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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

FÖSTU DAGU R

Atvinnurekendur
hafna frumvarpi

DÓMAR Í LANDSSÍMAMÁLINU
MILDAÐIR Dómar Héraðsdóms yfir
Árna Þór Vigfússyni, Kristjáni Ra. Kristjánssyni og Ragnari Orra Benediktssyni voru í
Hæstarétti mildaðir. Allir kröfðust þeir
sýknu í málinu. Sjá síðu 2

Samtök atvinnulífsins telja að frumvarp menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið brjóti bæði gegn samkeppnislögum og reglum EES um ríkisstyrki. Það feli í sér óhóflega mismunun í skilyrðum til útvarpsrekstrar.

SEGJA SPURNINGUM EKKI
SVARAÐ Fjárlaganefnd Alþingis ákvað á
fundi sínum í gær að ríkisendurskoðandi
hefði ekki gefið fullnægjandi svör við
spurningum um einkavæðingu á Búnaðarbanka og Landsbanka. Sjá síðu 2

RÍKISÚTVARPIÐ Frumvarp menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið
brýtur gegn samkeppnislögum og
reglum Evrópska efnahagssvæðisins um ríkisstyrki. Þetta kemur
fram í áliti Samtaka atvinnulífsins sem sent var menntamálanefnd Alþingis í gær.
„Við mælum gegn því að frumvarpið verði samþykkt í þeirri
mynd sem það er nú. Í því er gert
ráð fyrir áframhaldandi ríkisstyrkjum til dagskrárgerðar og
þjónustu á markaði sem er í engu
frábreytt því sem einkafyrirtæki
eru að bjóða,“ segir Ari Edwald
framkvæmdastjóri SA. „Við
drögum í efa að það fái staðist
reglur EES um ríkisstyrki. Sérstök rök verða að vera fyrir því

FÓLSKULEG LÍKAMSÁRÁS Á AKUREYRI Fimm menn gengu í skrokk á 17
ára pilti á Akureyri, rifu af honum fötin og
drógu hann nánast nakinn eftir malarlögðu
plani. Sjá síðu 4

KVEÐUR STJÓRNMÁLIN MEÐ
SÖKNUÐUR Ásdís Halla Bragadóttir
tekur við forstjórastarfi hjá BYKO eftir mánuð. Gunnar Einarsson forstöðumaður
fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar
tekur við bæjarstjórastafinu. Sjá síðu 6

VEÐRIÐ Í DAG

að veita ríkisstyrki fyrir slíka
starfsemi. Í frumvarpinu er gert
ráð fyrir að halda áfram að reka
ríkisfyritæki, sem nú er rekið
með tapi, með styrkjum frá ríkinu sem hlýtur að eyðileggja skilyrði fyrir heilbrigðri samkeppni
á þessu sviði,“ segir Ari.
Í umsögninni segir að útvarpsrekstur sé frjáls atvinnustarfsemi og því þurfi lög um hann að
vera laus við mismunun sem á
sér ekki eðlilegar forsendur. Ekki
sé gætt nægjanlega að þessum
þætti í frumvarpinu og verði
einkaaðilum í útvarpsrekstri ekki
tryggt eðlilegt jafnræði, segir í
umsögninni.
Þá segir að almannaþjónustuhlutverk RÚV sé ekki nægilega

vel skilgreint og engu betur en nú
er gert í lögum. Einnig sé flestum
þeirra atriða sem skilgreind eru
sem útvarpsþjónusta í almannaþágu nú einnig sinnt af einkareknum útvarpsstöðvum.
„Telja samtökin að með samþykkt frumvarpsins yrði fest í
sessi óhófleg mismunun í skilyrðum til útvarpsrekstrar sem
engin sátt gæti orðið um og teljast verði andstæð markmiði samkeppnislaga,“ segir í umsögninni.
Ekki náðist í Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur menntamálaráðherra í gær og Gunnar I. Birgisson, formaður menntamálanefndar, vildi ekki tjá sig um umsögn- sda
ina að svo stöddu.

Landsímamálið:

Dómar
mildaðir
HÆSTIRÉTTUR Hæstiréttur mildaði í
gær dóma Héraðsdóms yfir þeim
Árna Þór Vigfússyni, Kristjáni
Ragnari Kristjánssyni og Ragnari
Orra Benediktssyni í Landsímamálinu. Árni Þór og Kristján Ra.
höfðu báðir fengið tveggja ára dóm
í héraði en fá nú 15 og 18 mánaða
fangelsisdóm. Til frádráttar kemur
11 daga gæsluvarðhaldsvist þeirra.
Ragnar Orri fékk átta mánaða dóm
í héraði, en sá dómur var mildaður
í þrjá mánuði og til frádráttar kemur sjö daga gæsluvarðhaldsvist. Í
dómnum kemur fram að Kristján
hafði á hendi fjárvörslur þeirra að
meginstofni og segir að hann hafi
þannig átt ríkari þátt í verknaðinum. Því var gerður nokkur munur
á refsingu þeirra
Árni Þór og Kristján þurfa
einnig að greiða hálfa milljón hvor
í málsvarnarlaun og Ragnar Orri
350 þúsund.
Einnig féll í gær dómur Hæstaréttar í líkfundarmálinu þar sem
dómur Héraðsréttar var staðfestur, auk þess sem dómur Annþórs
Karlssonar var þyngdur í HæstaSjá síður 2 og 8
rétti í gær.

Methagnaður KB banka:

Grænt ljós
á Singer

BJARTVIÐRI SYÐRA Rigning eða
slydda norðan og austan til. Vindurinn hvað
hægastur á Suðurlandi. Hiti 2-10 stig,
mildast syðst. Sjá síðu 4

VIÐSKIPTI Hagnaður KB banka nam
rúmum ellefu milljörðum króna á
fyrsta ársfjórðungi ársins. Er það
methagnaður fyrirtækis á einum
ársfjórðungi.
Samhliða birtingu uppgjörsins
tilkynnti stjórn Singer & Friedlander að hún hygðist mæla með
tilboði KB banka við hluthafa
breska bankans. Tilboðið hljóðar
upp á ríflega 64 milljarða króna.
Þar með eru yfirgnæfandi lýkur á
að KB banki taki við stjórnartaumum í breska bankanum að
nokkrum mánuðum liðnum. Heildareignir bankanna samanlagt
munu nema yfir tvö þúsund millj- hh / sjá síðu 30
örðum króna.

DAGU RI N N Í DAG

APÓTEKARINN Í ÓPERUNNI
Þáttakendur í Óperustúdíói Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands frumsýna
óperuna Apótekarann eftir Haydn í Íslensku óperunni í kvöld klukkan 20.
46
40
40

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

40
32
48

77%
fólks í úthverfum lesa
Fréttablaðið daglega.*
Ekki missa af fólkinu
í stærstu hverfunum.

*Gallup febrúar 2005

FRÁ LEIKSTJÓRA

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

DIE ANOTHER DAY

PÓLVERJAR REISA ÁLVER Gríðarleg eftirspurn er eftir starfsmönnum hjá Fjarðaáli, aðalverktakanum Bechtel og tengdum verktökum á
Reyðarfirði og nóga vinnu að fá. Erlendir starfsmenn eru nú aðeins 10-20 prósent af starfsmönnum við framkvæmdirnar en það breytist
hratt á næstu vikum þegar Íslendingar og Pólverjar taka til starfa. Mennirnir á myndinni eru pólskir.

Álversframkvæmdirnar í Fjarðabyggð:

Iðandi mannlíf og mikil uppbygging
REYÐARFJÖRÐUR
Atvinnulífið í
Fjarðabyggð iðar af lífi og bjartsýni nú þegar framkvæmdir í
tengslum við fyrirhugað álver eru
komnar vel á veg og áhrifin eru
farin að skila sér í þjóðfélaginu.
Verið er að byggja nýja verslun á
Neskaupstað og verða tvær verslanir, Lyfja og ÁTVR, fljótlega
opnaðar til viðbótar við þær þrjár

sem þegar eru í Molanum á Reyðarfirði.
Viðbyggingar og skólabyggingar rísa í öllum hverfunum þremur
í Fjarðabyggð. Á Eskifirði er fyrirhugað að byggja nýja útisundlaug í
samstarfi við fasteignafélagið
Fasteign og er verið að endurbyggja útisundlaugina á Norðfirði.
Á Reyðarfirði er fyrirhugað að

byggja fjölnota íþróttahús, hugsanlega í samstarfi við Fjarðaál.
Einnig er í bígerð að opna veitingastað og bíó í Félagslundi og
vera þar með reglulegar sýningar.
Í næstu viku verða haldnir
kynningarfundir á vegum Fjarðaáls um allt land og er það liður í að
fá innlenda starfsmenn.
-ghs
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Umdeildur dómur staðfestur:

Fyrri dómur þyngdur:

Skilorð fyrir að berja konu

Annþór fær
þrjú ár

Maður fékk þriggja
mánaða fangelsisdóm skilorðsbundinn í þrjú ár í Hæstarétti í
gær. Dóminn fékk hann fyrir árás
á eiginkonu sína.
Dómurinn er nær samhljóða
fyrri dómi Héraðsdóms Reykjaness, en hann vakti mikið umtal
því látið var að því liggja að konan hefði verið valdur að bræði
mannsins, en hann sakaði hana
um framhjáhald. „Við refsimat í
málinu verður að líta til þess, að
samkvæmt frásögn kæranda hefur sambúð hennar og ákærða verið stormasöm allt frá því að þau
giftust [...] í þessu tilviki leggur
ákærður hendur á kæranda í mik-

illi bræði og hníga gögnin frekar
að því, að kærandi kunni að hafa
valdið henni,“ sagði þá í dómi héraðsdóms.
Jón Steinar Gunnlaugsson
hæstaréttardómari skilaði séráliti, en hann vildi kveða upp 30
daga skilorðsbundinn fangelsisdóm. Hann sagði að fallast mætti
á að opinber umfjöllun um brot
mannsins „þar sem meðal annars
var birt mynd af honum undir
nafni, hafi verið einhliða og
ósanngjörn og til þess fallin að
valda honum þjáningum og
skaða“ og vildi meta honum það til
refsilækkunar.

HÆSTIRÉTTUR

SPURNING DAGSINS
Magnús, var Stoke bara djók?
„Stoke er djók.“
Magnús Kristinsson, útgerðarmaður og hluthafi í
Stoke City, segir að knattspyrnufélagið sé hans
versta fjárfesting í áratug og ætlar að selja sinn
hlut.

- óká

JÓN STEINAR GUNNLAUGSSON
HÆSTARÉTTARDÓMARI
Jón Steinar vildi meta fjölmiðlaumfjöllun
manninum til refsilækkunar.

Dómar í Landssímamálinu mildaðir
Háskólinn á Akureyri:

Fjölþjóðleg
heimsókn
Tuttugu og þrír nemendur, frá sex löndum, sem leggja
stund á umhverfisverkfræði við
Háskólann í Tampere í Finnlandi,
heimsóttu Háskólann á Akureyri í
gær. Heimsóknin er hluti af samstarfsverkefni Íslands, Finnlands,
Kanada og Rússlands sem ætlað
er að stuðla að auknum tengslum
vísindamanna landanna. Verkefnið kallast „Northern Environment
Student Forum“ og hefur verið í
umsjón Finna.

SAMSTARF

- kk

■ LÖGREGLA
LÍKFUNDUR Í REYKJAVÍK Lokið er
rannsókn lögreglunnar í Reykjavík á láti manns sem fannst við
listaverkið Sólfarið við Sæbraut á
miðvikudagskvöldið. Að sögn lögreglu var um að ræða einstakling
sem lýst hafði verið eftir fyrr um
daginn og ljóst að ekki var um
glæpsamlegt athæfi að ræða.
Málið telst upplýst.
ÚTAFAKSTUR Í NORÐURÁRDAL Bíl
var ekið út af þjóðveginum í
Norðurárdal í gærkvöld. Að sögn
lögreglu er bíllinn ónýtur en ökumanninn, sem er tvítugur, sakaði
ekki. Hann var einn í bílnum.

Dómar Héraðsdóms yfir Árna Þór Vigfússyni, Kristjáni Ra. Kristjánssyni og
Ragnari Orra Benediktssyni voru í Hæstarétti samtals mildaðir um 20 mánuði.
Allir kröfðust þeir sýknu í málinu, en ákæruvaldið vildi staðfestingu héraðsdóms.
Hæstiréttur mildaði
nokkuð dóma héraðsdóms yfir
þeim Árna Þór Vigfússyni, Kristjáni Ragnari Kristjánssyni og
Ragnari Orra Benediktssyni. Árni
Þór og Kristján Ra. höfðu báðir
fengið tveggja ára dóm í héraði en
fá nú 15 og 18 mánaða fangelsisdóm, en til frádráttar kemur 11
daga gæsluvarðhaldsvist þeirra.
Ragnar Orri fékk átta mánaða
dóm í héraði, en sá dómur var
mildaður í þrjá mánuði og til frádráttar kemur sjö daga gæsluvarðhaldsvist. Árni Þór og Kristján þurfa einnig að greiða hálfa
milljón hvor í málsvarnarlaun og
Ragnar Orri 350 þúsund.
Árni Þór og Kristján Ragnar
voru sakfelldir fyrir hylmingu
með því að hafa veitt viðtöku frá
Sveinbirni Kristjánssyni, fyrrum
aðalféhirði Landssímans, tæplega
163,6 milljónum króna á árunum
1999 til 2001 og ráðstafað í eigin
þágu, auk Alvöru lífsins og Skjás
eins. Ragnar Orri Benediktsson
var dæmdur fyrir hylmingu.
Sveinbjörn Kristjánsson, fyrrum aðalféhirðir Landssímans,
ákvað að una sínum dómi í héraði,
en mál hans var skilið frá hinum.
Hann var dæmdur í fjögurra og
hálfs árs fangelsi fyrir um 261
milljónar króna frádrátt í starfi
sínu hjá Símanum.
Árni, Kristján Ra. og Ragnar
Orri kröfðust allir sýknu fyrir
Hæstarétti, en til vara krafðist

HÆSTIRÉTTUR

Nafn
Árni Þór Vigfússon
Kristján Ragnar Kristjánsson
Ragnar Orri Benediktsson

Alltaf í leiðinni

14 stöðvar!
www.ob.is

Síminn:

Tjáir sig ekki
um dóminn
LANDSSÍMAMÁLIÐ „Af hálfu Símans
eru engin viðbrögð við dómi
Hæstaréttar,“ sagði Eva Magnúsdóttir, upplýsingafulltrúi fyrirtækisins. Hún sagði fyrirtækið
frá upphafi hafa ákveðið að tjá sig
ekki um dóma í Landssímamálinu
svokallaða. „Málinu var lokað af
hálfu Símans og svo tók dómskerfið við,“ sagði hún og kvað fyrirtækið treysta dómstólum landsins til að komast að réttlátri niðurstöðu.
Ekki náðist í Árna Þór Vigfússon í gær til að fá viðbrögð hans
við dómnum, sem er heldur mildari en sá sem kveðinn var upp í
héraði.
- óká

Lögmaður Ragnars Orra:
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GESTIRNIR Á AKUREYRI
Næst heldur hópurinn til Murmansk og
Lapplands í þeim tilgangi að rannsaka og
greina framþróun ör- og jaðarsamfélaga.

Hæstiréttur þyngdi í
gær fyrri dóm Héraðsdóms
Reykjavíkur
yfir
Annþóri
Kristjáni Karlssyni um hálft ár og
er
hann
nú
þriggja
ára
fangelsisdómur. Staðfestur var
tveggja ára dómur yfir Ólafi Valtý
Rögnvaldssyni.
Annþór og Ólafur Valtýr réðust
inn á heimili mjaðmagrindarbrotins manns og gengu í skrokk á honum. Fyrir dómi breytti maðurinn
framburði sínum og vildi fría Annþór af því að hafa handleggsbrotið
sig. Sögunni var ekki trúað og kvað
Hæstiréttur brot Annþórs bæði
- óká
„alvarleg og ófyrirleitin.“

HÆSTIRÉTTUR

Hæstiréttur
15 mánuðir
18 mánuðir
3 mánuðir

KRISTJÁN RAGNAR OG ÁRNI ÞÓR Í HÆSTARÉTTI
Árni Þór Vigfússon og Kristján Ra. Kristjánsson mættu hvorugur við uppkvaðningu dómsins í gær, en myndin var tekin við flutning málsins í Hæstarétti í byrjun mánaðarins.

Árni Þór þess að héraðsdómur
yrði ómerktur og málinu vísað
heim í hérað og til þrautavara
mildunar refsingar. Kristján Ra.
Kristjánsson krafðist þess til vara
að refsing hans yrði ákveðin sem
fésekt og Ragnar Orri fór til vara
fram á mildun refsingar.
„Ákærði Árni Þór hefur ekki
áður sætt refsingum svo að kunnugt sé og ákærði Kristján Ragnar
ekki að því marki að máli skipti.
Brot ákærðu varða hins vegar
fjölmargar greiðslur, sem spanna
yfir talsverðan tíma, og eru flestHéraðsdómur
24 mánuðir
24 mánuðir
8 mánuðir

Mismunur
9 mánuðir
6 mánuðir
5 mánuðir

Vonsvikinn
en virðir
dóminn

ar að verulegri fjárhæð. Alls
nema brot þeirra stórfelldri fjárhæð, sem ekki á sér hliðstæðu í
öðrum dómsmálum. Þegar litið er
til þess að ákærði Kristján hafði á
hendi fjárvörslur þeirra að megin
stofni og átti þannig ríkari þátt í
verknaðinum verður nokkur munur gerður á refsingu þeirra,“ segir í dómi Hæstaréttar. Dóminn
kváðu upp Markús Sigurbjörnsson, Garðar Gíslason, Guðrún Erlendsdóttir, Gunnlaugur Claessen
og Hrafn Bragason. Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar í lok júlí í fyrra, bæði fyrir
ákærðu sem vildu áfrýja og
ákæruvaldið sem vildi staðfestingu á héraðsdómi.

„Ég er vonsvikinn að því leyti að ég vonaði að
hann yrði sýknaður,“ segir Sigmundur Hannesson, lögmaður
Ragnars Orra Benediktssonar,
um úrskurð Hæstaréttar. „Aftur
á móti er nokkur leiðrétting í
þessu; dómurinn var lækkaður úr
átta mánuðum niður í þrjá. En við
virðum niðurstöðu æðsta dómstóls landsins.“
Að sögn Sigmundar vildi Ragnar Orri ekki tjá sig um málið opinberlega. „Hann er rétt búinn að
renna yfir dóminn og er að átta
sig á þessu.“
Hvorki Ásgeir Þór Árnason,
lögmaður Kristjáns Ra. Kristjánssonar, né Gestur Jónsson, lögmaður Árna Þórs Vigfússonar, vildu
tjá sig um málið.

olikr@frettabladid.is

- bs

LANDSSÍMAMÁLIÐ

Ríkisendurskoðandi á fundi fjárlaganefndar Alþingis

Segja spurningum ekki svarað
EINKAVÆÐING Fjárlaganefnd Alþingis ákvað á fundi sínum í
gær að Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi hefði ekki
gefið fullnægjandi svör við
spurningum nefndarmanna um
einkavæðingu á Búnaðarbanka
og Landsbanka á árunum 2002
til 2003. Því var fallist á að kalla
framkvæmdanefnd um einkavæðingu, og fyrrum nefndarmenn hennar, á fund nefndarinnar að tíu dögum liðnum.
Lúðvík Bergvinsson, þingmaður Samfylkingarinnar sagði
að ekki hefðu fengist svör við
ýmsum veigamiklum spurningum, svo sem þeirri, hvers vegna
báðir bankarnir voru seldir í
einu þrátt fyrir að talið væri að
hærra verð fengist fyrir þá yrðu
þeir seldir hvor í sínu lagi,
hvers vegna Kaldbakshópnum

hefði verið synjað á þeirri forsendu að hann hefði ekki erlendan fjárfesti á sínum vegum og
hvers vegna hæsta verðið var
ekki
látið
gilda
þegar
Landsbankinn
var
seldur
Samson.
„Einnig var spurt hvers
vegna samsetning S-hópsins
breyttist dag frá degi meðan
viðræðurnar stóðu yfir [um sölu
á
Búnaðarbankanum]
og
hvenær þýski bankinn kom inn í
myndina og hver aðkoma hans
nákvæmlega var,“ segir Lúðvík.
Ríkisendurskoðandi fundaði
með Halldóri Ásgrímssyni forsætisráðherra áður en hann
mætti fyrir fjárlaganefnd. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu tengist sá fundur
ekki einkavæðingu bankanna.
- sda

SIGURÐUR ÞÓRÐARSON KEMUR
AF FUNDI MEÐ FORSÆTISRÁÐHERRA
Í GÆR.
Ríkisendurskoðandi mætti fyrir fjárlaganefnd í gær og svaraði spurningum um
einkavæðingu Landsbankans og Búnaðarbankans á árunum 2002 til 2003.

4

29. apríl 2005 FÖSTU DAGU R

GENGIÐ

Bretland:

GENGI GJALDMIÐLA 28.04.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD 63,52

63,82

Sterlingspund

GBP 120,88 121,46

Evra

EUR 81,97

82,43

Dönsk króna

DKK 11,006

11,07

Norsk króna

NOK 10,058

10,118

Sænsk króna

SEK 8,968

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR 96,02

9,02

0,5997 0,6033
96,6

Gengisvísitala krónunnar
113,327% -0,04%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Tony Blair birtir Íraksskjöl
Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi
Verkamannaflokksins, heimilaði
í gær að skjöl sem innihalda
trúnaðarálit lögfræðilegs ráðgjafa ríkisstjórnarinnar um lögmæti innrásarinnar í Írak, sem
samið var áður en hún hófst,
yrðu birt. Áður hafði Blair staðfastlega neitað að láta birta álitið, en innihald þess lak nýlega til
fjölmiðla.
„Þið hafið þetta sennilega allt
hvort eð er. Ég sé enga ástæðu til
að birta þetta ekki,“ sagði Blair
við fréttamenn í gær. Blair hafði
vonast til að geta látið umræðuna
í kosningabaráttunni snúast um

BRETLAND, AP

efnahags-, mennta- og heilbrigðismál, en þess í stað hafa deilurnar um það hvernig ákvörðunin
var tekin um innrásina í Írak snúið athyglinni að trúverðugleika
forsætisráðherrans. Deilurnar
hafa nú knúið Blair til að reyna
að snúa vörn í sókn með því að
birta gögnin.
„Aðalatriðið er að ríkislögmaðurinn komst að þeirri niðurstöðu að það samræmdist lögum
að láta til skarar skríða,“ sagði
Blair. „Hvað sem ég segi mun
mér aldrei takast að sannfæra
suma sem voru andsnúnir þessu
stríði. Ég get ekki beðist afsökunar á þessari ákvörðun vegna þess

að ég tel heiminn betur settan
með Saddam Hussein bak við lás
og slá en á valdastóli.“
Gögnin sýna að Goldsmith lávarður, aðallögfræðiráðgjafi forsætisráðherrans, sagði þann 7.
mars 2003 að æskilegra væri að
fyrir lægi önnur samþykkt öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna,
þar sem ótvírætt væri veitt
heimild fyrir því að hervaldi yrði
beitt gegn Írak. Í öðru lögfræðiáliti Goldsmiths sem Blair lagði
fyrir þingið þann 17. mars voru
þessir fyrirvarar ekki nefndir,
aðeins að innrás væri lögformlega heimil án nýrrar öryggisráðssamþykktar. ■

Óprúttnir þjófar:

Berlusconi:

Ópið ef til
vill eyðilagt

Morð í Afríku:

Varpað
fyrir ljón
HÖFÐABORG, AP Hvítur suður-afrískur bóndi og undirmaður hans voru
í gær fundnir sekir um að hafa
myrt þeldökkan vinnumann.
Morðingjarnir skáru fyrst
fórnarlamb sitt með sveðjum,
bundu það og kefluðu og óku með
það á dýraverndarsvæði. Þar
fleygðu þeir manninum ofan í
ljónagryfju þar sem hann var étinn upp til agna, aðeins fundust
nokkur bein af honum.
Vitnaleiðslur í málinu snerust
að mestu leyti um hvort bóndinn
hefði tekið þátt í ódæðinu og hvort
fórnarlambið hefði verið lifandi
þegar því var varpað fyrir ljónin.
Dómarinn taldi að svo hefði verið.
Dómur verður kveðinn upp eftir
nokkra daga. ■

Fær blessun
þingsins
FRÉTTABLAÐIÐ/KK

NOREGUR Norska dagblaðið Dagbladet birti í gær frétt þar sem því
var haldið fram
að málverkin dýrmætu eftir Edvard Munch, Ópið
og
Madonna,
hefðu
verið
brennd.
Verkunum var
stolið í fyrra- SkyldiÓPIÐ
verkið vera
haust og er talið að eilífu glatað?
að sömu menn
hafi verið að verki og stóðu á bak
við Stavangursránið. Blaðið segist
hafa heimildir frá lögreglunni
fyrir því að þjófarnir hafi brennt
verkin til þess að ekki væri hægt
að sanna á þá þjófnaðinn.
Yfirmaður rannsóknarinnar á
stuldinum sagðist hins vegar í
samtali við norska ríkisútvarpið
ekkert vita um málið og benti á að
lögreglan fengi Dagbladet sjaldan
til að birta fréttir. ■

LÖGFRÆÐIÁLIT BIRT
Tony Blair ávarpar fjölmiðla í gær.

IÐNAÐARSVÆÐI Á AKUREYRI
Í þessu porti var sparkað í andlit og höfuð piltsins, föt og skór rifin og
tætt utan af honum og hann dreginn á nærbuxum einum klæða.

GÖMLU BRÝRNAR
Ekið var með piltinn í farangursgeymslunni að vinsælu útivistarsvæði á Akureyri innan við flugvöllinn.

Fólskuleg líkamsárás á Akureyri
Fimm menn gengu í skrokk á 17 ára pilti á Akureyri, rifu af honum fötin og
drógu hann nánast nakinn eftir malarlögðu plani. Árásarmennirnir hafa allir
komið við sögu fíkniefnamála en líkamsárásin tengist ekki fíkniefnum.
Fólskuleg líkamsárás
átti sér stað á Akureyri föstudagskvöldið 11. mars, þegar fimm
menn gengu í skrokk á 17 ára
pilti, afklæddu hann og drógu eftir malarlögðu plani. Lögð var
fram kæra sama kvöld.
Pilturinn, sem er nemandi við
Verkmenntaskólann á Akureyri,
hefur aldrei komið við sögu lögreglunnar þar. Daníel Snorrason
lögreglufulltrúi segir einu sök
piltsins vera þá að hann bauð systur eins árásarmannsins upp í bifreið og hafa árásarmennirnir
staðfest að það hafi verið ástæða
árásarinnar.
Samkvæmt frásögn piltsins
kannaðist hann lítillega við árásarmennina sem töldu hann á að
stíga inn í bifreið sem þeir voru í
en síðar var honum skipað að fara

LÍKAMSÁRÁS

Hryllilegt og fyndið!

ofan í farangursgeymslu bifreiðarinnar. Ekið var með piltinn inn
fyrir Akureyrarflugvöll en þar
var bifreiðin stöðvuð, honum ógnað með kúbeini og hann sleginn í
andlitið af tveimur mannanna þar
sem hann lá í farangursgeymslunni. Að því búnu var ekið með
piltinn í iðnaðarhverfi nærri Oddeyrarskála og hann tekinn harkalega úr farangursgeymslunni,
sparkað í andlit hans og höfuð, föt
og skór rifin utan af honum og
hann dreginn á nærbuxum einum
klæða á bakinu eftir malarlögðu
plani. Árásarmennirnir höfðu sig
loks á brott en tóku áður af piltinum síma, peninga og fötin og
skildu hann eftir á planinu nánast
nakinn í fimm stiga frosti og
myrkri.
Pilturinn þurfti að leita læknis-

aðstoðar en Daníel segir hann
hafa verið með ljótt svöðusár á
baki, auk annarra eymsla, og var
hann frá skóla í 10 daga. Daníel
segir rannsókn málsins hafa tekið
langan tíma þar sem fimmmenningarnir viðurkenndu ekki árásina í fyrstu heldur komu sér saman um rangan framburð.
Árásarmennirnir hafa allir
komið við sögu fíkniefnamála og
tengjast tveir þeirra málum þar
sem ofbeldi hefur verið hótað.
Málið telst að mestu upplýst og
ganga árásarmennirnir lausir en
ekki er um að ræða sömu menn og
skutu annan 17 ára pilt á Akureyri
11 skotum með loftskammbyssu
fyrir hálfum mánuði. Þolandinn í
því máli reyndist þó vera bílstjórinn í þessu máli.
kk@frettabladid.is

RÓM, AP Efri deild ítalska þingsins
studdi í atkvæðagreiðslu nýja ríkisstjórn Silvio Berlusconi forsætisráðherra í gær en deginum áður
hafði
neðri
deildin
lagt
blessun
sína
yfir hana. Þar
með ætti leiðin
að vera greið
fyrir Berlusconi
til að stýra landinu að minnsta
kosti fram að
næstu kosningMEÐ KROSSum,
sumarið
LAGÐAR HENDUR
2006.
mæddist
Í samtali við Berlusconi
í mörgu í gær.
blaðamenn lét
Berlusconi einnig að því liggja að
hann teldi skýringar Bandaríkjamanna um tildrög skotárásarinnar á ítalska leyniþjónustumanninn
Nicola Calipari í Írak í síðasta
mánuði ekki fullnægjandi. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
REYKSKEMMDIR Í HAFNARFIRÐI
Eldur kviknaði út frá hellu í Álfholti í Hafnarfirði um eittleytið í
gærdag. Mikill reykur hlaust af
og urðu nokkrar sótskemmdir á
íbúðinni sem var mannlaus.
Slökkvilið þurfti að brjótast inn í
íbúðina og náði fljótlega að
slökkva eldinn. Enginn skaði
varð á fólki en lögregla rýmdi
blokkina meðan á slökkvistarfi
stóð.
FÍKNIEFNI Í FÆREYSKUM TOGARA
Um fimm grömm af maríjúana
fundust í gærmorgun við leit tollgæslunnar og lögreglunnar í
Hafnarfirði í færeyskum togara
sem lá í Hafnarfjarðarhöfn. Auk
þess fundust heimatilbúin áhöld
til neyslu fíkniefnanna. Þrír voru
færðir til yfirheyrslu og gengust
við brotinu. Þeir voru látnir lausir en þurfa að greiða sekt.

Ódýrar kjúklingabringur
Tandori kryddaðar kjúklingabringur
með dverg Naan brauði og jógúrt-agúrku sósu
4

skinnlausar kjúklingabringur eða lundir
2 msk. tandori kryddblanda
2 msk. smjör eða ólífuolía

Aðferð:
Kjúklingabringurnar eru steiktar stökkar á pönnu og látnar eldast
rólega í ofni við 100°C í 10 mín. eða þar til fullri eldun hefur verið
náð.

Dverg Naan brauð

Köld jógúrt sósa

250 g
1 tsk.
2 msk.
1 tsk.
110-120 ml

100 ml hrein jógúrt (hægt er að nota sýrðan rjóma eða
ab mjólk ef það á betur við)
1-2 rif hvítlaukur
1/2
söxuð agúrka
1/2
lime (safinn)
1/2 tsk. salt
Nokkur blöð ferskt kóríander

hveiti
lyftiduft
hrein jógúrt
salt
vatn

Aðferð:
Öllu blandað saman en
vatnið er sett síðast, hnoðað
létt og látið jafna sig í 1 klst.
með rökum klút yfir, mótað í
litlar kúlur og rúllað þunnt út.
Bakið brauðin undir grilli eða
steikið á pönnu, líka er hægt
að nota útigrill. Bakið í
nokkrar mínútur, kryddið með
hvítlauk og kóríander olíu,
salti og fersk möluðum pipar.

Aðferð:
Öllu er blandað saman
og kryddað.

Hvítlauks og
kóríander olía
100 ml ólífuolía
1 rif
hvítlaukur
Nokkur lauf saxað ferskt
kóríander.

Danskar
Kjúklingabringur
lausfrystar, 1 kg

Aðferð:
Blandið öllu saman, gott að
eiga olíu til í kæli og er hægt
að nota á ýmsan mat.

TILBOÐ

1.299

kr/pk

Verð áður 1.499,-

Bjarni Gunnar Kristinsson
Yfirmatreiðslumaður á Grillinu
meðlimur í landsliði matreiðslumeistara

Nýtt

Nýtt

í Hagkaupum

í Hagkaupum

TILBOÐ

TILBOÐ

699

499

kr/stk

kr/stk

Verð áður 699,-

Verð áður 999,-

Salzburg tertur, 3 tegundir

Gildir til 1. maí eða á meðan birgðir endast.

Sharwood’s austurlenskar sósur

Carte d’or ís, 4 tegundir
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Fimm menn sektaðir:

Greiðslubyrði hækkar

Börðu mann
við Gesthús

„Greiðslubyrði af
húsnæðislánum ætti að hækka
miðað við spárnar og húseigendur
munu finna fyrir því,“ segir Ingunn S. Þorsteinsdóttir, hagfræðingur Alþýðusambands Íslands,
vegna spár efnahagsskrifstofu
fjármálaráðuneytisins um horfur
í efnahagsmálum.
Spárnar eru að hennar mati
bjartsýnar en í þeim er meðal
annars gert ráð fyrir örum hagvexti í ár og því næsta. Hagvöxturinn mun myndast að töluverðu
leyti vegna minnkandi halla á utanríkisviðskiptum. Áætlað er að
vísitala neysluverðs hækki um 3,9
prósent milli ára en lækkun á

EFNAHAGSMÁL

KJÖRKASSINN
Á að afnema fyrningu kynferðisbrota gegn börnum?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

84,59%

Nei

15,41%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er ástæða til að herða eftirlit
með fólki á örorkubótum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Lögmannafélagið:

Gjöf frá
Baugi þegin
Á almennum félagsfundi í Lögmannafélagi Íslands
í gær var tillaga um að skila skyldi
tveggja milljóna króna gjöf frá
Baugi í Námssjóð lögmanna felld.
Samþykkt var að skipa nefnd sem
falið yrði að fara yfir og semja
reglur um gjafir til félagsins.
Stjórn félagsins hafði þegið umrædda gjöf enda taldi hún það í
samræmi við stofnskrá námssjóðsins, sem gerir ráð fyrir að gjafir
frá fyrirtækjum séu ein tekjulinda
hans. Við þessa ákvörðun var hópur félagsmanna ekki sáttur, þar
sem gjafir af þessu tagi væru til
þess fallnar að skapa efasemdir
um hlutleysi og sjálfstæði lögmanna gagnvart gefendum. Því
var boðað til félagsfundarins.
Að sögn Helga Jóhannssonar,
formanns félagsins, var fundurinn
málefnalegur og umræður hreinskiptnar. Ánægjulegt væri að afgerandi niðurstaða lægi fyrir. ■

LÖGMANNAFÉLAGIÐ

■ DANMÖRK
VILLY SØVNDAL FORMAÐUR Villy
Søvndal var í gær kjörinn formaður Sósíalíska þjóðarflokksins.
Hann fékk tæp sextíu prósent atkvæða en næst kom Pia Olsen
með rétt rúm þrjátíu prósent.
Søvndal tekur við embætti af Holger Nielsen en hann sagði af sér
eftir að flokkurinn beið afhroð í
þingkosningunum í febrúar.

gengi krónunnar er forsenda þess
að að verðbólguspá upp á 3,8 prósent gangi eftir á næsta ári.
Ingunn segir erfitt að meta
áhrif þessa á einstaka liði enda
séu óvissuþættir margir en verið
er að vinna að þjóðhagsspá Alþýðusambandsins og ætti hún að
liggja fyrir í næstu viku. „Það
sem mun hafa mikil áhrif næstu
misseri er hvernig gengið mun
haga sér og um það eru skiptar
- aöe
skoðanir.“

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verðbólguspá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins:

Héraðsdómur Suðurlands
hefur sektað fimm menn um tvítugt um 75 þúsund krónur hvern
fyrir að ráðast á og berja mann
við Gesthús á Selfossi haustið
2003. Mennirnir eru frá Selfossi
og Árborg.
Hjörtur Aðalsteinsson héraðsdómari kvað sektina hæfilega þar sem afleiðingar árásarinnar hefðu ekki verið alvarlegar. Þeir höfðu þó barið og sparkað ítrekað í manninn. Greiði
ungu mennirnir ekki sektina
bíður þeirra 16 daga fangelsi.

DÓMAR

HÆRRI GREIÐSLUBYRÐI
Miðað við verðbólguspár hækkar greiðslubyrði íbúðakaupenda næstu mánuði.

- óká

Kveður með söknuði
„Ögrandi verkefni og varla pláss fyrir annað í svo krefjandi starfi“, segir Ásdís Halla Bragadóttir sem
tekur við forstjórastarfi hjá BYKO eftir mánuð. Gunnar Einarsson forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar tekur við bæjarstjórastafinu.
Ásdís Halla
Bragadóttir bæjarstjóri Garðabæjar hefur verið ráðin forstjóri
BYKO hf. „Mér fannst þetta einstakt tækifæri og ögrandi að
takast á við verkefni hjá traustu
fyrirtæki. BYKO hefur verið að
gera góða hluti og það er mér
mikill heiður að stjórn félagsins
skuli bjóða mér starfið og sýna
mér slíkt traust,“ segir Ásdís
Halla. „Ég er búin að vera 12 ár í
stjórnmálum. Það hefur verið
mjög gefandi og ég hafði svo
sem ekki hugsað mér að hætta.
Ég kveð stjórnmálin með söknuði. En þetta var ögrandi tækifæri. Þegar maður tekur svo
krefjandi starfi er varla mikið
pláss fyrir önnur verkefni. Ég
einbeiti mér að því að vinna vel
með þessu hæfa fólki.“
Á aukafundi bæjarstjórnar
Garðabæjar á miðvikudag í
næstu viku verður borin upp tillaga meirihluta Sjálfstæðismanna um að Gunnar Einarsson,
forstöðumaður
fræðslu-og
menningarsviðs, verði ráðinn
bæjarstjóri í Garðabæ. Ráðgert
er að hann taki við embætti 24.
maí næstkomandi. Gunnar er 49
ára, kvæntur Sigríði Dís Gunn-

SVEITARSTJÓRNARMÁL

Vorfagnaður
Í Hveragerði

4. maí á Hótel Örk

TEKUR VIÐ BÆJARSTJÓRASTÓLNUM
Gunnar Einarsson mun taka við sem bæjarstjóri í Garðabæ þegar Ásdís Halla Bragadóttir
lætur af störfum í lok maí.

arsdóttur. Þau eiga þrjú börn.
Gunnar er með meistaragráðu í
stjórnun og stundar nú doktors-

nám í stjórnun menntamála. „Ég
hlakka til að að vinna með
bæjarbúum og starfsmönnum

Pútín í Ísrael:

Tengslin bætt í
tímamótaheimsókn
Vladimír Pútín Rússlandsforseti, sem er í fyrstu opinberu heimsókn valdhafa í
Moskvu til Ísraels, vann sér inn
prik hjá gestgjöfum sínum í gær
með því að fordæma tilburði
ráðamanna í Íran til að koma sér
upp kjarnorkuvopnum. En hann
deildi við ísraelskan starfsbróður sinn, Moshe Katsav, um
vopnasölusamning sem Rússar
hafa gert við Sýrland, en þennan
samning skynja Ísraelar sem
ógnun við öryggi Ísraels.
Í þessari tímamótaheimsókn,
sem miðuð er að því að bæta
tengsl landanna eftir áratuga
fjandskap á dögum sovétstjórnarinnar, sagði Pútín að Helför
nasista gegn gyðingum skapaði
sérstök tengsl milli Rússlands
og Ísraels, bæði vegna þess
mikla fjölda sovéskra borgara
sem féllu í Síðari heimsstyrjöld
en einnig vegna fjölda rússneskumælandi innflytjenda í
Ísrael.
Rússar eru að smíða kjarnorkuver í Íran og því þóttu varnaðarorð Pútíns í garð ráðamanna þar í landi þeim mun eftirtektarverðari.
Í samræðum sínum við ísraelska ráðamenn varði Pútín
samning sem rússneskir vopnaÍSRAEL, AP

Vorfagnaður Lionsklúbbs Hveragerðis er
í sérstökum hippabúning í ár.
Fulltrúar fyrirtækja og stofnanna úr
bænum flytja söngatriði frá
hippatímabilinu.
3 rétta Hippamatseðill
Friðarsúpa
Ástarsteik
Regnbogaísterta
“Flowerpower” tilboð
Hátíðarkvöldverður, skemmtun, dansleikur og gisting

6000,- krónur
(á mann í tvíbýli)

Mætum eldhress í hippagallanum!
Upplýsingar og pantanir

483 4700
info@hotel-ork.is
www.hotel-ork.is

Í YAD VASHEM
Forsetar Rússlands og Ísraels, Vladimír
Pútín og Moshe Katsav, í Helfararsafninu
Yad Vashem í Jerúsalem í gær.

framleiðendur hafa gert um
sölu á loftvarnaflaugum til Sýrlands, óvinaríkis Ísraels. Pútín
hélt því fram að umræddum
flaugum væri ekki hægt að
breyta þannig að hryðjuverkamenn ættu auðvelt með að beita
þeim, en það er það sem Ísraelar óttast sérstaklega. Hann ítrekaði fyrri yfirlýsingar um að
flaugarnar væru engin ógn við
ísraelskt yfirráðasvæði. ■

bæjarins. Ákvörðun bæjarstjórnar kom á óvart og ég er
þakklátur fyrir það traust sem
mér er sýnt,“ segir Gunnar.
„Þetta kemur vissulega flatt
upp á okkur, en við sýnum þessu
fullan skilning,“ segir Erling Ásgeirsson, formaður bæjarráðs
Garðabæjar. Hann segist hafa
unnið með Gunnari í 20 ár og
þegar hugmynd hafi kviknað um
að fela honum bæjarstjórastarfið hafi meirihlutinn verið fljótur
að komast að einhuga niðurstöðu.
Bjarni Benediktsson þingmaður Sjálfstæðisflokksinn er
samstarfsmaður Ásdísar Höllu
og situr í skipulagsnefnd Garðabæjar. „Ákvörðun Ásdísar Höllu
kemur á óvart og það er mikil
eftirsjá af henni úr stjórnmálunum. Hún hefur sinnt starfi sínu
af miklum myndarbrag og eftir
störfum hennar hefur verið tekið. Ég óska henni til hamingju
með nýja starfið. Jafnframt óska
ég Gunnari Einarssyni velfarnaðar í bæjarstjórastarfinu, en
hann hefur tekið það að sér út
kjörtímabilið. Gunnar er mjög
hæfur maður“, segir Bjarni.
johannh@frettabladid.is

Íslenskt gjaldþrot í
Norður-Noregi:

Milljónir úr
sjóðum
Íslensku fyrirtækin
GLM og Balis í Norður-Noregi
sem úrskurðuð hafa verið gjaldþrota og Fréttablaðið sagði frá í
gær, fengu tugi milljóna króna í
styrki og lán frá norskum þróunarsjóðum á síðustu árum.
Eigendur fyrirtækjanna eru
nú gufaðir upp og eftirlýstir af
skattayfirvöldum í Norður-Noregi auk þess sem fjöldi kröfuhafa í þrotbú þeirra vill hafa
hendur í hári þeirra.
GLM stendur fyrir Green
Line Machines og er móðurfyrirtækið skráð á Íslandi en dótturfyrirtækið GLM Norway er
skráð í Narvik í Norður-Noregi.
Ætlun eigenda GLM var að
framleiða fiskiker úr plasti eftir
nýjum aðferðum sem þróaðar
hafa verið í Frakklandi og áttu
tæki og form til framleiðslunnar
að koma þaðan.
Balis, sem var staðsett í bænum Ballangen skammt sunnan
við Narvik og sömuleiðis í eigu
Íslendinga, var í samstarfi við
GLM en eitt rannsóknaratriði
skattayfirvalda í Norður-Noregi
eru flókin fjárhagsleg tengsl
fyrirtækjanna. Meðal annars
vantar öll gögn í bókhald GLM
um útgjöld upp á nærri 15 milljónir króna.

