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Breiðavíkurdrengir í mál
Fimmtán menn sem dvöldu á Breiðavík sem börn hafa ákveðið að stefna íslenska ríkinu. Georg Viðar
Björnsson, sem fer fyrir hópnum, segir ótækt að ríkið sem sé sökudólgur í málinu leiði það. Hæstaréttarlögmaður segir nauðsynlegt að ríkið setji sérstök lög um málið eins og gert hafi verið í nágrannalöndum.
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-ENNTUN FYRIR ALLA
b%NN SEM KOMIÈ ER VANTAR MIKIÈ
¹ AÈ HINN ALMENNI GRUNNSKËLI GETI
M¾TT ÖÎRFUM ALLRA BARNA ÖR¹TT FYRIR
FULLAN VILJA STARFSFËLKS m SKRIFAR )NGA
2ËSA ¶ËRÈARDËTTIR
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"JARGAÈI SYNI
SÅNUM

á upptökuheimilinu á Breiðavík sem drengir
hafa ákveðið að stefna íslenska ríkinu. Ástæðuna segir Georg Viðar Björnsson, sem fer fyrir
hópnum, vera þá grimmilegu meðferð sem þeir
sættu á barnsaldri af starfsmönnum hins opinbera. Hann segir óhæft að ríkið, sem sé sökudólgur í málinu, ákvarði framvindu þess nú frá
upphafi til enda. Nauðsynlegt sé fyrir þolendurna að sækja rétt sinn sjálfir.
„Ég hef sjálfur hafið undirbúning að kæru á
hendur ríkinu með mínum lögfræðingi en ég vil
að við sem dvöldum á Breiðavík tökum okkur
saman í þessu máli,“ segir Georg Viðar.

Magnús Björn Brynjólfsson hæstaréttarlögmaður, sem fer með mál Georgs Viðars, segir
að hann hafi nú þegar hafið gagnaöflun um
málið. Ljóst sé að það geti reynst erfitt að fara
með það fyrir dóm því brotin séu löngu fyrnd.
Því sé nauðsynlegt að ríkið komi til móts við þá
sem þoldu harðræði á vistheimilum ríkisins sem
börn með sérstakri lagasetningu. Slíkt hafi verið
gert í nágrannalöndum í svipuðum málum.
„Á þessum stað var líf margra eyðilagt. Talið
er að um 10 prósent okkar hafi tekið svipt sig
lífi og einhverjir hafa dáið af öðrum orsökum.
Við sem eftir lifum eigum að sameinast um að
leita réttar okkar,“ segir Óli Svend Styff, einn

þeirra sem þegar hefur tekið ákvörðun um að
stefna ríkinu.
Óli segist telja að margir þeirra sem dvöldu á
Breiðavík eigi erfitt með að stíga fram. Ástæðuna segir hann vera þá að menn skammist sín of
mikið fyrir fortíðina. „Ég vil minna þessa menn
á að þeir eiga ekki að skammast sín. Þeir voru
börn þegar þessi atvik áttu sér stað. Sá sem á
að skammast sín er ríkið,“ segir Óli. Hann hvetur fleiri menn til að stíga fram og hafa samband
við Georg Viðar eða mæta á næsta fund samtaka
fyrrverandi vistmanna í Breiðavík sem haldinn verður klukkan 18 næstkomandi sunnudag í
Laugarneskirkju.
- KK

-ICHAEL )MPERIOLI

-EGAS SYNGUR EITT
LAG ¹ NÕRRI PLÎTU
SONAR SÅNS
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«SKAÈ EFTIR LEIGUHÒSN¾ÈI FR¹ +ËPAVOGSB¾ UNDIR NÕJA STARFSEMI Å &OSSVOGI

myndaleikarinn Michael Imperioli hefur samþykkt að taka að sér
hlutverk glæpaforingjans Alexanders í kvikmyndinni Stóra planið sem leikstýrt er af
Ólafi Jóhannessyni. Tökur
fara fram í
apríl og maí.
Imperioli er hvað
þekktastur fyrir leik
sinn í sjón-)#(!%, )-0%2)/,)
varpsþáttunum Sopranos þar sem hann leikur Christopher Moltisanti, bróðurson Tonys Soprano sem James
Gandolfini leikur. Hann hefur
meðal annars tvívegis unnið til
Emmy-verðlauna fyrir frammistöðu sína í þáttunum.
Ólafur Jóhannesson segist að
vonum spenntur fyrir samstarfinu við stjörnuna og bætti því við
að þrátt fyrir að Imperioli væri
orðinn langþreyttur á að leika
glæpaforingja hefði hann verið
ákaflega spenntur fyrir þessu
hlutverki.
FGG SJ¹ SÅÈU 

$AGHEIMILI FYRIR SM¹HUNDA
',5$µ2 „Mér fannst þetta bara alveg ídeal hug-

mynd,“ segir Þórunn Þórhallsdóttir, sem óskar eftir
því við bæjaryfirvöld í Kópavogi að fá leigt húsnæði í Fossvogi undir dagheimili fyrir smáhunda.
Í Víðidal er þegar rekið dagheimili fyrir hunda.
En Þórunn segir að þar sé hins vegar tekið við
öllum stærðum af hundum. Þeir séu geymdir í
búrum þegar þeir eru inni við og síðan hleypt út
eftir stærðum.
„Hjá mér verða hundarnir ekki geymdir í búrum
yfir daginn. Þeir fá að vera inni í stofu eins og á
venjulegu heimili. Þessir litlu hundar eiga ekki
samleið með stórum hundum. Hjá mér geta þeir

verið frjálsir og leikið sér saman,“ segir Þórunn.
Að sögn Þórunnar er hún sjálf með tvo smáhunda.
Með dagheimilinu vilji hún skapa sjálfri sér starfsvettvang eftir að hafa verið atvinnulaus um skeið.
„Ég veit ekki hvernig undirtektirnar verða en
flestir sem ég þekki líst vel á þetta. Það eru margir sem fá sér ekki hund af því þeir vilja ekki hafa
þá eina heima. Ég hugsa að margir myndu frekar fá sér hund ef þeim stæði svona vistun til boða,“
segir Þórunn sem reiknar með að í fyrstu verði hún
ein með um tuttugu hunda. Reksturinn ætti síðan að
geta staðið undir einu og hálfu starfi. Seinna meir
bjóði hún ef til vill upp á sólarhringsvistun.
GAR

Aðeins 5% fita.

-gerir bragðið betra!
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3PRENGING Å RÒSSNESKRI N¹MU

G¾TIS VEIÈI HJ¹ LOÈNUSKIPUNUM ÒR VESTANGÎNGUNNI VIÈ 3N¾FELLSNES

Aðeins ein loðnutorfa fundin
3*6!2²46%'52 „Þetta er ein lóðn-

ing sem allir eru að veiða úr. Þetta
virtist ekki vera mikið magn en
skipin hafa ekki leitað neitt. Það
getur vel verið að það sé meira af
loðnu annars staðar,“ segir Grímur
Jón Grímsson, skipstjóri á Antares
VE, sem var að landa loðnu í Vestmannaeyjum í gær. Antares hefur
farið eina veiðiferð eftir að sjávarútvegsráðuneytið gaf út fimmtán þúsund tonna viðbótarkvóta
vegna vestangöngu sem Hafrannsóknastofnunin mældi fyrir vestan landið í byrjun mars. Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson var
að ljúka mælingum sínum á loðnugöngunni í gærkvöldi.

Magnús, ætlið þið að eyða
miklu púðri í þetta?
b(ELLING AÈ MINNSTA KOSTI NËG TIL AÈ
KOMA FLAUGINNI ¹ HLJËÈHRAÈAm
-AGNÒS -¹R 'UÈNASON EFNAFR¾ÈINEMI
OG FÁLAGAR HANS Å !MATEUR )CELANDIC 2OCK
ETRY ¾TLA AÈ SL¹ HEIMSMET MEÈ ÖVÅ AÈ
SMÅÈA ELDFLAUG SEM FER YFIR HLJËÈHRAÈA

!.4!2%3 6% ¥SFÁLAGIÈ Å %YJUM FÁKK 

TONN Å SINN HLUT AF VIÈBËTARKVËTA OG
!NTARES VAR AÈ LANDA FYRSTA FARMINUM Å
G¾R
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Þorsteinn Sigurðsson, sviðstjóri
nytjastofnasviðs, sem er um borð
í Árna Friðrikssyni, sagði í við-

tali við Fréttablaðið að ekki væri
mögulegt að gefa út niðurstöður mælinga strax. Hann sagði þó
að ekki væri mikið að sjá þar sem
skipið var statt við Snæfellsnesið
en nokkurt svæði væri enn ókannað og aldrei útilokað að eitthvað
fyndist.
Grímur Jón segir að sjö skip
hafi verið á miðunum þegar þeir
lögðu af stað í land. „Þetta gefur
ágætis veiði fyrir svona hóp en
þetta heldur ekki uppi veiði til
lengri tíma,“ segir Grímur. „Þetta
er falleg loðna og að sjá hentar
hún vel til hrognatöku. Við vonum
að stærri vestanganga sé á leiðinni, það kæmi öllum vel.“
SH¹

Ríkisendurskoðun
fari yfir svör ráðherra

3,9334!¨52).. -AÈURINN KLEMMDIST

MILLI VÎRUBIFREIÈARINNAR OG DR¹TTARVAGNS
INS OG LÁST AF ÖEIM ¹VERKUM SEM HANN
HLAUT VIÈ SLYSIÈ

Landssamband eldri borgara átaldi úthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðra
harðlega á stjórnafundi í gær. Tillögum ráðherra um verkefni um upplýsingaþjónustu hefur verið hafnað. Siv segir að málið hafi átt að liggja ljóst fyrir.

"ANASLYS ¹ 2EYÈARFIRÈI

Karlmaður lést
í vinnuslysi

(%),"2)'¨)3-, Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði eldri

3,93 Karlmaður lést í vinnuslysi á
Reyðarfirði um hádegisbilið í gær.
Maðurinn, sem var starfsmaður BM Vallár, var að tengja dráttarvagn við vörubifreið á geymslusvæði við Hjallanes þegar hann
klemmdist á milli bifreiðarinnar
og vagnsins. Maðurinn lést af þeim
áverkum sem hann hlaut við slysið
og báru lífgunartilraunir á slysstað
engan árangur.
Hjá lögreglunni á Eskifirði fengust þær upplýsingar að málið væri
til frekari rannsóknar hjá rannsóknadeild embættisins en hún
varðist að öðru leyti frekari fregna
af atburðinum.
ÖSJ

.ËG AÈ GERA HJ¹ SLÎKKVILIÈINU

Bílbrunar og
Bláfjallaferðir
,®'2%',5-, Eldur kviknaði í

þremur bifreiðum á höfuðborgarsvæðinu í gær. Um var að ræða
sendiferðabíl á Þórðarhöfða, fólksbíl á Suðurlandsbraut og dekk
tengivagns á Reykjanesbraut.
Sendiferðabíllinn og fólksbíllinn
voru báðir mikið skemmdir eftir
brunann. Enginn slasaðist.
Að sögn varðstjóra var mikill
erill hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í gær. Um klukkan átta í
gærkvöldi hafði slökkviliðið farið í
64 sjúkraflutninga sem þykir mjög
mikið. Þar af voru fimm ferðir
upp í Bláfjöll, þar sem skíðamenn
áttu erfitt með að fóta sig í nýföllnum snjónum.
SÖS

borgara voru harðlega átaldar á stjórnarfundi Landssambands eldri borgara (LEB) í gær. Samþykkt var
að þess yrði krafist að ríkisendurskoðandi færi yfir
hvernig staðið hefði verið að úthlutunum úr sjóðnum.
Þetta segir Borgþór Kjærnested, framkvæmdastjóri
LEB.
Styrkveitingar úr sjóðnum hafa verið gagnrýndar af LEB, þá sérstaklega til einstaklinga og stofnana sem ekki virðast eiga nein bein tengsl við öldrunarþjónustu. Borgþór segir þau svör sem ráðherra
hefur gefið um úthlutanir úr sjóðnum illa unnin og
nauðsynlegt að fara yfir þau. Meðal þeirra verkefna
sem Borgþór segir stjórnina lýsa andstöðu við er tilraunaverkefni um upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu
við aldraða og aðstandendur þeirra. Ástæðan sé sú að
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra hafi ákveðið
að tæpar sjö milljónir yrðu teknar úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af launagreiðslum
starfsmanns verkefnisins. „Um þetta mál var ekki
fjallað af stjórn framkvæmdasjóðsins eins og skylda
er þegar úthluta á úr sjóðnum. Því miður hefur það
verið regla frekar en undantekning. Slíka meðferð á
fjármunum líðum við ekki lengur og því höfnum við
því að taka þátt í verkefninu,“ segir Borgþór.
Heilbrigðisráðherra segir rangt að LEB hafi ekki
haft vitneskju um að úthluta ætti úr sjóðnum til þessa
verkefnis. Hún hafi átt von á því að LEB tæki verkefnið að sér og hægt yrði að ganga frá drögum um
verkefnið í desember. Þá hefði LEB hins vegar dregið sig út úr þessu. „Fyrri skýring þeirra var að þeir
vildu að Tryggingastofnun kæmi að rekstrinum,“
segir Siv og útskýrir að verkefnið hafi hins vegar
átt að vera mun viðameira en svo að ráðlegt væri að
Tryggingastofnun færi með umsjón þess. „Það var
ekki fyrr en á seinni stigum að Landssambandið gaf
þá skýringu að stjórn Framkvæmdasjóðsins hefði
ekki tekið málið til umfjöllunar,“ segir Siv og fullyrðir að um málið hafi verið fjallað meðal stjórnarmanna sjóðsins.
Jón Helgason, oddviti framkvæmdastjórnar sjóðsins, segist vera að kanna þetta mál. Líklegt sé að það
byggi á misskilningi.
Margrét Margeirsdóttir, stjórnarmaður sjóðsins,
segist ekki kannast við að verkefnið hafi verið til
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umræðu þar. „Ég hef ekki mætt á alla fundi en það
er alveg skýrt að ef um þetta mál hefði verið fjallað
innan stjórnarinnar þá hefði það komið fram í upplýsingum á úthlutunum úr sjóðnum. Þær upplýsingar
er ekki að finna þar,“ segir Margrét.
KAREN FRETTABLADIDIS

3VARTSÕNI ¥RAKA EYKST
¥2!+ Innan við 40 prósent Íraka
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-/3+6! !0 Yfir sjötíu manns létu
lífið í öflugri metangassprengingu
í kolanámu í Síberíu í Rússlandi í
gær. Er þetta banvænasta námuslys í Rússlandi í áratug.
Sprengingin átti sér stað um eftirmiðdaginn þegar tæplega tvö
hundruð manns voru að störfum í
námunni. Strax tókst að flytja 55
út og unnu björgunarmenn fram
eftir degi að því að ná þeim sem
eftir voru út. Alls 83 hafði verið
bjargað þegar blaðið fór í prentun.
Slys eru tíð í rússneskum kolanámum. Fyrir þremur árum létust 47 í sprengingu í námu og árið
1997 létust 67 manns við svipaðar
aðstæður.
SDG

-ANNR¹N TALIBANA

Ítölskum gísl
sleppt úr haldi
!&'!.)34!. Talibanar hafa afhent

ítalskan blaðamann þorpsöldungum í Helmand-héraði að sögn
Yousufs Ahmadi, talsmanns
talibana. Daniele Mastrogiacomo var rænt 4.
mars. Talibanar
krefjast þriggja
fangelsaðra liðsmanna sinna í
skiptum fyrir
3)'2². !.$2¡3
hann. Hafa þeir
$«44)2
nú þegar fengið tvo og hóta að endurheimta
Mastrogiacomo, verði þeim þriðja
ekki sleppt.
„Þessi blaðamaður var ekki
búinn að skrá sig hérna hjá okkur
og hefur því líklega verið á eigin
vegum,“ segir Sigrún Andrésdóttir, sem starfar á höfuðstöðvum
ISAF í Kabúl.
KËÖ
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(ELMINGUR ¥RAKA TELUR ¹STANDIÈ Å DAG VERRA EN 
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Yfir 70 manns
dóu í námuslysi

segja ástandið gott í sínu lífi
samanborið við 71 prósent fyrir
tveimur árum, samkvæmt nýrri
skoðanakönnun sem gerð var
fyrir sjónvarpsstöðvar BBC,
ABC og ARD, auk dagblaðsins
USA Today.
Um 67 prósent aðspurðra telja
að enduruppbygging í Írak hafi
ekki borið árangur. Helmingur
telur ástandið í landinu verra en
fyrir innrásina árið 2003 en 38
prósent segja það betra.
Könnunin leiðir í ljós að skoðanir Íraka skiptast í auknum
mæli eftir trúarlegum línum
milli súnní-araba og sjía. Eru
súnníar svartsýnni en sjíar.
Einnig má sjá mun eftir landssvæðum og svartsýni gætir

meira í miðhluta Íraks, þar með
talið höfuðborginni Bagdad þar
sem súnníar eru fjölmennastir.
En þrátt fyrir skiptar skoðanir
segjast 58 prósent Íraka vilja að
Írak verði áfram sameinað ríki.
Nánast allir sögðust ekki vilja
sjá Írak skipt upp eftir trúflokkum.
Andstæð sjónarmið voru uppi
um veru herliðs bandamanna
í Írak og töldu 51 prósent aðspurðra að árásir á það væru
réttlætanlegar. Hins vegar vildu
einungis 35 prósent að herliðið
hyrfi á brott og 63 prósent vildu
að það yrði til staðar þangað til
öryggi myndi batna.
Tvö þúsund manns voru í úrtaki könnunarinnar sem var gerð
um allt land.
SDG

Skrifaði undir
sáttmála Framtíðarlandsins
5-(6%2&)3-, Nafn Jónínu Bjart-

marz umhverfisráðherra má
finna á lista yfir þá 1.500 sem
skrifað hafa undir sáttmála
Framtíðarlandsins um framtíð Íslands. Aðspurð játar hún að hafa
skrifað undir sáttmálann, en vill
ekki tjá sig meira um málið að
svo stöddu.
Sáttmálinn var kynntur á
blaðamannafundi á sunnudag.
Þar er meðal annars kveðið á
um að áætlanir um náttúruvernd
verði lögfestar áður en frekar er
aðhafst í orkuvinnslu, og að Íslendingar axli ábyrgð á tímum
viðsjárverðra loftslagsbreytinga
í heiminum með því að fylgja alþjóðlegum skuldbindingum um
losun gróðurhúsalofttegunda. SÖS

3VARTSÕNI G¾TIR Å ¥RAK
3VARTSÕNI ER AÈ AUKAST MEÈAL ¥RAKA
YFIR FRAMTÅÈ SINNI OG SKOÈANIR SKIPT
AST Å AUKNUM M¾LI EFTIR TRÒARLEGUM
LÅNUM SAMKV¾MT SKOÈANAKÎNNUN
ÖAR SEM ÒRTAKIÈ VAR  MANNS
STANDIÈ Å ¥RAK HEFUR BATNAÈ
.%) 
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www.toyota.is

ÞESSIR 12 BÍLAR HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR
GÆÐA- OG ÚRVALSBÍLAR

Ford Explorer SportTrac XLT 4000 Bensín sjsk. Ford Focus W/G Ambiente Plus 1600 Bensín 5 gíra GMC Sierra D/C 1500 SLT 6000 Bensín sjsk.
Á götuna: 10.03 Ekinn: 81.000 km
Á götuna: 01.05 Ekinn: 15.000 km
Á götuna: 03.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 1.050.000 kr. Skr.nr. OD996
Verð: 2.750.000 kr. Skr.nr. MR660
Verð: 3.590.000 kr. Skr.nr. KO143

Honda Stream 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.03 Ekinn: 82.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. SH007

Hyundai Getz 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 3.500 km
Verð: 1.610.000 kr. Skr.nr. YI301

Kia Picanto 1100 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 18.000 km
Verð: 1.070.000 kr. Skr.nr. BL556

Nissan Pathfinder LE 2500 Dísel sjsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 13.000 km
Verð: 4.990.000 kr. Skr.nr. VV322

Nissan Patrol Elegance 3000 Dísel sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 19.000 km
Verð: 4.990.000 kr. Skr.nr. BZ153

Peugeot 206 RC 1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.04 Ekinn: 18.000 km
Verð: 1.790.000 kr. Skr.nr. OB341

Toyota Avensis EXE 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 6.000 km
Verð: 2.950.000 kr. Skr.nr. SG041

Toyota Corolla W/G 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 46.000 km
Verð: 1.530.000 kr. Skr.nr. OY154

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36784 03/07

Ford C-Max H/B Trend 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 13.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Tilboð: 1.950.000 kr.
Skr.nr. LO748

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.
Núna bjóðum 12 betri notaða bíla á sannkölluðum gæða- og úrvalskjörum.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA SEGIR VARHUGAVERT AÈ SKERÈA ÅSLENSKUN¹M KENNARANEMA

6ATNSLEKI Å (2

Íslenskukennslan mikilvæg

Skemmdir vegna
vatns og gufu

-%..4!-, „Íslenskan er grunn-

urinn að allri okkar samfélagsgerð
og við hljótum að gera þá kröfu að
kennarar öðlist góða þekkingu og
gott vald á tungunni. Við verðum
því að fara varlega þegar kemur að
öllu sem varðar íslenskukennslu,“
segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra um
skerðingu á íslenskunámi kennaranema við Kennaraháskóla Íslands.
Í nýrri kennsluskrá skólans hefur
einingum í íslensku verið fækkað verulega; til að mynda munu
nemar í fagkennaranámi fyrir
eldri stig grunnskóla hér eftir aðeins taka tvær einingar í íslensku
í stað tólf áður.

¶/2'%2¨52
+!42¥.
'5..!23$«44)2

Að sögn Þorgerðar er mikilvægt að virða frelsi og sjálfstæði
háskólanna. „Breytingar af þessu
tagi eru í samræmi við okkar löggjöf. Menntamálaráðuneytið skiptir sér ekki af því hversu mikil anatómía er kennd í læknisfræði eða
hve mikla almenna lögfræði laga-

nemar þurfa að læra. Það er mikilvægt að við treystum skólunum.
Hins vegar verðum við að vera
varkár þegar íslenskan á í hlut því
hún er grunnurinn að allri okkar
samfélagsgerð,“ segir Þorgerður.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær hafa þrír prófessorar
við Kennaraháskólann lýst yfir
áhyggjum vegna skerðingar á íslenskunámi við skólann.
Guðrún Kvaran, formaður Íslenskrar málnefndar, segir ljóst að
málið verði rætt í stjórn nefndarinnar. „Mér finnst líklegt að nefndin komi með athugasemd vegna
þessarar skerðingar,“ segir Guðrún.
ÖO

Ber við kynlífi með
hennar samþykki
2¨(%22!&5.$52 .ORSKI AÈSTOÈARR¹È

HERRANN 2AYMOND *OHANSEN OG PALEST
ÅNSKI FORS¾TISR¹ÈHERRANN )SMAIL (ANIYEH
¹ 'AZA Å G¾R
./2$)#0(/4/3!&0

.ORÈMENN RÅÈA ¹ VAÈIÈ

Viðurkenna
nýja þjóðstjórn
/3,« !0 Noregur varð í gær

fyrsta ríkið til að viðurkenna
nýja þjóðstjórn Palestínumanna,
sem skipuð er liðsmönnum bæði
Hamas og Fatah.
Aðstoðarutanríkisráðherra Noregs, Raymond Johansen, fundaði
með forsætisráðherra palestínsku
heimastjórnarinnar á Gaza-svæðinu í gær. Er Johansen fyrsti evrópski ráðamaðurinn sem fundar
með nýju stjórninni.
Jafnvel þó að hin hófsama
Fatah-hreyfing eigi aðild að þjóðstjórninni veigra mörg ríki sér
við að viðurkenna hana þangað til
Hamas fellst á að hafna ofbeldi
og viðurkenna tilverurétt Ísraels
og fyrri friðarsamninga.
SDG

«,!&3&*®2¨52
*ARÈÕTA VALT AF VEGINUM
*ARÈÕTA VALT VIÈ GÎNGIN SEM VERIÈ ER
AÈ GRAFA MILLI «LAFSFJARÈAR OG (ÁÈINS
FJARÈAR Å G¾R "ETUR FËR EN ¹ HORFÈIST
OG SLASAÈIST ENGINN

,®'2%',5&2¡44)2
+EYPTI VÅN HANDA UNGLINGUM
-AÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI VAR HANDTEKINN Å
3M¹RALIND SÅÈASTLIÈINN FÎSTUDAG FYRIR
AÈ HAFA KEYPT ¹FENGI HANDA  OG
 ¹RA DRENGJUM &ARIÈ VAR MEÈ ÖRE
MENNINGANA ¹ SV¾ÈISSTÎÈINA Å +ËPA
VOGI OG FORELDRAR PILTANNA KALLAÈIR TIL
-AÈURINN ¹ SEKT YFIR HÎFÈI SÁR

Átján ára piltur er í haldi lögreglu vegna gruns um nauðgun á kvennasalerni á Hótel
Sögu aðfaranótt laugardags. Pilturinn segir stúlku hafa samþykkt að stunda kynlíf
inni á salerninu. Stúlkan var með greinilega áverka og var flutt á neyðarmóttöku.
,®'2%',5-, Átján ára gamall pólskur piltur sem er í
haldi lögreglu vegna gruns um að hafa nauðgað nítján
ára stúlku á kvennasalerni Hótel Sögu aðfaranótt laugardags hefur borið því við í yfirheyrslu hjá lögreglu
að samræði hans við stúlkuna hafi verið með hennar
samþykki. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók
piltinn á heimili sínu í fyrrakvöld eftir að hafa borist
ábendingar um hvar hann væri niðurkominn. Dómari
varð í gær við kröfu lögreglu og úrskurðaði piltinn í
gæsluvarðhald til 28. mars.
Hann hefur búið og unnið hér á landi um nokkurt
skeið en hann kom hingað til lands með foreldrum
sínum.
Eftir að atvikið kom upp á hótelinu aðfaranótt laugardags reyndu starfsmenn hótelsins að halda piltinum
þar til lögreglan kæmi. Stúlkan leitaði til starfsfólks á
hótelinu og sagði því að sér hefði verið nauðgað. Piltinum tókst að sleppa frá starfsmönnum hótelsins og
hvarf sjónum, á hlaupum, við Birkimel. Tveir menn
höfðu verið í slagtogi með piltinum fyrr um

!46)+!2®¨
!ÈFARANËTT LAUGARDAGS
  -EINT NAUÈGUN ¹ SÁR STAÈ INNI ¹ KVENNA
SALERNI (ËTEL 3ÎGU
3KÎMMU FYRIR  ,ÎGREGLAN F¾R TILKYNNINGU UM ATVIKIÈ
OG FER ÖEGAR ¹ VETTVANG 0ILTURINN SEM GRUNAÈUR ER UM
NAUÈGUNINA FLÕR AF VETTVANGI HLAUPANDI EN STARFSFËLK HËT
ELSINS REYNIR AÈ HINDRA FÎR HANS +ONAN LEGGUR FRAM K¾RU ¹
LAUGARDEGINUM OG LEGGUR FRAM VOTTORÈ FR¹ NEYÈARMËTTÎKU
FYRIR FËRNARLÎMB KYNFERÈISOFBELDIS
3UNNUDAGSKVÎLD
0ILTURINN ER HANDTEKINN ¹ HEIMILI SÅNU ¹ ELLEFTA TÅMANUM
EFTIR AÈ ¹BENDINGAR BERAST TIL LÎGREGLU UM HVAR HANN SÁ
NIÈURKOMINN (ANN ER YFIRHEYRÈUR HJ¹ LÎGREGLU (ANN BER ÖVÅ
VIÈ AÈ KONAN HAFI SAMÖYKKT AÈ STUNDA MEÈ HONUM KYNLÅF
-¹NUDAGUR
 9FIRHEYRSLUR HALDA ¹FRAM +RAFA LÎGREGLU UM AÈ PILT
URINN VERÈI ÒRSKURÈAÈUR Å G¾SLUVARÈHALD ER TEKIN FYRIR HJ¹
DËMARA
 $ËMARINN VERÈUR VIÈ KRÎFU LÎGREGLU UM G¾SLUVARÈ
HALD TIL  MARS

kvöldið en þeir eru ekki viðriðnir málið að öðru leyti.
Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir
rannsókn málsins vera á frumstigi en staðfesti að
pilturinn bæri því við að stúlkan hefði samþykkt að
stunda með sér kynlíf. Jafnframt staðfesti hann að
stúlkan hefði verið með greinilega áverka þegar farið
var með hana á neyðarmóttöku fyrir fórnarlömb kynferðisofbeldis á Landspítalanum.
Meðal gagna sem hafa verið til skoðunar hjá lögreglu eru upptökur úr eftirlitsmyndavél. Á þeim
myndum sést pilturinn, skömmu eftir að konan leitar
hjálpar hjá starfsfólki á Hótel Sögu.
Rannsókn málsins heldur áfram í dag en skýrslutöku vegna málsins er ekki lokið. MAGNUSH FRETTABLADIDIS

,%+) Betur fór en á horfðist þegar
sjóðandi heitt vatn tók að leka
milli hæða í húsnæði Háskólans í
Reykjavík í gamla Morgunblaðshúsinu.
Að sögn varðstjóra slökkviliðsins hafði element í loftræstingu
bilað með þeim afleiðingum að
heitt vatn lak niður á milliloft og
þaðan niður á tvær næstu hæðir.
Slökkviliðið var kallað á staðinn.
Greiðlega gekk að hreinsa upp
vatnið og koma í veg fyrir frekari
leka. Lekinn var mikill og á tímabili lak út um rafmagnsinnstungur og meðfram loftljósum.
Einhverjar skemmdir urðu
vegna vatns og gufu.
ÖO

-ÎRG ËHÎPP UM HELGINA

22 óku ölvaðir
,®'2%',5-, 94 umferðaróhöpp

voru tilkynnt til lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu um liðna
helgi. Flest óhöppin voru minni
háttar en í fjórum tilvikum var
fólk flutt á slysadeild.
Alls 22 ökumenn voru teknir fyrir
ölvunarakstur um helgina, sautján karlmenn og fimm konur. Þá
var ungur ökumaður tekinn fyrir
að aka undir áhrifum lyfja.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði einnig þrjátíu ökumenn fyrir of hraðan akstur víðs
vegar um umdæmið um helgina.
Helmingur þeirra ók á yfir 100
km hraða.
ÖO

+.²452 34) &JÎLMIÈLAR HAFA KEPPST VIÈ
(«4%, 3!'! 3TÒLKA HEFUR K¾RT ¹TJ¹N

¹RA PËLSKAN PILT FYRIR NAUÈGUN ¹
KVENNASALERNI ¹ (ËTEL 3ÎGU AÈFARA
NËTT LAUGARDAGS 0ILTURINN HEFUR
VERIÈ ÒRSKURÈAÈUR Å G¾SLUVARÈ
HALD TIL  MARS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

AÈ BIRTA MYNDIR AF HVÅTABJARNARHÒNINUM
MËÈURLAUSA
./2$)#0(/4/3!&0

$ÕRAVERNDARSINNAR UM +NÒT

Húnninn verði
ekki heimaalinn
¶µ3+!,!.$ !0 Hvítabjarnarhúnninn Knútur, hvers móðir yfirgaf
nýfæddan í dýragarðinum í Berlín, hefur á skammri ævi öðlast
stóran aðdáendahóp fyrir tilstilli
fjölmiðla sem hafa verið ósparir
á að birta myndir af hinu ómótstæðilega sæta dýragarðsbarni.
En dýraverndarsinnar héldu því
fram í gær að húnninn væri betur
settur dauður en að verða heimalningur manna. Það síðarnefnda
væri ill meðferð á villtu dýri.
„Dýragarðurinn verður að
drepa björninn,“ hefur dagblaðið Bild eftir Frank Albrecht, talsmanni þýskra dýraverndarsamtaka.
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Var rétt að afnema fyrningarfrest í alvarlegustu kynferðisbrotunum gegn börnum?
*¹
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Vilt þú að sala bjórs og léttvíns
verði heimiluð í matvöruverslunum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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'ÎTUHËPURINN HAFÈI AFSKIPTI AF  MANNS VEGNA FÅKNIEFNA

3AMORKA UM &RAMTÅÈARLANDIÈ

Kannabisræktun í Vesturbæ

Fallast ekki á
forsendurnar

,®'2%',5-, Kannabisplöntur fundust í húsi í Vestur-

)¨.!¨52 Gústaf Adolf Skúlason,

bæ Reykjavíkur á laugardagskvöld.
Fundurinn atvikaðist þannig að Lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um mann sem talinn var vera í miðjum klíðum við að brjótast inn í hús.
Þegar komið var á staðinn fundu árvökulir lögreglumenn grunsamlega lykt í húsnæðinu. Við nánari athugun reyndist vera þar ræktað kannabis; tíu blómlegar
plöntur fundust, ljósalampar og annað sem til þurfti.
Hinn meinti „innbrotsþjófur“ býr í húsnæðinu, þannig
að heimatökin voru hæg fyrir lögreglu að ná honum.
Þá hafði Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu afskipti af 25 manns á laugardagskvöld og aðfaranótt
sunnudagsins vegna fíkniefnamála. Það var götuhópur fíkniefnadeildar lögreglunnar í hefðbundnu eftirliti á skemmtistöðum á höfuðborgarsvæðinu sem
náði þessum árangri. Fólkið sem höfð voru afskipti
af reyndist vera með neysluskammta af fíkniefnum

aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja, segir enga skoðun standast að stilla uppbyggingu stóriðju sem einhvers konar hindrun
við jákvæða framtíðarsýn Framtíðarlandsins. Nýtingu endurnýjanlegra orkulinda hafi verið lýst
sem fyrsta hátækniiðnaðinum hér
á landi og íslensk orkuþekking sé
nú virkjuð um heim allan.
Í tilkynningu frá Samorku segir
einnig að ekki verði fallist á þá
kenningu að efnahagsþensla undanfarinna ára verði öll rakin til
orku- eða áliðnaðar.
SÖS

+!..!")3 ¥ 6%3452".5- +ANNABISPLÎNTUR FUNDUST Å 6ESTUR

B¾NUM ¹ LAUGARDAGSKVÎLD (ÒSR¹ÈANDI VAR HANDTEKINN
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í fórum sínum. Efnin sem fundust voru maríjúana,
amfetamín, kókaín og hass. Út úr þessari eftirlitsferð
komu níu fíkniefnamál sem fara munu hefðbundna
leið.
JSS
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b¶AÈ ER J¹TAÈ HÁRm
'ESTUR *ËNSSON VERJ
ANDI *ËNS SGEIRS *Ë
HANNESSONAR REYND
IST EKKI VERA MEÈ
DRAMATÅSKA TILKYNN
INGU FR¹ UMBJËÈ
ANDA SÅNUM HELDUR VAR HANN AÈ
L¹TA VITA AÈ *ËN SGEIR HEFÈI GLEYMT
AÈ SLÎKKVA ¹ FARSÅMA SÅNUM SEM
TRUFLAÈI UPPTÎKU Å RÁTTARSALNUM

