn HeimHEURELHO GOMES Verður í
sviðsljósinu í marki PSV í kvöld.

Undanúrslit meistaradeildar Evrópu í kvöld:

AC Milan mun ekki
vanmeta PSV í kvöld
Carlo Ancelotti, knattspyrnustjóri AC Milan, vill að
Mílanóborg hljóti uppreisn æru
þegar hans menn mæta PSV Eindhoven í undanúrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld, eftir ólætin
sem settu blett á leik liðsins í síðustu umferð.
„Við höfum þegar náð því takmarki að vera á meðal fjögurra
bestu liða Evrópu og höfum slegið
út frábær lið eins og Manchester
United og Inter á leið okkar þangað, svo við erum nokkuð sáttir við
leiktíðina,“ sagði Ancelotti í samtali við heimasíðu AC Milan, en
liðið er einnig í harðri toppbaráttu

FÓTBOLTI.

Fæst í apótekum

í deildakeppninni heima fyrir.
Margir leikmanna Milan virðast
vera farnir að hugsa til úrslitaleiksins, en brasilíski varnarmaðurinn Cafú hefur varað sína menn
harðlega við að vanmeta hollenska liðið, sem hefur náð frábærum árangri í vetur.
„Við erum enn minnugir leikjanna við Deportivo í fyrra, þar
sem við féllum úr keppni eftir að
vinna fyrri leikinn 4-1, svo að
menn vita að það þýðir ekkert að
vanmeta andstæðinga sína í þessari keppni,“ sagði bakvörðurinn
sterki sem segist vera orðinn
lúinn eftir langt tímabil.
-bb

ir Örn Árnason er eftirsóttur með
eindæmum þessa dagana enda
með lausan samning við Val og
óhætt að segja að fáir leikmenn,
ef einhverjir, í hans gæðaflokki
séu á lausu hér á landi. Heimir
sagði í samtali við Fréttablaðið í
gær að hann væri ekki búinn að
gera upp hug sinn um það með
hvaða félagi hann hygðist leika á
næstu leiktíð.
„Það eru mjög margir möguleikar í stöðunni fyrir mig enda
hafa ófá félög haft samband á síðustu dögum. Ég veit ekki enn hvað
ég ætla að gera en það er þó ljóst
að ég mun ekki fara til KA enda er
ég enn í námi hér í Reykjavík sem
ég hyggst klára,“ sagði Heimir
Örn við Fréttablaðið í gær en
hann segist ekki vera mjög
spenntur fyrir því að leika áfram
með Val.
„Mér finnst óspennandi dæmi
að leika heimaleikina næsta vetur
í Laugardalshöll. Það koma ekkert
fleiri áhorfendur næsta vetur og
þeir sem mæta munu týnast í
Höllinni. Ég býst ekki við að vera

HEIMIR ÖRN ÁRNASON Leikur væntanlega ekki áfram með Val á næstu leiktíð.

áfram hjá Val en það er samt búið
að vera mjög fínt hjá félaginu“
sagði Heimir Örn sem býst við að
ganga frá sínum málum í vikunni.
- hbg
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ÚR SPORTINU
ilja Úlfarsdóttir, frjálsíþróttakona
úr FH, bætti sinn besta árangur í
S
400 metra grindahlaupi á háskólameistaramóti í Flórída í Bandaríkjunum um helgina
þegar hún hljóp á
56,62 sekúndum.
Þessi frábæri tími
hennar nægði
henni þó ekki til
sigurs í hlaupinu,
því hún hafnaði í
öðru sæti. Silja
stefnir nú hraðbyri að því að ná lágmarkinu fyrir heimsmeistaramótið
utanhúss í sumar, en til þess þarf
hún að hlaupa á tímanum 56,50
sekúndum og ef hún heldur áfram
að bæta sig á hún að eiga góða
möguleika á að ná lágmarkinu.
igrún Fjeldsted úr FH keppti í
spjótkasti á móti í Athens í GeS
orgíu í Bandaríkjunum um helgina
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ÍBV og Haukar mætast í öðrum leik lokaúrslitanna:

Töpum ekki heima
fyrir Haukastúlkum
HANDBOLTI ÍBV og Haukar mætast
í öðrum leik lokaúrslitanna í DHLdeild kvenna í handbolta í Vestmannaeyjum í kvöld. Haukastúlkur unnu fyrsta leikinn á Ásvöllum,
22-19, á laugardaginn en Íslandsmeistarar ÍBV hugsa sér væntanlega gott til glóðarinnar í leiknum
í kvöld.
Alfreð Finnsson, þjálfari ÍBV,
sagði í samtali við Fréttablaðið í
gær að það væri mikill hugur í
hans stúlkum. „Það var deyfð yfir
okkur í síðasta leik og það er
nokkuð sem þarf að bæta. Ég get

bara talað fyrir sjálfan mig en ég
er búinn að bíða lengi eftir tækifæri til að spila í lokaúrslitum. Ég
vona bara að leikmennirnir séu
sama sinnis,“ sagði Alfreð, sem
viðurkenndi að hans stúlkur hefðu
ekki spilað vel í fyrsta leiknum.
„Við höfðum tækifæri til að
stela leiknum því Haukastúlkur
gáfu færi á sér. Sóknarleikur okkar var hins vegar ekki nógu góður,
við gerðum of mikið af mistökum
og fengum allt of mikið af hraðaupphlaupum á okkur. Við fengum
ekki heldur eitt einasta hraðaupp-

ALFREÐ FINNSSON Þjálfari ÍBV heldur því fram fullum fetum að hans stúlkur muni ekki
tapa fyrir Haukum á heimavelli.

hlaup í fyrsta leiknum og það segir sig sjálft að við verðum ekki Íslandsmeistarar þegar slíkt er uppi
á teningnum. Við þurfum að bæta
sóknarleikinn og hugarfarið og
með góðum stuðningi heimamanna fer þetta vel.“

Alfreð sagði það lykilatriði að
vinna leikinn í kvöld. „Ég get fullyrt að við töpum ekki heima fyrir
Haukum. Við þurfum að vinna
einn útileik til að verða Íslandsmeistarar – svo einfalt er það.“

og hafnaði í öðru sæti þegar hún
kastaði spjótinu
49,87 metra. Það er
ekki langt frá hennar besta árangri í
greininni, sem hún
náði í síðasta mánuði og er 50,19
metrar. Þá keppti
Magnús Aron Hallgrímsson, kringlukastari úr Breiðabliki, á sterku móti í San Diego í
Bandaríkjunum og kastaði 57,03
metra. Tugþrautarmaðurinn Jónas
Hlynur Hallgrímsson úr FH keppti í
kringlu- og spjótkasti ytra um helgina og kastaði kringlunni 39,43
metra og spjótinu 58,54 metra.
uðmundur Stephensen úr Víkingi og Kristín Á. HjálmarsdóttG
ir úr KR tryggðu sér um helgina
stigameistaratitil vetrarins á Grand
Prix mótaröðinni í borðtennis, þegar
þau unnu bæði sigur á lokamótinu
sem haldið var í
TBR-húsinu. Guðmundur vann öruggan 4-0 sigur á
bróður sínum
Matthíasi Stephensen í úrslitaleik
karla og Kristín sigraði Halldóru
Ólafsdóttur úr Víkingi í úrslitaleik
kvenna.
inn nýkrýndi Íslandsmeistari
Magnús Bess Júlíusson hafnaði
H
í öðru sæti á Norðurlandamótinu í
vaxtarrækt sem haldið var í Helsinki
í Finnlandi um helgina. Magnús keppti í
-95 kílóa flokki og
er þetta besti árangur sem íslenskur
keppandi hefur náð
á sambærilegu móti
erlendis. Sigurður
Gestsson hafnaði í
5. sæti í -85 kílóa flokki á sama
móti. Einnig var keppt í Fitness á
sama móti og þar höfnuðu þær
Heiðrún Sigurðardóttir og Anna
Bella Markúsdóttir í þriðja sæti í
sínum flokki, sem er besti árangur
sem íslenskir keppendur hafa náð á
Norðurlandamóti.
andknattleiksmaðurinn Þórir
Ólafsson mun leika sína síðustu
H
leiki fyrir Hauka gegn ÍBV á næstu
dögum því hann er búinn að skrifa
undir tveggja ára samning við þýska
félagið TuS
N-Lubbecke.
Það gerði
Þórir í gær
en hann
mun halda
utan 12.
maí. Þórir er
þriðji leikmaður
Hauka sem
semur við
erlent félag
en áður höfðu Ásgeir Örn Hallgrímsson og Vignir Svavarsson
samið við erlend lið; Ásgeir Örn við
Lemgo og Vignir við Skjern.

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!
EITT SÍMANÚMER
UM LAND ALLT

- óhþ
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

45

6

7 8 9 10

Miðvikudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 KR og ÍBV mætast á KR-velli
í átta liða úrslitum deildabikars karla
í fótbolta.

 19.40 ÍBV og Haukar mætast í
Vestmannaeyjum í lokaúrslitum
DHL-deildar kvenna í handbolta.

 20.30 Þróttur og Valur mætast í
Egilshöll í átta liða úrslitum
deildabikars karla í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 07.30 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 08.00 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 08.30 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 16.45 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

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

 18.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Bein útsending frá leik AC
Milan og PSV Eindhoven í
undanúrslitum Meistaradeildarinnar í
fótbolta.

 19.35 DHL-deildin í handbolta á
RÚV. Bein útsending frá leik ÍBV og
Hauka í lokaúrslitum DHL-deildar
kvenna í handbolta.

 21.00 Sterkasti maður heims á
Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik AC Milan og
PSV Eindhoven í undanúrslitum
Meistaradeildarinnar í fótbolta..