GJALDÞROT

- ssal

Hlauptu með

Asics í sumar!
- einfaldlega betri hlaupaskór
kayano

toppurinn frá asics.
hlaðnir öllum hugsanlegum
tæknibúnaði!

nimbus

alhliða hlaupaskór með
styrkingum í hæl og undir
tábergi.

2100

innanfótarstyrktir hlaupaskór með gelpúðum í hæl
og undir tábergi.

SÉRFRÆÐINGUR FRÁ ASICS VEITIR
RÁÐGJÖF UM HELGINA Í SMÁRALIND!
- FÖSTUDAG
- LAUGARDAG
- SUNNUDAG

14 - 18
14 - 18
14 - 18

- TÆKNILEGIR YFIRBURÐIR
- Í REYKJAVÍKURMARAÞONINU ERU MEIRA
EN 50% HLAUPARA Á ASICS SKÓM SKV. KÖNNUN Á HLAUP.IS

Björn Margeirsson
- margfaldur Íslandsmeistari
í 800 og 1500 metra hlaupi
hleypur á Asics

8
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■ OPINBERAR

Seley ÞH breitt til línuveiða:

VEISTU SVARIÐ?

1
2

Hvað heita rafmagnsbílarnir sem á að
fara að flytja til landsins í haust?

Hvaða þrjár af frægustu plötum íslenskrar poppsögu verða endurútgefnar í sumar?

3

Hver er stjórnarmaður Stoke
Holding?

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

SVÖRIN ERU Á BLS. 50

ÚTGERÐ Umfangsmiklar breytingar
standa nú yfir í Slippstöðinni á
Akureyri á nóta- og togveiðiskipinu Seley ÞH-381 og verður skipið
búið til línuveiða. Kostnaður við
breytingar og nýjan búnað er um
120 milljónir króna en að breytingum loknum verður Seley stærsta
línuskipið í íslenska flotanum.
Allur búnaður til nóta- og togveiða verður fjarlægður úr skipinu
og komið verður fyrir mjög afkastamikilli beitingavél.
Þessi vél er tölvustýrð og afar
fullkominn en hún getur beitt sex
króka á sekúndu. Um borð verða
línurekkar fyrir 52 þúsund króka
og í áhöfn verða 14 manns, segir

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

Stærsta línuskip landsins

SELEY Á AKUREYRI
Vísir í Grindavík keypti Seley í upphafi árs af Íshafi á Húsavík en skipið hét áður Guðrún
Þorkelsdóttir og var gert út frá Eskifirði.

Kjartan Viðarsson útgerðarstjóri
Vísis.
Seley er í eigu Vísis í Grindavík
og mun skipið leysa af hólmi tvö
línuskip sem Vísir hefur gert út,

Fjölni ÍS og Frey ÞH, en þau skip
verða seld.
Skipstjóri á Seley verður
Þórður Pálmason sem verið hefur
- kk
skipstjóri á Hrungni GK.

HEIMSÓKNIR
UMHVERFISRÁÐHERRANN
TIL
KÍNA Sigríður Anna Þórðardóttir
umhverfisráðherra verður með í
för þegar Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, heldur til
Kína um miðjan næsta mánuð.
Hún mun hitta kínverska starfsbræður sína og ræða við þá vítt og
breitt um umhverfismál.
ÞINGFORSETINN TIL DANMERKUR
Halldór Blöndal, forseti Alþingis,
er staddur í Danmörku í boði forseta danska þingsins ásamt fríðu
föruneyti. Í ferðinni verður meðal
annars rætt við forsætisnefnd
danska þingsins og nokkra ráðherra. Í næstu viku mun svo
sendinefndin halda á árlegan fund
þingforseta Norðurlandanna og
Eystrasaltsríkjanna.

Ósáttur við dóminn

Grétar Sigurðarson, einn þriggja sakborninga í líkfundarmálinu, er ósáttur við dóm sinn. Hann vonaðist til að
fá samstarfsvilja og skýr svör metin til refsilækkunar. Hæstiréttur staðfesti í gær fyrri dóm Héraðsdóms.

Akureyri:

Stangveiði í
Leirutjörn
VEIÐI Björgvin Gunnarsson, stýrimaður á Árbaki EA, fékk sína
fyrstu bleikju í ár í Leirutjörn á
Akureyri á miðvikudag. Segist
hann vanur að kasta flugunni
snemma á vorin í Leirutjörn en
þar er staðbundin bleikja og urriði. „Ég hef oft fengið góðan afla
í Leirutjörn en fiskur gengur í
tjörnina á vorin og einu sinni fékk
ég þar hnúðlax sem veiðist ekki
oft á stöng,“ segir Björgvin.
Dæmi eru um að stórir sjóbirtingar gangi í Leirutjörn og fyrr í
vor veiddist þar sjö punda sjóbirt- kk
ingur.

GRÉTAR SIGURÐARSON
Grétar svaraði spurningum fjölmiðla fyrir utan Hæstarétt í gær, eftir að kveðið hafði verið upp úr með staðfestingu á fyrri dómi Héraðsdóms yfir honum upp á tvö og hálft ár í fangelsi.

flyti upp vegna gasmyndunar við
rotnun þess. Vaidas hafði flutt
innvortis til landsins amfetamín í
61 pakkningu sem hann gleypti.
Hann veiktist hins vegar daginn
eftir komuna til landsins vegna
stíflu í mjógirni af völdum
pakkninganna. Grétar, Jónas og
Tomas létu hjá líða að koma Vai-

dasi til hjálpar og lést hann sárkvalinn þremur dögum síðar.
Jónas og Tomas óku svo með lík
hans frá Reykjavík austur á Neskaupstað þar sem þeir sökktu því
í sjó við netagerðarbryggjuna.
Grétar, sem er frá Neskaupstað,
flaug austur og aðstoðaði við að
fela líkið.

Eftir að málið komst í hámæli
lýsti Grétar því hvernig honum
þætti sér ógnað af lítháískri mafíu,
en hann kvaðst laus við þann ótta
nú og málið væri liðið hjá. „Núna
er ég bara að sinna mínu lífi, halda
heimili og vera til friðs,“ sagði
hann fyrir utan Hæstarétt í gær.
olikr@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

BJÖRGVIN GUNNARSSON
Vorið 2003 fékk Björgvin fimmtán bleikjur
í Leirutjörn á Akureyri 28. apríl og þá hljóp
stangveiðimönnum bæjarins kapp í kinn.

HÆSTIRÉTTUR Hæstiréttur staðfesti
í gær dóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir Grétari Sigurðarsyni,
Jónasi Inga Ragnarssyni og Tomasi Malakaukas, en hver þeirra
hafði verið dæmdur í tveggja og
hálfs árs fangelsi. Dóminn hlutu
þeir fyrir smygl á tæpum 224
grömmum af amfetamíni, brot
gegn lífi og líkama og fyrir
ósæmilega meðferð á líki Vaidasar Juceviciusar.
„Þetta er bara úr í hött að öllu
leyti,“ sagði Grétar eftir að dómurinn hafði verið kveðinn upp.
„Maður hefði haldið að í öllum
eðlilegum samfélögum yrði það
talið þeim til tekna sem sýnir bót
og betrun, vinnur með lögreglu
og kemur fram eins og maður.
Það virðist ekki vera hér.“ Hann
sagðist þó ekki hafa hug á að fara
lengra með mál sitt og kvaðst
ekki ósáttur við að vera dæmdur
í fangelsi fyrir hlutdeild sína í
málinu. „Ég er bara ekki sáttur
við að fá uppkveðinn sama dóm
og þeir.“
Eftir að lík Vaidasar Juceviciusar fannst í höfninni í Neskaupstað 11. febrúar í fyrra var í
fyrstu óttast að um morðmál
væri að ræða enda stungusár á
líkinu. Síðar kom í ljós að stungurnar voru gerðar eftir dauða
Vaidasar til að hindra að líkið

ELDUR Í FRAMHEIMILINU
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins viðhafði svokallað „stórt útkall“ og kallaði til aukamannskap til að takast á við eld í útvegg Framheimilisins í gær.

Erfiðar aðstæður í íþróttahúsi Fram:

Eldur logaði í útvegg
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hafði mikinn viðbúnað
vegna elds í Framheimilinu í
Reykjavík laust eftir klukkan eitt
í gærdag. Enginn meiddist og búið
var að hefta útbreiðslu eldsins um
klukkustund síðar. Nemendur í
Álftamýrarskóla, sem er í næsta
húsi, voru sendir heim vegna
brunans.
Eldurinn logaði í útvegg og í
hluta af þaki hússins og kvað Rúnar Helgason aðstoðarstöðvarstjóri aðstæður hafa verið frekar
erfiðar. „Við þurftum að losa
klæðningu frá veggnum og þakinu til að komast almennilega að
þessu,“ sagði hann.

ELDSVOÐI

Halldór Halldórsson, staðgengill slökkviliðsstjóra, sagði ekki
hægt að fullyrða strax um eldsupptök, en sjónir manna beindust
þó að vinnu við tjörupappalagningu í viðbyggingu við húsið. „Við
sáum aldrei mikinn eld, en óttuðumst að hann kynni að krauma
þarna inni í veggnum,“ sagði Halldór og kvað slökkvilið hafa haft
vitneskju um brunahættu vegna
þess að í vegg byggingarinnar
væri loftrými og einnig eldsmatur. „En húsið stenst allar byggingarkröfur, að minnsta kosti eins og
þær voru við byggingu þess fyrir
um áratug síðan.“
- óká

LONDON
GLASGOW • OSLÓ
KAUPMANNAHÖFN
STOKKHÓLMUR • HELSINKI
FRANKFURT • BERLÍN
MÜNCHEN • AMSTERDAM
PARÍS • BARCELONA
MADRÍD • MILANÓ

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

60%
afsláttur
fyrir börn af Netsmellum
til Evrópu*

Netsmellur - Verðdæmi

Í tilefni af 60 ára afmæli millilandaflugs

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 28174 04/2005

Fyrir barn með afslætti

Verð frá

11.035

kr.**

* Gildir fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd fullorðinna.
Sölutímabil: 29. apríl - 13. maí.
Ferðatímabil: 1. júní - 31. ágúst.
Afsláttur reiknast af Netsmelli án flugvallarskatta,
við bætast barnaflugvallarskattar.

Fyrir fullorðinn

Verð frá

19.900

**Netsmellur til Glasgow.

kr.**

Icelandair fagnar á þessu ári 60 ára afmæli millilandaflugs á vegum félagsins og
þar með sextíu ára afmæli farþegaflugs milli Íslands og annarra landa.
11. júlí 1945 var flogið í fyrsta skipti með farþega til útlanda á íslenskri flugvél.
Farkosturinn var Catalinaflugbátur í eigu Flugfélags Íslands og flogið var frá
Reykjavík til Largs Bay í Skotlandi.

Icelandair tekur við MasterCard
ferðaávísun í allt flug, þ.m.t. netflug.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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UNGVERSKUR JAGÚARUNGI
Maya, doppóttur jagúarungi sem fæddist í
Nyiregyhaza-dýragarðinum í Ungverjalandi,
horfir forvitinn út í heiminn í gær. Foreldrar Mayu eru með svartan feld en talið er
að afkvæmið haldi doppótta feldinum.
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Impregilo:

Þjófur á Kleppsvegi:

20 prósenta bónus 1. maí

Braust inn
um glugga

KÁRAHNJÚKAR
Starfsmenn
Impregilo, sem starfa við að
reisa stífluna á Kárahnjúkum,
fá 19,46 prósenta bónusgreiðslur ofan á öll laun um næstu
mánaðamót. Þetta er í samræmi
við aukin afköst við stíflugerðina. Starfsmennirnir fengu 8
prósenta bónus um síðustu mánaðamót.
Skúli Thoroddsen, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins, segir að rúmur helmingur starfsmanna Impregilo fái
bónusgreiðslurnar, um 600-700.
Hinir starfi í göngunum. Þar
hafi verið mikill vatnselgur og
verkið gengið hægt. Nú sjái

Atlantshafsbandalagið:

hinsvegar fyrir endann á því og
verður þá samið um bónus til
handa þessu fólki.
Sett var á laggirnar nefnd
verkalýðsfélaganna og Impregilo í vetur og hefur hún tekið á
aðstöðu starfsmanna og bónusgreiðslum. Skúli segir að starfsmenn á Kárahnjúkum hafi
kvartað yfir því að bónuskerfið
hafi ekki virkað og því hafi verið gerðar breytingar sem nú séu
að skila sér.
Þá eru komnir 500 Kínverjar
að Kárahnjúkum sem Skúli segir að séu greinilega mjög vanir.
Það hafi kannski líka áhrif.

KÍNVERJI AÐ STÖRFUM
Á KÁRAHNJÚKUM
Starfsmenn við stíflugerðina á Kárahnjúkum fá tæplega 20 prósenta bónus um
næstu mánaðamót.

-ghs

LÖGREGLA Brotist var inn í
blokkaríbúð á Kleppsvegi aðfaranótt fimmtudags og þaðan stolið
farsíma, skartgripum og lítilræði
af peningum. Þjófurinn braust
inn um glugga en hvarf á brott
þegar húsráðendur urðu hans
varir. Að sögn lögreglunnar í
Reykjavík sást til dökkklædds
manns á hlaupum frá húsinu. Tilkynnt var um innbrotið um klukkan fjögur um nóttina.
Þjófurinn er enn ófundinn en
lögregla segir ekki ólíklegt að
haft verði uppi á honum og þýfinu, jafnvel þótt síðar verði.
- óká

Ólga í Tógó:

Ófremdarástand hefur
ríkt í Afríkuríkinu Tógó í kjölfar
vafasamra kosninga um síðustu
helgi þar sem Faure Gnassinbe,
sonur fyrrum einræðisherra
landsins, bar sigur úr býtum. Sex
manns, þar af þrír borgarar, hafa
látist í átökum í höfuðborginni
Lomé undanfarna daga.
Leiðtogar stjórnarandstöðunnar hafa hvatt til frekara andófs
enda segjast þeir hafa sannanir
fyrir víðtæku kosningasvindli. Nígeríumenn hafa haft forgöngu um
að stilla til friðar í Tógó en erindreki þeirra þar sagði hins vegar
að ekkert hefði verið athugavert
við framkvæmd kjörfundarins. ■

LOMÉ, AP

TIL Í SLAGINN
Mótmælendur köstuðu grjóti og bensínsprengjum á lögreglu.

MYND AP

Atlantshafsbandalagið hefur
ákveðið að hefja viðræður við
bandalag Afríkuríkja um mögulega aðstoð við hjálparstarf í hinu
stríðshrjáða Darfur-héraði í Súdan eftir að beiðni þess efnis hafði
borist NATO. Það var Alpha
Oumar Konare, forseti bandalags
Afríkuríkja sem óskaði eftir
aðstoðinni á þriðjudag.
Ekki er þó talið líklegt að hermenn aðildarríkja NATO verði
sendir á vettvang heldur verður
einungis um aðstoð við skipulag á
liðsflutningum og aðdráttum.
Þetta verður í fyrsta sinn sem
NATO tekur þátt í aðgerðum í
Afríku.
2.300 friðargæsluliðar frá 53
Afríkuríkjum eru í Darfur en sá
fjöldi verður í það minnsta tvöfaldaður á næstu misserum. ■

NATO

MYND/AP

Mun hjálpa Mannskæð átök í Lomé
til í Darfur

NÝI FORSÆTISRÁÐHERRANN
Ibrahim al-Jaafari var greinilega létt þegar hann ræddi við fréttamenn að lokinni atkvæðagreiðslunni í þinginu.

Stjórnarkreppan
í Írak á enda
Stjórnarkreppunni í Írak lauk í gær þegar þingið lagði
blessun sína yfir ráðherralista al-Jaafari forsætisráðherra.
Enn á þó eftir að skipa í nokkur veigamikil embætti.
Stjórnlagaþing Íraka samþykkti í gær ráðherralista al-Jaafari forsætisráðherra. Þar með hafa
Írakar eignast sína fyrstu lýðræðislega kjörnu ríkisstjórn í hartnær
hálfa öld.
Frá því að Írakar gengu að kjörborðinu í janúarlok hefur gengið afleitlega að mynda nýja ríkisstjórn.
Atburðarásin hefur hins vegar verið hröð síðustu daga eftir að Ibrahim al-Jaafari tilkynnti á þriðjudaginn að honum hefði tekist að setja
saman ráðherralista. Jalal Talabani
forseti lagði blessun sína yfir tillögu al-Jaafari í gær og síðan
greiddi þingið atkvæði um listann.
180 af þeim 185 þingmönnum sem
voru viðstaddir studdu listann en
níutíu þingmenn voru fjarverandi.
„Þetta er fyrsta skrefið í átt að nýju
Írak,“ sagði al-Jaafari eftir atkvæðagreiðsluna í gær, glaður í
bragði.
Sautján sjíar sitja í stjórninni,
átta Kúrdar, sex súnníar og einn
kristinn maður. Sex ráðherranna
eru konur. Stjórnin mun taka við
völdum af bráðabirgðastjórn Allawi
eftir nokkra daga.
Ekki er þó kálið sopið þótt í ausuna sé komið. Enn á eftir að manna
tvö embætti og sum ráðuneytin eru
í höndum settra ráðherra. Þannig
hefur al-Jaafari sjálfur tekið að sér

ÍRAK, AP

embætti varnarmálaráðherra, stöðu
sem hafði verið eyrnamerkt súnníum, og Ahmed Chalabi, einn varaforsætisráðherranna, gegnir jafnframt embætti olíumálaráðherra.
Ekki verður séð að súnníum hafi
verið tryggð völd í samræmi við
fjölda þeirra og sú staðreynd mun
eflaust verða olía á eld uppreisnarmanna. Ghazi al-Yawher, varaforseti og súnníi, gat ekki leynt gremju
sinni yfir því hversu fáa trúbræður
hans var að finna í stjórninni.
Hvað sem stjórnarmynduninni
líður þá heldur vargöldin í landinu
áfram. Ráðist var inn á heimili íraskrar þingkonu í Bagdad á þriðjudagskvöldið og hún skotin til bana. Í
bænum Musayyib reyndu uppreisnarmenn að varpa sprengjum að
bandarískri herstöð en ekki vildi
betur til en svo að þær lentu á
strætisvagnabiðstöð. Fjórir Írakar
dóu og 21 særðist. ■
HELSTU RÁÐHERRAR:
Ibrahim al-Jaafari forsætisráðherra og
starfandi varnarmálaráðherra
Ahmed Chalabi varaforsætisráðherra
og starfandi olíumálaráðherra
Hoshyar Zibari utanríkisráðherra
Bayan Jabr innanríkisráðherra
Ali Abdel-Amir Allawi fjármálaráðherra

Mýrargata 26 í Reykjavík:

Óviðkomandi
bönnuð umferð
BRUNAMÁL Nýja Jórvík ehf. sem á
húsið að Mýrargötu 26 í Reykjavík
hefur fengið Securitas til að annast
þar sérstaka öryggisgæslu. „Óviðkomandi umferð um húsið – gömlu
Hraðfrystistöðina – verður kærð til
lögreglu,“ segir fyrirtækið í tilkynningu, en gripið er til þessara
ráðstafana vegna síendurtekinna

bruna og íkveikjutilrauna í húsinu.
Fram kemur að hreinsun hússins sé hafin og tilheyrandi öryggisráðstafanir hafi þegar verið gerðar. „Áætlanir félagsins um endurbyggingu hússins eru óbreyttar,“
segir í tilkynningunni sem Magnús
Ingi Erlingsson framkvæmdastjóri
skrifar undir.
- óká

Ragnhildur Sveinsdóttir
Andlit ársins 2005

Kynnum nýju NO NAME litina
flottir og frísklegir litir
Förðun í boði
föstudag og laugardag 12 - 18

Kaupauki fylgir ef
keypt er fyrir 3.900- eða meira*

*Meðan birgðir endast

Förðun og stílisering: Silla Páls. Ljósmyndari: Ásmynd. Ásdís Jónssdóttir. Hár: Sigrún á Hársögu. Fatnaður og skart: Juniform.. Umbrot: Viðey
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Sigurður Thorlacius tryggingayfirlæknir:

Fjarri stefnu
stofnunarinnar

NORDICPHOTO/GETTY

SVALIR SUNDMENN
Unglingarnir á Raufarhöfn fögnuðu sumarbyrjun og hlýindunum á Norðurlandi að
undanförnu með því að draga fram tjöld
og setja upp í húsagörðum. Þeir allra svölustu stungu sér til sunds í tjörn sem
stendur í miðju þorpinu.

LÍFEYRISMÁL Sigurður Thorlacius,
tryggingayfirlæknir hjá Tryggingastofnun ríkisins, segir það af
og frá að starfsfólk hjá stofnuninni sé að ráðleggja öryrkjum að
skilja til að fá hærri bætur. „Slíkt
væri fjarri stefnu stofnunarinnar
og ef einhver starfsmanna væri
með slíkar ráðleggingar þá ætti
hann að vinna annars staðar,“
sagði hann.
Arnþór
Helgason,
framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins, sagði á Talstöðinni í gær um

tekjutengingu öryrkjabóta, að það
væri „iðulega að ráðgjafar, félagsráðgjafar og jafnvel starfsmenn
Tryggingastofnunar
ríkisins
hvetji fólk til þess að skilja, til
þess að auka tekjur heimilisins.“
Lára Björnsdóttir, félagsmálastjóri í Reykjavík, sagði um ummæli Arnþórs að það væri fráleitt
að félagsráðgjafar bentu öryrkjum á að skilja við maka til að auka
heimilistekjurnar. Að auki væri
algjörlega bannað að fólk væri að
ráðleggja slíkt.
- jss

ARNÞÓR HELGASON
Öryrkjum iðulega ráðlagður skilnaður til að
auka heimilistekjurnar.

SIGURÐUR THORLACIUS
Af og frá að starfsfólk TR ráðleggi öryrkjum
að skilja.

Vill afnema tekjutengingu
Félagsmálastjórinn í Reykjavík vill afnema tekjutengingu öryrkja, annarra en þeirra sem
hafa umtalsverðar tekjur. Lára Björnsdóttir segir að samfélagsleg skylda eigi að hvíla á
fyrirtækjum um að ráða fólk með skerta starfsgetu í vinnu.
Lára Björnsdóttir, félagsmálastjóri í Reykjavík,
kveðst vilja afnema tekjutengingu öryrkja, nema þeirra sem
vinni fyrir umtalsverðum tekjum. Hún segir að um leið og
fólk reyni að komast út á vinnumarkaðinn, þótt ekki sé nema í
litlum mæli sé lífeyririnn tekinn
af því. Í því sé ekkert vit.
„Fólk verður öryrkjar af
slæmum
aðstæðum,
bæði
heilsufarslegum og félagslegum, sem geta leitt til ýmiss konar sjúkdóma. Langtímaatvinnuleysi gerir það að verkum að
menn verða óvirkir í samfélaginu. Það er þvílíkt niðurbrot á
sjálfsvitund og sjálfsvirðingu,
auk bágs fjárhags, að þeir
sem fyrir því verða
missa
heilsuna,“
sagði Lára. „Ég
hef horft upp á
einstæðar mæður
með lítið stuðningsnet
verða
veikar af vonleysinu einu saman. Þær sjá enga
leið út, en lenda
inni í einhverj-

um vítahring. Andleg og líkamleg heilsa haldast í hendur.
Margir karlmenn sem flosna
upp frá fjölskyldunni lenda utan
garðs og enda sem öryrkjar.“
Lára sagði þá ábendingu réttmæta að arðsemiskröfur á vinnumarkaði væru miklu meiri nú en
áður. Hvíla ætti samfélagsleg
skylda á fyrirtækjum landsins,
bæði í opinbera geiranum og enn
frekar í einkageiranum þar sem
menn græddu á tá og fingri, að
ráða fólk til starfa sem hefði ekki
fulla starfsgetu en gæti
unnið við ýmislegt.
„Ég vil
að menn
fái
að
vinna
með örorkubótun-

LÍFEYRISMÁL
SÖGULEG HEIMSÓKN
Lien Chan ásamt konu sinni Fang Yu.
Fundur þeirra Hu fer fram í dag.

Hu og Lien:

Vilja klekkja
á forsetanum
Lien Chan, leiðtogi
stjórnarandstöðunnar á Taívan,
er kominn til Peking til viðræðna
við Hu Jintao, forseta Kína. Svo
háttsettur taívanskur embættismaður hefur ekki sótt Kína heim
síðan þjóðernissinnar flúðu til
Formósu árið 1949 og settu á fót
ríkið sem í dag er Taívan.
Tilgangur fundarins er þó
ekki eingöngu að bæta samskipti
landanna tveggja heldur hafa
báðir áhuga á að einangra Chen
Shui-bian, forseta Taívan. Hann
er hlynntur formlegu sjálfstæði
eyjarinnar en slíkt er eitur í
beinum kínverskra ráðamanna.
Lien vill hins vegar sameinast
Kína á nýjan leik. ■

PEKING, AP
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um, alveg eins og þeir geta, því
það skiptir svo miklu máli fyrir
heilsuna,“ sagði Lára. „Það er
hægt að hjálpa fólki með þessu
móti svo og með öflugri endurhæfingu. Það þarf að setja fjármuni í endurhæfingarverkefni.
Stuðningsverkefni af þessum
toga hafa verið reynd í litlum
mæli, en það mætti vera miklu
meira því það er þjóðhagslega
hagkvæmt.“
Lára kvaðst vilja sjá tekjutengingunni þannig háttað að fólk
þyrfti að vera með allverulegar
tekjur til þess að bætur færu að
skerðast. Það væri hryggilegt að
horfa upp á að þeir sem væru að
reyna að komast til vinnu aftur
úti í samfélaginu þyrftu að láta
krónu í skerðingu á móti krónu
sem þeir ynnu sér fyrir. Væri
þessu breytt yrði minna um
svarta vinnu og vinnuumhverfið
allt heilbrigðara.
jss@frettabladid.is

FÉLAGSMÁLASTJÓRI
Lára Björnsdóttir segir að langtímaatvinnuleysi
geri það að verkum að menn verði óvirkir í
samfélaginu.

6.888

kr.

Nilfisk ALTO Compact
Þrýstingur: 100 bör
Vatnsmagn: 300 l/klst

15.888

kr.

Nilfisk ALTO Compact
Þrýstingur: 120 bör
Vatnsmagn: 440 l/klst

LÓÐIR Í LAMBASELI
Einn þeirra sem fékk úthlutað lóð við Lambasel fær lóðina ekki eftir allt saman þar sem
hann fékk úthlutað 2001. Starfsmenn borgarinnar á leið til sýslumanns þar sem dregið
var úr umsóknunum.
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Nilfisk ALTO Excellent
Þrýstingur: 135 bör
Vatnsmagn: 500 l/klst

Tæki sem auðvelda vorverkin
ALTO háþrýstidælur

kr.

Einn fær ekki lóðina
REYKJAVÍK Einn umsækjenda um
lóð í Lambaseli hefur fengið afsvar. Ekki kemur til greina að
hann fái lóð þar sem hann fékk
úthlutað lóð árið 2001 þó að hann
hafi ekki nýtt sér þá úthlutun.
Eitt af skilyrðunum fyrir lóðum í Lambaseli er að umsækjendur hafi ekki fengið úthlutað
lóð í Reykjavík frá árinu 2000.
Starfsmenn umhverfis- og
tæknisviðs eru þessa dagana að
fara yfir umsóknirnar og kanna
hvort nokkur brögð séu í tafli
hjá umsækjendum, til dæmis
hvort fjölskyldur hafi skilað inn
fleiri en einni umsókn.
„Stóra stundin er svo mið-

vikudaginn 4. maí en þá mæta
umsækjendur til að velja sér
lóð,“ segir Ágúst Jónsson, skrifstofustjóri hjá umhverfis- og
tæknisviði.
„Sá sem er með valnúmer eitt
velur fyrstur og svo velja þeir
koll af kolli.“
Eftir að dregið var úr umsóknunum var gagnrýnt að
dregið skyldi úr kökuboxi.
Þótti furðu sæta að tvö samstæð númer skyldu til dæmis
koma upp.
Ágúst segir að ekki hafi sér
vitanlega borist nein kæra
vegna þessa.
- ghs
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Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður:

Óttast töf á frumvarpi um kynferðisbrot

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI „Ég óttast að það sé verið
að tefja málið, fyrst í allsherjarnefnd og síðar uppi í ráðuneyti,“
sagði Ágúst Ólafur Ágústsson alþingismaður um frumvarp sem
hann hefur lagt fram um afnám
fyrningarákvæðis þegar um er að
ræða kynferðisbrot gegn börnum
undir 14 ára aldri. Frumvarpið er
nú í allsherjarnefnd. Formaður
hennar, Bjarni Benediktsson, útilokar ekki að það verði afgreitt frá
þessu þingi, en telur einnig koma
til álita að vísa því til dómsmálaráðuneytis, þar sem er að hefjast
vinna við aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi.
„Það er jákvætt að endurskoða

ÁFANGI Á LANGRI LEIÐ
Georgí Parvanov, forseti Búlgaríu, til vinstri,
og forsætisráðherrann Simeon af SachsenCoburg-Gotha munda lindarpennana.

Rúmenía og Búlgaría:

Samningar
undirritaðir
LÚXEMBORG, AP Ríkisstjórnarleiðtogar Rúmeníu og Búlgaríu undirrituðu aðildarsamninga landa sinna að
Evrópusambandinu við athöfn í
Lúxemborg á mánudag. Gert er ráð
fyrir að samningarnir gangi í gildi á
árinu 2007, standi stjórnvöld við að
koma í framkvæmd umsömdum
umbótum fyrir þann tíma.
Samningamenn ESB stóðu fast á
því að í samningunum yrði ákvæði
um að fresta mætti gildistöku hvors
þeirra sem er um eitt ár ef misbrestur yrði á umbótunum.
Viðræður um aðildarsamninga
Rúmena og Búlgara hófust árið
2000. Því var undirritun þeirra
fagnað í löndunum tveimur sem
miklum áfanga. ■

Maður í ársfangelsi:

Byssa gerð
upptæk
DÓMSMÁL Maður frá Ólafsfirði hlaut
í síðustu viku árs fangelsisdóm í
Héraðsdómi Norðurlands eystra
fyrir aðild að innbrotum, fyrir að
hafa átt óskráða loftskammbyssu
og fyrir handrukkun á hálfri milljón
fyrir þriðja aðila. Maðurinn hefur
frá árinu 1996 hlotið fjölda dóma,
þar á meðal fyrir fíkniefnabrot, ölvunarakstur, auðgunarbrot og þjófnað.
Tveir voru ákærðir með manninum og var annar sýknaður af kröfum ákæruvaldsins, en hinn dæmdur
til að greiða 120 þúsund króna sekt.
Loftskammbyssan var gerð upp- óká
tæk.

Viðbygging við ME:

Tilboð nálægt áætlun
Fimm tilboð, frá fjórum verktökum, bárust í viðbyggingu við Menntaskólann á Egilsstöðum. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á
157,5 milljónir króna og átti Viðhald
fasteigna lægsta tilboðið, 164,5
milljónir króna.
Framkvæmdin var boðin út í
tvígang en í fyrra skiptið var öllum
tilboðum hafnað þar sem þau þóttu
of há.
Ríkiskaup önnuðust útboðið, fyrir hönd Fljótsdalshéraðs, og verða
tilboðin skoðuð og metin áður en
ákveðið verður hverju þeirra verð- kk
ur tekið.

FRAMKVÆMDIR

hegningarlögin,“ sagði Ágúst Ólafur. „En samþykki þessa frumvarps
breytir engu í því efni. Hvað varðar afnám fyrningarfrestsins þá er
óvíst hvað kemur út úr þeirri endurskoðun í ráðuneytinu. Ég sé enga
þörf á að vísa jafn einföldu frumvarpi, þar sem engar alvarlegar athugasemdir hafa borist, til ráðuneytisins. Ég skil ekki af hverju
meiri hluti allsherjarnefndar vill
ekki leyfa öðrum þingmönnum að
taka afstöðu til málsins með því að
-jss
afgreiða það úr nefndinni“.
ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON
Vill frumvarpið úr nefnd og í
umfjöllun þingsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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NÝ ALPAGÖNG
Verkamenn og verkfræðingar sem unnið
hafa að gerð svonefndra Lötschberg-ganga
í gegnum svissnesku Alpana fögnuðu í
gær eftir að síðasta haftið var sprengt í
hinum 34,6 kílómtera löngu göngum. Um
þau munu bruna járnbrautarlestir hlaðnar
vörubílum.

16
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Raforkuframleiðsla á Akureyri:

Glerá virkjuð á ný
Í lok maí verður Glerárvirkjun á Akureyri tekin í gagnið
á ný en hætt var að nota hana til
raforkuframleiðslu um 1960.
Framkvæmdir við endurbyggingu
virkjunarinnar hófust síðastliðið
haust en Glerárvirkjun var upphaflega gangsett 17. september
1922 og formlega tekin í notkun
30. september sama ár.
Í fyrra voru liðin 100 ár frá rafvæðingu Íslands og af því tilefni
ákvað Norðurorka á Akureyri að
láta endurbyggja virkjunina. Stefán H. Steindórsson, véltæknifræðingur hjá Norðurorku, segir
að framleiðslugeta virkjunarinnar hafi í upphafi verið um 330

SORPSKÚLPTÚR Í LONDON
Verkamenn leggja síðustu hönd á uppsetningu skúlptúrs í risaróbótsformi við Turnbrúna
á suðurbakka Thames í gær. Skúlptúrinn er
gerður úr tæknisorpi en listamaðurinn, Paul
Bonomini, nefnir hann WEEEMAN (Waste Electrical and Electronic Equipment Man)

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

hestöfl. Glerá stóð hins vegar ekki
undir væntingum varðandi vatnsrennsli og því var orkuframleiðslan að meðaltali um 200 hestöfl en
það dugði þó til að lýsa upp öll hús
á Akureyri og til matseldar síðar
meir, segir Stefán.
Búið er að gera smávægilegar
lagfæringar á stíflunni og verið
að ljúka við að byggja nýtt stöðvarhús. Útlitslega er það í líkingu
við gamla húsið en með glerveggjum svo hægt verði að horfa inn,
segir Stefán.
-kk

VATNSAFL

GLERÁRVIRKJUN
Raforkan frá Glerárvirkjun mun fara inn á
dreifikerfi Norðurorku og jafngildir meðalneyslu um 30 íbúðarhúsa.

Flúði fullur undan lögreglunni í Reykjavík:

Útlitsdýrkun:

Næstum því
handtekinn

Dómur fyrir þjófnað og ofsaakstur

Stelpur
á sterum

Hársbreidd munaði að
bandarískum hersveitum tækist
að góma Abu Musab al-Zarqawi,
leiðtoga hryðjuverkahóps í
Íraks sem tengist al-Kaída.
Að sögn CNN fékk leyniþjónustan upplýsingar um að
Zarqawi væri að finna í nágrenni bæjarins Ramadi.
Hermenn stöðvuðu grunsamlegan bíl á leiðinni sem Zarqawi
var talinn farþegi í en hann
hafði náð að forða sér. Hins vegar handtóku þeir náinn félaga
hans og fundu auk þess tölvubúnað sem innihélt upplýsingar
um hvernig komast mætti í samband við Osama bin Laden.
Fundurinn sýnir að bein
tengsl eru á milli bin Laden og
hryðjuverkamanna í Írak. ■
ÍRAK

25 ára gamall maður var
í Héraðsdómi Reykjavíkur á miðvikudag dæmdur í þriggja mánaða
fangelsi, auk ökuleyfissviptingar í
þrjá mánuði fyrir þjófnaði og
ofsaakstur á undan lögreglu á síðasta ári. Í apríllok í fyrra braust
maðurinn inn í íbúð í Grafarvogi
og stal tveimur DVD-tækjum,
tveimur myndbandstækjum, sjónvarpstæki, tveimur stafrænum
myndavélum, stafrænni upptökuvél, Macintosh-tölvu, flatskjá, gítar, saumavél, mótaldi, tölvubúnaði, heyrnartólum, magnara,
þremur farsímum, skanna, skartgripum, snúrum og fylgihlutum,
sem samtals voru metin á tæpa 1,1
milljón króna. Þá stal maðurinn í
maí bíl við Landsbankann á Selfossi og ók hratt og ógætilega til
Reykjavíkur þar sem lögregla eltist við hann og náði loks á Aðaltúni
við Mosfellsbæ.

DÓMSMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Al-Zarqawi:

VESTURLANDSVEGUR VIÐ MOSFELLSBÆ
Maðurinn sem dóm hlaut á miðvikudag ók meðal annars á 160 kílómetra hraða á undan
lögreglu á Vesturlandsvegi á kafla þar sem hámarkshraði er 70 kílómetrar á klukkustund.

Fram kemur í dómnum að
máðurinn á sér nokkurn sakaferil og hefur verið dæmdur
áður fyrir þjófnað, umferðar-

lagabrot, fjársvik, skjalafals og
fíkniefnalagabrot. Þýfi mannsins frá því í apríl komst ekki til
- óká
skila.

BANDARÍKIN Ný bandarísk rannsókn sýnir að bandarískar stúlkur nota stera til að bæta útlitið
að sögn CNN. Dæmi eru um
telpur allt niður í níu ára gamlar
sem taka inn stera.
Vísindamenn við Michiganháskóla rannsaka á hverju ári
áhættuhegðun unglinga og segja
þeir að steranotkun stúlkna sé
áhyggjuefni. Fimm prósent
menntaskólameyja hafa neytt
stera og vaxtarhormóna og sjö
prósent stúlkna í gagnfræðaskólum. Sumar ney£ta efnanna
til að bæta sig í íþróttum en
fleiri gera það til að létta sig og
gera líkamann stæltari á skjótan
hátt.
Margvíslegar
hættulegar
aukaverkanir geta fylgt steranotkun. ■
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HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? GEIR ÞORSTEINSSON FRAMKVÆMDASTJÓRI KSÍ

Leitar sér að öðru áhugamáli
„Það er heilmikið að gera við að undirbúa keppni í íslenskri knattspyrnu fyrir
sumarið,“ segir Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands. „Það þarf gríðarlegan undirbúning til að allt gangi snurðulaust fyrir sig
því þetta eru þúsundir leikja.“ Þótt álagið sé mikið segir Geir það vera innan
hóflegra marka. „Það hefur þó aukist
eftir því sem umfangið verður meira.
Við erum alltaf að skapa betri umgjörð
fyrir toppfótbolta og fjölga leikjum fyrir
yngri iðkendur þannig að allir geta
fengið að leika.“
Sumarið helgar Geir fótboltanum og
hann man ekki hvenær hann fór síðast
í skipulagt sumarfrí. „Konan kvartar
mikið yfir því að ég taki aldrei sumarfrí.
Ef það gerist er það yfirleitt tengt knatt-

SJÓNARHÓLL
EFTIRLIT MEÐ ÖRORKUSVIKURUM

SIGNÝ SÆMUNDSDÓTTIR

Vill koma upp
um svikahrappa
„Mér finnst allt í lagi að herða eftirlit,
en það verður að gera það með réttum formerkjum þannig að það komi
ekki niður á neinum sem á það ekki
skilið,“ segir Signý Sæmundsdóttir
söngkona. Í nýlegri skýrslu kom í ljós
að bótaþegum hefur fjölgað um 82
prósent á 13 árum og útgjöld hins opinbera hafa aukist um tæpa níu milljarða króna á þeim tíma. Tryggingastofnun hyggst nú herða mjög eftirlit
sitt til að ná þeim sem svíkja út örorkulífeyri með því að vinna „svart“ en
eru samt á bótum. Einnig með þeim
sem eiga börn og eru fráskildir á pappírum til að fá hærri barnalífeyri.
Signý telur þó að langflestir séu mjög
samviskusamir og fái það sem þeir eigi
skilið og sé það sjálfsagt. Hins vegar
séu alltaf til einhverjir svartir sauðir
sem svíki undan og sé það mjög
slæmt þar sem þeir rýri sannleiksgildi
þeirra sem eru að gera rétt.
„Ég vona bara að öryrkjar fái sitt og
komið verði upp um svikahrappana,“
segir Signý.

spyrnuviðburðum. En ég er
búinn að lofa úrbótum og
er að leita mér að öðru
áhugamáli; það er hreinn
sannleikur.“
Geir spilar fótbolta
nokkrum sinnum í viku
með vinnufélögunum.
„Það er ekki nóg með að
þurfa að stjórna þeim í
vinnunni, heldur þarf ég að
reyna að stjórna þeim í
boltanum líka. Það
getur reynst erfitt.
Þeir hafa
heldur
ekki
fengið

kennslu í fínni grunntækni
knattspyrnunnar,“ segir hann
og hlær.
Íslandsmeistaramótið í
knattspyrnu hefst í næsta
mánuði og Geir telur Íslandsmeistara FH sigurstranglegasta. Hann gefur
ekki upp hvort hann kysi
að sjá einhverja aðra
hampa titilinum. „Það er
alltaf ánægjulegt að afhenda
Íslandsmeisturum sigurlaunin, hverjir
sem þeir eru,
því maður veit
að það er
verðskuldað.“

PARATABS-VERKJATÖFLUR KOSTA FRÁ
195 UPP Í 334 KRÓNUR
Heimild: ASÍ

Bitið í súrt epli
Gremju gætir meðal
sumra launþega vegna
þess að verkalýðsdaginn
– fyrsta maí – ber upp á
sunnudegi að þessu sinni.
Fyrsti maí er á sunnudaginn og
verða hátíðarhöld verkalýðsfélaga haldin um land allt. Sem
fyrr er bættra kjara og réttinda
krafist og viðbúið að nokkurt
fjölmenni verði í kröfugöngum
og á baráttufundum.
Fyrsti maí er lögbundinn frídagur launþega en segja má að
fríið detti dautt niður þar sem
daginn ber upp á sunnudag.
Greina má gremju vegna þess
meðal verkafólks sem gjarnan
vildi fá frí á virkum degi. Hinir
sömu segja að þegar svona hátti
til ættu launþegar í staðinn að fá
frí á föstudegi eða mánudegi.
„Ég hef oft verið spurður að
því að undanförnu hvort ekki sé
sanngjarnt að frí sé gefið á virkum degi í staðinn,“ segir Aðalsteinn Baldursson, formaður
Verkalýðsfélags Húsavíkur, og
bætir við að sér finnist krafan
sanngjörn. „Það hefur samt
aldrei verið farið fram með
hana í samningaviðræðum.“
Aðalsteinn bendir á að fyrsti
maí sé alþjóðlegur baráttudagur

verkafólks og því erfitt að
hrófla við því. „Menn verða
bara að standa og falla með
því að oft er hann á virkum
dögum og svo lendir
hann á helgi. Við verðum bara að bíta í það
súra epli – sem
reyndar er mjög
súrt.“
Signý Jóhannesdóttir, formaður
verkalýðsfélagsins Vöku á Siglufirði, segir umræðuefnið sígilt.
„Sumir eru þeirrar skoðunar að
þetta eigi að vera
eins og verslunarmannafrídagurinn
og bera upp á fyrsta
mánudag í maí. Annars var ég
að skoða
almanak-

ið fram í tímann og sé að eftir
tvö ár falla saman fyrsti maí og
uppstigningardagur.
Það
verður nú ekki gæfulegt.“
Signý segist ekki sjá
fram á að frídegi
verslunarmanna
verði hnikað þó að
það sé freistandi að
lengja
helgina.
„Atvinnurekendur vilja nú færa
sumardaginn
fyrsta fram á
haust og uppstigningardag
líka vegna þessa
hökts í atvinnulífinu á vorin
þannig að ég held
að þeir séu ekki til
í viðræðu um það.“
bjorn@frettabladid.is

SÚRA EPLIÐ Í þetta epli mega
þeir bíta sem eru súrir yfir að fyrsta
maí beri upp á sunnudegi.