"!2 6)4.) +JARTAN 'UNNARSSON KOM Å G¾R FYRIR HÁRAÈSDËM SEM VITNI OG SAGÈI FR¹

FUNDI SEM HANN ¹TTI MEÈ RITSTJËRA -ORGUNBLAÈSINS TIL AÈ R¾ÈA H¾FI *ËNS 3TEINARS
'UNNLAUGSSONAR TIL AÈ TAKA AÈ SÁR AÈ VERÈA LÎGMAÈUR *ËNS 'ERALDS 3ULLENBERGER
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Jón Ásgeir
síðasta vitnið
Umfangsmestu vitnaleiðslum í íslensku dómsmáli
lauk í gær þegar hlé var gert á aðalmeðferð Baugsmálsins. Jón Ásgeir Jóhannesson var bæði fyrstur og
síðastur til að gefa skýrslu fyrir dóminum.
ins,“ sagði Jón Ásgeir um American Express-kortið sem Tryggvi
málinu lauk í Héraðsdómi Reykjanotaði, en það var skráð á Nordivíkur í gær eftir rúmar fimm
ca, félag Jóns Geralds Sullenbervikur, en á þeim tíma voru tekngers í Bandaríkjunum. Jón Ásgeir
ar skýrslur af sakborningunum
sagðist ekki vita hvers vegna fjárþremur, auk 90 vitna. Þetta munu
málastjórar Baugs vissu ekki af
vera umfangsmestu vitnaleiðslur
kortinu.
í íslensku dómsmáli til þessa.
Jón Ásgeir staðfesti þá fráDómarinn frestaði í lok
sögn Tryggva að Jón Gerald hafi
dags í gær aðalmeðferð í
átt að greina á milli persónumálinu fram á mánudaginn
legra útgjalda og útgjalda
26. mars, en tímann þangBAUGS M Á L I Ð
á vegum fyrirtækisins,
að til munu sækjandi og
og einungis senda Baugi
verjendur nota til að undreikning fyrir þeim útirbúa sig fyrir munnlegan
gjöldum sem snertu fyrirtækið
málflutning. Þar færa þeir rök
beint.
fyrir því af hverju dómurinn eigi
Jakob R. Möller, verjandi
að sakfella eða sýkna sakborningTryggva, spurði Jón Ásgeir um
ana. Reiknað er með að ræða sækjgeisladiskakaup Tryggva, en hluti
anda taki tvo daga, og verjendurnmeints fjárdráttar er vegna kaupa
ir þrír fái aðra tvo daga fyrir sínar
Tryggva á geisladiskum erlendræður. Samkvæmt dagskrá mun
is. „Tryggvi sá um tónlistarsmekk
málflutningi því ljúka 29. mars.
fyrirtækisins á þessum tíma.
Eftir það verður málið lagt í
Hann var látinn um þetta og stóð
dóm. Dómurinn hefur lögum samsig vel í því. [...] Ég er sekur um
kvæmt þrjár vikur til að komað hafa hlustað nokkrum sinnum á
ast að niðurstöðu, en sökum umþá,“ sagði Jón Ásgeir.
fangs málsins er ekki búist við að
Kjartan Gunnarsson, fyrrverdómur falli fyrr en í maí. Lögum
andi framkvæmdastjóri Sjálfsamkvæmt þarf að endurtaka aðstæðisflokksins, var fyrsta vitni
almeðferðina ef átta vikur líða frá
gærdagsins, en gert hafði verið
því mál er dómtekið án þess að
ráð fyrir skýrslutöku af honum
dómur sé kveðinn upp.
síðasta föstudag í dagskrá en misJón Ásgeir Jóhannesson, forfarist að boða hann. Hann var
stjóri Baugs Group og einn
spurður um aðdraganda Baugsákærðu, kom fyrir dóminn í gær
málsins, og fund hans með Styrmi
sem vitni í síðasta ákæruliðnGunnarssyni, ritstjóra Morgunum, en hann var jafnframt fyrsti
blaðsins, þar sem rætt var um
maðurinn sem gaf skýrslu þegar
hæfi Jóns Steinars Gunnlaugssonaðalmeferðin hófst hinn 12. febrúar til að taka við lögmannsstörfum
ar. Í síðasta ákæruliðnum er
fyrir Jón Gerald Sullenberger.
Tryggvi Jónsson, fyrrverandi aðKjartan sagðist í gær standa við
stoðarforstjóri Baugs, sakaður um
yfirlýsingar sem hann gaf eftir að
að hafa dregið sér rúmar 1,3 milljFréttablaðið sagði frá fundi hans
ónir króna með því að láta Baug
og Styrmis, hann hafi einungborga einkaneyslu Tryggva með
is verið að staðfesta færni Jóns
American Express-greiðslukorti.
Steinars sem lögmanns.
„Það var ekkert leyndarmál, ég
vissi af því sem forstjóri félagsBRJANN FRETTABLADIDIS

"!5'3-, Vitnaleiðslum í Baugs-

b¡G SAGÈI VIÈ *ËN
'ERALD AÈ HANN ¾TTI
EKKI AÈ GERA ÖETTAm
+RISTRÒN 3VEIN
BJÎRNSDËTTIR FYRR
VERANDI STARFSMAÈ
UR !ÈFANGA LÕSTI VIÈ
BRÎGÈUM HENNAR ÖEGAR *ËN 'ERALD
3ULLENBERGER SAGÈI HENNI AÈ HANN
HEFÈI ÒTBÒIÈ TILH¾FULAUSAN KREDIT
REIKNING
b¡G GET EKKI SÁÈ AÈ
NOKKUR AF ÖESSUM
GÎGNUM HAFI NOKK
URT SÎNNUNARGILDI
UM ANNAÈ EN AÈ
ÖETTA SÁ PAPPÅRm
*AKOB 2 -ÎLLER VERJ
ANDI 4RYGGVA *ËNSSONAR GERÈI AT
HUGASEMD VIÈ SKJÎL SEM SAKSËKN
ARINN VÅSAÈI TIL OG TALDI TILGANG ÖESS
FREMUR TAKMARKAÈAN
b.¹ÈI HANN AÈ TRUFLA
SKÕRSLUTÎKUNA AF
+JARTANIm
'ESTUR *ËNSSON VERJ
ANDI *ËNS SGEIRS *Ë
HANNESSONAR SPURÈI
RITARANN Å GAMANSÎM
UM TËN HVORT FARSÅMI SAKSËKNARANS
HEFÈI TRUFLAÈ UPPTÎKU AF SKÕRSLU
GJÎF +JARTANS 'UNNARSSONAR EFTIR AÈ
SAKSËKNARI UPPLÕSTI AÈ HANN HEFÈI
GLEYMT AÈ SLÎKKVA ¹ FARSÅMANUM
EINS OG SKYLT ER AÈ GERA Å RÁTTAR
SALNUM
b¶ESSAR MIKILV¾GU
UPPLÕSINGAR KOMUST
EKKI INN ¹ BANDIÈm
!RNGRÅMUR ¥SBERG
DËMSFORMAÈUR VIRTIST
EKKI SÁRLEGA ¹HYGGJU
FULLUR YFIR ÖEIM MÎGU
LEIKA AÈ UPPTAKAN AF VITNISBURÈI
+JARTANS 'UNNARSSONAR V¾RI EKKI
SKÕR ENDA GERÈI HANN LÅTIÈ ANNAÈ
EN AÈ STAÈFESTA ÖAÈ SEM ÖEGAR VAR
VITAÈ
b%R ÖVÅ EKKI BARA OF
BOÈIÈm
"RYNJAR .ÅELSSON
VERJANDI *ËNS 'ER
ALDS 3ULLENBERGER
HAFÈI ¹HYGGJUR AF
¹LAGINU ¹ TÎLVUKERF
IÈ Å HÁRAÈSDËMI EFTIR RÒMAR FIMM
VIKUR Å RÁTTARSAL ÖEGAR ÖAÈ GAFST
TÅMABUNDIÈ UPP ¹ FIMMTA TÅMAN
UM Å G¾R OG UPPTAKAN Å RÁTTARSALN
UM H¾TTI AÈ VIRKA
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6ITNALEIÈSLUM Å "AUGSM¹LINU LAUK
Å G¾R OG NÒ VERÈUR GERT HLÁ ¹ AÈ
ALMEÈFERÈINNI ÒT VIKUNA TIL ÖESS
AÈ LÎGMENN HAFI TÅMA TIL AÈ UNDIR
BÒA SIG FYRIR MUNNLEGAN M¹LFLUTN
ING (ANN HEFST SVO M¹NUDAGINN
 MARS OG MUN SAMKV¾MT ¹¾TL
UN STANDA Å FJËRA DAGA
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Morgunverðarfundur hjá Félagi MBA-HÍ
Miðvikudaginn 21. mars 2007 – Nordica Hótel – Salur 1 – kl. 8:15

3JËMENNIRNIR SEM FËRUST ¹ ¥SAFJARÈARDJÒPI

6ERÈA JARÈSETTIR HLIÈ VIÈ HLIÈ
3,93 Hvorki rannsóknardeild lög-

Hefur lækkun virðisaukaskatts og vörugjalds á matvæli skilað sér til neytenda?
Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir,
deildastjóri vísitöludeildar
Hagstofu Íslands

Jóhannes Gunnarsson,
formaður
Neytendasamtakanna

Á fundinum reifa frummælendur spurningu dagsins.
Áhugavert fundarefni, morgunverður innifalinn
og líﬂegar umræður að framsögu lokinni.

reglunnar á Ísafirði né rannsóknarnefnd sjóslysa getur að svo stöddu
varpað nánara ljósi á orsakir þess
að fiskibátnum Björgu Hauks
hvolfdi á þriðjudagskvöld í síðustu
viku og tveir menn um borð fórust.
Að sögn Skúla Bergs rannsóknarlögreglumanns er enn verið að afla
gagna og skoða ummerki á bátnum sjálfum. Eins og fram hefur
komið var vonskuveður þegar slysið varð.
Sjómennirnir hétu Eiríkur Þórðarson, 47 ára, og Unnar Rafn Jóhannsson, 32 ára.
Útför Eiríks verður gerð frá Ísafjarðarkirkju á föstudag klukkan tvö eftir hádegi. Útför Unnars

%)2¥+52
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*ARÈSETTUR ¹
FÎSTUDAG

*ARÈSETTUR ¹
LAUGARDAG

verður á sama stað klukkan tvö á
laugardag.
Að sögn Magnúsar Erlingssonar
sóknarprests verða þeir Eiríkur og
Unnar jarðsettir í kirkjugarðinum
á Ísafirði þar sem þeir munu hvíla
hlið við hlið.
GAR

Vinsamlegast skráið ykkur með því að senda póst á: mbahi@mbahi.is
Aðgangseyrir með morgunverði er 2.500 kr.

Hlutverk Félag viðskiptafræðinga MBA frá Háskóla Íslands er að stuðla að faglegum og félags-legum ávinningi þeirra sem
útskrifast hafa með MBA prófgráðu frá Háskóla Íslands og að styðja við áframhaldandi þróun og framgöngu námsins.

Aðalfundur VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna
haldinn á Grand Hótel Reykjavík
24. mars 2007 kl. 14:00.
Dagskrá aðalfundar:
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins
3. Breytingar á lögum og reglugerðum
4. Kosning uppstillinganefndar
5. Önnur mál
Skráning í síma 575 9805 og á kristin@vm.is
.

Að fundi loknum verður úthlutað í fyrsta sinn úr Akki,
Styrktar- og menningarsjóði vélstjóra og vélfræðinga.

+!4!).%. &!'.!2 *YRKI +ATAINEN FORMAÈUR (¾GRIFLOKKSINS FAGNAR ÒRSLITUNUM Å
FYRRINËTT (ANN GERIR NÒ KRÎFU UM RÅKISSTJËRNARÖ¹TTTÎKU
&2¡44!",!¨)¨!0

Hægristjórn
er líklegust
í Finnlandi
Hægriflokkurinn var sigurvegari þingkosninganna
í Finnlandi og gerir nú tilkall til ríkisstjórnarsetu.
Matti Vanhanen, forsætisráðherra og formaður Miðflokksins, hóf stjórnarmyndunarviðræður í gær.
Hægriflokkurinn vann
mikið á í þingkosningunum í Finnlandi á sunnudaginn. Hægriflokkurinn fékk 22,3 prósent atkvæða og
er þar með annar stærsti flokkur
landsins. Miðflokkurinn hélt nokkurn veginn sínu, fékk 23,1 prósent
atkvæða, en jafnaðarmenn töpuðu
nú í öðrum kosningunum í röð. Þeir
fengu 21,4 prósent og eru þar með
þriðji stærsti flokkur landsins.
Háværar raddir eru í Finnlandi
um að Miðflokkurinn og Hægriflokkurinn
myndi
ríkisstjórn
saman. „Það er erfitt að ímynda sér
við þessar aðstæður að hægt sé að
sneiða hjá Hægriflokknum í stjórnarmyndunarviðræðum. Niðurstaða
kosninganna þrýstir á borgaralega
ríkisstjórn þar sem Hægriflokkurinn og Miðflokkurinn hafa meirihluta þingsæta,“ skrifaði leiðarahöfundur Helsingin Sanomat í
blaðinu í gær.
„Það er ekki hægt að sniðganga
Hægriflokkinn í stjórnarmyndunarviðræðum nema með talsverðu
ofbeldi,“ sagði Jyrki Katainen, formaður Hægriflokksins.
Úrslitin skiluðu Miðflokknum
51 af 200 sætum á finnska þjóðþinginu, en Hægriflokkurinn fékk
einum fulltrúa færri og unnu þar
með tíu þingmenn frá síðustu
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Flott hugmynd að

fermingargjöf
Kira 3

Fermingartilboð

Frábært kúlutjald með stóru fortjaldi.

9.990

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

GHSAA
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kr.

Verð áður 11.990 kr.
Tjöld frá 6.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

kosningum. Jafnaðarmenn fengu
45 þingmenn, átta færri en síðast.
Þriðji núverandi stjórnarflokkurinn, Sænski þjóðarflokkurinn,
vann eitt þingsæti til viðbótar og
fékk nú níu menn kjörna. Græningjar bættu einnig við sig einum
manni og fengu nú 15. Vinstrisósíalistar töpuðu hins vegar fylgi og
fengu nú 17 menn kjörna.
Óformlegar stjórnarmyndunarviðræður hófust strax í gær undir
forystu Mattis Vanhanen, forsætisráðherra og formanns Miðflokksins. Gert er ráð fyrir að ný stjórn
verði mynduð innan mánaðar.
Niðurstaða kosninganna er áfall
fyrir jafnaðarmenn en fyrir kosningarnar fyrir fjórum árum var
Jafnaðarmannaflokkurinn stærsti
flokkur landsins. Litið er á þetta
sem áfall fyrir hinn nýja leiðtoga
jafnaðarmanna, Eero Heinäluoma.
Vanhanen og Heinäluoma létu á sér
skilja í kosningabaráttunni að þeir
vildu halda samstarfi sínu áfram
eftir kosningar.
Kjörsókn nam aðeins 67,8 prósentum en fyrir fjórum árum
greiddu atkvæði 69,7 prósent atkvæðisbærra manna. Kjörsókn
hefur yfirleitt verið rétt um 70 prósent í þingkosningum í Finnlandi.

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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%INFÎLDUN STJËRNSÕSLU OG F¾KKUN R¹ÈUNEYTA NAUÈSYNLEG AÈ MATI 6IÈSKIPTAR¹ÈS

Fækka má ráðuneytum í sjö
34*«2.3µ3,! Viðskiptaráð Íslands
telur að verulega megi einfalda
stjórnsýslu á Íslandi með fækkun ráðuneyta og stofnana. Í nýrri
stefnuskrá ráðsins er mælt með
fækkun ráðuneyta úr fjórtán í sjö
með stofnun eins velferðarráðuneytis og eins atvinnuvegaráðuneytis. Forystumenn allra stjórnmálaflokka hafa að undanförnu
sett fram sjónarmið og hugmyndir um nauðsyn þess að endurskipuleggja stjórnarráðið.
Erlendur Hjaltason, formaður ráðsins, fjallaði um einföldun
stjórnsýslunnar á Viðskiptaþingi
2007 og setti fram þá spurningu
af hverju verkaskipting ráðu-

&2 6)¨3+)04!¶).')  %RLENDUR
(JALTASON FORMAÈUR 6IÈSKIPTAR¹ÈS OG
(ALLA 4ËMASDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI
R¹ÈSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

neyta sé ekki einfölduð með það
að markmiði að auka slagkraft
þeirra og tryggja að heildarhags-

munir séu hafðir að leiðarljósi.
„Það er til dæmis mun eðlilegra
að öll ráðuneyti sem vinna að málefnum atvinnulífs séu sameinuð í
einu atvinnuvegaráðuneyti,“ sagði
Erlendur. „Með því yrði tryggt að
heildarhagsmunir séu hafðir að
leiðarljósi. Staða atvinnugreina á
Íslandi er allt önnur en þegar núverandi kerfi var sett á.“
Friðrik Jón Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, og Haraldur
Benediktsson, formaður Bændasamtaka Íslands, segja að sameining ráðuneyta sem fara með málefni sjávarútvegs og landbúnaðar
hafi ekki verið rædd sérstaklega.
SH¹

&YRIRTAKA Å HÁRAÈSDËMI

Enn eitt olíumálið tekið fyrir
$«-3-, Mál stóru olíufélaganna þriggja, Ker, áður Oíufélagsins, Skeljungs og Olís, gegn samkeppnisyfirvöldum og íslenska
ríkinu var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Olíufélögin krefjast þess að
ógiltur verði úrskurður samkeppnisyfirvalda en olíufélögin voru
látin greiða samtals 1,5 milljarða
í sekt fyrir samráð á árunum 1993
til og með meirihluta ársins 2001.
Heimir Örn Herbertsson, lögmaður íslenska ríkisins og samkeppnisyfirvalda, lagði fram
matsbeiðnir í gær og var málinu
frestað fram yfir páska. Lögmaður
Skeljungs er Hörður F. Harðarson,
lögmaður Olís Gísli Baldur Garðarsson og lögmaður Kers Kristinn
Hallgrímsson.
MH

"ÅLAR SKEMMDIR EFTIR ¹REKSTUR

Skullu saman á
einbreiðri brú
,®'2%',5-, Allharður árekst-

ur varð á þjóðvegi 85, milli Akureyrar og Húsavíkur, í gærmorgun.
Slysið átti sér stað á brúnni
yfir Skjálfandafljót. Þar skullu
fólksbíll og jepplingur saman og
skemmdust báðir bílarnir töluvert. Ekki urðu slys á fólki.
Slysið varð við austurenda brúarinnar sem er einbreið.
ÖO

OPIÐ HÚS

VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD – FÉLAGSVÍSINDADEILD

Komdu í heimsókn í Odda
Miðvikudaginn 21. mars verða félagsvísindadeild og viðskipta- og hagfræðideild
með kynningu á öllu meistara- og diplómanámi deildanna frá kl. 16:00 –18:00
í Odda við Sturlugötu.
Þar verður kynnt fjölbreytt og skemmtilegt nám.
Gríptu tækifærið!

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36759 03/07

Umsóknarfrestur er 15. apríl

Allar nánari upplýsingar
á heimasíðu deilda:
felags.hi.is og vidskipti.hi.is

www.hi.is

,6%2)¨ 3KÕRSLA (AFNARFJARÈARB¾JAR UM KOSTNAÈ OG ¹BATA (AFNFIRÈINGA AF HUGSAN
LEGRI ST¾KKUN ¹LVERS VAR KYNNT Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

Tekjuauki
4,7 milljarðar
Tekjuauki af stækkun álvers Alcan í Straumsvík
gæti numið 3,4 til 4,7 milljörðum á næstu fimmtíu
árum samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ.
34«2)¨*!
Tekjuauki
Hafnfirðinga af stækkun álvers Alcan í
Straumsvík, þar með taldar tekjur
af höfninni í Straumsvík, er á milli
3,4 til 4,7 milljarðar króna yfir
fimmtíu ára tímabil. Þetta kemur
fram í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem unnin var
fyrir Hafnarfjarðarbæ og kynnt
var í gær.
Þetta samsvarar tekjuauka upp
á 140 til 200 þúsund króna á hvern
íbúa, að því er fram kemur í skýrslunni. „Mér finnst það vera mikilvægt að þessi gögn liggi fyrir og
ég tel það skipta miklu máli fyrir
upplýsta umræðu að geta skoðað málin í samhengi. En það liggur ljóst fyrir að tekjuauki bæjarins af því að nýta landið á þennan hátt er töluverður umfram það
sem hann væri ef ekki kæmi til
stækkunar, en svo eru ýmsir aðrir
þættir sem þarf að vega og meta,
til dæmis umhverfisþættir,“ sagði
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í
Hafnarfirði, á fundinum eftir að
doktor Gunnar Haraldsson hafði
kynnt efni skýrslunnar fyrir hönd
Hagfræðistofnunar.
Í skýrslunni er gert grein fyrir
niðurstöðum greiningar sem takmarkast við þann tíma sem álverið verður að líkindum í rekstri.
Svæðisbundin áhrif sem bygging álversins hefur á hag Hafnfirðinga á framkvæmdatíma eru
ekki skoðuð sérstaklega né heldur
þjóðhagsleg áhrif, en í skýrslunni
er metin sú staða, út frá gefnum
forsendum, hver tekjuaukinn yrði
umfram aðra nýtingu á landsvæðinu þar sem álverið er upp byggt.
Gert er ráð fyrir því að framleiðsla hefjist 2011 í stækkuðu álveri og verði rekið í 50 ár. Ekki
er tekið tillit til umhverfisskaða í
skýrslunni sem stækkunin hugsanlega veldur né horft til hugsanlegs ávinnings af minnkun þynningarsvæðisins og áhrifa þess á
nýtingu lands.
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan, segir Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hafa skilað af sér skýrslu í síðustu viku
sem staðfesti að Hafnarfjarðar-

bær fengi 800 milljónir króna á ári
vegna álversins. „Úttekt sem Hagfræðistofnun vann fyrir Alcan og
skilað var til okkar í síðustu viku
staðfestir að beinar tekjur Hafnarfjarðarbæjar yrðu 800 milljónir króna á ári,“ segir Hrannar og
bendir á að hagfræðingar Samtaka atvinnulífsins hafi reiknað
út að viðbótartekjur Hafnarfjarðarbæjar nemi um 600 milljónum króna á ári. „Hagfræðistofnun hrekur ekki þessi útreikninga
heldur staðfestir þvert á móti
stóran hluta þeirra.“
Pétur Óskarsson, forsvarsmaður samtakanna Sól í Straumi, sem
beitir sér gegn stækkun álversins,
telur skýrsluna skýra málið. „Það
hafa verið uppi á borðinu upplýsingar um að Alcan borgi 800 milljónir króna á ári til Hafnarfjarðarbæjar eftir stækkun en þessi
skýrsla sannar að það er rangt. Án
hafnargjalda er verið að tala um
110 milljónir króna á ári og það
er rétt að líta á það sem staðreynd
hér eftir.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

05.+4!2 ²2 3+µ23,5
4EKJUAUKI B¾JARINS ¹ HVERJU ¹RI ER
METINN ¹  TIL  MILLJËNIR KRËNA
EÈA SEM SVARAR SEX TIL ¹TTA ÖÒSUND
KRËNUM ¹ HVERN (AFNFIRÈING
¥ SKÕRSLUNNI KEMUR FRAM AÈ ËLÅKLEGT SÁ
AÈ ST¾KKUN ¹LVERS bBREYTI NOKKRU UM
ATVINNULEYSI Å (AFNARFIRÈI ÖEGAR FRAM Å
S¾KIRm
4EKJUR AF HÎFNINNI Å 3TRAUMSVÅK M¹
SAMKV¾MT HAFNALÎGUM AÈEINS NÕTA
TIL REKSTURS HAFNA OG ENDURBËTA ¹
ÖEIM %F ÖESSUM TEKJUM ER SLEPPT
NEMUR TEKJUAUKINN   MILLJÎRÈUM
KRËNA EÈA UM  ÖÒSUND KRËNUM ¹
HVERN ÅBÒA
-ÎGULEIKI ¹ ÖVÅ AÈ ¹LVERIÈ H¾TTI STARF
SEMI EF EKKI VERÈUR AF ST¾KKUN &ARI
SVO G¾TI NÒVIRT TEKJUTAP NUMIÈ UM
 MILLJËNUM KRËNA ¹ ÎLLU TÅMABIL
INU ÖAÈ ER ¹  ¹RUM
'RUNNFORSENDA SKOÈUNARINNAR ER
SÒ AÈ SKOÈA HVER TEKJUAUKINN G¾TI
VERIÈ UMFRAM AÈRA NÕTINGU ¹ ÖVÅ
LANDSV¾ÈI SEM TIL GRUNDVALLAR LIGGUR
Å ST¾KKUNAR¹FORMUM
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Barði ökumann

Greiða sandfokinu leið í land
5-(6%2&)3-, „Það er aldrei hægt að réttlæta

hefur í Héraðsdómi Reykjaness
verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að slá
jafnaldra sinn í andlitið með glerflösku í október árið 2005 með
þeim afleiðingum að fórnarlambið hlaut þriggja sentimetra langan skurð á enni.
Frændi árásarmannsins hafði
verið farþegi í bíl sem fórnarlambið ók fyrr á árinu. Þeir lentu
í bílslysi og slasaðist umræddur frændi alvarlega. Árásarmaðurinn mun hafa erft þetta svo
við ökumanninn að hann réðst á
hann.
Hann var einnig dæmdur til að
greiða fórnarlambinu 133 þúsund
krónur í bætur.
SH

menn félaga vélhjóla- og jeppamanna. „Þeir
hafa unnið vel í sínum málum en það er erfitt
að eiga við þá sem láta sér ekki segjast,“ segir
Guðjón.
Svæðið frá Ölfusá til Selvogs var skilgreint
sem landgræðslusvæði árið 1935. Guðjón segir
að eftir 1950 hafi verið ráðist í stórfelldar aðgerðir með ræktun melgresis til að verja Þorlákshöfn fyrir sandfoki: „Þetta er ein af mestu
og best heppnuðu landgræðsluaðgerðum á landinu. Það er mjög æskilegt að við mannskepnurnar leggjum ekki eyðileggingaröflunum lið.“ GAR

,!'4 4), !4,®'5 ®KUMAÈUR ÖESSA JEPPA
VAR FYRR Å ÖESSUM M¹NUÈI Å SUNNUDAGSBÅLTÒR Å
SJ¹VARKAMBINUM AUSTAN ¶ORL¹KSHAFNAR
-9.$¶/26!,$52 3452,53/.
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þetta,“ segir Guðjón Magnússon, sviðsstjóri almannatengslasviðs Landgræðslu Íslands, um
akstur vélknúinna ökutækja á landgræðsluvæði
við Þorlákshöfn.
Fréttablaðið hefur sagt frá því að einstaka
jeppamenn og vélhjólamenn hunsi bann við
akstri utanvega í uppgræddum sandi við ströndina milli Þorlákshafnar og Ölfusár. Guðjón segir
sjávarkambinn mikilvægan til varnar sandfoki.
„Það er náttúrlega bæði bannað og óæskilegt
að það sé verið að djöflast í sjávarkambinum og
inni á þessu svæði. Það er hætt við að það verði
rofsár í kambinum og sandurinn eigi þá greiðari
leið inn í land. Menn verða að losna við hrollinn
úr sér með öðrum hætti en að spæna þarna upp
á vélknúnum ökutækjum,“ segir Guðjón.
Landgræðslan á gott samstarf við forystu-

$«-3-, Tvítugur karlmaður
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Fríhöfnin nú
tvöfalt stærri
6%23,5. Fríhöfnin hefur opnað
nýja verslun fyrir brottfararfarþega á annarri hæð Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Gólfflötur
verslunarinnar er 1.150 fermetrar, sem er nánast tvöföldun frá
því sem áður var.
Tilgangurinn með stækkuninni
er að sýna vörurnar með markvissari hætti en áður. Vöruúrval verður svipað og til skamms
tíma þar til um næstu mánaðamót
þegar ELKO opnar raftækjaverslun og Skífan verslun með tónlist
og annað afþreyingarefni.
RVE

¶2)¨*) -!¨52).. -IÈJUMAÈURINN &RAN

COIS "AYROU NÕTUR VAXANDI VINS¾LDA

C^hhVcCVkVgV
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&ORSETAKOSNINGAR Å &RAKKLANDI

Nicolas Sarkozy
eykur forskotið
&2!++,!.$ !0 Nicolas Sarkozy,
forsetaframbjóðandi stjórnarflokks Gaullista í Frakklandi,
hefur aukið forskotið lítið eitt á
höfuðkeppinautana samkvæmt
nýrri könnun TNS-Sofres. Hann
mælist nú með 31 prósents fylgi,
sósíalistinn Segolene Royal með
24 prósent og miðjumaðurinn
Francois Bayrou 22 prósent.
Hlutfall kjósenda sem hefur
ekki gert upp hug sinn er enn
mjög hátt, 39 prósent.
Í könnuninni kom einnig fram
að ef Bayrou skyldi komast í úrslitaumferð kosninganna, sem
fram fer 6. maí, myndi hann
vinna hvort sem er Sarkozy eða
Royal.
AA
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3KOTIN FIMM SINNUM Å SVEFNI
®LDRUÈ KONA KOMST LÅFS AF EFTIR AÈ VERA
SKOTIN FIMM SINNUM ÖAR SEM HÒN
SVAF Å RÒMI SÅNU ¹ M¹NUDAGSMORG
UN Å &LËRÅDA ¶RÅR MENN S¹UST YFIRGEFA
HÒS KONUNNAR SEM ER  ¹RA GÎMUL
OG TELUR LÎGREGLA AÈ ¹R¹SIN HAFI VERIÈ
SKIPULÎGÈ
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$¾MD FYRIR FÅKNIEFNABROT

Með kannabis
og amfetamín
$«-3-, Þrjú ungmenni, tveir
menn og ein kona, voru á föstudag dæmd til refsingar í Héraðsdómi Suðurlands fyrir brot á
fíkniefnalöggjöfinni. Bifreið þremenninganna var stöðvuð af lögreglu 11. júlí í fyrra.
Reyndist ökumaður hennar alls
óhæfur til að stjórna bifreiðinni
vegna fíkniefnaneyslu. Í kjölfarið leitaði lögreglan á honum
og farþegum hans. Fundust þá
82,26 grömm af kannabisefnum
í fórum þeirra auk lítilræðis af
amfetamíni.
Yngri manninum og konunni var gert að greiða sekt til
ríkissjóðs auk þess sem maðurinn var sviptur ökuréttindum í 18
mánuði.
Sá eldri rauf skilorð með broti
sínu og var dæmdur til fjögurra
mánaða fangelsisvistar.
ÖSJ
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3T¾KKUN %VRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈISINS TIL 2ÒMENÅU OG "ÒLGARÅU

,EIÈTOGI 30$ Å ¶ÕSKALANDI

Samið um þróunargreiðslur

Gagnrýnir eldflaugavarnir

%62«05-, Samkomulag
hefur
svo gott sem náðst um greiðslur
EFTA-ríkjanna Íslands, Noregs og
Liechtenstein í þróunarsjóð Evrópusambandsins vegna inngöngu
Rúmeníu og Búlgaríu í Evrópska
efnahagssvæðið, en löndin tvö
gengu í Evrópusambandið um síðustu áramót. Þetta staðfesti Martin Eyjólfsson, skrifstofustjóri
Evrópuskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hann segir allt stefna í
að samkomulag verði í höfn fyrir
næsta fund í sameiginlegu EESnefndinni, sem haldinn verður á
föstudag.
Segja má að EES-samstarfið
hafi verið í uppnámi þessa fyrstu

&4+4 ¶RËUNARÖÎRFIN ER MIKIL Å ATVINNU

H¹TTUM Å 2ÒMENÅU OG "ÒLGARÅU
./2$)#0(/4/3!&0

mánuði ársins, þar sem Evrópusambandið hefur ekki tekið í
mál að afgreiða EES-mál fyrr en
samningarnir um stækkun EES og

tilheyrandi aukin þróunarsjóðsframlög yrðu í höfn.
Samkvæmt heimildum fréttavefjar norska blaðsins Aftenposten hljóðar samkomulagið upp á að
EFTA-ríkin þrjú í EES greiði alls
60 milljónir evra aukalega vegna
Rúmeníu og Búlgaríu, en það samsvarar um 5,4 milljörðum króna.
Þar af greiða Ísland og Liechtenstein tvær milljónir evra eða
tæplega 180 milljónir króna. Afganginn greiða Norðmenn, um 5,2
milljarða íslenskra króna.
Aðalröksemdin fyrir þróunarsjóðsgreiðslunum er að þær séu
eins konar aðgangseyrir að hinum
stækkaða innri markaði Evrópu. AA

¶µ3+!,!.$ !0 Kurt Beck, leiðtogi
þýska Jafnaðarmannaflokksins,
gagnrýndi eldflaugavarnaáform
Bandaríkjamanna í blaðaviðtali
sem birt var í gær. Hann segir
„enga þörf á nýjum eldflaugum í
Evrópu“, og vísar þar til áforma
um að koma upp bandarískum
eldflaugavarnabúnaði í Póllandi
og Tékklandi.
Þýskir ráðamenn, sem gegna
nú formennskunni í Evrópusambandinu, hafa hvatt til umræðna
um málið á vettvangi NATO.
Samkvæmt nýrri viðhorfskönnun í Póllandi eru 51 prósent
Pólverja andvígir áformunum.
AA

&ISKNEYSLA UNGMENNA DREGST ENN SAMAN SAMKV¾MT NÕRRI RANNSËKN

²TVARPSSTJËRI Å TV¾R VIKUR

-ATARVENJUR Å ¾SKU HAFA ¹HRIF

Hefur engin
áhrif á lífeyri

-!4!2¨) Hætt er við að fiskneysla Íslendinga dragist enn meira saman í framtíðinni verði ekki gripið til
aðgerða til að auka hana. Samkvæmt nýrri rannsókn á
fiskneyslu ungmenna borðar ungt fólk á aldrinum 17
til 26 ára fisk 1,3 sinnum í viku. Það er talsvert minna
en Lýðheilsustöð mælir með.
Rannsóknin náði til 1.735 ungmenna um allt land.
Hún er samvinnuverkefni Matís ohf., Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, Rannsóknarstofu í næringarfræði á Landspítala – háskólasjúkrahúsi og
fyrirtækisins Icelandic Services. Emilía Martinsdóttir,
verkefnastjóri hjá Matís, segir að niðurstöðurnar séu
áminning um að standa vel á verði. „Það eru ýmsar
leiðir færar til þess að auka fiskneyslu. Fiskur er til
dæmis lítið auglýstur meðan hvers kyns skyndibiti er
mikið auglýstur,“ segir Emilía.
Rannsóknin leiddi í ljós þrjá ólíka neysluhópa.
Minnsti hópurinn var að mestu skipaður konum sem
höfðu áhuga á heilsu og eldamennsku og borðuðu
mikinn fisk. Í næsta hóp fóru 39% þátttakenda, aðallega karlmenn sem elduðu sjaldan sjálfir og kusu helst
kjöt og skyndibita. Stærsti hópurinn, 43% þátttakenda,
er mestan part konur sem njóta þess að borða fisk en
segjast ekki kunna að matreiða hann.