Guðmundur kemur sáttur
heim í íslenska boltann
Markvörðurinn Guðmundur Hrafnkelsson er á heimleið eftir farsælan atvinnumannaferil á Ítalíu og í Þýskalandi. Hann er búinn að gera samning við hið unga og efnilega lið Aftureldingar.
HANDBOLTI
Einn leikreyndasti
landsliðsmaður allra tíma í handboltaheiminum, markvörðurinn
Guðmundur Hrafnkelsson, mun
leika með Aftureldingu næsta vetur. Þessi fertugi heiðursmaður er
byrjaður að pakka saman í Þýskalandi eftir farsælan atvinnumannaferil en hann er ekki á þeim
buxunum að hætta að spila. Guðmundur sagði í spjalli við Fréttablaðið að hann hlakkaði til nýja
verkefnisins.

Markmannsþjálfari
„Ég mun spila ásamt því sem ég
mun skipta mér eitthvað af markmannsþjálfun hjá félaginu. Maður
býr náttúrulega yfir einhverri
reynslu og nú er bara að miðla
henni til annarra. Það verður
mjög gaman,“ sagði Guðmundur
sem lék yfir 400 landsleiki fyrir
Íslands hönd á sínum tíma en síðustu landsleikina lék hann á
Ólympíuleikunum í Aþenu síðasta
sumar.
„Ég er búinn að vera í sex ár
úti. Ég fór seint af stað og ég kem
sáttur heim enda búinn að vera
ánægjulegur tími,“ sagði Guðmundur en hann segist hafa lítið
séð af íslenskum handbolta síðustu ár og gerir sér ekki alveg
grein fyrir því hversu sterk deildin sé hér heima í dag.
Guðmundur er að leika með
Kronau-Östringen í suðurdeild
þýsku 2. deildarinnar en félagið

er í harðri baráttu um sæti í úrvalsdeild að ári. Guðmundur segist vera sáttur við sína frammistöðu í vetur.
„Sá sem er með mér í markinu
sleit krossbönd í fyrra og kom því
ekki til leiks fyrr en um mitt tímabilið. Ég er því búinn að fá mikinn
spiltíma í vetur og ég er mjög
ánægður með mína frammistöðu í
vetur,“ sagði Guðmundur sem
greinilega er ekki búinn að syngja
sitt síðasta og sjálfur segist hann
eiga nóg inni.

Finnst hann vera ferskur
„Eins og staðan er í dag get ég alveg haldið áfram í tvö, þrjú, fjögur, fimm ár en maður veit aldrei
hvað gerist varðandi meiðsli og
annað. Ef ég slepp vel við meiðsli
er aldrei að vita hvað ég held
lengi áfram. Það er gott og nauðsynlegt líka að breyta um umhverfi. Ég er ekki hættur og mér
finnst ég vera ferskur. Mér líður
eins og ég sé að byrja ferilinn,“
sagði Guðmundur og hló dátt.
henry@frettabladid.is

Á LEIÐ HEIM Guðmundur Hrafnkelsson
mun leika með Aftureldingu næsta vetur.
Hann sést hér í einum af sínum síðustu
landsleikjum á Ólympíuleikunum síðasta
sumar. Það er Spánverjinn Iker Romero
sem hér sést reyna að koma knettinum í
markið fram hjá Guðmundi.
Fréttablaðið/Teitur

Fljótvirkt
bólgueyðandi
verkjalyf
m.a. við tíðaverkjum

Inniheldur engin ávanabindandi efni

án
Fæst ls
ði
lyfse

VoltarenDolo

®

Díklófenak-K 12,5 mg

Voltaren Dolo® ( díklófenak kalíum) 12,5 mg. töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr
einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað.
Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta
þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Frjáls maður í rauðum skóm

Barcelona
í maí
frá kr.

24.090

Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri
við. Heimsferðir bjóða þér nú tækifæri til að njóta vorsins í
þessari einstöku borg á frábærum kjörum. Beint flug.
Fjölbreyttir gistivalkostir í boði í hjarta Barcelona.

Verð kr.

24.090

Flugsæti með sköttum, 20. maí.
Netverð

Beint flug
13. maí - uppselt
20. maí - nokkur sæti laus
27. maí - nokkur sæti laus

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARI N N ÞÓRARI NSSON ER HÆTTUR AÐ SKILGREINA SIG

Fólk gerir allt of
mikið af því að skilgreina sig, draga
sjálft sig í dilka,
skipa sér í flokka og
lifa svo lífi sínu á
sjálfstýringu í takt
við takmarkað svigrúm frumskilgreiningarinnar. Algengustu grunnflokkarnir, sem eru báðir álíka galnir, eru
kenndir við hægri og vinstri og í
báðum tilfellum er stutt í öfgarnar.
Meðal hægrimaður er ekki nema
hársbreidd frá því að verða að
frelsuðum ofsatrúarmanni sem tilbiður George W. Bush og kvittar
undir skoðanir nýja páfans, sem er
víst Rottweilerhundur úreltra gilda
og afturhalds.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

HÆTTU NÚ!

Flug og gisting frá kr.

49.990

Sjálfur hef ég reynt að fóta mig í
þessu skilgreiningavíti sem byggir
á vestrænni tvíhyggju um gott og
illt. Hef reytt hár mitt eins og sturlaður maður í guðlausum heimi og
reynt að vera hvorki til hægri né
vinstri og alls ekki á miðjunni. Þetta
brölt gerði mig auðvitað svo þunglyndan að ég hef gengið í svörtum
sorgarklæðum árum saman sem
hafa mengað mig og lífsviðhorf mín.
Nú er ég hins vegar búinn að
brjóta af mér hlekki skilgreininganna, geng í pastellitum bolum, bláum buxum og rauðum skóm. Stekk
frá vinstri til hægri með viðkomu á
miðjunni og skipti um skoðun eins
oft og mér sýnist.
Það er vor í lofti og ég er ungur
aftur. Rauðu skórnir gerðu útslagið.

Meðal vinstrimanninum er jafn
hætt við að verða að skriffinnskubrjálæðingi sem vill koma böndum
á mannlífið og allt sem gerir það
skemmtilegt og takmarka persónufrelsi með tilskipunum, reglugerðum og lögum. Sem fyrr er það meðalhófið sem er farsælast og hægrimaður sem sækir lítillega til vinstri
getur verið jafn gæfulegt eintak og
vinstrimaður sem gengst undir einhver markaðslögmál.
Á milli þessara tveggja póla
leynist samt hættulegasta fólkið;
miðjumoðararnir sem kenna sig við
framsókn og stela því versta frá
báðum hliðum. Meðal framsóknarmaðurinn er hættuleg samsetning
sem er til alls vís og notar helst
meðul sem eru helguð tilganginum.

í 5 daga

M.v. 2 í herbergi á Hotel
Atlantis, 20. maí. Netverð.

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sjáðu Palli! Er þetta ekki Sara vinkona þín?
Ég vissi ekki að hún væri komin
með bílpróf!

Hæ, Sara! Ég er
bara að skutla
Palla í æfingaakstur!
Nei, hann
er ekkert
byrjaður
að keyra!

Þú gætir kannski tekið hann í smá
kennslutíma!

Hann á
ennþá
frekar
langt í
prófið!

Hvað með að ég
leggist bara á götuna
og leyfi henni að
keyra yfir mig fram
og til baka nokkrum
sinnum?

■ PÚ OG PA

Aukablað
Fréttablaðsins
um landbúnað

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Jamm
Svo þú
ert fyrsta
lífið mitt?

Viltu
faðma
mig?

Ég er með
spurningu

kemur út fimmtudaginn 28. apríl.
Í blaðinu verður meðal annars fjallað um helstu
greinar búskapar á Íslandi, þróun búskaparhátta, Landbúnaðarháskóla og samtök bænda .
Einnig verður farið á bæi og rætt við bændur
um landsins gagn og nauðsynjar.

Eftir SÖB

■ BARNALÁN
Krakkarnir
stækka svo
hratt.

Eftir Kirkman/Scott
Jamm...

Fyrst eru þau lítil og
hjálparvana og krefjast
athygli þinnar. En næst
þegar þú veist af...

eru þau stór og
hjálparvana og
krefjast athygli
þinnar.
ma
M am
ma
Ma m

Auglýsendur hafi samband við
Ámunda Ámundason, amundi@frettabladid.is,
sími 515 7580 eða 821 7514 .

Mamma

Mamma
Mamma Mamma

Alltaf þegar það fer að
hringla í mér er ágætt að
fara í heimsókn til systur
minnar til að vakna till
lífsins.
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Lífeyrissjóður lækna
ársfundur 2005

Ársfundur Lífeyrissjóðs lækna

Dagskrá

verður haldinn þriðjudaginn

1. Skýrsla stjórnar.

26. apríl kl. 17.15 á Grand Hótel
Reykjavík.

VALGEIR SKAGFJÖRÐ

Kalli á þakinu
Borgarleikhúsið Stóra svið/Samvinnuverkefni
Höfundur: Astrid Lindgren. Þýðing og
aðlögun: Davíð Þór Jónsson. Tónlistarstjóri: Karl Olgeirsson. Leikmynd: Stígur
Steinþórsson. Búningar: Helga Rós V.
Hannam. Lýsing: Kári Gíslason. Danshöfundur: Birna Björnsdóttir og Guðfinna
Björnsdóttir. Leikstjóri: Óskar Jónasson.
Leikarar: Sverrir Þór Sverrisson, Jakob
Þór Einarsson, Margrét Pétursdóttir, Þórhallur (Laddi) Sigurðsson, Þröstur Guðbjartsson, Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir,
Leifur Eiríksson, Arnmundur Ernst Björnsson, Sigurbjörn Ari Sigurbjörnsson, Edda
Margrét Erlingsdóttir, Rafn Kumar Bonifacius o.fl.
Niðurstaða: Óskar stingur hér enn einni
skrautfjöður í hattinn sinn. Hann veit
hvernig á að skemmta fólki.