SIGNÝ
JÓHANNESDÓTTIR

AÐALSTEINN
BALDURSSON

Þrekmeistarinn haldinn á Akureyri um helgina:

REYKJANESBÆR

HANDVERKSSÝNING

SKRÁNING HAFIN

Hin árlega List- og handverkssýning sem haldin hefur verið
í Íþróttahúsinu við Sunnubraut verður haldin dagana
21.-22. maí n.k
Þeir sem hafa áhuga á að skrá sig til þátttöku geri það í síma
860 8585 eða á netfangið: handverk@reykjanesbaer.is.
Nánari upplýsingar á reykjanesbaer.is.
Skráningu lýkur 9. maí.
Menningar-, íþrótta- og tómstundasvið.

reykjanesbaer.is

Dágóður hópur af hraustasta fólki
landsins verður á Akureyri um
helgina og reynir með sér í keppninni um Þrekmeistarann 2005.
Yfir 150 manns hafa skráð sig til
leiks og telst forsvarsmönnum
mótsins til að keppendur komi frá
16 bæjarfélögum.
Einar Guðmann, umsjónarmaður Þrekmeistarans, segir
mótið stefna í að komast á stall
með hinu fjölmenna Reykjavíkurmaraþoni. „Ég hef sterkan grun
um að með þessu framhaldi verði
þetta Reykjavíkurmaraþon framtíðarinnar. Ég leyfi mér alveg að
fara langleiðina með að fullyrða
það,“ segir hann og hlær.
Til marks um þá fjölgun sem
orðið hefur í hópi keppenda nefnir Einar að árið 2001, þegar mótið
var fyrst haldið, voru keppendur
rúmlega 30. Nú stefni þeir í að
verða hátt í 160.
Meðal keppnisgreina á Þrekmeistaranum eru þrekvél, armbeygjur og axlapressa og segir
Einar að ein helsta ástæðan fyrir
mikilli þátttöku sé sú að þetta séu
sömu æfingar og fólk gerir í líkamsræktarsölunum. „Þetta eru
kunnuglegar æfingar og koma
engum á óvart og því hefur fólk

FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR GUÐMANN

Reykjavíkurmaraþon framtíðarinnar

FITTÝ BOLLURNAR FRÁ SPORTHÚSINU Þær tóku þátt síðast og stóðu sig vel.

gaman af að spreyta sig.“
Einar Guðmann veit hvað hann
syngur þegar þegar kemur að líkamsrækt enda sjálfur rammur að
afli. Hann tók þátt í fyrsta Íslandsmótinu í vaxtarrækt sem
haldið var 1982 og hefur hugsað

vel um skrokkinn á sér síðan.
„Þessi bóla sem talað var um eftir
fyrstu vaxtarræktarmótin – líkamsræktarbólan – er orðin ansi
langdregin og ég hef ekki enn séð
merki þess að hún fari að
- bþs
sprynga.“
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FBL-GREINING: BRESKA KOSNINGAKERFIÐ

Ýkir meirihluta stærsta flokksins
Kosningakerfið sem notað er í þingkosningum í Bretlandi er svonefnt
meirihlutakerfi sem byggist á einmenningskjördæmum og einföldum meirihluta atkvæða í hverju kjördæmi. Það
færir stærsta flokknum á landsvísu langflest þingsætin og gerir þannig jafnan
einum flokki fært að mynda meirihlutastjórn án þess endilega að kjörfylgið að
baki þingmeirihlutanum nái helmingi
greiddra atkvæða. Kerfið ýtir undir
tveggja flokka kerfi, það er kerfi þar
sem tveir flokkar skiptast á um að
verma ríkisstjórnar- og stjórnarandstöðubekkinn. Minni flokkar hafa sáralítið að segja enda fá þeir sjaldnast
þingsæti í hlutfalli við landsfylgi. Þessu
er ólíkt farið í hlutfallskosningakerfi, en
Alþingi er kosið eftir slíku kerfi. Þetta
veldur því að hér á landi tíðkast sam-

SPURT & SVARAÐ
STYTTING SKÓLAÁRSINS

Umtalsverður
ávinningur
Talsverð umræða hefur skapast um að
stytta framhaldsskólann um eitt ár.
Umræðan er ekki ný af nálinni en
Sveinn Agnarsson, hagfræðingur hjá
Háskóla Íslands, gerði úttekt á málinu
árið 2002.
Hver er hagnaður samfélagsins af
slíkri styttingu?
Hann er umtalsverður eins og sjá má í
skýrslunni sem ég vann fyrir VR á sínum tíma. Þá reiknaði ég að nettóávinningur af því að stytta framhaldsskólavist um eitt ár en lengja skólaárið
í staðinn yrði um 70 milljarðar króna.
Hverjir eru ókostirnir?
Slík ráðstöfun hefði mikil og víðtæk
áhrif fyrstu árin eftir að hún tæki gildi.
Þá kæmu tveir árgangar í stað eins á
vinnumarkaðinn eða í háskólanám og
þá skiptir máli hvaða aðstæður eru þar
fyrir hendi. Ekki er víst að vinnumarkaðurinn geti tekið við slíkum fjölda á
stuttum tíma og sama má segja um
háskólana. Ferðaþjónusta úti á landi
gæti goldið þess að skólarnir stæðu
lengur yfir og yrðu þar af leiðandi ekki
opnir sem hótel á meðan.

eins og vill henda í öðrum kerfum þar
sem kjörseðillinn er flóknari, svo sem
þar sem fleiri en einn þingmaður er
kjörinn í hverju kjördæmi. Annar kostur
er hraði; talning er einföld og því liggja
úrslit fyrir mjög fljótt. Í þriðja lagi skapar
kerfið nánari tengsl milli kjósenda og
hins kjörna fulltrúa. Í fjórða lagi skapar
kerfið í flestum tilvikum afgerandi úrslit
sem auðveldar myndun starfhæfra
meirihlutastjórna.
Helstu veikleikar kerfisins eru að oft
hafa þingmenn ekki meirihluta allra
greiddra atkvæða í sínu kjördæmi að
baki sér. Næst- eða þriðju stærstu flokkarnir á landsvísu enda oft uppi með
sárafá þingsæti, alla vega ekki í hlutfalli
við landsfylgið. Til dæmis fengu Frjálslyndir demókratar 18 prósent atkvæða í
þingkosningunum 1992 en aðeins 3

prósent þingsæta. Kerfið felur auk þess
í sér þann möguleika að flokkur fái
meirihluta þingsæta jafnvel þótt annar
flokkur fái fleiri atkvæði á landsvísu.
Þetta gerðist árið 1951 og 1974. Loks
gerir kerfið sum kjördæmi svo örugg
vígi eins flokks að atkvæði greidd öðrum flokkum í viðkomandi kjördæmi eru
sem dauð og ómerk.

Nýtt hátæknisjúkrahús
fyrir 36 milljarða
S

jö hópar fyrirtækja hafa
verið valdir til að keppa um
skipulag lóðar Landsspítala
– háskólasjúkrahúss við Hringbraut. Heildarkostnaður vegna
þessa verkefnis er áætlaður um
36 milljarðar króna. Þar af er gert
ráð fyrir að kostnaður vegna
bráðadeildar hins nýja sjúkrahúss
verði um tólf milljarðar króna.

FRÉTTASKÝRING
BYGGING NÝS
HÁSKÓLASJÚKRAHÚSS

SIGURÐUR ÞÓR SALVARSSON
BLAÐAMAÐUR

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra afhenti í gær fulltrúum
fyrirtækjahópanna sjö útboðsgögnin og tók fram við það tækifæri að samkeppnin væri tvíþætt,
annars vegar ætti að skila skipulagi fyrir lóðina í heild og hins
vegar ætti að skilgreina nánar
skipulag nýs spítala á lóðinni.
Alls voru það 18 hópar fyrirtækja sem lýstu áhuga á að taka

Beint flug til hinna fögru miðaldarborgar

Tallinn í Eistlandi
Ótrúlegt verð - flug með sköttum, einungis 18.990 kr.
Örfá sæti eftir. Frá 15. júlí-26. júlí.
Tallinn hefur breyst í nútímaborg með alþjóðlegu yfirbragði á síðustu 10
árum. Þrátt fyrir það eru íbúarnir stoltastir af gamla bæjarhlutanum. Þar
eru götur steini lagðar og við þær standa vel varðveittar stórkostlegar byggingar frá 11-15 öld. Þá setja markaðirnir mikinn svip á borgina. Tallinn
hefur verið bætt við á heimslista UNESCO sem ein best varðveitta miðaldarborg N-Evrópu. Menningarlíf í Talllinn stendur með miklum blóma og
geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Í Tallinn er hægt að gera góð kaup.
Þar er ódýrt að versla, hótelgisting og
matur á veitingahúsum er ódýr. Þá er,
næturlífið fjörugt, barir, skemmtistaðir og kaffihús á hverju götuhorni.

Tallinn er borg sem fangar, borg sem
skilur eitthvað eftir, löngu eftir að
komið er heim.

steypustjórnir, ólíkt löndum þar sem
meirihlutakosningakerfi er við lýði eins
og í Bretlandi.
Kjarninn í breska kerfinu er sá, að allt
sem frambjóðandi þarf að gera til að
hljóta þingsæti er að hljóta fleiri atkvæði en nokkur annar frambjóðandi í
sama kjördæmi. Einfaldur meirihluti
nægir sem sagt, svipað og á við um forsetakosningar á Íslandi.
Bretlandi er skipt upp í 659 kjördæmi –
18 á Norður-Írlandi, 40 í Wales, 72 í
Skotlandi og 529 í Englandi. Einn þingmaður er kjörinn í hverju kjördæmi og
hver kjósandi hefur eitt atkvæði.
Kostir kerfisins eru þeir helstir að það
er einfalt; hlutverk kjósandans er einfalt
er í kjörklefann er komið: hann þarf aðeins að merkja við eitt nafn á kjörseðlinum. Þetta minnkar hættu á ruglingi
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Hóparnir sjö sem taka þátt í
samkeppni um hönnun nýs
hátæknisjúkrahúss
1. C.F. Möller, Arkitektúr.is, SWECO
Gröner, Verkfræðist. Norðurlands,
Schönherr Landscape (Danmörk, Noregur, Ísland og Svíþjóð)
2. Carl Bro A/S, Arkís, Aarhus Arkitekterne A/S, Friis & Moltke A/S, Hnit,
Landmótun (Danmörk, Ísland)
3. VST, NBBJ, VA arkitektar, ARUP, Landmótun (Ísland, BNA og BR)
4. Buro Happold Engineers, Dissing –
Weitling arkitektafirma, Úti og Inni,
OWP/P architects, Jeppe Aagaard Andersen, David Langdon (Ísland, BNA,
Danmörk, BR)
5. de Jong Gortemaker Algra, Alark,
Fjölhönnun, Landark, Arup technicial
(BR, Holland, Ísland)
6. Línuhönnun, RTS verkfr. Norconsult,
ASK arkitektar, Medplan, Landslag,
Hospitalitet AS, Prof. Per Teisberg (Noregur og Ísland)
7. Henning Larsens Tegnestue, S&I A/S,
Batteríið, Lohfert & Lohfert A/S, Birch &
Krogboe A/S, Landform (Danmörk, Ísland)

þátt í þessu verkefni og af þeim
voru sjö valdir til þátttöku. Hóparnir sjö eiga að skila tillögum
sínum til dómnefndar 8. september í haust en hér til hliðar má sjá
hverjir eiga sæti í dómnefndinni.
Dómnefndin afhendir síðan
ráðherra niðurstöður sínar 6.
október og tilkynnir hann um úrslit samdægurs. Tillögum nefndarinnar á að fylgja stutt greinargerð um hverja tillögu með rökstuddu mati á því hvernig tillagan
falli að áherslum dómnefndar
ásamt því að nefndinni er uppálagt að raða tillögum eftir gæðum þeirra að sínu mati.
500 rúma háskóla- og bráðaspítali
Miðað er við að á lóðinni rísi 500
rúma háskóla- og bráðaspítali
með starfsemi í flestöllum sérgreinum læknisfræðinnar. Til viðbótar verður byggð 65 rúma geðdeild, 80 rúma sjúklingahótel, 24
rúma gjörgæsludeild, 22 rúma
gjörgæsla nýbura, 24 rúma
gæsludeild og 10 rúma geðgjörgæsludeild.
Í áætlun LSH er gert ráð fyrir
að unnt sé að fjölga almennum
rúmum spítalans úr 500 í 600 og
geðdeildarrúmum úr 65 í 105.
Lóðin sem á að skipuleggja er
17,44 hektarar og afmarkast að
norðan af Eiríksgötu, Barónsstíg
og gömlu Hringbraut og að sunnan af nýrri Hringbraut.
Á þessari lóð mega LSH og
stofnanir Háskóla Íslands sem
tengdar eru LSH reisa byggingar
sem nema að flatarmáli samtals
171.300 fermetrum, auk bílageymslna sem verða að hluta neðanjarðar. Í samkeppnislýsingu er
gert ráð fyrir því að mögulegt
verði að nýta eldri byggingar að
hluta eða öllu leyti og samþætta
þær nýjum byggingum.
Gamli kennaraskólinn við

LÓÐ LANDSPÍTALA VIÐ HRINGBRAUT Rauða línan afmarkar lóð Landspítala Háskólasjúkrahúss við Hringbraut þar sem áformað er að reisa nýtt 500 rúma hátæknisjúkrahús á
næstu árum.

Laufásveg 81 er innan þessarar
lóðar, en hann er friðaður samkvæmt lögum um húsafriðun og
elsti hluti Landspítalans sem er
frá 1930 hefur verndargildi.
Pappírslaust sjúkrahús
Keppendur þurfa að taka tillit til
margra mismunandi umhverfisþátta svo sem umferðarþunga
kringum og inn á skipulagssvæðið, fyrirhugaðra Holtsganga,
flugvallarins og nálægðar við
miðbæ Reykjavíkur. Jafnframt
verður að hafa að leiðarljósi að
svæðið verði hluti borgarmyndarinnar og sameini ólíka þætti í
umhverfi þess.
Við hönnun húsa á lóðinni
skal miða við nýjustu upplýsingatækni í starfseminni, þar á
meðal rafræna sjúkraskrá og að
spítalinn verði „pappírslaus“
þegar hann verður byggður.
Umhverfi sjúkrahússins á að
vera áhugavert og aðlaðandi fyrir gesti og starfsmenn. Lögð er
áhersla á græn svæði og útigarða
og að bílum sé sem mest lagt í
bílastæðahús.

Sjúkrastofur fjölnota einbýli
Á nýju sjúkrahúsi Landspítala – háskólasjúkrahúss eiga legudeildir
að byggjast upp af fjölnota einbýlum. Þar geti dvalist jöfnum höndum sjúklingar sem gangast undir
skurðaðgerðir, sjúklingar sem eru
til meðferðar hjá lyflæknum eða
sjúklingar öldrunarlækninga og
endurhæfingar.
Á þessum einbýlum verði hægt
að veita alla hjúkrunarmeðferð,
sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og framkvæma minni háttar inngrip. Herbergin skulu vera þannig útbúin að
hægt sé að annast sjúklinga á sömu
stofu allan tímann sem þeir dveljast á sjúkrahúsinu, að undanskilinni dvöl á gjörgæsludeildum. Sérhvert herbergi á að hafa aðstöðu
fyrir snyrtingu, böðun og rými fyrir nauðsynlegustu hjúkrunarvörur.
Gert skal ráð fyrir því að ættingjar
geti dvalist á herbergjum.
Gera skal ráð fyrir einni bráðamóttöku og þangað komi allir sem
þurfa á bráðaþjónustu að halda. Í
tengslum við bráðamóttökuna
verði mjög góð aðkoma sjúkrabíla
og lendingarpallur fyrir þyrlu. ■

Dómnefnd í skipulagssamkeppni um hátæknisjúkrahús
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
hefur skipað dómnefnd vegna skipulagssamkeppni til undirbúnings deiliskipulagi
á lóðinni við Hringbraut þar sem fyrirhugað er að reisa nýtt sjúkrahús.

deildar Háskóla Íslands.

Dómnefndin er þannig skipuð:
Ingibjörg Pálmadóttir fyrrverandi heilbrigðisráðherra, formaður

Án tilnefningar:
Ragnheiður Haraldsdóttir skrifstofustjóri
heilsugæslu-, sjúkrahúsa- og öldrunarmála, (höfuðborgarsvæðið) í heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytinu.

Tilnefndir af Landspítala – háskólasjúkrahúsi:
Jóhannes M. Gunnarsson settur forstjóri
LSH til 1. maí nk., svo lækningaforstjóri,
Ingólfur Þórisson framkvæmdastjóri skrifstofu tækni og eigna, LSH.
Tilnefndur af Háskóla Íslands:
Dr. Stefán B. Sigurðsson forseti Lækna-

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
Málfríður Klara Kristiansen arkitekt,
Steinþór Kári Kárason arkitekt.

Framkvæmdasýsla ríkisins og skrifstofa
tækni og eigna á LSH verða dómnefndinni til aðstoðar í störfum hennar. Jafnframt munu arkitektarnir Ásdís Ingþórsdóttir og Gíslína Guðmundsdóttir, starfsmenn Framkvæmdasýslu ríkisins, verða
ritarar dómnefndar.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Slagur fyrrverandi formanna

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Sögur af ofbeldi og glæpum fá muna meira pláss í
fjölmiðlum en tilefni gefur til.

Sighvatur Björgvinsson fyrrverandi formaður Aþýðuflokksins og Jón Baldvin
Hannibalsson fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins hafa báðir stungið niður
penna til stuðnings frambjóðendum í formannsslag Samfylkingarinnar. Sighvatur skrifar
langt mál á stuðningsmannasíðu Össurar Skarphéðinssonar en Jón Baldvin á heimasíðu
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Því skal
til haga haldið,
að báðir eru
Jón Baldvin og
Sighvatur þjón-

ar íslensku þjóðarinnar í utanríkisþjónustunni.
Sighvatur varð fyrri til og hefur nokkrar
áhyggjur af átökum og sundrungarhneigð
sem ævinlega fylgir miklum flokkadráttum. Hann þakkar Össuri að Samfylkingin
er orðinn næst stærstur krataflokka á
Norðurlöndum. Hann hafi vikið fyrir Ingibjörgu Sólrúnu fyrir síðustu alþingiskosningar þegar fullreynt var að enginn annar
vildi gera það innan Samfylkingarinnar.
Sighvatur lýkur máli sínu á þessa leið:
„Þær staðreyndir, sem taldar eru upp hér
að framan, tala hins vegar sínu máli. Össur Skarphéðinsson hefur til þess unnið
að honum gefist tækifæri á því að leiða
Samfylkinguna í kosningum. Þrátt fyrir
góðan árangur hans sem formaður
flokksins hefur hann aldrei fengið það
tækifæri. Hann á það inni hjá okkur.”

Við búum í
öruggu samfélagi
Þ
Jón þjófur
að var þungt yfir fréttatímum ljósvakamiðlanna í
gærkvöldi. Í gær barst önnur fréttin á stuttum tíma af
grófum ofbeldisglæp á Akureyri. Í báðum málum
komu ungir menn við sögu og í báðum tilfellum sýndu þeir
óvenju einbeittan brotavilja gagnvart fórnarlömbum sínum.
Í gær vildi líka svo til að Hæstiréttur úrskurðaði í tveimur umtöluðum glæpamálum, annars vegar voru staðfestir
dómar yfir sakborningunum í líkfundarmálinu svokallaða
og hins vegar voru þyngdir dómar frá því í héraði yfir
tveimur handrukkurum sem keyptir voru til að ganga í
skrokk á manni sem þeir áttu ekkert sökótt við.
Á hvaða leið er þetta þjóðfélag? Þetta er eflaust spurning
sem margir spyrja sig, ekki síst vegna þess að undanfarna
mánuði, og reyndar vel rúmlega það, hafa dunið á okkur látlausar fréttir af glæpum og ofbeldi. Svarið við þessari
spurningu kemur því kannski einhverjum á óvart; íslenskt
þjóðfélag er hreint ekkert að fara fjandans til.
Þegar tölfræðiupplýsingar lögreglunnar eru skoðaðar
sést svart á hvítu að ofbeldisglæpum hefur ekki fjölgað undanfarin ár og reyndar benda nýjustu tölur til þess að heldur
hafi dregið úr þeim ef eitthvað er.
En hvernig stendur þá á því að ofbeldi er nánast eins og
daglegt brauð í umhverfi okkar? Þar eigum við fjölmiðlar
stærsta sök. Fréttum af glæpamálum hefur fjölgað mikið og
tónninn í fréttunum hefur harðnað; það er ekkert dregið
undan í lýsingum á voðaverkunum.
Nú er ekkert að því að fjalla um slík mál, því umfjöllunin
getur fengið fólk til þess að rísa upp gegn ofbeldi og þar með
dregið úr því. En skefjalaus fréttaflutningur af ofbeldisglæpum getur magnað upp algörlega tilefnislausan ótta hjá
fólki sem er í nánast engri hættu fyrir mönnunum sem fjallað er um.
Í langflestum tilfellum er verið að segja fréttir af innbyrðis átökum ógæfumanna sem eru að handrukka og misþyrma hver öðrum, Venulegt fólk kemur þar hvergi nærri.
Venjulegt fólk er líka heima hjá sér í fastasvefni milli fimm
og sjö á morgana þegar níu af hverjum tíu meiriháttar líkamsárásum eiga sér stað.
Margir játa það fúslega að þora ekki að heimsækja miðborg Reykjavíkur eftir að skyggja tekur, enda á hún að vera
eins og löglaus vígvöllur um helgar. Þetta ástand er stórlega
ýkt ef ekki hreint fals. Það eru örugglega hlutfallslega meiri
líkur á því að fá á kjaftinn á sveitaballi en á Laugaveginum
aðfaranótt laugardags.
Í könnun sem var gerð meðal landsmanna fyrir fáeinum
árum kom í ljós að því fjær sem fólk bjó miðbænum, þeim
mun hræddara var það við hann, enda hafði það fólk ekki
aðra mynd af honum en þá sem það las eða heyrði um í fjölmiðlum. En ekki vera hrædd. Við Íslendingar erum svo
gæfusamir að búa í einhverju öruggasta samfélagi í heimi.
Ekki láta neinn telja ykkur trú um annað. ■

Hún er fræg sagan um Jón þjóf,
sem fékk viðurnefni sitt af því að
það var stolið frá honum. Öryrkjar
landsins virðast vera að lenda í
svipuðu heilkenni og Jón þjófur.
Ný skýrsla Tryggva Herbertssonar
hjá Hagfræðistofnun Háskólans
um íslenska öryrkja sýnir ótrúlega
fjölgun þeirra á síðustu árum og þá
sérstaklega í hópi ungra öryrkja.
Svo virðist af fréttamati fjölmiðla
og viðbrögðum sérfræðinga og
stjórnmálamanna sem þessi fjölgun komi bæði mjög á óvart og þyki
óeðlileg. Í því felst yfirlýsing um
að eitthvað sé bogið við hana. Fólk
sé á bótum, sem ekki eigi að vera
það. Allt er þetta ugglaust rétt, svo
langt sem það nær. Hins vegar er
mjög mikilvægt að gæta vel að
þeim ályktunum sem eru dregnar
af þessu. Strax heyrist í umræðunni sú krafa – og sumir virðast
telja hana óumflýjanlega – að þessi
óeðlilega fjölgun muni leiða til þess
að örorkubætur þurfi að lækka.
Með því móti væri í raun verið að
stela hluta af bótunum frá öryrkjum, en um leið væru þeir sjálfir
kallaðir þjófar. Öryrkjar væru
komnir í fótspor Jóns þjófs – þjófkenndir fyrir að láta stela frá sér!
Þótt hótunin um þjófkenningu
vofi stöðugt yfir eru sem betur fer
fleiri hugmyndir uppi varðandi
viðbrögð við þessum nýju tíðindum, sem þó hafa legið í aðalatriðum fyrir um talsvert langt skeið.
Þannig er haft eftir yfirtryggingalækni hér í blaðinu í gær að herða
eigi eftirlit með því að örorkubótakerfið sé misnotað, sem vissulega
er sjálfsagt að gera. Hins vegar er
ótrúlegt að sú mikla fjölgun og sú
breyting á örorkumynstri sem
fram kemur í skýrslu Tryggva
Þórs stafi nema að örlitlu leyti af
einhverju svindli eða raunverulegum „þjófum“. Hins vegar er því
ekki að neita að hún er lífseig almenningstrúin á að stórir hópar öryrkja séu á einhvers konar gerviörorku og þess vegna mun það
gagnast öryrkjum sjálfum og samúð með málstað þeirra vel ef
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UM UMRÆÐUR ÖRYRKJA
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Á Íslandi hafa menn
verið í mikilli afneitun undanfarin ár varðandi
umfang og eðli félagslegra
vandamála.
Tryggingastofnun tekst að slá á þá
trú að svindl sé mikið stundað.
En það hafa jafnframt komið
ábendingar sem snúa einmitt að
kjarna málsins. Þannig bendir yfirtryggingalæknir á það aftast í fyrrnefndri frétt gærdagsins að hluti
skýringarinnar á fjölgun öryrkja
séu vaxandi kröfur um arðsemi á
vinnumarkaði og að þeir sem hefðu
skerta færni á einhvern hátt, jafnvel tímabundið, gæfust frekar upp
eða væru látnir fara. Rannsóknir á
Íslandi bentu til tölfræðilegs sambands milli atvinnuleysis og nýgengis örorku. Á þetta hefur Jón
Kristjánsson líka bent og dregið athygli manna jafnframt að því að atvinnuleysisbætur séu lægri en örorkubætur þannig að hugsanlega
sæki fólk því frekar í örorkubæturnar. Þó Jón hafi farið varlega í
yfirlýsingar um aðgerðir, sem
kannski er skiljanlegt á þessu stigi,
er ljóst að hann virðist gera sér
grein fyrir að vandamálið tengist
fleiri kerfum og fleiri sviðum þjóðfélagsins en bara örorkubóta- eða
örorkumatskerfinu. Það eitt að
taka þannig til orða – eins og hvert
stórmennið á fætur öðru gerir – að
fólk sé að „festast á örorkubótum“
eftir tímabundin vandræði bendir
til að það sé eitthvað að því um-

Þá reynir á
Jón Baldvin Hannibalsson tæpir á stuðningi sínum við Ingibjörgu Sólrúnu á
heimasíðu hennar og segir: „Ég tek eftir
því, að vinur minn Sighvatur Björgvinsson,
birtir grein á heimasíðu formanns Samfylkingarinnar honum til stuðnings í yfirstandandi formannskjöri. Þar með þykir
það ekki tiltökumál, þótt sendiherra fjalli
opinberlega um formannskjör í flokki sínum – ef þeir styðja Össur. Þá hlýtur það
að gilda jafnt um aðra formannsframbjóðendur.” Jón Baldvin hefur ekki miklar
áhyggjur af átökum, en spyr: „Og spurningin til frambjóðendanna er bara ein:
Hafa þeir manndóm til að hlíta dómi
kjósenda án eftirmála og að starfa saman
af fullum heilindum fyrir málefnunum
sjálfum, eins og ekkert hafi í skorist.“

johannh@frettabladid.is

hverfi sem ekki getur tekið við
þessu fólki.
Á Íslandi hafa menn verið í mikilli afneitun undanfarin ár varðandi umfang og eðli félagslegra
vandamála. Einn fylgifiskur þeirrar afneitunar er að úrræði eða aðgerðir til að mæta félagslegum
vandamálum hafa verið takmörkuð. Það er ólíklegt að boðin séu
fram úrræði eða viðbrögð við
vandamálum sem menn viðurkenna ekki að séu til. Þess vegna
hefur á Íslandi átt sér stað gríðarlega umfangsmikil endurskilgreining á því sem erlendis eru talin algeng og vel þekkt félagsleg vandamál. Þessi vandamál verða nefnilega að heilbrigðisvandamálum á
Íslandi. Heilbrigðiskerfið er látið
taka við bráðasta félagslega vanda
og best þykir ef hægt er að takast á
við málin með einföldum en áhrifaríkum lausnum eins og t.d. lyfjagjöf. Erfiðleikarnir verða ekki að
viðurkenndum vanda fyrr en búið
er að framvísa læknisvottorði.
Vandinn er hins vegar til staðar
og vissulega er mikilvæg skörun í
nútímasamfélagi milli félagslegra
vandamála og heilbrigðisvandamála. Hins vegar er bæði skynsamlegra og árangursríkara að viðurkenna félagslegu vandamálin sem
félagsleg vandamál og gera ráðstafanir til að mæta þeim sem slíkum, en skilgreina síðan heilbrigðisvandamál sem heilbrigðisvandamál. Skýrsla Tryggva Þórs Herbertssonar er því ekki endilega
áfellisdómur yfir örorkubótakerfinu og því síður er hún tilefni til að
búa til Jón þjóf úr öryrkjum.
Skýrslan er hins vegar skjalfestur
vitnisburður um séríslenska endurskilgreiningu á félagslegum
vandamálum sem heilbrigðisvandamálum.
Okkar vandi er afneitunin.
Fyrsta skrefið er að viðurkenna að
við eigum við umfangsmikinn félagslegan vanda að glíma, sem ekki
verður leystur með lyfseðli eða
læknisvottorði. ■
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Ótrúlegt verð
Eingöngu fáanlegt í Hagkaupum Smáralind og á markaði
Hagkaupa Óseyri 1 Akureyri
Nuddstóll TS-866
Ekta leður

Frábær afslöppun sem þú
verður að prófa!

Hægindastóll

• Rafknúinn stilling á baki og sæti
• 4 mótorar sem nudda
• Hægt er að stilla styrkleikann á 8
mismunandi vegu
• Nudd í baki sem gengur upp
og niður bakið.

Ekta leður

Sestu í stólinn og láttu
þreytuna líða úr þér!

Vaxtalaust 20 mán. tilboð

• Stillanlegt bak
og sæti
• Leður

Vaxtalaust 10 mán. tilboð

9.999kr á mánuði *

4.999kr á mánuði *

fullt verð 199.990kr

fullt verð 49.990kr

Nuddstólar í úrvali
Nuddstólar eru nýjung
sem virkar!

Ótrúleg þægindi sem allir
verða að sannreyna!

Komdu og prófaðu
þægindin!

Vaxtalaust 10 mán. tilboð

Vaxtalaust 10 mán. tilboð

Vaxtalaust 10 mán. tilboð

4.999kr á mánuði *

9.999kr á mánuði *

3.999kr á mánuði *

fullt verð 49.990kr

fullt verð 99.990kr

fullt verð 39.990kr

Nuddstóll TS-838BR

Nuddstóll TS-836G

Nuddstóll TS-804F

• Innbyggt útvarp
• 8 stillanleg nudd svæði
• Nudd í fótskemli
• Stillanlegt bak og sæti

• Rafknúinn stilling á baki og sæti
• 4 mótorar sem nudda
• Hægt er að stilla styrkleikann á 8
mismunandi vegu
• Nudd í baki sem gengur upp
og niður bakið.

• 8 stillanleg nudd svæði
• Nudd í fótskemli
• Stillanlegt bak og sæti

Gildir á meðan birgðir endast.
*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.
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Fjármál stjórnmálaflokka: Nú er lag
UMRÆÐAN
FJÁRREIÐUR
FLOKKA

STEFÁN JÓN HAFSTEIN

FORMAÐUR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR
SAMFYLKINGARINNAR

Ár er liðið síðan kynnt var áskorun Samfylkingarinnar til annarra stjórnmálaflokka um að
hefja viðræður um reglur er
varða fjárreiður stjórnmálaflokka.
Framkvæmdastjórn
flokksins sendi öllum flokkum á

Alþingi boð um viðræður um
efnið. Ritstjórn Morgunblaðsins
var samkvæm sjálfri sér þegar
deilan um fjölmiðlalögin stóð
sem hæst og tók undir með okkur, benti á að krafa um leikreglur fjölmiðla í nafni lýðræðis ætti
ekki síður við um stjórnmálaflokka. Um svipað leyti birti
Fréttablaðið grein þess efnis að
tilmæli Evrópuráðsins um fjárreiður stjórnmálaflokka væru í
raun fullkomlega hliðstæð tilmælum um fjölmiðla – sem þá
var mjög hampað til stuðnings
frumvarpi um eignarhald á fjölmiðlum. Einn flokkur á Íslandi
hafnaði ósk Samfylkingar sem
sett var fram fyrir réttu ári:
Sjálfstæðisflokkurinn.

Hættulegur
bremsubúnaður
LEÓ S. ÁGÚSTSSON

SKRIFAR UM UMFERÐARÖRYGGI

Fyrir fjórum árum keyrði konan
mín hressilega aftan á næsta bíl í
hálku. Þetta var heilmikið tjón
þar sem bíllinn var nýr og ekki
með kaskótryggingu, og ég var
satt að segja hálf pirraður á
þeirri útskýringu að „hann hefði
bara ekkert stoppað“. En samt,
svona í bakheilanum, fór ég að
velta því fyrir mér hvers konar
fyrirbæri þessar ABS-bremsur
væru eiginlega. En þær þrælvirkuðu yfir sumarið, og þegar

,,

Ég gaf því vel í og
negldi svo niður
bremsurnar; en herre gud,
ég var kominn á eitthvert
flug sem ég réð ekki við.

hálkan kom næst fannst mér þær
virka sannfærandi þegar maður
fann þessa malarkenndu mótstöðu þegar maður tyllti í pedalann – þarna var greinilega í
gangi heilastarfsemi æðri manns
eigin. En svo sá ég í sjónvarpinu
frétt frá einhverri stórborg í
Evrópu þar sem fjöldaárekstur
varð í hálku, og það vakti strax
athygli mína hvernig bílarnir
keyrðu bara eins og tívolíbílar

hver aftan á annan; ekkert
skrens eða skakkir bílar, heldur
bara búmm, búmm, búmm.
Ég ákvað að fá málin á hreint
einn ísilagðan morgun, og þar
sem vegurinn inn í hverfið hjá
mér er brattur niður og hlykkjóttur var hann kjörinn fyrir
svona tilraun. Ég gaf því vel í og
negldi svo niður bremsurnar; en
herre gud, ég var kominn á eitthvert flug sem ég réð ekki við.
Og standandi á bremsunni brunaði ég niður án þess að bíllinn
sýndi nokkur merki um að vera
að hlýða mér, og ég var farinn að
leita að hentugum stað til að
keyra út af áður en að ég kæmi
inn á aðalumferðargötuna. En
svo hægði hann á sér og var ljúfur sem lamb í lokabeygjunni. En
eftir stendur sú vissa mín að
ABS-bremsur séu enn eitt feilskotið í tölvumálum; þarna er
tekinn frá manni þessi einfaldi
réttur að geta læst bremsunum
með því að stíga á pedalann. Og
þegar tekið er mið af því hve
mörg umferðaróhöpp verða við
aftanákeyrslu í hálku er það
skelfileg staðreynd sem blasir
við; það eru kannski ekki nema 2
sekúndur sem maður hefur til að
þrykkja niður pedalanum eftir
að heilinn hefur unnið sitt verk.
Og þá getur jafnvel hin fullkomnasta tölva ekki sett á svið
þann dans sem ákveður æskilegt
bremsumagn í hjólin til að
stoppa í tæka tíð. ■

Of langt gengið
ÁSMUNDUR BREKKAN

SKRIFAR UM ÖRYGGI HINS ALMENNA
BORGARA

Í Fréttablaðinu mánudaginn 25.
apríl var lítið fréttaskot sem
vakti athygli mína og raunar
nokkurn ugg og umhugsun.
Fyrirsögnin er „Óráðlegt að
þyngja dóma“ en í fréttinni er
vísað til ummæla ágæts yfirlögregluþjóns í Reykjavík og eftir
honum haft eftirfarandi: „Ef
dómar verða þyngdir til muna
þýðir það að mun meira er þá í
húfi fyrir afbrotamennina og þá
er líklegt að lögreglumenn geti
lent í mun hættulegri aðstæðum
gagnvart þeim en nú er.“ Sé hér
rétt eftir haft vekur það óneit-

anlega upp ýmsar spurningar
um hversu mikils marglofað
réttaröryggi hins almenna borgara er í raun virði, og hvort
tillitssemi réttarríkisins sé
kannski komin einum of langt í
þjónustulund sinni og jafnræðisvilja.
Í þessu sama tölublaði Fréttablaðsins er á innsíðu frétt nokkuð sama eðlis og þá að inntaki
sennilega sýnu alvarlegri, þar
sem sýslumannsfulltrúi á Akureyri telur tvo sýnilega snarvitlausa unglinga „ekki ógna almenningshagsmunum“. Hvað er
að gerast? Fróðlegt og æskilegt
væri að fá umræðu, skoðanaskipti og skoðanakönnun varðandi þessi viðhorf, sem þarna
birtast. ■

Nú hafa þingflokkarnir opnað
málið og því gefst gott tækifæri
til að ræða þessi mál af yfirvegun og skynsemi. Langt er í næstu
sveitarstjórnarkosningar og enn
lengra
í
alþingiskosningar.
Flokkarnir geta komið sér saman um blöndu af tvennu: Tillögu
um almennan lagaramma er
varðar fjárstuðning við stjórnmálaflokka og fjárreiður þeirra,
og freistað þess samtímis að ná
samkomulagi um að takmarka
kostnað við kosningabaráttu.
Um fjármál einstakra þingmanna (og allra kjörinna fulltrúa) mætti hafa fleiri orð: Ég
hef látið þá skoðun í ljósi að ekki
nægi að upplýsa eignatengsl eða
hagsmunavensl þingmanna. Ég

tel að kjörnir fulltrúar á þingi og
í sveitarstjórnum eigi ekki að
safna fé til eigin prófkjörsbaráttu eða flokka sinna. Sú þakkarskuld sem þannig getur skapast
kann að valda miklu alvarlegri
,,hagsmunatorgstreitu“ en hlutabréfaeign sem stofnað er til af
eigin tekjum á almennum markaði. Á þessu þarf að taka samtímis öðru, og hér tala ég af eigin
reynslu manns sem aflað hefur
fjár til flokksins, eins og líklega
langflestir eða allir sem nú
gegna trúnaðarstöðum í stjórnmálum. Alþingi hefur hækkað
umtalsvert stuðning til flokka á
liðnum misserum, þeir eru
væntanlega ekki jafn skuldsettir
og oft áður, og því vonandi ekki

jafn háðir óbreyttu ástandi og
fyrr. Þá vitum við að kostnaður
við kosningabaráttu hefur aukist
mjög og nálgast að vera ósiðlegur miðað við hvað hægt er að
komast af með án þess að nokkur beri skarðan hlut frá borði. Í
því efni hafa sakbendingar
gengið á milli og minn eigin
flokkur áreiðanlega ekki barnanna bestur. Látum sem nú sé
mikilvægara að búa í haginn
fyrir framtíðina en koma höggi
hver á annan, allir flokkar saman, því hér eiga margir sök. Og
margir hafa hag af því að vel
takist til í því starfi sem nú ætti
senn að fara í hönd, að skilgreina
ábyrgð og skyldur um fjárreiður
stjórnmálaflokka. ■

Ófremdarástand á Hrafnistu
Hvílíka skömm hef ég á yfirvöldum þessa lands, þar sem
eingöngu er hugsað um að
budda þeirra sem stjórna sé
sem þyngst og skiptir þá engu
máli hversu létt budda hinna er,
sem strita fyrir brauði sínu og
fá brotabrot af því sem yfirmennirnir fá. Þetta láglaunafólk
fær þá tilfinningu að það sé
einskis nýtt þar sem enga virðingu er að fá fyrir þau störf sem
það vinnur. Er ég þá sérstaklega
að tala um þá sem lægstu launin
hafa.
Þau störf sem lægst eru launuð eru mörg hver í hjúkrunargeiranum og snúa að þeim sem
sinna þurfa öldruðum og fötluðum. Ég spyr, hvernig er hægt að
koma svona fram við þetta fólk,
en ætlast samt til þess að það
sinni með gleði þeim verkefnum
sem það fær og leysi sitt verk
vel af hendi? Hversu þung þarf
budda „hinna útvöldu“ að vera
svo að þetta fólk fái það sem það
á skilið? Ég get ekki orða bundist, þar sem ég hef orðið vitni að
þessu óréttlæti á dvalarheimili
aldraðra að Hrafnistu í Reykjavík.
Undanfarið hefur verið í umræðunni að meðferðin á heimilisfólki Hrafnistu, og þá sérstaklega þeim veikustu, sé ekki til
sóma fyrir þessa stofnun. Ég
skrifa þessi orð því málið er
mér skylt. Móðir mín, sem verður níræð í sumar, dvelur að
Hrafnistu í Reykjavík. Varð hún
fyrir því óláni að detta í janúar
síðastliðnum – en ekki er alveg
ljóst hvernig það bar að – þannig
að hún fór úr axlarlið og fékk
mikið höfuðhögg. Ég kvarta
ekki yfir meðferðinni sem hún
fékk eftir slysið, en síðan þá
hefur hún ekki verið fótafær og
er algerlega ósjálfbjarga. Aftur
á móti átti ég ekki von á því sem
eftir kom, sem ég kenni engu
öðru um en slælegri stjórnun og
of fáu starfsfólki til að sinna
þeim verkefnum sem vinna
þarf.
Þrisvar sinnum höfum við í
fjölskyldunni komið að móður
minni þar sem hún hefur legið í
saur sínum (hún er reyndar með
bleiu) – og ekki nóg með það,
heldur var hún búin að kafa með
hendurnar í allt saman. Daginn
sem þetta gerðist í þriðja skiptið hafði ég komið til hennar um
klukkan 14.00, en þegar ég var
að fara bað hún um að komast á
klósett og lét ég vita af því strax
og bað um að henni yrði hjálpað.
Þegar systir mín kom til hennar

UMRÆÐAN
UMÖNNUN
ALDRAÐRA

,,

KARITAS GUÐMUNDSDÓTTIR

BÓKARI

Oft hefur mig
langað að segja
mitt álit en ekki vogað
mér, þar sem ég hef óttast
að móðir mín yrði fyrir
áreitni og henni sinnt verr,
ef ég segði eitthvað misjafnt um stofnunina. Nú
er mér hreinlega ofboðið
og læt þetta flakka. Ekkert þýðir að tala við yfirmennina, því þeir þykjast
ekkert geta gert til að
bæta ástandið.

kl. 17.00 sama dag var ástandið
á þann veg sem að framan er
lýst. Bað systir mín þá um að
henni yrði sinnt og var það gert,
en ekki var hirt um að skipta á
rúminu, þrátt fyrir óhreinindin
sem voru í rúmfötunum. Það var
ekki gert fyrr en tveim dögum
síðar.
Við sem eigum foreldra á
dvalarheimilum eigum erfitt
með að horfa upp á svona lagað.
Þeir sem reka Hrafnistu – sem
og aðrar slíkar stofnanir – verða
að gera sér grein fyrir að svona
mega hlutirnir ekki vera.
Oft hefur mig langað að segja
mitt álit en ekki vogað mér, þar
sem ég hef óttast að móðir mín
yrði fyrir áreitni og henni sinnt
verr, ef ég segði eitthvað
misjafnt um stofnunina. Nú er
mér hreinlega ofboðið og læt
þetta flakka. Ekkert þýðir að
tala við yfirmennina, því þeir
þykjast ekkert geta gert til að
bæta ástandið. Fólk fæst ekki til
að vinna þessi störf vegna launanna og þess vegna verður
mannfæðin bara áfram og þeir
sem eru þó til staðar þurfa að
vinna tveggja og þriggja manna
verk, sem hlýtur síðan að koma

niður á heimilisfólkinu.
Eina leiðin til að breyta
þessu, að mínu mati, er að sýna
starfsfólkinu þá virðingu að
borga því laun sem sómi er að
svo hægt sé að gera þá kröfu að
það vinni vinnuna sína og sýni
því fólki sem þarna dvelur þá
virðingu sem því ber. Ekki er
hægt að búast við að þeir sem
niðurlægðir eru sinni vinnu
sinni sem skyldi. Þarna er samt
sem áður margt yndislegt fólk í
vinnu, en ég vil bara ekki trúa
að ekki sé hægt að bæta aðstöðu
þessa fólks og að þetta þjóðfélag
sé svo illa statt að foreldrar
okkar þurfi að líða fyrir græðgi
þeirra sem völdin hafa. Ríkið
þarf að styðja stofnun eins og
Hrafnistu.
Hvernig má það vera í lýðræðisþjóðfélagi eins og okkar að
misréttið sé svona mikið?
Alþingi, sem á að halda vörð um
réttláta úthlutun gæða í landinu,
hefur engan veginn staðið sig í
að setja lög um laun og launaútreikning. Í hvert skipti sem
laun eru hækkuð skv. kjarasamningum er hækkunin í prósentum
talin. Hvers vegna í ósköpunum
er þessu ekki breytt í krónutöluhækkun – með lögum? Enginn
þarf að segja mér að þeir sem
sitja á „Hinu háa Alþingi“ sjái
ekki óréttlætið og mismununina í
þessum hækkunum, en því
miður er ekkert hægt að gera því
þá fá „stjörnurnar“ minna!
Stefnan er hreint og beint sú
að kúga þá sem minnst mega
sín, svo þeir sem stjórna geti
setið að kjötkötlunum. Fólk á að
sitja og standa eins og þeir vilja
– sjúkrahúsin eru svelt því þeir
veiku skipta ekki máli – svo og
menntakerfið, því unga fólkið
má ekki skilja of mikið svo það
verði auðsveipara. Hvað á
maður að halda?
Skilja menn ekki að með góðum og vel reknum sjúkrastofnunum, þar sem hæft fólk getur
starfað eðlilega – en ekki undir
eilífu ofurálagi – skapast hraustari þjóð. Að sama skapi og vel
reknar menntastofnanir með
hæfa kennara skapa sterka þjóð
til öflunar lífsviðurværis með
hugvitið að vopni.
Ég skora á fólkið í landinu að
rísa upp áður en það hverfur
alveg í skítinn og velta auðjöfrunum ofan af sér – fyrr er ekki
von á breytingu á högum lægri
stétta þessa þjóðfélags og að
aldraðir og sjúkir fái að lifa við
þá virðingu sem þeir eiga skilið
til jafns við aðra í þjóðfélaginu. ■

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!
EITT SÍMANÚMER
UM LAND ALLT

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 5.06
AKUREYRI 4.40

13.25
13.10

21.46
21.42

[

Heimild: Almanak Háskólans
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Fótboltavörur á tilboðsverði
BLS. 5

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Neytendur hafa áhrif á
vatnsbúskap heimsins

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 29. apríl,
119. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Sameinuðu þjóðirnar
telja að verði ekkert að
gert muni vatnsnotkun
vegna matvælaframleiðslu tvöfaldast til
ársins 2050.