&*®,-)¨,!2 Bjarni Guðmundsson, sem gegnir tímabundið embætti útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins, segir ráðninguna hafa lítil sem
engin áhrif á lífeyrisskuldbindingar gagnvart sér.
Þegar allt komi til
alls sé munurinn
„par þúsundkalla
eða svo“. Hann
vísar á bug fullyrð"*!2.) '5¨
ingum um annað.
-5.$33/.
Bjarni tók við
starfinu þegar Páll
Magnússon var ráðinn útvarpsstjóri og framkvæmdastjóri RÚV
ohf., sem tekur við starfsemi RÚV
um næstu mánaðamót. Páll segir
þetta hafa verið gert vegna þess
að samkvæmt lögum megi útvarpsstjóri RÚV ekki sinna öðru
starfi á meðan.
SÖS
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¾TTU AÈ VERA MARK
HËPUR ÖEIRRA SEM VILJA
AUKA FISKNEYSLU
-9.$-!4¥3

„Þetta er sá hópur sem við þurfum að höfða til,“
segir Emilía og bendir á að aukið úrval af fljótlegum
fiskréttum geti verið vænlegur kostur. „Við þurfum
einnig að reyna að höfða til ungra foreldra. Rannsóknin sýnir að uppeldi hefur mikið að segja þegar kemur
að fiskneyslu. Þeir sem borðuðu mikinn fisk í æsku
voru líklegri til þess að borða mikinn fisk nú og þar
með líklegri til þess að venja börnin sín á að borða
fisk,“ segir Emilía.
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir
það mikil vonbrigði að fiskneysla ungra Íslendinga
skuli ekki vera meiri en raun ber vitni. „Þetta ætti að
verða okkur hvatning til að gera betur,“ segir Einar.
ÖO
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.ORSK ÅSLENSKA SÅLDIN

Mældu sex
milljónir tonna

ARGUS 07-0176

3*6!2²46%'52 Norsk-íslenski síldarstofninn við Noreg mældist sex
milljónir tonna í nýlokinni mælingu norsku hafrannsóknastofnunarinnar. Mæld var hrygningarsíld á
svæðinu frá Mæri í suðri og norður
um til Vesterålen á Lófótsvæðinu.
Vegna þess hve sjávarhiti er hár er
talið að hluti síldarinnar hafi þegar
hrygnt og sé gengin af hrygningarsvæðinu. Því er stofnmatið talið
vanmetið en ljóst að ástand stofnsins er gott.
Uppsjávarveiðiskipið Gardar sá
um mælingarnar og var togað í tilraunaskyni á 42 togstöðvum auk
bergmálsmælinga á öllu svæðinu
sem farið var um.
SH¹

34/,4)2 &/2%,$2!2 !NNA 3IGRÅÈUR
*ËHANNESDËTTIR OG «LI ¶ËR -AGNÒSSON
FENGU GJAFABRÁF FR¹ 2EYKJANESB¾ FYRIR
SKËLAGJÎLDUM NÕF¾DDRA TVÅBURA Å ALÖJËÈ
LEGUM H¹SKËLA ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI

2EYKJANESB¾R

Nýir íbúar
fengu gjafabréf
2%9+*!.%3"2 Íbúar Reykjanesbæjar urðu tólf þúsund talsins
á dögunum þegar hjónunum Óla
Þór Magnússyni og Önnu Sigríði
Jóhannesdóttur fæddust myndarlegar tvíburadætur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þetta kemur
fram í tilkynningu frá Reykjanesbæ.
Árni Sigfússon bæjarstjóri
heimsótti fjölskylduna og færði
íbúum númer 11.999 og 12.000
gjafabréf fyrir skólagjöldum á
fyrsta ári í alþjóðlegum háskóla
sem starfræktur verður við alþjóðaflugvöllinn í Keflavík.
GHS

Vegleg tilboð í DMK
Allt að 50% afsláttur!
Meðal þeirra fríðinda sem fylgja því að vera í DMK þjónustu SPRON
er að reglulega eru fá en vegleg tilboð frá völdum fyrirtækjum auk
þess sem viðskiptavinum í DMK býðst Einkaklúbbskortið frítt.
Með því að fara inn á spron.is getur þú kynnt þér
þessi frábæru tilboð sem gilda til 1. júní 2007.

Þau fyrirtæki, sem nú
veita viðskiptavinum
í DMK afslátt, eru:
•
•
•
•
•
•

Casa
InnX
Sjónvarpsmiðstöðin
Vouge
Lystadún-Marco
Ólavía og Oliver

,®'2%',5&2¡44)2
3TOLINN BÅLL STËRSKEMMDUR
"ÅL VAR STOLIÈ ¹ 6OPNAFIRÈI AÈFARANËTT
M¹NUDAGSINS "ÅLLINN STËÈ FYRIR UTAN
ATVINNUHÒSN¾ÈI ÖEGAR HANN VAR TEK
INN ËFRJ¹LSRI HENDI "ÅLNUM VAR EKIÈ
NOKKURN SPÎL OG SKILINN EFTIR STËR
SKEMMDUR ,ÎGREGLAN ¹ 6OPNAFIRÈI
RANNSAKAR M¹LIÈ

Nýttu þér tækifærið – sæktu um DMK á spron.is

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Vinstri græn á ferð um landið



 MARS  ¶2)¨*5$!'52

(6!¨ %2 !¨ &2¡44! '!2¨!2 '5¨-5.$33/. 6%23,5.!234*«2) ,)4!6%23

„ ORÐRÉTT“
Með lífið að veði

En útlendingar?

b¶ETTA ERU GLADIATORAR
SAMTÅMANS SEM LEGGJA ALLT
Å SÎLURNAR TIL AÈ SKEMMTA
OKKUR HINUMn

b0ENINGAR ERU GJALDMIÈ
ILL SEM ENGINN ÅSLENSKUR
RÅKISBORGARI KEMST HJ¹ ÖVÅ AÈ
NOTAn

36!6!2 (6!2¨33/. ²43+µ2)2
(5'02µ¨) +%00%.$! ¥ 3052.
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Enn að syngja og skemmta
b¡G BÅÈ Å OFV¾NI EFTIR #LIFF m SEGIR 'ARÈAR 'UÈ
MUNDSSON VERSLUNARSTJËRI ,ITAVERS OG ROKK
ARI SEM S¹ AF F¹EINUM MÅNÒTUM TIL AÈ SEGJA
FR¹ HVAÈ V¾RI AÈ GERAST HJ¹ SÁR %INS OG
FLESTIR LANDSMENN VITA Ö¹ FER #LIFF 2ICHARD
AÈ L¹TA SJ¹ SIG Å ,AUGARDALSHÎLL OG VERÈ
UR ÖAÈ Å FIMMTA SKIPTIÈ SEM 'ARÈAR BER
HANN AUGUM b¶AÈ ER VERIÈ AÈ VINNA Å ÖVÅ
AÈ ÁG F¹I AÈ HITTA HANN OG HUGSANLEGA
F¾ ÁG MYND AF MÁR MEÈ HONUM OG
ÒR ÖVÅ VERÈUR MÎGULEGA VEGGFËÈ
URm 'ARÈAR MYNDI HIKLAUST TAKA
LAGIÈ MEÈ #LIFF EF HANN V¾RI
BEÈINN UM ÖAÈ
&LEIRA ER Å GANGI HJ¹ 'ARÈ
ARI EN BARA #LIFF EN FÁLAG
HANS 'RËTTA SEM HANN
STOFNAÈI VERÈUR FORMLEGA
 ¹RA Å N¾STA M¹NUÈI

-ORGUNBLAÈIÈ  MARS

&RÁTTABLAÈIÈ  MARS

nær og fjær

3*«.!2(«,,
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b¡G HEYRÈI UM ÖETTA Å FRÁTTUM
OG FANNST HELDUR ÕKT D¾MIN UM
AÈ ÖRIGGJA ¹RA BÎRN SÁU MEÈ
ALSKEMMDAR TENNUR m SEGIR 6ALUR
&REYR %INARSSON LEIKARI (ANN TELUR
SAMT EKKI AÈ ÖARNA SÁ EINUNGIS UM
AÈ R¾ÈA HR¾ÈSLU¹RËÈUR
(ANN TELUR EÈLILEGT AÈ TANNVERND
BARNA SÁ TRYGGÈ MEÈ FORVÎRNUM OG
ENDURGREIÈSLUM ÒR TRYGGINGAKERFINU
OG FINNST SL¾MT AÈ FORELDRAR BARNA
VEIGRI SÁR VIÈ AÈ LEITA TIL TANNL¾KNA
VEGNA MIKILS KOSTNAÈAR b'JALDSKR¹IN
FER H¾KKANDI EN NIÈURGREIÈSLAN
EKKIm
3J¹LFUR SÁR 6ALUR UM TANNHEILSU
FJÎGURRA BARNA SEM HANN SEGIR VERA
Å GËÈUM HÎNDUM ENDA FARI ÖAU Å
¹RLEGAR SKOÈANIR TIL TANNL¾KNA %IN
FALT SÁ AÈ HALDA TÎNNUM HEILBRIGÈ
UM MEÈ ÖEIM H¾TTI 6ALUR BENDIR
ENN FREMUR ¹ MIKILV¾GI HEILBRIGÈRA
TANNA TIL AÈ GETA BROSAÈ BREITT EN
ÖAÈ SÁ EINMITT MIKIÈ GERT AF ÖVÅ Å
SÎNGLEIKNUM ,EGI SEM HANN TEKUR
Ö¹TT Å UM ÖESSAR MUNDIR

(%)-),) 4¥5.$! (6%23
*!2¨!2"²!
N ¶R¹TT FYRIR
F¹MENNIÈ
LEGGJA ¥SLEND
INGAR SITT AF
MÎRKUM TIL
AÈ TÅUNDI
HVER JARÈARBÒI
TELJIST TIL
EYJARSKEGGJA
EN UM 
MILLJËN MANNS BÒA ¹ EYJUM &JÎL
MENNASTA EYRÅKIÈ ER )NDËNESÅA
EN ÖAR BÒA UM  MILLJËNIR
)NDËNESÅU TILHEYRA  EYJUR
AF ÖEIM ERU UM  Å BYGGÈ
-INNSTA EYRÅKIÈ ER EYJAN .AURU Å
+YRRAHAFINU SEM ER   FERKÅLË
METRAR .AURU ER JAFNFRAMT ÖRIÈJA
MINNSTA RÅKI HEIMS

Veðurfar hefur áhrif á ostasölu
Þorri landsmanna telur
íslenskar mjólkurafurðir
standa feti framar en aðrar
samkvæmt skoðanakönnunum. Jóhann Jónsson, eigandi Ostabúðarinnar, veit
hins vegar að ekki er alltaf
það sama ostur og ostur
og telur Íslendinga standa
öðrum þjóðum að baki hvað
ostamenningu snertir en
þeir stefni þó í rétta átt.

,EIKARI

Þurfa að
brosa breitt

b'RËTTA ER  ¹RA EN ÁG HEF STARFAÈ FYRIR FÁLAGIÈ Å
 ¹Rm 2OKKSKËRNIR ERU EKKI KOMNIR ¹ HILLUNA
ENN Ö¹ ÖAR SEM 'ARÈAR ER ENN AÈ SPILA
OG N¾STA LAUGARDAG ER HANN EINMITT
AÈ SYNGJA ¹ ¹RSH¹TÅÈ Å 'RAFARVOGI MEÈ
HLJËMSVEIT SINNI 3TUÈG¾JAR b3VO FRAMAR
LEGA SEM EINHVER VILL HLUSTA ER ÁG TIL Å AÈ
SYNGJA m SEGIR HANN OG HL¾R VIÈ
3ÎNGFERILL HANS N¹LGAST ËÈFLUGA MERK
TÅMAMËT EN N¾STA HAUST ERU  ¹R LIÈIN
FR¹ ÖVÅ AÈ HANN BYRJAÈI AÈ ÖENJA
RADDBÎNDIN b(UGSANLEGA VERÈUR AF
M¾LISSÕNING Å HAUST MEÈ GËÈUM
GESTUMm %INNIG STENDUR TIL AÈ
GAMLIR SLAGARAR F¹I ANDLITSLYFTINGU Å
FLUTNINGI 'ARÈARS ¹ V¾NTANLEGUM
GEISLADISK b¶ETTA VERÈA GAMLAR
ÅSLENSKAR PERLUR Å NÕJUM ÒTSETN
INGUM m SEGIR 'ARÈAR AÈ LOKUM

%9*52

„Það er ekki spurning að ostamenning Íslendinga er að þroskast en
íslenskir ostar eiga þó enn langt í
land með að verða jafn góðir og þeir
sem þekkjast erlendis,“ segir Jóhann. Hann hefur rekið Ostabúðina
við Skólavörðustíg í sjö ár, keypti
reksturinn af Osta- og smjörsölunni sem ætlaði að loka búðinni á
sínum tíma.
Síðan hefur reksturinn dafnað og
verslunin er orðin ein sú þekktasta
á Skólavörðustígnum og í miðborginni allri. Jóhann segir það haldast
í hendur við aukningu á sölu á erlendum ostum, sem og innlendum

')2.),%'4 !F ERLENDUM OSTUM ERU
FRANSKIR OSTAR ALGENGASTIR HOLLENSKUR
GOUDA ER AFAR VINS¾LL EN SJ¹LFUR HELDUR
*ËHANN MEST UPP ¹ GEITAOST

því íslenskir ostagerðarmenn hafi
slegið í klárinn, eða kúna í þessu
tilfelli, og úrval íslenskra osta aukist undanfarin misseri. „Ég held að
lykillinn að fjölbreytni liggi í meiri
samkeppni,“ segir Jóhann. „Ég held
að meiri samkeppni milli mjólkurstöðva hér á landi væri til dæmis
til bóta.“
Að ýmsu er að huga þegar ostur
er valinn, sérstaklega með tilliti
til meðlætisins. „Auðvitað er þetta
smekksatriði en það er ágætt að
hafa í huga að sterkur gráðaostur passar yfirleitt ekki með rauðvíni en bríur og rauðmygluostar
henta hins vegar yfirleitt vel með
góðu víni.“ Ráðþrota viðskiptavinir
geta þó alltaf leitað ráðlegginga hjá
starfsfólkinu, sem Jóhann segist
hafa tekið djúgan tíma til að þjálfa.
„Stúlkurnar sem vinna hjá mér
hafa flestar verið hér í um fimm
ár og hafa mikið vit á þessu,“ segir
hann en neitar að þær hafi orðið búsældarlegri eftir að þær hófu störf
í Ostabúðinni.
Á ferðalögum erlendis notar
Jóhann yfirleitt tækifærið til að
bragða á nýjum ostum en segir ekki
hlaupið að því að finna góðan ost
til innflutnings. „Það er takmarkað hvað má flytja inn af ostum, til
dæmis verður hann að vera gerilsneyddur sem setur oft strik í
reikninginn.“
Af erlendum ostum í Ostabúðinni koma langflestir frá Frakklandi. Rauðmygluostar hvers konar
og hollenskur gouda-ostur njóta
mestra vinsælda en sjálfur heldur
hann mikið upp á geitaost um þessar mundir sem passi vel með svo
mörgu. Hann segir hins vegar að
veðrið hafi greinileg áhrif á ostasöluna. „Sérstaklega þegar kalt er
í veðri eins og undanfarna daga, þá
tekur salan á raclette-ostum kipp
upp á við.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

*«(!.. *«.33/. 'ËÈUM ERLENDUM OSTI ER SÕND VEIÈIN EN EKKI GEFIN ÖVÅ BANNAÈ ER
AÈ FLYTJA SUMA OSTA TIL LANDSINS TIL D¾MIS Ö¹ ËGERILSNEYDDU
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

RÉTT LAUN Á RÉTTUM TÍMA
MEÐ TOK LAUNUM
TOK laun spara okkur mikinn tíma
og fyrirhöfn við útreikning á launum.
Hvort sem um tíma- eða mánaðarkaup
er að ræða greiðum við rétt laun á réttum
tíma sem skilar sér í ánægðu starfsfólki
og metnaðarfullri þjónustu við gesti okkar.
Ágústa Magnúsdóttir, eigandi
Pottur ehf. - Argentína Steikhús

Ræddu við okkur um hvernig
TOK hentar þér í síma 545 1000.

HugurAx

Guðríðarstíg 2-4

www.tok.is
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3VONA ERUM VIÈ
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 ¥SLENSK SVEPPAUPPSKERA Å TONNUM TALIÈ

Hagur Hafnarfjarðar, Sól í Straumi og Alcan





+OSNINGAUMR¾ÈAN UM ST¾KKUN ¹LVERSINS Å 3TRAUMSVÅK VERÈUR MEÈ
FULLUM ÖUNGA Å ÖESSARI VIKU MEÈ ÖREMUR UMR¾ÈUFUNDUM SEM
B¾JARYFIRVÎLD Å (AFNARFIRÈI STANDA FYRIR +OSNINGARNAR FARA FRAM 
MARS 3EGJA M¹ AÈ ÖEIR SEM TAKIST ¹ UM ST¾KKUN ¹LVERSINS SKIPTIST
Å ÖRJ¹ HËPA !LCAN OG STARFSMENN ÖESS (AG
(AFNARFJARÈAR OG 3ËL Å 3TRAUMI

(VAÈA SAMTÎK ERU (AGUR (AFNAR
FJARÈAR










(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Er framtíðin
græn eða grá?
&RAMTÅÈARLANDIÈ
KYNNTI ¹ SUNNU
DAG S¹TTM¹LA UM
FRAMTÅÈ ¥SLANDS
!LLRI ÖJËÈINNI OG
R¹ÈAMÎNNUM
HENNAR ER BOÈIÈ
AÈ STAÈFESTA HANN
-!2¥!
6IGDÅS &INNBOGA
%,,).'3%.
DËTTIR FYRRVERANDI
,EIKKONA
FORSETI ¥SLANDS ER
VERNDARI HANS OG FJÎLDI NAFNTOGAÈRA
EINSTAKLINGA STYÈUR S¹TTM¹LANN
-ARÅA %LLINGSEN ER EINN AF FORSVARS
MÎNNUM &RAMTÅÈARLANDSINS
(VAÈ ER &RAMTÅÈARS¹TTM¹LINN
¶AÈ SEM HANN FELUR Å SÁR ER AÈ VIÈ
VILJUM N¹ ANDANUM META STÎÈUNA
OG TAKA UPPLÕSTAR ¹KVARÈANIR ¹ÈUR
EN LENGRA ER HALDIÈ Å UPPBYGGINGU
LANDSINS ¥ FRAMTÅÈARS¹TTM¹LANUM
SPYRJUM VIÈ ÖIG HVORT FRAMTÅÈARLANDIÈ
SITT SÁ GR¾NT EÈA GR¹TT OG HVETJUM
FËLK OG FRAMBJËÈENDUR TIL AÈ SKRIFA
UNDIR S¹TT UM GR¾NA FRAMTÅÈ
(VER ER HVATINN AÈ S¹TTM¹LANUM
!È TAKMARKA EINH¾FA NÕTINGU ¹ FJÎL
BREYTTARI OG VERÈM¾TARI T¾KIF¾RUM
LANGT FRAM Å TÅMANN 3¹TTM¹LINN ¹ AÈ
VERA LEIÈARLJËS ÖEGAR ÖÕÈINGARMIKLAR
¹KVARÈANIR ERU TEKNAR UM FRAMTÅÈ
OKKAR ¶INGMENN ¥SLENDINGA MUNU
SÅÈAN F¹ S¹TTM¹LANN SÁRSTAKLEGA
SENDAN OG BEÈNIR UM AÈ SVARA
HONUM

RV6227A

(VAÈ ER 3ËL Å 3TRAUMI
3ËL Å 3TRAUMI ER ÖVERPËLITÅSKUR HËPUR ¹HUGA
FËLKS UM ST¾KKUNARM¹LIÈ Å 3TRAUMSVÅK SEM ¹
ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ VILJA VINNA GEGN ST¾KK
UN ¹LVERSINS HVER ¹ SÅNUM EIGIN FORSEND
UM ¶¹TTTAKENDUR KOMA ÒR ËLÅKUM ¹TTUM OG
HAFA ËLÅKAR STJËRNM¹LASKOÈANIR EN EIGA ÖAÈ
SAMEIGINLEGT AÈ TELJA ÖAÈ ËR¹ÈLEGT AÈ LEYFA
!LCAN AÈ ST¾KKA VERKSMIÈJUNA Å (AFNAR
FIRÈI

Yfirlýst stefna fjölþjóðaliðsins í Afganistan (ISAF)
er að aðstoða ríkisstjórnina við að koma á lögum og
reglu í landinu. Talíbanar
sóttu í sig veðrið árið 2004
og nú, rúmum fimm árum
eftir innrás bandamanna, er
enn ekki friðsamlegt í landinu. Tom Collins, ofursti
í Bandaríkjaher og yfirmaður upplýsingamála hjá
ISAF, fór yfir stöðuna með
Fréttablaðinu.
Tom Collins, yfirmaður upplýsingamála fjölþjóðaliðsins í Afganistan (ISAF) er fús til að viðurkenna
að enn sé langt í land þar til ofangreint markmið náist. „Það mun
taka mörg ár, ég veit ekki hversu
mörg. Það er
ákveðin
lögleysa í samfélaginu
sem
erfitt er að ná
tökum á,“ segir
+LEMENS
hann. Sérstak¶RASTARSON
lega sé á bratt3+2)&!2 &2
ann að sækja í
!&'!.)34!.
Suður-Afganistan og við landamæri Pakistans, sem eru álíka löng
og mörkin milli Mexíkós og Bandaríkjanna, en margfalt erfiðari að
vakta.

LinStyle servíettur og dúkar,
JustOne servíettur og
servíettubox

JustOne startpakki
servíettubox og 600
servíettur

794 kr.

LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

1982–2007

!LCAN REKUR KOSNINGASKRIFSTOFU ¹ ANNARRI H¾È Å VERSLUNARMIÈSTÎÈ
INNI &IRÈI ¶AR ERU STARFSMENN !LCAN SEM R¾ÈA VIÈ GESTI OG GANG
ANDI UM HUGSANLEGA ST¾KKUN OG DREIFA AUGLÕSINGAB¾KLINGUM

Úrlausnin verður að vera afgönsk

2.388 kr.

25áraRekstrarvörur

(VERNIG ER BAR¹TTU !LCAN HAGAÈ

(AGUR (AFNARFJARÈAR ERU SAMTÎK SEM
VORU STOFNUÈ Å FEBRÒAR  &ÁLAGAR
ERU B¾ÈI FYRIRT¾KI OG EINSTAKLINGAR SEM
ERU FYLGJANDI ST¾KKUN !LCAN Å 3TRAUMS
VÅK OG VILJA EFLA ATVINNULÅF Å (AFNAR
FIRÈI &ÁLAGAR TELJA AÈ HAGUR (AFNFIRÈ
INGA FARI SAMAN MEÈ ST¾RRA ¹LVERI
(AGUR (AFNARFJARÈAR HEFUR STUNDUM
VERIÈ LAGÈUR AÈ JÎFNU VIÈ !LCAN EN SVO
ER EKKI 3AMTÎKIN SEGJAST BERJAST FYRIR

Lotus Professional
pappírsvörur mars
Á tilboði í
2007
Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

HAG (AFNFIRÈINGA ALLRA EN EKKI HAG !LCAN SÁRSTAKLEGA ÖË AÈ ÖETTA
TVENNT FARI SAMAN HVAÈ ST¾KKUN VARÈAR "ENDA ÖEIR SÁRSTAKLEGA ¹
FRAMTÅÈ FYRIRT¾KJA SEM ÖJËNUSTA ¹LVERIÈ

 6!+4)..) ,IÈSMENN )3!& ¹SAMT AFGÎNSKUM HERMÎNNUM VIÈ EFTIRLIT ¹ VEGI Å +ABÒL ÖAR SEM SPRENGJUTILR¾ÈI VAR GERT ¹ BÅLALEST Å
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„Margir telja að okkur gangi
verr en áður, miðað við tölur um
mannfall og fleira, en líta verður
á að nú vinnum við á mun stærra
svæði. Við höfum komið okkur
fyrir um allt landið og það er ekki
að furða, einnig miðað við fjölgun
hermanna, að við lendum í fleiri
skærum. Yfirvald er komið á staði
sem voru utan laga áður.“

5PPSPRETTA SAMÒÈAR
Aðspurður hvort þessi útbreiðsla
kunni ekki að vinna gegn markmiði hernámsins, með því að vekja
aukna andstöðu meðal fólksins,
sem hingað til hafi fengið að lifa
eftir eigin lögum, segist Collins
ekki útiloka það. „Venjulegur löghlýðinn afganskur borgari gengur
um með AK-47 hríðskotabyssu á
öxlinni,“ segir hann. Því sé afar
erfitt að reyna að afvopna almenning. Andstaðan við hernámið er mest í suðurhluta landsins,
þar sem talíbanar ríða um héruð.
„Í suðrinu er uppspretta samúðar með menningu talíbana, en
það þýðir ekki að fólkið vilji hafa
opinberar aftökur eða grípa til
vopna gegn ríkisstjórninni. En
við gerum okkur grein fyrir þessari andstöðu. Þessu fólki er ekkert sérstaklega hlýtt til talíbana,
það sést á skoðanakönnunum sem
hafa verið gerðar. Sjötíu til sjötíu og fimm prósent fólksins eru
hlynnt veru ISAF í landinu. Það
er augljóslega minni stuðningur
í suðurhlutanum, þannig að þetta
er flókið, en við styðjum lýðræðislega kjörna ríkisstjórn, sem hefur
umboð Sameinuðu þjóðanna.“
6ONLEYSI STRÅÈSHRJ¹ÈRAR ÖJËÈAR
Samkvæmt
fyrrgreindum
skoðanakönnunum hefur almenningur í landinu einnig minni trú
á því að ástandið verði betra í
framtíðinni en hann hafði tveimur árum fyrr. Spurður hvort þetta
megi ekki rekja til einhverra mistaka í herförinni segir Collins að
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!LÖJËÈLEGU ÎRYGGISSVEITIRNAR Å !FGAN
ISTAN )3!& )NTERNATIONAL 3ECURITY
!SSISTANCE &ORCE ERU SAMSETTAR AF
 ÖJËÈUM ®LL .!4/ RÅKIN KOMA AÈ
STARFINU ¹SAMT ELLEFU RÅKJUM TIL VIÈ
BËTAR ÖEIRRA ¹ MEÈAL ERU !LBAN
ÅA OG !SERBAÅDSJAN +RËATÅA 3VÅÖJËÈ
OG 3VISS
¥ !FGANISTAN ERU  HERMENN

nú séu fimm ár síðan talíbönum
var bolað frá völdum og vissulega
hafi fólk búist við hraðari umbótum.
„Afganistan er fjórða fátækasta þjóð í heimi. Ef þú ferð til
dæmis til afskekktra staða í suðrinu þá er þar ekki nokkur skapaður hlutur og hefur aldrei verið.

Venjulegur
löghlýðinn
afganskur borgari
gengur um með AK47 hríðskotariffil á
öxlinni.
4/- #/,,).3
9&)2-!¨52 500,µ3).'!-,! (* )3!&

Þar eru moldarkofar, engir vegir,
ekkert drykkjarvatn eða heilsugæsla. Auðvitað vill fólk að þetta
breytist en það mun taka langan
tíma og mikið fé að ná fram breytingum.“
Tom bendir á móti á að alþjóðaliðið hafi einnig náð miklum árangri. Ellefu þúsund kílómetrar
af vegum hafi verið endurbættir
og malbikaðir. „Og við þessa vegi
eru nú heilsugæslustöðvar. En ef
þú býrð ekki í grenndinni og þú
sérð þær ekki, þá heldurðu að það
sé ekkert í gangi og þá verður þú
fyrir vonbrigðum. Og við sjáum
að fullt af fólki er vonsvikið.“

UNDIR MERKJUM )3!& 4IL STENDUR AÈ
ÖEIR VERÈI UM  Å LOK N¾STA
¹RS
!ÈGERÈIR )3!& Å !FGANISTAN HAFA
VERIÈ UNDIR STJËRN .!4/ SÅÈAN Å
¹GÒST  OG STARFA Å UMBOÈI 3AM
EINUÈU ÖJËÈANNA
¥SLENDINGAR LEGGJA )3!& TIL  LIÈS
MENN ¥SLENSKU FRIÈARG¾SLUNNAR

(ELDUR SAMVINNU EN VALDBEITINGU
Breska heimsveldið réðst þrisvar
inn í Afganistan og þurfti frá að
hverfa. Sovétríkin réðust inn í
Afganistan árið 1979 og þegar
mest lét voru þeir með 120.000
manna herlið. Þeir hrökkluðust frá
tíu árum seinna. Hvers vegna ætti
ISAF, með tæplega 37.000 manna
herlið, að vegna nokkru betur?
„Afganar eru þreyttir á stríði.
Þegar við komum hingað árið 2001
vorum við afar meðvitaðir um
reynslu Rússa. Þeir misstu eitthvað um 15.000 menn og Afganar
voru mjög meðvitaðir um að þetta
væri hrein innrás í landið þeirra.
Innrás trúlausra kommúnista gerði
það að verkum að auðvelt var að
virkja skæruliða gegn þeim. Þegar
við komum vildum við ekki að þeir
upplifðu okkar aðkomu eins og við
værum að gera innrás. Við sendum
því eins fáa hermenn og við töldum
að heimamenn myndu umbera.“
Collins telur sýnt að nálgun
Sovétmanna og Vesturveldanna sé
gjörólík, sé litið til þess að sjötíu
prósent fólksins styðji ISAF. „Við
erum með umboð frá Sameinuðu
þjóðunum [ólíkt Sovétmönnum] og
vinnum með ríkisstjórninni. Við
þurfum ekki fleiri hermenn. Við
þurfum stærri afganskan her og
betri og meiri löggæslu. Það verða
á endanum Afganar sem taka
ábyrgð á landinu. Við verðum ekki
hér að eilífu, því lausnin á vandanum á að vera afgönsk lausn.“
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Kaupþing fer fyrir hópi fjárfesta í sjóði óskráðra félaga.
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BANKA "RETLANDS OG ST¾RSTA BANKA (OL
LANDS EIGA Å SAMRUNAVIÈR¾ÈUM

Samruni í
farvatninu?
Fjölmiðlar í Bretlandi segja
bankastjórn hins breska Barclays
banka, þriðja stærsta banka Bretlands, hafa átt í samrunaviðræðum við ABN Amro, einn stærsta
banka Hollands. Áætlað markaðsvirði sameinaðs banka er um
10.400 milljarðar íslenskra króna.
Gengi bréfa í ABN Amro tók
stökk upp á við og hækkaði um
átta prósent við opnun markaða
strax á mánudag.
Sunday Times segir stjórn
Barclays líta á sig sem riddarann á hvíta hestinum sem komi
ABN Amro til hjálpar en hollenski
bankinn hefur þurft að segja upp
starfsfólki og selja eignir.
BBC hefur eftir greinendum að
staða ABN Amro sé svo slæm að
bankinn verði líklega seldur í einu
lagi eða í einingum.
JAB

(®&5¨34®¨6!2 (!,,)"524/. "ANDA
RÅSKA OLÅUFYRIRT¾KIÈ (ALLIBURTON ¾TLAR AÈ
FLYTJA HÎFUÈSTÎÈVAR SÅNAR TIL -IÈ !USTUR
LANDA ¹ N¾STUNNI

Halliburton
í austurátt
Bandaríska olíufyrirtækið Halliburton ætlar að flytja höfuðstöðvar sínar frá Houston í Texasríki í
Bandaríkjunum til Dubai í Sameinuðu furstadæmunum. Fyrirtækið horfir til þess að efla starfsemi sína í Mið-Austurlöndum
með flutningnum.
Fyrirtækið landaði mikilvægum
samningum í Írak eftir að stjórnvöldum þar í landi var velt úr
sessi árið 2003. Stjórnendur Halliburton eru ekki ókunnugir Írak
því fyrirtækið kom vinnslu við
olíulindir af stað á ný í Persaflóastríðinu árið 1991.
Dick Cheney, varaforseti Bandaríkjanna, var forstjóri Halliburton
árin 1995 til 2000 og er stór hluthafi í fyrirtækinu.
JAB

Yfir 65 milljarða sjóður stofnsettur
Kaupþing, lífeyrissjóðir, fjárfestingarfélög og efnaðir
einstaklingar hafa sett á fót
fjárfestingasjóðinn
Kaupthing Capital Partners II og
nemur stærð hans 65,5 milljörðum króna (hálfum milljarði punda). Kaupþing leggur
fram 26,2 milljarða og eignast fjörutíu prósenta hlut.
Vegna mikillar eftirspurnar
var ákveðið að stækka sjóðinn en upphaflega ætlaði
bankinn að safna 13-26 milljörðum frá fjárfestum.
Markmið sjóðsins er að
fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum og munu fjárfest-

ingar Kaupþings í slíkum félögum framvegis renna inn
í sjóðinn. Óskráðar eignir
bankans um síðustu áramót
verða ekki færðar inn.
Kaupthing Principal Investments, teymi innan vébanda
Kaupþings sem sérhæfir sig í
fjárfestingum í óskráðum félögum, stýrir sjóðnum.
Stærð sjóðsins auðveldar Kaupþingi að taka þátt í
stærri verkefnum og skapar hugsanlega fleiri verkefni
hjá öðrum sviðum bankans
auk þess sem stefna bankans í óskráðum fjárfestingum verður skýrari.
EÖA
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¥SLENDINGAR ERU ¹ RANGRI LEIÈ Å TANNVERNDARM¹L
UM BARNA OG UNGLINGA

Veisluhöld hjá
Karíusi og Baktusi
*«. +!,$!, 3+2)&!2

E

in helsta frétt liðinnar viku var vitnisburður íslenskra
tannlækna um að mörg dæmi séu þess að þeir hafi meðhöndlað allt niður í þriggja ára gömul börn með fjölda
tannskemmda. Kom þetta fram í fréttum af almennt bágborinni tannheilsu íslenskra barna og aðgerðaleysi heilbrigðisyfirvalda í þeim efnum.
Í tilfellum þriggja ára barna með skemmdar tennur er rétt að
taka fram og undirstrika að þau tilvik eru miklu frekar mál fyrir
barnaverndaryfirvöld heldur en heilbrigðiskerfið. Foreldrar sem
ekki sinna tannburstun barna sína eru ekki hlutverki sínu vaxnir.
Að því sögðu þá er saga hrakandi tannheilsu íslenskra barna
undanfarin ár eitthvað sem ríkisstjórnir þess tímabils bera mikla
ábyrgð á: Umfram allt þeir ráðherrar sem setið hafa í heilbrigðisráðuneytinu.
Það er þó ekkert nýtt að Íslendingar séu illa tenntir enda nam
tannburstinn hér seint land. „Nútíminn burstar í sér tennurnar í
staðinn fyrir að fara með kvöldbæn,“ segir Jón Prímus í Kristnihaldi undir Jökli um þá miklu byltingu.
Í kringum 1990 hafði þó tekist með miklu átaki að stórbæta tannheilsu yngstu kynslóðanna og komast nokkurn veginn á par við hin
Norðurlöndin.
Sú sæla stóð þó ekki lengi. Endir var bundinn á hana um miðjan
tíunda áratuginn þegar íslenska ríkið sagði sig úr lögum við norræna heilbrigðismódelið í tannverndarmálum með því að hætta að
endurgreiða tannlæknakostnað barna að fullu.
Nú er svo komið að á sama tíma og öll hin Norðurlöndin leggja
börnum og unglingum til gjaldfrjálsan tannlæknakostnað til ýmist
sautján eða nítján ára aldurs, er hlutdeild hins opinbera hér í
kringum fimmtíu prósent. Jafnvel minni eftir því hver heldur um
reiknistokkinn.
Og árangurinn af þessari kerfisbreytingu fer ekki á milli mála.
Íslenskir krakkar eru með tvisvar sinnum fleiri skemmdar tennur
en jafnaldrar þeirra í Svíþjóð.
Það sætir furðu að þetta skuli látið viðgangast.
Sá sem hér skrifar er lítill aðdáandi afskipta hins opinbera, en
ef einhvers staðar er hægt að réttlæta að ríkið hafi vit fyrir þegnum sínum, þá er það þegar kemur að grundvallarþáttum heilsufars barna.
Skítt með það hvað fólk gerir sjálfu sér, en það er svo sannarlega hægt að minnka líkurnar á því að börn líði fyrir mögulegt
hirðuleysi foreldra sinna. Eftirlit með tannheilsu barna á skólaskyldualdri á að vera jafn sjálfsagt og annað heilsufarseftirlit.
Nú eru um tíu ár frá því að samningur Tryggingastofnunar og
Tannlæknafélagsins rann út. Eftir að samningaumræður runnu ítrekað út í sandinn virðist hafa komist á þögult samkomulag milli
stofnunarinnar og tannlækna um að semja ekki. Við þær aðstæður
getur Tryggingastofnun viðhaldið sinni lágu verðskrá, sem allar
endurgreiðslur miðast við, og tannlæknar rukkað það sem þeim
sýnist.
Það er kominn tími til að stokka upp þetta kerfi og stöðva veisluhöld þeirra bræðra Karíusar og Baktusar.
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4ÅMASKEKKJA