Sögurnar um Kalla á þakinu eftir
Astrid Lindgren fjalla um fyrirbærið
börn sem eignast ímyndaða vini.
Börn með svo sterkt ímyndunarafl
að þau gefa sig hinum ímyndaða
heimi fullkomlega á vald og þar líður
þeim vel af því þau geta ýtt hvunndagslegu amstri og lífsbaráttu til hliðar um stund.
Litríkar persónur hins ástsæla
barnabókahöfundar höfða til allra
barna á öllum tímum, einkum vegna
þeirrar staðreyndar að þær falla ekki
að þeim ramma sem normið setur.
Þær þverbrjóta allar reglur, eru
skondnar, skemmtilegar, gefandi,
réttsýnar og umfram allt, þær hafa
góð og umbreytandi áhrif á aðra í
kringum sig.
Kalli á þakinu á ýmislegt skylt við
grallarann Línu langsokk eða í öllu
falli er á þeim sami gassagangurinn
og endalaust fjör í kringum þau. Eins
og Kalli segir sjálfur í leikritinu: „Ég vil
bara hafa líf og fjör og læti ... annars
er ég farinn.“
Sýningin í Borgarleikhúsinu tekur
mið af þeirri lífsspeki Kalla. Óskar
Jónasson hefur valið sýningunni
hefðbundið form þar sem tæknibrellur, eltingaleikir, ærsl og loftfimleikar taka stórt pláss en hann missir þó aldrei sjónar á rás viðburðanna

og keyrir sýninguna áfram á mátulega miklum hraða. Hringsviðið er
notað til hins ýtrasta þar sem Stígur
Steinþórsson hefur af útsjónarsemi
komið fyrir þremur leikmyndum sem
snúast inn og út. Allar skiptingar
renna ljúflega og það er virkilega
gaman að fylgjast með hugvitssömum brellum til að láta Kalla hverfa og
birtast skyndilega á allt öðrum stað.
Ég verð að nota tækifærið hér og
hrósa Óskari fyrir leikaravalið. Það er
frábært hjá honum að velja leikara í
sýninguna sem ekki hafa sést á fjölunum lengi og þá nefni ég einkum
Þröst Guðbjartsson sem fór á kostum í hlutverki miðaldra barnfóstru.
Margrét Pétursdóttir og Jakob Þór í
hlutverkum foreldranna voru svona
samnorrænir ábyrgðarfullir foreldrar
en Jakob átti einnig skemmtilegan
sprett í hlutverki Finna þjófs. Þar fór
saman góður samleikur hans og
Ladda, sem töfrar fram úr pússi sínu
enn einn karakterinn.
Nokkuð mæðir á börnum og unglingum í þessari sýningu og ljóst að
Óskari hefur tekist að laða fram góðan leik hjá öllum, að maður tali nú
ekki um svona stóran bónus á borð
við dans og breiktilþrif hjá Ragnhildi
Steinunni og Leifi. Arnmundur Ernst
Björnsson er hreint frábær sem unglingspilturinn Bobbi og vinir Bróa
litla; Edda Margrét og Rafn Kumar,
virkuðu bæði mjög yfirveguð.
Sigurbjörn Ari Sigurbjörnsson leikur Bróa litla, strák sem þráir það heitast í lífinu að eignast hund. Mitt í
raunum sínum hittir hann þennan
skrýtna Kalla og tekst með þeim sérstök vinátta. Drengurinn lék afskaplega vel og skilaði vel tilfinningum og
geðbrigðum. Textameðferð hans var
í stakasta lagi og svo söng hann eins
og engill.
Sveppi var Kalli á þakinu og fullur
salur af börnum tók honum opnum
örmum og víst er að þau eiga eftir að
elska hann.
Eini ljóðurinn á þessari annars
fjörugu og skemmtilegu sýningu var
sönglögin. Þau voru fremur slök og
tóntegundir voru yfirleitt allt of lágar
fyrir þá sem þurftu að syngja. Að
öðru leyti stingur Óskar hér enn
einni skrautfjöður í hattinn sinn.
Hann veit hvernig á að skemmta
fólki.

■ EUROVISION

5. Ákvörðun um laun stjórnar.

upp á léttan kvöldverð.

6. Tillaga um breytingu á samþykktum
6. Önnur mál. Kynning á tillögum um
sameiningu Lífeyrissjóðs lækna og
Almenna lífeyrissjóðsins.
Upplýsingar um tillögu um breytingar
á samþykktum sjóðsins eru á heimasíðu
sjóðsins, www.llaekna.is.

Stjórn sjóðsins

Rekstraraðili: Íslandsbanki  Eignastýring
Kirkjusandi, 155 Reykjavík, sími 440 4960, ll@llaekna.is, www.llaekna.is
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LEIKLIST

Að fundi loknum verður boðið

mæta á fundinn.

Líf og fjör og læti

3. Skýrsla um tryggingafræðilega úttekt.
4. Fjárfestingarstefna sjóðsins kynnt.

Sjóðfélagar eru hvattir til að

KALLI OG BRÓI LITLI „Sveppi var Kalli á þakinu og fullur salur af börnum tók honum opnum örmum og víst er að þau eiga eftir að elska hann,“ segir Valgeir Skagfjörð
í gagnrýni sinni.

2. Ársreikningur 2004.
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PALATS SPORTU Smokkum verður dreift í höllinni þar sem Eurovision-keppnin verður
haldin.

Ókeypis smokkum dreift
Samtök Rauða krossins í Úkraínu
ætla að dreifa ókeypis smokkum
vikuna
sem
Eurovisionsöngvakeppnin verður haldin í
höfuðborginni Kiev í næsta mánuði.
Meðal annars verður smokkun-

um dreift í Palats Sportu-höllinni
þar sem keppnin verður haldin.
Smokkadreifingin er hluti af átaki
Rauða krossins gegn útbreiðslu
HIV-veirunnar í Úkraínu. Munu
sjálfboðaliðar ganga um í bolum
þar sem varað er við smithættu. ■
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Öllum boðið í leikhús

!

Kl. 20.00
Kvikmyndin El Angel Exterminator eða
Engill dauðans verður sýnd í Bæjarbíói í
Hafnarfirði á vegum Kvikmyndasafns Íslands í kvöld. Myndina gerði Luis Bunuel í Mexíkó árið 1962 og telst hún vera
ein af hans bestu myndum.

menning@frettabladid.is

Stoppleikhúsið hefur í vetur sýnt leikverkið Hrafnkels sögu Freysgoða, sem
eins og nafnið bendir til er byggt á samnefndri Íslendingasögu.
Í kvöld er gestum og gangandi boðið að
sjá leiksýninguna sér að kostnaðarlausu
í Tjarnarbíói klukkan 20. Þetta er 60.
sýning Stoppleiksins á leikritinu og verður væntanlega jafnframt sú síðasta. Sýningarlengd er 45 mínútur.
Leikritið var frumsýnt 1. október síðastliðinn og hefur síðan verið á faraldsfæti
um landið þvert og endilangt. Leikhópurinn hefur aðallega sýnt verkið í grunnog framhaldsskólum en lítið hefur verið
um almennar sýningar á verkinu.
Hrafnkels saga Freysgoða, gjarnan nefnd
Hrafnkatla, er í hópi þekktustu Íslendingasagna. Þar segir frá rás atburða sem hefst á
því að Hrafnkell Freysgoði drepur Einar Þorbjarnarson smalamann fyrir þá sök að ríða

EKKI MISSA AF…
... tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á fimmtudaginn
þegar Fordæming Fásts eftir
Hector Berlioz verður flutt í fyrsta
sinn hér á landi. Fjórir einsöngvarar taka þátt í flutningnum og fer
þar fremstur í flokki sjálfur Kristinn Sigmundsson, sem fer með
hlutverk Mefistófelesar.
... Dínamíti, nýjasta verki leikskáldsins Birgis Sigurðssonar,
sem frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu annað kvöld. Verkið fjallar
um heimspekinginn Nietzsche og
Elísabetu systur hans.

hestinum Freyfaxa í leyfisleysi.
Leikarar í sýningunni eru Eggert Kaaber og
Sigurþór Albert Heimisson, en höfundur leikgerðar og leikstjóri er Valgeir Skagfjörð.
Leikmynd og búningar: Vignir Jóhannsson.

... fundi Sagnfræðingafélags
Íslands í Norræna húsinu í hádeginu í dag, þar sem fjallað
verður um tvær kvikmyndir um
sagnfræðileg efni sem vöktu
mikla athygli á nýafstaðinni kvikmyndahátíð.

SÖNGSVEITIN FÍLHARMONÍA Mikil stemmning var á fyrri tónleikum Söngsveitarinnar Fílharmoníu í Langholtskirkju á sunnudaginn.
Verkið Carmina Burana verður flutt aftur í kvöld.