Mér finnst svo
gaman í bólinu
mínu áður en ég
fer að sofa.
Þá er mamma svo
mömmuleg!

Með vali sínu á matvörum
geta neytendur haft afgerandi áhrif á vatnsbúskap
heimsbyggðarinnar.
Í
nýrri skýrslu sem kynnt
var á fundi nefndar Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun kemur fram
að ef ekkert verði að gert
muni vatnsnotkun vegna
framleiðslu á matvælum
tvöfaldast fram til ársins
2050.
Samkvæmt skýrslunni
liggur lykillinn að lausn á
þessum vanda hvorki hjá
bændum, ríkisstjórnum né
tæknimönnum,
heldur
ræður val neytenda mestu.
Þeir geti valið á milli hollrar fæðu úr heimabyggð,
sem framleidd er með
sjálfbærum aðferðum, eða

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Neytendur geta hafnað matvöru
þar sem miklu vatni er sóað við
framleiðsluna.

matvöru þar sem miklu
vatni og öðrum auðlindum
hefur verið sóað við framleiðsluna.
Í skýrslunni er kallað
eftir meiri upplýsingum til
neytenda um aðferðir við
matvælaframleiðslu
og
um félagsleg og umhverfisleg áhrif mismunandi aðferða. ■

Smáauglýsingar

LIGGUR Í LOFTINU

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

Gunnar Hansson leikari er bestur í grjónagraut og grillrifjum.

Salatið bjargar mannorðinu
Gunnar Hansson leikari streitist á
móti þegar ruslfæðið togar í hann og
hefur oftar en ekki sigur. Hann segist
þó ekki elda nógu oft, en er stoltur af
grjónagrautnum sínum.
„Ég er mjög meðvitaður en ekki alveg nógu
duglegur að borða hollt.“ segir Gunnar. „Ég
er heldur ekki nógu duglegur að elda þó
mér finnist það mjög gaman þegar ég byrja
á annað borð. Ef ég hins vegar er illa svangur er fyrsta hugsunin ruslfæði og þá þarf
ég að beita mig hörðu til að beina huganum
á aðrar slóðir. Þetta er samt allt að koma og
nú er ég mikið í Melabúðinni og kaupi grillaðan kjúkling.“
Þegar Gunnar er með börnin sín hjá sér
eldar hann grjónagraut, sem hann segir að
sé alltaf sérlega vel heppnaður, og mexíkóskar pönnukökur og kjúklingaréttir
liggja líka ágætlega fyrir honum.
„En það sem ég geri lang, langbest er að
grilla svínarif,“ segir Gunnar. „Ég luma á

trikki sem Gunnar Óli Kvaran vinur minn
kenndi mér en það er algjört leyndarmál,“
segir hann og ljóstrar upp leyndarmálinu í
um 100 þúsund eintökum.
„Galdurinn er að sjóða rifin áður en þau
eru grilluð. Maður lætur þau malla í um það
bil klukkutíma í þremur fjórðu af vatni og
einum fjórða af pilsner. Svo penslar maður
rifin grimmt með grillsósunni meðan á
steikingu stendur, en þau eru tilbúin þegar
þau eru fallega stökk. Þá er sniðugt að
pensla einu sinni enn og þá verða þau algjör
snilld. Gunnar vinur minn býr að sjálfsögðu
til sína eigin grillsósu en ég kaupi einhverja
góða úti í búð,“ segir Gunnar. „Svo ber ég
fram með þessu hrísgrjón og salat, en það
er bara til að bjarga mannorðinu, sjálfum
finnst mér best að borða þetta eintómt.“
Nú er Gunnar á fullu í sýningum Borgarleikhússins á Terrorisma. „Þetta er gríðarlega gott stykki og mikill og svartur húmor.
Áhorfendur vakna þó til nýrrar vitundar
um terrorisma, sem á sér oft stað í nánasta
umhverfi þeirra þó hann verði ekki fréttnæmur fyrr en á hæsta stigi.“ ■

í tilboðum
Blómaval býður nú grasáburð
á góðu verði. Þar hefur fimm
kílóa poki lækkað úr 549 kr. í
299 kr. eða um 45%. Þetta tilboð ætti að kæta þá sem hafa
yfir lendum að ráða og halda
þeim í góðri rækt því áburðurinn er sérvalinn á grasflatir.
Gallapils, bolir,
peysur, buxur,
jakkar, toppar og
ýmislegt fleira
er á tilboði
hjá tískuversluninni Cher á
Laugavegi 82.
Afslátturinn
nemur 30%.
Allt eru þetta
nýjar vörur í
númerum
frá 34 til 48
en mest í 40-44. Auk þess veitir Cher 10% af allri annarri vöru
í versluninni. Tilboðið stendur
fram á þriðjudag.

Garð- og svalahúsgögn eru á
lækkuðu verði hjá Garðheimum. Nefna má sett sem heitir
Tennis og inniheldur borð og
fjóra stóla. Það var áður á
19.950 kr. en er nú á 15.950
kr. og annað krúttlegt sett sem
nefnist Bistro, það kostaði
áður 12.450 kr. en er
nú á 9.950 kr. Auk þess
eru pallahitarar, moltukassar, kurlarar og
mosatætarar á
15% afslætti í
Garðheimum.
Sumarúlpur og
kápur eru á 15%
afslætti hjá
Hrafnhildi á
Engjateig 5.
Þær eru í ýmsum litum og gerðum og
gildir afslátturinn aðeins fram á
helgina. Hjá Hrafnhildi er opið
virka daga frá 10-18 og laugardaga frá 10-16.

tilbod@frettabladid.is

[

]

Sveppir

Sveppir eru uppfullir af B-vítamíni, og þá sérstaklega B12, ásamt járni og kalíum. Best er að kaupa þá ferska og
geyma þá í kæli í bréfpoka.

JACOB'S CREEK: Ofursopi Ástralíu
„Ofursopi Ástralíu“, eða „Australia's Top Drop“, er vínið
Jacob’s Creek nefnt af andfætlingum okkar. Philip Laffer, víngerðarmaðurinn á bak við Jacob’s
Creek, hefur m.a. verið valinn víngerðarmaður Ástralíu en hann þykir í hópi helstu
víngerðarmanna heims. „Við búum við ákaflega góðar aðstæður frá náttúrunnar hendi
og höfum því getað nýtt landið mjög vel og
komið gæðunum í flöskurnar án mikilla tilfæringa. Við höfum líka alltaf haft þá
stefnu að setja peningana í framleiðsluna
frekar en auglýsingar og þess vegna
erum við að bjóða svona gott verð,“
segir Philip Laffer. Þrátt fyrir hógværð
Laffers er ljóst að það eru engir
aukvisar sem hugsa um markaðsmálin
hjá Orlando Wyndham en Jacob's
Creek er langsöluhæsta vínið í Ástralíu
og jafnframt það ástralska vín sem
mest er flutt út af. Fyrirtækið ætlar að
eyða 100 miljónum dollara í að byggja
upp framleiðslu sína næstu þrjú árin
til að anna þeirri miklu eftirspurn sem
er eftir vínunum á alþjóðamarkaði.
Patrick Ricard, forstjóri risasamsteypunnar Pernod Ricard, sem á Orlando Wyndham, segir að Jacob's
Creek sé „stjarnan í perlufesti samsteypunnar“ og markmiðið sé að gera
vínið að söluhæsta víni veraldar.
Kynningarverð á áströlskum dögum: Jacob's Creek ShirazCabernet 1.090 kr. og Jacob's Creek Chardonnay 990 kr.

Tómatar eru ber
Kirsuberjatómatar eru sætir
og ljúffengir og henta bæði í
salöt og matreiðslu.

Á LAUGARDÖGUM
- mest lesna blað landsins

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins
Cream

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta

Forréttur

verð f/ einrétta

Humarsúpa

kr. 850

verð f/ þriggja
rétta máltíð

m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur

kr. 2.950

kr. 3.890

kr. 2.980

kr. 3.890

kr. 3.150

kr. 3.990

Kirsuberjatómatar eru smávaxnir
tómatar, sérlega sætir og bragðgóðir og minna ef til vill fremur á
ber en grænmeti. Það er ekkert
skrítið þegar haft er í huga að
tómatar eru í raun ber. Kirsuberjatómatar henta vel í salöt en
ekki síður í ýmiss konar rétti.
Yfirleitt er þó best að elda þá ekki
of lengi, eða ekki lengur en svo að
þeir haldi lögun. Heitur kirsuberjatómatur, til dæmis kryddaður með ferskum kryddjurtum,
pipar og salti, getur verið eins og
bragðsprengja og er frábært meðlæti með margs konar mat. En svo
er líka gott að tína þá bara beint
upp í sig, rétt eins og hver önnur
ber.

m/ hvítvínssósu , grænmeti
og bakaðri kartöflu

Lambafillet
m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Nautalundir
m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð

kr. 690
Borðapantanir í síma 562 1988

Veitingahúsið Madonna

Rauðarárstíg 27

www.madonna.is

Kirsuberjatómatasalat með balsamediki
400 g kirsuberjatómatar
3 msk. ólífuolía
1 msk. balsamedik
1 tsk. sykur eða hunang
1 hvítlauksgeiri, pressaður
nýmalaður pipar
salt
hnefafylli af salatblöðum
8-10 grænar ólífur, steinlausar
75 g fetaostur

Hver tómatur um sig er skorinn í tvennt. Olía, edik, sykur,
hvítlaukur, pipar og salt sett í skál
og hrært vel saman. Tómatarnir
settir út í og blandað vel. Látið
standa í hálftíma og hrært öðru
hverju. Salatblöðin rifin eða söxuð gróft og ólífurnar skornar í
sneiðar. Öllu blandað saman í skál
og borið fram.
Kirsuberjatómatabrauð
300 ml vatn, ylvolgt
1 msk. þurrger
1 tsk. hunang eða sykur
450 g hveiti, eða eftir þörfum
1 tsk. salt
3 msk. ólífuolía
500 g kirsuberjatómatar
svolítið gróft salt (má sleppa)

Kirsuberjatómatar með hvítlauk
250 g kirsuberjatómatar
2-3 hvítlauksgeirar
3 msk. ólífuolía
nýmalaður pipar
salt
8-12 basilíkublöð

Ofninn hitaður í 200˚C. Djúp
rauf skorin í hliðina á hverjum
tómat, næstum inn að miðju. Hvítlauksgeirarnir skornir í þunnar
sneiðar og einni sneið stungið inn í
hvern tómat (best er að þrýsta ögn
á þá svo að raufin opnist). Þeir eru
svo settir í eldfast mót, hæfilega
stórt til að rúma þá í einföldu lagi,
ólífuolíu ýrt yfir og kryddað með
pipar og salti. Bakað í um 15 mínútur, eða þar til tómatarnir eru vel
mjúkir en halda enn lögun. Basilíkan söxuð og stráð yfir tómatana um
leið og þeir eru teknir úr ofninum.
Borið fram t.d. sem meðlæti með
mat eða sem sósa út á pasta.

LINDEMANS BIN: Risarnir frá Ástralíu

Nýr stór
humar
Nýlagað sushi

Glæsilegt úrval
fiskrétta
- tilbúnir á grillið
Opið frá 10-18:15
GNOÐARVOGI 44

Enski læknirinn Henry Lindeman hóf víngerð í Hunter-dalnum í
Nýja Suður-Wales í Ástralíu snemma á 19. öld. Lindemans er stærsta
vínhús Ástralíu, framleiðir einnig Rosemount, Penfolds og fleiri
gæðavín.
Lindemans Cabernet Sauvignon Bin 45 fékk nýlega afbragðseinkunn í tímaritinu Wine Spectator, 85 stig, og talin „bestu kaup“ í vínum. Vínið er nútímalegt, ávaxtaríkt og auðdrekkanlegt. Það ræður
við flestan mat og er ákaflega ljúft eitt og sér.
Lindemans Chardonnay Bin 65 er mest selda ástralska vínið í veröldinni. Rétt eins og cabernet sauvignon vínið hefur það verið útnefnt
„bestu kaup“ í Wine Spectator. Þetta vín flokkast sem þurrt vín, ákaflega ferskt vín og ávaxtaríkt, einnig finnst hér kemur af hnetu og eik.
Kynningarverð á áströlskum dögum 1.300 kr.

Vatn, ger og hunang eða sykur
sett í skál og látið standa í nokkrar
mínútur. Þá er hveiti, salti og 2
msk. af olíu bætt út í og hrært vel.
Deigið á að vera fremur þykkt en
þó ekki svo að hægt sé að hnoða
það með höndunum. Látið lyfta sér
við stofuhita í um 2 klst. Þá er því
hvolft úr skálinni á pappírsklædda
bökunarplötu og það mótað með
hveitistráðum höndum í fremur
þunnt
brauð,
ferhyrnt
eða
kringlótt. Tómötunum þrýst vel
ofan í brauðið og það síðan látið
lyfta sér aftur í um 25 mínútur. Á
meðan er ofninn hitaður í 220˚C.
Tómötunum þrýst aftur ofan í
brauðið, það penslað með 1 msk af
ólífuolíu, dálitlu grófu salti e.t.v.
stráð yfir, og það síðan bakað í 1820 mínútur, eða þar til það hefur
lyft sér vel og er fallega gullinbrúnt. ■
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Ferskir safar fyrir
heilsuna

Salat með
léttsýrðum
gúrkum og lárperu
Íslenskar agúrkur eru lostæti og ýmislegt hægt að
gera úr þeim.
Í þessari uppskrift er byrjað á
að léttsúrsa gúrkurnar smástund en síðan eru þær notaðar
í salat með Tex-Mex-yfirbragði.
Það er líka hægt að nota léttsýrðu gúrkurnar einar sér með
ýmiss konar réttum.
1 íslensk gúrka, lítil
5 msk. hvítvínsedik
150 ml vatn
2 msk. sykur
2 tsk. salt
nokkur piparkorn
2-3 íslenskir tómatar, vel þroskaðir
1 lárpera, vel þroskuð
1/2-1 chilialdin
hnefafylli af kóríanderlaufi

Gúrkurnar skornar í þunnar
sneiðar. Edik, vatn, sykur, salt
og piparkorn sett í pott og hitað að suðu. Látið sjóða í 2-3
mínútur og síðan eru gúrkusneiðarnar settar út í, potturinn tekinn af hitanum og
gúrkusneiðarnar látnar kólna
alveg í leginum. Hrært öðru
hverju. Tómatarnir eru svo
skornir í geira og lárperan afhýdd, steinninn fjarlægður og
aldinkjötið skorið í teninga.
Chilialdinið
saxað
smátt.
Tómatar, lárpera og chili sett í
skál og síðan er gúrkunum
blandað saman við ásamt dálitlu af leginum. Kóríanderinn
saxaður gróft og blandað saman við. Salatið er gott eitt sér
eða með ýmsum mat, til dæmis
soðnum og steiktum fiski eða
kjúklingi. ■

Ferskir safar njóta sífellt meiri vinsælda þar
sem þeir eru sneisafullir
af vítamínum og hægt er
að taka inn hluta af ráðlögðum dagskammti af
grænmeti og ávöxtum í
nokkrum sopum.
Langbest er að útbúa ferskan
safa sjálfur og drekka hann
alveg ferskan til að tryggja að
engin vítamín fari til spillis.
Safapressa er að sjálfsögðu nauðsynleg til að útbúa ferskan safa
en það er hægt að gera heilmikið
með einfaldri sítrónupressu sem
kostar ekki mikið.
Engin þörf er á að flysja grænmeti eða ávextina áður en þeir
eru settir í safapressuna en það
er mikilvægt að skola allt saman
vel og jafnvel gott að nota lítinn
bursta til að skrúbba af óhreinindi. Skera þarf ávextina og
grænmetið niður áður en það er
sett í pressuna svo það komist vel
fyrir, en það skal varast að skera
það allt of smátt. Eftir notkun á
pressunni á að taka hana í sundur
og þrífa vel. Aftur á móti er vel
hægt að geyma kjötið sem safnast
hefur saman í pressunni og setja
út í súpur eða nota í bakstur.

Þessi safi er einnig góður ef
mangó er notaður í stað fyrir
apríkósur.

Melónu- og engifersafi
1/2 melóna
4 cm biti af engiferrót

Skerðu melónuna í sundur og
hreinsaðu burt steinana.
Skerðu melónuna í litla bita og
skerðu burt hýðið.
Flysjaðu engiferrótina og
þrýstu henni ásamt melónunni í
gegnum safapressuna.
Sítrónu-, epla- og myntusafi

Apríkósu- og kókóshnetusafi
200 g apríkósur
1 kókoshneta

3 sítrónur
3 epli
nokkur fersk myntulauf

Þvoðu apríkósurnar og fjarlægðu
úr þeim steininn.
Opnaðu kókoshnetuna og
helltu úr henni 125 ml af kókosmjólk. (Hægt er að stinga tappatogara í mjúka blettinn á kókoshnetunni og þá hellist mjólkin vel
út.) Settu apríkósurnar í safapressuna og hrærðu svo kókosmjólkina saman við.

Þvoðu sítrónurnar og taktu
utan af þeim
börkinn
og
skerðu í bita.
Þvoðu
eplin,
fjarlægðu kjarnann og
skerðu í bita.
Settu ávextina ásamt myntunni í safapressuna. ■

EGILS GULL: Nú í 0,5 lítra gleri
Egils Gull er einn vinsælasti bjórinn á Íslandi en hann
kom á markað þegar bjórinn var leyfður 1. mars 1989.
Egils Gull var brautryðjandi í umbúðum þegar hann
kom fyrstur íslenskra bjóra í 0,5 lítra dósum árið 1992
en fram að því höfðu aðeins verið fáanlegar 0,33 l dósir. Egils Gull er gullinn lagerbjór, frekar léttur og
frískur með góðri fyllingu. Nú er þessi vinsæli bjór
landans einnig fáanlegur í 0,5 l lítra glerflöskum.
Fyrst um sinn verður 0,5 lítra flaskan fáanleg í
Heiðrúnu og Kringlunni en flaskan kostar 209 kr.

STONEGATE: Trompvín

frá Ástralíu!

Shiraz-þrúgan er oft nefnd trompþrúga Ástrala. Vín
úr henni eru oft blönduð með cabernet sauvignon
eins og í Angove's Stonegate Cabernet/Shiraz. Létt
rauðvín með fallegum blæ, ríkum ávaxtakeim, fyllt
en jafnframt mjúkt. Á vel við pasta, kjöt- og grillrétti. Vínfyrirtækið Angove's rekur sögu sína til
1886 þegar dr. William Thomas Angove kom til Ástralíu til að stunda lækningar. Hann hafði áhuga á vínrækt og plantaði vínviði á landareign sinni til að
geta gert vín fyrir sig og fjölskyldu sína. Þetta tómstundagaman varð upphafið að stærsta vínfyrirtæki
Ástralíu í einkaeigu.
Kynningarverð á áströlskum dögum 880 kr.

[

Hálfs kílós Kuchen-formkökur

í Nettó lækka mest í verði
þessa vikuna. Þær kosta nú 99 krónur en voru áður á 222. Þetta munar
55 prósentum.

Vörutegund:
Tilboðsverð
Svínalundir úr kjötborði
1.398
Svínakótilettur úr kjötborði
698
Svínalæri úr kjötborði
389
Svínahnakki úrb. sneiddur úr kjötborði
858
Maísstönglar stórir 4 í pakka
298
Maísstubbar litlir 8 í pakka
298
Nautahakk frá Kjöthúsinu
798
Reykt folaldakjöt
431
Fjallaglóðasteik frá Fjallalambi
998
Grillsagaður frampartur
438
Súpusagaður frampartur
439
4 hamborgarar m. brauði
298

Verð áður
1.778
898
525
1.098
398
398
998
718
1.298
598
598
398

Eininga-, kíló- og lítraverð
1.398
698
389
858
74
37
798
431
998
438
439
298

lækkun í %
20
20
25
20
25
25
20
40
25
25
25
25

Tilboðin gilda til
30. apríl

Vörutegund:
Tilboðsverð
Saltfisksporðar
499
Laxabitar roð- og beinlausir
699
Kf. grill lambaframpartssneiðar
599
Kf. hrásalat 350 g dós
99
Kf. kaldar grillsósur 200 g
99
Bónus eplasafi 1 l
59
Blik uppþvottalögur 500 ml
59
Pasta zara spaghetti 500 g
39
Pasta zara pastaskrúfur 500 g
39
Handsápur fljótandi m. pumpu 500 ml
99
Bónus tannkrem 75 ml þrjár teg.
99

Verð áður
799
999
809
159
159
79
79
59
59
139
Nýtt

Eininga-, kíló- og lítraverð
499
699
599
283
495
59
30
20
20
50
99

lækkun í %
40
30
25
40
40
25
25
35
35
30

Tilboðsverð
1.049
999
149
49
999
99
199
199
298
349

Verð áður
1.498
1.548
299
99
1.459
222
nýtt
nýtt
396
499

Eininga-, kíló- og lítraverð
1.049
999
149
49
999
99
199
199
298
349

lækkun í %
30
35
50
50
32
55

Tilboðin gilda til
1. maí

Vörutegund:
Grillmeistarinn svínakótilettur kg
Hunt's BBQ svínakótilettur
McCormick grillsósur
Egils maltöl í gleri
Gillette rakvél Mac 3 power
Kuchen formkökur 500 g
Göteb. Cookie bites color
Göteb. Cookie bites
Elvital sjampó og hárnæring
Tex mex grill læri og leggir

Verð áður
499
nýtt
428
1.579
1.139
874
589
299
99
109

Eininga-, kíló- og lítraverð
389
198
30
1.105
683
612
395
17
49
99

lækkun í %
20

Tilboðin gilda til
3. maí

Vörutegund:
Tilboðsverð
Matfugl kjúklingamánar 6 tegundir 1 kg 389
Krónu skinka pk.
198
Goða Vínarpylsur 10 stk.
299
Gourmet grísakótilettur léttreyktar
1.105
Bautabúrs malakoff
683
Bautabúrs nauta-lamba hakk
612
FS ýsuflök frosin
395
Krónu salernisrúllur 12 stk.
198
Náttúra eplasafi 1 l
49
Tómatar
99

Tilboðin gilda til
3. maí

Vörutegund:
Tilboðsverð
Lambahryggur
899
Lamba framhryggssneiðar
998
Ungnautahakk
698
Bautabúrs kindabjúgu
324
Oetker pizzur, salami, speciale, hawaii, mozzarella 299
7 UP Free 2 l
119
Nóatúns salernispappír 12 stk.
299
GM Cocoa Puffs 553 g
249
Doritos Texas dippas 200 g
149
Melónur grænar
99

Verð áður
1.298
1.298
1.098
499
399
199
399
349
269
195

Eininga-, kíló- og lítraverð
899
998
698
324
299
60
25
450
745
99

lækkun í %
30
25
35
35
25
40
25
30
45
50

Verð áður
658
Nýtt
Nýtt
2.678
398
169
89
998
198

Eininga-, kíló- og lítraverð
429
299
105
1.875
298
98
98
499
497

lækkun í %
35

Tilboðin gilda til
3. maí

Vörutegund:
Tilboðsverð
Lamba grillsagaður frampartur
429
Lamba grillrif, krydduð
299
Lamba síðubitar, frosnir
105
Nauta fille úr kjötborði
1.875
Lambasaltkjöt, ódýrt
298
Gulrófur
98
Pepsi Max 50 cl dós
49
Nautahamborgarar 10x80 g frosnir
499
Seghers rúllutertur 300 g 5 teg.
149
Tilboðsverð
1.758
1.238
569
349
199
499
109
89
339

Verð áður
2.198
1.548
Nýtt
399
299
598
168
113
389

Eininga-, kíló- og lítraverð
1.758
1.238
739
488
497
1.397
109
587
678

lækkun í %
20
20

Tilboðin gilda til
4. maí

Vörutegund:
Hunt's BBQ svínakótilettur
Koníakslegnar grísalundir
Freschetta pizzur XXL 760 g
Findus Tex Mex panna 700 g
Kanilsnúðar 400 g
Almondy súkkulaðiterta 350 g
Jacobs pítubrauð 400 g
Maryland kex 150 g
Merrild 103 kaffi 500 g

Tilboðin gilda til
1. maí

Vörutegund:
Kjötb. lambahryggur
Kjötb. lambakótilettur
Kjúklingabringur innfluttar
Eldfugl kjúklingastrimlar eldaðir
Bezt svínastrimlar
Hatting hvítlauksbrauð

Tilboðsverð
899
998
1.299
1.196
1.152
229

Verð áður
1.268
1.349
1.499
1.495
1.440
289

Eininga-, kíló- og lítraverð
899
998
1.299
1.196
1.152
229

lækkun í %
30
25
15
20
20
20

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

Bæjarhraun 22 / 220 Hafnarfjörður / 3. hæð til vinstri

Yfirhafnir
á hálfvirði
Vattúlpur, dúnúlpur,
ullarkápur, húfur og hattar
S: 588 5518
Opnunartími Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18
lau. 10 – 16

Tilboðin gilda til
30. apríl

Ford KA eða sambærilegur

Vika í Hahn/Frankfurt

18.450

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS HER 27707 03/2005

*

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.
*Verð á viku miðað við 14 daga leigu.

Bókaðu bílinn heima

Bæjarlind

- og fáðu 500 Vildarpunkta

50 50 600
hertzerlendis@hertz.is
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Sumarleikfimin
Líkamsræktarkort eru nú á lækkuðu verði í fjórum stöðvum
Iceland Spa & Fitness. Sannkallað sumartilboð.
Við bjóðum upp á sumarkort sem
gildir í tæpa fjóra mánuði, eða til
25. ágúst. Það kostar 11.900 en
venjulegt þriggja mánaða kort
kostar 17.900,“ segir Guðlaug
Birna Aradóttir, sölustjóri hjá
Iceland Spa & Fitness.
Fyrirtækið rekur nú fjórar líkamsræktarstöðvar á höfuðborg-

arsvæðinu; Baðhúsið í Brautarholti, Betrunarhúsið í Garðabæ,
Sporthúsið í Smáranum í Kópavogi og Þrekhúsið í Frostaskjóli.
Sumarkortið gildir í allar
stöðvarnar og alla salina en þar er
að jafnaði boðið upp á 121 tíma á
viku þannig að úr miklu er að
moða. ■

Útsala á erlendum bókum
Hægt er að gera góð kaup í Bóksölu stúdenta.
Nú stendur yfir útsala á erlendum
bókum í Bóksölu stúdenta. Í boði eru á
annað þúsund áhugaverðir bókatitlar
á 35 til 70 prósent afslætti þannig að
það má með sanni segja að hægt sé að
gera góð bókakaup þessa dagana.
Jafnt eru sígildar bókmenntir og bækur um afþreyingu, fróðleik og fræði á
útsölu en einnig er hægt að kaupa íslenskar bækur, ritföng og gjafavöru í
bóksölunni – þó ekki á útsölu.
Bóksala stúdenta er í Stúdentaheimilinu við Hringbraut en hægt er
að forvitnast um bókaúrvalið á boksala.is. ■
Meðal bóka á útsölu er
Harry Potter and the
Chamber of Secrets.

Skemmtilegar
sumarvörur
Boltar, pumpur, bakpokar og
gallar á tilboði.
Hjá Fjölsporti í Hafnarfirði er tilboð á sportlegum Manchester
United-vörum. Bolti, pumpa,
vatnsbrúsi og keilur með merki
þessa mæta liðs fást nú á samanlagt 3.980 en voru áður á 5.980. Þá
fást Hummel-gallar á 5.900 krónur en aukabuxur að andvirði
2.990 krónum fylgja hverjum
galla.
Þar að auki er margt skemmtilegt fyrir sumarið á góðu verði
hjá íþróttavöruversluninni Fjölsporti á Fjarðagötu en opið er
virka daga frá klukkan 10-18,
föstudaga frá klukkan 10-19 og
laugardaga frá klukkan 10-16. ■

» FASTUR
» PU N KTU R

Sundföt sem passa
Gjafabréf

ÍSLENSK HÖNNUN & FRAMLEIÐSLA
Laugavegi 59 • 3. hæð Kjörgarði • 561 5588
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Sumar gjafir skipta
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöf

Antik
á útsölu

Alls konar húsgögn á lækkuðu verði til að rýma fyrir
nýjum vörum.

Kínaskór!

ð

Tilbo

EITT PAR KR. 1290TVÖ PÖR KR. 2000-

SKARTHÚSIÐ

Skatthol, skápar, sófaborð, stólar – allt vönduð húsgögn í gamla
stílnum – eru á rýmingarsölu í
Antikhúsinu á Skólavörðustíg.
„Við vorum að fá fullan gám að
utan og þurfum að rýma fyrir
þeim vörum,“ segir Fjóla verslunarstjóri.
Sem dæmi um verð nefnir
hún staka borðstofustóla frá
aldamótunum 1900 sem kosta
nú 12.500 kr. stykkið, fína skápa
frá 1920 sem kosta 75.000 kr. og
línskápa frá 1880 sem kosta
85.000 kr. ■

Litir: rauðir, bleikir, túrkis,
orange, grænir, svartir og
hvítir.
Einnig mikið úrval af
skóm með kínamunstri
Ný sending af blómaskóm kr. 990Barna- og dömustærðir

Laugavegi 12, s. 562 2466

Vestmannaeyingar
Lokakaffi
Kvenfélags Heimaeyjar
verður í Súlnasal Hótel Sögu
sunnudaginn 1. maí kl. 14.00
Félagskonur munið kökurnar!

Sjáumst sem flest hress
og kát!

Kaffinefndin

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Gólfmottur og dúkar á lækkuðu verði í Kjaran – gólfbúnaði í
Síðumúla 14.
Þykkar og vandaðar teppamottur
eru nú á 40% afslætti í versluninni Kjaran – gólfbúnaði í Síðumúla 14. Motturnar eru hollenskar og fást bæði úr ull og gerviefnum og litir og mynstur eru með
mörgu móti. Motturnar voru áður
á 40-50 þúsund krónur en fara nú

Sendum í póstkröfu

Hamraborg 1-3
200 Kópavogi
Gsm: 894 8404

Hollenskur gólfbúnaður
niður í 24 til 30 þúsund eftir stærð
og gerð. Hjá Kjaran – gólfbúnaði
fást líka heimilisgólfdúkar í fjölmörgum mismunandi litum á 1520% afslætti. Meðalverð miðað
við tilboð er 1.500 krónur metrinn
og fer allt niður í 900 krónur. Í
Kjaran er opið frá 8 til 18. ■

Hleypir lífi í sumarið
Tískuval selur létta útijakka á 25% afslætti.
„Við erum að hleypa lífi
og litum inn í sumarið,“
segir Snorri Wiium,
kaupmaður í Tískuvali á
Laugavegi 53, sem býður
nú létta útijakka með
25% afslætti. Þetta eru
vandaðar þýskar yfirhafnir og fást í mörgum
stærðum og mörgum litum. Verðið var á bilinu
9-13 þúsund fyrir lækkun en en nú er fjórðungsafsláttur af því. Tískuval
er opið virka daga frá10
til 18 og laugardaga frá
11 til 16. ■

[ 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

Dodge Neon. Árg. ‘05. Ek. 0 þ. km. Ssk.,
álfelg., Cd, spoiler. Verð kr. 1790.000.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Chrysler Sebring ‘02. Glæsilegt eintak.
Fæst á sérstöku verði. Páll s. 849 7288.

Honda Goldwing árg. 1992, 1500 cc
með öllu. Ásett verð 1.200.000. Lítur út
eins og nýtt. Uppl. í síma 420 5000.
Húsbílar. Landsins mesta úrval af húsbílum.
Framdrifnir,
afturdrifnir
Ford,Fíat,Bens Víkurverk Tangarhöfða 1
sími 557 7720 www.vikurverk.is

VW Vento 1,8 GLI, árg. 2/’98, ek. 105
þús., sjálfskiptur. Verð 650 þús. Tilboð
390 þús. S. 551 7171.

Saab 9000 CS, árg. 12/’91, ek. 222 þús.,
sjálfskiptur. Verð 590 þús. Tilboð 385
þús.

Toyota 4Runner V6, árg. 7/’91, ek. aðeins 106 þús., 1 eigandi. Verð 450 þús.
Tilboð 300 þús. S. 551 7171.

Mini one Steptronic. Árg. ‘05. Ek. 1 þ.
km. Ssk., cd, álfelg., kastarar, 4
lowprofile dekk. Verð kr. 3450.000.
Nissan Patrol 06.2004, ekinn 18.000
km, sjálfskiptur. Verð 4.350.000.

Nissan Patrol árg. 2000, ekinn 186 þ.
km, 35” breyttur. Verð 2.480.000.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

VW Toareg Árgerð 2005 - Eins og nýr úr
kassanum! Kominn til landsins til afgreiðslu strax. Bestu bílakaupin.
www.islandus.com

Nissan Terrano II Luxury 35”. Dísel. Árg
2000. Ek 73 þ. km. Intercooler, glertopplúga. Skipti ódýrari. Verð kr.
2590.000.

Hyundai Elantra GLSI, árg. 7/’98, ek. 92
þús., sjálfskiptur, nýleg tímareim. Verð
490 þús. Tilboð 380 þús. S. 551 7171.

VW Golf CL 1,6, árg. ‘93, ný tímareim,
beinskiptur. Verð 490 þús. Tilboð 390
þús. S. 551 7171.

Bmw 520i árg. 1999, ekinn 92 þ. km.
Verð 2.100.000.
Skoda Octavia Ambiante. Árg. ‘02. Ek.
60 þ. km. Cd, filmur, álfelgur. Skipti ód.
Verð kr. 1590.000.

Peugeot 406 1,6, árg. 6/’97, ek. 103
þús., beinskiptur, nýleg tímareim. Verð
490 þús. Tilboð 320 þús. S. 551 7171.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
M. Benz E 240 árg. 2003, einn með
öllu. Verð 3.990.000.

Mitsubishi Pajero V6 Stuttur 32”., nýskr.
05/’98., ek. 115 þ. km., At., grænn., 32”
breyttur., spoiler., varadekkshlíf o.fl.,
Verð 1.480.000.-. Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 11.

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

Bílar til sölu

Honda Civic 1,4 SI sedan, árg. 5/’97, ek.
64 þús., sjálfskiptur. Verð 590 þús. Tilboð 450 þús. S. 551 7171.

VW Polo 1,4, árg. 6/’98, ek. 107 þús.,
beinskiptur, nýleg tímareim. Verð 510
þús. Tilboð 390 þús.

Mazda 323 sedan, árg. 5/’96, ek. 104
þús., beinskiptur, ný tímareim. Verð 390
þús. Tilboð 300 þús. S. 551 7171.

Höfum til sölu innflutta Volvo eðalvagna, eingöngu tjónlausir bílar, skoðið
á www.bilbro.org sími 557 1725 Bílabræður.

Toyota Rav-4 árg. 12.’04, ek. 5 þ. km.
Verð 3.090.000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Aðalbílasalan
Grensásvegi 11, 108 Reykjavík
Sími: 551 7171
www.abs.is

4x4 Dodge Ram Laramie 3500 Quad
Cab með 325 hestafla Turbó diesel vél.
Einn með öllu. Reyfarakaup á BílaUppboði www.islandus.com

Isuzu Trooper 3.0 tdi 1999, 5 g., rauður,
dr. kr., 31” dekk, ek. 120 þ. km. Verð
1750 þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is
Ford Mondeo Trend árg.2001 verð
1.500þús áhv c.a 1.100þús frábær bíll!
uppl 891 7312

Dodge Durango Hemi SLT 4x4
lúxusjeppi með öllu árgerð 2004. Leðurinnrétting og mikill aukabúnaður.
Reyfarakaup á BílaUppboði www.islandus.com
M. Bens 230E ‘87, ek. 275 þ. Góðu
standi, ný skipting. Uppl. í s. 868 2089.
Volkswagen Golf árg. ‘94, 1800 vél,
sjálfskiptur, skemmdur að framan eftir
tjón. Uppl. í síma 698 1640 & 564
4919.

Suzuki Baleno, árg. 1/’97, ek. 120 þús.,
beinskiptur, nýleg tímareim. Verð 390
þús. Tilboð 250 þús. S. 551 7171.

Volvo FL612 árg.1999 180 hestöfl, ekinn 240. þús. Með Kögel vörukassa
L600,B250,H240cm, Sörensen 1000 kg
vörulyfta. Verð kr.2,2 milljónir án vsk.
S.515 7000 Brimborg atvinnutækjadeild eða Ólafur 893 4435
Reanult Megane Classic 1,4, árg. 4/’97,
ek. 123 þús., beinskiptur, nýleg
tímareim. Verð 425 þús. Tilboð 300
þús. S. 551 7171.

Kia Carnival V6 árg. ‘00, ek. 65 þ. Ný
sumar/vetrard. Verð 1.050.000. S. 693
5300.

Chrysler town and Country. LXI. Árg.
‘01. Ek. 47 þ. mílur. Ssk., cd, álfelgur, Tv
og videó. Skipti ódýrari. Verð kr.
2750.000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

0-250 þús.

Nýr 2005 Infinity FX35 4x4,Sjálfskiptur,
leður, lúga, “18 álfelgur, rafmagn í öllu,
Bose hljómkerfi, ofl.ofl. Listaverð: 6.900
þúsund. Okkar verð: 4.943 þúsund.Þú
sparar yfir 2 milljónir.

Dodge Durango SLT 4.7. Árg. ‘04. Ek. 7
þ. mílur. Ssk., cd, spoiler, álfelg. Skipti
dýrari/ódýrari. Verð kr. 3980.000.

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

Volvo S70 árg. 1998 til sölu. Ekinn 120
þús.km, sjálfskiptur, leður. Bein sala.
Verð 1.100.000. Upplýsingar í síma 860
2119.

Volvo 460 GLE 2.0i árg. ‘94 ek. 205 þús.
km. Næsta sk. ‘06. verð 250 þús. uppl.
s: 663 4094
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1-2 milljónir

Toyota Landcruiser 90 VX árg ‘99. Ekinn
92 þ. Skráður 8 manna. Óbreyttur.Sállfsk. Bein sala. Uppl 6900 872
Til sölu Suzuki Sidekick árg. 1992, ekinn
160 þús, nýskoðaður. Verð 200 þ. Uppl.
í s. 861 1767.

Galant GLSI ‘92, ekinn 236 þús. Álfelgur, heilsársdekk, topplúga. Allur nýtekinn í gegn. 185 þús. staðgreitt. Sími 824
2804.

Góður jeppi fyrir sumarið. Musso 2.9
TDI, ek. 120 þús., 31” dekk. Tilboðsverð
980 þús. Uppl. í s. 864 8830.
Toyota Previa, árg.2001, ek. 73þ.
Ávh.1.360 þ. Ásett verð 1.990 þús.
Uppl. síma 825-5546

SkidooMXZ600’99.Ekinn 4000km.Ný
upptekinn.Verð 350.000-.Heimir 6939979

Pallbílar
Til Sölu Nissan Sunny wagon ‘91, dísel
ek. 220 þ. sk. ‘06 5g. Tilboð. v. 190 þ. S.
861 3790.

Lyftitoppur. Óska eftir lyftitopp á lítinn
húsbíl. Uppl. í síma 865 1249.
Til sölu Hyundai Elantara árg. ‘96, ek.
160 þús., ssk. Gangverð 340 þús., selst
á 200 þús. S. 696 9596.
Til sölu Hyundai Pony árg. ‘94, ek. 123
þús. Fæst fyrir lítið. Uppl. í s. 895 6555.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi. KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.

Vinnuvélar

Suzuki RMZ 250 árgerð 2004. Fjórgengis, notað í 60 klst. Lítur vel út. Verð
590.000 kr. Uppl. í s. 698 3200.

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

Kawasaki 250, árg. 2001, hjól í topp
standi, verð 355.000, s. 869 0899 Jón.

Til sölu Patu vinnulyfta, með 12 metra
vinnuhæð, árg. ‘01, lítið notuð og lítur
vel út. Rafstöð og rafmagn í körfu. Uppl.
í s. 899 1804.