¶REYTA AÈ TRUFLA MENN

3J¹LFUMGLEÈI ÖINGHEIMS

¥ GILDI ERU LÎG FR¹  MAÅ  SEM
HEIMILA FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA AÈ ¹BYRGJAST
SKULDABRÁF VEGNA FJ¹RMÎGNUNAR NÕRR
AR STARFSEMI ¥SLENSKRAR ERFÈAGREINING
AR EHF &J¹RM¹LAR¹ÈHERRA VEITIR ¹BYRGÈ
INA bAÈ UPPFYLLTUM ÖEIM SKILYRÈUM
SEM HANN METUR GILDm EINS OG ORÈRÁTT
SEGIR Å LÎGUNUM (ÁR VAKNA SPURNING
AR  %R SKYNSAMLEGT AÈ ÖAÈ SÁ FAST Å
LÎGUM AÈ FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA HAFI HEIM
ILD TIL ÖESS AÈ ¹BYRGJAST SKULDABRÁF
EINKAFYRIRT¾KJA  (EFUR ENGUM ÖING
MANNI DOTTIÈ Å HUG Å LJËSI MILLJARÈA TAPS
¥SLENSKRAR ERFÈAGREININGAR ¹ SÅÈUSTU
¹RUM AÈ ÖAÈ SÁ ËVIÈEIGANDI AÈ RÅKIS
¹BYRGÈARHEIMILD SÁ LÎGFEST
MEÈ ÖESSUM H¾TTI OG SÁ
ÖVÅ TÅMASKEKKJA SEM ÖURFI
AÈ AFNEMA ÒR LÎGUM SEM
ALLRA FYRST

¶INGMENN FËRU MIKINN Å R¾ÈUPÒLTINU
ÖEGAR RÅKIS¹BYRGÈIN VAR TIL UMFJÎLLUNAR
(ÎRÈUSTU STUÈNINGSMENN FRUMVARPSINS
SJ¹LFST¾ÈISMENNIRNIR $AVÅÈ /DDSSON OG
'EIR ( (AARDE VORU VISSIR UM AÈ ÖETTA
V¾RI ALVEG ËSKAPLEGA MIKILV¾GT M¹L
¶RJÒ ATRIÈI VORU NEFND HELST  6ERÈUM
AÈ HALDA DE#/$% MËÈURFYRIRT¾KI ¥S
LENSKRAR ERFÈAGREININGAR HÁR ¹ LANDI
 'RÅÈARLEGA STËR VERKEFNI FRAMUNDAN
b%ÈLILEGT ER AÈ LEITAÈ SÁ EFTIR SAMSTARFI
VIÈ STJËRNVÎLDm SAGÈI 'EIR Å R¾ÈU SINNI
ÖEGAR HANN M¾LTI FYRIR FRUMVARPINU Å
UMR¾ÈU SEM HËFST KLUKKAN  MIÈ
VIKUDAGINN  APRÅL b6IÈ TELJUM ÖETTA
M¹L EKKI AÈEINS RÁTTL¾TANLEGT HELD
UR SKYNSAMLEGT m SAGÈI 'EIR
Å LOK R¾ÈU SINNAR SEINT AÈ
KVÎLDI +ANNSKI SPIL
AÈI ÖREYTAN INN Å

b¶¹ M¹ NEFNA AÈ ÖAÈ ER REYNSLA SUMRA
ÖINGMANNA SEM H¾TTA ¹ !LÖINGI EFTIR
LANGA SETU OG LÅK ¹BERANDI STÎRF Å ÖJËÈ
FÁLAGINU AÈ ERFITT GETI VERIÈ FYRIR Ö¹ AÈ
F¹ VINNU ¹ ALMENNUM MARKAÈI MA
VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR SÁU EKKI TALDIR
bHEPPILEGIR STARFSMENNm ¶ETTA STENDUR Å
ATHUGASEMDUM MEÈ FRUMVARPI TIL LAGA
UM EFTIRLAUN ÖINGMANNA &RUMVARPIÈ
VARÈ AÈ LÎGUM ¹RIÈ  (ALLDËR S
GRÅMSSON BOÈAÈI BREYTINGAR ¹ LÎGUN
UM EN H¾TTI ÖINGSTÎRFUM ¹ÈUR EN HANN
KOM BREYTINGUNUM TIL FRAMKV¾MDAR
'EIR ( (AARDE HEFUR EKKI BOÈAÈ
BREYTINGAR ¹ LÎGUNUM &INNST
ÖINGMÎNNUM Å FULLRI ALVÎRU
FYRRNEFND RÎKSEMD BOÈLEG SEM
FORSENDA FYRIR ÖVÅ AÈ ÖINGMENN
F¹I BETRI LÅFEYRISRÁTTINDI EN
AÈRAR STARFSTÁTTIR

Skóli fyrir alla
H

ugtakið „skóli fyrir alla“
hefur verið leiðarljós í íslensku skólastarfi undanfarin
misseri. Í því felst að öll börn eigi
þess kost að sækja nám í grunnskóla í sínu hverfi, hverjar sem
aðstæður þeirra eru, og stærsta
breytingin frá fyrri árum er
kannski sú að fötluð börn gangi í
sömu skóla og ófötluð.
Þessari hugmyndafræði hefur
verið fylgt fast eftir í ýmsum
sveitarfélögum, ekki síst höfuðborginni, og fáar efasemdaraddir hafa heyrst. Það er enda erfitt að vera andsnúinn þeirri hugmynd að öll börn eigi rétt á því að
ganga í grunnskóla á sömu forsendum, burtséð frá aðstæðum
þeirra á ýmsum sviðum. Auðvitað
eiga öll börn að hafa þennan rétt
en þá þarf að vera hægt að taka á
móti öllum börnum á þeirra forsendum. Ýmsir kennarar hafa
haft áhyggjur og efasemdir sín
á milli en lítið látið til sín heyra
enda sjálfsagt flestir sammála
hugmyndafræðinni sem slíkri.
Á fundi um „skóla fyrir alla“ í
Reykjavík fyrir tveimur árum
mátti þó heyra fjölmarga kennara
láta í ljósi umtalsverðar áhyggjur
af þessu stóra og erfiða verkefni
sem þeir fengju hvorki undirbúning né svigrúm til að mæta.
Nýlega var haldin ráðstefna í
Háskóla Íslands undir yfirskriftinni „Stuðningur við fjölskyldur barna“. Meðal frummælenda
á þessari ráðstefnu var doktor
Hannes Hafsteinsson og skömmu
síðar var tekið við hann ákaflega fróðlegt og áhugavert viðtal
í þættinum Vítt og breitt á Rás 1.
Þar lýsti doktor Hannes þrautagöngu fjölskyldu sinnar með fatlað barn. Þegar barnið hóf grunnskólanám vöknuðu fljótlega hugmyndir um að ekki væri allt með
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Enn sem komið er vantar mikið á að hinn almenni grunnskóli geti mætt þörfum allra
barna þrátt fyrir fullan vilja
starfsfólks. Börn með Aspergerheilkenni eru aðeins lítill hópur
fatlaðra barna og þau eru jafn
misjöfn og þau eru mörg.
felldu og óskað var eftir rannsókn
hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Biðtími þá var átján
mánuðir og doktor Hannes sagðist nýlega hafa heyrt að biðtími
nú væri þrjú ár. Það er auðvitað
fráleitt, ef rétt er, því börn þola
enga bið í svona málum. Í þessu
tilviki var biðin metin óásættanleg svo leitað var til einkaaðila þar sem barnið var greint
með þunglyndi. Ári seinna flutti
fjölskyldan til Kaupmannahafnar þar sem kennarar voru ósammála þessari greiningu og gerðu
athugasemdir. Við því var brugðist hratt og örugglega, enginn biðtími, og fljótlega lá fyrir að um
þunglyndi var ekki að ræða heldur Asperger-heilkenni. Þegar
barnið var tíu ára flutti fjölskyldan til Álaborgar og þar komst
barnið í skóla þar sem rekin er
sérstök deild fyrir börn með Asperger-heilkenni. Lýsingar doktor

Hannesar, sem er afi barnsins, á
þeim breytingum sem þarna urðu
eru sláandi. Á þremur vikum
mátti sjá greinilegar framfarir í
líðan þessa barns sem nú brosti,
eignaðist félaga og tók framförum í námi. Fyrstu fjögur grunnskólaárin einkenndust m.a. af
vanlíðan, einelti, sjálfsvígshugsunum og mikilli lyfjagjöf. Doktor Hannes hafði margar athugasemdir við aðstæður barnsins
þessi fjögur ár en stærsta athugasemdin var sú að barnið hefði
verið í „skóla fyrir alla“. Þetta
var áhugaverð athugasemd frá
nánum aðstandanda fatlaðs barns.
Hugmyndafræði „skóla fyrir
alla“ er afar réttsýn og augljós.
Auðvitað eiga öll börn að eiga
jafnan rétt til grunnskólagöngu
við sömu aðstæður. En þessum
rétti þarf að fylgja ákveðið valfrelsi. Fötluð börn eiga líka rétt
á skólagöngu við sitt hæfi og á
sínum forsendum. Enn sem komið
er vantar mikið á að hinn almenni grunnskóli geti mætt þörfum allra barna þrátt fyrir fullan
vilja starfsfólks. Börn með Asperger-heilkenni eru aðeins lítill
hópur fatlaðra barna og þau eru
jafn misjöfn og þau eru mörg.
Sum þeirra þrífast prýðilega í almennum skóla með þeim stuðningi sem þar er hægt að veita.
Önnur gera það ekki, eins og áður
nefnt dæmi sýnir. Skólayfirvöld í
Álaborg hafa boðist til að koma til
Íslands og ráðleggja um stofnun
sérskóla fyrir börn með Asperger-heilkenni. Það góða boð hefur
ekki verið þegið og enginn alþingismaður sá sér fært að mæta á
þessa ráðstefnu í HÍ þrátt fyrir
sérstakt boð þar um. Áhugasamir geta enn hlustað á þetta viðtal á vef Ríkisútvarpsins, dagskrá
Rásar 1, frá 6. mars sl.

Tilhugalíf stjórnarandstöðu
&RAMSËKN MEÈ B¹ÈA F¾TUR ¹ JÎRÈINNI

5-2¨!.
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Framsóknarmenn voru þeir einu sem
stóðu í báðar lappirnar í stjórnarskrármálinu. Sjálfstæðismenn spígsporuðu í
kringum það, tvístraðir. Stjórnarandstaðramsóknarflokkurinn hefur verið
an steig trylltan dans, og hneig svo niður á
Össuri Skarphéðinssyni hugleikinn að
dansgólfinu og flúði þegar henni sjálfri var
undanförnu og hefur hann ítrekað reynt
ekki boðið upp. Athyglissýki hennar jaðrað þvo hendur sínar af svikum Samfylkar við andfélagslega persónuleikaröskingarinnar við stjórnarskrármálið og
un þar sem siðblinda, lygar og blekkingar
af helberri ósvífni að gera framsóknareru meðal einkenna. Jón Sigurðsson, formenn ótrúverðuga. Síðast í Fréttablaðmaður Framsóknar, er sá sem enn stendinu í gær.
(%,'! 3)'2².
ur keikur, þrátt fyrir að stjórnarskrárá6ILTU VERA bMEMMm
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kvæðið næði ekki inni á þessu þingi. Þökk
sé stjórnarandstöðunni. Hann, af heiðarÖssur segir Jóni Sigurðssyni hafa
leika sínum, leiddi samningaviðræður og stóð vörð
verið boðinn forsætisráðherrastóll í skiptum fyrir
um gerða samninga. Það var hann sem lét ekki múta
sprengingu á ríkisstjórnarsamstarfi. Samstarfi við
sér til þess að sprengja ríkisstjórnarsamstarfið á síðSamfylkingu sem á langt í land með að vera stjórnustu metrum þingsins. Það eru heilindi Jóns Sigurðstæk vegna ítrekaðra uppþota, stefnuleysis og sundsonar, sem Össur er í fýlu yfir, vegna þess að hann
urlyndis. Þá er ónefnd aðild hennar að hinu sérfékk ekki að leika aðalhlutverkið í leikritinu.
kennilega kaffibandalagi sem vill reka bankana úr
Jón Sigurðsson er sá formaður, sem ætti að verða
landi og boðar skerðingu kaupmáttar, útlendinganæsti forsætisráðherra. Til þess hefur hann mennthatur og minnkandi hagvöxt. Tilraunir til að táldun, þekkingu og reynslu af flestum sviðum atvinnuraga formann Framsóknar bera innræti Össurar og
lífsins sem til þarf til viðbótar við óbilandi heiðarkaffibandalagsins ekki fagurt vitni, enda mistókleika og heilindi. Geri aðrir betur.
ust þær. Nú er reynt að gera stjórnarskrárákvæðið sjálft tortryggilegt, þó ekki hafi fundist neitt atHöfundur er skrifstofustjóri þingflokks
hugavert við það á meðan á tilraunum til tilhugalífs
Framsóknarflokksins.
við Framsókn stóð.
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2AUNVERULEIKABARN ER DÒKKA
SEM UNGLINGAR F¹ Å FËSTUR YFIR
HELGI OG ER FORVÎRN SEM ¾TLAÈ
ER AÈ STEMMA STIGU VIÈ ËTÅMA
B¾RUM ÖUNGUNUM 5NGLING
ARNIR ÖURFA AÈ VAKNA ¹ NËTTUNNI
OG GEFA ÖVÅ AÈ DREKKA

%RFIÈLEIKAR VIÈ AÈ N¹
KÎKUM ÒR MËTUM HEYRA
SÎGUNNI TIL MEÈ TILKOMU
SILÅKONS Å KÎKUMËTIN
-IKIÈ AF HEIMILIS¹HÎLDUM
ERU ÒR SILÅKONI SEM HENTAR
SÁRTAKLEGA VEL VIÈ ALLA ELDA
MENNSKU OG BAKSTUR
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2ANNSËKNARHËPUR ,3( OG
¥SLENSKRAR ERFÈAGREININGAR LEITAR
TIL ÖEIRRA SEM HAFA NÕLEGA FENG
IÈ FLENSU EÈA F¹ HANA ¹ N¾STU
VIKUM OG M¹NUÈ
UM UM
Ö¹TTTÎKU
Å RANNSËKN
¶EIR SEM HAFA
¹HUGA GETA FARIÈ
¹ HEIMASÅÈUNA
HTTPRANNSOKN
IS&YRIRSPURNHTM EÈA Å SÅMA
 
"ARNASPÅTALI (RINGSINS FÁKK
¹RIÈ  AÈ GJÎF ALLS 
MILLJËNIR KRËNA TIL STYRKTAR
REKSTRI H¹G¾SLUEININGAR FYRIR
INNILIGGJANDI BÎRN 'EFEND
UR VORU *ËHANNES *ËNSSON
KAUPMAÈUR OG BÎRN HANS ÖAU
+RISTÅN *ËHANNESDËTTIR OG
*ËN SGEIR *ËHANN
ESSON WWW
LSHIS
3ORPA

HVETUR
FËLK TIL AÈ
SKILA NOTUÈUM
RAFHLÎÈUM 
ENDURVINNSLUSTÎÈVUM ER H¾GT
F¹ GEFINS SÁRSTAKA KASSA FYRIR
RAFHLÎÈUR SEM %FNAMËTTAKAN
HF HEFUR L¹TIÈ ÒTBÒA WWW
SORPAIS
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Kostir glúteinsóþols
Bryndís Arngrímsdóttir breytti lífi sínu
þegar hún greindist með glúteinóþol.
Bryndís
Arngrímsdóttir
tannfræðingur hafði um langt skeið þjáðst af magaverkjum og næringarskorti án þess að vita
hvað amaði að. Þegar rannsókn leiddi í ljós
að hún stríddi við glúteinóþol breytti hún
um lífsstíl.
„Ég hef sennilega haft glúteinóþol frá
fæðingu en það uppgötvaðist ekki fyrr en
ég var komin á fertugsaldur. Ég var alltaf
svo járnlaus að ég fór í magaspeglun samkvæmt læknisráði. Hún sýndi að þarmarnir
höfðu glatað totunum sem þarf til að sjúga
upp næringu og voru orðnir flatir. Því var
ekki annað í stöðunni en að breyta um mataræði.“
Bryndís segist upphaflega hafa farið
í hálfgert átak við fréttirnar. „Ég hætti
neyslu hveitis og annarrar vöru, sem inni-

heldur glútein, og einnig mjólkurvöru, því
stundum er samband þar á milli. Ég fann
fljótlega mun á mér eftir það, öðlaðist meiri
orku og losnaði við magaverkina. Ég fór
aftur í magaspeglun eftir að hafa verið á
glúteinlausu fæði í hálft ár og þá hafði orðið
níutíu prósenta aukning á magatotunum.
Árangurinn var því greinilegur.“
Það kom Bryndísi á óvart hversu auðvelt
reyndist að breyta um mataræði. „Það er
náttúrlega hægt að nota alls kyns mjöl í stað
hveitis. Svo var ég dugleg að borða trefjaríka fæðu eins og ávexti og grænmeti. Ég
sneiddi líka eins mikið og unnt var hjá unninni matvöru og eldaði þess í stað allt frá
grunni.“
Bryndís segir fjölskylduna hafa notið
góðs af. „Hún fékk betri fæðu fyrir vikið og
enginn saknaði gamla mataræðisins. Þegar
öllu er á botninn hvolft má segja að glúteinóþolið hafi gjörbreytt mínu lífi til hins
betra.“
ROALD FRETTABLADIDIS

"RYNDÅS !RNGRÅMSDËTTIR ER HRESS OG SPR¾K EFTIR AÈ HÒN
VANN BUG ¹ GLÒTEINËÖOLINU .Ò STUNDAR HÒN ÒTIVERU AF
KRAFTI Å N¹TTÒRUFEGURÈINNI ¹ !KUREYRI ÖAR SEM HÒN BÕR
&2¡44!",!¨)¨(%)$!)3

Hrein
orka
Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í orkunotkun er
72% á Íslandi en um 6-7% innan Evrópusambandsins
og um 13% á heimsvísu

;

3VIFRYKIÈ OG SKAÈSEMI ÖESS ER MIKIÈ Å UMR¾ÈUNNI

ÖEGAR
SNJËA TEKUR AÈ LEYSA ,UNGNA OG OFN¾MISSJÒKLINGAR ÖURFA AÈ
G¾TA SÅN ¹ DÎGUM ÖEGAR MIKIÈ SVIFRYK ER Å LOFTINU

=

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

&YRIR BETRI MELTINGU

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
3   o HEILSUHORN SIMNETIS o WWWSIMNETHEILSUHORN
²TSÎLUSTAÈIR 9GGDRASILL &R¾IÈ &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI "ORGARTÒNI OG (¾ÈARSM¹RA ,ÅFSINS ,IND
(AGKAUP ,YFJAVAL -JËDD OG (¾ÈARSM¹RA .ËATÒN (AFNARÙRÈI +RËNAN -OSFELLSB¾ (EILSUHÒSIÈ 3ELFOSSI

%LÅN (ANNA *ËNSDËTTIR HJÒKRUNARFR¾ÈINGUR HJ¹ «" R¹ÈGJÎF SÕNIR UNGLINGUM Å  BEKK (ÒSASKËLA Å 'RAFARVOGI MYNDBAND UM
UMÎNNUN RAUNVERULEIKABARNS ¹ÈUR EN ÖAU FARA MEÈ ÖAÈ HEIM UM HELGI
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Ungmenni sinna ungbarni
Raunveruleikabarn sem
unglingar fá í fóstur yfir helgi
er forvörn sem ætlað er að
stemma stigu við ótímabærum
þungunum.
Raunveruleikabarnið þarf hreina
bleiu, huggun og pela og svo þarf
það að ropa eins og önnur ungbörn. Tölvubúnaður, sem það er
gætt, gefur þetta til kynna. Ef
ungmennið sem er með barnið í
fóstri er ekki komið til þess innan
tveggja mínútna þá skráir tölvan það þannig að þörfum barnsins hafi ekki verið sinnt. Barnið
getur grátið sárt og ef gleymist
að halda undir höfuð þess þegar
það er tekið upp getur tekið langan tíma að sefa það. „Tilgangurinn er að seinka kynlífi og
þar með ótímabærum þungunum,“ segir Elín Hanna Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri hjá ÓB ráðgjöf. Hún
kynnir raunveruleikabarnið í
þeim skólum sem óska þess að fá
hana í lífsleiknitíma hjá 8. bekk.
Þar fjallar hún líka um skaðsemi
áfengis og fíkniefna. „Við viljum
að unglingarnir taki meðvitaða
ákvörðun um að bíða með kynlíf fram yfir grunnskóla, fresta
neyslu áfengis og sleppa fíkni-

b¶ETTA GEKK ¹G¾TLEGA EN BARNIÈ VAKNAÈI
ALLT UPP Å SEX SINNUM AÈ NËTTUNNI OG
ÖEGAR ÖURFTI AÈ GEFA ÖVÅ AÈ DREKKA OG
L¹TA ÖAÈ ROPA TËK ÖAÈ UM  MÅNÒTUR m
SAGÈI EIN STÒLKNANNA Å (ÒSASKËLA AÈ
AFLOKINNI HELGI (ÒN KVAÈST ¾TLA AÈ BÅÈA
MEÈ AÈ EIGNAST BARN ÖANGAÈ TIL HÒN
V¾RI BÒIN AÈ MENNTA SIG

efnum,“ segir hún. „Þannig auka
þeir stórlega möguleika sína til
betra lífs.“ Hún kveðst hafa fulla
trú á hræðsluáróðri ef honum
fylgi fræðsla og hún segir forvarnir ástríðuverkefni hjá sér.
„Ég byrja á að hitta foreldrana
og fræða þau um verkefnið enda
fá þau raunveruleikabarnið heim
til sín. Svo hitti ég unglingana á
föstudegi og afhendi þeim börnin ásamt búnaði á úlnliðina sem
börnin skynja. Barnið er virkt
frá klukkan 8 á föstudagskvöldi
til 7 á mánudagsmorgni. Þá tek

ég við því aftur og frétti hvernig gekk. Svo kem ég yfirleitt í
lífsleiknitíma næsta miðvikudag
á eftir og ræði um útivistartímann og skaðsemi áfengis og fíkniefna. Sýni til dæmis raunveruleikabörn sem hafa fæðst eftir
misnotkun mæðra á áfengis- og
fíkniefnum.“
Átakið hófst fyrir þremur árum
að sögn Elínar Hönnu og skólunum er alltaf að fjölga sem taka
þátt í því. „Reykjanesbær hefur
verið með öll árin og Smáraskóli í Kópavogi. Unglingarnir taka á þessu af mikilli ábyrgð,
bæði stelpur og strákar, og sinna
raunveruleikabarninu
afskaplega vel,“ segir hún en veit hún
hvort það hefur tilætluð áhrif
og eykur ábyrgð þeirra í kynlífi
síðar meir?
„Ég kynntist sams konar verkefni í Holden í Noregi. Þar urðu
10% stúlkna 19 ára og yngri
barnshafandi. 5% áttu börnin og
5% fóru í fóstureyðingu. Þeir
keyrðu þetta verkefni í þrjú ár
og ólétturnar fóru niður í 0% hjá
stúlkum á þessu skeiði þannig að
þetta leiddi greinilega til ábyrgara lífs. Það er verið að kanna
árangurinn hér á landi og niðurstaðna er að vænta í vor.“
GUN FRETTABLADIDIS

Tekist á við
streitu og vanlíðan
Hugleiðsla fyrir þessa öld er
hugleiðsluaðferð sem Pierre
Stimpflings kennir. Hann verður með hugleiðsludag hérlendis
næstu helgi.
Pierre Stimpflings býður upp á
hugleiðsludag næsta laugardag í
Rope Yogastöðinni í Hafnarfirði.
Hann hefur komið til Íslands undanfarin ár og haldið námskeið.
Aðferðin sem hann kennir er
nefnd „hugleiðsla fyrir þessa öld“
(Meditation for This Age) þar sem
tekið er á því sem veldur streitu og
vanlíðan í nútímasamfélagi. Þessi
tegund hugleiðslu á að hjálpa til
við að losa um þær tilfinningar
sem hindra fólk í að eiga opin og
kærleiksrík samskipti við ástvini
og aðra. Markmið hugleiðslunnar
er jafnframt að ná betri tengingu
við innri visku og innsæi og öðlast þannig skýrleika og öryggi til

að takast á við
erfið málefni.
Pierre lærði
hugleiðslu
og
sérstaka aðferð
til að leysa úr
ágreiningsmálum í Bandaríkjunum
og
hefur
þrettán ára reynslu
0IERRE 3TIMPFLING
sem
leiðbeinER LEIÈBEINANDI Å
andi. KynningHUGLEIÈSLU
arkvöld verður
miðvikudaginn
21. mars kl. 19.30 að Reykjavíkurvegi 64, 2. hæð, Hafnarfirði og
föstudagskvöldið 23. mars kl. 20
í Rope Yogastöðinni Ósk.is Bæjarhrauni 22, 3. hæð. Hafnarfirði.
Hugleiðsludagurinn sjálfur er kl.
13.00–19.00 laugardaginn 24. mars
á sama stað. Nánari upplýsingar
veitir Ólöf í síma 845-8858.
KEÖ
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Læknar á lyfjum
Helmingur lækna í Bretlandi
skrifar upp á lyfseðla fyrir
sjálfa sig. Tvö prósent seðla
eru vegna Viagra.
Samkvæmt nýafstaðinni könnun í
Bretlandi skrifa 43 prósent lækna
upp á lyfseðla fyrir sjálfa sig,
þrátt fyrir að það sé ólöglegt. Frá
þessu er greint á vef breska ríkisútvarpsins.
57 prósent lyfseðlanna voru
vegna sýklalyfja, 36 prósent vegna
verkjalyfja, 8 prósent vegna kólesterólslyfja, 5 prósent vegna
svefnlyfja, 5 prósent vegna þunglyndislyfja, og 2 prósent vegna
ristruflanalyfja.
Tveir læknar játuðu að hafa
skrifað upp á lyfseðla vegna

4¾KNIN GETUR ROFIÈ EINANGRUN ELDRI BORG
ARA
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Lært á tölvu
Mikilvægt fyrir félagsleg tengsl
eldri borgara að kunna á
tölvur.
Erfitt getur verið fyrir eldra fólk
að læra á tölvur vegna líkamlegra
hindrana. Gigt, döpur sjón og
döpur heyrn eru aðalorsakir þess
að illa gengur að læra. Kanadísk
rannsókn bendir til þess að það sé
hins vegar mikilvægt fyrir það að
ná tökum á tölvutækninni.
Gamalt fólk einangrast gjarnan
í ellinni og þar getur tölvan komið
til bjargar. Tölvupóstar hjálpa
til við að viðhalda tengslaneti og
netið getur virkað sem tenging við
umheiminn.
TG

-ARTA LEIÈIR FËLK Å LEIKLIST DANS OG JËGA
UNDIR *ÎKLI

Orkurík
gleðihelgi
Dans, hugleiðsla, jóga, sund,
slökun, jákvæð hugþjálfun,
leiklist, bænir. Allt þetta
verður iðkað á námskeiði á
Lýsuhóli á Snæfellsnesi 20. til
22. apríl.
Láttu ljós þitt skína nefnist námskeiðið sem haldið verður að Lýsuhóli. Umsjón með því hafa Marta
Eiríksdóttir í Púlsinum og Örn
Jónsson, nuddari og master í NLP
hugþjálfun. Auk þess eldar Halldóra Emilsdóttir grænmetisfæði
ofan í mannskapinn og Óskar
Páll Daníelsson nuddari verður
á staðnum. Öll hjálpa þau fólki
að byggja sig upp bæði andlega
og líkamlega og efla lífsgleði og
kraft. „Við slökkvum á umheiminum um stund og hlöðum batteríin,“ segir Marta glaðlega og lofar
orkuríkri helgi undir Jökli. Skráning á námskeiðið er í síma 848
5366 og www.pulsinn.is og henni
lýkur 1. apríl.

Indverskar vændiskonur fá smokka
Herferð til að draga úr kynsjúkdómum. 11.000 vændiskonur fá 60.000 smokka.

¶R¹TT FYRIR AÈ VERA ËLÎGLEGT Ö¹ SKRIFA 
PRËSENT L¾KNA UPP ¹ LYFSEÈLA FYRIR SJ¹LFA
SIG
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sterkra verkjalyfja sem strangar
reglur gilda um, þar á meðal morfín.
Þúsund læknar voru spurðir í
könnuninni.
TG

Í Tamil Nadu-héraðinu á SuðurIndlandi breiðast kynsjúkdómar hratt út. Til að stemma sigu
við því hafa yfirvöld, í samvinnu
við góðgerðastofnanir, ákveðið
að gefa 11.000 vændiskonum úr
lægstu stétt indversks samfélags
60.000 smokka.
Smokkarnir eru bæði hinir hefðbundnu fyrir karlmenn og einnig
nýleg gerð fyrir kvenmenn. Verð
á smokkum gerir það að verkum

að vændiskonurnar hafa sjaldnast efni á að kaupa sér verjur og
margir karlmenn neita að nota
þær. Dreifing kvensmokkanna
gefa vændiskonunum meiri stjórn
og vörn og með því er vonast til að
draga verulega úr útbreiðslu kynsjúkdóma.
Tamil Nadu er fyrsta héraðið
sem átakið fer af stað í en fleiri
héruð munu fylgja í kjölfarið.
TG

+YNSJÒKDËMAR OG SÁRSTAKLEGA ()6
BREIÈAST ÒT MEÈ GEIGV¾NLEGUM HRAÈA
¹ )NDLANDI 3MOKKAR GETA SKILIÈ MILLI LÅFS
OG DAUÈA
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¶AÈ ÖARF EKKI ALLTAF AÈ FARA ¹ DÕRAR
HÒÈSNYRTISTOFUR TIL ÖESS AÈ FEGRA
HÒÈINA ¥ ELDHÒSSK¹PNUM GETA
LEYNST ËTAL FEGRUNARMEÈÎL EF VEL
ER AÈ G¹È
&ENNIKA OG RËSMARÅN ERU JURTIR
SEM HREINSA HÒÈINA EN NETLA HEFUR
B¾ÈI HREINSANDI ¹HRIF OG EYKUR
BLËÈFL¾ÈI TIL HÒÈARINNAR ¶ESS
AR JURTIR ERU ÖVÅ TILVALDAR TIL ÖESS
AÈ NOTA Å ANDLITSGUFUBAÈ HEIMA Å
ELDHÒSI 6IÈ GUFUNA MÕKIST HÒÈIN
SVITAHOLURNAR OPNAST OG HÒÈIN
TEKUR BETUR VIÈ ¹HRIFUM JURTANNA
(¾FILEGT ER AÈ L¹TA UM  MAT
SKEIÈAR AF ÖURRKUÈUM JURTUM ÒT Å
  LÅTRA AF SJËÈANDI VATNI EÈA ÖRJ¹
LËFA AF FERSKUM JURTUM
3VO ER BARA AÈ SETJA HANDKL¾ÈI YFIR
HÎFUÈ OG SK¹L OG NJËTA GUFUNNAR Å
NOKKRAR MÅNÒTUR
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Kínverska nuddstofan Dong Fang
var opnuð á Hótel Loftleiðum í október á síðasta ári og hefur fengið
góðar viðtökur.
Fjóla Rut Rúnarsdóttir, sem þar
ræður ríkjum, segir helsta markmið nuddstofunnar vera að hjálpa
fólki að bæta eigið heilsufar.
„Ég vildi helst að fólk tæki
nuddið inn sem lífsstíl. Í áreiti og
hraða nútímans veitir fólki nefnilega ekkert af því að slaka á. Hugurinn er á þeytingi allan daginn og
það er lítið hlustað eftir þörfum líkamans. Á meðan safnar hann upp
spennu sem hægt er að losa um
með því að fara í nudd og er það
um leið góð aðferð til að samræma
sálarlíf, huga og líkama og öðlast
innri frið,“ segir Fjóla. Hún bendir um leið á að yfirleitt sé fólk haldið líkamlegum eymslum eða sársauka sem það verður ekki vart við
fyrr en það leggst á nuddbekkinn.
„Eftir nuddtímann gengur fólk út

með endurnýjaða meðvitund um
andlegt og líkamlegt ástand sitt.
Það væri í raun æskilegast að fleiri
tækju meiri ábyrgð á eigin líðan
hvað þetta varðar. Ég fer ekki ofan
af því að nudd sé ekki síður mikilvægt heilsunni en tannumhirða,
húð, hár eða annað sem maður
setur peningana í. Þetta hefur líka
góð og jákvæð áhrif á útlitið því ef
manni líður vel í eigin skinni þá ber
maður það utan á sér.“
Hjá Dong Fang er meðal annars boðið upp á tvöfalda nuddtíma
í þeim skilningi að þar geta pör,
vinir, mæðgur, vinkonur, feðgar
eða önnur dúó, legið hlið við hlið
og fengið nudd á sama tíma. „Þetta
er ekki algengur valkostur í flórunni en það eru margir sem kunna
vel að meta þetta. Fólki finnst gott
að eiga þessa stund saman, segir
Fjóla og bætir því við að í herðanuddi og fótabaði, eða hefðbundnu
kínversku nuddi, geti enn fleiri
komið saman. „Við getum tekið allt
að níu manns samtímis í kínverskt
nudd og það hefur mælst alveg sérstaklega vel fyrir, enda hægt að
slá margar flugur í einu höggi. Það

!È FARA SAMAN Å NUDD GETUR VERIÈ N¾R
ANDI FYRIR ÎLL N¹IN SAMBÎND

má fullnægja félagsandanum, það
er hægt að gæða sér á hressingu,
fá herðanudd og fótanudd og fara
í heitt og gott fótabað. Þetta tekur
ekki langan tíma en áhrifin eru
mjög jákvæð.“
Fjóla tekur fram að mest sé að
gera á nuddstofunni á föstudögum
og laugardögum og því mikilvægt
að hafa fyrirvara ef fólk vill bóka
tíma á þeim dögum. Verð á 50 mínútna nuddtíma er 6.400 kr. og 70
mínútur kosta 8.400 kr. Herða- og
fótanudd (sem tekur um 45 mínútur) kostar 5.200, en ef fjórir eða
fleiri koma saman gefst 10 prósenta afsláttur.
MHG
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PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

Nánari uppl‡singar á somi.is

,YGAR
Þrátt fyrir að lygar komi fólki mjög oft í vanda eru
þær afar algengar og jafnvel er hægt að ganga svo
langt að segja að allir ljúgi og það jafnvel ítrekað.
Rannsóknir á samskiptum fólks hafa sýnt fram á
að almennt lýgur fólk að meðaltali 3 sinnum fyrir
hverjar 10 mínútur af venjulegum samskiptum.
Lygar eru þó afar ólíkar og geta snúið að öllu mögulegu, sumar lygar snúa að því að vernda aðra eða
sjálf okkur en aðrar snúa að því að láta okkur líta
betur út. Í raun tengist það hvernig og hve mikið
fólk lýgur sjálfsáliti viðkomandi en sýnt hefur verið
fram á að þegar fólki finnst sjálfsáliti sínu vera
ógnað verður það líklegra til að ljúga.
Þegar einstaklingar eru að kynnast er hætt við að
þeim finnist að sér vegið og þá verða þeir líklegri
til að hagræða sannleikanum til þess að reyna að
láta sig líta betur út. Engu skiptir hvort þessi tilfinning sé raunveruleg heldur nægir að einstaklingnum sjálfum finnist hann eða hún ekki samboðin þeim sem hann er að kynnast að einhverju leyti.
Þegar einstaklingar eru að kynnast vilja þeir gjarnan líta sem best út og reyna því jafnvel að líta betur
út en þeim finnst þeir vera, því kemur það gjarnan fyrir að fólk sleppi að ræða neikvæða hluti og
ýki jákvæðu eiginleika sína. Það er því afar algengt
að fólk hagræði sannleikanum við fyrstu kynni og
jafnvel nánast algilt. Það er hins vegar munur á því
hve mikið og um hvaða eiginleika það lýgur.
Það að ljúga er fólki eðlislægt að einhverju leyti og
almennt byrjar fólk fyrst að ljúga meðvitað um 56 ára aldur. Þetta gerist almennt vegna þess að þá
byrja börn að skilja afleiðingar gjörða sinna og
finna fyrir skömm þegar þau gera eitthvað af sér,
sérstaklega þegar þau valda foreldrum sínum vonbrigðum. Um 7–8 ára aldurinn er algengasta ástæða
þess að börn ljúga forðun frá refsingum og að komast hjá leiðinlegum verkum. Þegar þessi hegðun
ágerist getur það leitt til talsverðra vandamála. Al-

mennt er talað um tvenns konar lygar þegar einstaklingur er farinn að ljúga án afláts; sjúklegar og
áráttukenndar lygar. Erfitt er að segja til um hve algengt þetta er en ef litið er á vandamálin sem þessar hegðanir tengjast gjarnan sést að það er töluvert algengt. Þannig er talið að um 3% karla og 1%
kvenna þjáist af andfélagslegri persónuleikaröskun
sem tengist mjög gjarnan siðblindu.
Sjúklegur lygari lýgur án afláts til þess að fá sínu
fram en án mikillar vitundar. Þessi tegund lyga
tengist sjálfsbjargarhegðun sem þróast í bernsku
og tengist oft geðrænum vandamálum eins og andfélagslegri persónuleikaröskun. Sjúklegir lygarar
eru gjarnan marksæknir og ljúga til þess að fá sínu
fram. Þeim er nokkuð sama um tilfinningar annarra
og virðast oft útsmognir og ráðríkir.
Áráttukenndur lygari lýgur af vana. Fyrir þessum
einstaklingi eru lygar orðnar ósjálfrátt viðbragð við
spurningum. Þessir lygarar ljúga um allt, stórt og
smátt, og eiga mjög erfitt með að segja sannleikann.
Almennt er talið að þessi hegðun þróist í bernsku
og þá sérstaklega ef barn er sett í aðstæður þar
sem lygar eru sjálfsagðar eða jafnvel nauðsynlegar. Þessir lygarar eru almennt ekki marksæknir og
virka því hvorki útsmognir né ráðríkir. Þeir ljúga af
því að þeir eru vanir að gera það og eiga afar erfitt
með að breyta hegðun sinni og hætta að ljúga.
Það má því segja að manneskja sem ljúgi öllu geti
verið siðblind en siðblind manneskja þarf þó ekki að
ljúga öllu og þar liggur munurinn. Siðblind manneskja lýgur til að fá vilja sínum framgengt og gerir
það án mikillar vitundar. Áráttukenndur lygari
lýgur án afláts án þess að það þjóni beint einhverjum tilgangi fyrir hann og gerir það vegna þess að
hann hefur lært að bregðast þannig við og iðulega
án nokkurrar vitundar.
Gangi ykkur vel.
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,ÅMBAND KEMUR SÁR VEL VIÈ HINAR ÕMSU AÈST¾ÈUR ¹ HEIM
ILINU 4IL D¾MIS ER GOTT AÈ LÅMA BÒT ¹ VEGG SEM ¹ AÈ NEGLA
NAGLA Å ¶ANNIG ER ËLÅKLEGRA AÈ BROTNI UPP ÒR VEGGNUM

Silíkonbylting í bakstrinum
Leikur einn að losa kökuna úr forminu.
Fyrirtækið Silicone Zone framleiðir bökunarvörur úr
silíkoni en vörurnar eru sveigjanlegar og þola allt
að 360° hita. Silíkonvörurnar eru með glansáferð
sem gerir það til dæmis að verkum að deig festist ekki við bökunarformin. Sumir segja að
þarna sé á ferðinni bylting í bökunarvörum
því vörurnar séu svo góðar. Silicone Zonevörurnar fást í Ormsson í Smáralind.