Svo undir tekur í hverfinu

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fi 28/4 kl 20 - UPPSELT,
Fö 6/5 kl 20 - AUKASÝNING,
Fö 20/5 kl 20 - AUKASÝNING,
Fö 27/5 kl 20 - AUKASÝNING,
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA

TERRORISMI

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fö 29/4 kl 20 - UPPS., Lau 30/4 kl 20 - UPPS.,
Su 1/5 kl 20, Mi 4/5 kl 20 - UPPS.,

Lau 30/4 kl 20, Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20
- Síðustu sýningar

Fi 12/5 kl 20

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Su 1/5 kl 14 - UPPSELT Su 1/5 kl 17,
Fi 5/5 kl 14, Lau 7/5 kl 14, Su 8/5 kl 14,
Lau 14/5 kl 14

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
APRÍL

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

Fi 5/5 kl 20 - UPPS., Fö 6/5 kl 20 - UPPS.,

e. Coline Serreau
Fö 29/4 kl 20, Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20

og óhætt er að fullyrða að Carmina Burana sé eitt allra vinsælasta tónverk 20. aldar. Á tónleikunum verður verkið flutt í útsetningu sem Carl Orff gerði
sjálfur fyrir tvö píanó og slagverk, kóra og einsöngvara. Í
nokkrum þáttum verksins er
kórnum skipt í kór og kammerkór
og einnig tekur drengjakór þátt í
flutningnum.
Söngsveitin Fílharmonía flutti
þetta verk hér á landi á sínum
fyrstu tónleikum árið 1960 í Þjóðleikhúsinu. Þá söng Þjóðleikhúskórinn með henni. Næst flutti
Söngsveitin Carmina Burana árið
1975 og þá með Háskólakórnum.
Nú hefur kórinn endurnýjað
kynni sín við þetta magnaða kórverk og flytur það í tilefni af 45

ára afmæli sínu ásamt einsöngvurunum Hallveigu Rúnarsdóttur
sópran, Ólafi Kjartani Sigurðarsyni baríton og Þorgeiri J. Andréssyni tenór, píanóleikurunum
Guðríði St. Sigurðardóttur og Sólveigu Önnu Jónsdóttur, sex slagverksleikurum og Drengjakór
Kársnesskóla, sem æfði sinn hluta
undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur.
Stjórnandi á tónleikunum er
Óliver Kentish, sem stjórnað hefur Söngsveitinni undanfarin tvö
starfsár.
Samtals eru söngvarar á tónleikunum á annað hundrað og þegar þeir leggja allt sitt til með
tveimur flyglum og hávaðasömum slagverksleikurum tekur undir í Langholtshverfinu. ■

e. Presnyakov bræður
Fi 28/4 kl 20, Fi 5/5 kl 20, Fö 6/5 kl 20

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

HÉRI HÉRASON

Mikil stemmning ríkti í Langholtskirkju á sunnudaginn þegar
Söngsveitin Fílharmonía flutti þar
verkið Carmina Burana eftir Carl
Orff. Einhver lét þau orð falla að
þak Langholtskirkju hefði nánast
verið í hættu á tímabili.
Með
Söngsveitinni
söng
Drengjakór Kársnesskóla ásamt
þremur einsöngvurum, tveimur
píanóleikurum og sex slagverksleikurum. Tónleikarnir verða endurteknir í kvöld.
Carl Orff samdi þetta fræga
verk árið 1936 við gömul ljóð eftir farandsöngvara frá miðöldum.
Flest ljóðanna eru frá 12. öld að
talið er og fjalla um fallvaltleika
gæfunnar, ástir og örlög, drykkju,
daður og gleðskap.
Verkið vakti strax hrifningu

Lau 7/6 kl 20 - UPPS., Su 8/5 kl 20 - UPPS.,

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fi 28/4 kl 20 - Aukasýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ
e. Önnu Reynolds.
Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Lau 30/4 kl 20, Su 1/5 kl 20

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd
fullorðinna

fjögur tímabundin dansverk

- gildir ekki á barnasýningar

Su 1/5 kl 19:09 Síðasta sýning

DANSLEIKHÚSIÐ

23 24

25

26 27

28 29

Þriðjudagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
myndina El angel exterminator eða
Engill dauðans eftir Luis Bunuel,
sem hann gerði í Mexíkó 1962.
Myndin er með sænskum texta.

■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Söngsveitin Fílharmónía
flytur verkið Carmina Burana á vortónleikum sínum í Langholtskirkju.
Flytjendur eru, auk Söngsveitarinnar
Fílharmóníu, þau Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Ólafur Kjartan Sigurðarson baríton og Þorgeir J.
Andrésson tenór, píanóleikararnir
Guðríður St. Sigurðardóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir, sex slagverksleikarar og Drengjakór Kársnesskóla. Stjórnandi er Óliver Kentish.

Apótekarinn eftir Haydn

Óperustúdíó Listaháskóla Íslands og Íslensku óperunnar

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

boðar til fundar í Norræna húsinu
þar sem Gunnar Þór Bjarnason og
Stefán Á. Guðmundsson ræða um
tvær kvikmyndir sem sýndar hafa
verið á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík að undanförnu: Der
Untergang sem fjallar um síðustu
daga Hitlers og liðsmanna hans í
Berlín 1945 og Diarios de
motocicleta sem greinir frá ferðalagi
hins unga Ernestos „Che“ Guevara
og vinar hans um Suður-Ameríku
árið 1952.

■ ■ SAMKOMUR
 21.00 Eyvindur P. Eiríksson, Þor-

29. apríl kl. 20 - Frumsýning
1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning
Ath. Aðgangur ókeypis

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

■ ■ FUNDIR
 12.00 Sagnfræðingafélag Íslands

www.opera.is

opera@opera.is

Sími: 511 4200

Íslenska óperan v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416 - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

steinn Antonsson, Þorgerður
Mattía Kristiansen, Þorsteinn frá
Hamri og Hörður Gunnarsson lesa
úr verkum sínum á 34. Skáldaspírukvöldinu, sem haldið er á Kaffi
Reykjavík.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Sjá sýningar í dálk Borgarleikhússins

NÝJAR BÆKUR
já Máli og
menningu er
H
komin út barnabókin Og svo varð
afi draugur eftir
Kim Fupz Aakeson
og Evu Eriksson í
þýðingu Ólafar
Eldjárn. Bókin fjallar um Ásbjörn og afa hans sem
deyr og verður draugur vegna þess
að það var eitthvað sem hann
gleymdi að gera áður en hann
kvaddi jarðlífið.
PV útgáfa hefur
sent frá sér bókina
JHveitibrauðsdagar
eftir James Patterson og Howard
Roughan í þýðingu
Magneu J. Matthíasdóttur. Hveitibrauðsdagar er æsispennandi og margslunginn tryllir eftir alþjóðlega metsöluhöfundinn James Patterson sem slegið hefur rækilega í
gegn undanfarin ár.
útgáfa hefur
sent frá sér í
JkiljuPV
bókina
Belladonnaskjalið eftir Ian
Caldwell og
Dustin Thomasson. Innbundin
útgáfa bókarinnar varð ein af
söluhæstu bókum síðasta árs.
Belladonnaskjalið er mögnuð
spennusaga þar sem fléttað er saman listum, fróðleik og ótrúlegum
launráðum.
PV útgáfa hefur
sent frá sér í kilju
bókina Barn að eilífu eftir Sigmund
Erni Rúnarsson.
Bókin kom út í innbundinni útgáfu á
síðasta ári og varð
ein af söluhæstu
bókum ársins og
hlaut afburða
dóma. Sigmundur Ernir Rúnarsson
deilir með lesandanum reynslu og
sársauka sem hefur mótað hann og
hans nánustu.

J

PV útgáfa hefur sent
frá sér í kilju bókina
JHeppin
eftir Alice
Sebold. Hún kom út
í innbundinni útgáfu
á síðasta ári og hlaut
mjög góða dóma. JPV
hefur áður gefið út
metsölubókina Svo
fögur bein eftir sama höfund.

Söngskóli
fyrir alla
- Einsöngsdeild
- Unglingadeild
- Stúlknakór Reykjavíkur
Innritun er hafin fyrir haustið 2005
Á Rafræn Reykjavík (rafraen.reykjavik.is)
Upplýsingar og innritun í síma 511 3737
mánud. - fimmtud. frá kl. 15:00 - 18:00.
__________________________________________
Domus Vox ehf. Skúlagata 30. 2h. 101 Reykjavík. Sími 511-3737
www.domusvox.is • netfang: domusvox@domusvox.is
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SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT
FRÁ SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
SCREAM MYNDIRNAR!

SÍMI 551 9000

Iceland International Film Festival

ĦĦĦĦ O.H.T. Rás 2
Hún fær þig til að öskra! Magnaður
hrollvekjutryllir frá Wes Craven!
Nýjasta meistaraverk Woody Allen. Gagnrýnendur eru
sammála um að þetta sé hans besta mynd í mörg ár. Mynd
sem engin sannur kvikmyndaáhugamaður má missa af!

ĦĦĦĦĦ

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ára

HJ MBL

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15
Sýnd í lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15
ĦĦĦ B.B. Sjáðu Popptíví
ĦĦĦ M.J. Kvikmyndir.com
ĦĦĦ H.L. MBL

Nýjasta mynd meistara Pedro Almódavar. “Sterkasta
mynd Almódavar í tvo áratugi.” (Village Voice). Í
aðalhlutverki er latneska súperstjarnan Gabriel
Garcia Bernal og Fele Martinez.

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

Downfall - Sýnd kl. 6 og 9

Bad Education - Sýnd kl. 8 og 10.10

Sýnd kl. 8 og 10.30

Hættulegasta
gamanmynd ársins

ĦĦĦ ÓÖH DV

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára
ĦĦĦ S.V. MBL ĦĦĦ J.H.H. kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.30

Aðrar myndir sem eru til sýningar:

Hotel Rwanda
- Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 10.15
What the Bleeb do we Know
- Sýnd kl. 5.50
Bomb the System - Sýnd kl. 6
Kinsey - Sýnd kl. 3.40
Door in the Floor - Sýnd kl. 4
Darkness - Sýnd kl. 10.40

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 4 og 6 m/ensku tali

Frá leikstjóra „Hero“ kemur nýtt þrekvirki; epísk
bardagamynd og ástarsaga, sem á sér engan líka og
„setur ný viðmið á mörgum sviðum kvikmyndagerðar“.