Sendibílar
Peugeot 307 SW með glerþakinu. Silfraður ek. 19þ. sjálfskiptur + þrepask. 7
manna. Krókur, cruise control, filmur
o.fl. Frábær fjölskyldubíll. Sumar og
vetrardekk. Listaverð 2150 þ., ekkert
áhvílandi. Engin skipti. Sumartilboð
1900 þ. stgr. Uppl. í síma 694 5425 Óli.
Toyota Rav4 VVT-I, árg 2000, ssk, verð
1.590 þ. Áhvílandi ca 600 þ. Bíll í mjög
góðu standi sem gott er að keyra. S.
822 1824.

2 milljónir +

Isuzu sendibíll til sölu, sk. ‘06, kassi
520x230x230, 1 tonn lyfta, ekinn aðeins 15.000 km og er allur sem nýr. Tilboð óskast. Uppl. í síma 898 3206.

Lyftarar

Opel Astra stw ‘95 þarfnast lagfæringar.
Verð 70 þúsund. Uppl. í síma 899 3939.

250-499 þús.

Audi A8 Quattro árg.2000 til sölu, rafmagn í öllu,tiptronic,Bose hljómtæki,leður,lúga og fl. Uppl í síma
6699834

Bílar óskast
Japanskur bíll óskast verð 400-500
þús., ekki eldri en ‘97 árg., vel undir
gangverði, ekki ekinn meira en 80 þús.
km. Uppl. í s. 694 3308.

4X4

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

Chevrolet Express 2003. Ekinn 42 þús.
mílur. 8 cyl. Bensín. 14 farþega. Verð
3950 þús. Sími 843 0728.

Vörubílar

Honda CRF 250 til sölu. 2004 árgerð.
Flott og skemmtilegt hjól á góðu verði.
Upplýsingar í síma 862 3606 eftir kl.
18:00.

Óska eftir ódýrum heillegum bíl. Má
þarfnast lagfæringar. Á kr. 0-60 þús. S.
866 5052.

Daihatshu Terios árg. ‘98. ek. 122 þús.
Verð 370 þús. Úppl. í s. 897 0692.

Óska eftir bíl á 0-150 þ., ekki eldri en
‘93, má þarfnast lagf. Uppl. í s. 659
9696.

Bátar

Óska eftir bíl á 0-150 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.

Húsbílar

Lítið keyrður, vel með farinn Daewoo
Lanos 1500 árg. ‘99. Sími 896 5928 &
565 7355.

Enduro til sölu 450 Gas Gas FSE árg.
‘04, hjól í toppstandi, lítur út eins og
nýtt. Verð 700 þús. Uppl. í síma 867
4579.

Til sölu Grand Cherokee Limited árg.
2001, 6 cyl, ek. 52 þús., leður í öllu,
topplúga, þjófavörn, rafmagn í öllu,
dökkar rúður, cd. Verð 2.600 þús. Áhv.
lán 1.433 þús. Skipti koma ekki til
greina. Uppl. í s. 891 8160.

Ford F 150, árg. ‘00, ek. 68 þús. Lúxus
ferðabíll með svefnaðstöðu. Sæti og
belti fyrir 7 manns, Hár toppur, tv, videó, dvd, ásett verð 3.490. Skoða skipti.
Skoða ýmis skipti eða góður staðgreisluafsláttur. S. 895 5577.

Isusu Trooper TDI 3.0 35’’ ekin 109 þ.
Álfelgur - Dráttarkúla - Geislaspilari Húddhlíf - Kastaragrind - Kastarar - einn
með öllu. Verð 2.880 þús. Toyota Akureyri 460 4300.

Opel Astra ‘99, ekinn 118 þús. Vaxtalaust bílalán 690 þús. Afb. 19 þús. á
mán. Mjög vel með farinn. Fæst gegn
yfirtöku á láni. Uppl. í síma 695 6164.

Hjólbarðar

4 stk. 13” sumard. á Lancer og Colt felgum á 8 þ. 4 stk. 12” á Swift felgum á 8
þ. 4 stk. 14” Sonata felgur á 6 þ. 4 stk
235/60, 16” á 12 þ., 4 stk 215/55 16” á
10 þ., 4 stk. 195/65 15” á 8 þ., 4 stk 15”
á Opel Vectra felgum á 6 þ. 4 stk.
205/75 15” á felgum á 8 þ. S. 896
8568.

BÍLAR TIL SÖLU

Coleman Sia Pine 10 ft, ‘98, upph. Nýtt
skyggni, 220 v., CD, útv. Í toppstandi.
750 þ. S. 892 9555.
Hobby 620 árg. ‘84. Einn með öllu,
sparneytinn, lítið ekinn. Verðhugmynd
1.5. Sími 691 1335.

Til sölu 25 hö Mercury utanborðsmótor
með stuttum legg. Uppl. í s. 554 4215.

Óska eftir að kaupa 15” dekk. Uppl. í
síma 820 4766, Hans.

Fellihýsi
Landrover Discovery II. árg. ‘00, dísel.
Ekinn aðeins 78 þús. Sjálfsk. Digital
miðst. AC. Tölvukubbur, 2”púst. Hleðslu
jafnari. Leður-pluss, og m.fl. Frábært
eintak. Verð 2.790.000. Uppl. í s. 690
9966.

Tæpl. 6 m. nýl. sportbátur til sölu með
115hp Mercury mótor. GPS. Dýptam.
VHF talstöð kerra fylgir. Góður á
sjóstöng og sjófugl. Sími 660 9600.

265/70/16 Briston, er á 6 gata Nissan
Patrol felgum. Uppl. í s. 868 0490.

Til sölu hjólhýsi árg. ‘99. Sem nýtt, lítið
notað. Uppl. í s. 896 0995.

Opel Vectra ‘99, 1,6, beinsk., ek. 117 þ.
Verð 650 þ. Bílalán 300 þ. Uppl. í s. 846
1065.

Bátaland, allt til báta.

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

Til sölu 4 vetrard. á felgum, 195 R 14 C
M+S, 5 mán. notkun. V. 40 þ. S/F 554
2395.

Bens 309 árg. 1984. Bíllinn þarfnast
lagfæringar á boddýi, en er annars í
góðu ástandi. Truma miðstöð, gasísskápur, og fl. Upplýsingar í síma 895
6287.

Toyota Carina E 2,0 GLI ‘97, ekinn 148
þús. Álfelgur, spoiler, dr. krókur. Góður
og fallegur bíll. Verð 700 þús. Uppl. í s.
693 4325.

Vaxtalaust lán

Hjólhýsi

Til sölu Knaus 500 hjólhýsi með öllum
fylgihlutum, t.d. sjónvarp og video, stereo græjur og margt fleira. Uppl. í s. 661
1140.

500-999 þús.

Kraftmikill flottur bíll BMW 325i ‘91.
192he. V. 590 þ. Uppl. í s. 867 8230.

Yamaha WR 426 ‘01. Götuskráð hjól í
góðu standi. Endurnýjaðar legur og yfirfarið af VH&S. Moose í dekkjum, 12 lítra
auka tankur, WR og YZ plast fylgir. S.
895 2123.
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Toyota 4runner V6 Efi Árg. 1991. Ek.
139 þ. km. Vínrauður. 5 d. Sj. sk.
3000cc. Verð 380 þ. Engin skipti. Uppl.
í síma 899 4068.

Hyundai Accent GLS, dökkblár, árg 98,
ekinn 102.000km, nýskoðaður. Verð
360 þús.Uppl. í síma 863 5478

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga
reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Til sölu Viking Fellihýsi, svo til ónotað,
ársgamalt. Uppl. í s. 892 1785.

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

AB-VARAHLUTIR

Til sölu Vikingur 800 árg. 1997 Volvo
Penta 360 hp. árg 2003 Þorskur 72
tonn. Ýsa 36 tonn. Steinb 11 tonn og fl.
teg. Skipasalan Bátar og búnaður. Barónsstíg 5, 101 Rvk. Sími 562 2554
www.bob.is & skip@bob.is.

Man ‘88 bílaflutningarbíll, þarfnast smá
viðgerðar fyrir skoðun. Tilboð óskast. S.
846 1065.

Jeppar

Toyota Corolla 1300 XLI ‘94 ek. 172þ,
nýjir demparar, V 290þ Uppl. í síma 899
8317

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

Staðgreiðsla. Vantar Yaris eða Micra 4ra
dyra, ekki eldri en 2001. S. 897 1772.

Tilboð

Vantar þig Econoline varahluti? Til sölu af
nýjum, óskráðum Ford Econoline 2005
árgerð (ekki tjónabíl) mikið af varahlutum. Stuðari, svunta, spoiler, grill,
ljósaundirrammi, ljósarammar, aðalljós,
stefnuljós, bretti, hurðir með öllu, hurðarammar og framhluti topps, framrúða,
208 lítra olíutankur, afturfjaðrir, demparar,
farþegakoddi (airbag), tveir Captainstólar
m. örmum (enn í plastinu), mottur, gólfklæðningar ofl klæðningar, lofthreinsari, 5
stk. 225/75-16 dekk og 16’’ felgur, og sitthvað fleira. Allt nýtt og ónotað. Uppl. í s.
551 9761 & 694 1974.

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

Til sölu Honda Shadow 1100 1987, hjól
í toppstandi. Uppl. í s. 894 7208 Grétar.

Subaru Legacy ‘92 til sölu, nýsk. ‘06.
Verð 140 þús. stgr. Uppl. í síma 844
6900.

VW Golf ‘91. Lítið keyrður í toppstandi.
Upplýsingar í síma 898 5532.

Varahlutir

Hópferðabílar

Hyundai Elantra 1800, sjálfsk. til sölu á
150 þús. Þarfnast 1 viðgerðar. Uppl. í s.
696 7097.

Einn gamall og góður. Rauður Lancer,
árg. ‘92 og einn í góðum gír vantar góðan eiganda. Selst fyrir lítinn pening.
Upplýsingar eftir klukkan 18.00 í síma
868 4887 & 699 5924.

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.

Chrysler Town & Country (2000). Fæst
á góðu verði vegna flutninga. Frábær
fjölskyldubíll. Leður, ný dekk, dráttarkúla, TV/VCR/CD/AC. Tilboð óskast. S.
898 2552.

Til sölu Volvo st. árg. ‘87., ek. 200 þús.
Gott ástand. Uppl. í s. 693 2556.

Til sölu Ford Escort árg. ‘95, ek. 123
þús., sk. ‘06, næsta skoðun 10/’06.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 860 2882 & 431
4882.

Ford Transit árg. ‘97, 2,5l, disel turbo,
afturhjóladrifinn og á tvöföldu að aftan.
Svefnaðstaða fyrir 6. Vel útbúinn bíll
með öllu. Verð 2950 þús. Uppl. í s. 897
1063.

Mótorhjól

Ford Transit ‘96. Ek. aðeins 75 þ. Turbó
diesel. nýsk. ‘06. Stærð palls 4x2,1.
Uppl. í s. 822 4167.

Teppi! Chevrolet Caprice Classic ‘89 er
til sölu. Orginal bíll, þarfnast smá lagfæringa. Tilboð óskast. Uppl. í síma 698
6033.

Tjaldvagnar

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

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.
Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Alternatorar-startarar

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

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.

Nýtt!!!

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

Vélar og verkfæri

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

Haldgóður og fallegur í skálum 75-95
CD kr. 1.995,- og buxur í stíl kr. 995,Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.
Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta.

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.
Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

2ja ára Steton Puma plötusög,
3200mm sleði, rafdrifin færsla á blaði,
digital gráðumælir, loftklemma á sleða,
mótorbremsa ofl. Kostar ný 1.260 þús.
Tilboð 800 þús. Áhv. 580 þús. Einnig
Spónlagningapressa-kantlímingavélkantpússivél-þykktarpússivél-fræssamb afr/þykktarhefill-samb sög/fræslakksog-kílvél 5 hausa-2ja poka
spónsugur og ofl. Ýmis skipti möguleg.
Uppl. í síma 893 0895 & 841 2112.

Hreingerningar

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Lóðir óskast
Byggingafyrirtæki óskar eftir að
kaupa lóðir undir raðhús - parhús
eða einbýlishús í Kópavogi eða
Vallarhverfi í Hafnarfirði.
Fullum trúnaði heitið. S. 659
8980.

Súpertilboð!

Til sölu

Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Erum byrjuð aftur að selja garðhúsgögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíðuna www.vidarko.is eða komið á sýningarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópavogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517 8509. Netfang
vidarko@vidarko.is

Sturtuklefar frá 39 þús. Sturtubotn með
mini baði. Flísar 25x33 50% afsláttur
og. fl tilboð. Ný sending af flottum flísum. Húsheimar Lækjargötu 34, Hafnarfirði. S. 553 4488 www.husheimar.is

Verslun

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

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

Trimmformtæki stórt

Kr. 5.490

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

Ísskápur 170 cm tvískiptur á 12 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm á 8 þ. 63 cm á 6 þ.
Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. BMX
barnahjól á 3 þ. Barnabílstóll á 3 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla og mikið af
dekkjum á felgum. S. 896 8568.

Óskast keypt
Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 699 4455.
Óska eftir borðum og stólum fyrir veitingahús. Uppl. í s. 896 3426.

Heimilistæki

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.

Alno eikarinnrétting í góðu standi með
nýlegum tækjum, uppþvottavél og ísskáp, til sölu. Upplýsingar í síma 849
5411 eða 825 7221.

Hreinlega betri sólbaðsstofur.
Lindarsól, sími 564 6666. Fjarðarsól, sími 555 6464.

TÞM

Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

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

Mikið úrval af töskum, sjáið fleiri vörur
og tilboð á army.is, erum líka í Kolaportinu um helgar. WWW.ARMY.IS.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Njótið lífsins.
HamborgarabúllaTómasar.

Reimar í bíla
Fálkinn
Góðan daginn, góðan
daginn.
HamborgarabúllaTómasar.
Héri Hérason, ósvikinn
farsi í kvöld.
Borgarleikhúsið.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Átt þú spariskírteini á
gjalddaga í apríl?
Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir ávöxtunarmöguleikar.
Við bjóðum 50% afslátt
af gengismun í verðbréfasjóðum okkar til 1. maí.
Íslandsbanki eignastýring.

Garðslöngur, garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Tölvur

Léttir sumarskór úr leðri í stærðum 3642 verð kr. 3.185. Misty Skór Laugavegi
178 S. 551 2070.

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Sony ferðavélar á tilboði í
verslun Odda Borgartúni
29.
Oddi.

Fender Precision bassi óskast. S. 896
1067.

NÝJAR PERUR- NÝJAR
PERUR!!!!

Loftræstiviftur – borðviftur
Fálkinn

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Hljóðfæri

“Elegance poolborð”

Jeppakerrur,
Víkurvagnar

Ódýr heimilismatur í hádeginu, súpa og salatbar.
Gaflinn Hafnarfirði.

4 kassavanir kettlingar fást gefins á góð
heimili (eru í Hveragerði). S. 867 6082
& 616 9388.

Verðdæmi:Dynasty
8
ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Komdu og prófaðu
hörkutólið og eðalvagninn
Mitsubishi-Pajero-GLX
með öflugri díselvél og
sjálfskiptingu.
Hann er á frábæru verði,
4.490.000 krónur.
HEKLA.

Lífið er dásamlegt.
HamborgarabúllaTómasar.

Gefins

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

Cockteilsósa, Cockteilsósa.
HamborgarabúllaTómasar.

Verslun Iðnaðarmannsins.
Sindri, Draupnisgötu
Akureyri.

Til sölu nýr hefilbekkur 125 cm langur,
svo til ónotaður. Verð 8500. S. 568
1072.

Blástursofn og fl. til veitingareksturs til
sölu. Uppl. í s. 892 3467

Garðyrkja

Túnþökusala

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

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

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Kúlupennar á 50% afslætti.
Oddi.

6 ára amerískt Serta king size, stærð
193x203 til sölu. Verð 35.000. S. 896
0753.

Nýlegt 24 blaðka Trimmformtæki til
sölu, litið notað. Selst á 90.000 stgr. S.
697 8602.

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

Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX
plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti.
Mót ehf. S. 544 4 4490.

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.

Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyrirtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Trjáklippingar - garðyrkja.

Nýjar fulningahurðir í sumarbústaðinn
til sölu. S. 892 3506.

Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga nema sunnudaga 16-21 og einnig
er opið í hádeginu á föstudögum. Pizza
67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800
6767.

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

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

Til bygginga

Til sölu eldhúsinnrétting með tækjum.
Verð 150 þús. Uppl. í síma 895 5815.

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

Jakkar á tilboði, frá kr. 990 kr. sjáið fleiri
vörur og tilboð á www.army.is. Erum
líka alltaf í Kolaportinu, Army.is

Garðúðarar, garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Varaaflgjafar.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Híbýli vindanna, laugardagskvöld, fáar sýningar
eftir.
Borgarleikhúsið.
15% afsláttur alla helgina.
Opið til klukkan fjögur á
laugardag og sunnudag.
B-Young, Laugavegi 83.
Yfirhafnir frá 9900 krónur
Herrafataverslun Birgis
Fullt af nýjum vörum
Herrafataverslun Birgis
Fjölnotapappír á tilboði.
Oddi.
Mjólkurhristingur með
kaffibragði, nammi
nammi namm.
HamborgarabúllaTómasar.
Slökkvitæki, Reykskynjarar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg
Verðurfar er hugarfar.
IKEA.
Stuttfrakkar frá 11900
krónum
Herrafataverslun Birgis
Stakar buxur frá 4900
krónum
Herrafataverslun Birgis
Greinaklippur, garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.
Umsóknarfrestur um nám
í Lögregluskóla ríkisins,
sem hefst í janúar 2006,
rennur út þann 4. maí
næstkomandi. Nánari
upplýsingar fást hjá Lögregluskólanum og á
heimasíðu lögreglunnar,
lögreglan.is.
Ríkislögreglustjórinn.
Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Cockteilsósa og franskar
kartöflur.
HamborgarabúllaTómasar.
Danskar bækur.
PenninnEymundsson
Austurstræti
Inverterar fyrir fellihýsið.
Rafhlöðubúðin
Rafborg.
Tilboð á stafrænum
myndavélum.
Oddi.
Lokað verður á endurvinnslustöðvum SORPU
þann 1. maí- frídegi
verkafólks.
SORPA.

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.
Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir ávöxtunarmöguleikar fyrir sparnaðinn þinn.
Við bjóðum 50% afslátt
af gengismun í verðbréfasjóðum okkar til 1. maí.
Íslandsbanki
eignastýring.
Stakir Jakkar frá 14.900
krónum.
Herrafataverslun Birgis
Ný verslun með skrifstofuvörur hefur opnað í
Borgartúni 29.
Oddi.
Stangveiðimenn!
Veiðitímabilið á vatnasvæði Elliðavatns hefst 1.
maí.
Veiðifélag Elliðavatns.
Skrifanlegir geisladiskar á
50% afslætti.
Oddi.
Draumasumar hefst hjá
IKEA.
GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Skyrtur frá 2900 krónum
Herrafataverslun Birgis
Jakkaföt frá 19.900 krónum
Herrafataverslun Birgis
Cockteilsósa með frönskunum.
HamborgarabúllaTómasar.
Þráðlaus innbrota og viðvörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.
Þarft þú að takast á við
flókin viðfangsefni í alþjóðlegu samhengi?
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.
E-korthafar athugið!
20% afsláttur af dömuog herrafatnaði frá Maine
í Debenhams í apríl.
ekort.is.
Nýjar skrifstofuvörur frá
Esprit í verslun Odda
Borgartúni 29.
Oddi.
Greinakurlarar, garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.
Minnislyklar á tilboði.
Oddi.
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Málarar
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Meindýraeyðing

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.
Spámiðillinn Daddý verður í bænum
mánud-þriðjud og miðvikudag næstkomandi og gefur kost á einkatímum.
Tímapantanir í s. 846 6364.

Rafvirkjun

Líkamsræktartæki nýleg og góð tæki.
Hlauparbretti, hjól og o.fl fyrir fullbúna
líkamsræktarstöð til sölu . Sjá myndir
www.studiodan.is. Uppl. í s. 899 6698.

Dýrahald

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

Nudd

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

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

Nudd gegn vöðvabólgu og streitu. Býð
einnig upp á heilun. Lárus, nuddstofa,
698 0872.

Íbúðir á Spáni

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

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

62 fm íbúð í Efstasundi til leigu. Stór og
góður garður, nýstandsett íbúð. Leiga
75 þús. Uppl. í s. 862 5499.
Herbergi á sv. 105. Húsgögn, ísskápur,
örbylgjuofn. Eldunaraðstaða, þvottavél,
Stöð 2, Sýn. Uppl. í s. 898 2866.

6 vikna Labradorhvolpar til sölu. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 847 3843.

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Húsaviðhald

2 smiðir geta bætt við sig verkefnum,
öll almenn smíðavinna, úti sem inni,
nýsmíði og viðhald, innréttingar og
parketlagnir. S. 898 9390 og 691 4998.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

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.

Húsnæði óskast
Óska eftir íbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu eða Hveragerði 2-25 ágúst.
Hjálmar s. 862 1557.

2 , 9 mán. kettlinga (oriental-blendinga) vantar nýtt heimili vegna ofnæmis. Eru mjög kelnir. Geldir högnar. Uppl.í
síma 564 5208.

Trésmíði

Viðgerðir

Einstakl.íbúð 42 fm til leigu. frá 1.5. í 4
m. Íssk., þvottav. Reglusemi skilyrði. S.
846 2136.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Íþróttafélagið Gerpla leitar að um 100
fm 3-4 herbergja íbúð í Kópavogi fyrir
danska fjölskyldu með tvö börn, helst
með aðgang að garði. Timabil: 1.júni
2005-1.júni 2006. Áhugasamir hafi
samband í síma 894-6006 eða með
tölvupósti kf.dk@simnet.is

9 vikna kettlingur fæst gefins á gott
heimili vegna ofnæmis. Kassavön, allt
fylgir með. Uppl. í s. 564 2483 & 695
0932.
Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævintýri. Siglinganámskeið sumarsins ehefjast 18 maí, skráning er hafinn! Siglingaskólinn, s. 898 0599 & 588 3092

Par óskar eftir 2ja herb. íbúð á svæði
112 eða nálægt. Reglusamt,reyklaust
par.Uppl.í s: 696 5308 eða calicosystem@hotmail.com

Ýmislegt

Smiður óskar eftir 3ja herb. íbúð, helst
á svæði 105 eða 109. Júlíus s. 847
1481.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

2ja herb. íbúð óskast í Rvk. Greiðslugeta 35-40 þús. á mán. Uppl. í s. 483
3074.

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

4ja herb.íbúð í 101/105 frá 1.jún.Langtímaleiga.Reykl. reglus,skilvísargreiðslur.
s:691 4861

Ýmislegt
Glæsilegur kristall og handunnið íslenskt gler. Mikið úrval - gott verð. demetra Skólavörðustíg 21a s. 551 1520.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun og tré- smíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Óska eftir 3ja herb íbúð frá 1.5, baðkar
skilyrði. S. 845 2135.

Húsgögn

44ra ára kk, sem vinnur við ritstörf, óskar eftir herbergi á sv. 101, 105 eða 107.
Reglusamur, vínlaus, reyklaus. S. 551
0465.

Húsaviðgerðir

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

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.

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

2ja herb. eða stúdíóíbúð óskast frá og
með 15. maí. Helst í Mosfellsbæ, Árbæ
eða nágrenni. Svör sendist Fréttablaðinu merkt “íbúð01”.

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

Vantar strax íbúð til leigu í Hfj. Reyklaus
og reglusamur. Uppl. í s. 695 3949.
Ilmandi yndisleg feðgin vantar ódýra og
góða íbúð frá og með 1. maí. Vinsamlegast sendið upplýsingar á sigurs_428@hotmail.com

Gisting
Stífluþjónusta

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

Önnur þjónusta

Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Tölvur

Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,
Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Lifandi músík ALLAR HELGAR!!!! Komið
og heimsækið okkur Rólegt og Rómantískt kertaljós og lifandi blóm. Gullnáma
í kjallaranum!!!

Sumarbústaðir
Til sölu 50 L Simens rafmagnshitakútur
sem nýr. Uppl. í s. 421 1578 & 896
1578.

Fyrir veiðimenn

Tveggja ára húsgögn: Sófi 2ja sæta
(grár), fataskápur 150 X 208 sm, hornskrifborð 160 X 160 sm, hillusamstæða
146 X 183 sm og sófaborð 100 X 60.
Sanngjarnt verð, sími 695 5680 - sendi
myndir til þeirra sem hafa netfang.

Til sölu notaðar Moelven einingar.
Henta vel í sumarbústaði, vinnubúðir,
veiðihús ofl. Upplýsingar gefur Jón í
síma 896 1415.
Til sölu 1 hektari lands í landi Reynifells
í rangárþyngi. Uppl. í s. 866 4641.

Til sölu sófasett ásamt 2 sófaborðum
og borðstofuborð með 6 stólum með
nýju áklæði. Lítur mjög vel út. Uppl. í s.
664 8005.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu skrifstofuherbergi á Tangarhöfða. Uppl. í síma 824 1230.

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

Fjórir 8 vikna kettlingar svartir/hvítir fást
gefins. Blíðir og kassavanir. Uppl. í síma
661 4041.

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.
Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz
Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Gisting

www.sportvorugerdin.is

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.dk 0045-24609552

Barnavörur

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Heilsuvörur
13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

HLJÓÐFÆRI

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

GÍTARINN EHF.
www.gitarinn.is

Líkamsrækt
Spádómar
Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Yoga unnendur

Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöðinni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmundur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

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.
Ungb. bílstóll m/ kerrupoka + ömmustóll til sölu. Gott verð. S. 848 3773.

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125 gitarinn@gitarinn.is
KLASSÍSKUR GÍTAR
R
KLASSÍSKUR
GÍTAR
RFRÁ
ÞJÓÐLAGAGÍ
KR.ÞJÓÐLAGAGÍ
10.900,KR.
9.900,R MEÐ
R
POKA
R FRÁ
R
MEÐ
POKA
KASSAGÍTAR
R FRÁ
HIN
MAPEX
TROMMUSETT:
RÞJÓÐLAGAGÍ
TROMMUSETT:
KR. 54.900,FRÁ KR.
9.900.RFRÁBÆRU
ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ
POKA!!!
FRÁ MEÐ
KR. 59.900,ÖLLU
ÖLLU MEÐ
R MEÐ
R
POKA
R MEÐ
R
RPOKA
RAFMAGNSSETT:
KR.27.900,22.900,KR.
TROMMUSETT:
FRÁ KR. 54
RRAFMAGNSSETT:
R
R
RAFMAGNSGÍTAR,
MAGNARI,
POKI,
ÓL, SNÚRA
RAFMAGNSGÍTAR,
MAGNARI,
POKI,
KENNSLUBÓK,
ÞJÓÐLAGAGÍ
ÞJÓÐLAGAGÍ
ÞJÓÐLAGAGÍ
R KASSAGÍTAR
OG STILLITÆKI.
OG 2 SNÚRUR!!!!!
RSTILLIFLAUTA,
R MEÐ RPOKA
RGÍTARNEGLUR
R POKA
R
MEÐ POKA
MEÐ
R
RFRÁRKR 9 900

UMARTILBOÐ!!!
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
RÞJÓÐLAGAGÍTAR
RÞJÓÐLAGAGÍ
ÞJÓÐLAGAGÍ
ÐLAGAGÍTAR
O

Seltjörn 1/2 dagur veiðileyfi 1.950 kr.
Uppl. í 822 5300 og www.seltjorn.net
Gæsaveiði. Til leigu kornakur á Suðurladi. Uppl. í s. 848 2823.

SUMARTILBOÐ!!!

KR.
14.900,KR.
FRÁ14.900.KR.
14.900,Ð POKA
RFRÁ
R
R R POKA
R
MEÐ
MEÐ
POKA
14.900.-

RÞJÓÐLAGAGÍTAR

R MEÐ POKA
R

R

JANÚARÚTSALAN
14.900.-LAGAGÍ
RR
RKR.
R
POKA
ÞJÓÐLAGAGÍ
ÞJÓÐLAGAGÍ
LAGAGÍ
ÍR
FULLUM
GANGI
R
NÝ
SENDING
R
R
R
RR POKA
MEÐ
POKA
MEÐ
POKA
R
RR
R
Ú

Ú
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Papinos Pizza. Óskum eftir hressu og
duglegu starfsfólki. Umsóknarblöð í
Núpalind 1 Kóp.

Atvinna í boði

Langar þig að grennast, stinnast eða
laga vöxtinn þinn á einn eða annan
hátt. Við erum með lausnina fyrir þig.
Frábærar andlitsmeðferðir sem hreinsa
stinna og upplífga húðina svo um munar. Langar þig að líta betur út komdu á
til okkar og fáðu aðstoð. Didrix spa s:
561 8677.
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakaríi í Kópavogi bæði fyrir og eftir hádegi, einnig aðra hvora helgi. Ekki undir 20 ára, helst reyklaus. Uppl. í s. 820
7370.

Pizza Höllin í Mjódd

óskar eftir bílstjóra í kvöld- og helgarvinnu. Umsóknareyðublöð liggja á
staðnum.

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.

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.

LAUST starf: Færsla bókh., afstem.,
framtalsgerð og fl. FJÁRHÚS ehf s: 5340040
Óska eftir vönu fólki í málnigarvinnu.
Uppl. í s. 869 3934.

Atvinna-Vesturbær

Starfskraftur óskast til léttra starfa. Ekki
unnið á laugardögum. Hraði, fatahreinsun, Ægissíðu 115. S. 552 4900.
Óskum eftir fólki til starfa við ræstingar
í hlutastörf á sv. 105. Einnig leitum við
að fólki á skrá fyrir önnur ræstingarströf
og sérverkefni víðsvegar um Reykjavík.
Nánri uppl. veitir Shery í síma 693 1516
eða sherry@hreinleiki.is
Aðstoðarmaður óskast í bakarí í Breiðholti. Uppl. í s. 893 7370 & 820 7370.

Hefur þú áhuga?

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.
Sumarstarf/Hlutastarf. Röskur áreiðanlegur starfskraftur óskast í lager og afgreiðslustörf. Tilvalið með skóla. S. 897
5080.

Hraðbinding ehf

Óska eftir að ráða vana járnamenn í
vinnu, næg verkefni framundan. S. 868
3101.

Ræsting/Matráður

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

Óskum eftir að ráða nú þegar starfskraft
til að sjá um ræstingar og matseld í
50% starf. Vaktavinna, unnið í viku, frí í
viku. Íslenskukunnátta skilyrði. Einnig
óskum við eftir starfskrafti í ræstingu á
sv. 105 eftir kl. 16. Uppl. í s. 699 8403
& 896 5066.

Hreingerning/gólfbónun

Vantar nú þegar starfskraft við gólfbónun og hreingerningar. Uppl. í s. 699
8403 & 896 5066.
Vant starfsfólk óskast. Hvað hentar þér.
Steypusögun, kjarnaborun, múrbrot,
hellulagnir, gröfuvinna, vörubílaakstur
og ýmis verktakavinna. Mikil vinna
framundan. Uppl. í s. 693 7700.
Íþróttahús FRAM óskar eftir starfsmanni
í húsvörslu og þrif. Vinnutími frá
kl.15:00 virka daga og aðra hvora helgi.
Nánari upplýsingar í síma 533-5600
Gallerý á Skólavörðustíg óskar eftir aðila sem vinnur með roð og leður/skinn.
Ýmislegt fleira kemur til greina. Uppl. í
s. 895 4051 & 695 3076.

Verkstæðisvinna Hraustan og stundvísan starfskraft vantar. Unnið undir bílum
við pústkerfi með rafsuðu og loftverkfæri. Þarf ekki að vera vanur. Skrifleg
umsókn berist fyrir 10. maí til Pústþjónustu BJB. Flatahraun 7 220 Hafnarfirði
eða á púst@bjb.is. Upplýsingar ekki
gefnar í síma.

Framtíðarstarf og sumarafleysingar
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í
lagerstörf.Um er að ræða framtíðarstörf og einnig í sumarafleysingar.Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vinnuaðstöðu og
mötuneyti er á staðnum. Leitað er
að kraftmiklum og áreiðanlegum
einstaklingum sem eru eldri en 18
ára og vilja framtíðarstarf hjá
traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík.Upplýsingar gefur
Ríkarð í síma 693-5602

Meiraprófbílstjóri

Óskum eftir að ráða bílstjóra á vörubíl
með krana og eins steypubíl á Suðurlandi. Uppl. í s. 899 9670.

Fiskvinnsla

TILKYNNINGAR

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
Opið mán.–fim. kl. 9–18
og fös. kl. 9–17

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið
FASTEIGNASALA

Auglýsing um breytingu á
Aðalskipulagi í Reykjavík

Sími 533 4040

Ármúla 21 • Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

LJÁRSKÓGAR –

EINBÝLI

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst til kynningar tillaga að
breytingu Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 2024.

Vesturhöfnin.
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur, 2001 – 2024, vegna Vesturhafnar,
hafnarsvæði.
Tillagan gerir ráð fyrir að heimilt verði að reka
verslanir og þjónustu sem ekki falla undir
hafnsækna starfsemi á stærri hluta hafnarsvæðisins sem liggur næst aðliggjandi íbúðasvæði og er í nágrenni við miðborgarsvæðið.
Með þessari breytingu er um að ræða breytingu á landnotkun á lóðunum nr. 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25-27, 43, 45, 47 og 49-51 auk 12
og 14 við Fiskislóð. Á lóðum við Hólmaslóð nr.
2, 4 og 6, Eyjaslóð 1, 3, 5, 7, 9 og 11 er gert
ráð fyrir léttum iðnaði sem ekki hefur í för með
sér mengun. Verkstæðum, vinnustofum, umboðs
og heildverslunum, skrifstofum og þjónustu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs í Borgartúni 3, 1.
hæð, virka daga kl. 08:20 – 16:15, frá 29. apríl
til og með 10. júní 2005. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við hana skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulagsfulltrúa, merkt viðkomandi svæði og undirritað
skilmerkilega, eigi síðar en 10. júní 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.
Reykjavík, 29. apríl 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

LJÁRSKÓGAR, M/AUKA ÍBÚÐ OG TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR, ÚTSÝNI. Húsið er á tveimur hæðum, staðsett í lokaðri götu. Stærð er
300 fm m/tvöf. innb. bílskúr, jeppaskúr. Húsið er í góðu ástandi, en
ekki nýjar innréttingar. Í dag er íbúð á neðri hæðinni. Arinn í stofu á
neðri hæð. Afhending fljótlega. Verð 48 millj.

REYNIHVAMMUR –

EINBÝLI

REYNIHVAMMUR-KÓP. Einbýlishús með stórum bílskúr.Stærð
175,9 fm og bílskúr 34,6 fm. Alls 210,5 fm. Einn skjólsælasti staðurinn í Kópavogi. Útsýni. Húsið er klætt að utan. Afhending samkomulag. Góður garður. VERÐ 34,0 millj. nr. 3125.

RAUÐARÁRSTÍGUR 2JA.

HERBERGJA

RAUÐARÁRSTÍGUR M/BÍLSKÝLI: Mjög góð 2ja herb. íbúð á 2.
hæð með sérinngi. Stærð íbúðar 64,6 fm. Björt íbúð, góðar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Tengt fyrir þvottavél á baðherb.
Geymsla í kjallara. VERÐ 35,6 millj. nr. 5126.

SEILUGRANDI

M/BÍLSKÝLI

2JA

HERB.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219

ATVINNA

Tré-mót ehf

Byggingaverktakar

Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu í snyrtingu og pökkun. Reglusemi og stundvísi skilyrði. Uppl. í s. 698 7120 eftir kl.
16.

Óskum eftir að ráða verkamenn og smiði
til starfa á höfuðborgarsvæðinu.

Háseta vantar á 140 tonna dragnótarbát. Upplýsingar í síma 894 3026, 854
3026 eða 894 1638.

Upplýsingar veita:
Brynjar s. 899-6482 • Jón s. 898-2062

Við óskum eftir duglegu starfsfólki á
dag, kvöld og helgarvaktir í eldhús og
sal í sumarstörf á veitingastaðinn Pasta
Basta. Uppl. í s. 862 5999, eftir kl. 12
föstudag og laugardag.

SMÁAUGLÝSINGAR

SEILUGRANDI - M/ BÍLSKÝLI. Rúmgóð 2ja herb íbúð. 68,4 fm
ásamt 30,9 fm stæði í bílageymsluhúsi. Að auki góð geymsla í kjallara. Íbúðin er á 2 hæð með sérinngangi af svölum. Íbúðin skiptist í
rúmgott anddyri, hol, herb m/n skáp, stofu, baðherb. m/glugga og
eldhús m/borðkrók. Parket og flísar á gólfum. Hús og sameign í
góðu standi. Verð 15.9 millj. nr. 5135.

HÁTÚN –

LYFTUHÚS

4RA

HERBERGJA

Erotik.is 20% afsl. af öllum vörum. Erotica Shop Hverfisgötu 82 S. 511 6966.

Bjartir dagar.

Ekkjumaður um sjötugt óskar eftir vinkonu og ferðafélaga. Reglusamur við
góða heilsu og í góðum málum. Svör
sendist Fbl fyrir 7 maí merkt “Traustur
vinur”.

HÁTÚN - LYFTUHÚS. Rúmgóð og falleg 4ra til 5 herb. herb. endaíbúð á 4. hæð (efstu) lyftuhúsi ásamt stæði í opnu bílskýli. Stærð
íbúðar 128,8 fm og bílastæði 23,0 fm. Innréttingar og gólfefni eru
vönduð. Parket og flísar á gólfum. Innréttingar úr eik Þvottahús í íbúð.
Glæsilegt útsýni. N'ylegt hús í góðu ástandi. Verð 26,8 fm. nr. 3133.

LOGALAND –

RAÐHÚS

Einkamál
Starfsmenn óskast.
Okkur vantar góða sölumenn. Viðkomandi þarf að geta byrjað strax.
Erum með mörg fjölbreytt og
skemmtileg verkefni framundan.
Hafið samband í síma 575-1500
og
leggið inn umsókn.
Skúlason ehf. Laugavegi 26. S.
575 1500 www.skulason.is

LOGALAND – ÚTSÝNI Vorum að fá í sölu gott raðhús ásamt
sérbyggðum bílskúr á góðum stað í Fossvoginum. Stærð 187,4 fm
og bílskúr 24,5 fm. Eignin er á tveimur hæðum, möguleiki á sér
íbúð í kjallara. Á efri hæð eru tvö þrep upp í stofuna sem snýr í
suður, þar er hátt til lofts og stórir gluggar. Arinn er í stofu. Húsið
stendur hátt og skipulag þess er gott. Verð 40,9 millj. nr. 5136

Sölumenn: Ólafur s. 896 4090 og Kristinn s. 896 6913

ÁSTÚN – 200 KÓP.
Mjög falleg 2ja herb.
64,0 fm endaíbúð á
2.hæð í litlu góðu
fjölbýli. Stórar vestursvalir. Þvottahús á
hæð. Sam. leikherb. í
sameign. Frábært útsýni yfir Fossvoginn
og fjöllin. Sérgeymsla
í sameign. Stutt í
og þjóní nýlegu og viðhaldslitlu húsi meðgönguleiðir
góðum leigusamning.
ustu. Nýlegar flísar á
Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni
holi og baði. Gluggar
Nánari uppl.
á þrjá vegu.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066
VERÐ 15,7 millj.
e-mail : viggo@akkurat.is

Góður fjárfestingarkostur

HB FASTEIGNIR
Hús Verslunarinnar · Kringlunni 7 · 103 Reykjavík
Sími 534 4400 · Fax 534 4410 · www.hbfasteignir.is

2.HÆÐ – LAUS!!
ÁSBRAUT, KÓPAVOGI

Valdimar Óli
Þorsteinsson
Sölufulltrúi
822 6439

Kristinn R.
Kjartanssson
Sölufulltrúi
897 2338

Hrafnhildur Bridde
Lögg. fasteignasali
821 4400

Teitur Lárusson
Sölufulltrúi
894 8090

* 90,8 fm
* Suður svalir
* Snyrtileg sameign

HRINGBRAUT
17,3 MILLJ.

* 2.herb. og 2.stofur
* Upprunalegar innréttingar

✆ 821-4400

HRINGBRAUT

✆

Hrafnhildur Bridde

18 MILLJ.

* 75 fm + bílskýli
* Tvö herb. í útleigu
* 43 fm risíbúð m/svölum

821-4400

* Verið er að setja lyftu í
húsið.
* Stutt í alla þjónustu

GLÆSILEGT RAÐHÚS Í BYGGINGU!!
ASPARHOLT, BESSAST.HR.
* Heildarstærð 180 fm
* Flott staðsetning

✆ 821-4404

Hrafnhildur Bridde

33,6 MILLJ.

* Afhending júlí 2005
* Fullbúið án gólfefna
Kristján Axelsson

Sigríður Hvönn
Kristján Axelsson
Pétur Kristinsson
Karlsdóttir
Sölufulltrúi
Löggiltur fasteignasali
821 4404
Löggiltur verðbréfamiðlari Sölufulltrúi
692 1010
893 9048

Kári Kort
Sölufulltrúi
892 2506

Okkar metnaður
þinn hagur
SJARMERANDI ÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM
INGÓLFSSTRÆTI, 101 RVK.
* Heildarstærð 143,2 fm
* 5. herb.
* Stutt í alla þjónustu

Sími 534 4400

4RA HERB. SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR
SUNDLAUGAVEGUR
* Heildarstærð 122,4 fm
* Tvö stór svefnherb.
* Baðherbergi m/baðkari
* Bílskúr m/rafopnara

✆ 892-2506

21,9 MILLJ.
* Hol, stofa og borðst
m/´útg á suðursvalir
* Eldhús m/nýjum innrétt.

* Parket á gólfum
* 2 baðherbergi
* Á besta stað

* Vel staðsett hús
* 97 fm
* Allt sér
* Stór stofa

* 2.herb. og 2.stofur
* 18 fm sólskáli
* Sólpallur
* Glæsilegt eldhús

ASPARFELL, 2JA HERB.
* Hol m/fataskáp, dúkur á
gólfi
* Baðherbergi m/flísum

10,6 MILLJ.

* Eldhús m/eldri innréttingu
* Þvottaherbergi á hæð.
* Sérgeymsla í kjallara

LAUFENGI, GRAFARVOGUR
* 106,4 fm
* 3. svefnherb. m/skápum
* Barnvænt hverfi

✆ 892-2506

20,2 MILLJ.

* 2.hæð
* Sérinngangur af svölum
* Baðherb. nýl. endurnýjað

Kári Kort

HRAUNBÆR, 110 RKV.
* Heildarstærð 95,5 fm
* 2. hæð
* Stutt í alla þjónustu

✆ 692-1010

16,3 MILLJ.

* Fallegar innréttingar
* 3. herb.
* Barnvænt hverfi
Sigríður Hvönn

17,9 MILLJ.

* 98,4 fm
* Stofa björt m/vestur sval.
* 3. svefnherbergi
* Stutt í skóla
* Eldhús m/fallegum innrétt.* Þvottahús í íbúð

✆ 892-2506

Sigríður Hvönn

12,9 MILLJ.

*Stærð íb. 45,5 fm
*Sameiginl.inng.og garður
*Sólpallur í garði - útg.úr eldhúsi
*Stórt oipð eldhús m/ nýl. innnrétt.
*Sér geymsla og sameiginl.þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

NJÁLSGATA, 101 RVK.
* Heildarstærð 106,5 fm
* Mikið endurnýjuð
* Náttúruflísar á gólfum

✆ 692-1010

Kári Kort

NJARÐARGATA - MIÐBORG
SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI

* Fallegar innréttingar
* Stutt í alla þjónustu
* Suður svalir

3.HÆÐ
FLÉTTURIMI, GRAFARV.

Kári Kort

2JA HERB. ÁSAMT BÍLSKÝLI

2JA HERB.

4. HERB.

* Heildarstærð 104,4 fm
* Parket á gólfum
* 3 svefnherbergi

22,9 MILLJ.

SKEMMTILEG ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ

2.HÆÐ

✆ 892-2506

Kristján Axelsson

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ MIKLU ÚTSÝNI
HULDUBORGIR, 112 RVK.

✆ 692-1010

Sigríður Hvönn

GLÆSILEG ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ
STEKKJARSEL, 109 BREIÐH. 18,7 MILLJ.

✆ 821-4404

Kári Kort

✆ 692-1010

XX MILLJ.

23,9 MILLJ.

* 4. herb
* Stutt í alla þjónustu
* Á besta stað

BERGSTAÐASTRÆTI
*Íbúð 37,8 fm
*1.hæð, sameiginl.inng.
*Gott skipulag, nýl.pastparket á gólfum
*Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
*Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

* Íbúð 49 fm
* Bílskýli 23,8 fm
* Sameiginl inng. og garður * Gott skipulag, opið eldhús
* Sérgeymsla
* Útgengt úr íbúðinni út á
* Stutt í alla þjónustu/ skóla grasflöt

✆ 821-4400

Sigríður Hvönn

2JA HERB. ÍBÚÐ Í MIÐB.

KRUMMAHÓLAR, BREIÐH. 11,9 MILLJ.

Hrafnhildur Bridde

BÚJÖRÐ / VEIÐIJÖRÐ/ HESTABÚGARÐUR
10,9 MILLJ.

FRÍSTUNDAPARADÍS

27,8 MILLJ.

* 143,9fm íbúðarhús.24,1ha ræktað land,
· 2,1/2 tíma akstur frá Rvk
· Húsakostur, fjárhús,hesthús,vélageymsla
· Bakká rennur um landið þar er silungsveiði
· Miklir úthagar og veiði á Tröllatunguheiði· Gæsir // Rjúpa // Silungur// Gott berjaland

✆ 892-2506

Kári Kort
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Ingibjörg, Össur, flokkur, þjóð
UMRÆÐAN
SAMFYLKINGIN

ALBERT JENSEN

En eina ferðina stefnir í bræðravíg í flokki alþýðunnar og hagsmunum heildarinnar er vikið
fyrir sínum eigin. Þar sem víðar,
fær eigingirnin allt besta plássið? Ætla menn aldrei að þroskast
og læra af reynslunni? Um er að
ræða tvo sæmilega hæfa foringja, sem eru þó langt í frá

Endurgreiðslur Tryggingastofnunar
Hvaða þjónusta á rétt á að fá
endurgreiðslu frá Tryggingjastofnun? Eiga gigtar-, lömunarog hreyfihamlaðir sjúklingar
rétt á að fá stuðning frá Tryggingastofnun fyrir fótaaðgerð?
Hér á landi sem og víða annars
staðar flokkast fótaaðgerð undir
heilbrigðisþjónustu.
Vil
ég
leggja fyrirspurn
til
félagasamtaka þessara
hópa og annarra
hópa
sem eru í
svipaðri aðs t ö ð u .
Hvernig
stendur
á
því að þessi
þjónusta er
ekki niðurgreidd líkt
og sjúkraÞORGEIRSþjálfun að EYGLÓ
DÓTTIR Fótaaðgerðaundangeng- fræðingur og sjúkrainni skoðun nuddari.
og eftir mati
lækna? Hafa þessi félagasamtök
ekki reynt að leita eftir því?
Hefur þeim verið hafnað af
Tryggingastofnun?
Margir einstaklingar sem eru
fatlaðir og þjást af gigtarsjúkdómum, sykursýki, psoriasis o.fl.
þurfa nauðsynlega á þessari
þjónustu að halda og geta ekki án
hennar verið. Vekur það undrun
mína að stuðningur gegnum
Tryggingastofnun sé ekki fyrir
löngu komin á eins og gerist í nágrannalöndum okkar samkvæmt
mati læknis hverju sinni. Ýmsir
húðsjúkdómar mynda ákveðin
húðútbrot á fótum þar sem fótaaðgerð er besti kosturinn, ásamt
hjálp með sýrukremi sem er
ávísað á fólk.
Liðagigtasjúkdómar þar sem
álagssvæði fótsins fer úr skorðum leiða oft til sársaukafullrar
myndunar á siggi sem þarf að
fjarlægja reglulega.
Stuðningsmeðferðir með sílikoni á tær fyrir fólk sem m.a.
lamast af ýmsum orsökum. Það
er meðferð sem mikilvægt er að
framkvæma strax þegar varanleg lömun hefur átt sér stað, áður
en sinarnar byrja að styttast og
tærnar byrja að kreppast.
Aðgerðir sem hafa verið gerðar á tábeinum mistakast því miður mjög oft og fólk verður að
leita til okkar eftir þær aðgerðir
þar sem líkþornamyndun m.a.
hefur aukist og þörf er fyrir
stuðning með sílikoni. Margir
sjúkraþjálfarar eru meðvitaðir
um hvað sílikon getur hjálpað og
senda fólk til okkar í meðferð.
Niðurgrónar neglur eru mikið
vandamál sem hægt er að laga
með spangarmeðferð, samanber
réttingu á tönnum, og óþarft að
gera dýrar aðgerðir framkvæmdar af læknum í mörgum
tilvikum. Sú þjónusta sem hér
býðst sjúklingum getur aukið
vellíðan þeirra sem og sparað almannafé í formi vinnutaps og
kostnaðar á vegum sjúkrastofnanna. ■

gallalausir.
Ef þau sömu halda að Samfylkingin þoli eigingjarnt framapot og augljósa sýndarmennsku,
fara þau villur vega. Sagt er að
sá vægi, sem vitið hefur meira.
Svo þarf þó ekki að vera í öllum
málum. Snjallir herforingjar
hætta ekki öllu í eina orustu. Þeir
vilja vinna stríðið og geyma
trompið. Ef hallar á og óvinurinn
ætlar að láta kné fylgja kviði,
tekur óþreytt úrvalslið á móti
þeim. Þannig á Samfylkingin að
gera. Tefla Össuri fram í fyrstu
lotu og þar á eftir Ingibjörgu.
Með því móti gæti flokkurinn átt
mörg ár í ríkisstjórn.
Samstaðan og sjónarmiðin
skipta mestu um farsæld.

Óvinafagnaður sá, er forustufólkið kyndir nú undir sem ákafast, á eftir að koma flokknum illa
og þeim sjálfum þar af leiðandi.
Ég efast lítið um að þau tvö, sem
nú kjósa að gera hverja vitleysuna á fætur annarri, hafi til síns
ágætis nokkuð. En glámskyggnin
er ekki bara einfeldninganna.
Þótt Ingibjörg Sólrún hafi vænt
mig um kvenfyrirlitningu í skrifum mínum og Össur, þáverandi
ritstjóri DV, lokað á greinar frá
mér, tók ég það ekki inn á mig.
Sólrúnu líkaði ekki afstaða mín
til fyrirhugaðrar úthlutunar lóðar í Laugardalnum og fleira. En
inngrip Össurar helguðust af því
að ég og þeir bræðurnir vorum
ekki sammála um friðun dýra og

annað í umhverfismálum. Það
varð til þess að sú saga komst á
kreik, eftir að viðvörunarkerfi
fór af stað á umhverfisráðstefnu
í Háskólabíó, að ég hefði hafnað
aðstoð Össurar úr mögulegum
eldsvoða. Hann kom að vísu til
mín, en gárungarnir sögðu að ég
vildi heldur brenna inni en
þiggja aðstoð frá honum. Meðan
svona húmor lifir, er okkur
óhætt.
Engin flokkur getur þóknast
öllum en Samfylkingin hefur
mesta breidd. En hún hefur, því
miður, sérlega fráhrindandi
áhugamál. Þar ber hæst áætlun
um inngöngu í ESB, þar sem
glundroðinn er í algleymingi.
Fyrir okkur þýddi það ófrelsi,

niðurlægingu og verri kjör. Viðskipti við önnur lönd færðust úr
okkar höndum sem og allar auðlindirnar. Vegna þessa máls Samfylkingarinnar og kæruleysis í
umhverfismálum eiga Vinstri
grænir sér líf utan hennar. Ég
hef aldrei verið svo heillum horfinn að kjósa Framsókn en kaus
Sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórn, vegna gagnkvæmra loforða. Björn Bjarnason hét að
rétta hlut ferðaþjónustu fatlaðra
og annað í þeim dúr. Nokkuð sem
R-listinn hafði látið drabbast niður, auk þess að mergsjúga fatlað
fólk með þjónustugjöldum. Ef
fylkingin og Vinstri viðhalda
R-listanum neyðast margir til að
skila auðu. ■

29. apríl 2005 FÖSTU DAGU R

28

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
ALFRED HITCHCOCK (1899-1980)
lést þennan dag.

Í kvikmyndum er leikstjórinn Guð. Í
heimildarmyndum er Guð leikstjórinn.
Alfred Hitchcock kvikmyndaleikstjóri varð frægur fyrir
spennumyndir á borð við North by Northwest og Psycho.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI
Regína Thorarensen
blaðamaður er 88 ára.

Jafet Ólafsson, framkvæmdastjóri Verðbréfastofunar, er 54 ára.

Lúðvík Bergvinsson
alþingismaður er 41 árs.

Óeirðir í Los Angeles
Miklar óeirðir brutust út í Los
Angeles í Bandaríkjunum þegar kveðinn var upp dómur í
Rodney King-málinu svokallaða árið 1992. Kviðdómur
sem samanstóð einvörðungu
af hvítu fólki sýknaði fjóra
hvíta lögreglumenn sem voru
ákærðir fyrir að nota óhóflegt
ofbeldi við handtöku blökkumannsins Rodney King ári
áður. Barsmíðarnar náðust á
myndband og vöktu mikinn
óhug meðal fólks þar sem lögreglumennirnir sáust ganga í
skrokk á King.
Mikil reiði vaknaði í samfélagi
þeldökkra í borginni þegar til-

Halldóra Auður Jónsdóttir, Hrafnistu,
Hafnarfirði, lést laugardaginn 23. apríl.
Gísli Jóhann Sigurðsson, rafvirkjameistari, Bræðraborgarstíg 38, Reykjavík, lést
mánudaginn 25. apríl.

Halldór Höskuldsson, Réttarheiði 25,
Hveragerði, lést þriðjudaginn 26. apríl.

13.00 Sigurlaug Arnórsdóttir, Smárahvammi 16, Hafnarfirði, verður
jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju.
13.00 Þórarinn Guðlaugsson, húsasmíðameistari, Aðalgötu 5, Keflavík, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju.
15.00 Stefán Þórðarson, Hörgslundi 13,
Garðabæ, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli,
andlát og jarðarfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma

Sigurlaug Arnórsdóttir
Smárahvammi 16, Hafnarfirði,

lést á gjörgæsludeild Borgarspítalans sunnudaginn 24. apríl.
Jarðarförin fer fram í dag, föstudaginn 29. apríl, frá Hafnarfjarðarkirkju.
Guðrún Axelsdóttir,
Solveig Axelsdóttir, Svavar Haraldsson,
Hrönn Axelsdóttir, Guillermo Rito
Axel Kristján Axelsson, Anna Eiríksdóttir,
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur bróðir okkar,

Snorri Pétursson
til heimilis að Hátúni 10b,

lést miðvikudaginn 13. apríl 2005. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna, föstudaginn 22. apríl 2005.
Snorri var jarðsunginn frá Kirkjubæ í Hróarstungu og jarðsettur í
heimagrafreit að Litla Bakka í sömu sveit.
Aðalbjörg Pétursdóttir
Margrét Pétursdóttir
og aðrir aðstandendur.

Lögreglumennirnir sem höfðu
hlotið sýknudóminn voru síðar
dæmdir af alríkisdómstólum
fyrir að brjóta mannréttindi á
Rodney King. Hann hlaut tæpar fjórar milljónir dala í bætur
frá Los Angeles-borg.

Langar í Jagúar

Sigurður Arnþór Pálsson, Melgerði 29,
Reykjavík, lést mánudaginn 18. apríl. Útför hans fór fram í kyrrþey.

JARÐARFARIR

www.hjarta.is • 535 1800

1967 Breski landhelgisbrjóturinn
Brandur strýkur úr Reykjavíkurhöfn með tvo íslenska
lögregluþjóna um borð.

TÍMAMÓT: GRÉTAR MAR JÓNSSON FIMMTUGUR

Rúnar Freyr Gíslason leikari er 32 ára.

535 1825

1945 Bandarísk herlið frelsa fólk
úr útrýmingarbúðum Þjóðverja í Dachau

Svava Ingibjörg Ingimundardóttir,
hjúkrunarheimilinu Eir, lést sunnudaginn
17. apríl. Útför hennar fór fram 27. apríl.

Unnur Guðmundsdóttir, Stað, Reykhólasveit, lést þriðjudaginn 26. apríl.

Minningarkort

kynnt var um úrskurðinn. Mótmælendur þustu út á götur og
skeyttu skapi sínu á því sem
fyrir þeim varð. Þegar spurðist
út að lögreglan hefði misst öll
tök í nokkrum hverfum borgarinnar og vildi eða gæti ekki
framfylgt þar lögum fóru mótmælendur að brenna verslanir
og fyrirtæki á svæðinu. Daginn
eftir stóðu búðir tómar þar
sem þúsundir höfðu látið
greipar sópa.
Uppþotin stóðu í nokkra daga.
55 létust og um 2.000 særðust. 12 þúsund voru handteknir og var eignatjón gríðarlegt.

1945 Adolf Hitler giftist Evu
Braun.

ANDLÁT

Halldór Guðjónsson, vélstjóri, Bræðratungu 28, Kópavogi, lést þriðjudaginn
26. apríl.
Auðun Georg Ólafsson,
fyrrverandi fréttastjóri RÚV,
er 35 ára.

1106 Jón Ögmundsson er vígður
fyrsti Hólabiskup.

„Mér finnst ég alltaf vera táningur, eða bara rétt rúmlega það,“
segir Grétar Mar Jónsson, skipstjóri og varaþingmaður Frjálslynda flokksins, sem er fimmtugur í dag. Hann segist vera mikið
afmælisbarn og sló upp góðum
veislum þegar hann varð þrítugur og fertugur. Og fimmtugsafmælið fer ekki fram í kyrrþey.
„Ég ætla að halda upp á afmælið
á morgun og býð þá vinum, kunningjum og vandamönnum í Samkomuhúsið í Sandgerði milli 19 og
22,“ segir Grétar Mar, sem fékk
vin sinn til margra ára, Guðmund
Árna Stefánsson alþingismann,
til að stýra veisluhöldunum.
Grétar Mar er skipstjóri á
netabátnum Sæmundi GK 4 og
tekur daginn snemma. „Við förum út á milli fimm og sex og
erum komnir í land fyrir kvöldmat.“ Og engan þarf að undra að
honum líki lífið vel. „Mig langaði
að verða skipstjóri um fermingaraldurinn og finnst þetta mjög
skemmtilegt.“ Grétar Mar á heldur ekki langt að sækja áhugann á
sjósókn, faðir hans og föðurbróðir eru skipstjórar og annar föðurbróðir hans er grásleppukarl.
„Þetta er í blóðinu,“ segir hann og
unir sér einstaklega vel þessa
dagana enda mokfiskirí.
Utan sjósóknar og stjórnmála
hefur Grétar Mar brennandi
áhuga á íþróttum og var frækinn
handboltamaður á yngri árum;
æfði til að mynda undir stjórn
Guðmundar Árna á sínum tíma.
„Ég er sportidjót og fylgist bæði
með handbolta og fótbolta.“ Í
ensku knattspyrnunni fylgir hann
Liverpool að málum en liðið gerði
jafntefli við Chelsea í undanúrslitum Meistaradeildarinnar á
miðvikudagskvöld. Margir segja
Liverpool hafa staðið sig vel í
leiknum, sem fram fór á heimavelli Chelsea og lyktaði 0-0. Grétar Mar er ekki endilega á því. „Ja,
ég veit það ekki, þeir náðu bara
jafntefli. Ég vildi sigur.“

1994 Halldór Ásgrímsson tekur
við formennsku í Framsóknarflokknum af Steingrími Hermannssyni.
1998 Varðskip kemur með stóra
flotkví til Hafnarfjarðar.
Flutningur hennar frá Bretlandi tók einn mánuð.

GRÉTAR MAR JÓNSSON „Mig langaði að verða skipstjóri um fermingaraldurinn og
finnst þetta mjög skemmtilegt,“ segir afmælisbarnið síunga.

Miklar hláturrokur kveða við
þegar afmælisbarnið er spurt hvað
það langi í í afmælisgjöf. „Ég veit
það ekki, það er erfitt að svara
svona löguðu þegar maður er kominn á þennan aldur. Ætli mig langi
ekki í Jagúar-bíl og kannski flug-

vél,“ segir hann og hlær enn meira.
Það er líklegt að líf og fjör verði
í Samkomuhúsinu í Sandgerði annað kvöld enda Grétar Mar mikill
gleðimaður og viðbúið að margir
vilja heilsa upp á hann á þessum
tímamótum. ■

Nesstofa á Seltjarnarnesi:

Umfangsmiklar endurbætur
Þjóðminjasafn Íslands hefur
ákveðið að ráðast í viðamiklar
endurbætur á Nesstofu á Seltjarnarnesi. Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður tilkynnti
í gær að um tuttugu milljóna
króna styrkur úr danska sjóðnum
Augustins Fonden gerði safninu
kleift að ráðast í nauðsynlegar
lagfæringar.
Nesstofa er steinhús sem
dönsk yfirvöld létu reisa yfir nýskipaðan landlækni á sjöunda
áratug átjándu aldar. Húsið
teiknaði danski hirðteiknarinn
Jacob Fortling. Árið 1772 var
Nesstofu skipt á milli landlæknis
og lyfsala og einnig starfaði ljósmóðir í því. Húsið komst í einkaeign þegar embættin voru færð
til Reykjavíkur upp úr 1830. Frá
árinu 1979 hefur húsið verið í
vörslu Þjóðminjasafnsins og

NESSTOFA Húsið hýsir lækningaminjasafn,
en Danir reistu Nesstofu á sínum tíma sem
bústað fyrir nýskipaðan landlækni.

hýsir lækningaminjasafnið Nesstofusafn.
Að sögn Þorsteins Gunnarssonar arkitekts verður meginstefnan
í viðgerðum á Nesstofu sú að nálg-

ast upphaflega gerð þess eins og
kostur er. Þar eru lagðar til
grundvallar ítarlegar úttektarlýsingar frá 1763 og 1767 sem og ummerki í húsinu sjálfu. ■

Vi› erum 2 ára!
Öll tónlist ókeypis um
afmælishelgina!
Afmælisveisla 30.apríl kl.15:00 í

Skífunni Kringlunni!
Þar sem allir fá gla›ning og
Hildur Vala og Helgi Valur kíkja
á afmælisbarni› og taka lagið!
Ókeypis tónlist alla
afmælishelgina.*
Allir sem skrá sig um
helgina fara í pott og
gætu unni› fer› á U2
tónleika í sumar, iPod
suffle e›a gla›ning frá
Coca Cola!
Vi› bjó›um iPod notendur velkomna í hópinn.

TÓNLIST.IS
*íslensk tónlist, hámark 50 lög, ótakmarka› streymi (3 daga prufuáskrift)
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.125

+ 0,30%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 403
Velta: 3.153 milljónir

MESTA HÆKKUN

MESTA LÆKKUN

Hampiðjan
Atorka
Og fjarskipti

Síminn
Bakkavör
Íslandsbanki

2,94%
1,67%
1,24%

-3,16%
-0,90%
-0,72%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,40 +0,20% ... Atorka 6,10
+1,7% ... Bakkavör 33,00 -0,90% ... Burðarás 14,25 -... FL Group 14,50
+1,0 ... Flaga 5,46 – ... Íslandsbanki 13,75 -0,7% ... KB banki 551,00 0,50% ... Kögun 62,80 +0,2 ... Landsbankinn 16,50 – ... Marel 55,60 0,7% ... Og fjarskipti 4,05 +1,20% ... Samherji 12,10 – ... Straumur
12,20 +0,8% ... Össur 83,50 -0,60%

Umsjón:

nánar á visir.is

Veisla en ekki bankakaup
Það fréttist af hópi Landsbankamanna og starfsmanna Burðaráss á leið til London nú í vikunni.
Orðrómurinn flaug þegar um viðskiptalífið og
margir voru á því að nú væru
stór viðskipti í uppsiglingu.
Eins og oft vill brenna við,
þá reyndist orðrómurinn
ekki á rökum reistur. Landsbankamenn voru ekki í stórum kauphugleiðingum í þetta
sinnið. Þeir voru mættir til þess
að taka þátt í veisluhöldum
þeirra sem komu að kaupum á
Icelandkeðjunni. Venjan er að haldið sé
upp á slík viðskipti með þeim sem að þeim
komu með veglegri veislu. Ekki spillti ferðinni
að leikur Chealsea og Liverpool var á Stamford Bridge og því hefur verið margt um
mannin í stúkunni sem Pálmi Haraldsson,
stjórnarformaður Iceland, leigir á vellinum.

Áfram gert ráð fyrir góðum vexti.

SPÁR OG AFKOMA BAKKAVARAR Í MILLJÓNUM PUNDA
Hagnaður
Spá Íslandsbanka
Spá KB banka
Spá Landsbankans

4,2
4,5
3
3,6

HAGNAÐUR TVÖFALDAST Ágúst og Lýður Guðmundssynir, stjórnendur Bakkavarar.

vegna þess að mikil samkeppni er í
framleiðslu á kældum réttum.
Þrýstingur á verð er því mikill en
stjórnendur Bakkavarar segja
tengsl sín við Tesco, helstu viðskiptavini sína, mjög góð. Stjórnendur félagsins gera ráð fyrir
áframhaldandi góðum vexti.
Mikið handbært fé frá rekstri er
einkennandi fyrir rekstur Bakkavarar og var það 822 milljónir
króna á fyrsta ársfjórðungi.
Arðsemi eigin fjár var 19 prósent á fyrsta ársfjórðungi samanborið við 12 prósent árið áður.
- dh

Tillögur Morgan Stanley birtar
Skýrsla Morgan Stanley til einkavæðingarnefndar um söluferli Símans
verður gerð opinber í dag. Um er að
ræða þann hluta er varða tillögur ráðgjafafyrirtækisins um fyrirkomulag
sölunnar. Aðrar upplýsingar hafa verið
teknar út.
Eins og fram kom í Markaðinum á
miðvikudaginn fundaði einkavæðingarnefnd sama dag þar sem ákvörðun
um birtingu skýrslunnar var tekin. Jón
Sveinsson, formaður einkavæðingar-

nefndarinnar, segir að um vinnufund
hafi verið að ræða með ráðgjöfum
Morgan Stanley. Nefndarmenn séu
ánægðir með framgang söluferilsins
og samskipti við þá aðila, sem hafi
viljað kynna sér Símann nánar. Margir
hafi fengið viðbótargögn í hendur eftir að hafa undirritað trúnaðarsamning.
„Enginn gerir í sjálfu sér athugasemdir við þetta fyrirkomulag sem við
vinnum eftir,“ segir Jón.
– bg

KB banki skilaði ríflega
ellefu milljarða hagnaði
sem var í takti við væntingar greiningardeilda.
Stjórn Singer & Friedlander hefur ákveðið að
mæla með að hluthafar
bankans taki kauptilboði
KB banka.
KB banki hefur gert bindandi tilboð í breska bankann Singer &
Friedlander. Stjórn breska bankans hefur ákveðið að mæla með
tilboðinu.
Þar með er nánast ekkert sem
komið getur í veg fyrir að KB
banki kaupi breska bankann. KB
banki birti einnig uppgjör sitt í
gær og nam hagnaður bankans
rúmum ellefu milljörðum á fyrstu
þremur mánuðum ársins sem er í
samræmi við spár. Hagnaður
bankans hefur aldrei verið meiri
á einum ársfjórðungi, en inni í
hagnaðartölunum
er söluhagnaður af
Lýsingu
o
g
geng-

Framsýn og Lífeyrissjóður sjómanna sameinast

Gildi lífeyrissjóður
tekur til starfa
Lífeyrissjóðurinn Framsýn, sem
er þriðji stærsti lífeyrissjóður
landsins, og Lífeyrissjóður sjómanna, sá fjórði stærsti, hafa

SAMEINING LÍFEYRISSJÓÐA Lífeyrissjóðurinn Framsýn og Lífeyrissjóður sjómanna hafa náð samkomulagi um sameiningu sjóðanna. Hinn nýi sjóður verður
til húsa í Sætúni.

ákveðið að sameinast og mun
samruninn taka gildi frá og með 1.
júní. Með sameiningunni verður
til Gildi lífeyrissjóður sem hefur
heildareignir yfir 155 milljarða
króna og 22 þúsund sjóðfélaga.
Árni
Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs sjómanna, verður framkvæmdastjóri Gildis. „Við erum að búa til
öflugri sjóð og breikkum sjóðfélagahópinn. Einnig aukum við
áhættudreifingu sem skilar sér
vonandi í betri ávöxtun fyrir okkar félagsmenn,“ segir Árni.
Rekstur sjóðanna hefur verið í
miklum blóma undanfarin ár. Á
síðasta ári var raunávöxtun 13,6
prósent hjá Framsýn og 16,3 prósent hjá Lífeyrissjóði sjómanna.
- eþa

STAÐA FRAMSÝNAR OG LÍFEYRISSJÓÐS SJÓMANNA UM SÍÐUSTU ÁRAMÓT
Lífeyrissjóður
Lífeyrissjóðurinn Framsýn
Lífeyrissjóður sjómanna
Alls

Heildareignir
76 milljarðar
68 milljarðar
144 milljarðar

Leikurinn var hins vegar leiðinlegur og markalaus.

Tugmilljarðar lítil tíðindi
Ekki fer sögum af því hvort KB-bankamenn voru
á vellinum í stúkunni sinni og Bakkavarar. Þeir stóðu hins vegar í þriðju
stærstu fyrirtækjakaupum Íslendinga frá upphafi með kaupunum á
Singer & Friedlander. Fréttin kom í
gærmorgun og samhliða skilaði KB
banki mesta hagnaði skráðs fyrirtækis á Ísland á einum ársfjórðungi. Svo bar við að
þessi tíðindi viku fyrir öðrum
í fréttatíma Rúv og fóru þar
saman fréttir af dómsmálum
og hitt að sennilega eru
menn hættir að kippa sér
upp við fréttir af milljarðatugum.

Matsfyrirtækið Moody's sendi í
gær frá sér tilkynningu þess efnis
að þeir hyggist endurmeta lánshæfismat opinberra fyrirtækja og stofnana víðs vegar um heiminn og nota
við það nýja aðferð.
Íbúðalánasjóður er eitt þeirra opinberu fyrirtækja sem er á lista þeim
sem Moody's birti yfir þau fyrirtæki
sem þessar nýju matsaðferðir muni
ná til.
Tap var á rekstri Flögu á fyrsta
ársfjórðungi ársins. Tapið nam ríflega milljón dollurum eða um 65
milljónum króna. Afkoma félagsins
er í samræmi við áætlanir fyrirtækisins. Á tímabilinu féll til kostnaður
vegna starfsloka stjórnenda.
Gengi íslensku krónunnar styrktist um 0,18 prósent í fremur litlum
viðskiptum í gær.

Methagnaður og kaup
á breskum banka

Yfir væntingum
Bakkavör skilaði 4,2 milljóna
punda hagnaði á fyrsta ársfjórðungi eða 484 milljónum króna sem
er tæplega tvöföldun frá fyrra ári.
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 929 milljónum
króna og jókst um 58 prósent milli
ára. Hlutfall hagnaðar fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 21
prósent samanborið við 15 prósent
árið áður en þetta hlutfall er að
jafnaði lægst á fyrsta ársfjórðungi.
Rekstur Bakkavarar á fyrsta
ársfjórðungi var í takt við væntingar stjórnenda og nokkuð yfir spám
bankanna í heild.
Sala Bakkavarar jókst um 14
prósent milli ára sem vekur athygli

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…

Virkir sjóðsfélagar
17.735
3.665
21.400

ishagnaður
af
breytanlegu
skuldabréfi í Bakkavör. Heildareignir bankans eru 1.675 milljarðar króna og með sameiningu við
S&F verða eignir bankans um
2.000 milljarðar króna. Arðsemi
eigin fjár á tímablinu var 33 prósent.
Kaupgengið í viðskiptunum er
316 pens á hlut, en auk þess fá núverandi eigendur arðgreiðslu upp
á um 4,25 prósent á hlut. Samkvæmt þessu er verð breska
bankans tæpir 65 milljarðar
króna, en KB banki á sjálfur 19,5
prósent eða rúma tólf milljarða af
því.
SPÁR UM AFKOMU KB BANKA
Í MILLJÓNUM KRÓNA
Íslandsbanki
Landsbankinn
Meðaltal

11.270
11.300
11.285

Niðurstaða

11.093

Með kaupunum verður Bretland, ásamt Danmörku og Íslandi,
helsta markaðssvæði bankans.
Þar munu eftir kaupin starfa á
sjöunda hundrað manns. Í
kynningu bankans á uppgjörinu í Stokkhólmi í gær fór
Hreiðar Már Sigurðsson yfir
uppgjör bankans. Hann sagði
afkomuna sýna að bankinn sé
á réttri leið. „Bætt afkoma
skýrist fyrst og fremst af
auknum tekjum, þótt það sé
vissulega ánægjulegt að sjá
heildarkostnað minnka á milli
ársfjórðunga. Tekjur aukast á öllum markaðssvæðum. Um 62% af
tekjum bankans myndast nú utan
Íslands og hefur það hlutfall
aldrei verið hærra.“

Sigurður Einarsson kynnti hins
vegar kaup bankans á Singer &
Friedlander í London. Hann sagði
kaupin í samræmi við stefnu
bankans um að efla starfsemi í
Bretlandi. „Saman munu Singer &
Friedlander mynda sterkari heild
með spennandi vaxtarmöguleikum.“ Tony Shearer, forstjóri S&F,
tók í sama streng. Hann sagði
bankann hafa góða stöðu á kjarnamörkuðum. „Með sölunni til
Kaupþings banka getur Singer &
Friedlander haldið áfram þróun
þessarar stefnu innan stærri fjármálasamstæðu.“
KB banki þarf ekki að gefa út
nýtt hlutafé vegna kaupanna og
hefur borð fyrir báru til frekari
kaupa á fyrirtækjum. Hreiðar
Már sagði á fundinum að fram til
þessa hefðu kaup bankans einkennst af því sem hann kallaði
kaup Davíðs á Golíat. Hann sagði
bankann hafa áhuga á að styrkja
stöðu sína á starfssvæðum sínum
í Noregi og Finnlandi. Reiknað er
með að KB banki taki breska
bankann yfir eftir fjóra til fimm
haflidi@frettabladid.is
mánuði.

SINGER KEYPTUR
Það lá vel á Tony Shearer, forstjóra
Singer & Friedlander, og
Sigurði Einarssyni, stjórnarformanni
KB banka, þegar þeir kynntu
kauptilboð KB banka í London í gær.
Eignir KB banka eftir kaupin
verða tvö þúsund milljarðar.

KB banki setur ný viðmið

Hagnast um 85 þúsund krónur á mínútu
KB banki hefur sett ný viðmið með ellefu milljarða hagnaði á fyrstu þremur mánuðum ársins. Þetta er mesti hagnaður íslensks félags á einum ársfjórðungi en til samanburðar hagnaðist bankinn um 15,8 milljarða allt árið í fyrra. Ellefu milljarðarnir urðu til á 91 degi á tímabilinu janúar til mars. Þetta gerir 122 milljónir króna á dag, fimm milljónir á klst., 85 þúsund á
mínútu og 1.410 á sekúndu.
En hvað eru ellefu milljarðar í samanburði við aðrar tölur? Héðinsfjarðargöng eru talin kosta sex milljarða, vikuleg velta á
fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu er um 4,5 milljarðar, kortavelta Íslendinga innanlands var ellefu milljarðar í desember og samanlögð útgjöld ríkisins vegna barna- og vaxtabóta munu nema 11,5 milljörðum á þessu ári. Ef við gerðum ráð fyrir
að meðallaun vinnandi manns væru 250.000 krónur þá þarf mánaðarlaun 44.000 manns til að jafna hagnað KB banka.
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Fyrirtæki eiga að leiða launahækkanir
Laun hafa hækkað hraðar hjá
hinu opinbera en á almennum
vinnumarkaði og því verður að
linna að mati Samtaka atvinnulífsins. Samtök atvinnulífsins
leggja áherslu á að einkafyrirtæki leiði launamyndun í landinu
en ekki hið opinbera. Aðrir aðilar megi ekki grípa inn í launamyndun með yfirboðum. Kjarasamningar verði að taka mið af
afkomu og samkeppnisstöðu fyrirtækja því að þau sæki ekki
launakostnað í vasa skattgreiðenda.
Ari Edwald, framkvæmda-

Spár bankanna samstíga
Össur birtir þriggja mánaða uppgjör sitt í dag og eru greiningardeildir bankanna mjög samstiga í
spám sínum. Þær gera ráð fyrir
tæplega 3,8 milljónum dollara í
hagnað.
Í fréttatilkynningu með ársuppgjöri Össurar kom fram að ekki
væri búist við sterkum vexti á
fyrsta ársfjórðungi og er söluþróun stuðningstækja talin draga niður heildarsöluvöxt fyrirtækisins.
Bankarnir gera ráð fyrir sjö til átta
prósenta veltuaukningu á fyrsta
- dh
ársfjórðungi frá fyrra ári.

stjóri Samtaka atvinnulífsins,
segir launahækkanir þurfa að
vera raunhæfar og erfitt sé fyrir einkageirann að fylgja hinu
opinbera eftir. „Uppi er vaxandi
krafa um sambærileg lífeyrisréttindi fyrir atvinnulífið og hið
opinbera en það mun aldrei gerast,“ sagði hann.
Samtök atvinnulífsins vilja að
Ísland verði einn vinnumarkaður en ekki klofinn í almennan
vinnumarkað og opinberan
vinnumarkað eins og nú sé, með
mismunandi réttindum.
Samtök atvinnulífsins segja
alþjóðlega samkeppni kalla á
aukna aðgát gagnvart kostnaðarhækkunum en hér á landi séu
laun hærra hlutfall af verð-

mætasköpuninni en víðast hvar í
kringum okkur.
Samtök atvinnulífsins hafa
kynnt áherslur sínar og sagði
Ingimundur Sigurpálsson, formaður samtakanna, að Ísland
væri í úrvalsdeild. Þrátt fyrir
það þurfi að skerpa á leikreglum
atvinnulífsins því að mikilvægt
sé að svo verði áfram.
- dh

LAUNAHÆKKANIR ÞURFA AÐ VERA
RAUNHÆFAR Samtök atvinnulífsins
kynna áherslur sínar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sækja ekki launakostnað
í vasa skattgreiðenda.

ÓDÝRARI TÍMARIT
Yfi
Yfirr 200 titlar á lægra verði

G
erðu
ve
rðsam

anburð

SPÁ UM AFKOMU ÖSSURAR
– í milljónum dollara
Íslandsbanki
KB banki
Landsbankinn

3,6
3,8
3,8

VÍS selur
fyrir milljarð
VÍS seldi í gær hlutabréf í KB
banka fyrir einn milljarð króna.
Tryggingafélagið verður enn sem
áður einn af stærstu hluthöfum
bankans en félagið er fjórði
stærsti eigandi KB banka á eftir
Meiði fjárfestingafélagi, Eglu og
Arion safnreikningi. Finnur Ingólfsson, forstjóri VÍS, situr í
stjórn KB banka.
Milli félaganna eru gagnkvæm
eignatengsl því KB banki á tæp 30
prósent í VÍS.
- eþa

Verð 445,-

Verð 795,-

Verð 495,-

NÝ SENDING AF TÍMARITUM

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Verð 765,-

Verð 295,STEFNA AÐ SKRÁNINGU Á ÁRINU
Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður
Avion.

Verð 195,Verð 895,-

Velta í takt
við væntingar

Alltaf !
ur
ódýrast

Avion Group hagnast um
2,5 milljarða.
Velta Avion Group á síðasta ári
var í takt við væntingar og hagnaður félagsins var um 2,5 milljarðar króna. Heildarvelta félagsins var rúmlega milljarður dollara, sem samsvarar 69 milljörðum króna.
Velta Excel Airways Group,
sem Avion keypti á síðasta ári,
vegur mest innan samstæðunnar.
Hún var 39 milljarðar króna og
hagnaður af Excel nam 1,8 milljörðum króna. Hagnaður Air Atlanta var tæpur hálfur milljarður
en velta félagsins var tæpir 22
milljarðar króna. Fyrirtækin sem
mynda Avion Group eru Air Atlanta Icelandic, Íslandsflug og
Excel Airways Group.
- dh

Verð 865,-

slutímnar
Afgreiðve
rsla a!
Office 1 Smára

lind

11-19,
Virka dagaafrá
11-18,
laugardaga 13-18
ag
ud
nn
su
unni 17
Office 1 Skeif
10-18,
Virka dagaafrá
frá 11-16,
ag
laugard a 13-17
sunnudag

yri
Office 1 Akure um
töð
Office 1 Egilss
10-18,

Virka dagaafrá
frá 11-16
laugardag

Verð 695,-

Verð 395,-
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FYRRVERANDI FRANSKI LANDSLIÐSMAÐURINN IBRAHIM BA: SPILAR MEÐ KÁRA OG SÖLVA Í SVÍÞJÓÐ

> Við dáumst að ...

Guðni er kóngurinn í Bolton

... þeim Hörpu Melsted og Ingu Fríðu
Tryggvadóttur sem í gær
voru báðar að verða
íslandsmeistarar í
sjötta sinn. Það er erfitt
að finna betri liðsmenn
eða meiri sigurvegara
í sögu íslenska
kvennahandboltans.

Eins og kannski einhverjir
vita eru tveir íslenskir knattspyrnumenn á mála hjá
sænska úrvalsdeildarliðinu Djurgarden,
þeir
Kári
Árnason og
Sölvi
Geir

Heyrst hefur
... að Valsmenn muni fá 22 ára
gamlan enskan miðjumann frá
Bolton í dag eða á morgun. Hann
hetir Joel Pilkington og þykir vera
mjög öflugur leikmaður. Valsmenn
hafa fylgst með Pilkington í
töluverðan tíma en hann hefur verið
fyrirliði varaliðs Bolton.

Ottesen. Það sem færri vita er að í liðinu
er einnig að finna fallna stjörnu sem allir
sannir knattspyrnuáhugamann ættu að
þekkja afar vel, vængmanninn Ibrahim
Ba, fyrrum leikmanns Frakklands og AC
Milan. Fréttablaðið náði tali af Ba í Stokkhólmi í vikunni og spurði hann út í íslenska knattspyrnu. Ba tjáði blaðamanni
að hann teldi Eið Smára Guðjohnsen einn
hæfileikaríkasta leikmann ensku úrvalsdeildarinnar.
„Hann er leikmaður sem allir þekkja og
óttast. Ég keppti nokkrum sinnum á móti
honum og dáðist alltaf að því hvað hann
gat gert með boltann,“ sagði Ba, sem lék
eitt tímabil með Bolton í Englandi, árið
eftir að Guðni Bergsson lagði skóna á hilluna. Ba vissi þó vel hver Guðni væri.
„Það er synd að ég skuli aldrei hafa feng-

sport@frettabladid.is

ið tækifæri til að spila með honum, því
hann er einn virtasti leikmaðurinn í sögu
félagsins. Það eru myndir af honum úti
um allt og nafnið hans er nánast heilagt
innan félagsins. Það er borin gríðarleg
virðing fyrir Guðna. Liðsfélagar mínir
sögðu mér sögur af honum og hversu frábær náungi hann væri. Það sama á við
um stuðningsmennina, Guðni er í dýrlingatölu hjá þeim,“ sagði Ba.
Með hliðsjón af hinum ört fallandi ferli Ba
stóðst blaðamaður ekki mátið um að
spyrja hann hvort hann gæti hugsað sér
að spila á Íslandi eftir að dvölinni hjá
Djurgarden lýkur. „Veistu, mig langar að
segja að það sé aldrei að vita en ég get
það ekki. Ég er 31 árs og á tvö ár eftir af
samningi mínum hér í Svíþjóð. Eftir að
hann rennur út held ég að það sé komið
nóg af fótbolta hjá mér í bili.

> Við hrósum ...
... Guðmundi Karlssyni sem í gærkvöldi
varð fyrsti þjálfarinn í sögu úrslitakeppni
handboltans hér á landi til þess að
stýra bæði karla og
kvennaliði til Íslandsmeistaratitils. Guðmundur gerði karlalið Hauka
að íslandsmeisturum
2000 og svo urðu
stelpurnar meistarar í
gær. Guðmundur kann
greinilega sitt fag.

Haukakonur meistarar í 7. sinn
Haukar eru Íslandsmeistarar í handbolta kvenna í þriðja sinn á fimm árum eftir 26–23 sigur á í gær.
Haukar unnu alla þrjá leiki úrslitanna og töpuðu ekki leik í úrslitakeppninni í ár.
Kvennalið
Hauka
tryggði sér í gær Íslandsmeistarartitlinn í sjöunda sinn í
sögu félagsins eftir 26–23 sigur á
ÍBV í þriðja úrslitaleik liðanna.
ÍBV hafði unnið titilinn tvö
undanfarin ár en í ár stóðst enginn
Haukaliðinu snúninginn sem vann
alla
sjö
leiki
sína
í
úrslitakeppninni.
ÍBV byrjaði af krafti og allt leit
úr fyrir að Eyjastúlkur ætluðu að
koma í veg fyrir sigurhátíð
heimastúlkna en Haukakonur tóku
yfir leikinn á sjö mínútna kafla í
lok fyrri hálfleiks, þær breyttu
stöðunni úr 7-10 fyrir ÍBV í 14–11
fyrir Hauka. Haukar náðu mest
fimm marka forskoti í seinni
hálfleik en ÍBV náði hinsvegar
aldrei að jafna leikinn.
Hanna Guðrún Stefánsdóttir og
Harpa Melsted áttu báðar mjög
góðan leik en auk þeirra skiluðu
þær
Kristina
og
Ramune
Pekarskyte sínu og gott betur.
Harpa varð þarna Íslandsmeistari
í sjötta sinn með Haukum og Inga
Fríða vann einnig sinn sjötta
Íslandsmeistaratitil en þrjá af
þeim vann hún með Stjörnunni á
sínum tíma.
Harpa Melsted, fyrirliði Hauka

HANDBOLTI

INGIMUNDUR INGIMUNDARSON
Ólíklegt að hann leiki með ÍR á næstu
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
leiktíð.