 3LEIKJA MEÈ HJÎRTUM ¹
TRÁSKAFTI 3ILÅKONHAUSINN
ER EINNIG H¾GT AÈ NOTA
VIÈ STEIKINGU ÖVÅ HANN
ÖOLIR H¹TT Å  HITA
6ERÈ  KR

 %GGJASKILJA ÒR SILÅKONI SEM SKILUR RAUÈUNA
FR¹ HVÅTUNNI 6ERÈ  KR

 /FNHANSKAR ÒR
SILÅKONI SEM ÖOLA ALLT
AÈ # (ANSKARNIR
ERU SVEIGJANLEGIR OG
Ö¾GILEGIR Å NOTKUN
6ERÈ  KR

 "URSTI SEM ER
ÖANNIG HANNAÈUR AÈ
HANN SMYR MJÎG JAFNT
YFIR DEIGIÈ EÈA MAT
INN 6ERÈ  KR

 3K¹L MEÈ BOTNI OG LOKI ÒR SILÅKONI
"OTNINN ER STAMUR ÖANNIG AÈ SK¹LIN
FER EKKI ¹ HREYFINGU MEÈAN HR¾RT ER Å
SK¹LINNI OG LOKIÈ ER ÖUNNT OG ÖJ¹LT SEM
GERIR LOFTT¾MINGU AUÈVELDA ,OKINU ER
ÖRÕST AÈEINS NIÈUR OG Ö¹ FESTIST ÖAÈ VIÈ
SK¹LINA ¹N ÖESS AÈ HLEYPA LOFTI Å GEGN
6ERÈ  KR

 +RINGLËTT BÎKUNARFORM MEÈ GATI Å MIÈJUNNI &ORMIÈ
M¹ ÕMIST SETJA Å OFN ÎRBYLGJUOFN EÈA FRYSTI OG BÕÈUR
ÖVÅ UPP ¹ FJÎLDA MÎGULEIKA 6ERÈ  KR
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&ORD 'ALAXIE .ÕSKR  CC 
DYRA FIMM GÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ  4ILBOÈSVERÈ 
65 

(YUNDAI %LANTRA .ÕSKR  CC
 DYRA FIMM GÅRA DÎKKRAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈSVERÈ
 04 

(YUNDAI 3ANTA &E .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ  69 

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES )) .ÕSKR
 CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ  54 

2ENAULT -EGANE .ÕSKR 
CC  DYRA FIMM GÅRA HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈSVERÈ
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6OLKSWAGEN 0ASSAT .ÕSKR 
CC  DYRA FIMM GÅRA GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈSVERÈ
 0/ 

(YUNDAI 'ETZ .ÕSKR  CC 
DYRA FIMM GÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ  3. 

-ITSUBISHI 0AJERO .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA BL¹R  GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  9. 

.ISSAN !LMERA .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ  ./ 

2ENAULT ,AGUNA .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ  5% 

2ENAULT -EGANE .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ  9( 

2ENAULT 3CENIC .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  :4 

(YUNDAI 3ANTE &E .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R TVÅ
LITUR EKINN  Ö 6ERÈ 
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CC  DYRA FIMM GÅRA BL¹R  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  !+


(YUNDAI 4ERRACAN .ÕSKR 
CC  DYRA FIMM GÅRA DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  /0


(YUNDAI 4UCSON .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN 
Ö 6ERÈ  0+ 

,AND 2OVER &REELANDER .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA LJËSGR¾NN EKINN
 Ö 6ERÈ  &) 

.ISSAN 8 4RAIL .ÕSKR  CC
 DYRA SVARTUR EKINN  Ö 6ERÈ
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"-7 8) .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN EKINN 
Ö 6ERÈ  0& 

"-7 8 .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ  .+ 

&ORD & 7$ #REW #!" .ÕSKR
 CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR
SVARTUR  GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ
 0. 

,AND 2OVER 2ANGE 2OVER .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  "!


4OYOTA ,AND #RUISER .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ  9$


6OLVO 8# .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  62 
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Lánsumsóknir rafrænt á Netinu
Svar innan fjögurra daga

verk að vinna
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L fréttablaðið L verk að vinna

Gott aðgengi er að Rafstöðvarvegi 1a, þar sem Hönnunar- og listamiðstöðin er, og
náttúrufegurðin með eindæmum falleg.

20. MARS 2007 ÞRIÐJUDAGUR

Nái hugmyndir Kristins fram að ganga verður í listamiðstöðinni sýningarrými undir allar listgreinarnar. Þess utan er stefnt að því
að vera með veitingarekstur í húsinu.

Sprengjugeymslu breytt í
hönnunar- og listamiðstöð
Fyrir tíu árum síðan var Kristinn
Brynjólfsson innanhúsarkitekt í leit
að vinnustofu þar sem hann gæti
hannað húsgögn. Leitin bar hann
loks að gömlu kartöflugeymslunni
í Ártúnsbrekkunni og í framhaldi af
því fékk hann þá hugmynd að breyta
henni í hönnunar- og listamiðstöð.
„Ég féll strax kylliflatur fyrir þessu
einstaka húsnæði sem var upphaflega
sprengjugeymsla bandaríska hersins
í Hvalfirði í síðari heimsstyrjöldinni,
áður en það varð að kartöflugeymslu í
Ártúnsbrekkunni,“ segir Kristinn. „Það
samanstendur af sjö byggingum, sem er
hver um sig 230 fermetra stór. Við ákváðum að bæta tveimur nýbyggingum við,
þannig að á heildina séð er þetta á bilinu
2.600-700 fermetrar að stærð.“
Nái hugmyndir Kristins fram að ganga
fá allar listgreinar inni í miðstöðinni. „Ég
sé þetta fyrir mér sem suðupott allra listgreina. Húsið yrði sýningarrými undir
myndlist, hönnun, tónlist, ljóð- og leiklist. Þegar er komin nokkur reynsla á það
þar sem vetrarhátíð var haldin í húsinu
við góðar undirtektir. Þá verður vorsýning Nemendaleikhússins sett upp í apríl.

Húsið verður svo lagt undir útskriftarsýningu nemenda Listaháskólans. Þetta
er aðeins byrjunin.“
Þess utan er áætlað að reka veitingastarfsemi í húsinu að sögn Kristins.
„Tvær einingar færu undir hana. Kaffihús með aðstöðu fyrir ráðstefnur, fundarhald og margt fleira yrði í annarri.
Glæsilegt veitingahús, sem tæki 157
manns í sæti, í hinni. Léttir réttir yrðu
framreiddir á daginn en boðið yrði upp á
fínan mat á kvöldin.“
Kristinn segist ekki hafa óttast að
staðsetningin stæði starfseminni fyrir
þrifum. „Starfsemin er svo margþætt að
hún vegur upp á móti staðsetningunni.
Svo má heldur ekki gleyma að um 80.000
bílar aka þarna framhjá á hverjum sólarhring, þannig að þetta er ekki úr alfaraleið. Aðgengi er auk þess gott og svæðið fallegt. Ég sé fyrir mér að ferðamenn
eigi eftir að flykkjast þarna í framtíðinni
til að njóta bæði samtímalistar og útiveru.“
Kristni finnst ótrúlegt hversu langan tíma hefur tekið að fá fólk til að sjá
möguleika hússins. „Það hefur raunverulega reynst þrautinni þyngra. Nú er það
loks búið að kveikja á perunni og hjólin
fyrst núna farin að snúast af einhverri alvöru.“
roald@frettabladid.is

Kristni Brynjólfssyni datt í hug að breyta gamalli kartöflugeymslu í Ártúnsbrekku í lista- og hönnunarmistöð
þegar hann var í leit að vinnustofu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Skjólgler yfir
svalirnar
Engum Íslendingi dettur í hug
að norpa í kulda og trekki úti á
svölum yfir vetrarmánuðina. Það
færist æ meir í vöxt að fólk láti
byggja yfir svalirnar sínar, en þar
er fyrirtækið Gler og brautir á
heimavelli.
„Við sérhæfum okkur í svalalokunum. Með því að loka svölunum getur maður notað rýmið allt
árið, í staðinn fyrir örfáa daga yfir
sumarið,“ segir Gunnar Svanberg,
sölu- og markaðsstjóri. „Kerfið hjá
okkur er þannig að við getum sett
það upp miðað við íslenskt veðurfar og samkvæmt lögum. Þar sem
um „skjól“ er að ræða þarf ekki að
borga nein fasteignagjöld, gatnagerðargjöld eða annað álíka. Kerfið hefur þann eiginleika að þú
getur opnað það til fulls, og ef það
fer að rigna er hægt að loka því
aftur á einfaldan hátt. Þegar það
er sjö stiga gaddur en sólin skín,
þá er 25 stiga hiti á svölunum. Svo
þegar þarf að grilla er ekkert mál
að opna einn fleka.“
Áður en hægt er að loka svölum

Yfirbyggðar svalir lengja sumarið og
haustið.

þarf arkitekt að teikna breytingarnar, nágrannarnir þurfa að samþykkja og leyfi þarf frá byggingarfulltrúa. Að því loknu er ekkert
því til fyrirstöðu að lengja bæði
haustið og vorið úti á svölum hjá
sér.
- nrg

Hermann horfir björtum augum til framtíðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Byggja allt úr einingum
Borg ehf. er frekar ungt fyrirtæki sem sérhæfir sig í steyptum einingahúsum. Hermann
Guðmundsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir að
forsteypt einingahús séu það
sem koma skal.

„Gler & brautir sérhæfa sig í svalalokunum,“ segir Gunnar Svanberg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

Borg ehf. er tveggja ára gamalt fyrirtæki. „Þrátt fyrir að vera
ungt fyrirtæki á markaðnum
erum við nú þegar búin að skipa
okkur stóran sess á honum,“ segir
Hermann Guðmundsson framkvæmdastjóri.
Starfsemi fyrirtækisins er í
raun tvískipt. „Annars vegar erum
við í forsteyptum einingahúsum
sem eru framleidd eftir teikningum frá viðskiptavinum. Þar erum
við í mjög fjölbreyttum verkefnum, allt frá bílskúrum og hesthúsum upp í einbýlishús, fjölbýlishús og iðnaðarhúsnæði. Úr einingum er nánast hægt að byggja hvað
sem er. Hinn anginn af starfseminni er svo steypustöð en við byrjuðum með þá starfsemi síðasta
haust. Við erum því með splunkunýja og tæknilega steypustöð, sex
steypubíla og tvær dælur.“
Nóg hefur verið að gera hjá
fyrirtækinu síðan það var stofnað.
„Við höfum framleitt mikið fyrir
allt höfuðborgarsvæðið og það er
varla til sú gata í nýbyggðu hverfi
þar sem ekki er hús frá Borg.
Við höfum einnig framleitt fyrir
fleiri staði og núna er til dæmis
að klárast verkefni á Selfossi þar
sem við framleiddum einingar í
þrjár blokkir.“
Hermann segir ferlið venjulega þannig að viðskiptavinir komi
fyrst til þeirra með arkitektateikningar og fari síðan til verkfræðings og fái burðarþolsteikningar.
„Auðvitað hefur komið fyrir að
fólk komi beint inn af götunni án
teikninga og vilji bara byggja hús
en því miður erum við ekki með
neitt svoleiðis á lager. Við höfum
hins vegar bent á samstarfsaðila
sem er verkfræðistofan Fjölhönnun en hún hefur sérhæft sig í alls
konar verkfræðihönnun einingahúsa. Oftast þarf fólk þó að leita
eftir hugmyndum að húsum hjá
arkitektum fyrst og við höfum
líka getað bent því á góða arki-

Einingarnar eru steyptar við kjöraðstæður.

Tveir steypubílar eru á steypustöð Borgar ehf.

tekta. Þegar fólk er komið með tilbúnar teikningar getum við framleitt allt.“
Stórar steyptar húseiningar
eru eðlilega mjög þungar og því
ekki hægt að flytja þær hvernig sem er. „Ein eining getur verið
allt að tólf til fjórtán tonn þannig
að þær er fluttar á sérstökum einingavögnum. Vagninn tekur svona
tvo til fjóra veggi, eftir því hvað
þeir eru þungir og miklir um sig.
Þetta eru stór og mikil tæki sem
flytja og húsin þarf svo að reisa
með öflugum krönum,“ segir Hermann.
Steypt einingahús eru að sögn
Hermanns alveg jafn sterk hús og
staðbyggð hús, ef ekki sterkari.
„Í svona framleiðslu eru gerðar
miklar kröfur og burðarþolshönnun og öll verkfræðihönnun á bak
við einingahús er talsvert flókn-

ari heldur en í staðbyggðu húsi.
Ef eitthvað er myndi ég segja
að einingahús væru betri kostur
hvað varðar styrk og upp á það að
þola náttúruhamfarir. Það er alltaf fimmtán til tuttugu stiga hiti
hérna í verksmiðjunni svo einingarnar eru steyptar við kjöraðstæður en ekki úti við misjöfn
veðurskilyrði. Við erum því með
talsvert harðari steypu heldur en
er í staðsteyptum húsum.“
Hermann segir að þrjátíu prósent steyptra húsa sem byggð
eru á Íslandi núna séu einingahús. „Hlutfall svona einingahúsa
er hins vegar frá sextíu og upp í
níutíu og fimm prósent alls staðar í kringum okkur. Við sjáum því
ekki fram á annað en að hlutfallið muni aukast hér og horfum bara
björtum augum fram á veginn,“
segir hann.
EMILIA FRETTABLADIDIS
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Stál í stál
á svalirnar
Stálsvalir geta prýtt hvaða hús
sem er. Benedikt Sveinsson
stálvirkjameistari á fyrirtækið
Stál í Stál sem sérhæfir sig
meðal annars í smíðum á
stálsvölum. Benedikt hefur
smíðað hátt á annað hundrað stálsvala á síðustu fjórum
árum með góðum árangri.
„Það er hægt að smíða svalir utan
á hvaða hús sem er, bæði gömul
og ný.“ segir Benedikt Sveinsson
stálvirkjameistari.
„Stálsvalir hafa ótal margt
fram yfir hefðbundnar steyptar svalir,“ bætir Benedikt við.
„Steyptar svalir eru yfirleitt það
fyrsta sem grotnar niður á húsum.
En í stálsvölum er engin kuldabrú
sem getur legið fyrir skemmdum
og þær eru algjörlega viðhaldsfríar.“
Benedikt bendir á að stálsvalir bjóði jafnframt upp á endalausa
hönnunarmöguleika. „Menn geta
til dæmis valið um glerhandrið,

timburhandrið, klædd álhandrið
eða steinhandrið. Möguleikarnir á gólfefni svalanna eru einnig
ótalmargir. Hægt er að nota harðvið á gólfið, pallaefni eða flísar
og það er meira að segja hægt að
helluleggja það eða steypa flotaða
skel,“ segir Benedikt og bætir við
að jafnvel sé hægt láta líta út fyrir
að svalirnar séu steyptar utan á
húsið.
„Til þess að geta slegið upp
svölum þarf samþykki frá bygginga- og skipulagssviði viðkomandi sveitarfélags, teikningu frá
arkitekt sem búið er að samþykkja
af burðarþolsfræðingi og oft þarf
einnig samþykki frá nágranna.
Að sjálfsögðu þarf svo smiðurinn
sem sér um uppsetningu svalanna
að hafa meistararéttindi,“ segir
Benedikt.
„Þegar öll leyfi og teikningar liggja fyrir tekur það mig ekki
nema nokkrar vikur að setja svalirnar upp en það fer auðvitað eftir
stærð svalanna,“ segir Benedikt
að lokum.

Stálsvalir setja nýtískulegan svip á þetta uppgerða hús.

Benedikt Sveinsson stálvirkjameistari mundar málbandið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

- árá

Smart og fyrirferðarlítið.

Hægt er að nota alls konar form. Hér mynda svalirnar boga.
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Árni Friðbjarnarson pípari segir þann misskilning ríkja að píparar kunni hvorki á klukku né dagatal.

Gler-rennibrautir
Hawa Junior 80 eru glæsilegar
rennibrautir fyrir 8-10-12 mm
hert gler eða timburhurðir.
Eigum einnig rennibrautir frá
fyrir skápa og
tréhurðir.
Útvegum hert gler eftir máli..

Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Beinir vatni á rétta staði
Á Íslandi ganga píparar í öll
störf meðan sérhæfingin er
meiri erlendis.
Mikil framför hefur orðið á síðastliðnum árum í pípulagnabransanum. Áður fyrr gátu menn nær
eingöngu valið á milli svartra eða
galvaníseraðra stálröra, sem voru
bæði þung og klunnaleg í meðförum. „Í dag er lagnaefnið orðið
miklu skemmtilegra og meðfærilegra, við höfum úr svo miklu að
velja; kopar, ál-pex, plast, ídráttarlagnir og margt fleira,“ segir Árni
J. Friðbjarnarson pípulagningameistari.
En hvað felst í því að vera pípari? „Það er mjög stutt svarið við
því, en það er að virkja vatnið og
beina því á réttu staðina. Hér á Íslandi ganga píparar í öll störf, en
erlendis sérhæfa menn sig; einn

er bara í því að leggja, annar einangrar, sá þriðji sér um viðhaldið og loks sá fjórði sem er bara í
blöndunartækjum.“
Árni segir það rétt, að undanfarin tuttugu ár hafi ekki verið til
neitt sem heitir atvinnulaus pípari. Sjálfur þurfi hann að neita að
meðaltali þremur til fjórum verkefnum á dag. „Það versta er í viðhaldsvinnunni. Við píparar höfum
það orð á okkur að kunna hvorki
á klukkur né dagatöl. En ástæða
þess er að þegar við erum í viðhaldsvinnu og eigum að gera eitthvað smotterí, þá leiðir það oftast af sér eitthvað ennþá stærra
og maður þarf að vinna í því í tvo
daga. Þá verður kúnninn reiður,
við pípararnir erum orðnir svikarar, og svikarar sem kunna ekki á
klukkur í þokkabót!“
En hvort er vænlegra að leggja
pípur inn í veggi eða utan á? „Ég er

hlynntari því að leggja inn í veggina í sérbýlishúsum, en snyrtilegast er að leggja utanáliggjandi í
verksmiðjum og atvinnuhúsnæði,
því þar eru alltaf svo miklar breytingar í gangi. Varðandi það sjónarmið að viðhald sé einfaldara á
utanáliggjandi, þá eru efnin sem
við notum í dag svo góð að þau
klikka ekki mikið ef maður leggur
rétt. Lagnir geta enst í fimmtíu ár
og á þeim tíma er hvort eð er kominn tími á viðhald á húsinu.“
Árni hefur mjög gaman af starfinu sínu. Þegar hann er búinn að
leggja í heilt hús tekur við að setja
upp stýrikerfi, sem er heilmikið
og flókið starf. Ef kerfið virkar
eftir að vatni hefur verið hleypt
á, þá hefur góðu dagsverki verið
skilað. „Svo ef maður lendir í erfiðum verkefnum, þá leysast þau
oft þegar maður leggst á koddann
á kvöldin.“
- nrg

Okkur vantar trommuleikara

Léttmálmsbandið æfir nú af krafti fyrir
árshátíð Fjarðaáls en leitar jafnframt að
traustum trommuleikara í öruggt framtíðarstarf.
„Við þurfum ekki 100 trommuleikara í fyrirtækið en það væri fínt
að fá að minnsta kosti einn. Það væri heldur ekki verra að
viðkomandi hefði próf í rafvirkjun eða vélvirkjun.“
Sigurður Ólafsson, bassaleikari og fræðslustjóri Fjarðaáls.

„Í bandinu gilda sömu lögmál og í álframleiðslunni. Við höfum
mismunandi hlutverk en vinnum saman í sjálfstýrðu teymi.
Verkferlin þurfa að vera á hreinu.“

Síðustu 100 störfin í boði
Framleiðslustarfsmenn
Okkur vantar fleiri eldhressa starfsmenn í álframleiðslu og
málmvinnslu. Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar
ákveðnar kröfur um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla
þjálfun og fræðslu í fyrirtækinu. Verkefni hvers starfsmanns
verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Guðmundur Höskuldsson, gítarleikari og leiðtogi í málmvinnslu.

„Þetta er ekki spurning um heimsyfirráð eða dauða hjá okkur,
heldur að njóta lífsins í góðum félagsskap.“

ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 36761 03/07

Hanna V. Jóhannesdóttir, söngkona
og hjúkrunarkona í mannauðsteymi Fjarðaáls.

Kynnist Fjarðaáli 24. mars
Á kynningarfundi Austurlands tækifæranna á
Hotel Nordica 24. mars verður Alcoa Fjarðaál með
kynningarbás fyrir þá sem hafa áhuga á að starfa
hjá fyrirtækinu.

Rafiðnaðarmenn og véliðnaðarmenn
Við leitum að faglærðum rafiðnaðarmönnum og véliðnaðarmönnum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu
álveri Fjarðaáls. Hjá fyrirtækinu verða um 120 tæknimenntaðir
starfsmenn. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða leiðarljós
okkar inn í framtíðina.

Öll störf henta bæði konum og körlum.
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl.
Viðkomandi munu hefja störf á næstu sex mánuðum.

Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl).
Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal
(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is
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Viðhaldsfrítt og einangrandi efni

Halldór segir notkun plastefnis í glugga og hurðir fara vaxandi hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ GVA

Á Skemmuvegi 46 í Kópavogi er
fyrirtækið Kjarnagluggar til húsa.
Það framleiðir glugga, hurðir og
skilrúm úr PVC-U plastefni.
„Við smíðum eftir óskum hvers
og eins. Fólk kemur hér inn með
teikningar, við gerum tilboð og
svo er hafist handa,“ segir Halldór
Hreinsson, eigandi Kjarnaglugga.
Hann segir glugga og hurðir frá
Kjarnagluggum notaða í allar tegundir bygginga, íbúðir, iðnaðarhúsnæði, útihús og hvað sem er.
Ekki síst segir hann framleiðsluna
henta vel þar sem miklar kröfur
séu gerðar til hreinlætis, svo sem
í matvælaiðnaði. „Það er svo auðvelt að þrífa plastefnið,“ bendir
hann á og bætir við að marghólfaður prófíll geri það að verkum
að gluggarnir og hurðirnar veiti
góða hljóðeinangrun. Hvítt er algengasti liturinn og ódýrasti en
hægt er að fá fleiri liti, að sögn
Halldórs. Ryðfríar lamir og tvöföld þétting á lausum fögum fylgir öllum gluggum og hurðirnar eru
að sjálfsögðu með húnum og læsingum.
Fyrirtækið
Kjarnagluggar
hefur verið starfrækt frá 1988.
Halldór stofnaði það ásamt föður
sínum og starfsmenn eru að jafnaði sex talsins. Efnið í gluggana
kemur frá REHAU í Þýskalandi
sem er framarlega í framleiðslu
plastefna til byggingariðnaðar í
Evrópu. Halldór segir notkun viðhaldsfrís plasts ríkjandi í glugg-

Bernt Sigurðsson bræðir saman glugga.

um víða erlendis og fari vaxandi
hér á landi líka. „Fólk sem er að
skipta út gömlum timburgluggum
velur gjarnan plastið,“ segir hann.
„Enda stenst efnið alla staðla sem
gerðir eru á Íslandi og uppfyllir
ströngustu gæðakröfur.“
- gun

Árni Guðvarðarson setur læsingu í hurð.

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER
SKOTBÓMULYFTARI
Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

Teikning af nýju vöruhúsi ÁTVR.

Nýtt vöruhús ÁTVR
Hönnun og bygging nýs vöruhúss
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR), var boðin út í alútboði í janúar 2007. Tekið var tilboði Eyktar ehf., þann 22. febrúar
2007, og eru framkvæmdir hafnar.
Í höfuðstöðvum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins að Stuðlahálsi 2, Reykjavík, eru vöruhús
1 og 2 sem kölluð eru Dreifingarmiðstöð Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Þar er móttaka fyrir tóbak og áfenga drykki
svo og dreifing til vínbúða. Vegna
hagræðingar hefur verið stefnt
að stækkun dreifingarmiðstöðvarinnar með tilkomu byggingar

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður
Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

á vöruhúsi 3 og tengibyggingar
milli þess og vöruhúss 2.
Verkkaupi er Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR). Umsjón með verkinu hefur Framkvæmdasýsla ríkisins. Alverktaki er Eykt ehf. og aðalhönnuður
á þeirra vegum Batteríið ehf. arkitektar. Fjármögnunaráætlun gerir
ráð fyrir að ÁTVR fjármagni verkið af eigin fé en tilboð verktakans
Eyktar var 145.031.749 kr. sem
var 90,6 prósent af kostnaðaráætlun. Í útboðsgögnum kemur fram
að ljúka eigi framkvæmdum ekki
síðar en 15. nóvember 2007.
Frétt af vef Framkvæmdasýslu
ríkisins, www.fsr.is.

L FRÓÐLEIKSMOLI
Á síðustu áratugum 18. aldar
og í upphafi þeirrar 19. voru
naglar handsmíðaðir úr járnteinum, annaðhvort af járnsmiðum
eða sérlegum naglasmiðum. Eftir að búið var
að hita járnteininn var hann hamraður á allar
fjórar hliðar til að mynda mjóan odd. Að því
loknu lagði smiðurinn heitan naglann á sérútbúinn steðja og mótaði hausinn með nokkrum hamarshöggum.

"ÅLSKÒRSHURÈIR
)ÈNAÈARHURÈIR
L TRÁGLUGGAR
2ENNIHURÈIR
(RINGHURÈIR
4RÁGLUGGAR
LGLUGGAR
,OFTRISTAR
4RÁHURÈIR
²TIHURÈIR
LHURÈIR
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Fyrirtæki í viðhaldi og endurnýjun fasteigna
Mikill sparnaður næst með því
að vera með reglulegt viðhald á
húsum. Verksýn ehf. sérhæfir
sig í ráðgjöf vegna viðhalds og
endurnýjunar á fasteignum. Þjónustan er tvískipt, annars vegar er
boðið upp á svokallaðan viðhaldsvörð sem er þjónusta við stór húsfélög, nokkurs konar eftirlitskerfi
þar sem fylgst er með eignum frá
einu ári til annars og tryggt að
rétt sé staðið að viðhaldi. Íbúar fá
til dæmis spurningalista þar sem
upplýsingum er safnað, meðal annars um leka, hvort hiti sé þægilegur eða trekkur í íbúðinni. Ástand
eignar er metið og í framhaldi
gerð viðhaldsáætlun og fjárhagsáætlun.
Í viðhaldsverði er einnig boðið
upp á orkueftirlit, en fyrirtækið

fullyrðir að sá sparnaður sem næst
við reglulegt orkueftirlit geti hæglega einn og sér greitt upp kostnað
við þjónustuna viðhaldsvörð.
Hins vegar býður fyrirtækið
upp á viðhaldsframkvæmdir. „Sú
þjónusta er meira þannig að fólk
kemur til okkar og segir: húsið
mitt er svona og svona, og líklegast þurfum við að gera eitthvað í
því,“ segir Reynir Kristjánsson
hjá Verksýn. „Þar komum við inn
sem óháðir ráðgjafar, eins og hver
önnur verkfræðistofa, á fyrstu
stigum þegar fólk ætlar að leggja
í framkvæmdir. Þetta gerum við
bæði fyrir lítil einbýlishús og
allt upp í 150 íbúða blokkir. Fyrst
gerum við ástandsskýrslu og svo
kostnaðaráætlun. Við komum með
tvær eða jafnvel fleiri tillögur um

Blokkin eftir andlitslyftingu frá Verksýn.

útfærslur á framkvæmdum. Þetta
fer svo fyrir húsfund, sem þarf að
ákveða hvort verkið sé sett í lokað
eða opið útboð. Í lokuðu útboði
veljum við verktaka sem fá leyfi
til að bjóða í verkið, og það eru þá
aðilar sem hafa unnið lengi á þessu
sviði,“ segir Reynir og bætir við
að Verksýn sérhæfi sig eingöngu í
ytra byrði húsa og innri sameignum, en fari ekkert inn í íbúðir.
- nrg

Þessi blokk við Hringbraut var orðin heldur hrörleg.

Fiat Ducato

Kraftur og rými!

:
Bíll á mynd

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði
á staðnum.

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is
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Menningarhúsið er ögrandi verkefni
Menningarhúsið á Akureyri er mikilfengleg framkvæmd sem
Ístak sér um uppsteypu á, ásamt glerjun, klæðningu og frágangi
á þaki. Haraldur Jósepsson er byggingarstjóri á staðnum.
„Þetta verður stórt og flott hús þegar það verður búið,“ segir
Haraldur stoltur og lítur yfir framkvæmdina. Verið er að steypa
upp 5,9 m háa veggi fyrstu hæðar og plata yfir kjallarann er langt
komin. Kjallarinn sá er búinn að vera talsvert erfiður áfangi að
sögn Haraldar. „Hluti hans er undir sjávarmáli og því hefur þurft
að dæla nótt og dag,“ segir hann og lýsir framkvæmdinni nánar.
„Við byrjuðum í ágúst að grafa og grófum allt niður í mínus
90 m undir sjávarmál. Þótt búið væri að reka niður stálþil sjávarmegin við grunninn áður en við komum að verkinu hefur sjórinn flætt inn á okkur. En nú erum við langt komnir með að fylla að
kjallaranum svo bráðum getum við hætt að dæla.
Menningarhúsið verður fjögurra hæða og er ætlað fyrir fjölþætta starfsemi, svo sem tónlistarskóla, ráðstefnur og hvers
konar viðburði. Kjallarinn mun hýsa loftræstibúnað og geymslur. Á hæðunum verða skólastofur og salir, meðal annars einn 500
manna salur og annar 200 manna. Húsið er hringlaga og Haraldur segir það á margan hátt ögrandi verkefni sem þó sé gaman að
fást við. Tvær efri hæðirnar eru stærri að þvermáli en kjallarinn
og fyrsta hæðin, og utan á þær verður sett stuðlaberg. Haraldur
segir Ístex sjá um frágang þeirra klæðningar. „Það eru 300 tonn
af niðursöguðu stuðlabergi sem á að hengja hér utan á. Það kemur
úr einhverri námu á Suðurlandi,“ segir hann.
Haraldur er reyndur maður í byggingarbransanum. Búinn að
vera í honum í 20-30 ár. Nú er hann með fimm undirverktaka,
einn þýskan sem sér um uppsteypu og fjóra frá Akureyri sem eru
hver með sinn verkþátt, múrverk, pípulagnir, járnavinnu og rafvirkjun. Steypan kemur frá BM Vallá. Nú er hann spurður um aðbúnað. Fara byggingarmennirnir heim í mat eða er sameiginlegt
mötuneyti?
„Hér fyrir norðan fara flestir heim í mat og taka yfirleitt
klukkutíma. En við erum með mötuneyti líka því við sköffum mat
fyrir þýsku verktakana.“
Uppsteypu á að vera lokið 1. október, öllum fjórum hæðunum,
og Haraldur vonast til að húsið verði fokhelt fyrir næsta vetur.
„Við eigum að skila þessu verki 1. apríl 2008,“ segir hann að
lokum.
gun@frettabladid.is

Haraldur Jósepsson, byggingarstjóri hjá Ístaki, við menningarhúsið sem er að rísa á Akureyri.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

UMBROT
Tökum að okkur að setja upp prentverk, stór sem smá.
Auglýsingar, bækur, blöð, dreifibréf, fréttabréf, nafnspjöld,
tímarit og hvað eina sem þarf að prenta.

AUGLÝSINGAR
Útbúum auglýsingar í alla prentmiðla.
Einnig skjá-, strætisvagna- og skiltaauglýsingar.
Láttu þínar upplýsingar sjást.

MYNDVINNSLA
Litgreinum, skerpum og vinnum myndir í réttar stærðir með réttri
upplausn á réttu litasviði í allar gerðir miðla.

Frum

Sýndu myndirnar þínar í réttum litum með fallegri áferð.

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík

sími: 568 1000// frum@frum.is// www.frum.is

Fundurinn verður haldinn á Hótel KEA á Akureyri.

Skipulagsdagur 2007
Skipulagsstofnun boðar til samráðsfundar um skipulags- og umhverfismál dagana 12.-13. apríl
á Akureyri. Eftir vel heppnaðan
fund í október 2005 þar sem rædd
voru meðal annars samskipti og
verkaskipting sveitarfélaga og
Skipulagsstofnunar hefur verið
ákveðið að halda slíka fundi árlega.
Fundurinn í ár verður haldinn á
Akureyri og er áætlað að dagskrá
byrji kl. 13.00 fimmtudaginn 12.
apríl. Þann dag verður fundurinn
haldinn á hótel KEA og mun Skipulagsstofnun þar fara yfir ýmis mál
sem hún telur mikilvægt að koma

á framfæri varðandi framkvæmd
skipulags- og byggingarlaga, laga
um mat á umhverfisáhrifum og
ekki síst ný lög um umhverfismat
áætlana.
Á næsta ári verða liðin tíu ár
frá gildistöku núgildandi skipulags- og byggingarlaga og fimmtán ár frá því að samþykkt voru
lög um mat á umhverfisáhrifum.
Það þykir tilefni til þess að horfa
til baka og skoða hvað hefur verið
að gerast í skipulags- og umhverfismálum á þessum tíma og hvort
lögin hafi virkað.
Af vef Sambands íslenskra
sveitarfélaga, www.samband.is.

Kerﬁsloft

Svalagler

Steypumót

Gámaeiningar

Felliveggir

Gler og glerlausnir

Stálgrindarhús

Ertu í framkvæmdahug?
Hleðslubrýr

Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík · Sími 577 2050 · Fax 577 2055 · www.formaco.is · formaco@formaco.is
Aksturs- og iðnaðarhurðir

Gluggar og hurðir

Girðingar

Stigar

Kranar og vinnulyftur

ÍAV hefur hafið byggingu á tónlistar- og ráðstefnuhúsi við Austurhöfnina í
Reykjavík. Húsið mun m.a. rúma stóran tónleikasal, æfingarsal
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, kammertónlistarsal og ráðstefnusal.
Með tilkomu hússins rætist langþráður draumur um fyrsta flokks aðstöðu
til tónlistarflutnings, auk þess sem Ísland kemur sér enn betur á kortið sem
spennandi kostur fyrir stærri ráðstefnur og fundi.
Húsið mun mynda kjarnann í gríðarlegri uppbyggingu á svæðinu, sem
verður um 100.000 fermetrar þegar allt er talið.
Byggingin verður í eigu Totus sem sjá mun um rekstur hússins.

ÍAV eru stoltir að takast á við þetta stóra og krefjandi verkefni.

www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is
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3, .ISSAN !LMERA #OMFORT NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

46 /PEL !STRA ', NÕSKR BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

:' .ISSAN 4ERRANO 3PORT NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

)- .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


6: &ORD %SCAPE NÕSKR  SSK
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

/) .ISSAN $OUBLE #AB % NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


*% )SUZU 4ROOPER  m NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR 3ÅMI  

2! $AEWOO -USSO m NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR 3ÅMI  

4& .ISSAN 0ATROL ,UXURY NÕSKR
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR 3ÅMI  

0- /PEL :AFIRA #OMFORT NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

+. 6OLVO 3 4 4URBO NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

+/ /PEL :AFIRA #OMFORT NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR 3ÅMI  

.. /PEL :AFIRA #OMFORT $6$ EDITION
NÕSKR  SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

5, /PEL :AFIRA #$4I NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


/8 /PEL !STRA ', %.*/9
NÕSKR BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

/8 /PEL !STRA ', NÕSKR  BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

"9 (YUNDAI 4USCON NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


30 3UZUKI 'RAND 6ITARA NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


45 0EUGEOT  NÕSKR  BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

6( &IAT 3TILO NÕSKR  BS %K 
ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

5! 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

0% (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


6% 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

3% 6OLKSWAGEN 'OLF 8 NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

+0 .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


4: 6OLKSWAGEN 3HARAN NÕSKR
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


$" .ISSAN $OUBLE #AB NÕSKR 
BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


,( 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


3' .ISSAN .AVARA ,% NÕSKR 
SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


.5 (ONDA #IVIC  64%# NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


!- "-7 8 NÕSKR SSK %K 
ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

:9 .ISSAN 8 4RAIL #OMFORT NÕSKR
 BS %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

5- 3UBARU &ORESTER ,UXURY NÕSKR
 SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

!. .ISSAN 0ATROL %LEGANCE m
NÕSKR  SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

92 /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR  SSK %K  ÖÒS KM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR 3ÅMI  

:0 "-7  NÕSKR  SSK %K 
ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  
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)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS
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Vatnagarðar 38
S. 517 0000
planid@planid.is

-"ENZ -,  4$) .ÕR 3J¹LFSK !TH VEL
BÒINN BÅLL VERÈ  KR

-ITSUBISHI 0AJERO ',3 $$) m 
3J¹LFSK %K  Ö KM 6ERÈ  KR

&ORD &  +ING 2ANGE  SJ¹LFSK
%K  Ö KM 6ERÈ  KR TILBOÈ
 KR

&ORD &  (ARLEY $AVIDSON  EK 
Ö KM SJ¹LF %INS OG NÕR 6ERÈ 
KR

2ANGE 2OVER (3%  EK  Ö KM
SJ¹LFSK -EÈ ÎLLU 6ERÈ  KR

.ISSAN 0ATROL %LEGANCE bm EK  Ö KM
SJ¹LF &LOTTUR BÅLL VERÈ  KR

-ITSUBISHI 0AJERO   4$) m
EK k SJ¹LFSK LEÈUR OFL ²RVALSBÅLL 6ERÈ
 KR

67 0ASSAT   EK  Ö KM
SJ¹LFSK 6ERÈ  KR

67 0OLO   EK  G 6ERÈ
 KR HV  KR AFB
 PER M¹N

4OYOTA ,AND #RUSER  68 4$)  EK
 Ö KM SJ¹LFSK 6ERÈ  KR

,INCON .AVIGATOR  EK  Ö KM
SJ¹LFSK LEÈUR OFL OLF 6ERÈ  KR
4ILBOÈ  KR

,INCON .AVIGATOR  EK  Ö KM
SJ¹LFSK LEÈUR OFL OFL 6ERÈ  KR
4ILBOÈ  KR

3UBARU ,EGACY /UTBACK  EK  Ö
KM SJ¹LFSK 6ERÈ  KR

.ISSAN !LMERA   EK  Ö KM
SJ¹LFSK 6ERÈ  KR

6OLVO 3  EK  Ö KM SJ¹LFSK
MEÈ ÎLLU 6ERÈ  KR

-ITSUBISHI 0AJERO   4$) m
SJ¹LFSK 6ERÈ  KR 4ILBOÈ
 KR

,INCON !VIATOR  EK  Ö KM SJ¹LFSK
LEÈUR DVD OFL OFL 6ERÈ  KR

$ODGE $AKOTA   EK ÖKM SJ¹LF
VERÈ KR

-BENZ %   EK ÖKM
3J¹LFM 'ULLMOLI 6ERÈ KR

-ITSUBISHI 'ALANT %3  6  EK
ÖKM SJ¹LF 6ERÈ KR TILBOÈ
KR

-AZDA    EK ÖKM SJ¹LF VERÈ
KR ¹HV KR

4OYOTA ,AND #RUSER  'X  m
EK ÖKM SJ¹LF VERÈ KR ¹HV
KR

#ITRONE #  #OUPE 642  EK
ÖKM 6ERÈ KR ¹HV
KR

(ONDA *AZZ  EK ÖKM GÅRA VERÈ
KR ¹HV KR

)SUZU 4ROOPER  EK ÖKM SJ¹LF
VERÈ KR TILBOÈ KR

-ITSUBISHI 0AJERO  4$)  EK 
ÖKM VERÈ  TILBOÈ KR

&ORD 4RANSIT  4$)  GÅRA VERÈ
KR

&IAT 0  4$)   GÅRA VERÈ
KR

&IAT #3   4$)  EK  ÖKM 6ERÈ
KR

(OBBY  VERÈ KR TILBOÈ
KR

0UCCINI 
KR

&IAT "ENIMAR  4DI  GÅRA KR

4OYOTA !VENSIS 7AGON 4ERRA  EK
ÖKM SJ¹LF VERÈ KR TILBOÈ
KR

3UBARU )MPREZA   EK ÖKM
S¹LF VERÈ KR

*EEP 'RAND #HEEROKE  ,4$  EK
ÖKM VERÈ KR

-ITSUBISHI 'ALANT   EK ÖKM
S¹LF VER KR

MEÈ

ÎLLU

VERÈ

¶2)¨*5$!'52  MARS 
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4OYOTA #OROLLA 3PECIAL 3ERIES SKOÈUÈ
 %KINN ÖÒS 6ERÈ ÖÒS 3ÅMI

'ALANT ¹RG k 3SK 3KOÈAÈUR k %KINN
 Ö 6ERÈ  Ö 3  
+IA 3PORTAGE ¹RG k 3SK (, DRIF M
DRIFLOKUM %K  ÖÒS AÈEINS  EIGEND
UR FR¹ UPPHAFI "ÅLL Å TOPPSTANDI 6  Ö
5PPL ¥ S  

  ÖÒS
'L¾SILEGUR HÒSBÅLL TIL SÎLU '-# 
4HOR 0INNACLE 4URBO DIESEL EK  ÖÒS
KM 5PPL Å S   OG ARGERDI
ISLANDIAIS

-ËTORHJËL
4IL SÎLU 67 0OLO   k 3PARNEYTINN
OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR BÅLL Å TOPPSTANDI
%KINN  Ö KM 5PPL  

4IL SÎLU $AINESE LEÈURGALLI 5PPL ¹
HTTPPUBLICFOTKICOMTORSTEINSSON

&ORL¹TA ,ADA 3PORT k I ¥ GËÈU
¹STANDI %K  Ö NÕJAR BREMSUR OG
KÒPLING 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 


3KIDOO FORMULA  ¹RG k Å TOPP
STANDI ,ISTAVERÈ  Ö TILBOÈ  Ö
3KIDOO 3UMMET ¹RG k EK  KM
EINNIG Å TOPPSTANDI 5PPL Å S  

.ISSAN 0ATROL '2 ¹RG  EKINN 
ÖÒS KM SANSERAÈUR GULLBRÒNN SJÎ
MANN OG SJ¹LFSKIPTUR EINS OG NÕR ¹HVÅL
ANDI  ÖAÈ M¹ SKOÈA AÈ
TAKA EINN SELJANLEGAN BÅL UPP Å 6ERÈ


"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

6ÁLSLEÈAR

!ÈEINS  Ö PR M¹NUÈ

67 0OLO RG  % ¶  GÅRA 
DYRA 3K k #D SETT   ,¹N
 Ö  

4IL SÎLU 3UZUKI 3IDEKICK SPORT RG k
%K  Ö 3SK 3 OG V DEKK SETT
VERÈ  Ö &¾ST ¹  Ö 5PPL Å S
 

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR AÈ KAUPA 4OYOTA (IACE --#
,  EÈA SVIPAÈ STËRAN BÅL -¹ VERA
ËSKOÈAÈUR OG ËSKR¹ÈUR 5PPL Å S 


*EPPAR
 Ö ¹ M¹NUÈI FYRIR TOPP
EINTAK

$AEWOO +ALOS 3E ¹RG  % ¶ 
GÅRA  VÁL 3K k &¾ST ¹ L¹NI 
Ö 3  

4OYOTA ,ANDCRUISER  ¹RG k m
BREYTTUR EKINN  ÖÒS 5PPL Å S 


SKI DOO MXZ  ¹RG  MM BELTI
VERÈ  UPPLÅ SÅMA  

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLAR

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

$ELLUKARL ÖARFNAST HJ¹LP
AR

«SKA EFTIR VÁLSLEÈAMËTOR GEFINS EÈA FYRIR
LÅTIÈ %INS EF ÖÒ ÖARFT AÈ LOSNA VIÈ GAMLA
SLEÈAFLAKIÈ ÒR SKÒRNUM Ö¹ ER ÁG TILBÒIN
AÈ S¾KJA ÖAÈ HVERT ¹ LAND SEM ER 5PPL
Å S   6ALLI

+ERRUR
«SKA EFTIR KERRU HELST GEFINS EÈA FYRIR
LÅTINN PENING 5PPL I S  

&ELLIHÕSI

(ÒSBÅLAR

'ËÈUR BÅLL ¹ SÒPERKJÎRUM

2ENAULT ,AGUNA    GÅRA 3K
k % ¶ SETT  Ö  ,¹N 
Ö 3  
(YUNDAI 'ETZ .ÕSKR  CC 
DYRA  GÅRA LJËSBRÒNN EKINN  Ö
6ERÈ  /$ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS
0OLARIS 3WITCHBACK ¹RG k TIL SÎLU %K
 KM 4OPP SLEÈI MEÈ TÎSKUM OG FL
'OTT STGR VERÈ 5PPL Å S  
6ILL EKKI EINHVER KAUPA --# XSTATION
¹RG k %KINN  ÖÒS 'ËÈUR VINNUB
EÈA Å HESTANA EÈA HVAÈ SEM ER 5PPL Å
SÅMA   EÈA  
2ENAULT %XPRES RG k %KINN AÈEINS
 ÖÒS 3KO k .ÕTT PÒST OG KÒPLING
&¾ST ¹  ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS
3KODA &ELICIA COMBI ¹RG  EKINN
  KM NÕTT Å BREMSUM OFL VERÈ
  UPPL Å SÅMA   4RYGGVI
'-# #OBRA ,4$ m ÖKM MEÈ ÎLLU
VERÈ KR

"ÅLASALAN 0LANIÈ
6ATNAGÎRÈUM 2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWPLANIDIS

(YUNDAI !CCENT ¹RGERÈ  EKINN
 ÖÒSUND 3ILFURGR¹R OG VEL VIÈ HALDIÈ
 ÖÒS 5PPL S 

(VERGI L¾GRA VERÈ

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR  "ENZ
-, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

"¥,!2 4), 3®,5

6)..56¡,!2 4), 3®,5

"ÅLAR TIL SÎLU
Höfum til sölu tvær nýjar
KOMATSU PC14-HS
með tveimur skóflum og
handvirku hraðtengi.

Frábært verð!
2.181.000 kr.

argus 07-0237

4V¾R /PEL !STRA B¹ÈAR  ¹RG ®NNUR
 OG HIN  VÁL BEINSKIPTAR
®NNUR  DYRA HIN  DYRA 6ERÈ ÖÒS
STAÈGR F DYRA BÅLINN 6ERÈ 
ÖÒS STGR F DYRA BÅLINN 3 


4IL SÎLU 6OLVO 8# NÕSK 
KM FJÎLDI AUKAHLUTA ¹SAMT DR¹TT
ARKRËK VERÈ KR  5PPL Å SÅMA


Kraftvélar ehf. /// Dalvegi 6-8 /// 201 Kópavogi
Sími 535 3500 /// Fax 535 3501 /// www.kraftvelar.is
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"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

6INNUVÁLAR

(LJËÈF¾RI

-¹LARAR

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

"ÅLAPARTAR EHF
3  

(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  
4IL SÎLU NOKKRIR GAMLIR EN GËÈIR BYGG
INGAKRANAR Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM 4IL AFHENDINGAR STRAX $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  

,YFTARAR

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

!UKAHLUTIR Å BÅLA
%R MEÈ TIL SÎLU ÒT DRAGANLEGA VERK
F¾RASKÒFFU Å +ANGOO SENDIFERÈARBÅL .Õ
KOSTAR HÒN  ÖÒS «SKA EFTIR TILBOÈI
5PPL GEFUR 'UNNAR Å S  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

(JËLBARÈAR

2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS
9AMAHA PÅANË TIL SÎLU Å MJÎG GËÈU
¹SIGKOMULAGI 6  Ö 5PPL SÅMI 
 !LLAN DAGINN

4ÎLVUR
6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

4IL SÎLU

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

(ÒSAVIÈHALD
+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

#OMET H¹ÖRÕSTID¾LUR

-ARGAR GERÈIR VERÈ FR¹ KR  M
VSK MYND  #OMET  CLASS
IC 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


6ARAHLUTIR

4IL BYGGINGA
6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 


"ÅLAPARTASALAN S

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

Å ÒRVALI  FLESTAR GERÈIR LYFTARA LOFTFYLLTIR
EÈA GEGNHEILIR SVARTIR EÈA HVÅTIR STRIKA
FRÅIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 


"ÅLAÖJËNUSTA

3KÒTAHRAUN " S  
(ONDA
-AZDA
.ISSAN 4OYOTA
$R¹TTARBÅLAÖJËNUSTA VIÈGERÈIR OG SALA ¹
BÅLUM +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

(REINGERNINGAR

"ËKHALD

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGARIS

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  
2ÒM TIL SÎLU ¹RSGÎMUL 8 BOX
DÕNA 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
6EL MEÈ FARIÈ RÒM MEÈ HEILSUDÕNU
ST¾RÈ X 6ERÈ  Ö -JÎG FALLEGT
RÒMTEPPI PÒÈAR FYLGJA 3   
 
4IL SÎLU  FETA G¹MUR 5PPL Å S 

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹
 Ö m 46 ¹  Ö &RYSTISK¹PUR ¹  Ö
"ARKALAUS ÖURRKARI ¹  Ö .Õ ELDHÒS
VIFTA ¹  Ö &LOTT STOFU HILLUSAMST¾ÈA ¹
 Ö 3TËLAR ¹  Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹ 
Ö 3NJËÖOTA ¹  Ö BARNAÖRÅHJËL ¹  Ö
3  

«SKAST KEYPT
.OTUÈ SAMBYGGÈ TRÁSMÅÈAVÁL SÎG
FR¾SARI HEFILL OG AFRÁTTARI ËSKAST KEYPT
5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR HEIMILISÖRIF ALLA DAGA ER
MJÎG VANDVIRK OG DUGLEG %NDILEGA HAFIÈ
SAMBAND  

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM 5PPL Å
S  
,¹TTU ÅSLENSKU SYSTURNAR SJ¹ UM ÖRIFIN
(RAÈAR HENDUR OG SNÎGGAR F¾TUR 3
 

'ARÈYRKJA
+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  
3KATTFRAMTAL 4EK AÈ MÁR FRAMTALSGERÈ
FYRIR EINSTAKLINGA «DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA
3     

&J¹RM¹L
&RAMTALSÖJËNUSTA %INFALT FRAMTAL KR
 &RAMTALSÖJËNUSTA (2 SÅMI 


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 
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4RÁSMÅÈI

!TVINNUHÒSN¾ÈI

(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFN
UM MËTAUPPSL¾TTI OG FLEIRU 'ERI TILBOÈ
5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

-YNDLISTAMAÈUR LEITAR AF VINNUSTOFU ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¹ VIÈR¹ÈANLEGU
VERÈI 3  

$ÕRAHALD

0ÅPULAGNINGAÖJËNUSTA

 FM SKEMMA MEÈ STEYPTU GËLFI
SUÈUR ¹ HRAUNI Å (FJ TIL SÎLU 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

6IÈHALD VIÈGERÈIR OG BREYTINGAR FYRIR EIN
STAKLINGA OG FYRIRT¾KI 3  

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

(EILSUVÎRUR

'ËÈAR TEKJUR
'ËÈAR TEKJUR
6ANTAR SÎLUFËLK TIL ÖESS AÈ SELJA
¹SKRIFTIR FR¹ KL  TIL 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3OGAVEGUR 2ANYA ER
TÕND

 ¹RA ORIENTAL L¾ÈA BRÒNYRJËTT
%YRNAMERKT EKKI MEÈ ËL 4ÕNDIST 
MARS SL FR¹ 3OGAVEGI  'ËÈ FUNDAR
LAUN Å BOÈI 6ÁDÅS  

+ÎKUHORNIÈ

0OMMERANIAN  ¹TTA VIKNA STR¹KAR TIL
SÎLU 5PPL Å S  
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

&¾ÈUBËTAREFNI

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

(ESTAMENNSKA
²RVALS FULLÖURRKAÈ HESTAHEY TIL SÎLU
5PPL Å SÅMA 

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

"ÅLSKÒR
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA LITLU ATVINNUHÒS
N¾ÈI TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5PPL I S  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST
3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å HLUTA
STARF Å VERSLUN OG TIL AÈSTOÈAR
¹ SNYRTISTOFU 5MSËKNIR ER TIL
GREINI ALDUR MENNTUN OG FYRRI
STÎRF ËSKAST SENDAR ¹ DYRABA
ER DYRABAERIS FYRIR 
$ÕRAB¾R (LÅÈASM¹RA 

(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

.UDD
3TÅFLUÖJËNUSTA

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

 MÅN  6ISA%URO S   
MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

4IL LEIGU  FM ÅB ¹ SV¾ÈI   Ö
¹ M¹N RAFM OG HITI 3  

3P¹MIÈILL

4IL LEIGU GL¾NÕ  HERB  FM ÅBÒÈ Å
LYFTUBLOKK MEÈ BÅLAGEYMSLU OG GEYMSLU
¥ -OSË &R¹ OG MEÈ  JÒNÅ 5PPL GEFUR
"ÎÈVAR Å SÅMA   EFTIR KL 

3P¹MIÈILL ,ES ÒR SPILUM OG BOLLA R¾È
DRAUMA 4ÅMAPANTANIR Å S  
3TELLA

3ERRANO (RINGBRAUT
ELDHÒS

!TVINNA Å BOÈI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å ELDHÒS ¹ 3ERRANO (RINGBRAUT
5M ER AÈ R¾ÈA   STARF
ÎNNUR HVOR EÈA ALLAR HELGAR
OG  VIRKIR DAGAR  TIL  KLST 
2EYNSLA AF ELDHÒSSTÎRFUM ER
MIKILV¾G (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ WWWSERRANOISATVINNA 
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

2AFVIRKJUN

6IÈ ERUM  REGLUSAMAR STELPUR SEM
ËSKUM EFTIR   HERB LEIGUÅBÒÈ
'REIÈSLUGETA   Ö 5PPL Å S 


4), 3®,5

3TR¾TISVAGNABÅLSTJËRI ËSKAR EFTIR LÅTILLI
ÅBÒÈ 5PPL Å S  

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

3UMARBÒSTAÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

www.granithusid.is

tur

4ÎLVUR

S: 544 5100

plö

$ULSPEKI HEILUN

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

+%..3,!

ítb

®KUKENNSLA

Gr
an

3P¹DËMAR

orð

3P¹I Å BOLLA 3   OG  
SDÅS 'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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(¹SETI

2¾STINGAR

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
FËLK Å HLUTASTARF UM HELGAR
VIÈ AFGREIÈSLU ¹ 3ERRANO VIÈ
(RINGBRAUT 6IÈ LEITUM AÈ
J¹KV¾ÈU DUGLEGU OG LÅFSGLÎÈU
FËLKI  ¹RA EÈA ELDRI TIL AÈ
VINNA ¹ SKEMMTILEGUM VINNU
STAÈ (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

2¾STINGAÖJËNUSTAN SF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA Å KVÎLDR¾STINGAR
UM ALLA BORG EINNIG LAUS AFLEYS
INGASTÎRF
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹
SKRIFSTOFUTÅMA Å SÅMA  

6ANUR H¹SETI ËSKAST ¹ LÅNUSKIPIÈ
+RISTRÒNU 2%  FR¹ 2EYKJAVÅK 5PPL ¥
S      

!TVINNA ËSKAST

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ %VRËPU Å FERÈA
ÖJËNUSTU VERSLUN HEIMILISHJ¹LP FISK
VINNSLU OFL SKV ËSKUM ATVINNUREKANDA
RALÎNG REYNSLA 5PPL Å S 
NINUKOT NINUKOTIS WWWNINUKOTIS
.ÅNUKOT
«SKAR EFTIR VINNU VIÈ R¾STINGAR ¹ KVÎLÈ
IN ER ENSKUM¾LANDI 5PPL Å SIMA

VANUR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRI ËSKAR EFTIR
VINNU UM HELGAR ALLT KEMUR TIL GREINA
UPPLÕSINGAR Å SÅMA 

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  

 MAÈUR MEÈ MEIRAPRËFVÎRUBIL
PRËF RÒTUPRËF LYFTARAPRËF VANTAR VINNU
'ET BYRJAÈ STRAX5PPLY I SIMA 
4HOMASTALA ENSKU

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 
6IÈ LEITUM AÈ KRAFTMIKLU FËLKI MIKIÈ Å
BOÈI 5PPL Å S  
3TARFSMAÈUR ËSKAST Å HEILDVERSLUN VIÈ
¹FYLLINGU Å VERSLUNUM 5PPL Å S 


,EIKSKËLINN 3KËGARBORG
VIÈ %FSTALAND
«SKAR EFTIR LEIKSKËLAKENNARA
LEIÈBEINANDA Å  STARF
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å S     

 MANNESKJUR ËSKAST STRAX ,AUN
  SEM AUKASTARF VIÈ AÈ
KYNNA GL¾NÕTT BYLTINGARKENNT ')!.43
VERSLUNARKORT TIL AÈ SPARA OG HAFA TEKJUR
AF VERSLUN 9FIR  VERSLANIR BJËÈA VAR
ANLEGA VERÈL¾KKUN ¹ ÎLLU ALLTAF ÖEGAR
FËLK VERSLAR .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3UMARVINNA

'ARÈYRKJA

6ILTU VINNA ÒTI Å SUMAR VIÈ HIN ÕMSU
GARÈYRKJUSTÎRF OG F¹ HRAUSTLEGT OG GOTT
ÒTLIT Å KAUPB¾TI OFAN ¹ LAUNIN %F SVO ER
Ö¹ SKALTU SENDA OKKUR HELSTU UPPLÕS
INGAR UM ÖIG ¹SAMT FYRRI STARFSREYNSLU
OG MENNTUN DRAUMAGARDAR VORTEXIS
EKKI Å SÅMA

!46)..!

!UGLÕSING UM LAUSAR STÎÈUR Å
GRUNNSKËLUM !KRANESKAUPSTAÈAR

"REKKUB¾JARSKËLI !KRANESI
%FTIRTALDAR KENNARARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
5MSJËNARKENNSLA ¹ YNGSTA OG MIÈSTIGI
5MSJËNARKENNSLA ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR
ST¾RÈFR¾ÈI ENSKA OG SAMFÁLAGSFR¾ÈI
3ÁRKENNSLA
4ËNMENNTAKENNSLA
$EILDARSTJËRASTAÈA FRAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR
EÈA KENNSLUFR¾ÈI ¾SKILEG 2EYNSLA AF STJËRNUN NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3KËLASTJËRI !RNBJÎRG 3TEF¹NSDËTTIR NETFANG ARNBJORG BRAK
IS 3ÅMI SKËLANS  
"REKKUB¾JARSKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UÖB
 NEMENDUR Å   BEKK
3KËLASTEFNA "REKKUB¾JARSKËLA ER SKÕR FRAMTÅÈARSÕN Å ANDA LÅFSLEIKNI
MANNGILDIS OG HUGMYNDA UM AÈ TIL ÖESS AÈ N¹ ¹RANGRI Å SKËLASTARÙ
ÖURÙ AÈ HLÒA AÈ VELLÅÈAN OG STARFS¹N¾GJU B¾ÈI NEMENDA OG STARFS
MANNA ¶AÈ ERU FORSENDUR FYRIR GËÈUM ¹RANGRI Å N¹MI OG STARÙ
6ERIÈ VELKOMIN TIL AÈ KYNNA YKKUR AÈST¾ÈUR Å SKËLANUM SLËÈIN ¹
HEIMASÅÈU SKËLANS ER WWWBRAKIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL NK 5MSËKNIR BERIST TIL
"REKKUB¾JARSKËLA 6ESTURGÎTU   !KRANESI

'RUNDASKËLI !KRANESI
%FTIRTALDAR KENNARARASTÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
5MSJËNARKENNARASTÎÈUR
6ERKEFNASTJËRASTAÈA Å UMFERÈARFR¾ÈSLU
3ÁRKENNARASTAÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(RÎNN 2ÅKHARÈSDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI NETFANG
HRIK GRUNDASKOLIIS 3ÅMI SKËLANS ER  
'RUNDASKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UM  NEMENDUR
OG  STARFSMENN ¥ 'RUNDASKËLA ER METNAÈARFULLT SKËLASTARF GOTT
STARFSUMHVERÙ OG GËÈ SAMVINNA STARFSFËLKS NEMENDA FORELDRA OG
ANNARRA SAMSTARFSAÈILA SKËLANS
¥ 'RUNDASKËLA ERU GERÈAR KRÎFUR TIL NEMENDA OG STARFSFËLKS UM
DUGNAÈ REGLUSEMI GËÈA UMGENGNI GËÈA ¹STUNDUN OG GAGNKV¾MA
VIRÈINGU 3LËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER WWWGRUNDASKOLIIS

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL NK 5MSËKNIR BERIST TIL
'RUNDASKËLA %SPIGRUND   !KRANESI

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR
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!ÈALFUNDARBOÈ
!ÈALFUNDUR 3KËGR¾KTARFÁLAGS +ËPAVOGS VERÈUR HALD
INN MIÈVIKUDAGINN  MARS  KL  Å &ÁLAGS
HEIMILI +ËPAVOGS  H¾È
&UNDAREFNI
 6ENJULEG !¨!,&5.$!234®2&
MYNDIR FR¹ STARÙNU ¹ LIÈNUM ¹RUM

www.hafnarfjordur.is/x31mars
www.hafnarfjordur.is/x31mars

 3KËGURINN OG SKËLASTARÙÈ
«LAFUR /DDSON VERKEFNISSTJËRI ,¥36 KYNNIR NIÈURSTÎÈUR ¹
MATI

Kynningarfundir vegna atkvæðagreiðslu

 ®NNUR M¹L
+AFÙVEITINGAR

um deiliskipulag vegna fyrirhugaðrar stækkunar
álvers Alcan í Straumsvík

-¾TUM ÎLL VEL OG STUNDVÅSLEGA

3TJËRN 3KËGR¾KTARFÁLAGS +ËPAVOGS

Fundirnir eru öllum opnir svo lengi sem húsrúm leyﬁr og eru Hafnﬁrðingar hvattir til að mæta og kynna
sér málin. Fundunum verður varpað á Vefveitunni á www.hafnarfjordur.is og geta bæjarbúar nálgast
upptökur af fundunum á sömu slóð. Fundirnir verða sem hér segir:
DAGSETNING

FUNDAREFNI

FUNDARSTAÐUR

Umhverfis- og mengunarmál

Þriðjudaginn
20. mars

Trausti Baldursson, formaður starfshóps skipulags- og byggingarráðs
Dr. Sveinn Agnarsson, hagfræðingur á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
Stefán Einarsson, Umhverfisstofnun
Ingi B. Rútsson, formaður Hags Hafnarfjarðar
Stefán Georgsson, verkfræðingur
Guðrún Þóra Magnúsdóttir, leiðtogi umhverfismála hjá Alcan

Hafnarborg
kl. 20:00

Fundarstjóri: Hólmar Svansson, Capacent

Skipulag og framtíð byggðar

Miðvikudaginn
21. mars

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar
Dr. Bjarki Jóhannesson, sviðsstjóri skipulags- og
byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar
Pétur Óskarsson, formaður Sólar í Straumi
Ingi B. Rútsson, formaður Hags Hafnarfjarðar
Elías Georgsson, verkfræðingur
Gunnar Guðlaugssoni, framkvæmdastjóri hjá Alcan

Bæjarbíó
kl. 20:00

Fundarstjóri: Fjóla María Ágústsdóttir, Capacent

Samfélags- og efnahagsmál

Fimmtudaginn
22. mars

Dr. Gunnar Ólafur Haraldsson,
forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
Sveinn Bragason, fjármálastjóri Hafnarfjarðarbæjar
Ingi B. Rútsson, formaður Hags Hafnarfjarðar
Sigurður Pétur Sigmundsson, hagfræðingur
Dr. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins
Kristín Pétursdóttir, viðskiptafræðingur

Bæjarbíó
kl. 20:00

FABRIKAN

Fundarstjóri: Hólmar Svansson, Capacent

Opinn fundur með þátttöku málsaðila
Fimmtudaginn
29. mars

Á fundinum munu fulltrúar ólíkra sjónarmiða, sem varða
fyrirhugaða stækkun álversins, koma þeim á framfæri.
ATH! Fundinum verður sjónvarpað beint á Stöð 2

Minnum á utankjörfundaratkvæðagreiðsluna!
Sjá nánar á www.hafnarfjordur.is/x31mars

Hafnarborg
kl. 19:00

4),+9..).'!2
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„Ég hef alltaf miðað þetta við tvo
vini mína og kollega sem eru töluvert eldri en ég. Ladda sem er sex
árum eldri og Arnar Jónsson sem
er tæpum tíu árum eldri. Þegar
þessir menn hafa haldið upp á
afmælisáfanga í lífum sínum hef ég
fyllst skelfingu fyrir þeirra hönd.“
,%)+!2).. 4%+52 ¶6¥ -%¨ 34«¥3+2) 2« !¨ %,$!34

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Pólitískur kvikmyndaleikstjóri fæðist

 &OSSAFÁLAGIÈ 4ITAN S¾KIR

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  F¾DD
IST LEIKSTJËRINN 3PIKE ,EE Å !TL
ANTA Å 'EORGÅURÅKI Å "ANDARÅKJ
UNUM 3HELTON *ACKSON ,EE
EINS OG LEIKSTJËRINN HEITIR RÁTTU
NAFNI FLUTTIST UNGUR AÈ ¹RUM TIL
"ROOKLYN MEÈ FJÎLSKYLDU SINNI
OG HEFUR BÒIÈ Å .EW 9ORK SÅÈAN
&AÈIR 3PIKE ER DJASSTËNLISTAR
MAÈUR OG MËÈIR HANS KENNARI
EN ÖAÈ VAR HÒN SEM FESTI NAFN
IÈ 3PIKE VIÈ HANN ÖEGAR HANN
VAR KRAKKI
3NEMMA VARÈ LJËST AÈ 3PIKE
,EE HNEIGÈIST TIL KVIKMYNDA
GERÈAR (ANN TËK ¹FANGA Å KVIK
MYNDAFR¾ÈI Å H¹SKËLA OG MAST
ERSRITGERÈ HANS VAR HEIMILDAR
MYND &YRSTA LEIKNA KVIKMYND
,EE VAR 3HEkS 'OTTA (AVE )T SEM

&)--45'52 ¥ $!' +VIKMYNDA

LEIKSTJËRINN 3PIKE ,EE F¾DDIST ¹
ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RUM

GERÈ VAR FYRIR LITLA FJ¹RMUNI UM
ELLEFU MILLJËNIR KRËNA ¹RIÈ 
-YNDIN SLË Å GEGN OG KOM 3PIKE
¹ KORTIÈ Å KVIKMYNDAHEIMINUM
(ONUM BAUÈST Å KJÎLFAR
IÈ AÈ LEIKSTÕRA AUGLÕSINGUM
FYRIR ÖEKKT VÎRUMERKI ¹ BORÈ
VIÈ .IKE OG #ONVERSE AUK ÖESS
SEM HANN GERÈI TËNLISTARMYND
BÎND FYRIR HLJËMSVEITIR EINS OG
"EASTIE "OYS +VIKMYNDIR 3PIKE
,EE ÖYKJA FLESTAR NOKKUÈ PËLIT
ÅSKAR ENDA HEFUR HANN FJALLAÈ
TALSVERT UM SAMSKIPTI KYNÖ¹TTA
Å "ANDARÅKJUNUM ¶EKKTUSTU
MYNDIR HANS ERU -ALCOLM 8
-Ok "ETTER "LUES *UNGLE &EVER
OG $O THE 2IGHT 4HING SEM TIL
NEFND VAR TIL ËSKARSVERÈLAUNA
¹RIÈ 









UM SÁRLEYFI TIL AÈ VIRKJA ALLA
¶JËRS¹ 5MSËKNIN VAR SÅÈAR
DREGIN TIL BAKA
¶ÕSK SENDINEFND KEMUR TIL
LANDSINS OG BIÈUR UM AÈ
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Ástkær eiginkona, dóttir, tengdadóttir og
systir,

Sigríður Stefánsdóttir
Skólagerði 20, Kópavogi,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 13. mars
sl. Útför hennar fer fram í Digraneskirkju, Kópavogi,
fimmtudaginn 22. mars nk. klukkan 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Ísleifur Arnarson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Hallbera Ísleifsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Salvör Jakobsdóttir
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Efstasundi 67, Reykjavík,

sem lést 11. mars, verður jarðsungin frá
Langholtskirkju í dag, þriðjudaginn 20. mars, kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Nína Guðmundsdóttir
Grétar Örn Júlíusson
Jakob Viðar Guðmundsson Kristín Helgadóttir
Kolbrún Guðmundsdóttir
Halla Guðmundsdóttir
Kjartan Kjartansson
Ingibjörg Guðmundsdóttir Gunnar Örn Angantýsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Gunnar Baldvinsson
frá Hofsósi, Blesugróf 40, Reykjavík,

andaðist á Dvalarheimilinu Hjallatúni, Vík í Mýrdal
þann 17. mars sl. Jarðarförin auglýst síðar.
Margrét Þorgrímsdóttir
Trausti Baldvins Gunnarsson Jóhanna Clausen
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir Steinn Márus Guðmundsson
Gunnar Heiðar Gunnarsson Sólveig Ingunn Skúladóttir
Friðrikka Baldvinsdóttir
Heimir Jóhannsson
barnabörn og langafabörn.
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Sjónvarpsstöðin Sirkus verður send út
í lokaðri dagskrá frá og með 26. mars
eftir að hafa verið öllum opin síðan
henni var hleypt af stokkunum fyrir
tæpum tveimur árum síðan. „Hugmyndin er sú að láta Stöð 2 og Sirkus styðja hvor við aðra og með því
að læsa dagskrá Sirkuss verður jafnframt hægt að auka svigrúmið til að
bæta þjónustuna við markhóp stöðvarinnar,“ útskýrir Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2. „Hin
hugmyndin er síðan sú að vinsælustu
þættir Stöðvar 2 hverju sinni verði
sýndir kvöldið eftir á Sirkus þannig
að hún verður jafnframt hálfgerð Stöð
2 plús-plús,“ bætir Pálmi við en þetta
mun vera í fyrsta skipti sem þetta er
reynt í íslensku sjónvarpslífi. „Miðað
við þá velgengni sem plús-stöðvarnar

hafa notið fannst okkur þetta rökrétt
framhald,“ segir Pálmi en Stöð 2 var
fyrst allra til að setja slíka stöð í loftið
og hafa bæði RÚV og Skjár einn fylgt
í kjölfarið.
Pálmi segir að niðurstöður áhorfendakönnunar Capacent sem sýndu
hátt lóðrétt fall á áhorfi Sirkuss hefðu
í raun lítið með þessar breytingar að
gera og að þetta hefði staðið mun lengur til. „Áhorfið á stöðina hefur aukist jafnt og þétt en náði nýjum hæðum
þegar Auðunn Blöndal fór af stað með
þættina sína Tekinn,“ útskýrir Pálmi.
„Nú er hann ekki lengur á dagskrá og
þess vegna sýndi þessi könnun þetta
fall,“ bætir hann við.
Þá stendur einnig til að taka í notkun
nýtt afsláttarkerfi hinn 20. mars fyrir
áskriftarstöðvar 365 miðla ehf. Nýja

afsláttarkerfið er skýrara og einfaldara enda byggt upp þannig að veittur
er meiri afsláttur frá grunnverði eftir
því sem fleiri stöðvar eru keyptar. Með
þessu breytta kerfi verður þjónusta
við áskrifendur Stöðvar 2 aukin enn
frekar að sögn Pálma.
Pálmi upplýsir einnig að dagskrá
Stöðvar 2 Bíós hafi verið tekin til
gagngerrar endurskoðunar. Þannig
verði nýrri plús-stöð komið á fótinn
svo áskrifendur hafi aðgang að nýjum
kvikmyndum á klukkutíma fresti. „Við
viljum að dagskrá stöðvarinnar verði í
takt við það sem er að gerast úti í samfélaginu, meðal annars í kvikmyndahúsunum, og brydda upp á því að hafa
meira af þematengdu efni,“ útskýrir
Pálmi.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir
okkar, fósturfaðir, tengdafaðir, afi og
tengdasonur,

Jón Magnús Steingrímsson
pípulagningameistari, Skagaseli 2,
Reykjavík,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 13. mars.
Guðrún Hugborg Marinósdóttir
Margrét Hjartardóttir
börn, afabörn, tengdaforeldrar
og aðrir aðstandendur.

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.
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Laugardalshöll
28. mars
Hljómleikar hefjast stundvíslega kl. 20.00
Húsið opnar kl. 18.00

Miðaverð:
A-stúka kr. 11.900

ppselt
u
B-stúka kr. 9.900
Stæði

kr. 5.900

Miðasala
midi.is, Skífan Laugavegi 26,
Kringlunni og Smáralind

ÏhaVcYhegZci

Einnig BT Akureyri, BT Egilsstöðum
og BT Selfossi
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STYRKTARTÓNLEIKAR
GEGN ÁTRÖSKUN

NASA 1. APRÍL
BJÖRK MUGISON
LAY LOW PÉTUR BEN
KK MAGGA STÍNA
ESJA
WULFGANG

Nýlega varð ég þess
heiðurs aðnjótandi
að sjá kvikmyndina
Hættuleg kynni þar
sem John Malkovich
og Glenn Close plottuðu sín á milli með
ástarlíf yfirstéttarinnar. Spillingin sem þreifst og
ranghugmyndirnar sem aðalpersónurnar dunduðu sér við að smíða
voru fyrst og fremst sprottnar af algjöru tilbreytingarleysi. Þær höfðu
ekkert annað fyrir stafni en að eyðileggja og rífa niður það sem þeim
leiddist þá og þann daginn.
Í fyrstu varð ég agndofa yfir firringunni sem ríkti í hugum þessa
fólks. Hvernig gat það fengið sig
til þess að leika sér með sálarlíf og

hjörtu náungans og skilja hann eftir
með opin sár? Fólkið sem hafði allt
en gat ekki unað þess að einhver
annar hefði það betra og var því
áfram um að fremja skemmdarverk. En síðan rann upp fyrir mér
ljós. Yfirstéttin, fólkið með peningana og völdin, hefur í raun ekkert breyst heldur þróast í átt að
fullkomnun sem er að ná hámarki
núna.
Þegar fólkið sat og drakk púrtvínið sitt í glæsilegri veislu tróð
fremsti „geldingur“ heims upp
fyrir fólkið, söng nokkur lög og var
klappað lof í lófa fyrir. Þetta hefur
ætíð verið eitt af aðalsmerkjum
yfirstéttarinnar, að fá snillingana
til að leika listir sínar og njóta alls
þess besta sem drýpur af menning-

argyðjunni. Mozart lék fyrir drottningar og kónga og naut góðs af um
skamma stund. Seinna varð hann
náttúrlega að alkóhólista og kynlífsfíkli sem dró hann til dauða en hann
var hirðfífl yfirstéttarinnar þegar
henni þóknaðist að láta undrabarnið
leika nokkur lög. Þetta hefur ekkert
breyst, Elton John og Duran Duran
leika á als oddi fyrir auðkýfinga
úti um allan heim þegar þeir vilja
halda gott partí eða afmæli.
Að halda að yfirstéttin hafi látið
af gamla lífsstílnum þegar Bastillan féll á sínum tíma er barnalegur
söguskilningur. Hún þrífst vel og
lifir í einhverjum heimi sem seinna
meir munu verða gerð góð skil í nútímalegri útgáfu af Hættulegum
kynnum.
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Hvað
meinarðu? Ég
sit við hliðina
á þér núna!

Okkar á
milli ... hvort
stendurðu
eða siturðu?

Já ég veit,
er að tala
um þegar
þú pissar.

Ég

stend
alltaf!

Ég líka! En
afhverju?!
Ef maður
situr þá er
nákvæmnin
mun meiri
en ef maður
stendur!

Tja ... það
er afþví að
... hmmm
... við erum
menn
og við
stöndum ...

Þannig að
við stöndum
vegna þess
að við erum
karlmenn ...

Já, er það ekki
nógu góð
ástæða?

(DANÍEL
(DANÍEL ÁGÚST
ÁGÚST
// KRUMMI
//
KRUMMI))

EINNIG KOMA FRAM:
HERRA
ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, MENNTAMÁLARÁÐ
SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR, HEILBRIGÐISRÁÐHERRA
MATTHÍAS HALLDÓRSSON, LANDLÆKNIR
INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR, SAMFYLKINGIN
KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR, VINSTRI GRÆNIR
VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON, BORGARSTJÓRI
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Ég náði
líffræðipróﬁnu!

Ég
líka!

Úbbs.

Ó ...

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Svona ?

Já einmitt,
svona!

Sumt er einfaldlega
meira töff í
sjónvarpinu en í
raunveruleikanum

Tölum
aldrei
aftur um
þetta!
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Eigum við að
byrja að borða,
eða viljið þið
bíða eftir að
símasölufólkið
hringi?
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Þessi vasi angrar
mig ekki ... Ég get
vel gengið framhjá
honum!

Ég verð ... ég
held þetta ekki út
lengur.
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Og hvað haldið þið að litlu
kanínurnar geri næst!
Ég! Ég! Ég!
Ég! Ég! Ég!
Ég! Ég! Ég!
WWW.FORMA.GO.IS

Já Solla!
Einu sinni þegar við vorum
að borða þá sagði Hannes
brandara sem var ógeðslega
fyndinn og ég hló svo mikið að
á endanum kom kartöﬂumús
útúr nefninu á mér!

Hvað hefur þetta með
kanínurnar að gera?
Ekkert,
stundum get
ég bara ekki
setið á mér að
tala.
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Ljóðaveisla til heiðurs Jóhanni
Hjálmarssyni, skáldi og bæjarlistamanni
Mosfellsbæjar,
verður í Listasal Mosfellsbæjar
kl. 20 í kvöld. Þar mun Þröstur
Helgason bókmenntafræðingur
kynna feril skáldsins og helstu
verk og Kristbjörg Kjeld leikkona flytur nokkur ljóð Jóhanns
við undirleik Karls Möller og
félaga. Tónlistin er eftir Karl en
auk þeirra fer leskór skipaður
nemendum Lágafellsskóla með
ljóð eftir skáldið. Hefst dagskráin kl. 20 og stendur í rúma
eina og hálfa klukkustund.
Listasalurinn er í Bókasafni
Mosfellsbæjar, Þverholti 2.
Jóhann Hjálmarsson er fæddur 1939 í Reykjavík. Jóhann
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hefur komið víða við á starfsferli sínum, gefið út hátt á
annan tug ljóðabóka, og kom

sú fyrsta út árið 1956, Aungull
í tímann. Nýjasta bók hans er
Vetrar-megn sem kom út árið
2003. Sú bók er síðasta bókin í
ljóðaþríleik, þar sem áður komu
út Marlíðendur (1998) og Hljóðleikar (2000), en sú bók var tilnefnd til Bókmenntaverðlauna
Norðurlandaráðs 2003.
Ljóð Jóhanns hafa verið þýdd
á mörg tungumál og birst í
safnritum víða um heim. Hann
hefur einnig þýtt ljóð fjölmargra erlendra höfunda og
auk þess gefið út bók um íslenska nútímaljóðlist (1971).
Með verkum sínum hefur Jóhann markað sér sess sem eitt
af helstu ljóðskáldum sinnar
samtíðar.

3ËNATA EFTIR -IXA FRUMFLUTT
Valgerður Andrésdóttir heldur
einleikstónleika í Salnum í Kópavogi í kvöld. Þar gefur að heyra
verk Toru Takemitsu frá Japan og
Sofiu Gubaidulinu frá Rússlandi,
auk píanósónötu eftir Franz Mixa,
hins merka frömuðar í tónlistarmálum þjóðarinnar. Þá leikur Valgerður píanósónötu KV 576 eftir
Mozart og Dante-sónötuna eftir
Franz Liszt.
Valgerður Andrésdóttir lauk
einleikaraprófi 1985. Hún stundaði nám í Berlín þaðan sem hún
lauk prófi 1992. Hún var búsett í
Kaupmannahöfn í nokkur ár þar
sem hún starfaði við kennslu og
píanóleik. Hefur hún spilað einleikstónleika, kammertónleika og
spilað með söngvurum. Hún hefur
einnig unnið með CAPUT og Sinfóníuhljómsveitinni og kennir nú
við Tónlistarskólann í Hafnarfirði.
Franz Mixa fæddist í Vínarborg
árið 1902. Hann stundaði nám við
Tónlistarháskólann í Vín og varð
snemma fjölhæfur tónlistarmaður
og samdi fyrir 1929 nokkur verk

og er píanósónatan frá þessum
tíma. Að öllum líkindum er hér
um að ræða fyrsta opinbera flutning sónötunnar hér á landi.
Árið 1930 kom Mixa til Íslands
í tengslum við Alþingishátíðina.
Hann átti þátt í að stofna Hljómsveit Reykjavíkur og Tónlistarskólann í Reykjavík. Árið 1938
hvarf hann svo aftur til Austurríkis og tók við ábyrgðarstöðum þar
í landi. Eftir hann liggja nokkrar sinfóníur, óratoríur, ópera um
Fjalla-Eyvind, ógrynni af sönglögum, píanóverk og kammerverk.
Franz Mixa lést í Þýskalandi árið
1994.
Toru Takemitsu er eitt frægasta tónskáld Japana. Hann fæddist í Tókýó 1930. Takemitsu „debuteraði“ árið 1950 með píanóverkinu
„Lento in due Movimenti“. sem hann
samdi í minningu vinar síns. Sofia
Gubaidulina er eitt helsta tónskáld
Rússa. Hún er fædd 1931 og æskuárum sínum í Kazan, höfuðborg
Tataralýðveldisins, hefur hún lýst
þannig að tónlist hafi verið mikilvægasti þátturinn í lífi hennar. Gu-
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baidulina skrifaði Chaconne undir
lok náms hennar í Konservatoríinu
í Moskvu 1963.
PBB

Sögur af Sæmundi

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Möguleikhúsið frumsýndi þrítugasta verkið á miðvikudagskvöld
á sautján ára starfsferli. Það er
eini leikhópurinn í Reykjavík sem
starfar í eigin húsnæði; ÍD, LR,
Þjóðleikhúsið eiga ekki húsin sem
þau starfa í. Íslenska óperan eða
Styrktarfélagið á Gamla bíó. Þetta
er sérstaða sem menn geta ekki
litið hjá. Heldur ekki að þessi þrjú
sem hafa lengst af verið kjarninn
í starfi Möguleikhússins eru nánast einu leiksviðslistamennirnir á landinu sem flesta daga ársins eru í slagtogi við yngstu áhorfendurna. Lengi vel var framkoma
opinberu styrkjanefndanna við
fyrirtækið heldur skammarleg,
enda eru stjórnmálamenn betri í
að blaðra um hag barna en gera
eitthvað þeim til hagsbóta.
Leiksýningin um Sæmund er
spunnin úr kunnustu þjóðsögunum um hann, sótt eru leiðarhnoð til Njarðar P. Njarðvík sem
gerði lítið barnakver fyrir fáeinum árum um Sæma. Vandinn með
Sæmund fróða er hversu sviplítil
persóna hann er: kunnátta hans og
bragðvísi er snjöll, enda pokurinn
sem hann tekst á við heldur fávís
eins og oft er í þjóðsögum síðari alda undir lútherskum hætti.

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning

 MARS ÙMMTUD  SÕN KL 

16.mars
 MARSföstudagur
FÎSTUD  SÕNkl.
KL20:00

 MARSﬁmmtud.
LAUGARD 
SÕN kl.
KL 20:00

22.mars
2.sýn
MARS ÙMMTUD SÕN KL 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

Pétri Eggerz tekst ekki í umsnúningi sagnanna á svið að umbreyta
þeim þannig að persóna Sæmundar verði okkur lifandi. Bjarna
Ingvarssyni tekst betur að koma
lífi í kölskann og mestur akkur
reynist í Öldu Arnardóttur sem
bregður sér í ýmis hlutverk.
Sýningin er áferðarfalleg í tjöldum og búningum Messíönu Tómasdóttur. Lausnin í flutningi sögunnar um mörg svið er gamalkunn,
þrídrangar standa á sviðinu og má
snúa þeim á ýmsa vegu. Gallinn er
sá að tilfærslur á þeim eru tímafrekar, draga framgang sögunnar á langinn og eru í raun óþarfar.
Áhorfendur eru tilbúnir að kaupa
flutninga á einum stað á annan
umsvifalaust ef rétt er brugðið á
leik. Eins er með myndhvörf einnar persónu í aðra. Það má gera á
örskoti. Leikstjóri og leikmyndahöfundur hafa aftur á brugðið á
það ráð að treysta minna á hugkvæmni leikara við hamskipti
sem frammistaða þeirra sýnir að
þeim er vel treystandi til. Þannig
er athyglisvert að sjá hvaða frelsi
í hreyfingum grímur gefa þeim
Öldu og Bjarna, þau hreyfa sig
frjálsar, laus við hikið sem svo oft
einkennir þau.
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3¾MUNDUR FRËÈI EFTIR 0ÁTUR
%GGERZ BYGGT ¹ SÎGU .JARÈAR 0
.JARÈVÅK OG ÖJËÈSÎGUM
-ÎGULEIKHÒSIÈ VIÈ (LEMM
,EIKSTJËRI ¶ËRHALLUR 3IGURÈSSON
,EIKMYND -ESSÅANA 4ËMASDËTTIR
4ËNLIST 'UÈNI &RANSSON ,EIKARAR
0ÁTUR %GGERZ "JARNI )NGVARSSON OG
!LDA !RNARDËTTIR

((
!NDLÅTIL TÒLKUN ¹ ÖEKKTU EFNI

Sýningin er einkum ætluð börnum frá fimm til tíu gæti ég trúað.
Hún tekur um klukkustund í flutningi og verður í förum milli skóla
sækist þeir eftir henni. Það er
ekki beint ferskur blær yfir henni
en minn maður átta ára sagði
þetta ágætt og er yfirleitt spar á
hrósið.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

¥ SAMSTARÙ VIÈ VESTURPORT
&ÎS  KL  5003
&ÎS  KL  5003
&IM  KL  5003
&IM  KL  5003
,AU  KL 
-IÈASALA  
WWWBORGARLEIKHUSIS

 MARS FÎSTUD SÕN KL 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00
MARS LAUGARD SÕN KL 

AUGLÝSINGASÍMI
Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

550 5000
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 ER VIÈBJËÈSLEG SÎGUFÎLSUN
Kvikmyndin 300 hefur
slegið í gegn beggja vegna
Atlantshafsins og hlotið
prýðisgóða dóma. Ekki eru
þó allir á eitt sáttir og eru
Íranar brjálaðir yfir því
söguklámi sem þeir segja
að þarna birtist og telja
myndina vera hluta af því
áróðursstríði sem ríkir
milli Bandaríkjanna og
Írans.

AÈ SELJA RÁTTINN AÈ UM  "ÅTLALÎGUM

Vill selja
Bítlalögin
Talið er að hinnn sjálfskipaði fyrrum konungur poppsins, Michael
Jackson, ætli að selja Bítlinum
fyrrverandi Sir Paul McCartney útgáfuréttinn að Bítlalögunum
fyrir um 26 milljarða króna.
Jackson er staddur í London
um þessar mundir ásamt börnunum sínum tveimur. Hann hefur
átt í miklum fjárhagserfiðleikum
eftir að hann var ákærður fyrir
kynferðislega misnotkun. Jackson eignaðist réttinn á yfir 200
Bítlalögum árið 1985 þegar hann
bauð betur en McCartney og Yoko
Ono. McCartney hefur lengi viljað eignast lögin aftur og hugsanlega verður sá draumur að veruleika von bráðar.

Kvikmyndin 300 gerist 480 fyrir
Krist og segir frá þriggja
daga löngum bardaga
milli hersveita Xerxes I Persakonungs
og hinna þrjú hundruð Spartverja undir
stjórn Leónídas í Laugarskörðum. Myndin er
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UNGUR 3PARTVERJA
SEM GEKK MILLI
BOLS OG HÎFUÈS
¹ ÖÒSUNDUM
0ERSA

ARS
6. M
1
D
SÝN
FRUM

ER
9. HV UR!
VINN

JA JA SMF
SENDU SMS 0 OG ÞÚ
190
Á NÚMERIÐIÐMIÐA FYRIR TVO!
N
MARGT FLEIRA
GÆTIR ERUUN
D MYNDIR OG
BÍÓMIÐAR, DV
VINNINGAR

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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byggð á myndasögubókum Franks
Miller og þykir fanga andrúmsloft
þeirra einstaklega vel.
Heldur þykir þó á Persa hallað í myndinni, þeir sýndir sem
ýmist ódauðlegar verur, skrímsli
eða heiglar sem varla eiga sér
viðreisnarvon gegn hinum öflugu og vel þjálfuðu Spartverjum.
Íranska samfélagið í Bandaríkjunum hefur logað og skrifar hinn
virti blaðamaður Omid Memarian að hann hafi verulegar áhyggjur af því hvernig sagan er túlkuð
í þágu málstaðar Bandaríkjanna.
Xerxes er sýndur sem harðstjóri
en Memarian bendir á að afi konungsins, Syrian fyrsti, hafi verið
sá sem frelsaði gyðinga úr klóm
Babylónmanna og hafi skrifað
eitt fyrsta uppkastið að mannréttindum 539 fyrir Krist.
Ali Amoushani arkitekt hefur
verið búsettur á Íslandi um
nokkurt skeið og sá myndina á
sunnudagskvöldið. Hann segist
hafa fyllst viðbjóði yfir því sem
hann sá á hvíta tjaldinu. „Hún
risti ótrúleg grunnt og er
í raun hræðileg í alla
staði,“ segir Amoushani, sem hafði haft
veður af sterkum
viðbrögðum landa
sinna. Hann tekur
þó skýrt fram að
þrátt fyrir

að hann sé enginn þjóðernissinni,
enda búið utan Írans stóran hluta
ævinnar, þá sé 300 hreinasta sögufölsun.
„Xerxes er sýndur sem svartur og hálfgerður kynskiptingur en
hann var svipaður á hörund og Alexander mikli,“ útskýrir Amoushani. „Eftir því sem mínar sögubækur kenna voru Persar
aríar en í þessari mynd
mætti eins ætla að við
værum frá Afríku,“
bætir Amoushani við.
Hann segist þó sannfærður um að fólk muni
sjá í gegnum þetta og að
myndin muni ekki skilja
mikið eftir sig. „Þetta er
ein af fjölmörgum tilraunum Hollywood til að láta
Persa líta út fyrir að vera
villimenn,“
segir
Amoushani,
sem
tekur
undir
þær
skýringar
að í myndinni sé að
finna anga
af þeirri
hræðslu
og togstreitu
sem
ríki
milli

Bandaríkjanna og Íran um þessar
mundir. „Ekki spurning, þetta er
að einhverju leyti pólitísk mynd,“
segir Amoushani.
Kvikmyndafyrirtækið
Warner Bros. sem dreifir myndinni
hefur séð sér þann kost nauðugan
að senda frá sér yfirlýsingu þar
sem kemur fram að 300 sé fyrst
og fremst skáldskapur. „Myndin
er lauslega byggð á sögulegum staðreyndum. Warner
Bros. framleiddi myndina
eingöngu til að skemmta
áhorfendum og það var
alls ekki ætlun fyrirtækisins að vanvirða þjóðarbrot
eða setja fram einhverja
stjórnmálaskoðun.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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%R EKKI S¹TTUR VIÈ
Ö¹ SÎGUFÎLSUN
SEM BIRTIST Å KVIK
MYNDINNI 

Blóði drifinn stríðsdans
ÁRIÐ 480 fyrir Krists burð sigldi
Persaher undir stjórn Xerxes yfir
Bosporussund og ætlaði að leggja
Grikkland undir heimsveldi sitt.
Evrópa hefði verið auðunnin ef
hinum goðumlíka konungi hefði
tekist ætlunarverk sitt og saga
heimsálfunnar væri eflaust önnur.
300 er byggð á myndasögu hins
ofurvinsæla myndasöguhöfundar
Franks Miller um þennan sögulega
atburð í fornöld. Leónídas Spartverjakonungur vildi ólmur stöðva
innrás Persa í fæðingu og fá leyfi
hjá bæði þingi og véfrétt að sameina ógnarsterkan Spörtuher sem
senda átti Xerxes aftur til síns
heima. En þegar rammspilltir spámenn og föðurlandssvikarinn Theron taka höndum saman og hrinda
áætlun konungs ákveður Leónídas að setja saman þrjú hundruð
manna lífvarðasveit sem fær það
hlutverk að tefja fyrir Persum í
Laugarskarði þar til Grikkir sameinast í eitt. Og í stuttu máli tekst
þeim það með lífi sínu og óbilandi
trú á eigin ágæti.
Draumaverksmiðjan Hollywood
tekur mannkynssöguna í sínar
hendur í 300. Spartverjar eru sýndir sem síðustu útverðir siðmenningar og einhverjum sagnfræðingi bregður eflaust í brún þegar
Leónídas og hans menn tala um
þjóð sína sem frjálsa enda Sparta
alræmd fyrir daður sitt við fasisma. Jafnvel er gengið svo langt
að kristgerva Spartverjakonunginn, hans er freistað af hinu illa í
eyðimörkinni þegar Xerxes býður

honum að tilbiðja sig og að launum muni Leónídas hlotnast gull og
grænir skógar. Persar eru á hinn
bóginn dæmdir sem spilltir heiglar
og skrímsli, afskræmdir í alla staði
þótt heimsveldið hafi alla jafna
predikað trúfrelsi og frjálslyndi
þegna sinna. Þetta kemur kannski
ekki á óvart enda njóta austrænar
þjóðir ekki sannmælis þar vestra
um þessar mundir. 300 er fyrst og
fremst listrænt afrek því leikurinn situr ekki mikið eftir. Reyndar má minnast á frammistöðu Gerards Butler í hlutverki Leónídas,
sem tekst með hreinum ágætum að
koma herstjóranum til skila. Tökumenn og tæknibrellumeistarar eru
sigurvegarar dagsins. Bardagaatriðin eru augnakonfekt, minna
einna helst á vel útfærðan nútímaballett þar sem íturvaxnir Spartverjar sveifla sverðum, drepa og
aflima á fallega blóðugan hátt undir
taktfastri og austrænni tónlist Tylers Bates. Klippingarnar eru full-
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 ER LISTR¾N SÎGUFÎLSUN ÖAR SEM
ÅTURVAXNIR 3PARTVERJAR SVEIFLA SVERÈUM
OG SPJËTUM Å SNILLDARLEGA VEL ÒTF¾RÈ
UM BARDAGAATRIÈUM

komnar og umhverfi myndarinnar
einstakt.
Þegar öllu er á botninn hvolft
er 300 listrænn dans á þunnri línu
sögunnar, gleði fyrir bæði auga og
eyra en ekki til þess fallinn fyrir
menntaskólanema að notast við
þegar læra skal gríska sögu.
&REYR 'ÅGJA 'UNNARSSON
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Startart ýtt úr vör
Startart opnaði dyrnar fyrir gestum og gangandi í fyrsta sinn síðastliðinn laugardag. Listsalurinn
er rekinn af sjö listakonum sem
allar eru starfandi myndlistarmenn og munu þær skipta með

sér vöktum á bak við afgreiðsluborðið.
Fjöldi fólks leit við í Startart
á laugardaginn enda listsalurinn
til húsa í björtu og fallegu rými
við Laugaveginn.

5-! 4(52-!. "ANDARÅSKA LEIKKONAN ER

H¾TT MEÈ K¾RASTA SÅNUM !NDRE "ALAZS

Uma hætt
með Balazs
Leikkonan Uma Thurman er hætt
með kærasta sínum Andre Balazs.
Hættu þau saman aðeins nokkrum
dögum eftir að orðrómur var uppi
um að þau ætluðu að ganga upp að
altarinu í sumar.
Uma, sem er 36 ára, og hinn
fimmtugi Andre, höfðu verið
í sambandi síðastliðin þrjú ár.
Ethan Hawk, fyrrverandi eiginmaður Thurman, virtist á sínum
tíma vera ánægður með samband þeirra og ætlaði hann meira
að segja að vera viðstaddur brúðkaupið. „Þau passa vel saman.
Stundum finnst mér eins og hann
geri Umu mun hamingjusamari
en ég gat nokkurn tímann gert,“
sagði hann fyrir nokkru síðan.

'!,,%2¥ ',%¨) ¶¾R ¶ËRUNN OG 'ÅGJA

VORU GLAÈLEGAR AÈ SJ¹ Å NÕJA LISTSALNUM

34!24!24 &!'.!¨ -ARGRÁT ¶ORSTEINS
DËTTIR OG "ENEDIKT "ACHMANN SAM
GLÎDDUST ®NNU %YJËLFSDËTTUR SEM ER EIN
LISTAMANNANNA SEM STANDA AÈ 3TARTART

!&2!+3452 %2&)¨)3).3 SA «LAFSDËTTIR
OG ¶ËREY %YÖËRSDËTTIR VORU ¹N¾GÈAR MEÈ
¹RANGURINN EN SA ER EINN SJÎMENNING
ANNA SEM SETTU LISTSALINN ¹ LAGGIRNAR

&*®,"2%944 &,«2! 3TARTART ER NÕJASTA
VIÈBËTIN Å SÅBREYTILEGA MENNINGARFLËRUNA
VIÈ ,AUGAVEGINN
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70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir
í stjórnunarstarf innan 5 ára
að námi loknu.

-%4!,,)#! 3PILAR ¹ 7EMBLEY Å SUMAR

Metallica á
Wembley

Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn
í félagsvísindum á Íslandi.

Rokkararnir í Metallica spila á
hinum nýendurbyggða Wembleyleikvangi í London í sumar. Tónleikarnir, sem verða haldnir 8. júlí,
verða hluti af tónleikaferð sveitarinnar Sick of the Studio ´07.
Metallica, sem hélt vel heppnaða tónleika í Egilshöll sumarið 2004, er um þessar mundir að
taka upp sína nýjustu breiðskífu,
sem er væntanleg í lok þessa árs
eða byrjun þess næsta. „Allar
þær hljómsveitir sem segjast ekki
vilja spila þarna fyrir framan
svona marga aðdáendur eru einfaldlega að ljúga,“ sagði Lars Ulrich, trommari Metallica, um tónleikana á Wembley.

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.
Nær helmingur nemenda dvelur
eitt misseri erlendis t.d. í Kína.
Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Minnum á að við erum þegar farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist. Umsóknareyðublöð
eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is
Lagadeild

Viðskiptadeild

Félagsvísindadeild

2)#+9 '%26!)3 (ANDRITSHÎFUNDUR OG
AÈALLEIKARI GAMANÖ¹TTARAÈARINNAR %XTRAS

Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

Lokaþáttur
af Extras

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Breski grínistinn Ricky Gervais og
félagi hans, leikarinn og handritshöfundurinn Stephen Merchant,
hafa ákveðið að semja sérstakan lokaþátt af gamanþáttaröðinni
vinsælu Extras. Verður þátturinn
saminn í staðinn fyrir að ráðast í
gerð þriðju þáttaraðarinnar.
Gervais og Merchant léku sama
leik er þeir gerðu lokaþátt af The
Office og hlaut hann á sínum tíma
mjög góðar viðtökur. Að sögn talsmanns Gervais er gerð lokaþáttarins á algjörum byrjunarreit. Enn á
eftir að ráða leikara og ekki hefur
verið ákveðið hvenær upptökur
hefjast.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“
- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

SÍMI 564 0000
EPIC MOVIE
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS
kl. 4, 6, 8 og 10
NORBIT
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 3.30 og 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
EPIC MOVIE
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA

EPIC MOVIE
NORBIT
SMOKIN´ ACES

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 8
kl. 10 B.I. 16 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu
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,EIKKONAN !NGELINA
*OLIE FLAUG TIL (ANOI
HÎFUÈBORGAR 6ÅET
NAM Å G¾R TIL AÈ
S¾KJA UM LANDVISTAR
LEYFI FYRIR ¾TTLEIDDAN SON
SINN 0AX 4HIEN Å "ANDARÅKJ
UNUM 0AX SEM HEFUR BÒIÈ ¹
MUNAÈARLEYSINGJAH¾LI Å LAND
INU MUN ÖVÅ V¾NTANLEGA FLYTJA
¹ SITT NÕJA HEIMILI ¹ N¾ST
UNNI ¶AR MUN HANN HITTA FYRIR
NÕJAN FÎÈUR SINN "RAD 0ITT OG

SYSTKININ -ADDOX :AHARA OG
3HILOH
/FURFYRIRS¾TAN .AOMI
#AMPBELL HËF Å G¾R
AÈ SKÒRA OPINBERA
BYGGINGU Å .EW 9ORK
Å REFSINGARSKYNI FYRIR
AÈ HAFA HENT FAR
SÅMA Å AÈSTOÈARKONU
SÅNA #AMPELL VAR
D¾MD SEK UM AT
H¾FIÈ OG Å STAÈ ÖESS

AÈ SITJA INNI ¹KVAÈ HÒN AÈ GERAST
SKÒRINGAKONA Å FIMM DAGA &JÎLDI
LJËSMYNDARA SMELLTI MYNDUM AF
HENNI ER HÒN M¾TTI TIL STARFA Å
G¾R 3KÒRINGARNAR FARA ÖË FRAM
FYRIR LUKTUM DYRUM
3TUÈNINGSBRÁFUM HEFUR
RIGNT YFIR AÈD¹ENDA
SÅÈU POPPPRINSESSUNN
AR "RITNEY 3PEARS EFTIR
AÈ FJÎLSKYLDA HENNAR ËSK
AÈI EFTIR AUKNUM STUÈN

INGI "RITNEY ER UM ÖESSAR
MUNDIR Å VÅMUEFNAMEÈ
FERÈ Å +ALIFORNÅU OG M¹
ÖVÅ EKKI SKOÈA HEIMA
SÅÈUNA EN VINIR HENN
AR OG VANDAMENN
HAFA KOMIÈ STUÈN
INGNUM ¹LEIÈIS TIL
HENNAR ¹ ANNAN
H¹TT
(ARRY PRINS VERÈ
UR SEM KUNNUGT

ER SENDUR TIL ¥RAKS Å LOK ÖESSA
¹RS !F ÖVÅ TILEFNI HAFA VINIR
HANS OG VELUNNARAR ¹KVEÈ
IÈ AÈ HALDA HONUM GL¾SI
LEGA VEISLU ¹ SKEMMTI
STAÈNUM -AHIKI Å MIÈ
BORG ,UNDÒNA 6EISLAN
VERÈUR ÎLL HIN GL¾SILEG
ASTA EN ÖAÈ ER BESTI VINUR
PRINSINS 'UY 0ELLY SEM
HEFUR VEG OG VANDA AF SKIPU
LAGNINGUNNI

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS
((((
VJV TOPP5.IS

FEITASTA
GRÍNMYND
ÁRSINS

Rómantísk gamanmynd

Hefur þú einhvern
tíman gert mjög
stór mistök?