House of the Flying Daggers
- Sýnd kl. 3.40 og 8

- allt á einum stað

- allt á einum stað

■ KVIKMYNDIR
Iceland International Film Festival

Hressa upp á lagið
Írar hafa ákveðið að hressa upp á
lag sitt Love sem mun keppa í
Eurovision-keppninni í ár, í von
um að það eigi meiri möguleika á
að komast áfram úr undanúrslitum keppninnar í næsta mánuði.
Þau Donna og Joe syngja lag-

Hvert fer Jökull?
Gefðu myndunum einkunn
á www.icelandﬁlmfestival.is
og þú gætir farið frítt í bíó
til ársloka 2005.

ið og með þeim uppi á sviði
verða fjórir dansarar. Í nýlegri
skoðanakönnun á Írlandi töldu
rúm 45% þátttakenda að lagið
myndi vinna keppnina en rúm
42% töldu það ekki eiga möguleika. ■

KALDALJÓS Myndin féll vel í kramið á
kvikmyndahátíðinni í Verona á Ítalíu um
síðustu helgi.

Kaldaljós
með þrennu

JÓNSSON & LE’MACKS

www.icelandﬁlmfestival.is

■ TÓNLIST

Kvikmyndin Kaldaljós í leikstjórn
Hilmars Oddssonar vann til
þriggja af fimm verðlaunum sem
voru veitt á Kvikmyndahátíðinni í
Verona á Ítalíu á dögunum.
Dómnefnd valdi Kaldaljós
bestu myndina auk þess sem hún
fékk áhorfendaverðlaun. Einnig
fékk Sigurður Sverrir Pálsson
verðlaun fyrir bestu myndatöku.
Hátíðin í Verona gengur undir
nafninu Schermi d'Amore og var
þetta í níunda sinn sem hún er
haldin.
Önnur verðlaun á hátíðinni,
verðlaun ungra áhorfenda (Young
Jury) og fyrir bestan leik, komu í
hlut frönsku myndarinnar Lila dit
ca og pólsku myndarinnar
Stranger. ■

DONNA OG JOE Írski dúettinn mun flytja lagið Love í Eurovision-keppninni í ár.

3

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

opnunarmynd iiff 2005
Margverðlaunuð
stórkostleg
kvikmynd sem
hefur hrifið
gagnrýnendur og
áhorfendur um
allan heim.

EIN AÐSÓKNAMESTA ÓHÁÐA MYNDIN Í USA.
Hefur unnið til fjölda verðlauna og var ein
vinsælasta myndin á Sundance kvikmyndahátíðinni.

Nýjasta meistarastykki meistara
Mike Leigh, sem
hefur rakað til sín
verðlaunum og
hvarvetna hlotið
mikið lof.

Penélope Cruz

Don’t Move
The Motorcycle Diaries
Beyond the Sea
Beautiful Boxer
9 Songs
Vera Drake

■ KVIKMYNDIR

■ TÓNLIST

OFURMENNIÐ Byssukúlurnar hrökkva af
Súperman hvort sem
hann er í búningi eða
ekki.

sem hann leikstýrði einnig, taldi
hann ekki þörf á því í þetta skiptið. „Þrátt fyrir að X-men hefðu
verið miklum hæfileikum gæddir höfðu þeir einnig líkamlega
veikleika,“ sagði Singer. „Búningarnir þeirra vernduðu þá en
Súperman er stálmaðurinn.
Byssukúlurnar hrökkva af
honum, ekki fötunum
sem hann klæðist.
Hann er óhræddur.“
Hinn áður óþekkti
Brandon Routh mun
fara með hlutverk
Súperman í nýju
myndinni sem er
beðið eftir með
mikilli
eftirvæntingu. ■

með leikaranum Adam
Goldbery, sem lék meðal
annars í Saving Private
Ryan, í eitt ár. Hún segir
einnig að hún væri alveg til
í barneignir ef út í það
er farið. „Ég myndi giftast Adam vegna þess
hversu gamaldags hugsunarháttur minn er. Ég
vil líka eignast börn. Ég

PIXIES Hljómsveitin Pixies, sem spilaði
hér á landi fyrir tæpu ári síðan, verður á
Lollapalooza-tónleikahátíðinni í sumar.

Pixies og
Weezer á
Lollapalooza
Hljómsveitirnar Pixies, Weezer,
The Killers, The Arcade Fire og
Death Cab For Cutie eru á meðal
þeirra sem munu troða upp á
hinni árlegu Lollapalooza-tónleikahátíð sem verður haldin í
Chicago í Bandaríkjunum dagana
23. til 24. júlí.
Einnig koma meðal annars
fram: Kasabian, Dinosaur Jr.,
Cake, Dandy Warhols, Billy Idol,
The Bravery og Blonde Redhead.
Hátíðin er á meðal þeirra stærstu
í Bandaríkjunum og hefur forsala
miða gengið afar vel. ■

b.i. 16 A Hole in my Heart
Napoleon Dynamite
Maria Full of Grace
Life and Death of Peter Sellers
b.i. 16 Million Dollar Baby

kl. 10.30
kl. 6 og 10
kl. 8
kl. 5.40 og 8
kl. 10.20

b.i. 16
b.i. 14
b.i. 14

FRÉTTIR AF FÓLKI
ristina Ricci segist vera tilbúin
að giftast. Leikkonan snoppuC
fríða hefur verið í sambandi

Búningurinn afhjúpaður
Búningurinn sem Súperman mun
klæðast í nýrri kvikmynd sem er væntanleg sumarið 2006
hefur verið afhjúpaður. Rauða skikkjan og blái spandexgallinn eru enn til
staðar og í raun er
búningurinn
nánast alveg
eins og sá sem
Christopher
Reeve klæddist í myndunum fjórum um ofurmennið
sem gerðar
voru á áttunda og níunda áratugnum.
Leikstjórinn
Bryan Singer
segist hafa viljað halda sígildu
útliti
ofurmennisins.
Þrátt fyrir að
hafa
látið
breyta búningum ofurhetjanna í X-menmyndunum,

kl. 5.30
kl. 8 og 10.30
kl. 5.30
kl. 8
kl. 10.30
kl. 5.30 og 8

myndi þó ekki plana að eiga börn
áður en ég væri gift en það er svo
sem ekki hægt að hafa stjórn á
öllu,“ segir Ricci.
ulia Roberts hefur
viðurkennt að það sé
Jnokkuð
erfitt að eiga
tvíbura. „Ég er þreytt. Ég
vakna um miðja nótt
svo þau geti sofið,“ sagði Julia, sem
er gift tökumanninum Daniel Moder
en hún fæddi tvíburana Phinnaeus
og Hazel í nóvember.
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VIÐ TÆKIÐ

Hvar endar þetta?

MARTA MARÍA JÓNASDÓTTI R FYLGIST VEL MEÐ ÞÆTTINUM, ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ.

21.15

Í KVÖLD KLUKKAN 18:30

Menning
Mósaík. Þáttur um listir, mannlíf og menningarmál í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Hlynur Sigurðsson, umsjónarmaður þáttarins Þak yfir höfuðið.

að hækka og svo fara þessi „opnu“
eldhús líka úr móð. Áður en við vitum af verða gaseldavélar úr burstuðu stáli flokkaðar sem tískuslys.
Góði hirðirinn verður fullur af
eggjum, sjöum og maurum Arne
Jacobsen og eftir standa heimili
landsins í ennþá meiri skuldasúpu
en nokkru sinni fyrr.

▼

▼

EINDHOVEN

bili en sú innanhústíska eldist sérlega illa. Það er því ekki að undra
að allir sem fjárfesta í slíkum eignum skuli gera þær fokheldar, innrétta aftur með „opnum“ eldhúsum
án efri skápa og með risa gaseldavélum sem kosta álíka mikið og
mánaðarlaun meðaljónsins. Þetta
er þó svolítið skrýtin þróun, að fólk
geti ekki flutt inn í ný híbýli án
þess að henda öllu út og gera upp á
nýtt. Ég hef verið að velta því fyrir
mér af hverju þessi innanhússáhugi stafar. Á þessi þróun sér stað
í öðrum löndum eða er þetta séríslenskt fyrirbæri? Það eina sem
mér dettur í hug er 100% lán og
möguleikar á endurfjármögnun
fasteignalána. Fólk verður þó að
fara varlega. Þó að afborganirnar
séu hagstæðar núna eiga þær eftir

▼

AC MILAN

Sjónvarpsþátturinn Þak yfir höfuðið hóf göngu sína fyrir stuttu. Hann
er mjög líkur þættinum Innlit – útlit nema að einungis er kynnt húsnæði sem er til sölu. Ekki er farið
nánar út í hvaðan innbúið er eða
hvaða „stjörnusmiður“ hafi töfrað
fram hillur og baðherbergi fyrir
nánast enga peninga. Í þættinum
koma bara fram nauðsynlegustu
upplýsingar eins og stærð, verð og
staðsetning.
Þótt ég sé langt frá því að vera í
fasteignaleit finnst mér þátturinn
áhugaverður. Mér finnst gaman að
sjá hvernig er innanhúss hjá landanum. Hægt er að sjá helstu tískubylgjur síðastliðinna ára án þess að
það sé tekið fram. Verst finnst mér
þó hvað landinn hefur verið „kirsuberjaviðarglaður“ á ákveðnu tíma-

22.00

20.00

Drama
The Shield. Í kvöld hjálpar Vic Mackey gömlum
kunningja að finna ungling á glapstigum.