Handboltalið ÍR:

Allir á
förum?
HANDBOLTI Það bendir allt til þess
að ÍR muni tefla fram mikið
breyttu liði á næstu leiktíð enda
eru leikmenn félagsins mjög eftirsóttir. Fyrirliði liðsins, Bjarni
Fritzson, er búinn að semja við
franska félagið Créteil og svo eru
þrír lykilmenn liðsins undir smásjá erlendra liða.
Danska úrvalsdeildarfélagið
Ajax hefur boðið Hannesi Jóni
Jónssyni og Ingimundi Ingimundarsyni samning og samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins mun
Hannes væntanlega skrifa undir
sinn samning fljótlega.
Ingimundur mun aðeins bíða
með að skrifa undir samning við
Ajax þar sem hann heldur á mánudaginn til Sviss ásamt markverðinum Ólafi Gíslasyni en þeir
verða til reynslu hjá Winterthur
fram á næsta fimmtudag. Félagið
ku vera mjög spennt fyrir þeim
félögum og er ekki ólíklegt að þeir
fari frá Sviss með samningstilboð
- hbg
í töskunni.

sagði liðsheildina lykilinn að sigri
Hauka í einvíginu. „ÍBV er með
marga frábæra einstaklinga í liðinu, en við erum með góða liðsheild, sem ég held að hafi skapað
þennan sigur. Við vorum kannski
dálítið hræddar að koma inn í
þennan leik, vitandi það að við
mættum í raun tapa tveimur leikjum, en við sýndum það bara og
sönnuðum að við erum með besta
liðið í dag, fyrst við vinnum 3-0,“
sagði Harpa.
„Þær eru rosalega skipulagðar,
spila skynsamlega, eru með góða
vörn og frábæra markvörslu. Þær
unnu þetta á skynsemi og meira
hungri. Þær eiga hrós skilið fyrir
góða rimmu og frábæra úrslitakeppni. Það er erfitt að eiga við
þær, það verður bara að viðurkennast,“ sagði Alfreð Örn Finnsson, þjálfari ÍBV eftir leikinn.
„Að vera með 7-0 vinningshlutfall í úrslitakeppninni segir alla
söguna um styrk okkar liðs. Það
vóg þyngst í einvíginu að vinna í
Eyjum og svo náðum við að klára
þetta hérna heima í dag. Lykillinn
að þessum síðasta sigri er vörnin
og hraðaupphlaupin hjá okkur,“
sagði
Guðmundur
Karlsson,
þjálfari Hauka. baldur@frettabldid.is

BIKARINN Á LOFT Harpa Melsted og
Haukastelpurnar fagna hér sjöunda meistFréttablaðið/Stefán
aratitli félagsins.

Hanna G. Stefánsdóttir:

Liðsheildin
Hanna Guðrún Stefánsdóttir sagði það æðislega tilfinningu að vera búin að landa
titlinum. „Við vorum staðráðnar
í að vinna í Vestmannaeyjum og
þegar það tókst vissum við að
við værum komnar langt með
þetta, því við erum taplausar á
heimavelli. Það er allt hægt ef
hjartað er til staðar og við höfum það á réttum stað. Við höfðum viljann til að vinna þetta og
erum með frábæra liðsheild,
sem er lykillin að góðu gengi
liðsins,“ sagði Hanna, sem skoraði 9 mörk í leiknum.
- bb

HANDBOLTI

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild kvenna
HAUKAR–ÍBV

26–23 (15-12)

Mörk Hauka: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 9,
Ramune Pekarskyte 6, Harpa Melsted 5,
Ragnhildur Guðmundsdóttir 4, Anna Guðrún
Halldórsdóttir 1, Inga Fríða Tryggvadóttir 1.
Varin skot: Kristina Matuzeviciute 17/3.
Mörk ÍBV: Alla Gokorian 9/2, Anastasia Patsiou
5, Tatjana Zukovska 3, Guðbjörg Guðmannsdóttir
3, Eva Björk Hlöðversdóttir 2, Darinka Stefanovic
1. Varin skot: Florentina Grecu 23/2.

Deildabikar karla í fótbolta
ÍA–KEFLAVÍK

2–1

Ellert Jón Björnsson (3.), Kári Steinn Reynisson,
víti (88.) – Ingvi Rafn Guðmundsson (56.).

BREIÐABLIK–FH

3–3 (4–2 í vítak.)

Olgeir Sigurgeirsson, víti (14.), Ellert Hreinsson
(18.), Birgir Hrafn Birgisson (108.) – Tryggvi
Guðmundsson 2 (víti 38., 56.), Ásgeir G.
Ásgeirsson (93.). Breiðablik nýtti allar 4
vítaspyrnur sínar en Hjörvar Hafliðason varð tvær
frá FH og tryggði Blikum sæti í undanúrslitum.
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Jón Arnór Evrópumeistari

Gestgjafinn er kominn út!

Rússeska liðið Dynamo St. Petersburg vann alla 20 leiki sína í Evrópudeildinni
og vann úrslitaleikinn gegn BC Kyiv með 11 stigum í Istanbul í gær, 85-74.
Jón Arnór Stefánsson
varð í gær fyrstur íslenskra
körfuknattleiksmanna til að verða
Evrópumeistari þegar hann ásamt
félögum sínum í rússneska liðinu
Dynamo St. Petersburg vann
úkraínska liðið BC Kyiv í úrslitaleik Evrópudeildar FIBA, 85-74.
Jón Arnór lék í 29 mínútur í leiknum og skoraði 9 stig, þar af komu
sjö þeirra í fyrri hálfleik. Jón Arnór og liðsmenn Dynamo töpuðu
ekki leik í allri keppninni en sigurinn í Istanbul í gær var númer
tuttugu á tímabilinu.
Leikmenn Dynamo byrjuðu
leikinn ekki vel og voru tíu stigum
undir eftir fyrsta leikhluta, 18-28,
en tóku sig heldur betur á, unnu
annan leikhlutann 23-5 og náðu
átta stiga forskoti, 41-33, fyrir hlé.
Dynamo hélt síðan velli í seinni
hálfleik, leikmenn Kiev náðu að
minnka muninn í sjö stig en nær
komust þeir ekki og Dynamo vann
að lokum með 11 stiga mun.
Jón Arnór hefur oft leikið betur í sókninni í vetur en í gær en
hann var þó margoft að taka af
skarið og þrátt fyrir að aðeins 3 af
12 skotum hans hafi farið rétta
leið þá voru félagar hans í liðinu

matur og vín

KÖRFUBOLTI

APRÍL

26 27

28

29 30 1 2

Föstudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 Fylkir og Víðir/Höttur
mætast í Egilshöll í C-deild
deildarbikars kvenna.

 20.15 Fjölnir og Fjarðarbyggð
mætast í Boganum í úrslitum Bdeildar deildarbikars karla í fótbolta.

 21.00 ÍR og Haukar mætast í
Egilshöll í C-deild deildarbikars
kvenna í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 16.45 Þú ert í beinni! á Sýn.
 17.45 Olíssport á Sýn.
 18.00 Upphitun á Skjá einum.
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

 19.00 Motorworld á Sýn.
 19.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um meistaradeildina í fótbolta.

 20.00 World Supercross á Sýn.
 21.00 World Series of Poker á
Sýn.

 00.15 K-1 á Sýn.

HELOSAN

RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

86
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hversdagskræsin

afnarlítið
Fljótlegt og fyrirh

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

ﬂjótlegt
kr.m.vsk.
5.tbl.2005,verð 899

kryddjurtaræktun
lundaball

í Eyjum

JÓN ARNÓR FAGNAR Jón Arnór Stefánsson fagnar ásamt félögum sínum þegar Ed Cota
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
lyftir bikarnum ásamt félögum sínum í Dynamo St. Petersburg.

hvað eftir annað að fylgja þeim
eftir og skora ódýrar körfur eftir
sóknarfráköst. Jón Arnór lék alls í
29 mínútur í leiknum.
Jón Arnóri hefur átt frábært
tímabil með Dynamo St. Petersburg þótt að hann hafi ekki verið
mikið í sviðsljósinu í leiknum í
gær. Bandaríkjamaðurinn Kelly

McCarthy var bestur í liði Dynamo en hann skoraði 24 stig og tók
7 fráköst. Ed Cota sýndi líka styrk
sinn í lokin og skoraði fimm af 15
stigum sínum á lokamínútum
leiksins, en þessi snjalli leikstjórnandi tók einnig 8 fráköst,
gaf 6 stoðsendingar og stal 5 boltooj@frettabladid.is
um.

5 690691 160005

artíið
snarl í Evróvisjónp

Áskriftarsími: 515-5558
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Í sumarskapi
Nýr og spennandi
sumarfatnaður.
Flíspeysur, skóbuxur,
úlpur, jakkar o.fl.

Kjartan bað mig afsökunar
Heimir Ríkarðsson, fyrrum þjálfari Fram, sefur sáttur eftir að formaður handknattleiksdeildar Fram,
Kjartan Ragnarsson, bað hann afsökunar á að hafa sagt að Heimir væri að búa til kjaftasögur.
Málavextir eru þeir að
þegar Heimir var rekinn frá Fram
sagði hann eina ástæðuna fyrir
brottrekstrinum vera þá að stjórn
handknattleiksdeildar hefði fengið mjög freistandi tilboð sem hún
átti erfitt með að hafna.
„Kjartan formaður hringdi í
mig daginn fyrir fyrsta leikinn
gegn ÍBV í úrslitakeppninni og lét
mig vita af því að þeir hefðu fengið tilboð frá manni sem væri tilbúinn að greiða þjálfaralaun félagsins gegn því að sá maður væri
Guðmundur Guðmundsson,“ sagði
Heimir við Fréttablaðið 21. apríl
síðastliðinn og bætti við að þessi
maður væri Tryggvi Tryggvason,
fyrrum gjaldkeri handknattleiksdeildar og góðvinur Guðmundar.
Fréttablaðið bar þessar fullyrðingar Heimis undir Kjartan
sama dag, og hann svaraði svona:
„Ég hef heyrt af þessu en þetta er
bara kjaftasaga sem á sér enga
stoð í raunveruleikanum. Við
greiðum Guðmundi laun“.
Þessi ummæli Kjartans fóru

HANDBOLTI

Vinsælu Emotion flíspeysurnar frá Sonnenreiter í fjórum litum

Dakoda
skóbuxur
svartar
og tvílitar.

Alaska
úlpur og
flíspeysur

OPIÐ ALLA VIKA DAGA 9-19

Á LAUGARDÖGUM FRÁ 10-16 OG SUNNUDÖGUM 13-15
Lynghálsi 4 • 110 R. S: 567 3300 • www.hestarogmenn.is

KJARTAN RAGNARSSON Formaður
handknattleiksdeildar Fram bað manninn
sem hann rak úr starfi þjálfara afsökunar í
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
gær.

KA enn þjálfaralaust:

Heimir
hafnaði KA
Það ætlar ekki að
ganga þrautalaust fyrir handknattleiksdeild KA að finna nýjan þjálfara í stað Jóhannesar
Bjarnasonar sem sagði starfinu
lausu þegar KA lauk keppni á
Íslandsmótinu í ár. Þeir ræddu
fyrst við Atla Hilmarsson sem
gaf starfið strax frá sér og svo
hafnaði Heimir Ríkarðsson,
fyrrum þjálfari Fram, KAmönnum í gær.
„Þetta er mjög spennandi félag og ég ber mikla virðingu
fyrir því starfi sem unnið er á
Akureyri. Ástæðan fyrir því að
ég hafna þeim er sú að ég er
ekki tilbúinn að hlaupa frá vinnunni minni og svo er ég að
byggja o.s.frv. Þetta gengur því
ekki upp eins og staðan er í
dag,“ sagði Heimir við Fréttablaðið í gær. Heimir hefur
einnig átt í viðræðum við
Gróttu/KR og bíða Seltirningar
enn eftir svari frá Heimi.

HANDBOLTI

HEIMIR RÍKARÐSSON Var
ósáttur við að Kjartan Ragnarsson hefði sagt að ummæli hans
væru kjaftasaga. Hann uppskar
afsökunarbeiðni frá Kjartani í
gær. Hann segist vera sáttur við
endalok málsins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ekki vel í Heimi því formaðurinn
segir að með þessu sé Heimir að
búa til kjaftasögur og þar með að
ljúga. Heimir fór í kjölfarið fram
á það við Kjartan að hann bæðist
afsökunar á þessum ummælum og
það gerði Kjartan loksins í gær.
„Hann bað mig afsökunar á
ummælum sínum bæði munnlega
og skriflega,“ sagði Heimir við
Fréttablaðið. „Ég er mjög ánægður með að hann skuli gera þetta og
sé maður til þess að biðjast afsökunar. Ég sætti mig ekki við að því
væri haldið fram að ég væri að
búa til kjaftasögur því ég var ekki
að gera það. Ég stend fyllilega við

það sem ég sagði og að hann skuli
biðja mig afsökunar undirstrikar
að ég sagði satt frá.“
Það var ekki bara Heimir sem
var ósáttur við þessi ummæli
Kjartans heldur urðu leikmenn og
yngri flokka þjálfarar félagsins
reiðir og þeir sendu frá sér yfirlýsingu þar sem meðal annars
segir: „Við undirritaðir lýsum yfir
óánægju okkar með aðgerðir
stjórnar Handknattleiksdeildar
Fram í tengslum við uppsögn á
samningi Heimis Ríkarðssonar og
atburði liðinna daga. Stjórnin hefur ekki komið hreint fram í samskiptum við hlutaðeigandi aðila né

- hbg

fjölmiðla.“ Leikmenn sættust
nokkrum dögum síðar við stjórnina þótt engin afsökunarbeiðni
hafi komið frá stjórninni.
Fréttablaðið hefur ítrekað
reynt að ná sambandi við Kjartan
síðustu daga án árangurs.
henry@frettabladid.is

NÝTT Á ÍSLANDI
Öll helstu merkin í verkfærum.
Ótrúlegt úrval af BMF festingum,
boltum, skúfum og saum.
Sjón er sögu ríkari.
Súperbygg, þar sem þú færð
meira fyrir minna.

9.890 kr.

15.600 kr.

690 kr. pr.stk

GASHITIARI
13kw
hæð 220cm

HRÍFA,
BEÐAKLÓRA
BEÐASKAFA

1.390 kr. pr.stk

verð frá 290 kr.

STUNGUSKÓFLA
GAFFALL

LAUFAHRÍFUR

12.990 kr.

14.900 kr

1.550 kr.

DEWALT BORVÉL
12 VOLT
2 RAFHLÖÐUR

LOFTPRESSA 2hk
24 LÍTRA

BÓNVÉL

2.190 kr.

1.090 kr

SKÓFLA OG
STRÁKÚSTUR
Í SETTI

GREINAKLIPPUSETT

1 9.999 kr.

1.190 kr.

BÍLSKÚRSHURÐAOPNARI
MOTORLIFT 4000

ÚTI VEGGLJÓS
HVÍTT / SVART

5.990 kr.

38.900 kr.

4.990 kr.

POWER CRAFT
BÚTSÖG

DEWALT 988 K2
18 VOLT M/HÖGGI
2 RAFHLÖÐUR

HJÓLSÖG 185
M/LEISER

HEKKKLIPPA
REGNGALLASETT
BLACK & DECKER LUXUS STÆRÐIR
18V 1,5AH 510MM
S,M,L,XL,XXL

390 kr. pr.stk

790 kr.

PLÖNTUSKÓFLUR GREINAKLIPPUR
GAFFALL OG KLÓRA
FISKARS

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

3.900 kr.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Afsakið – hlé

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SIGRÍÐUR B. TÓMASDÓTTIR FÍLAR EKKI HLÉ Í BÍÓ

Kannist þið
við eftirfarandi
aðstæður:
Þið sitjið
í
bíói,
myndin er
mjög góð,
poppið er
búið, spennan er í hámarki. Og ljósin
kvikna í salnum, það er komið hlé.
Eitt mest óþolandi fyrirbæri í
íslensku menningarlífi fyrr og
síðar. Einhver fékk þessa leiðindahugmynd fyrir margt löngu
að klippa myndir í tvennt. Er þá
sjaldnast hugsað um hvar hléið
lendir í myndinni en oftar en ekki

kemur það á versta stað.
Ég hef lengi verið mikill andstæðingur þessa fyrirbæris og
þess vegna hef ég ætíð glaðst
mjög þegar ég hef sótt kvikmyndahátíðir hér á landi en sýningar á þeim hafa iðulega verið
án hlés.
Ég varð þess vegna afar sár
yfir því að sá siður skyldi ekki
hafa verið í heiðri hafður á kvikmyndahátíðinni sem staðið hefur
yfir undanfarið. Ég hafði hugsað
mér gott til glóðarinnar að geta
notið bíómyndanna í heilu lagi,
án þess að hlé truflaði framgang
þeirra. En ekki varð mér að
þeirri ósk minni.
Þessi siður hefur löngum verið studdur poppkornsrökum og

því haldið fram að sælgætissala í
hléi skipti sköpum í rekstri bíóhúsa. Ég neita að trúa þessu.
Nógu dýrt er í bíó hér á landi.
Mér finnst þetta einfaldlega
mjög plebbalegur siður sem ætti
að leggja af.
Hef samt grun um að eigendur
kvikmyndahúsanna fari ekki að
þessum tilmælum mínum en
bendi hér með á málamiðlunartillögu: Að hætta með hlé á virkum
dögum – en halda þeim um helgar.
Þeir sem sækjast eftir miklu
poppkorns- og sælgætisáti gætu
þannig valið að fara í bíó um
helgar. Við hin gætum horft á
myndir án hlés á virkum dögum.
Og allir væru ánægðir. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Spurt
á götunni:
Ertu
ánægður með
heilbrigðiskerfið

Harry, 72:
Nei, það er
hneysa. Algjör
hneysa.

Ragnar, 38:
Nei, ég er búinn
að bíða eftir
nýrnasteinaaðgerð í þrjú ár.

Bibba, 26:
Ha, ég þekki
hann ekki.

■ GELGJAN

Lalla, 83:
Leyfðu mér að
gefa þér ráðleggingu. Ekki
verða gömul.

Jóakim, 35:
Já, ég kem
þangað reglulega
einu sinni.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég var að lesa
um óreiðukenninguna.

Þannig gæti vængjablak
fiðrildis orsakað storm
annars staðar á
plánetunni.
Nú?

Já.

Bíííí

Trúir þú
á hana?

■ PÚ OG PA

Hljómar
heldur
ótrúlega.

Eftir SÖB

BTL BTF
á númerið

1900

og þú gætir unnið.
■ KJÖLTURAKKAR

Taktu þáutntnið:
þú gætir

Yo Gi Oh á DVD
Tímon og Púmba Umhverfis jörðina á DVD
Tímon og Púmba Á feralagi á DVD
Tímon og Púmba Út að borða á DVD
Incredibles á DVD
Shark tale á DVD
Aðrar DVD myndir
Kippur af Coke
Og margt fleira.

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

Hjálp
Getur einhver
hjálpað mér?
Hjálp!

Eftir Patrick McDonnell

ur
et lpað
G
! já !
álp r h álp
Hj hve Hj
?
ein mér

...einn
voða
sniðugur.

Oh...

■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott

Var pabbi að
koma heim?
Já...og
veistu
hvað?

Flaaaaauu
uuut!
Keypti hann
handa ykkur
flautur?

Iiiiii......hver
sagði þér?
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■ TÖLVULEIKIR

Connery í tölvuleik
Leikarinn Sir Sean Connery ljáir
James Bond rödd sína í nýjum
tölvuleik, From Russia with Love,
sem er byggður á samnefndri
kvikmynd frá árinu 1963 með
Connery í aðalhlutverki. Þetta er í
fyrsta sinn sem þessi virti leikari
kemur fram í tölvuleik.
Leikurinn verður gefinn út í
haust fyrir PlayStation 2, Xbox og
Nintendo GameCube. Mun hann
byggja á hinni sígildu Bond-mynd
en þó mun hann taka einhverjar
nýjar stefnur.
„Fyrir leikara er þetta ný og
spennandi leið til að fá útrás fyrir
sköpunargleðina,“ sagði Connery.
„Leikir eru gríðarlega vinsælt afþreyingarefni og ég er mjög
ánægður með að fá tækifæri til að
taka þátt í þessu verkefni.“ ■
JAMES BOND Leikarinn vinsæli ljáir
James Bond rödd sína í nýjum tölvuleik.

■ FÓLK

Beckham er hamingjusamlega giftur
Það þóttu óneitanlega mikil tíðindi þegar sögur bárust af því að
David Beckham, fyrirliði enska
landsliðsins og leikmaður Real
Madrid, hefði haldið framhjá
konu sinni Victoriu Beckham með
barnfóstrunni Rebeccu Loos.
Hafði hjónabandið þangað til verið álitið eitt það traustasta meðal
fræga fólksins og engum duldist
að þar var sönn ást. Lægðust öldurnar töluvert og Rebecca Loos
hvarf af sjónarsviðinu. Adam var
þó ekki lengi í paradís því slúðurblöðin héldu áfram að grafa ofan í
kvennamál fyrirliðans og birtu
fljótlega fréttir af því að Beckham ætti í tygjum við aðra unga
snót, Söruh Marbeck.
Ekki bætir úr skák að nýja
fóstran, Abbie Gibson, hefur nú
tjáð fjölmiðlum að hjónabandið
hangi á bláþræði. Þessi ummæli
hennar hafa orðið til þess að
Beckham lýsti því yfir í viðtali að

frásögn Gibson væri lygi. „Þetta
er ótrúlegt, alveg ótrúlegt,“ lét
Beckham hafa eftir sér. „Þú býður
einhverjum inn á heimili til þín til
þess að líta eftir börnunum og það
eina sem þú getur gert er að
treysta manneskjunni,“ sagði
hann vonsvikinn og bætti því við
að hann og Victoria væru í mjög
eðlilegu hjónabandi þar sem upp
kæmu ósættir en þá væru vandamálin leyst, rétt eins og í öðrum
hjónaböndum.
Í viðtalinu sagðist Beckham
enn fremur vera alinn upp við að
koma fram við konur af virðingu
og vera góður við þær. „Ef ég
gerði eitthvað rangt myndi
mamma hringja í mig og hundskamma mig,“ sagði hann. Beckham-hjónin reyndu að fá lögbann
á birtingu frásagnar Gibson í
blaðinu News of the World en því
var hafnað. Dómarinn sagði frásögnina vera í þágu almennings.

DAVID OG
VICTORIA
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Fimm gámar af Dieter Roth

!

Kl. 17.00
Eins og alltaf á föstudögum og laugardögum verða tónleikar í Smekkleysu
Plötubúð í kjallaranum í Kjörgarði við
Laugaveginn. Í dag kemur þar fram
hljómsveitin Benny Crespo’s Gang.

menning@frettabladid.is

Í gær var mikið um að vera bæði í Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu og Listasafni Íslands
þegar fimm gámar fullir af listaverkum eftir Dieter Roth voru tæmdir.
Í gámunum voru eitthvað um þrjú hundruð verk
sem verða á yfirlitssýningu á verkum Dieters
Roth. Sýningin er stærsta verkefni Listahátíðar í
ár og verður hún í báðum þessum stærstu söfnum borgarinnar og að auki í sýningarsal í húsi
Orkuveitu Reykjavíkur.
„Þessi verk eru bæði mjög stórar innsetningar
og líka grafíkverk. Þetta verður stærsta sýning
sem við höfum haft hérna í Listasafni Reykjavíkur og ég hugsa að sama megi segja um Listasafn Íslands,“ segir Soffía Karlsdóttir, kynningarstjóri Listasafns Reykjavíkur.
Björn Roth, sonur Dieters og sýningarstjóri þessarar miklu sýningar, sá um að pakka öllum verkunum niður ytra og hann var líka mættur í gær
til að hjálpa við að taka verkin upp úr kössunum
og raða þeim niður í sýningarsölunum.

EKKI MISSA AF…
... sýningu leiklistardeildar Listaháskólans og leikara
hjá Leikfélagi Reykjavíkur á
Draumleik eftir August
Strindberg, sem sýndur er í
Borgarleikhúsinu. Nokkrar
aukasýningar verða í maí.

... sýningum á Edith Piaf,
leikriti Sigurðar Pálssonar í
Þjóðleikhúsinu með Brynhildi Guðjónsdóttur í hlutverki söngfuglsins franska.

... sýningum á verki
Hávars Sigurjónssonar,
Grjótharðir, sem nú er sýnt
í Þjóðleikhúsinu.

Leikur að ljósi og speglum
rekum balletthóp undir sama
hatti.“
Fram kemur fjöllista- og
spunahópur og verður með sýninguna „Hver er ég?“ Sýningin
er sköpuð í samvinnu barnanna
og leiðbeinandanna, þeirra
Önnu og Örnu ásamt Lindu Guðrúnardóttur tónlistarmanns og
Aðalheiði S. Eysteinsdóttur
myndlistarmanns, sem einnig
eru foreldrar barna í hópnum.
Balletthópar koma fram undir stjórn Katrínar M. Þorbjörnsdóttur, en hún hefur kennt ballett á Akureyri undir hatti Ævintýradansleikhúss barna frá
haustinu 2004.
Loks kemur fram danshópur
kvenna undir stjórn Allýjar Aldísar Lárusdóttur, en yngsti
dansarinn er aðeins fimm ára en

Í ÆVINTÝRALEIKHÚSINU Börnin í Ævintýraleikhúsi barna á Akureyri verða með
tvær sýningar í dag til að halda upp á vorið.

sá elsti 82 ára. Sýningarnar í
Ketilhúsinu verða tvær. Sú fyrri
hefst klukkan 16 en sú síðari
klukkan 18. ■

MYND/HEIÐA

Frá árinu 2002 hefur verið starfrækt á Akureyri ævintýraleikhús barna, sem í dag ætlar að
halda upp á vorið með sýningu í
Ketilhúsinu þar sem fram koma
fjöllista- og spunahópur, balletthópar og danshópur kvenna.
„Án þess að vilja stæra mig
neitt þá er þetta barnastarf
hérna mjög sérstakt fyrirbæri,“
segir Arna Valsdóttir, sem
stofnaði
Ævintýraleikhúsið
ásamt Önnu Richardsdóttur árið
2002.
„Þetta er í rauninni fjöllistahópur. Við erum að vinna gjörninga hér með krökkunum og þau
eru mörg orðin mjög þjálfuð í
þessu. Við vinnum með ljós og
skugga, spegla og hljóð, og
semjum lítil hljóðverk. Svo
erum við að færa út kvíarnar og

VOLPINO OG APÓTEKARINN Báðir vilja þeir eignast hina ungu og auðugu Grillettu í
gamanóperunni Apótekaranum,sem frumsýnd verður í Íslensku óperunni í kvöld.

Misskilningur
og fjaðrafok
Í kvöld verður frumsýnd í Íslensku óperunni gamanóperan
Apótekarinn eftir Haydn. Flytjendur eru nemendur í tónlistarskólum á Reykjavíkursvæðinu, og
eru þeir allir þátttakendur í Óperustúdíói Íslensku óperunnar og
Listaháskóla Íslands.
„Hún er ekki sérlega þekkt
þessi ópera, og það eru nokkrar
ástæður fyrir því,“ segir Ingólfur
Níels Árnason, sem leikstýrir.
Helsta ástæðan er sú að hluta af
tónlistinni við þriðja þátt óperunnar vantar, en óperan er samin
við leikrit eftir ítalskt leikritaskáld sem var mjög frægt á þessum tíma.
„En þótt óperan sé ekki þekkt
þá er tónlistin ákaflega falleg og
sagan er mjög skemmtileg.“
Söguþráðurinn er reyndar
býsna dæmigerð ástarflækja eins
og gjarnan tíðkast í gamanóperum.
„Hún fjallar um apótekara sem
er þreyttur á að vera apótekari.
Hann er með stúlku hjá sér og er
forráðamaður hennar, en henni
fylgir gífurlegur heimanmundur
þannig að hann sér sér leik á borði
og ætlar að giftast henni sjálfur
og fá heimanmundinn. “

Apótekarinn hefur fengið þjón
sinn, ungan strák, til þess að taka
við apótekinu fyrir sig.
„Sá strákur er varla læs og
vart hæfur til að taka við apótekinu, en ástir hafa myndast á milli
hans og stúlkunnar. Til þess að
flækja málin enn meira mætir á
sviðið annar strákur, sem er af
hefðarættum og ætlar sér að giftast þessari stúlku.“
Með helstu hlutverk fara Þorvaldur Þorvaldsson, sem leikur
apótekarann Sempronio, Jóna
Fanney Svavarsdóttir og Ólafía
Línberg Jensdóttir, sem skipta
með sér hlutverki Grillettu, Guðbjörg Sandholt og Sólveig Samúelsdóttir sem skipta með sér hlutverki Volpino og Erlendur Erlendsson syngur hlutverk Mengone. Þá eru fimm stúlkur í kór og
hljómsveitina skipa sautján hljóðfæraleikarar. Hljómsveitarstjóri
er Kurt Kopecki, tónlistarstjóri
Íslensku óperunnar.
Alls verða fimm sýningar á
þessari óperu Haydns. Aðgangur
er ókeypis, þannig að þetta er
kjörið tækifæri fyrir alla sem
vilja prófa að bregða sér í óperuna í fyrsta sinn að láta nú verða
af því. ■

NÝJAR BÆKUR
já Máli og
menningu eru
H
komnar út í kilju

já Vöku-Helgafelli er komin út
H
Leyndardómur
smaragðsaugans
eftir Geronimo
Stilton. Sigríður Halldórsdóttir þýddi.

tvær af vinsælustu
skáldsögum síðustu
jólavertíðar, Bítlaávarpið eftir Einar Má Guðmundsson og Svartur á leik eftir Stefán
Mána. Báðar bækurnar vöktu mikla
athygli um jólin; voru ýmist margprentaðar eða seldust upp.

já Máli og
menningu er
H
komin út Gáruð
vötn eftir Kerstin
Ekman í þýðingu
Höllu Sverrisdóttur.
Kerstin Ekman er
einn dáðasti og
vinsælasti höfundur Norðurlanda.
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■ KVENNAKÓRAR

Apótekarinn eftir Haydn

Óperustúdíó Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands
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

DVD sýning Vinafélags Íslensku óperunnar
Otello eftir Verdi

Laugardaginn 30. apríl kl.14.00-17.30. Sýningin er á hliðarsvölum
Íslensku óperunnar (gengið er inn um aðalinngang).
Allir velkomnir - Aðgangur ókeypis

www.opera.is

Sími: 511 4200

opera@opera.is

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

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

FJÓRAR AF FJÖGUR HUNDRUÐ Þær Ragna J. Helgadóttir, Margrét Þórðardóttir, Anna B. Brandsdóttir og Sigrún Óskarsdóttir hafa
undanfarið verið að skipuleggja fjögur hundruð kvenna kóramót sem haldið verður í Hafnarfirði nú um helgina.

Konur streyma til Hafnarfjarðar
Síðdegis í dag leggja meira en
fjögur hundruð konur leið sína til
Hafnarfjarðar þar sem þær taka
þátt í sjötta landsmóti íslenskra
kvennakóra núna um helgina.
„Þetta mót er haldið á þriggja
ára fresti. Síðast var það Kvennakór Suðurnesja sem hélt þetta
mót, en það hefur aldrei verið fjölmennara en núna,“ segir Sigrún
Óskarsdóttir, sem hefur unnið
baki brotnu undanfarið við að undirbúa þetta glæsilega mót ásamt
nokkrum kórfélögum sínum í
Kvennakór Hafnarfjarðar.
„Það er Kvennakór Hafnarfjarðar sem heldur mótið í ár. Það
eru til kvennakórar úti um allt
land, á stöðum eins og Bolungarvík, Hólmavík, Siglufirði, Horna-

firði og Selfossi. Alls staðar. Svo
kemur Íslenski kvennakórinn í
Kaupmannahöfn líka á mótið og
verður með okkur.“
Sérstakir gestir mótsins verða
Björgvin Þ. Valdimarsson tónskáld, Edit Molnár, kórstjórnandi
og organisti, Elín Ósk Óskarsdóttir,
söngkona
og
kórstjóri,
Gabriella Thész kórstjórnandi frá
Ungverjalandi og Óskar Einarsson, tónlistarmaður og kórstjórnandi.
„Þetta byrjar allt saman með
skráningu og afhendingu mótsgagna, en svo verður farið í
óvissuferð á átta rútum og í framhaldi af því verður mótið formlega
sett. Á laugardagskvöldinu verður
hátíðarkvöldverður,
með

skemmtiatriðum og balli. Svo
verða tvennir tónleikar.“
Fyrri tónleikarnir verða á
morgun klukkan 16 í Víðistaðakirkju þar sem kórarnir syngja
hver fyrir sig. Seinni tónleikarnir
verða haldnir á sunnudaginn í
Íþróttahúsinu við Strandgötu þar
sem kórarnir syngja allir saman
fjögur lög auk þess sem fyrrnefndir fjórir hópar láta ljós sitt skína.
Báðir tónleikarnir standa öllum
opnir og er aðgangur ókeypis.
„Á tónleikunum í Víðistaðakirkju ætlar Kvennakór Hafnarfjarðar að frumflytja afmælislag
sem Hildigunnur Rúnarsdóttir
samdi fyrir okkur í tilefni þess að
kórinn varð tíu ára á þriðjudaginn.“ ■

Þrestir
STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fö 6/5 kl 20
Fö 20/5 kl 20
Fö 27/5 kl 20
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA

e. Presnyakov bræður
Fi 5/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20.

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20 - UPPS., Lau 30/4 kl 20

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Su 1/5 kl 20 - UPPS., 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

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

Fi 5/5 kl 20 - UPPS., Fö 6/5 kl 20 - UPPS.,
Fi 12/5 kl 20 - UPPS., Fö 13/5 kl 20

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau
Fö 29/4 kl 20, Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20
- Síðustu sýningar

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

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

á vortónleikum
með Erni Árnasyni

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fi 12/5 kl 20 - Aukasýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ

Karlakórinn Þrestir í Hafnarfirði
heldur vortónleika

laugardaginn 30. apríl
kl. 16.00 í Neskirkju.
Einsöngvari með kórnum
er Örn Árnason

e. Önnu Reynolds.
Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Lau 30/4 kl 20, Fö 6/5 kl 20, Lau 7/5 kl 20

DANSLEIKHÚSIÐ

Söngstjóri Jón Kristinn Cortez
og undirleikari Jónas Þórir.

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ
fjögur tímabundin dansverk
Su 1/5 kl 19:09 Síðasta sýning

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Á efnisskrá er fjölbreytt úrval laga
eftir innlenda og erlenda höfunda.

» B ETR I
S JÓNVAR PS DAGS K RÁ
U M H E LGAR
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Föstudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 17.00 Hljómsveitin Benny Crespo’s
Gang sprellar í Smekkleysu Plötubúð, Laugavegi 59.

 23.00 Á Grand Rokk verða tónleikar með The Fucking Champs ásamt
Changer og Dáðadrengjunum.

■ ■ SKEMMTANIR
 22.00 Trúbbarnir Böddi og Danni
leika af fingrum fram í Hressingarskálanum.

 Hljómsveit Stefáns P. leikur fyrir
dansi í Ránni, Keflavík.

 Hljómsveitin Bermuda verður í stuði
í Sjallanum á Ísafirði.

 Atli skemmtanalögga og Áki Pain
verða í búrunum á Pravda.

 Einar Örn trúbador verður á litla
sviði Gauksins á neðri hæð og DJ
Maggi með syngjandi sveiflu á efri
hæð.

■ ■ SÝNINGAR
 16.00 Ævintýradansleikhús barna
heldur upp á vorið með sýningu í
Ketilhúsinu á Akureyri á alþjóðlegum
degi dansins. Fram koma fjöllista- og
spunahópur, balletthópar, og danshópur kvenna.

 18.00 Ævintýradansleikhús barna
heldur upp á vorið með sýningu í
Ketilhúsinu á Akureyri á alþjóðlegum
degi dansins. Fram koma fjöllista- og
spunahópur, balletthópar, og danshópur kvenna.

■ ■ ÓPERA
 20.00 Þáttakendur í Óperustúdíói
Íslensku óperunnar og Listaháskóla
Íslands frumsýna óperuna Apótekarann eftir Haydn í Íslensku óperunni.
Hljómsveitarstjóri er Kurt Kopecky og
leikstjóri Ingólfur Níels Árnason.

Benedikt Lafleur, rithöfundur,
listmálari og bókaútgefandi með
meiru, situr ekki auðum höndum
frekar en fyrri daginn. Um þessar
mundir eru að koma út sex nýjar
bækur frá Lafleur útgáfunni. Von
er á þremur í viðbót á næstu vikum og síðan bætist eitthvað á annan tug við síðar á árinu.
„Ég er að blása til stórsóknar í
bókaútgáfunni núna í ár,“ segir
Benedikt, sem auk bókaútgáfunnar hefur um langt skeið staðið fyrir svonefndum Skáldaspírukvöldum, þar sem þekkt jafnt sem
óþekkt skáld lesa úr verkum sínum. Skáldaspírukvöldin eru haldin annan hvern þriðjudag á Kaffi
Reykjavík.
„Maður uppgötvar sífellt fleiri
efnilega höfunda í kringum
Skáldaspírukvöldin. Oft leynast
perlur í skúffum höfunda sem
ekki hafa fengið neitt gefið út.“
Bækurnar sex sem voru að
koma út eru Orð milli vina, úrval
ljóða eftir Gunnar Dal sem ber
sama nafn og ein ljóðabóka Gunnars, Örfok, skáldsaga eftir Eyvind
P. Eiríksson, Ugla sat á kvisti,
smásagnasafn eftir Þorstein Antonsson, Rökrétt framhaldslíf,
ljóðabók eftir Kristján Hreinsson,
og Með mér er Regn, ljóðabók eftir Hörð Gunnarsson, að ógleymdri

Tenórinn

HLJÓMSVEITIN

BENEDIKT LAFLEUR Sendir frá sér níu
bækur í vor og annað eins síðar á árinu.

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill
fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma 568-0878

KARMA
í kvöld.
www.kringlukrain.is

bókinni Sólris í hringhendingum,
sem er spunasafn smásagna, ljóða
og hugleiðinga eftir Benedikt
sjálfan.
Þá stefnir Benedikt á að gefa
út þrjár bækur erlendis á árinu;
tvær í Frakklandi og eina í Þýskalandi.
Fyrir utan bókaútgáfuna er
Benedikt þessa dagana að opna
litla myndlistarsýningu í Borgarbókasafni Reykjavíkur, aðalsafninu í Tryggvagötu. ■

Tangókvöld

ALLRA SÍÐASTA
SÝNING
Laugardaginn
7. maí kl. 20.00

KRINGLUKR ÁIN UM HELGINA

Þriðjudaginn
3. maí kl. 20.00

hvar@frettabladid.is
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Ekki þessir týpísku
bartónleikar

BENNI Síðan Smekkleysubúðin var opnuð á Laugaveginum í október hafa margir tónleikar verið haldir þar.

Útgáfufyrirtækið
Smekkleysa
hefur haldið fjölda tónleika í búð
sinni síðan hún var opnuð á Laugaveginum í október.
Benedikt Reynisson, starfsmaður búðarinnar, sem einnig gengur
undir nafninu Benni í Karate eftir
útvarpsþætti sínum á XFM, segir
að yfirleitt fái tónleikarnir góð viðbrögð. „Við vorum með tónleikana
við opnunina á búðinni og ætluðum
ekkert að hafa fleiri tónleika. En
síðan ákváðum við upp úr því að
halda tónleika allar helgar. Þarna
hefur verið að koma fólk frá tólf til
þrettán ára upp í þrítugt. Það er
alltaf ágætis traffík,“ segir Benni.
„Þetta
veitir
skemmtilega
stemmningu. Þarna eru ekki þessir týpísku bartónleikar þar sem er
fullt af reyk og fullu fólki. Þetta er
miklu meira aðlaðandi og fjölskylduvænt. Það er líka öllum velkomið að koma og spila. Það skiptir ekki máli hvað þú ert gamall og
hvað þú ert að gera.“

Töluverður fjöldi fólks hefur
einnig komið í búðina til að sjá
Smekkleysusýninguna Humar eða
frægð. Þar er stiklað á stóru í sögu
Smekkleysu og hljómsveitanna og
skáldanna sem hafa komið við
sögu hjá fyrirtækinu. Útlendingar
hafa kíkt töluvert á sýninguna en
þar er að finna muni sem tengjast
sögu Smekkleysu, eins og kjólar af
Björk.
Einnig var þarna kjóll sem fyrrverandi trommari Sykurmolanna,
Sigtryggur Baldursson, klæddist á
tónleikum í Bandaríkjunum en
honum var stolið fyrir utan búðina
fyrir nokkru síðan þar sem hann
hafði verið til sýnis.
Á morgun verða enn einir tónleikar í Smekkleysubúðinni. Þar
stígur á stokk bandaríska folkpönkhljómsveitin Defiance frá
Indiana. Hefjast þeir klukkan
15.00 en sveitin heldur síðan aðra
tónleika klukkan 20.00 í Kaffi
Hljómalind.

Aðgangseyrir á þá er 500 krónur.
Aðrar hljómsveitir sem troða
upp í Kaffi Hljómalind verða
Shirley Temple Fanclub, kvennasveitin Viðurstyggð, The Best
Hardcore Band in the World og
Deathmetal Supersquad.
Að sögn Benna er Defiance
frekar óvenjuleg hljómsveit.
„Þetta er pönk í grunninn en hljóðfæraskipan er svolítið spes. Þeir
spila á kassagítar, kontrabassa,
selló, fiðlur og munnhörpur en
garga samt á fullu,“ segir hann.
Áður en Defiance spilar í
Smekkleysubúðinni spilar þar í
dag Benny Crespo's Gang sem er
ung og efnileg íslensk rokksveit.
Hún sækir innblástur sinn frá
hljómsveitum á borð við At the
Drive-In,
Blonde
Redhead,
Nirvana, Radiohead, The Mars
Volta, Portishead, Led Zeppelin,
Primus og Uriah Heep.
freyr@frettabladid.is
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■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

Nýtt frá Bubba í júní

Sérstæður söngvari til Íslands

Þann 6. júní næstkomandi koma
út tvær nýjar plötur með Bubba
Morthens; Ást og Í sex skrefa
fjarlægð frá Paradís. Verið er að
leggja lokahönd á þær um þessar
mundir.
Upptökum á báðum plötunum
stjórnaði Barði Jóhannsson úr
hljómsveitinni Bang Gang en
vinnsla við þær fór að mestu leyti
fram í Frakklandi nú í vor. Bubbi
verður því áberandi í sumar því
tvær endurútgáfur eru einnig á
leiðinni frá honum; Ísbjarnarblús
og Kona, sem verða báðar í viðhafnarútgáfum.

Bandaríski
tónlistarmaðurinn
Antony heldur tónleika ásamt
hljómsveit sinni, The Johnsons,
þann 11. júlí á Nasa. Tónleikarnir
eru liður í Evróputúr Antony og
mun honum ljúka hér á landi.
Frá því að Antony kom fram á
sjónarsviðið fyrir átta árum
hefur hróður hans farið ört vaxandi. Á þessu ári hefur hann tekið
mikið stökk en í febrúar kom út
hljómplatan I'm a Bird Now, sem
gagnrýnendur hafa keppst við að
hefja upp til skýjanna.
Antony hefur verið að spila
með goðsögninni Lou Reed í
gegnum tíðina og átti upphaflega
að koma með honum hingað til
lands á síðasta ári. Ekkert varð af
því vegna eigin tónleikaferðar

BUBBI Fjórar plötur
með Bubba eru væntanlegar í sumar.

■ TÓNLIST

Tónlist.is
tveggja ára
Á laugardaginn verða liðin tvö ár
frá því heimasíðan Tónlist.is fór í
loftið. Af því tilefni verður meðal
annars afmælishátíð í Kringlunni
og happdrætti þar sem hægt er að
vinna iPod, miða á tónleika með U2,
fríáskriftir að Tónlist.is og ýmislegt
fleira.
Þá verður bætt við nýrri þjónustu, svo sem
yfirfærslu á iPod
og aðra stafræna
spilara. Af því tilefni hafa höfundar og framleiðendur ákveðið að
bjóða fólki upp á
að sækja tónlist
án endurgjalds
alla afmælishelgina. Heimasíðan HILDUR VALA
verður opin fyrir Idol-stjarnan Hildur
alla frá föstudags- Vala syngur í
morgni til mið- Kringlunni á laugnættis á sunnu- ardag í tilefni af
degi og þar geta tveggja ára afmæli
notendur sótt allt Tónlist.is.
að fimmtíu lög til
eignar.
Tónlist.is hefur notið vaxandi
vinsælda síðan hún fór fyrst í loftið
og er fjöldi skráðra notenda nú
rúmlega 15 þúsund talsins. Nú má
nálgast vel yfir 300.000 íslensk og
erlend lög á vefnum og með nýjum
samningum við framleiðendur er
gert ráð fyrir að fjölda laga fari yfir
milljón á þessu ári. Þess má einnig
geta að um miðjan maí geta Macnotendur keypt tónlist á vefnum í
fyrsta sinn.
Afmælishátíðin í Kringlunni
hefst fyrir framan Skífuna klukkan
15.00. Þar koma fram Idol-stjarnan
Hildur Vala og hinn efnilegi trúbador Helgi Valur.

sem hann fór í. Antony hefur
meðal annars sungið inn á plötur
Reeds, The Raven og Animal
Serenade, auk þess sem hann tók
lagið í kvikmyndinni The Animal
Factory.
Antony, sem er klæðskiptingur, þykir hafa stórgóða rödd og
hefur hann meðal annars verið
dáður af aðdáendum goth-tónlistar. Tónleikar Antony og The
Johnsons
þykja
sannkallað
augna- og eyrnakonfekt og því
hlýtur það að teljast fagnaðarefni
að listamaður sem er að klífa upp
á stjörnuhimininn skuli koma til
Íslands á leið sinni þangað.
Miðasala á tónleikana hefst 20.
maí í verslun 12 Tóna við Skólavörðustíg og á midi.is. ■

ANTONY Þessi óvenjulegi söngvari heldur
tónleika á Nasa þann 11. júlí.

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000
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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!

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

:FÌ@9=?GH>ÓF5

Nýjasta mynd eins allra virtasti leikstjóri heims
Pedro Almódavar sem hefur fengið lof gagnrýnenda
og verðlaun um allan heim. „Sterkasta mynd Almódavar í tvo áratugi.“ (Village Voice). Í aðalhlutverki
er latneska súperstjarnan Gabriel Garcia Bernal og
Fele Martinez.

8=95BCH<9F85M

Bad Education - Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 8

:FÌ@9=?GH>ÓF5

8=95BCH<9F85M

Sýnd kl. 5.45, 8, 10.15 og 00.30
Sýnd í lúxus kl. 5.45, 8, 10.15 og
00.30 B.I. 12 ára

Sýnd kl. 8 og 10 B.I. 12 ára

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali

House of the Flying Daggers
- Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 10.15

Sýnd kl. 10.30 B.I. 16 ára
GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

ĦĦĦĦ O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 8 B.I. 14 ára
ĦĦĦ B.B. Sjáðu Popptíví
ĦĦĦ M.J. Kvikmyndir.com
ĦĦĦ H.L. MBL

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30

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. 4, 7 og 10

- allt á einum stað

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 3.40,
5.50, 8 og 10.15
- allt á einum stað

■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

Mínus spilar nýtt efni
Rokksveitin Mínus mun troða upp
á Grandrokk annað kvöld. Sveitin
ætlar að prufukeyra töluvert af
nýju efni og gefst tónleikagestum
tækifæri á að hlýða á það fyrstir
manna.
Þetta hljóta að teljast góð tíðindi fyrir aðdáendur sveitarinnar
sem bíða óþreyjufullir eftir næstu
plötu hennar. Sú síðasta, Halldór
Laxness, hlaut frábærar viðtökur
þegar hún kom út fyrir tveimur
árum. Sérstakir gestir á tónleikunum verða tvær af uppáhaldshljómsveitum Mínus í dag: Future
Future og Days of Our Lives .
Miðaverð er 1000 kr. og opnar
húsið kl. 23.00. ■
MÍNUS Rokksveitin Mínus ætlar að frumflytja ný lög á Grandrokk á laugardag.

HUNDUR Í ÓSKILUM Þeir Eiríkur Stephensen og Hjörleifur Hjartarson hituðu upp fyrir Stuðmenn í Royal Albert Hall.

Iceland International Film Festival

Stuðmenn endurguldu greiðann
Þeir sem lögðu leið sína á Næsta
bar í fyrrakvöld til að hlusta á
dúettinn Hund í óskilum ráku
heldur betur upp stór augu þegar
sjálfir Stuðmenn stigu þar á stokk
sem upphitunarhljómsveit.
Voru þeir að launa Hundi í
óskilum greiðann frá því í Royal
Albert Hall í London þann 24.
mars síðastliðinn þegar dúettinn
hitaði upp fyrir Stuðmenn við góð-

Verður þú gestur númer

30.000?
Um helgina seljum við bíómiða númer 30.000 og heppinn kaupandi
hans fær glaðning; passa sem veitir ókeypis aðgang í öll bíó landsins
ásamt einum gesti til til ársloka 2005.

ar undirtektir. „Þetta var ansi fín
upphitunarhljómsveit, þær gerast
varla betri,“ segir Eiríkur Stephensen, annar meðlima Hunds í
óskilum. „Þetta var hörkustuð.
Þeir hituðu vel upp og tóku tvö lög
og sköpuðu sömu stemmningu og í
Royal Albert Hall. Það var afskaplega góð tilfinning að snúa við
blaðinu og spila á eftir þeim. Þetta
var alveg frábært og þeir tóku

líka vel í þetta þegar við hringdum í þá,“ segir hann.
Allir Stuðmennirnir mættu á
Næsta bar fyrir utan Eyþór Gunnarsson og Idol-stjörnuna Hildi
Völu. Var að sjálfsögðu fullt út úr
dyrum enda ekki á hverjum degi
sem ein vinsælasta hljómsveit
landsins treður upp fyrir svo fáa
áheyrendur, hvað þá sem upphitunarhljómsveit. ■

■ TÖLVUR

Bylting í hreyfanlegri afþreyingu

AÐEINS 3 DAGAR EFTIR
Vegna fjölda áskorana verður hátíðin framlengd til 2. maí.

www.icelandﬁlmfestival.is

JÓNSSON & LE’MACKS

Gargandi snilld
frumsýnd á morgun, laugardag, kl 18:00 í Smárabíói.
Miðasala er haﬁn!

Leikjatölvan PSP verður gefin
út í Evrópu þann 1. september
næstkomandi. Þessi handhæga
græja frá Sony hefur notið mikillar velgengni í Japan og
Bandaríkjunum. Tölvan verður
gefin út í Evrópu í svokölluðum
Value Pack sem inniheldur
fjölda aukahluta og afþreyingarefni.
PSP-tölvan er sögð vera bylting í hreyfanlegri afþreyingu.
Gefur hún notendum það frelsi
að spila þrívíddarleiki, horfa á
kvikmyndir, hlusta á tónlist og
tengja sig þráðlaust, hvar og
hvenær sem þeir kjósa.
PSP notar nýjan geymslumiðil sem nefnist Universal Media
Disc, UMD. Þessi diskur, sem er
aðeins 60 mm í þvermál, er
næsta kynslóð diska sem sjá um

PSP Nýja leikjatölvan frá Sony hefur notið mikila vinsælda í Japan og Bandaríkjunum.

geymslu á gögnum. Getur hann
geymt allt að 1,8 GB af gögnum,
sem er meira en þrisvar sinnum
það sem venjulegur CD-ROM
diskur getur innihaldið.
Fyrstu eigendur PSP geta

eignast frítt eintak af SpiderMan 2 á UMD Video disk með
því að skrá sig í gegnum vefsvæðið www.yourpsp.com, sem
er vefsvæði Sony Computer í
Evrópu fyrir PSP. ■

Framlengt til

2. maí

3 dagar eftir!

3

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

opnunarmynd iiff 2005

9 Songs
Garden State
A Hole in my Heart
Maria Full of Grace

FRÉTTIR AF FÓLKI
að er ekki tekið út með sældinni
að vera frægur. Því fékk Usher
Þ
heldur betur að kynnast nýlega.
Söngvarinn þurfti, eins og aðrar
manneskjur, að létta af sér og
skellti sér á klósettið. Þegar
hann sat þar í ró og
næði heyrði hann
símtal ungs manns
og systur hans. Var
unga stúlkan augljóslega að biðja
bróður sinn um að fá
eiginhandaráritun hjá
Usher en bróðurinn var eitthvað
tregur til eins og gefur að skilja. Lét
hann þó undan og laumaði bréfsefni og penna undir skilrúmið og
bað Usher um að árita það. Lét Usher hafa eftir sér að honum fyndist
þetta vera of langt gengið því ef
hann fengi ekki einu sinni að tefla
við páfann í friði hvað væri þá næst.
rátt fyrir að vera erfingi Hiltonkeðjunnar segist Paris Hilton
Þ
vera þrældugleg og hún leggi hart
að sér. Segir Hilton að hún sé langt
því frá að vera ofdekruð og eftirnafnið gefi ranga mynd af henni.
„Ég fer á fætur klukkan sex á
morgnana og fer ýmist á fund eða í
myndatöku. Ræði um viðskipti eða
ferðast til Tókýó og kynni ilmvatnið,“
lét Hilton hafa eftir sér í viðtali. Hún
hefur þegar gefið út tvær bækur,
Játningar erfingjans og Tinkerbell
Hilton dagbækurnar. Hún er með
sína eigin skartgripalínu,
ilmvatn og á skemmtistað í Orlando. Auk
þess er hún að leika í
þremur kvikmyndum
og það styttist í
útgáfu á hennar
fyrstu plötu.
Hilton segist
vera ástfangin
upp fyrir
haus, ekki að
það sé samt í
fyrsta skipti.
Nýja ástin í lífi
hennar er líka erfingi, Paris Latsis,
en faðir hans er
skipakóngur í
Grikklandi.

Fágaður heilabrjótur
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

The Interpreter er afarvel gerð
og skemmtileg spennumynd.
Nicole Kidman leikur túlk sem
hlerar af tilviljun samtal tveggja
manna sem leggja á ráðin um að
myrða einræðisherra Afríkuríkisins Matóbó (sem reyndar er
uppskáldað ríki). Sean Penn leikur leynilögreglumann sem rannsakar málið.
Þrátt fyrir að mýgrútur kvikmynda hafi verið gerður um fólk
sem reynir að afstýra hryðjuverki er handritið að Interpreter
býsna frumlegt. Efni myndarinnar snertir pólitísk málefni á borð
við harðræði einræðisstjórna,
barnahernað, valdagræðgi og
hryðjuverk. Persónusköpunin er
líka góð, aðalpersónurnar þurfa
bæði að glíma við yfirvofandi
hættu og eigin fortíð og Penn og
Kidman skila hlutverkum sínum
af alkunnri snilld.
Sú staðreynd að The Interpreter var opnunarmynd hinnar
ungu en virtu Tribeca-kvikmyndahátíðar segir meira en
mörg orð. Hinn margreyndi leikstjóri Sydney Pollack (Out of Africa, The Firm) stígur hvergi
feilspor og hefur gríðarlegt vald
á myndmiðlinum. Margt varðandi kvikmyndatökuna er sérstaklega áhugavert, mikið af
myndinni er tekið í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna en

FRÉTTIR AF FÓLKI
icky Gervais, einn
fyndnasti maður
R
heims, er búinn að gera
samning við HBO-sjónvarpsframleiðslufyrirtækið um að þeir framleiði
nýja þáttinn hans, Extras
in America. Íslenskir
sjónvarpsáhorfendur ættu að kannast við kauða en hann lék hinn
óþolandi skrifstofustjóra David Brent

THE INTERPRETER
LEIKSTJÓRI: SYDNEY POLLACK
AÐALHLUTVERK: NICOLE KIDMAN,
SEAN PENN
NIÐURSTAÐA: Hér er á ferð fáguð spennu-

mynd sem bæði skemmtir áhorfendum
og fær þá til að brjóta heilann.

aldrei áður hafa kvikmyndatökur verið leyfðar þar innan dyra.
Aðalfundasalur Sameinuðu þjóðanna sem áhorfendur hafa séð
endurskapaðan í stúdíói margoft
í kvikmyndasögunni er óneitanlega forvitnileg sjón og gefur
myndinni mjög raunverulegt yfirbragð. New York-borg er líka
afarvel fest á filmu og Kvikmyndatökumaðurinn
Darius
Khondji bætir enn einni rós í
hnappagat sitt en hann á að baki
myndir á borð við Seven og
Delicatessen. Hér er á ferð fáguð
spennumynd sem bæði skemmtir áhorfendum og fær þá til að
brjóta heilann.
Einar Árnason
í þáttunum Office. Þættirnir nutu
mjög mikilla vinsælda og eru af
mörgum taldir vera
bestu gamanmyndaþættir sem gerðir hafa
verið. Gervais sagði HBO
hafa gert honum tilboð
sem hann hefði ekki getað hafnað. Fjöldi þekktra
gesta mun birtast í þáttunum og meðal þeirra eru Samuel
L. Jackson, Kate Winslet, Ben Stiller
og Patrick Stewart.

kl. 10.15
kl. 5.45 og 8
kl. 10.30
kl. 6
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u
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Margverðlaunuð
stórkostleg
kvikmynd sem
hefur hrifið
gagnrýnendur og
áhorfendur um
allan heim.

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

The Motorcycle Diaries
Napoleon Dynamite
Vera Drake
The Jacket

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 8 og 10
kl. 5.30 og 8
kl. 5.50, 8 og 10.10 b.i. 16

■ FÓLK

Cruise með nýja
Hjartaknúsarinn Tom Cruise er
kominn með nýja kærustu. Sú
heppna heitir Katie Holmes sem
leikur á móti Christian Bale í
Batman Begins. Lee Anne DeVette, systir leikarans og fjölmiðlafulltrúi hans, hefur staðfest þetta og segir þau hafa verið
hittast í nokkrar vikur. Talsmaður Holmes hefur einnig staðfest
þetta.
Tom Cruise hefur lengi verið
talinn einn allra eftirsóttasti karlpeningur kvikmyndaborgarinnar
og var hann giftur Mimi Rogers í
þrjú ár. Hann gekk síðan að eiga
áströlsku leikkonuna Nicole Kidman og var hjónabandið talið eitt
traustasta hjónaband Hollywood.
Þau skildu hins vegar fyrir fjór-

um árum eftir ellefu ára hjónaband en hafa haldið góðu sambandi vegna barnanna sinna
tveggja. Leikarinn hefur síðan þá
verið með Penelope Cruz og kólumbísku leikkonunni Sofiu Vergara. ■

KATIE HOLMES
var trúlofuð Chris
Klein í fimm ár en
sleit trúlofuninni
nýlega.

29. apríl 2005 FÖSTU DAGU R
FRÁ LEIKSTJÓRA DIE ANOTHER DAY

VIÐ TÆKIÐ

Feiti ofbeldismaðurinn og úkraínski imbinn

LI LJA KATRÍN GU N NARSDÓTTI R VARÐ FYRIR VONBRIGÐUM MEÐ AMERICAN IDOL

▼

LEIKUR

20.10

Bíó
Det største i verden. Norsk bíómynd um unga
konu sem er á flótta undan fortíð sinni.

hún gæti tekið þetta. En það er
þvílíkur munur á að horfa á ameríska Idolið eftir að hafa vanist því
íslenska. Í því ameríska eru þau
með stórhljómsveit á bak við sig,
hoppa og skoppa um allan salinn
og virkilega selja sig aðdáendum.
Maður mátti þakka fyrir ef íslenskur Idol-keppandi svo mikið
sem steig tvö skref fram á sviðinu
og stappaði í takt við lagið. En í
Ameríku er náttúrlega meira í
húfi en Einar Bárðar og
ný útsetning af
lagi með Stebba
Hilmars.
SVANHILDUR HJÁ
OPRUH Íslenska símaskráin
hefur aldrei litið betur út.

▼

SMS

anna. Það missir marks ef þátturinn verður sýndur á haustmánuðum – hverjum er ekki sama þá? Ég
vil sjá þetta núna!
Ég grét næstum því í gær yfir
American Idol. Stundum getur
veröldin leikið mann grátt. Herra
yndislegur, Constantine Maroulis,
var kosinn í burtu. Hvar er sanngirnin í því? Feiti heimilisofbeldismaðurinn
helst enn inni á raulinu sínu. Hvað er það?
Svo ekki sé minnst á
úkraínska imbann
Anthony Federov. En
Vonzell Solomon er
enn inni. Hún er mín
manneskja. Held að

▼

Þá er Svanhildur Hólm orðin fræg
í Ameríku. Þátturinn þar sem hún
heimsækir Opruh Winfrey var
sýndur vestan hafs í síðustu viku
og vakti Svanhildur víst mikla
lukku og mundaði hina þjóðlegu,
íslensku símaskrá af reisn.
Það sem mér finnst lélegt í þessu
máli er að ekki er vitað hvenær
þátturinn verður sýndur hér.
Opruh-þættirnir sívinsælu eru
sýndir á Stöð 2 í hverri einustu
viku og því finnst mér afar hæpið
að mikið mál sé að redda þessum
eina þætti fyrr en hinum. Sérstaklega þar sem Svanhildur vinnur á
Stöð 2 og hefur eflaust lagt grunn
að góðri vináttu við ungfrú Opruh
Winfrey, drottningu spjallþátt-

20.05

22:00

Gaman
Joey. Joey leitar á náðir umboðsmannsins síns til
að koma ferlinum aftur í lag.

Stefnumót

Djúpa laugin 2. Gunnhildur og Helgi para fólk
saman í þessum stefnumótaþætti.

SJÓNVARPIÐ

16.35 Óp 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Bitti nú! (4:26)

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

7.00 The Mountain (e) 7.45 Allt í drasli (e)
8.15 Survivor Palau (e) 9.00 Þak yfir höfuðið
(e) 9.25 Óstöðvandi tónlist 17.30 Cheers – 2.

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
60 Minutes II 13.45 Jag (4:24) (e) 14.30 The
Guardian (9:22) 15.15 Britney Spears 16.00

þáttaröð (14/22) 18.00 Upphitun

Barnatími Stöðvar 2 (He Man, Beyblade,
Skjaldbökurnar, Finnur og Fróði) 17.30 Simpsons 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag
18.30 Fréttir Stöðvar 2

«

HEIMSFRUMSÝND
29 · 04 · 05

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA X2F Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ.

STÖÐ 2 BÍÓ
8.00 The Martins 10.00 Primary Colors
12.20 Spy Kids 3-D: Game Over 14.00 Stuart
Little 2 16.00 The Martins 18.00 Primary
Colors 20.20 Spy Kids 3-D: Game Over
22.00 Knockaround Guys (Stranglega bönnuð börnum) 0.00 Guardian (Stranglega
bönnuð börnum) 2.00 Panic Room (Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Knockaround
Guys (Stranglega bönnuð börnum)

21.50
22.15

22.40

23.05 Deliver Us from Eva 0.45 Spaceballs
2.20 Waiting to Exhale (e) 4.20 Fréttir og Ísland í dag 5.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp

eitthvað sé á milli Grace og Tom er sá
síðarnefndi mætir í útilegu fjölskyldunnar.
21.00 Pimp My Ride Antwon á Mitsubishi
Mirage. Hann er fátækur listanemi og
þarf miklar breytingar á bílnum. Það
vantar glugga á bílinn en það vantar
ekki sorppoka í stað gluggans.
21.30 Everybody loves Raymond
22.00 Djúpa laugin 2 Ferskir vindar blása
um Djúpu laugina og verið er að velja
glænýja og efnilega sundlaugarverði. Í
vetur verða lagðar nýjar áherslur og
stokkað upp í leikreglum.
22.50 Boston Legal (e)

23.35 Law & Order: SVU (e) 0.20 Darkman
1.55 Jay Leno (e) 2.40 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

AKSJÓN

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Blandað efni
9.30 Acts Full Gospel 10.00 Joyce M. 10.30 700
klúbburinn 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós 13.00 Believers Christian Fellowship 14.00
Joyce M. 14.30 Gunnar Þorst. 15.00 Billy G. 16.00
Maríusystur 16.30 Blandað efni 17.00 Fíladelfía
18.00 Joyce M. 18.30 Fréttir 19.30 Freddie F.
20.00 Jimmy S. 21.00 Sherwood C. 21.30 Joyce
M. 22.00 Blandað efni 22.30 Joyce M.

7.15 Korter 21.30 Bravó 22.15 Korter

ANIMAL PLANET
12.00 Cell Dogs 13.00 Animal Precinct 14.00 Animal Cops
Detroit 15.00 The Planet's Funniest Animals 15.30 Amazing
Animal Videos 16.00 Young and Wild 17.00 Monkey Business
17.30 Keepers 18.00 Cell Dogs 19.00 Animal Precinct 20.00
Miami Animal Police 21.00 Venom ER 22.00 Wildlife Specials
23.00 Ferocious Crocs 0.00 My Brother the Cheetah 1.00 Tall
Blondes

Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 More Sex Tips for Girls
20.45 Ex-Rated 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25
Great Gardens 23.10 Art and Soul 23.40 Cheaters 0.25 City
Hospital

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

«

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

«

DVD

21.25

Sigurðsson.

19.30 The King of Queens (e)
20.00 Jack & Bobby Bobby fer að gruna að

TíVí

«

11. HVER VINNUR.

VINNINGAR ERU
MIÐAR FYRIR TVO Á XXX2
VARNINGUR TENGDUR MYNDINNI
DVD MYNDIR
MARGT FLEIRA.

0.00 Gellubarinn 1.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.30

Tribbiani hefur sagt skilið við vini sína
í New York og freistar nú gæfunnar í
Los Angeles.
Það var lagið Nýr íslenskur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem
söngurinn er í aðalhlutverki.
Two and a Half Men (2:23) (Tveir og
hálfur maður) Gamanmyndaflokkur
um þrjá stráka, tvo fullorðna og einn
á barnsaldri.
Osbournes 3(a) (1:10) (Osbourne-fjölskyldan)Það ríkir engin lognmolla þegar Ozzy er annars vegar.
Sketch Show 2, The (8:8) (Sketsaþátturinn)Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O'Clock News
en ýmsir valinkunnir grínarar stíga á
stokk.
Svínasúpan 2 (5:8) (e) Bönnuð börnum.

18.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

▼

19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.05 Joey (10:24) (Joey)Leikarinn Joey

▼

for Eddie McDown)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Það sem mestu varðar (Det største i
verden)Norsk bíómynd frá 2001 um
unga konu sem er á flótta undan fortíð sinni. Leikstjóri er Thomas Robsahm og meðal leikenda eru Thomas
Hanzon, Herborg Kråkevik, Kirsti
Stubø, Jesper Langberg, Henrik Mestad og Øyvind Gran.
22.05 Spilling (Dark Blue)Bandarísk bíómynd frá 2002. Morðrannsókn hrindir
af stað atburðarás sem verður til þess
að spilltur lögreglumaður í Los Angeles tekur starfsaðferðir sínar til endurskoðunar. Leikstjóri er Ron Shelton og
meðal leikenda eru Kurt Russell, Scott
Speedman, Michael Michele, Brendan
Gleeson og Ving Rhames. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára.

▼

18.30 Hundrað góðverk (18:20) (100 Deeds

BÍÓ
X2

«

«
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

EUROSPORT
12.00 Football: UEFA Champions League the Game 13.30
Snooker: World Championship Sheffield 16.30 Football: Top
24 Clubs 17.00 Football: UEFA Champions League Weekend
18.00 Snooker: World Championship Sheffield 20.30 Rally:
World Championship Italy 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme
21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Football: Top 24
Clubs 22.15 Football: UEFA Champions League Weekend
23.15 All Sports: Casa Italia
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 Stitch Up 15.00 The Weakest Link
15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady Cook 17.00 Tony
and Giorgio 17.30 Two Thousand Acres of Sky 18.30
Mastermind 19.00 Coupling 19.30 Manchild 20.00 Alistair
Mcgowan's Big Impression 20.30 Top of the Pops 21.00 Born
to Be Wild With Martin Clunes 22.00 Clocking Off 23.00 Blood
of the Vikings 0.00 Joy Adamson 1.00 Make French Your
Business
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Asteroid – The Doomsday Rock 13.00 Hunt for the
Death Star 14.00 Mysterious Universe 17.00 Mission Mars –
Year One 18.00 Asteroid – The Doomsday Rock 19.00 Battle
of the Arctic Giants 20.00 Secret of Einstein's Brain 21.00 Diagnosing Darwin 22.00 The Mystery of Flying Enterprise 23.00
Forensic Factor 0.00 Secret of Einstein's Brain

DISCOVERY
12.00 Extreme Machines 13.00 Tanks 14.00 Extreme
Machines 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Buena
Vista Fishing Club 16.00 The Greatest Grand Central Terminal
17.00 Unsolved History 18.00 Mythbusters 19.00 American
Casino 20.00 Deadly Women 21.00 Mind Body and Kick Ass
Moves 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines
0.00 21st Century War Machines
MTV
13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See
MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk'd
18.30 Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 Jackass 20.00
Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face 21.30 Damage
Control 22.00 Party Zone 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 MTV at the Movies 19.00
Cheestastic Video Tricks 21.00 Friday Rock Videos 23.30
Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits
CLUB
12.10 Ross's BBQ Party 12.40 The Race 13.30 Hollywood
One on One 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 The Race 17.40 Retail Therapy
18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Life is Great with Brooke Burke 13.00 E!
Entertainment Specials 14.00 Style Star 14.30 Extreme
Close-Up 15.00 101 Best Kept Hollywood Secrets 17.00 Life
is Great with Brooke Burke 17.30 Fashion Police 18.00 E!
News 18.30 Behind the Scenes 19.00 E! Entertainment
Specials 20.00 Scream Play 21.00 Gastineau Girls 22.00 101
Most Starlicious Makeovers 23.00 E! News 23.30 Behind the
Scenes 0.00 101 Best Kept Hollywood Secrets
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd
'n' Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids
Next Door 14.25 Dexter's Laboratory 14.50 Samurai Jack
15.05 Megas XLR 15.30 Star Wars: Clone Wars 15.40 The
Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and Jerry 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
13.30 I Start Counting 15.15 Marvin & Tige 17.00 Adventures
of Gerard 18.30 L.a. Bounty 19.55 Stranger,the 21.30 Conflict
of Intrest 23.00 End, the 0.40 Mad Dog Coll 2.20 Lambada
(cannon)
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

Skjár einn kl. 21.00

PIMP MY RIDE

Ruslapoki í stað glugga

Í síðasta þætti var gömul
Honda Civic gerð upp.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„You're black. You're not even a nigger. You're an African.“

21.00

Íþróttir
HM í póker. Í kvöld mæta bestu fjárhættuspilarar veraldar til leiks og spila póker.

SÝN
7.00 Olíssport 16.45 Þú ert í beinni!

17.45 Olíssport 18.15 David Letterman

19.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

▼

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira.
19.30 UEFA Champions League Fréttir af leikmönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.
20.00 World Supercross (Qwest Field) Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi. Hér eru vélhjólakappar á
öflugum tryllitækjum (250rsm) í aðalhlutverkum.
21.00 World Series of Poker (HM í
póker)Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar mæta til leiks á HM í póker en
hægt er að fylgjast með frammistöðu
þeirra við spilaborðið í hverri viku á
Sýn. Póker á sér merka sögu en til eru
ýmis afbrigði spilsins.
22.30 David Letterman Það er bara einn David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn.

23.15 World's Strongest Man 0.15 K-1

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Sjáðu (e) 22.00 Fréttir 22.03 Jing Jang

TCM
19.00 Logan's Run 20.55 The Hunger 22.30 Village of the
Damned 23.50 The Good Earth 2.05 The Barretts of Wimpole
Street
HALLMARK
12.45 Merlin 16.00 Early Edition 16.45 The Blackwater Lightship 18.30 Larry McMurtry's Dead Man's Walk 20.00 Law &
Order VI 20.45 Robin Cook's Acceptable Risk 22.30 Larry
McMurtry's Dead Man's Walk 0.00 Law & Order VI 0.45 The
Blackwater Lightship 2.30 Robin Cook's Acceptable Risk
BBC FOOD
12.00 James Martin: Yorkshire's Finest 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 New Scandinavian Cooking 13.30 Galley Slaves
14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 Tyler's Ultimate 15.30
Ready Steady Cook 16.00 The Rankin Challenge 16.30 Wild
Harvest 17.00 Chef at Large 17.30 Sophie's Weekends 18.30
Ready Steady Cook 19.00 New Scandinavian Cooking 19.30
Wild and Fresh 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Rick
Stein's Fruits of the Sea 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.25 Muppet Show 12.50 Hokus Krokus 13.20 Hammerslag
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie Listen 15.00 Shin
Chan 15.05 Scooby Doo 15.30 AMIGO 16.00 Fredagsbio
16.10 Angelina Ballerina 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Disney Sjov 18.00 Hit med sangen 19.00 TV Avisen
19.30 Apollo 13 21.45 JFK 0.45 Boogie Listen
SV1
13.00 Debatt direkt från Sverige 14.00 Rapport 14.05 Helt historiskt 14.35 Anslagstavlan 14.45 Tv-huset 16.00 BoliBompa
16.01 Emil i Lönneberga 16.25 Pingu 16.30 Creepschool 17.00
Bröderna Lejonhjärta 17.30 Rapport 18.00 Vi i femman 19.00
Gosford Park 21.15 Rapport 21.25 Kulturnyheterna 21.35 Ulveson och Herngren 22.05 Pi 23.30 Sändningar från SVT24

Svar: Colonel Oliver úr
kvikmyndinni Hotel
Rwanda frá árinu 2004.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

14.03 Fókus – Umsjón: Ritstjórn Fókus.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd

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

12.50 Auðlind 13.05 Uppá teningnum 14.03
Útvarpssagan: Karlotta Lövenskjöld 14.30
Miðdegistónar 15.03 Útrás 16.13 Spjallað
við Niels-Henning 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Norrænt
23.00 Kvöldgestir

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Geymt en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

»

Í þessum þætti finnur rapparinn Xzibit fólk sem á algjör bílhræ og lappar upp á þau með hjálp valinkunnra stílista og bifvélavirkja.
Í kvöld hjálpar Xzibit Antwon sem er fátækur listanemi
sem á Mitsubishi Mirage. Bíllinn er ekki mikið fyrir
augað og þarf á miklum breytingum að halda. Það
vantar glugga á bílinn og því keyrir Antwon um með
ruslapoka í staðinn fyrir glugga. Enn fremur eru sætin
rifin, ljósin liggja úti og það er ekkert útvarp í bílnum.
Þeir sem hafa fylgst með þættinum vita að hér er
hræjum breytt í glæsikerrur þannig að Mitsubishinn
Xzibit.
verður örugglega læknaður í kvöld.

FM 90,9

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

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Halli Kristins

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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REYK JAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTU RSDÓTTI R SKRIFAR UM BIÐRAÐAHANGS

Gleðilega biðröð!

HRÓSIÐ
...fær Bubbi Morthens fyrir að
gefa út tvær nýjar plötur í sumar
og endurútgefa tvær aðrar.

1

2

3

og þurfa að berjast með kjafti og klóm til
að komast inn úr rigningunni og rokinu,
því þannig er nú víst íslenska sumarið.
Biðraðahangs gæti jafnvel kallast menning á þessu landi því það er röð fyrir utan
alla staði allar helgar. Mikill tími fer í að
reyna að komast inn og ef maður reynir
ekki að gera sem best úr því og skemmta
sér líka í röðinni verður þolinmæðin fljótlega að engu og rúmið næsta stopp. Þess
vegna er um að gera að láta sér lynda
traðk á spariskónum, brennandi sígarettur
í andlitinu og eins og fimm manneskjur
liggjandi á bakinu á sér. En við erum
greinilega víkingar að uppruna og látum
slag standa hverja einustu helgi.
Þar sem við teljum okkur vera einstaklega
vel gefin má undra sig á því að enginn

hafi komið með lausn á þessu vandamáli
til að létta okkur lífið. Það verður líka að
líta á björtu hliðarnar og skoða það góða
sem hefur komið út úr biðröðum. Fólki
virðist takast vel að kynnast þar því það
stendur svo nálægt hvert öðru að því
tekst að mæla út hvernig viðkomandi
hentar í maka. Þá er bara að máta hann
við sig og sjá hvort ilmvatnið sé rétt.
Margir hafa einmitt eignast góða vini í
röðum en reyndar einnig óvini.
Svona við nánari skoðun er þetta sennilegast ágætis leið til að kynnast fólki og
skemmta sér úti í rigningunni. Nú svo er
það bara að brosa blítt til dyravarðarins
og blikka hann svo á leiðinni inn í von
um að þurfa ekki að bíða eins lengi
næstu helgi. Sjáumst í röðinni!

FRÉTTIR AF FÓLKI

4

5

Þórkatla Aðalsteinsdóttir
Segir foreldra aldrei vera stikkfrí
frá því að útskýra og leiðbeina
börnum sínum.

6

7

Nú er sumarið framundan sem þýðir mikið djamm og partístand fyrir marga Íslendinga. Þegar þessi tími hefst eru allir
staðráðnir í að njóta frídaganna til hins
ýtrasta og skemmta sér vel. Það slæma
við sumardjammið er hins vegar það að
við erum of mörg sem ætlum að koma
okkur fyrir inni á skemmtistöðum borgarinnar. Því miður verður það iðulega til
þess að staðirnir verða of fullir og maður
getur ómögulega fylgst með gangi mála,
það verður ansi erfitt að dansa eðlilega
og kvöldið fer að stórum hluta í að troðast og sjá til þess að verða ekki undir
fjöldanum. Maður er nú samt fljótur að
sætta sig við það þegar komið er inn, því
það erfiðasta er klárlega að komast inn á
staðinn. Hver þekkir ekki að standa í röð

endiherrum er uppálagt að vera
ekki með puttana í pólitík en nú
S
hafa tveir slíkir blandað sér í for-

8

9

10

12

11

13

14

16

15

17

18

Lárétt: 1 máttur, 5 stafur, 6 tvíhljóði, 7
tónn, 8 beygju, 9 vindleysa, 10 gangþófi,
12 flana, 13 óþrif, 15 til, 16 heljarmenni,
18 skrökvar.
Lóðrétt: 1 góðsemi, 2 fæða, 3 tveir
eins, 4 kraftur, 6 skynfæra, 8 slöngutegund, 11 þreytu, 14 á himni, 17 keyr.
Lausn.
Lárétt: 1 vald, 5 ell, 6 au, 7 la, 8 bug, 9
logn, 10 il, 12 ana, 13 lús, 15 að, 16 jaka,
18 ýkir.
Lóðrétt: 1 velvilji, 2 ala, 3 ll, 4 dugnaður,
6 augna, 8 boa, 11 lúa, 14 ský, 17 ak.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2

Reva.

3

Magnús Kristinsson.

Sumar á Sýrlandi með Stuðmönnum og Bubbaplöturnar
Ísbjarnarblús og Kona.

ÞÓRKATLA AÐALSTEINSDÓTTIR: STRÁKARNIR EKKI ALVALDIR

Foreldrar hafa lokaorðið
„Við foreldrar erum aldrei stikkfrí
frá því að útskýra og leiðbeina
börnunum okkar,“ segir Þórkatla
Aðalsteinsdóttir sálfræðingur en
heitar umræður hafa sprottið upp
vegna þáttarins Strákarnir sem
sýndur er á Stöð 2 klukkan átta,

Hrottalegasti handrukkari Íslands fékk
makleg málagjöld í Hæstarétti í gær

BRAVÓ!
BÖÐULLINN
BAK VIÐ
LÁS OG SLÁ
– hefur þú séð DV í dag?

fjögur kvöld í viku. Hafa foreldrafélög og umboðsmaður barna farið
þess á leit að þættinum verði seinkað eða efni hans endurskoðað.
Þórkatla segir að foreldrar eigi
að gæta þess að láta börnin ekki
horfa á hvað sem er alein. „Foreldrar eiga að horfa á sjónvarpið
með börnunum og láta þau vita af
skoðunum sínum, hvað þeim finnst
fyndið og hvað ekki, hvað er í lagi
og hvað ekki.“ Hún segir enn fremur að ekki sé eingöngu hægt að
draga Strákana til ábyrgðar því
það eru ekki fyrirmyndirnar sem
hafa lokaorðið. „Það eru foreldrarnir sem eru aðalleiðbeinendurnir
og þeir þurfa að koma með mótvægi gagnvart því sem börnin sjá á
skjánum,“ segir hún. „Foreldrar
finna stundum til vanmáttar gagnvart fyrirmyndunum og halda að

þau hafi ekkert yfir þeim að segja.
Það er ekki rétt, foreldrar hafa
lokaorðið,“ segir hún og telur jafnframt að í stað þess að eyða öllu
púðri í að kvarta yfir efninu eigi
foreldrar að nota kraftinn til þess
að útskýra fyrir börnunum hvað
það er sem þau sjá á skjánum.
Enn fremur segir Þórkatla að
það sé ekki í hlutverki Strákanna
eða Stöðvar 2 að slökkva á sjónvarpinu fyrir foreldra. „Þó að mér
finnist sjálfri efnið ekki vera við
hæfi barna yngri en tólf ára þá er
það hlutverk foreldranna að
slökkva á sjónvarpinu ef þau telja
efnið ekki við hæfi barna sinna.“
Strákarnir sjálfir vildu ekki tjá
sig um málið en þeir hafa að undanförnu gert hálfpartinn grín að öllu
þessu fári í þáttunum sínum.
freyrgigja@frettabladid.is

mannsslaginn í Samfylkingunni. Sighvatur Björgvinsson reið á
vaðið og lýsti yfir
stuðningi við
Össur Skarphéðinsson á
heimasíðu þess
síðarnefnda.
Þetta ýtti við Jóni
Baldvin Hannibalssyni sem
svarar Sighvati á
heimasíðu Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur. „Þar með þykir það
ekki tiltökumál, þótt sendiherra fjalli
opinberlega um formannskjör í
flokki sínum – ef þeir styðja Össur.
Þá hlýtur það að gilda jafnt um aðra
formannsframbjóðendur. Jafnræðisreglan blífur, ekki satt?“, spyr Jón
Baldvin og hafnar varnaðarorðum
Sighvats um að formannskjörið
kunni að skaða
flokkinn og nefnir meðal annars
sjálfan sig sem
dæmi um hið
gagnstæða.
„1984 bauð ég
mig fram gegn
sitjandi formanni
og lagði valið í dóm trúnaðarmanna
flokksins á flokksþingi. Ég hafði betur og sat sem formaður í tólf ár. Ég
leiddi flokkinn inn í ríkisstjórn og til
áhrifa á landstjórnina á umbrotatímum.“
ón Baldvin segir að framboð sitt
hafi síður en svo skaðað flokkinn
Jvegna
þess að þeir sem tókust á
„höfðu manndóm til að slíðra sverðin og að starfa saman, eftir að
flokksmenn höfðu kveðið upp sinn
dóm“. Jón segir forvera sinn, Kjartan Jóhannsson, hafa starfað með
sér af fullum heilindum og sama
megi segja um Sighvat. „Hann var
andstæðingur minn í formannskjörinu, en varð síðar einn af mínum
nánustu og bestu samstarfsmönnum.“ Eina spurningin sem Ingibjörg
Sólrún og Össur þurfa því að svara,
að mati Jóns Baldvins, er hvort þau
hafi „manndóm til að hlíta dómi
kjósenda án eftirmála og að starfa
saman af fullum heilindum fyrir
málefnunum sjálfum, eins og ekkert
hafi í skorist“.

Hafdís syngur í glæpamynd
Sönkonan Hafdís Huld Þrastardóttir, sem var áður í hljómsveitinni Gusgus, syngur lag
sem hljómar í glæpamyndinni
Layer Cake, sem er gerð af þeim
sömu og framleiddu hinar vinsælu Snatch og Lock, Stock and
Two Smoking Barrels.
Lagið nefnist Hayling og er
samið af Hafdísi og félögum í
hljómsveitinni
FC/Kahuna.
Hayling, sem er hugljúft popplag með danstónlistaráhrifum,
er fyrsta lag nýútkominnar
plötu sem hefur að geyma lög úr
myndinni. Þar eru einnig lög
eftir listamenn á borð við Kylie
Minogue, Joe Cocker, Duran
Duran, Starsailor og The Cult.
Leikstjóri Layer Cake er
Matthew Vaughn sem lék á sínum tíma í Lock Stock and Two
Smoking Barrels. Vaughn virðist vera upprennandi leikstjóri í
Hollywood því að hann hefur

þegar tekið að sér að leikstýra
framhaldsmyndinni X-Men 3 en
tvær fyrstu myndirnar í seríunni hafa notið gífurlegra vinsælda.
Layer Cake hefur fengið
mjög góða dóma, þar á meðal á
kvikmyndasíðunum imdb.com
og rottentomatoes.com, og því
virðist Hafdís Huld og hljómsveit hennar hafa dotttið í
lukkupottinn með því að eiga
þar lag. Myndin verður frumsýnd hérlendis seint í sumar og
þá geta íslenskir kvikmyndahúsagestir fengið að hlýða á ómþýða rödd Hafdísar mitt í öllum
hasarnum. ■

HAFDÍS HULD Söngkonan knáa syngur
lagið Hayling í kvikmyndinni Layer Cake.

FRÁ LEIKSTJÓRA

DIE ANOTHER DAY

HEIMSFRUMSÝNING Í DAG

Fylgstu með á
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og þú færð miða á xXx2 eða varning
á meðan birgðir endast!
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BAKÞANKAR
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Við og
vinir okkar
æja, þá er það komið á hreint. Það
voru engin kjarnavopn í Írak.
Búið að snúa landinu á rönguna og
ekkert fundist nema bauna- og
teygjubyssur – og svo auðvitað
Saddam Hussein sem var dreginn
grindhoraður á sínu Satansfési upp
úr fremur grunnu Helvíti; varla að
þurft hafi reku til þess að skófla honum þaðan út. Búið að splundra sögu
og arfleifð, þjóðargersemum og listaverkum, rústa byggingasögu og
frelsa suma íbúana. Frekar rösklega
gengið til verks. Saddam hefur fengið nýtt heimilisfang sem ekki er upp
gefið og bíður þar eftir að hljóta sinn
dóm og taka út refsingu eftir hann.
En, hver var aftur glæpurinn?

J

ÞAÐ ER kominn hundur í götustráka sem ekki voru í hópi frelsaðra. Þeir búnir að ná sér í fullorðinsbyssur og –sprengjur og teknir til
við að puðra með þeim á allt sem
útlenskt er í Írak, hermenn, friðargæsluliða, blaðamenn, ljósmyndara
og telpur sem drifið hafa sig á staðinn til að vera góðar við alla, tala
fallega við konur og börn sem eru
óbjargálna restar af fyrrverandi fjölskyldum; reyndar á tungum sem innfæddir skilja ekki, en hvaða máli
skiptir það?
EINU SINNI var það Víetnam og
kommúnistar voru ógnin, núna var
það Írak og terroristar ógnin. Hvað
verður það næst?

ÞAÐ VAR virkilega fallegt af okkur
Íslendingum að styðja þessa aksjón.
Við höfum sýnt að við erum hörkutól
í honum heimi, þurfum ekkert að
vera að spreða aurum í mannréttindaskrifstofu á okkar eigin hlaði og
híum vísast fljótlega á Amnesty
International. Nennum ekki vælinu í
þessu friðar- og samúðarpakki. Það
er nóg af plássum fyrir það annars
staðar.

VIÐ VILJUM skera upp herör gegn
fólki sem hugsar ekki eins og við,
trúir ekki á sama guðinn og við. Við
viljum eyðingu fornra menningarminja hjá óvinum að vali vina okkar, eyðileggingu náttúrunnar heima
hjá okkur. Við viljum hafa stranga
reglu á hlutunum eins og við sjáum
þá og nennum ekkert að velta því
fyrir okkur að allir hlutir fela í sér
andstæðu sína; af reglu sprettur
kaos.
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