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

BREAKING AND ENTERING
/ ÁLFABAKKA
300.

kl. 5:30 - 8 -9:15-10:30

300. VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:30

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

300.

kl. 5:30 -8 -10:10 -10:30

B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50

B.i.12

NORBIT

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 4 - 6

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 8

Leyfð

Leyfð

VEFURINN ... M/- Ísl tal

kl. 3:50

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 5:50

Leyfð

SMOKIN ACES

kl. 6:30 - 9 - 10:40

B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:15

B.i.12

PARIS, JE T’AIME

kl. 5:50 - 8 - 10:20

DIGITAL
DIGITAL

kl 17:40

LETTERS FROM...

kl. 5:30

B.i.16

HORS DE PRIX kl 17:40 – 20:00 – 22:20

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

TELL NO ONE

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI
B.i.16

B.i.16

300.

kl 20:00 - 22:20

/ AKUREYRI

300

kl. 8 - 10:30

B.i. 16

300

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i. 16

NUMBER 23

kl. 8

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8

Leyfð

LAST KING...

kl. 10

B.i. 16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 10

B.i. 12

&2¡44)2 !& &«,+)
3ÎNGVARINN 2YAN !DAMS
VERÈUR Å GESTAHLUTVERKI ¹ ANN
ARRI BREIÈSKÅFU LEIKKONUNN
AR -INNIE $RIV ER SEM
ER V¾NTANLEG SÅÈAR ¹
ÖESSU ¹RI 0LATAN HEIT
IR 3EA 3TORIES OG MUN
FYLGJA EFTIR PLÎTUNNI %V
ERYTHING )VE 'OT IN
-Y 0OCKET FR¹ ¹RINU
 SEM FÁKK HELD
UR SLAKA DËMA GAGN
RÕNENDA 4HE #ARDIN
ALS HLJËMSVEIT !DAMS

SPILAR EINNIG ¹ PLÎTUNNI
¹SAMT SÎNGKONUNNI ,IZ
0HAIR OG 2AMI *AFF
EE SEM HEFUR UNNIÈ
MEÈ &OO &IGHTERS
!DAMS ER MEÈ
MÎRG J¹RN Å ELD
INUM ÖVÅ N¾STA
PLATA HANS
%ASY 4IGER
KEMUR ÒT
 JÒNÅ

*ENNIFER ,OPEZ
SEGIST EKKI ¾TLA
AÈ TALA ILLA UM
FYRRVERANDI ¹ST
MENN SÅNA FYRR
EN HÒN VERÈUR
 ¹RA GÎMUL *
,O ER  ¹RA OG
HEFUR VERIÈ GIFT Å
ÖRÅGANG (ÒN SEGIR
AÈ ÖAÈ MYNDI VALDA
OF MIKLUM VANDR¾È
UM EF HÒN F¾RI AÈ
BAKTALA FYRRUM EIG

INMENN SÅNA NÒNA
b+ANNSKI ÖEGAR ÁG
VERÈ ¹TTR¾È Ö¹ KEM
ÁG MEÈ ÎLL SM¹ATRIÈ
IN m SEGIR * ,O EN MEÈAL
FYRRUM ¹STMANNA HENN
AR ERU LEIKARINN "EN
!FFLECK OG RAPPAR
INN 0UFF $ADDY
,INDSAY ,OHAN
HEFUR ENGAN
¹HUGA ¹ ÖVÅ
AÈ HITTA PABBA

SINN SEM LOSNAÈI NÕVER
IÈ ÒR FANGELSI ¶ETTA KOM
BERLEGA Å LJËS UM DAG
INN ÖEGAR ,INDSAY VAR
PLÎTUSNÒÈUR Å PARTÅI Å
.EW 9ORK ,OHAN LÁT
DYRAVERÈINA Å PARTÅINU
HAFA MYNDIR AF PABBA
SÅNUM OG SAGÈI
ÖEIM AÈ HLEYPA
HONUM EKKI INN EF
HANN LÁTI SJ¹ SIG



 MARS  ¶2)¨*5$!'52

 "ÒINN AÈ SPILA Å  MÅNÒTUR Å VETUR EN
KEMST SAMT Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ
¶AÈ VAKTI NOKKRA ATHYGLI AÈ !RNAR ¶ËR
6IÈARSSON LEIKMAÈUR HOLLENSKA FÁLAGSINS
4WENTE SKYLDI VERA VALINN Å ÅSLENSKA
LANDSLIÈIÈ Å G¾R !RNAR ¶ËR HEFUR AÈEINS
LEIKIÈ Å  MÅNÒTUR MEÈ 4WENTE Å
HOLLENSKU DEILDINNI Å VETUR OG ÖAR
AF  MÅNÒTUR ¹ ÖESSU ¹RI (ANN
HEFUR AÈEINS KOMIÈ AF BEKKNUM Å
TVÎ SKIPTI !LDREI HEFUR !RNAR KOMIST Å
BYRJUNARLIÈ FÁLAGSINS 6ISSULEGA LÁK HANN
¹G¾TLEGA Å SÅÈASTA LANDSLEIK GEGN 3VÅUM
EN S¹ LEIKUR VAR SPILAÈUR Å OKTËBER
SÅÈASTLIÈNUM

Enska bikarkeppnin:
-!. 54$ -)$$,%3"2/5'(



  #RISTIANO 2ONALDO VÅTI  

4/44%.(!- #(%,3%!



  !NDRIY 3HEVCHENKO    3HAUN 7RIGHT
0HILLIPS    2OBBIE +EANE VÅTI  

Lækkar í launum við að gerast atvinnumaður
+NATTSPYRNUKAPPINN (ÎSKULDUR %IRÅKSSON LEIKUR EKKI MEÈ 6ÅK
INGI Å ,ANDSBANKADEILDINNI Å SUMAR ÖVÅ HANN HEFUR VERIÈ L¹N
AÈUR TIL NORSKA FÁLAGSINS 6IKING (ÎSKULDUR HEFUR EINNIG FRAM
LENGT SAMNING SINN VIÈ 6ÅKINGA TIL ¹RSINS  EN NORSKA
FÁLAGIÈ HEFUR ENGU AÈ SÅÈUR FORKAUPSRÁTT ¹ KAPPAN
UM STANDI HANN SIG Å NORSKA BOLTANUM (ÎSKULDUR VAR
Å SAMNINGAVIÈR¾ÈUM UM KAUP OG KJÎR ÖEGAR &RÁTTA
BLAÈIÈ HEYRÈI Å HONUM Å G¾R (ANN ¹ EKKI VON ¹ ÖVI
AÈ Ö¾R VIÈR¾ÈUR SIGLI Å STRAND SÎKUM H¹RRA LAUNA
KRAFNA
b¡G ER EKKI AÈ FARA ÒT TIL AÈ GR¾ÈA PENINGA
OG ÁG GERI MÁR GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ ÁG ER AÈ
L¾KKA Å LAUNUM MIÈAÈ VIÈ Ö¾R TEKJUR SEM
ÁG HEF Å DAG Å MINNI VINNU OG HJ¹ 6ÅKINGI m SAGÈI
(ÎSKULDUR SEM ER LÎGFR¾ÈIMENNTAÈUR OG STARFAR SEM SLÅKUR
HJ¹ ,OGOS LÎGMANNSÖJËNUSTU
b¡G ER AÈ FARA ÒT TIL AÈ SJ¹ HVAÈ ÁG KEMST SEM KNATTSPYRNUMAÈUR
EF ÁG GET EINBEITT MÁR AÈ ÖVÅ 3VO SPILAR LÅKA INN Å AÈ ÁG GET
EYTT MUN MEIRI TÅMA MEÈ FJÎLSKYLDUNNI SEM ATVINNUMAÈUR

SPORT FRETTABLADIDIS

²23,)4

(®3+5,$52 %)2¥+33/. +.!443092.5-!¨52 6%2¨52 %++) 2¥+52  ¶6¥ !¨ '%2!34 !46)..5-!¨52

EN ÁG ¹ TVÎ UNG BÎRN ¡G ER Å TÅMAFREKRI VINNU OG FËTBOLTA ÖANNIG AÈ
ÁG ER EKKI EINS MIKIÈ HEIMA HJ¹ MÁR OG ÁG VILDI VERAm
(ÎSKULDAR BÅÈUR VERÈUGT VERKEFNI Å .OREGI ÖVÅ FÁLAGIÈ KEYPTI ¹ DÎGUN
UM STERKAN SKOSKAN LEIKMANN SEM SPILAR SÎMU STÎÈU OG HANN
3¹ HEITIR -AURICE 2OSS OG LÁK ¹ÈUR MEÈ 'LASGOW 2ANGERS OG
HEFUR EINNIG SPILAÈ LANDSLEIKI FYRIR 3KOTLAND
b$AGINN ¹ÈUR EN ÁG FËR ÒT TIL REYNSLU HJ¹ FÁLAGINU ¹KV¹ÈU ÖEIR
AÈ KAUPA ÖENNAN 2OSS ¡G VISSI ÖVÅ EKKI ALVEG HVAÈA MÎGU
LEIKA ÁG ¹TTI ¶EIR VILJA NÒ SAMT F¹ MIG OG ÖAÈ ER EFLAUST
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR ÖVÅ ¶ETTA VERÈUR SKEMMTILEG BAR¹TTA
VIÈ
HANN OG ÖAÈ VERÈUR MIKIL ¹SKORUN AÈ VINNA SÁR S¾TI Å LIÈ
INU ¡G HEF TRÒ ¹ MÁR OG ÁG ER EKKI AÈ FARA ÖARNA ÒT TIL ÖESS AÈ SITJA
¹ BEKKNUM m SAGÈI (ÎSKULDUR SEM BÅÈUR SPENNTUR EFTIR ÖVÅ AÈ
KOMAST ÒT
b¶ETTA ER SPENNANDI OG GAMAN AÈ F¹ T¾KIF¾RI Å EITT ¹R TIL AÈ SJ¹
HVORT ÖETTA LÅFERNI SÁ EITTHVAÈ SEM HENTAR MÁR OG MINNI FJÎL
SKYLDU +OSTURINN VIÈ AÈ ÖETTA SÁ AÈEINS EINS ¹RS SAMNINGUR ER
S¹ AÈ EF ÖETTA ER EKKERT FYRIR MIG Ö¹ GET ÁG BARA KOMIÈ HEIM Å
STAÈ ÖESS AÈ SITJA FASTUR Å NOKKUR ¹R m SAGÈI (ÎSKULDUR

+3¥ BÕST EKKI VIÈ (EIÈARI
AFTUR Å UNDANKEPPNI %Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari tilkynnti í gær landsliðshópinn sem mætir
Spánverjum á Mallorca hinn 28. mars næstkomandi. Heiðar Helgason er enn
fjarverandi og býst sambandið ekki við honum aftur í þessari undankeppni.
&«4"/,4) Heiðar Helguson gefur

&®'.5¨52 2ONALDO FAGNAÈI MARKI SÅNU

HREINT ËGURLEGA Å G¾RKVÎLDI
&2¡44!",!¨)¨!&0

%NSKA BIKARKEPPNIN

Man. Utd og
Chelsea áfram
&«4"/,4) Manchester United og

Chelsea tryggðu sér sæti í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar í gær. United lagði Middlesbrough, 1-0, en Chelsea lagði Tottenham, 1-2.
Manchester United mætir Watford í undanúrslitum en Chelsea
þarf að berjast við Blackburn.
Draumaúrslitaleikur margra er
því enn í myndinni.
Undanúrslitaleikirnir fara fram
hinn 14. apríl næstkomandi.
HBG

%NSKA LANDSLIÈIÈ

McClaren hóar
í Nugent
&«4"/,4) Það er ekki um auðug-

an garð að gresja hjá Englendingum þegar kemur að framherjum
en nú hefur landsliðsþjálfarinn,
Steve McClaren, hóað í 1. deildarleikmanninn David Nugent sem
leikur með Preston North End.
Nugent var upphaflega valinn í
U-21 árs landslið Englands en var
færður upp um einn flokk þegar
Darren Bent, leikmaður Charlton,
varð að draga sig út úr landsliðshópnum vegna meiðsla.
Gareth Barry, leikmaður Aston
Villa, hefur einnig verið kallaður í
enska hópinn.
HBG

ekki kost á sér í landsliðshóp Íslands sem mætir Spánverjum á
Mallorca á miðvikudag í næstu
viku. Geir Þorsteinsson, formaður
KSÍ, segir að ekki sé búist við því
að Heiðar spili aftur fyrir landsliðið í þessari undankeppni.
Eyjólfur Sverrisson ræddi lengi
í vikunni við Heiðar, sem fullvissaði hann um að ástæður sínar væru
persónulegs eðlis. Ekki vegna
óánægju með KSÍ, landsliðsþjálfara eða leikmenn.
Heiðar var síðast valinn í landsliðshópinn sem mætti Norður-Írum
og Dönum í september síðastliðnum. Þá lék hann ekkert með liðinu
og sat báða leikina á varamannabekknum.
„Að sjálfsögðu er mikill missir að honum enda einn af fáum í
hópnum sem eru að spila á grasi
þessa stundina,“ sagði Eyjólfur.
Tveir nýliðar eru í vali Eyjólfs,
þeir Atli Jóhannsson úr KR og
Gunnar Þór Gunnarsson sem leikur með Hammarby í Svíþjóð.
Indriði Sigurðsson var ekki valinn í landsliðið að þessu sinni og
þar sem Arnar Þór Viðarsson hefur
lítið sem ekkert fengið að spila
með sínu félagsliði í vetur má gera
ráð fyrir því að Gunnar Þór verði í
byrjunarliði Íslands í stöðu vinstri
bakvarðar.
„Ég er fyrst og fremst ánægður
með að vera valinn og tel það heiður að tilheyra þessum hópi,“ sagði

(%--) /' */,,) (ERMANN ER REYNDASTI

MAÈUR LANDSLIÈSINS

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

¥SLENSKI LANDSLIÈSHËPURINN

71. leikur
Hermanns
&«4"/,4) Hermann Hreiðarsson

mun á miðvikudaginn í næstu
viku leika sinn 71. landsleik ef
hann kemur við sögu gegn Spánverjum. Hann hefur átt við
meiðsli að stríða að undanförnu
en Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari segir að hann sé nú orðinn heill heilsu.
ES¹

,!.$3,)¨3(«052)..
-ARKVERÈIR
RNI 'AUTUR !RASON
$AÈI ,¹RUSSON

6½LERENGA
&(

6ARNARMENN
"%¨)¨ &92)2 3)'2) 'EIR ¶ORSTEINSSON FORMAÈUR +3¥ OG %YJËLFUR 3VERRISSON LANDS

LIÈSÖJ¹LFARI VIRÈAST BIÈJA TIL ALM¾TTISINS FYRIR SIGRI ¹ 3P¹NVERJUM "JARNI *ËHANNSSON
AÈSTOÈARÖJ¹LFARI FYLGIST MEÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Gunnar Þór við Fréttablaðið í gær.
„Ég átti svo sem von á því að fá tækifærið með landsliðinu einhvern tímann en kannski ekki svo snemma,“
bætti hann við. Eyjólfur sagðist
binda vonir við að Gunnar yrði hans
kjörleikmaður í þessa stöðu, sem íslenska landsliðið hefur átt í vandræðum með undanfarin ár.
Valið kemur þó nokkuð á óvart.
„Hann stóð sig vel í æfingamótinu
á La Manga með KR og ég sá hann
einnig í tveimur leikjum í deildarbikarkeppninni. Hann vex með
hverjum leik.“
Landsliðsþjálfarinn sagði að

margir sinna leikmanna væru að
taka þátt í undirbúningstímabili
með sínum liðum og því ekki í sínu
besta formi.
„Engu að síður ætlum við að
standa okkur vel og verða landi
og þjóð til sóma. Ég veit að þetta
verður gríðarlega erfiður leikur.
Ég reikna með því að Spánverjar verða mikið með boltann og við
verðum því að loka okkar varnarsvæðum vel,“ sagði Eyjólfur.
Hann fer fyrr til Spánar til að
fylgjast með leik Spánar og Danmerkur í Madríd á laugardaginn
kemur.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

(ERMANN (REIÈARSSON
«LAFUR ®RN "JARNASON
¥VAR )NGIMARSSON
+RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON
'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON
'UNNAR ¶ËR 'UNNARSSON

#HARLTON
"RANN
2EADING
"RANN
!: !LKMAAR
(AMMARBY

-IÈVALLARLEIKMENN
"RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON
2EADING
!RNAR ¶ËR 6IÈARSSON
&# 4WENTE
*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON
"URNLEY
3TEF¹N 'ÅSLASON
,YN
%MIL (ALLFREÈSSON
4OTTENHAM
!TLI *ËHANNSSON
+2
3ËKNARMENN
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN
"ARCELONA
6EIGAR 0¹LL 'UNNARSSON
3TAB¾K
'UNNAR ( ¶ORVALDSSON (ANNOVER 
(ANNES ¶ 3IGURÈSSON
"RÎNDBY

&¹IR ¾FINGALEIKIR ÅSLENSKA LANDSLIÈSINS TIL UMR¾ÈU ¹ BLAÈAMANNAFUNDI +3¥ Å G¾R

Stóð til boða að leika gegn Svartfjallalandi
&«4"/,4) Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, sagði að erfitt hefði
reynst að fá æfingaleiki fyrir íslenska landsliðið undanfarið. Það
stæði þó til bóta og stefnt væri að
því að leika 8-10 landsleiki á ári.
KSÍ reyndi að fá leiki bæði
í nóvember og febrúar síðastliðnum. Til stóð að leika gegn
Lúxemborg í nóvember en knattspyrnusamband landsins dró sig
úr leiknum með skömmum fyrirvara.
Þá stóð til boða að leika gegn

Svartfjallalandi
næstkomandi
laugardag en Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari ákvað að
það myndi ekki henta liðinu.
„Okkar leikmenn eru margir á
undirbúningstímabili með sínum
liðum og eru flestir að spila á
gervigrasi. Ef við færum að spila
á grasi með stuttu millibili færi
það mjög illa í menn. Við gætum
ekkert æft á milli leikjanna. Við
viljum frekar nýta þennan tíma
til að leikmenn verði 100% klárir
í leikinn gegn Spáni þar sem við
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þurfum á öllu okkar að halda.“
Eyjólfur sagði að skortur á æfingaleikjum gerði sér erfitt fyrir
en að hann væri samt ekki ósáttur við vinnubrögð KSÍ. „Ég er
sáttur við þau svör sem ég hef
fengið og skil þau vel. Svona er
umhverfið. Það þarf að skipuleggja þessi mál langt fram í tímann og það erum við að gera nú,“
sagði hann. Nú þegar hefur hafist
vinna til að finna leik fyrir liðið í
febrúar á næsta ári.

&)2 ,%)+)2 %IÈUR 3M¹RI FËR SÅÈAST FYRIR

ÅSLENSKA LANDSLIÈINU Å OKTËBER SÅÈASTLIÈN
UM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Skallagrímur og ÍR komast í
undanúrslit eftir hörkuleiki
+®2&5"/,4) Átta liða úrslitum Ice-

%).!2 («,-'%)233/. %INSTAKLEGA ËHEPPINN MEÈ MEIÈSLI ¹ ÖESSUM VETRI
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

«HEPPNIN ELTIR %INAR (ËLMGEIRSSON ¹ RÎNDUM

Með brjósklos og fer
í aðgerð á morgun
(!.$"/,4) Það á ekki af lands-

liðsmanninum Einari Hólmgeirssyni að ganga. Hann meiddist
skömmu fyrir HM og gat því
engan þátt tekið í mótinu. Hann
var frá í ellefu vikur en á laugardaginn sneri hann loks aftur á
völlinn.
Honum gekk mjög vel framan
af leik og var búinn að skora ein
fimm mörk þegar áfallið dundi
yfir um miðjan síðari hálfleik.
„Ég stökk upp í skot og lenti
eitthvað asnalega. Ég fékk um
leið nístandi sársauka í bakið
og svo kom í ljós í dag [í gær]
að ég er með brjósklos. Ég þarf
að fara undir hnífinn á miðvikudag,“ sagði Einar sársvekktur
við Fréttablaðið í gær.

„Þetta er gríðarlega svekkjandi. Ég var búinn að æfa eins
og skepna og hef sjaldan eða
aldrei verið í betra formi. Svo
gerist þetta í fyrsta leik eftir ellefu vikna meiðsli. Það er varla
að maður trúi þessu. Ég verð frá
að lágmarki 6-8 vikur og ef ég er
heppinn næ ég endanum á tímabilinu með Grosswallstadt sem
og umspilinu gegn Serbum sem
er kannski mikilvægara,“ sagði
Einar sem gerði fyrir nokkru
síðan samning við þýska liðið
Flensburg og gengur í þeirra
raðir í sumar.
„Það er eins gott að maður
er með samning. Það hefði ekki
verið gaman að vera án samnings núna,“ sagði Einar.
HBG

land Express-deildar karla lýkur í
kvöld með tveimur oddaleikjum.
KR tekur þá á móti ÍR og Grindavík heimsækir Skallagrím öðru
sinni. Áhugavert er að allir leikir
þessara liða hafa unnist á útivelli.
Njarðvík og Snæfell eru þegar
komin í undanúrslit og í kvöld
liggur ljóst fyrir hverjir andstæðingar þeirra verða.
Rimma
Reykjavíkurliðanna
KR og ÍR verður vafalítið mjög
hörð. ÍR-ingar unnu fyrsta leikinn í DHL-höllinni sem var frekar
slakur en þeir voru engan veginn
tilbúnir í verkefnið á heimavelli
sínum í öðrum leik liðanna. Bárður Eyþórsson, þjálfari Fjölnis, á
von á mjög jöfnum og skemmtilegum leik.
„ÍR-ingarnir verða að mæta afslappaðri núna en síðast en þeir
virkuðu yfirspenntir síðast. Ég
held að þetta verði rosalega góður
leikur og vænti þess að bæði lið
verði virkilega tilbúin í slaginn að
þessu sinni. Það verður barist um
alla bolta, eflaust mörg mistök en
leikurinn verður jafn og spennandi.
Þessi leikur snýst fyrst og
fremst um andlegan styrk og hið
margfræga dagsform. Það er meiri
reynsla í KR-liðinu en við skulum
ekki gleyma því að það eru mjög
sterkir karakterar í þessu ÍR-liði
eins og Hreggviður, Eiríkur, Keith
og Nate. Við vorum að leika okkur
að spá hér í vinnunni áðan og þá
sagði ég 74-73 fyrir ÍR og ég stend
við það,“ sagði Bárður og hló.
Síðast þegar Grindavík heimsótti Skallagrím unnu Suðurnesjamenn eftir framlengdan leik.
Skallagrímur hefndi með góðum
útisigri á sunnudag. Bárður held-
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ur að Skallagrímsliðið sé aftur
komið á beinu brautina.
„Ég var hrifinn af Skallagrími í
öðrum leiknum. Axel Kárason tók
Pál Axel hreinlega í bakaríið og ég
held að Páll hafi fengið eitt opið
skot í leiknum og það klikkaði.
Svo góður var varnarleikurinn. Ég
held að Skallagrímur klári þennan
leik og þeir gefa þetta ekki eftir á

heimavelli í oddaleik. Ég held líka
að Valur þjálfari sé búinn að koma
hausnum á mönnum í rétt lag á ný
en þeir töpuðu síðustu tveim leikjunum í deildinni og svo kom tapið
í framlengingu í byrjun úrslitakeppninnar. Mig grunar að Skallagrímur sé kominn á skrið aftur,“
sagði spámaðurinn og þjálfarinn
Bárður Eyþórsson.
HBG
BMW 3 lína
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Sopranos-stjarna í íslenskri kvikmynd
„Mér finnst rosalega gaman og
gott að fara út að borða en þar
sem ég er með tvo litla stráka
snæðum við bóndinn oft heima.
Þá er matur frá Fylgifiskum í
miklu uppáhaldi og svo hefur
pítsa númer 15 á matseðlinum
á Eldsmiðjunni lengi verið í
miklu uppáhaldi hjá mér.“
3TEINUNN 6ALA 3IGFÒSDËTTIR STIGAVÎRÈUR Å
'ETTU BETUR
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ekki eitthvert bragð til að trekkja
að í miðasölu heldur miklu frekar
hugsað fyrir framtíðina hjá mér
og fyrir næstu verkefni,“ segir
Ólafur.
Imperioli er íslenskum sjónvarpsáhorfendum að góðu
kunnur en hann leikur Christopher Moltisanti í sjónvarpsþáttunum
um
Tony Soprano og misheiðarlega starfsemi
hans. Imperioli hefur
)-0%2)/,) (VAÈ ÖEKKT

ASTUR FYRIR LEIK SINN Å 3OPR
ANOS EN VAR Å LITLU HLUTVERKI
Å KVIKMYNDINNI 'OODFELLAS
EFTIR -ARTIN 3CORSESE

fjórum sinnum verið tilnefndur til
Emmy-verðlauna fyrir leik sinn
í Sopranos og tvívegis farið
heim sem sigurvegari, auk
þess að hafa verið tilnefndur til Golden Globe tvisvar. Þá lék hann einnig lítið
hlutverk í stórmynd Martin
Scorsese, Goodfellas, auk
þess að hafa leikið í kvikmyndum á
borð við Clockers
og Basketball Diaries.
Ólafur
segir
Imperioli
hafa
ranghvolft augunum þegar honum
var kynnt hlutverkið og í ljós kom að
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„Ég er ekki búinn að segja já,“
segir Baltasar Kormákur leikstjóri sem í dag flýgur utan til
Bandaríkjanna. Þar á hann fund
með spennu- og hrollvekjumeistaranum fræga Wes Craven. Ef vel
fer á með þeim Wes og Balta er
meiningin að setjast að samningaborðinu.
Að sögn Baltasars er ekkert
formlegt í hendi en þeir áttu langan símafund á dögunum þar sem
fyrir lá hugmynd frá Craven þess
efnis að Baltasar leikstýrði kvikmynd sem Craven hyggst þá framleiða.
„Þetta er mjög spennandi verkefni. En það sem mun ráða því
hvort ég er tilbúinn að taka að mér
leikstjórnina er í hvaða klassa Craven vill hafa myndina.“
Verkefnið sem um ræðir er
mynd sem byggist á gömlu miðaldarkvæði sem fjallar um mann
sem lendir í þeirri aðstöðu að
dætur hans lenda á flandri. Lenda
í klóm glæpamanna sem myrða
þær. Örlögin haga því svo þannig
til að þessir sömu morðingjar leita
skjóls fyrir tilviljun á heimili föðurins.
„Venjulegur maður áttar sig á
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VÅÈFR¾GI VILL F¹ "ALTASAR +ORM¹K TIL AÈ
LEIKSTÕRA KVIKMYND SEM HANN HYGGST
FRAMLEIÈA
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því að þarna eru komnir morðingjar dætra hans,“ segir Baltasar.
Wes Craven sjálfur gerði fyrir
margt löngu B-mynd sem byggist á þessu sama kvæði, Jómfrúarmorðin. Og sama gerði Ingmar
Bergman.
„Þetta er ekki beint endurgerð
heldur mynd sem er byggð á þessu
kvæði. Já, fyrir liggja tvær myndir sama efnis. Önnur klassamynd
sem Bergman gerði og hlaut Óskarinn fyrir og gerist sú saga á miðöldum. Og svo b-horrormynd sem
Craven gerði. Það er svolítið erfitt
að ræða við Craven vegna þessarar forsögu, það er að segja honum
hvernig ég ætla að gera miklu
betur en hann sjálfur með þennan
efnivið,“ segir Baltasar kíminn.
„En það á eftir að ræða það
hversu mikið á að leggja í þetta
verkefni. Sjálfur lít ég til mynda
á borð við Straw Dogs eftir Sam
Peckingpath sem fjallar um svipað efni. Venjulegan mann sem
lendir í aðstæðum sem kalla fram

þetta var glæpaforingi. „Það er
auðvitað nokkuð sem hann hefur
gert ótal sinnum. En hann sá eitthvað nýtt í handritinu og féllst því
á að vera með,“
segir Ólafur.
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VIÈ LIÈSTYRKINN
OG SEGIR ÖAÈ
HEIÈUR AÈ
F¹ AÈ VINNA
MEÈ SLÅKUM
ÖUNGAVIGTARMANNI
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„Þetta er allt klappað og klárt og við
höfum náð samningum við hann. En
svo er alltaf til eitthvað sem heitir lífið og það er jú óútreiknanlegt.
Þetta ætti hins vegar að vera nokkuð öruggt,“ segir Ólafur Jóhannesson en bandaríski leikarinn Michael Imperioli hefur samþykkt að
taka að sér hlutverk glæpaforingjans Alexanders í kvikmynd hans,
Stóra planið. Myndin er byggð á
bók Þorvaldar Þorsteinssonar, Við
fótskör meistarans, en með önnur
hlutverk fara þeir Pétur Jóhann
Sigfússon og Eggert Þorleifsson.
Áætlað er að tökur standi yfir
frá byrjun apríl til maíloka og
segir Ólafur það vissulega spennandi að fá að starfa með slíkum
þungavigtarmanni. „En þetta er
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villidýrið í honum. En þetta á allt
eftir að koma í ljós.“
Verkefni þetta er ekki einu sinni
komið á það stig að enn sé farið
að ræða um hvaða leikarar muni
fara með helstu hlutverk. En ef að
líkum lætur verður myndin skotin
í Ameríku. Dótturfélag Universal
Pictures, Rouge, mun fjármagna
myndina. Ef af verður fær Baltasar meiri dreifingu á þessari kvikmynd en nokkur annar íslenskur
kvikmyndaleikstjóri getur státað
af, en viðbúið er að myndin verði
sýnd í þrjú þúsund kvikmyndahúsum víðs vegar um Bandaríkin.
Flestir kvikmyndaáhugamenn
þekkja nafn Wes Craven en eftir
hann liggur dágóður slatti hryllings- og spennumynda, bæði sem
hann hefur leikstýrt og framleitt, en frægastar eru kannski
Nightmare on Elmstreet og
Scream-myndirnar. Honum er
lýst af kvikmyndasérfræðingum
Fréttablaðsins sem sannkölluðum
B-mynda kóngi. JAKOB FRETTABLADIDIS
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Megas kom syni sínum til bjargar
Meistari Megas verður gestasöngvari á nýrri plötu sem sonur
hans Gímaldin og Valur Gunnarsson gefa út í sumar. Platan nefnist Vodka Songs og var hún samin
í Pétursborg þaðan sem hún sækir
innblástur sinn. Kemur Megas við
sögu í titillagi plötunnar.
„Það vantaði einhvern almennilegan stórsöngvara. Við vorum
búnir að reyna margar leiðir að
þessu lagi og það var enginn að
ná því nema Megas sjálfur,“ segir
Valur. „Hann býr í næstu götu
við mig. Við vorum að taka upp
heima þannig að við drógum hann
á svæðið og hann náði þessu undarlega vel. Lagið kallar á að menn
sletti á rússnesku og syngi á ensku
og hann tók þetta með glans.“

Á meðal fleiri listamanna sem
aðstoða þá Val og Gímaldin á
plötunni eru Doddi, fyrrum
trommuleikari Trabant, og
meðlimir Nix Nolte og
Sinfóníuhljómsveitar
Íslands.
Á föstudag og laugardag verða tvennir
tónleikar á Rósenberg
þar sem Valur kemur
fram einn með kassagítarinn, auk þess sem Skot-%'!3 -EISTARI
-EGAS KOM SYNI
SÅNUM 'ÅMALDIN
TIL AÈSTOÈAR ¹ NÕRRI
PLÎTU HANS
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inn James Lowe og hljómsveitin Misery Loves Company troða
upp. Valur mun að mestu flytja
lög eftir Leonard Cohen
á hinum ýmsu tungumálum á meðan Misery
Loves Company mun
hita upp fyrir væntanlega plötu sína Bottleful of Dreams. Lowe,
sem var nýlega valinn
einn af fimm efnilegustu
listamönnum Edinborgar
af blaðinu Inside+Out,
hefur
verið
líkt við

6!,52 '5..!233/. 6ALUR Å MYNDBANDI
VIÈ LAGIÈ 2USSIAN #ENTURY AF PLÎTUNNI
6ODKA 3ONGS (ANN TREÈUR UPP ¹ TVENN
UM TËNLEIKUM ¹ 2ËSENBERG UM N¾STU
HELGI

Thom Yorke og Billy Bragg og
hefur spilað víða í Skotlandi. Er
fyrsta plata hans einnig væntanleg bráðlega.
FB

- Lifið heil

3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

"!+¶!.+!2
¶«2(),$!2 %,¥.!2 %,¥.!2$«4452

Blindu börnin
hennar Evu

E

itt af því sem ég hef lært á óralangri ævi er, að öll burðumst
við með einhverja þá fötlun sem í
frjálslyndara samfélagi væri hægt
að kalla eiginleika. Hjá sumum
eru skorðurnar augljósar eins og
til dæmis heyrnarleysi eða blinda
á meðan þær eru duldari hjá flestum. Einhver getur kannski ekki
framkvæmt nokkurn hlut án ritúals, burstar tennurnar eftir flóknu
rósaleppamynstri og fer ekki að
heiman án þess að slökkva þrisvar
á eldavélinni og læsa fimm sinnum. Einhverjum öðrum er ómögulegt að sjá eigin mistök eða fyrirgefa annarra.

¶6¥ miður er ég sjálf til dæmis
hroðalega óstundvís, systir mín
segir að meira að segja þegar
guð útdeildi stundvísinni hafi ég
komið of seint. Þar með eru vankantar mínir reyndar upptaldir.
Þrátt fyrir að vera meðvituð um
hina fjölbreyttu fötlunarflóru sé
ég barasta ekki nokkurn hlut athugaverðan við dætur mínar
þrjár. Frábærar allar með tölu og
nákvæmlega eins og þær eiga að
vera. Þetta finnst mér alla daga,
líka þegar unglingurinn gengur
um eins og grís, þegar millistykkið hrín sig hása af viljastyrk og
þegar handóða smábarnið leggur
heimilið í rúst. Og eins og öðrum
foreldrum finnst mér auðvitað að
þær eigi skilið heimsins bestu aðstæður.
&/2%,$25-

blindra barna
líður nákvæmlega eins. Að þeirra
börn eigi skilið akkúrat allra bestu
aðstæður til að blómstra í sínu lífi.
Einmitt að þessum börnum eigi
að hlú sérstaklega vegna þess að
þau þurfa á því að halda. Reyndin er hins vegar sú að af samfélagsins hálfu eru menntunaraðstæður blindra barna til skammar. Yfirvöld menntamála höfðu
þrjú heil ár til að framkvæma tillögur nefndar um málefnið, aðgerðir sem kosta lítið en skipta
sköpum fyrir blindu börnin. Lítið
hefur gerst. Á síðustu þingdögum
var reyndar drifið í að skipa aðra
nefnd.

%.. geta foreldrarnir því valið
hvort börnin þeirra eigi áfram að
alast upp við 19. aldar menntun
á Íslandi eða flýja land með þau
til þjóða sem kunna þetta betur.
Ef hópurinn teldi fleiri kjósendur væri þekkingarmiðstöð blindra
líklega orðin að veruleika fyrir
löngu. Kannski verður hún samt
opnuð með lúðraþyt og söng í vikunni fyrir kosningar.
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