Lífið
The Mountain. Maria vill vera með David en ekki
Will og ætlar að ræða málin við hann í kvöld.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

18.30 Gló magnaða (4:19) (Kim Possible)

▼

Þáttaröð um Gló sem er ósköp venjuleg skólastelpa á daginn en á kvöldin
breytist hún í magnaða ofurhetju og
berst við ill öfl.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Íslandsmótið í handbolta Úrslitakeppnin, úrslit kvenna, 2. leikur, bein útsending frá öllum leiknum.
21.15 Mósaík Þáttur um listir, mannlíf og
menningarmál. Umsjónarmaður er
Jónatan Garðarsson og um dagskrárgerð sér Arnar Þór Þórisson. Textað á
síðu 888 í Textavarpi.
22.00 Tíufréttir
22.20 Fjarvistarsönnun (3:3) (Alibi) Breskur
spennumyndaflokkur.

23.10 Króníkan 0.10 Dagskrárlok

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Married to the Kellys
(e) 13.50 George Lopez 3 (e) 14.15 Game
TV 14.40 Scare Tactics (e) 15.05 Extreme
Makeover (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
(Shin Chan, Yu Gi Oh, Galidor, Cubix, Gutti
gaur) 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

9.20 Óstöðvandi tónlist 18.00 Cheers – 2.
þáttaröð (15/22) 18.20 One Tree Hill (e)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Fear Factor (2:31) (Mörk óttans 5)
21.15 Las Vegas 2 (15:22) (Whale of a Time)
22.00 Shield (1:13) (Sérsveitin 4) The Shi-

19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

eld gerist í Los Angeles og fjallar um
sveit lögreglumanna sem virðist hafa
nokkuð frjálsar hendur. Þrátt fyrir að
vera laganna verðir eru þeir engir kórdrengir og beita öllum brögðum til að
ná árangri. Stranglega bönnuð börnum.
22.45 Navy NCIS (6:23) (Glæpadeild sjóhersins)Sjóhernum er svo annt um orðspor sitt að starfandi er sérstök sveit
sem rannsakar öll vafasöm mál sem
tengjast stofnuninni. Bönnuð börnum.

23.30 Twenty Four 4 (14:24) (Stranglega
bönnuð börnum) 0.15 Cold Case 2 (14:24)
(Bönnuð börnum) 1.00 American Me
(Stranglega bönnuð börnum) 3.00 Fréttir og
Ísland í dag 4.20 Ísland í bítið 6.20 Tónlistar-

Sigurðsson.

19.30 Allt í drasli (e)
20.00 The Mountain Maria endurnýjaði

▼

Arthur (101:105)

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

7.00 Malcolm In the Middle (e) 7.30 Innlit/útlit (e) 8.20 One Tree Hill (e) 9.10 Þak
yfir höfuðið (e)

kynnin við David stuttu eftir að hún
trúlofaðist Will bróður hans. Hún er
óviss en ákveður að hún vilji vera
með David.
21.00 Innlit/útlit Vala Matt fræðir sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma og
stefnur í hönnun og arkitektúr með
aðstoð valinkunnra fagurkera.
22.00 Queer Eye for the Straight Guy
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 Survivor Palau (e) 0.15 Jack & Bobby
(e) 1.00 Þak yfir höfuðið (e) 1.10 Cheers –
2. þáttaröð (15/22) (e) 1.35 Óstöðvandi tónlist

myndbönd frá Popp TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ
8.00 Uncle Buck 10.00 Three Seasons 12.00
Lucky Jim 14.00 Changing Lanes 16.00 Uncle
Buck 18.00 Three Seasons 20.00 Lucky Jim
22.00 History Is Made at Night (Bönnuð börnum) 0.00 Wakin’ Up in Reno (Bönnuð börnum) 2.00 Sleeping Dictionary (Bönnuð börnum) 4.00 History Is Made at Night (Bönnuð
börnum)

OMEGA

AKSJÓN

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 T.D. Jakes 8.30
Robert S. 9.30 Ron P. 10.00 Joyce M. 10.30
Gunnar Þorsteinsson (e) 11.00 Um trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía (e)
13.00 Í leit að vegi Drottins 13.30 Acts Full
Gospel 14.00 Joyce M. 14.30 Ron P. 16.00 Robert S. 18.00 Joyce M. 19.30 Um trúna og tilveruna
20.00 Robert S. 21.00 Ron P. 21.30 Joyce M.
22.00 Dr. David Cho 22.30 Joyce M.

7.15 Korter

World 14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet’s
Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 Keepers
18.00 Weird Nature 18.30 Supernatural 19.00 Natural
World 20.00 Miami Animal Police 21.00 Escape the Elephants 21.30 Animals A-Z 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed
All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 A Herd of Their Own

21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25 Great Gardens
23.10 Art and Soul 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital 1.25
Fashion House

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Football: Eurogoals 13.00 Football: UEFA Champions League Happy Hour 13.30 Snooker: World Championship Sheffield 16.30 Football: UEFA Champions League
Vintage 17.30 Snooker: World Championship Sheffield
20.30 Boxing 22.30 News: Eurosportnews Report 22.45 All
sports: WATTS 23.15 News: Eurosportnews Report

UNDANÚRSLIT
515
515 6100
6100 •• syn.is
syn.is •• Skífan
Skífan •• Og
Og Vodafone
Vodafone

BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step Inside
14.25 Teletubbies Everywhere 14.35 The Raven 15.00 The
Weakest Link 15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady
Cook 17.00 Doctors 17.30 Eastenders 18.00 The Crossing
19.00 Top Gear Xtra 20.00 Lost for Words 21.00 Casualty
21.50 Holby City 23.00 Great Romances of the 20th Century 0.00 Joy Adamson 1.00 The Great Philosophers
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Air Crash
Investigation 14.00 Seconds from Disaster 15.00 Amazon
Claws 16.00 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00
Dogs with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Amazon Claws
20.00 Air Crash Investigation 21.00 Seconds from Disaster
22.00 Battle of the Hood and the Bismarck 23.00 Forensic
Factor 0.00 Air Crash Investigation
ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Supernatural 13.00 Natural

DISCOVERY
12.00 American Casino 13.00 Battlefield 14.00 Extreme
Machines 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30
Hooked on Fishing 16.00 How The Twin Towers Collapsed
17.00 Scrapheap Challenge 18.00 Mythbusters 19.00
Ultimates 20.00 Building the Ultimate 20.30 Massive
Machines 21.00 Blueprint for Disaster 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines 0.00 Weapons of War
MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 The Rock Chart 18.00 Newlyweds 18.30 The Ashlee
Simpson Show 19.00 Cribs 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 Punk’d 21.30 SpongeBob SquarePants 22.00
Alternative Nation 23.00 Just See MTV
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Bands Reunited 20.00 Retro Sexual 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Ross’s BBQ Party 12.40 Race to the Altar 14.00
Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly 15.10 Lofty Ideas
15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Race to the Altar 18.05 Matchmaker 18.30
Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25
Cheaters 20.10 Sex Tips for Girls 20.45 Sex and the Settee

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Extreme Close-Up 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30 Life is Great with
Brooke Burke 15.00 101 Most Starlicious Makeovers 17.00
Gastineau Girls 18.00 E! News 18.30 Love is in the Heir
19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Love is in the Heir
22.00 101 Most Starlicious Makeovers 23.00 E! News
23.30 Love is in the Heir 0.00 Stunts
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary Friends 13.10 Ed, Edd ‘n’ Eddy 13.35 Codename: Kids Next
Door 14.00 Dexter’s Laboratory 14.25 The Cramp Twins
14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.30 Star
Wars: Clone Wars 15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack
16.30 Tom and Jerry 16.55 Scooby-Doo 17.20 Looney
Tunes 17.45 Ed, Edd ‘n’ Eddy 18.10 Codename: Kids Next
Door 18.35 Dexter’s Laboratory
JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon
I 14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
12.00 Pork Chop Hill 13.40 Zero to Sixty 15.20 Flight from
Ashiya 17.00 Smile 18.50 X – 15 20.35 Look Back to
Yesterday 22.15 Rage to Live, a 23.55 Double Trouble 1.20
Seven Hours to Judgement 2.50 Koyaanisqatsi
TCM
19.00 Mildred Pierce 20.50 Little Women 22.50 Bachelor in
Paradise 0.35 Flesh and the Devil 2.30 Ringo and His
Golden Pistol
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

INNLIT/ÚTLIT

Skjár Einn kl. 21.00

Eldhús á ódýran máta

Katrín Rakel fer til Keflavíkur í
þætti kvöldsins.

14.03 Messufall – Umsjón: Anna Kristine
Magnúsdóttir e. 15.03 Allt og sumt með
Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu
Helgadóttur.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

BYLGJAN
Sesselja og Vala skoða íbúð
Kolbrúnar.

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning?

myndinni Spanglish frá árinu
2004.

„Yeah, here's to the salmon. She lays two million
eggs and nobody ever calls her mother.“

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.50 Auðlind 13.05 Syrpa 14.03 Útvarpssagan:
Karlotta Lövenskjöld 14.30 Sagan bakvið lagið
15.03 Spegill tímans: Afahús, leikmynd
draumanna 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Fréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30
Laufskálinn 20.05 Slæðingur 20.15 Á þjóðlegu
nótunum 21.00 Í hosíló 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Lóðrétt eða lárétt
23.10 Sagan af manninum með risaröddina

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

ÚTVARP SAGA

FM 98,9

RÁS 2

FM 92,4/93,5

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn söngvanna
11.03 Samfélagið í nærmynd

FM 99,4

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.35 Handboltarásin 21.05 Konsert 22.10 Popp og ról
0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin 2.10 Næturtónar 6.05 Einn og hálfur

AÐRAR STÖÐVAR

»

Í síðasta þætti sáu áhorfendur hvernig Sesselja
hannaði útlit á nýja íbúð Kolbrúnar Björnsdóttur og
í kvöld fylgjast áhorfendur meðal annars með
hvernig Sesselja gerði upp eldhúsið á ódýran hátt.
Vala Matt skrapp til Samúels Arnars Erlingssonar,
íþróttafréttamanns og skoðar fallegt hús hans í
Kópavogi. Einnig verður talað við Ásdísi Birtu sem
var að stofna verslun ásamt samstarfskonu sinni
Sigríði Láru. Skoðuð verður einföld hönnun heima
hjá henni þar sem hún blandar nýju og gömlu
saman, auk þess sem aðeins er skyggnst inní verslunina.

RÁS 1

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G.
12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn Jónsson.

5.00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 7.00
Ísland í bítið 9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA
INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá deginum áður)
12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 HEILSUHORN GAUJA LITLA 18.00
Meinhornið (e) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju 22.00
Lífsaugað með Þórhalli miðli

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
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

Svar: John Clasky úr kvik-

▼

Það eina sem er erfitt við
að kaupa nýjan bíl . . .

18.30

Íþróttir
Meistaradeild Evrópu. Nú er komið að undanúrslitum og sýnir Sýn beint frá leikjunum.

SÝN
7.00 Olíssport

17.15 David Letterman
18.00 UEFA Champions League

. . . er að velja vegi við hæfi

▼

18.30 UEFA Champions League (AC Milan –

PSV Eindhoven) Bein útsending frá
fyrri undanúrslitaleik AC Milan og PSV
Eindhoven.
21.00 World’s Strongest Man (Sterkasti maður heims) Kraftajötnar reyna með sér í
ýmsum þrautum. Í þætti kvöldsins er
fjallað um keppnina árið 1984 en þá
fór Jón Páll Sigmarsson á kostum.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á um að standa vaktina en
kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman Það er bara einn David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 UEFA Champions League (AC Milan –

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 12.00 Íslenski popp listinn (e)
17.20 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Tvíhöfði (e) 19.30 Ren & Stimpy 2 20.00
Animatrix 20.30 I Bet You Will 21.00 Real
World: San Diego 22.03 Jing Jang 22.40

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

PSV Eindhoven)

Amish In the City

HALLMARK
12.45 King Solomon’s Mines 14.15 Plainsong 16.00 Early
Edition 16.45 Vinegar Hill 18.15 Jessica 20.00 Law & Order
Vi 20.45 Deadlocked: Escape From Zone 14 22.30 Vinegar
Hill 0.00 Law & Order Vi 0.45 Jessica 2.30 The Sign of Four
BBC FOOD
12.00 Street Cafe 12.30 Ready Steady Cook 13.00 New
Scandinavian Cooking 13.30 Floyd’s Fjord Fiesta 14.00
Can’t Cook Won’t Cook 14.30 Sophie’s Weekends 15.30
Ready Steady Cook 16.00 Delia’s How to Cook 16.30 Rosemary Castle Cook 17.00 Tony And Giorgio 17.30 Tyler’s
Ultimate 18.30 Ready Steady Cook 19.00 New Scandinavian Cooking 19.30 Kitchen Takeover 20.00 Can’t Cook
Won’t Cook 20.30 A Cook On the Wild Side 21.30 Ready
Steady Cook
DR1
12.20 SPOT 12.50 Lægens bord 13.20 Konsum 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie 14.30 Negermagasinet
15.00 Vores vilde verden 15.05 Dragon Ball Z 15.30 N¢rd
16.00 Lille N¢rd! 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Nyhedsmagasinet 17.30 Hvad er det værd? 18.00
Hammerslag 18.30 Mit ¢mme punkt 19.00 TV Avisen 19.25
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 21.40 OBS
21.45 Blue Murder 22.30 Boogie
SV1
12.20 Ung man söker sällskap 14.00 Rapport 14.05 Mitt i
naturen 14.35 Min galna familj 15.00 Ramp om historia
15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Sagor från Zoo
16.10 Tigern Curry 16.20 Vi på Krabban 16.30 Hjärnkontoret 17.00 Stallkompisar 17.25 Tracks video 17.30 Rapport
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Dagar av fruktan 19.50
24 Nöje 20.00 Debatt direkt från Sverige 21.00 Rapport
21.10 Kulturnyheterna 21.20 Sverige! 21.50 Raggadish
22.20 Sändningar från SVT24

ﬁú velur hvort ﬂú leigir bílinn me› einkaleigu
e›a eignast hann me› bílasamningi e›a bílaláni.
Veldu bíl sem hentar ﬂínum ﬂörfum og ræddu svo
vi› rá›gjafa L‡singar e›a sölumenn bílaumbo›anna
sem a›sto›a ﬂig vi› a› útbúa umsókn og ganga
frá fjármögnun. Bílaumbo›in eru beintengd L‡singu
í gegnum Neti› ﬂannig a› svar vi› umsókn kemur
á augabrag›i. ﬁú metur ﬂa› svo í rólegheitum hva›a
vegi ﬂú vilt aka bílnum ﬂínum.
Fjármögnun í takt við þínar þarfir

Nota›u reiknivélina á www.lysing.is og sko›a›u
hvernig ﬂitt dæmi kemur út.

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is

BÍLASAMNINGUR

Q

BÍLALÁN

Q

REKSTRARLEIGA

Q

EINKALEIGA
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DÓTAKASSINN
Dótið? My Pop Up Room
Sem er? Ferðamátunarklefi sem er einstaklega
hentugur í tjaldferðalagið, á sundlaugarbakkann,
ströndina, fyrir ljósmyndara, fyrirsætur, tískusýningar og svo mætti lengi telja.
My Pop Up Room er ferðamátunarklefi sem er
afar einfaldur í notkun. Klefinn er í raun lítið
tjald sem hægt er að setja upp á örfáum sekúndum. Pokinn utan um mátunarklefann er
opnaður og viti menn – klefinn hoppar nánast út af sjálfu sér.

HRÓSIÐ
...fær Valdís Jónsdóttir, sem
ætlar ásamt félögum sínum úr
Menntaskólanum á Akureyri að
standa fyrir mótmælum gegn
ofbeldi á Ráðhústorginu á
Akureyri á föstudaginn kemur.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

16

15

17

18

Lárétt: 1 refsing í knattleik, 5 hestur, 6
drykkur, 7 sólguð, 8 mjúk, 9 langdregið
hljóð, 10 á fæti, 12 svar, 13 áfengisáhrif,
15 keyr, 16 tuddi, 18 mjúkur.
Lóðrétt: 1 ástsýki, 2 klaka, 3 öfug röð, 4
mannlegur, 6 steintegund, 8 fugl, 11
þreytu, 14 nokkur, 17 drykkur.

Lausn
Lárétt: 1 víti, 5 ess, 6 te, 7 ra, 8 lin, 9
sónn, 10 il, 12 ans, 13 rús, 15 ak, 16
naut, 18 meir.
Lóðrétt: 1 vergirni, 2 ísa, 3 ts, 4 mennskur, 6 tinna, 8 lóa, 11 lúa, 14 sum, 17 te.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

HB.

2

Öðruvísi fjölskylda eftir Guðrúnu
Helgadóttur og 100% Nylon
eftir Mörtu Maríu Jónasdóttur.

3

Hjörtur Magni Jóhannsson.

Sumar gjafir skipta
öll börn máli!

Margir þekkja það að þurfa að skipta um
föt og mátunarklefar, klósett eða önnur
hentug herbergi eru ekki til staðar. Fyrir vikið var þessi stórkostlegi mátunarklefi hannaður svo nú geta allir skipt um föt á einfaldan hátt án þess að eiga það á hættu að
forvitin augu fylgist með.

einfaldan og kostur gafst. Þá var aðeins
hægt að fá hann í bláum lit en nú eru
hönnuðirnir heldur
betur búnir að útfæra hann. Klefinn fæst nú í
nokkrum litum,
þar á meðal
hvítur, svartur
og gulllitaður.
Þannig geta
ljósmyndarar
notað hliðarnar á klefanum til að spegla sólina og
fá sérstaka lýsingu á fyrirsætuna eða hvert sem viðfangsefnið er

Upphaflega var reynt að hafa klefann eins

Aukahlutir Klefinn er eins
einfaldur og hugsast getur
og því lítið um aukahluti ef
undan er skilin hin þægi-

lega taska sem fylgir utan um hann.
Kostir Klefinn er afar hentugur og einfaldur í notkun.
Gallar Klefinn er ekkert sérstaklega stór og hann
dugir líklega skammt í íslensku ofsaveðri.
Verð? Nýi klefinn kostar um 130 dollara, um átta
þúsund krónur, en þá er flutningskostnaður ekki
innifalinn. Nánari upplýsingar um klefann má finna á
vefsíðunni www.mypopuproom.com

SKAFTI SKÍTUR: FER Á CANNES

FRÉTTIR AF FÓLKI

Rómantísk mynd í
órómantísku umhverfi

argir hafa farið fram á að þátturinn Strákarnir verði færður
M
aftar á dagskrá Stöðvar 2 þar sem

Það er ekki bara Dagur Kári sem
verður fulltrúi Íslendinga á Cannes. Grímur Hákonarson kvikmyndagerðamaður mun nefnilega
einnig frumsýna nýja stuttmynd,
Slavek the Shit, sem var lokaverkefni hans í kvikmyndaskólanum í
Prag. Tveir flokkar stuttmynda
eru á Cannes, annars vegar opinn
flokkur og hins vegar flokkur
skólamynda. Grímur mun keppa í
þeim síðarnefnda en sama dómnefnd er yfir þeim báðum.
Slavek the Shit er ástarsaga um
klósettvörðinn Slavek, sem verður
ástfanginn af kvenkyns klósettverði og þarf að beita ýmsum
brögðum til þess að fanga athygli
hennar. „Þetta er rómantísk mynd
í mjög órómantísku umhverfi,“
segir hann en myndin er samstarfsverkefni hans og eistnesks
tökumanns. „Slavek er byggður á
persónu sem ég heyrði um og er
hugsjónaklósettvörður,“
bætir
Grímur við þegar talið berst að
hugmyndinni. „Þetta er svona mín
upplifun af Tékklandi eftir tveggja
ára dvöl,“ segir hann.
Hann setti sér strax það markmið að myndin skyldi á Cannes enda
hefur hann lengi dreymt um að fara
þangað. „Ég veit ekki hvort ég á eftir að vera í sömu kokkteilboðum og
Brad Pitt, en ég verð þarna með

Gefum börnum góða sumargjöf

SLAVEK THE SHIT Stuttmynd sem fjallar
um klósettvörðinn Slavek sem verður ástfanginn af kvenkyns klósettverði.

mörg uppátæki þeirra
Sveppa, Audda og Péturs
séu ekki til eftirbreytni en
þar sem strákarnir séu vinsælar fyrirmyndir sé hætt
við að krakkar api eftir
þeim fíflaganginn. Fjölmiðlarýnirinn vaski
Ólafur Teitur Guðnason hefur bæst í hóp þeirra sem
vara við Strákunum og vill fá þá
flutta aftur fyrir háttatíma unga
fólksins. Málið snertir
Ólaf Teit beint en hann
upplýsti það í Sunnudagsþættinum á Skjá
einum að hann hefði
komið að fimm ára syni
sínum inni í þvottavél
þar sem hann var að
taka svokallaðri
„áskorun“ sem á rætur sínar að rekja til Strákanna. Þar
sem það vill svo til að Ólafur Teitur
býr í sama húsinu í Vesturbænum
og félagi hans Gísli Marteinn Baldursson létu glöggir áhorfendur
Sunnudagsþáttarins það hvarfla að
sér að afkomendur Gísla Marteins
hefðu staðið fyrir áskoruninni. Gísli
Marteinn kannast ekkert við þvottahússuppákomuna og spillingaráhrif
Strákanna á Stöð 2 koma því sjálfsagt ekki frá heimili eins vinsælasta
þáttastjórnanda Sjónvarpsins.
msar og mislitskrúðugur kenningar ganga nú á milli fólks um
Ý
hvað olli því að frumsýningu á nýu

GRÍMUR HÁKONARSON Segist efast um að hann kaupi sér hvít jakkaföt fyrir Cannes.
Láti frekar fara lítið fyrir sér

mína eigin mynd en ekki að sleikja
upp einhverjar stjörnur,“ segir
Grímur og bætir við að hann hafi
ekki enn gert upp við sig hvort hann
ætli að kaupa sér hvít jakkaföt til
þess að vera í stíl. „Ætli ég láti ekki
bara fara lítið fyrir mér og hangi
með Íslendingunum.“
Grímur hefur þó farið á aðrar
kvikmyndahátíðir og reynslu sinnar
vegna ætlar hann bara að vera
seinni vikuna. „Líkaminn þolir ekki
meira en sjö daga af kokkteilboð-

um. Ég var einu sinni á kvikmyndahátíð í tíu daga og það var ekki
hollt,“ segir Grímur og hlær.
Myndin verður frumsýnd 17.
maí á Cannes en um leið og hátíðinni lýkur kemur Grímur heim með
afurðina og sýnir hana á Reykjavík
Shorts and Docs. „Hún verður
frumsýnd í lok maí í Tjarnarbíói,“
segir Grímur, sem er þó spenntastur fyrir Cannes. „Cannes-stimpillinn hjálpar til við alla dreifingu.“
freyrgigja@frettabladid.is

leikriti Birgis Sigurðssonar,
Dínamít, var frestað en
til stóð að frumsýna
verkið á sumardaginn
fyrsta. Stefán Baldursson, leikstýrir verkinu
en Hilmir Snær
Guðnason fer með
aðalhlutverkið og leikur skáldheimspekinginn Friedrich Nietzsche sem verkið
fjallar um. Veikindi leikara hafa verið
nefnd sem skýring á seinkuninni en
skemmtilegasta sagan af töfinni er
sú að Nietzsche-sérfræðingur hafi
fylgst með æfingu og í framhaldinu
bent leikstjóranum á að eitthvað
vantaði upp á skilning á verkum
heimspekingsins. Það er svo sem
ekkert nýtt að Nietzsche vefjist fyrir
fólki.

Angelica í fótspor Ruslönu

Konan stakk mig í bakið
Hlýt að hafa
móðgað hana
Hjón á Kleppsvegi
leidd nauðug
fyrir Héraðsdóm
Reykjavíkur
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Það virðist vera hlaupin einhver
hjátrú í söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva. Fyrir um ári
kom hingað fulltrúi Úkraínu,
Ruslana, til að kynna lagið sitt
Wild Dances sællar minningar.
Þessi ferð virtist hafa góð áhrif
því hún vann síðan keppnina. Angelica Agurbash, sem syngur fyrir
hönd Hvíta Rússlands, fetar því
fótspor Ruslönu en hún kom hingað til lands í gær með einkaþotu
og 25 manna fylgdarliði. Væntanlega í von um að endurtaka leikinn.
Angelica Agurbash er búin að
vera á miklu ferðalagi við að
kynna lag sitt og greinilegt að
þjóðirnar frá gömlu Sovétríkjunum nýta sér þessa keppni til þess
að kynna land og þjóð betur en
margar aðrar. Hún hefur haft viðkomu í Póllandi, Ísrael, Hollandi,
Rússlandi og Litháen og kynnt
lagið sitt, Love Me Tonight.

ANGELICA AGURBASH Kom hingað til lands í gær með einkaþotu og 25 manna fylgdarliði

Angelica Agurbash er 35 ára,
þriggja barna móðir sem býr í úthverfi Moskvu. Hún er feikilega
vinsæl í heimalandi sínu og á að
baki fimmtán ára feril í skemmtanabransanum. Hún kom fyrst
fram á sjónarsviðið árið 1988 þegar hún varð Ungfrú Hvíta Rússland og var síðan valin ljósmyndafyrirsæta Sovétríkjanna árið

1991. Í kjölfarið á þeim titli hóf
Angelica feril sem söngkona og
gaf út þrjár breiðskífur sem allar
nutu mikillar hylli. Hvort Angelica hefur stigið einu skrefinu
nær sigrinum með því að koma
hingað til lands skal ósagt látið en
ef hjátrúin reynist rétt á hún sigurinn vísan í Kiev þann 21.maí.
freyrgigja@frettabladid.is
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Lénsherrarnir nýju

S

vona flýgur tíminn. Eitt sinn
þrengdi svo illilega að Norðmönnum að nokkrir fullsaddir tóku
sig upp af þúfum og stigu ölduna á
lekum flekum með sitt hafurtask í
leit að landsins gæðum þar til þeim
skolaði á land hér á ævintýraeyjunni
norður í hafi. Stóri lottóvinningurinn
var fjöll og dalir og fiskur í sjó. Síðan eru liðin á annað þúsund ár og
allir hafa komið sér sæmilega fyrir.
Fjöllin og dalirnir höfnuðu að vísu
fljótlega í eigu fárra höfðingja,
kóngsins og kirkjunnar, en einhvern
veginn tókst hornösum að hokra
með misjöfnum árangri og draga
fram lífið í fjöruborðinu og jafnvel
inni til heiða.

SVO BIRTI TIL og menn áttuðu sig
á því að sjór og land var grundvallarréttur mannskepnunnar. Bóndi varð
bústólpi og sæmd var þjóðinni af sínum sægörpum – að minnsta kosti um
hríð. En nú er búið að einkavæða sjóinn og allt sem í honum er – höfðingjar draga aflann að landi og líftóruna
úr strandbyggðunum svo fátt er eftir
annað en að selja firði og fjallaheiðar
undir stóriðju. Það er gott og blessað
og eyjarskeggjar eru áfram bjartsýnastir og glaðastir allra þjóða í víðri
veröld. En nú mega bændur fara að
vara sig.

HINIR NÝJU héraðshöfðingjar
fara ríðandi um sveitir lands og
kaupa upp bújarðir. Það er líka gott
og blessað, enda ánægjulegt að
horfa heim að bæjum þar sem áður
gaf að líta hrörleg hús og hörmulegt
hokur, en nú má berja augum glæstar sumarhallir og frístundabúgarða.
Bændur liggja vel við höggi þar sem
þeir berjast við að halda búum sínum gangandi með misjöfnum árangri. Á stöku stað sitja þeir þó
áfram á gömlu búunum sem leiguliðar, húsverðir eða umsjónarmenn
nýju lénsherranna.
ÞEGAR MJÓLK er seld á eina
krónu úti í búð klingja litlar bjöllur
siðlegra marka í kollum kaupmanna
og þeir gefa út tilskipunina: aðeins
tveir lítrar á mann. Enginn innkaupakvóti er þó á bújörðum og nýir
héraðshöfðingjar kaupa nú upp heilu
dalina, firðina og eyjaklasana að
gamni sínu. Það virðist enn á ný af
hinu góða að jarðnæði safnist á
fárra hendur og lénsherrarnir hafa
snúið aftur. Skammtur nýju héraðshöfðingjanna er takmarkalaus og fer
aðeins eftir því hve mikla lyst þeir
hafa á jarðnæði. Tja, hvað gera
bændur nú?
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Sumar gjafir skipta
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöf

