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Samstarf um björgun tryggt
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Samstarfssamningur milli LHG og bandarísku strandgæslunnar liggur fyrir. „Afar mikilvægur samningur“ segir forstjóri LHG. Auknar siglingar við landið þrýstu á gerð samnings um upplýsingagjöf og þjálfun.
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að við erum að bjóða bandarísku
strandgæslunni samstarf á jafnréttisgrundvelli um upplýsingagjöf og margvíslega samvinnu um
leit, björgunarstörf, þjálfun og
starfsmannaskipti,“ segir Georg
Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands.
Drög að samstarfssamningi
Landhelgisgæslunnar og bandarísku strandgæslunnar liggja
fyrir. Georg segir ríkan vilja til
náins samstarfs af beggja hálfu.
„Samningurinn er tvímælalaust
mjög mikilvægur fyrir okkur.“
Georg segir samninginn við
bandarísku strandgæsluna (US

Coastguard) ganga næst samstarfssamningi íslenskra stjórnvalda við danska varnarmálaráðuneytið í björgunarmálum að
mikilvægi. „Við vonumst jafnframt til að gerðir verði fleiri
samningar í þessa veru í náinni
framtíð.“
Ákvörðun um gerð samstarfssamningsins var tekin á fundum
embættismanna og fulltrúa Landhelgisgæslunnar og strandgæslunnar í Washington og Boston dagana 12. og 13. apríl síðastliðinn og
verður hann undirritaður í ágúst.
Á fundunum var stofnað til beinna
tengsla milli dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og Landhelgisgæsl-

unnar annars vegar og strandgæslunnar hins vegar, tengsl sem
íslensk stjórnvöld telja mjög mikilvæg.
Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra, segist ekki
vilja útlista nákvæmlega hvað
felst í samningnum en ljóst er að
aðgengi íslenskra stjórnvalda að
mikilvægum upplýsingum eykst
til muna með nýjum samningi.
Spurður um upplýsingagjöfina
segir Georg að Ísland muni leika
stórt hlutverk í öryggismálum á
Norður-Atlantshafi. „Við munum
veita upplýsingar og fá upplýsingar sem nýtast okkur á margvíslegan hátt.“
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Frakkland

Meira een
croissant og
croissan
ilmvötn

Baugur
eignast Haga
Baugur hefur keypt út meðeigendur sína, Pálma Haraldsson og
Jóhannes Kristinsson, í Högum.
Eftir viðskiptin á Baugur 95
prósent í Högum, sem reka matvöruverslanir og ýmiss konar
smásöluverslanir hérlendis. Hlutur Pálma og Jóhannesar nam 26
prósentum og miðast viðskiptin
við 28. febrúar. Pálmi og Jóhannes munu ganga úr stjórn Haga í
kjölfar viðskiptanna.
Hagar eru umfangsmesta
verslunarfyrirtæki landsins og
uppi voru áætlanir um að skrá
félagið á markað. Samkvæmt
heimildum réðu efasemdir um
að framlegð að innlendri smásöluverslun væri nægjanleg til
að vekja áhuga á markaði því að
ekki hefur orðið af skráningu.

aði langtímaeinkunnir bankanna.
Lækkunin var í samræmi við
væntingar og eyddi út óvissu sem
skýrir viðbrögðin.

Dágóðir styrkir | Stærstu úthlutun Menningarsjóðs Landsbankans
til þessa var úthlutað í vikunni
þegar 75 milljónum króna var úthlutað til 75 góðgerðarfélaga og
annarra málefna hér á landi.
Mikil velta | Þinglýstir kaupsamningar á höfuðborgarsvæðinu
í mars voru fleiri en í mars í fyrra.
Séu fyrstu ársfjórðungar áranna
bornir saman er fjöldi þinglýstra
samninga svipaður.

- hh

Metnaður en
ekki græðgi
Stöðnun er ekki kostur í ljósi
þeirra miklu verkefna sem fram
undan eru í þjóðfélaginu. Þetta
var meðal þess sem Ingimundur
Sigurpálsson, formaður Samtaka
atvinnulífsins, sagði við setningu
aðalfundar samtakannna í gær.
Orðin voru viðbrögð við þeim
röddum
að
nú væri tími
til kominn að
staldra
við
og hugsa sinn
gang. Athafnamenn og forystumenn í at-

Hálfur milljarður | CCP, sem
framleiðir meðal annars netleikinn vinsæla EVE-Online, skilaði
hálfum milljarði króna í hagnað á
síðasta ári og nam velta félagsins
rúmum 1,8 milljörðum króna.
Fetta fingur | Kredittilsynet,
norska fjármálaeftirlitið, varar
við því að Kaupþing eignist meira
en fimmtungshlut í Storebrand og
óttast um stöðu félagsins ef Kaupþing eykur hlut sinn.
Meðal stærstu

| Kaupþing er í

795. sæti á nýjasta lista alþjóðlega
viðskiptatímaritsins Forbes yfir
stærstu fyrirtæki veraldar. Bankinn skákar meðal annars Starbucks, Adidas og Carlsberg.

Selja Maritech | TM Software
hefur samið um sölu á öllum hlutabréfum í Maritech International til AKVA Group ASA í Noregi
fyrir 91 milljón norskra króna, um
einn milljarð króna.
Engu breytt | Seðlabankinn hyggur ekki á breytingar á útreikningum á viðskiptahallanum. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, er
meðal þeirra er gagnrýna aðferðir bankans við þær.

býr
ý til hagvöxtinn
g
Verðbólgumarkmið næst um mitt næsta ár samkvæmt hag
hag-spá
p Kaupþings.
pþ g Alþjóðavæðing
þj
g er aflvél hagvaxtarins,
g
, ekki
stóriðja. Úrvalsvísitalan nær methæðum. Krónan eltir evru.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Miðað við evru er gengi krónunnar nálægt sjö ára
meðaltali að sögn Ásgeirs Jónssonar, forstöðumanns greiningardeildar Kaupþings. Á morgunverðarfundi fyrir fagfjárfesta þar sem hann kynnti
nýja hagspá sagði hann í raun eðlilegra að miða
við stöðu krónunnar gagnvart evru en gengisvísitöluna.
„Krónan er orðin hálfgerður fylgihnöttur við
evruna,“ segir Ásgeir og bendir á að gjaldmiðlarnir
hafi fylgst þétt að frá stofnun evrunnar árið 1999.
Bankinn heldur í dag almennan fund um hagspá
sína.
Efnahagslífið þokast nær jafnvægi og langtímahorfur eru bjartar í hagkerfi landsins, segir hagspánni. Jafnframt eru horfur taldar góðar á hlutabréfamarkaði og rúm fyrir áframhaldandi hækkanir. Í árslok gerir greiningardeildin ráð fyrir að
úrvalsvísitalan verði komin í 8.500 stig, sem er
hækkun um 500 stig frá síðustu spá.
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar bankans, segir hátt vaxtastig Seðlabankans
varða leiðina að jafnvægi í efnahagslífinu, auk
þess sem inn í spili verklok stóriðjuframkvæmda.
Í spánni er gert ráð fyrir 5,5 prósenta samdrætti
þjóðarútgjalda. Hagvöxtur er þó sagður verða jákvæður á þessu ári þrátt fyrir samdrátt, en við
hann styður meðal annars aukinn álútflutningur.
Væntingavísitalan er í sögulegu hámarki sem
og úrvalsvísitala Kauphallarinnar en Ásgeir bendir á að oft aukist bjartsýni í aðdraganda kosninga.
Jafnframt segir hann krónuna hafa haldist mjög
stöðuga síðustu tvo mánuði í kringum 120 vísitölustig og útlit fyrir að hún geri það áfram. Á móti

Frumkvöðlamenning knýr útrás
Frumkvöðlamenning Íslendinga
styður við mikinn og hraðan vöxt
margra íslenskra fyrirtækja.
Þessi tilgáta er sett fram og rökstudd í vinnugrein sem kynnt var
í Háskóla Íslands í gær.
Vinnugreinin er einn hluti umfangsmikillar rannsóknar viðskipta- og hagfræðideildar á þeim

ISK

GOTT FÓLK McCANN

Örugg ávöxtun
í ﬂeirri mynt
sem ﬂér hentar
Peningabréf
Landsbankans

13,7%*
Markmið
Peningabréfa er
að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og
gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaupog sölugengi.

neikvæðum fréttum á borð við lækkað lánshæfismat ríkisins hafi unnið mikil viðskipti með krónuna á gjaldeyrismarkaði. Þá segir hann ekkert
í spilunum sem hrundið gæti krónunni úr þessu
jafnvægi og bætir við að yfirlýsingar Seðlabankans um áframhaldandi háa vexti skýra stöðugleika
krónunnar.
Greiningardeildin spáir stuttu verðbólguskoti í
haust en telur að verðbólgumarkmið Seðlabankans
náist um mitt næsta ár, heldur síðar en Seðlabankinn gerir sjálfur ráð fyrir. „Ekki er hægt að reikna
með öðru en veikingu krónunnar með minnkandi
vaxtamun og það komi til með að skila sér út í verðlag,“ segir Ásgeir.
Þá áréttar greiningardeildin að hraður hagvöxtur hér sé ekki bóla og hafi ekki stafað af stórr
iðjuframkvæmdum, nýskipan á fasteignamarkaði
eða veikri ríkisfjármálastjórn. „Aflvél hagvaxtar hérlendis er fyrst og fremst alþjóðavæðing eða
Evrópusamruni íslensks efnahagslífs ásamt lágum
sköttum,“ segir Ásgeir.
Haraldur Yngvi Pétursson, sérfræðingur greiningardeildar Kaupþings, fór yfir þróun og horfur
í Kauphöllinni. Hann segir mestan vöxt hafa verið
hér, 20,7 prósent það sem af er árinu, en næst á
eftir kæmi sænska kauphöllin með 10,1 prósents
vöxt. „Enn er töluvert rúm fyrir hækkun á úrvalsvísitölunni og teljum við að hún endi kringum 8.500
stig í lok árs, eða hækki um níu prósent frá því sem
nú er,“ segir hann. Í fyrri spá bankans var gert ráð
fyrir að vísitalan færi í 8.000 stig. Hann segir þó
ekki ólíklegt að einhverjar sveiflur kunni að verða
á þessari leið þar sem margvíslegir hlutir geti haft
áhrif á skammtímaþróun gengis. Góð uppgjör fjárr
málafyrirtækja og ytri vöxtur er það sem greining
málafyrirtækj
ardeildin segir að styðji við hækkun markaðarins.

kröftum sem knýja íslensku út
rásina áfram. Henni var hleypt af
stokkunum í fyrrahaust. Vaxtar
hraði íslenskra fyrirtækja hefur
verið ótrúlegur á undanförnum
árum. Það má að hluta rekja til
ti
hagstæðs viðskiptaumhverfis og
greiðs aðgangs að fjármagni.
Í vinnugreininni segir einn

GBP

4,8%*
USD

5,9%*

EUR

4,3%*

Peningabréf IS
ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr.
og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af
30/2003, um ver›bréfasjó›i
v
Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er
sjó›anna. Athygli fjárfesta er vakin á ﬂví a› fjárfestingarvörslua›ili sjó›
sjó›ir hafa r‡mri
r‡m fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en
ver›bréfasjó›ir. Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar
ver›bréfasjó›i
muninn á ver›
ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir sjó›a
sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem ná
nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa
á heimasí›u bankans,
b
landsbanki.is.
* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. mars - 31. mars 2007
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Samningurinn nú er framhald
samþykkta Íslands og Bandaríkjanna um samstarf í varnar- og
öryggismálum frá því í september 2006. Georg segir auknar siglingar í kringum landið skipta
afar miklu máli varðandi gerð
samningsins og vísar til alþjóðlegrar ráðstefnu sérfræðinga um
siglingar, öryggismál og olíu- og
gasflutninga á Norður-Atlantshafi í Reykjavík í fyrra. „Við
munum fá mikilvæga þjálfun í
notkun upplýsingakerfa til að
vakta skipaumferð og í uppgöngu
í frakt- og fiskiskip, sem er ekki
síður mikilvægt fyrir okkur.“
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Fer trúlega í slipp í Hafnarfirði
"*®2'5. Vel gekk að draga flutn-

ingaskipið Wilson Muuga af strandstað í Hvalsnesfjöru í Sandgerði í
gær og var von á því til Hafnarfjarðar um klukkan ellefu í gærkvöld. Guðmundur Ásgeirsson,
stjórnarformaður Nesskipa, var
um borð í skipinu. Hann var ánægður með hvernig björgunaraðgerðir
höfðu gengið.
„Hér eru allir í sjöunda himni. Ég
vil vera varkár í fullyrðingum en
það er óhætt að segja að allir eru
ánægðir með að vera að koma á skipi
til baka,“ sagði Guðmundur og taldi

mannskapinn orðinn slæptan eftir
sautján til átján tíma vinnu á sólarhring í sautján daga við að þétta
skipið og búa það undir ferðina.
Dráttarbátar voru fengnir til að
draga skipið af strandstað og lið á
bát frá björgunarsveitinni Sigurvon í Sandgerði fylgdist með en
búið var að þétta skipið og gera við
öll göt. Guðmundur segir að dæla
hafi þurft um 1.800 tonnum af sjó
upp úr skipinu til að létta það og
losa það á flóðinu.
Kristinn Adnegaard, forstöðumaður þjónustudeildar hjá Hafn-

arfjarðarhöfn, sagði í gær að Wilson Muuga yrði bundið við bryggju
og svo yrði skoðað hvað yrði um
skipið. Hann átti von á því að skipið færi í slipp í Hafnarfirði, hvort
sem það væri til viðgerðar eða niðurrifs.
„Við finnum skipinu stað þar sem
það getur verið í friði meðan á þarf
að halda. Ef skipið fer í viðgerð hér
getur þetta tekið nokkrar vikur.
Verði það tekið út aftur þá þarf
sjálfsagt að gera eitthvað við skipið
þannig að það fer ábyggilega í slipp
hér,“ sagði Kristinn.
GHS

AUÐLINDIR sjávar mega ekki
safnast á fárra manna hendur sem
EINKAEIGN.

www.xf.is

34«2)¨*! „Ég eldaði uppáhaldsmatinn hans Bergs, verkamannasteik með rabarbarasultu, í tilefni
dagsins,“ sagði Bryndís Sigurðardóttir, sveitarstjórafrú í Norðurþingi, í gær. Mikil hamingja
hefði verið á Húsavík þar sem tilkynnt var að hafist yrði handa við
þriðja og síðasta áfangann í hagkvæmniathugun vegna byggingar
álversins á Bakka.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá í gær hefur verið lokið við
tvo áfanga af þremur samkvæmt
viljayfirlýsingu Norðurþings,
Alcoa og iðnaðarráðuneytisins
sem skrifað var undir 16. maí á
síðasta ári.
Hagkvæmniathugunin er unnin
í samstarfi við Landsvirkjun
og Landsnet. Stefnt er að því að
ljúka henni í júní á næsta ári.
Bergur Elías Ágústsson sveitarstjóri sagði í Fréttablaðinu í
gær að þegar þriðji áfangi hæfist væri hægt að segja að endanleg ákvörðun um byggingu álvers
væri að nálgast.
ËHÖ
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&ANGELSISM¹LASTJËRI VONAR AÈ FANGELSISM¹L ¹ ¥SLANDI F¾RIST Å NÒTÅMAHORF

!LÖINGISKOSNINGARNAR  MAÅ

&ANGELSIÈ ¹ !KUREYRI ENDURB¾TT

Framboðsfrestur að renna út

&!.'%,3)3-, Tilkynnt hefur verið
að endurbætur á fangelsinu á
Akureyri séu að hefjast. Mjög
brýnt hefur þótt að bæta aðstöðu
þar.
„Annaðhvort varð að loka fangelsinu eða endurbyggja samkvæmt
kröfum nútímans, það var ekki um
annað að ræða,“ segir Valtýr Sigurðsson fangelsismálastjóri. Hann
segir þá aðstöðu sem nú er fyrir
hendi í fangelsinu ekki sæmandi.
„Mjög lítið hefur verið hægt að
gera þarna vegna aðstöðuleysis,
útivistaraðstaða var lítil og vinnuog heimsóknaraðstaða engin. Því
fagna ég þessum breytingum
mjög,“ segir Valtýr.

Ívar, ætlið þið að gera prótínstykkin ykkar úti um allt?
b3J¹LFSAGT V¾RI ÖAÈ GAMANm
(REYSTIMENNIN ¥VAR 'UÈMUNDSSON OG
!RNAR 'RANT HAFA Å SAMSTARFI VIÈ &REYJU
HAFIÈ FRAMLEIÈSLU ¹ EIGIN PRËTÅNSTYKKJUM
SEM ÖEIR NEFNA (REYSTI SÒKKULAÈI

 APRÅL  -)¨6)+5$!'52

3,-!2 !¨34¨52 !È SÎGN FANGELSIS

M¹LASTJËRA HAFA FANGAR MJÎG LÅTIÈ HAFT VIÈ
AÈ VERA Å FANGELSINU

Fangelsismál á Íslandi eru í
ólestri og hefur dóms- og kirkjumálaráðuneytið unnið að því að

gera úrbætur á þeim í heild og
fjölga fangelsisrýmum.
Samkvæmt tölum frá Hagstofu
Íslands hafa árlega verið vistaðir
um hundrað fangar á Íslandi, þar
af átta á Norðurlandi. Með breytingunum er búist við að á Akureyri verði pláss fyrir tíu manns.
Auk endurbóta á núverandi
aðstöðu verður byggt við lögreglustöðina.
Áætlun gerði ráð fyrir að breytingarnar kostuðu 227,9 milljónir
króna. Fjögur tilboð bárust í
framkvæmdirnar og var tilboði
Virkni ehf. að upphæð 173 milljónum samþykkt.

34*«2.-, Framboðsfrestur
vegna kosninganna 12. maí
rennur út á hádegi föstudagsins
27. apríl – eftir tíu daga.
Á framboðslista eiga að vera
tvöfalt fleiri frambjóðendur en
nemur þingsætum í kjördæminu
og skulu um 400 manns mæla
með hverjum fram boðnum
lista.
Kosningaréttur og óflekkað
mannorð eru skilyrði kjörgengis.
Sá sem sekur hefur gerst um
verk sem er svívirðilegt að
almenningsáliti telst hafa flekkað
mannorð nema hann hafi fengið
uppreisn æru sinnar.

KDK

BÖS

Samgöngumiðstöð
reist á tveimur árum
Samgönguráðherra vill að samgöngumiðstöð rísi í Vatnsmýri þótt flugvöllurinn kunni að hverfa þaðan. Forstjóri Flugstoða segir samgöngumiðstöðina hafa
hlutverk þótt völlurinn fari. Borgarstjóri tekur undir það sjónarmið.
34*«2.-, Flugstoðum ohf. hefur

&/23¥¨! "/34/. ./7 &YRSTA TÎLUBLAÈ

"OSTON .OW KOM ÒT Å G¾R

&YRSTA TÎLUBLAÈ "OSTON .OW

Íslendingar
með fríblað til
Boston-búa
&*®,-)¨,!2 Fríblaðið Boston

Now kom út í fyrsta skipti í
gær. Gunnar Smári Egilsson,
forstjóri Dagsbrun Media Fund,
sem gefur út blaðið, segir
borgina henta fríblaði sem
þessu sérlega vel og búast megi
við því að auglýsingatekjur
þess verði um einn milljarður
árlega. Blaðið mun koma út í
um 200 þúsund eintökum
daglega.
Íslenskættaða fríblaðið mun
keppa við fríblaðið Metro
Boston en rætur þess má rekja
til Svíþjóðar. Metro hefur þó
ekki sjálfstæða ritstjórn líkt og
Boston Now. Bandarískir
fjölmiðlar virðast bjartsýnir á
gengi blaðsins.
KDK

')24  (,%.$).5
 KÅLËMETRA LANGAR GIRÈINGAR
,ANDSVIRKJUN HEFUR AUGLÕST EFTIR TIL
BOÈUM Å EFNI OG UPPSETNINGU GIRÈ
INGA MEÈFRAM +ELDU¹ OG *ÎKULS¹ Å
&LJËTSDAL 6ERÈA Ö¾R SAMTALS  KÅLË
METRAR AÈ LENGD 6ERKINU SKAL LOKIÈ Å
OKTËBER

verið falið að undirbúa byggingu
samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni í Reykjavík.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir að með samþykkt
samgönguáætlunar í mars hafi
Alþingi samþykkt að reisa samgöngumiðstöðina. Rétt sé að reisa
hana þótt Reykjavíkurflugvöllur
kunni að hverfa úr Vatnsmýrinni í
náinni framtíð enda sé hvatt til
þess í nýrri skýrslu nefndar um
framtíð flugvallarins. „Það liggur
ljóst fyrir að næstu fjögur árin
verður ekki tekin ákvörðun um
framtíð vallarins. Fyrst þarf að
rannsaka veður, flugaðstæður og
flugöryggi og reyndar allt er varðar hugsanlegan flugvöll á Hólmsheiði eða Lönguskerjum. Flugvöllurinn getur verið í Vatnsmýri
samkvæmt skipulagi til 2016 og í
breyttri mynd til 2024. Flutningur
er því ekki að bresta á.“
Reiknað er með að bygging miðstöðvarinnar
taki
tiltölulega
skamman tíma. „Við gerum ráð
fyrir að það geti gerst á 24 mánuðum,“ segir Sturla.
Þorgeir Pálsson, forstjóri Flugstoða, segir stefnt að því að samgöngumiðstöðin verði fjármögnuð
og rekin á eigin forsendum. Notendur í víðum skilningi munu
standa straum af kostnaðinum;
flugfélög og önnur fyrirtæki í samgönguþjónustu, auk til dæmis
verslana. Hvorki hann né Sturla
þora að segja til um hver kostnaður verði nákvæmlega en benda á
að í samgönguáætlun sé gert ráð
fyrir að hann verði þrír milljarðar
króna. „Það fer eftir því hversu

&92)2(5'!¨ 34¨) 3!-'®.'5-)¨34®¨6!2 3TEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ SAMGÎNGUMIÈSTÎÈ
RÅSI Å 6ATNSMÕRINNI Å 2EYKJAVÅK MILLI ,OFTLEIÈAHËTELSINS OG ÅÖRËTTASV¾ÈIS 6ALS ¾TLAÈ
ER AÈ MIÈSTÎÈIN VERÈI UM  FERMETRAR
&2¡44!",!¨)¨0*%452

stór hún verður og hvernig hún
mun líta út. Hins vegar er ljóst að
þetta verður einkaframkvæmd
þannig að ríkissjóður mun ekki
borga brúsann,“ segir Sturla.
Þorgeir segir að þó svo fari að
flugrekstri verði hætt í Vatnsmýri
verði áfram not fyrir bygginguna.
„Það verður gert ráð fyrir því að
flugvallarstarfsemin kunni að flytjast en eftir sem áður þarf að vera

samgöngumiðstöð í borginni.“
Flugvallarmál voru rædd utan
dagskrár í borgarstjórn Reykjavíkur í gær og sagðist Vilhjálmur
Þ.
Vilhjálmsson
borgarstjóri
hlynntur því að ráðist verði í byggingu samgöngumiðstöðvarinnar.
Fari flugvöllurinn muni mannvirkið nýtast til margvíslegra annarra samgöngumála.

3TJËRNENDUR . ËS¹TTIR VIÈ .

Firmamerkin
sláandi lík
!46)..5,¥&

Norðlenska
fjölmiðlafyrirtækið N4
kannar nú
réttarstöðu
sína vegna
hins nýstofnaða fyrirtækis N1.
Nöfn og
merki
fyrirtækjanna eru lík ,¥+ -%2+) 3TJËRNEND
UM . ÖYKIR ËSVÅFIÈ
og stjórnHJ¹ STJËRNENDUM .
endur N4
telja að það AÈ KOMA FRAM MEÈ
MERKI OG NAFN SEM
geti ruglað
neytendur í LÅKIST ÖEIRRA
ríminu.
„Það er afar ósvífið af þeim að
koma fram og kynna merki sem
líkist okkar svo mikið. Við
teljum þetta siðlaust og ætlum
að leita réttar okkar í málinu,“
segir Steinþór Ólafsson,
stjórnarformaður N4.
Hermann Guðmundsson,
forstjóri N1, segir að áður en
farið var af stað með nafnabreytinguna hafi þetta verið
skoðað. „Það er okkar sýn að
merkin séu það ólík að það eigi
ekki að hafa áhrif á neytendur.
Annað merkið er ferkantað en
hitt tígullaga auk þess sem
stafagerðin er ólík. Þá er
rekstur fyrirtækjanna einnig
ólíkur og því lítil hætta á
misskilningi,“ segir Hermann.
ÖO
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BJORN FRETTABLADIDIS

3452,! 5- 2%9+*!6¥+52&,5'6®,,
b.IÈURSTAÈA ALLRA SEM HAFA SKOÈAÈ M¹LIÈ OG NIÈURSTAÈA STARFSHËPSINS ;HËPS
R¹ÈHERRA OG BORGARSTJËRA= FR¹ SJËNARHËLI FLUGREKENDA OG FARÖEGA ER AÈ 6ATNS
MÕRIN SÁ BESTI KOSTURINN OG ÁG TEK UNDIR ÖAU SJËNARMIÈ
%N EF TALIÈ ER AÈ FLUGÎRYGGI VERÈI FULLN¾GJANDI OG ÖAÈ VERÈI FULLN¾GJANDI FYRIR
ÖJËNUSTUNA AÈ HAFA VÎLLINN ¹ (ËLMSHEIÈI MUN ÁG EKKI LEGGJAST GEGN ÖVÅ EF
ÖAÈ ER ÖJËÈHAGSLEGA ARÈB¾RTm

"¹TUR DREGINN TIL HAFNAR
"JÎRGUNARSKIP 3LYSAVARNAFÁLAGSINS
,ANDSBJARGAR SËTTI Å G¾R B¹T SEM BIL
AÈI UM  SJËMÅLUR VESTNORÈVESTUR AF
2IFI "ILUN VARÈ Å GÅRKASSA B¹TSINS EN
EKKI VAR TALIN H¾TTA ¹ FERÈUM "¹TUR
INN VAR DREGINN TIL HAFNAR ¹ 2IFI %INN
MAÈUR VAR UM BORÈ OG HANN SAK
AÈI EKKI

6ILJA SKOÈA HVORT OLÅUHREINSUN SAMR¾MIST PLÎNUM UM STËRIÈJULAUSAN FJËRÈUNG
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Kallar á jarðgöng í allar áttir
)¨.!¨52 Sveitarstjórnarfólk á Vestfjörðum tekur
ágætlega í hugmynd Ólafs Egilssonar, fyrrverandi
sendiherra og fleiri, um olíuhreinsunarstöð á
Vestfjörðum. Talið er að slík stöð geti veitt um 500
manns vinnu.
Sá fyrirvari er þó gerður að stöðin samrýmist
hugmyndum um stóriðjulausa Vestfirði.
Úlfar B. Thoroddsen, forseti bæjarstjórnar
Vesturbyggðar, segist hrifinn að því gefnu að hægt
verði að koma olíuhreinsunarstöðinni fyrir í sátt við
íbúa og umhverfi og „ekki síður þá í hundrað og
einum sem stýra umhverfisumfjöllun á Íslandi“.
Jafnframt telur hann einsýnt að verkefninu fylgi
umfangsmikil jarðgangagerð á Vestfjörðum. „Stöðin
kostar marga, marga milljarða og jarðgöng upp á 2030 milljarða milli allra staða væri varla vandamál.“
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðar, segir hugmyndina metnaðarfulla og vill skoða
hana gaumgæfilega, enda ekki á hverjum degi sem
sveitarstjórnarmenn fái á borð sín hugmyndir um
500 ný störf. „En það þarf að skoða þetta í samhengi
við hugmyndir um stóriðjulausan fjórðung.“
Ómar Már Jónsson, oddviti Súðavíkurhrepps, er

$µ2!&*®2¨52 HEFUR VERIÈ NEFNDUR SEM ¹LITLEGUR STAÈUR FYRIR

OLÅUHREINSUNARSTÎÈINA

&2¡44!",!¨)¨2«"%24

sama sinnis en ítrekar að stigið verði varlega til
jarðar. „Þetta er kannski ekki í takt við hugmyndir
um náttúruvæna framtíðarsýn okkar og því eðlilegt
að sveitarstjórnarmenn og íbúar gefi sér tíma í að
skoða málið vel.“
BÖS  SH¹

Fljúgum hærra
Himinn og haf / SÍA – 9070442

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

15,3% ávöxtun*

Landsbankinn
Peningabréf Landsbankans
13,9% ávöxtun*

Glitnir
Sjóður 9
14,4% ávöxtun*

Kaupþing
Peningamarkaðssjóður
13,8% ávöxtun*

SPRON Verðbréf halda áfram að hækka flugið og eru enn sem fyrr með langhæstu ávöxtun
sambærilegra sjóða á markaði eða 15,3%

Peningamarkaðsjóður SPRON hefur það markmið að ná góðri ávöxtun
og áhættudreifingu. Hentar hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en njóta
samt stöðugrar ávöxtunar. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum og inneignin
er algjörlega óbundin.
Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. mars 2007 uppreiknað á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.
Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum. Tölur samkeppnisaðila eru unnar úr gögnum frá www.sjodir.is.
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(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

Starfshópur
sem
menntamálaráðherra fól að gera
tillögur um fjölbreytileika og
sveigjanleika í skipulagi náms og
námsframboðs hefur lokið störfum. Í skýrslu hópsins eru lagðar
til stórfelldar breytingar á
íslensku menntakerfi. Lagt er til
að samræmd próf í núverandi
mynd verði lögð niður og skólinn
verði gjaldfrjáls til 18 ára aldurs.
Aðalheiður
Steingrímsdóttir,
formaður Félags framhaldsskólakennara, segir að jafnrétti til náms
hafi verið haft að leiðarljósi við
vinnuna. „Samræmdu prófin í 10.
bekk leiða af sér mjög miklar bóklegar áherslur á kostnað annarra

3!-2-$ 02«& 3TARFSHËPURINN TELUR

AÈ SAMR¾MD PRËF Å  BEKK HAFI OF
MIKIL ¹HRIF ¹ KENNSLU ¹ UNGLINGASTIGI
"ËKLEGAR GREINAR F¹I OF MIKIÈ V¾GI
&2¡44!",!¨)¨'6!

greina,“ segir Aðalheiður og bætir
því við að sveigjanleiki í námi
verði minni fyrir vikið.
Í skýrslunni er lagt til að

fræðsluskyldan nái til 18 ára aldurs og að skólinn verði gjaldfrjáls.
„Við viljum að öll börn fái að
stunda nám við hæfi til 18 ára aldurs óháð efnahag,“ segir Aðalheiður. Lagt er til að öll þjónusta sem
nemendur fá í grunnskólanum
verði frí, einnig matur og ritföng.
Með fræðsluskyldu til 18 ára
aldurs er settur þrýstingur á
stjórnvöld að standa betur að
menntamálum. „Brottfall úr framhaldsskólum er mikið, margir
finna ekki nám við hæfi. Það er
dýrt að vera í skóla, sérstaklega
fyrir þá sem ekki geta stundað
nám í heimabyggð,“ segir Aðalheiður.
ÖO

34*«2.-, Tillaga VG, um að
borgarstjórn Reykjavíkur álykti
um að einkavæðing Orkuveitu
Reykjavíkur komi ekki til greina,
var felld á borgarstjórnarfundi í
gær.
Um leið og Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri lagði
til að tillögunni yrði vísað frá
sagði hann: „Þetta er í fimmtugasta og fimmta sinn sem ég lýsi
því yfir hér í borgarstjórn að
engar fyrirætlanir eru í gangi hjá
meirihlutanum um að selja
Orkuveituna.“
Var frávísunartillaga Vilhjálms
samþykkt með átta atkvæðum
gegn sex.
BÖS

¥SLANDSHREYFINGIN

Jakob og Ásta í
efstu sætum
34*«2.-, Jakob Frímann
Magnússon tónlistarmaður skipar
fyrsta sæti lista Íslandshreyfingarinnar í Suðvesturkjördæmi og
Ásta Þorleifsdóttir jarðfræðingur
fyrsta sætið í Suðurkjördæmi.
Svanlaug Jóhannsdóttir
viðskiptafræðingur og Lárus
Vilhjálmsson framkvæmdastjóri
eru í öðru og þriðja sæti í
Suðvesturkjördæmi en sætin á
eftir Ástu í Suðurkjördæmi skipa
Ragnhildur Sigurðardóttir,
vistfræðingur og hrossabóndi, og
Baldvin Bielsen, stýrimaður og
bílstjóri.
BÖS

¶INGMENN TIL +ALIFORNÅU

Í ferðalag rétt
fyrir starfslok
34*«2.-, Fjórir þingmenn, sem
allir láta af
þingmennsku
við kosningarnar 12. maí, eru
á leið í opinbera
heimsókn til
Kaliforníu.
Þetta eru
Sólveig
Pétursdóttir,
forseti Alþingis, en eiginmaður hennar
Kristinn
3«,6%)'
Björnsson verð- 0¡4523$«44)2
ur einnig með í
för, Sigríður Anna Þórðardóttir,
Margrét Frímannsdóttir og
Hjálmar Árnason.
Þingmennirnir hitta þingmenn
ríkisþings Kaliforníu, vararíkisstjóra og embættismenn og fara
um Los Angeles, San Francisco,
Sacramento, Santa Monica og
Monterey.
Þá heilsa þeir upp á Helga
Tómasson, listrænan stjórnanda
San Francisco-ballettsins.
BÖS
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Stofnanir efldar til
uppbyggingar vestra

./++2!2 4),,®'52
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%FLING (¹SKËLASETURS 6ESTFJARÈA
5PPBYGGING VEIÈARF¾RARANNSËKNA
%FLA STARFSEMI VIÈ FISKELDI
3ETJA ¹ STOFN AFLAKAUPABANKA
.Õ VERKEFNI &ISKISTOFU
6ÎKTUN FUGLALÅFS
6ÎKTUN GRËÈURS
'RËÈURKORTAGERÈ ¹ 6ESTFJÎRÈUM
'AGNAGRUNNUR FYRIR 6EÈURSTOFUNA
!UKIN VERKEFNI SNJËFLËÈASETURS
-IÈL¾GUR REKSTUR SNJËFLËÈAEFTIRLITS
3NJËFLËÈARANNSËKNIR
%FLING STARFSEMI SÕSLUMANNSEMB¾TTA
-ENNINGARSAMNINGUR VIÈ 6ESTFIRÈI
¶JËÈTRÒARSTOFA ¹ (ËLMAVÅK
3KR¹NING ÎRYGGISM¹LASAFNS
¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS
3KR¹NING KIRKJUGRIPA
4ÎLFR¾ÈISKR¹NING SAFNA
&JARVINNSLUKERFI ¶JËÈMINJASAFNS
¥SLANDS
-INJAVÎRÈUR 6ESTFJARÈA
!UKIN STARFSEMI
(EILBRIGÈISSTOFNUNAR 6ESTFJARÈA
TAK Å UPPBYGGINGU ¹ ÖJËNUSTU
GEÈFATLAÈRA
6ERKEFNI VIÈ N¹TTÒRUVERND
6INNUEFTIRLIT
%FLING ÖRËUNARSETURS ¹ (ËLMAVÅK
%FLING ÖRËUNARSETURS 6ESTFJARÈA

Stefnt er að því að fjölga störfum á Vestfjörðum um 80 með sértækum aðgerðum. Viðbótarkostnaður ríkisins er 500 milljónir á ári, komist tillögur nefndar
til framkvæmda. Efling opinberra stofnana á að skila flestum störfum.
Efling núverandi
starfsemi opinberra stofnana á
Vestfjörðum á sviði menntunar,
rannsókna og nýsköpunar er fyrirferðarmest í tillögum starfshóps
um styrkingu atvinnulífs á vegum
forsætisráðherra. Jafnframt skal
leggja áherslu á að flýta fyrirhuguðum framkvæmdum í samgöngumálum á Vestfjörðum sem nú eru
á langtímaáætlun. Uppbyggingu
GSM-farsímaþjónustu og uppbyggingu háhraðatengingar á
afskekktum svæðum á Vestfjörðum skal vera lokið á árinu 2008.
Alls eru tillögur nefndarinnar í
37 liðum sem áætlað er að skapi 80
ný störf sem kalla myndi á viðbótarkostnað fyrir hið opinbera upp á
rúmlega 500 milljónir króna á ári
þegar þær eru að fullu komnar til
framkvæmda. Nefndin skoðaði
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10 stórar rósir
aðeins þriðjudag og miðvikudag

990,Afgreiðslutími:
virka daga 10 - 20 | laugardaga 10 - 18 | sunnudaga 12 - 18

einnig sérstaklega að rækjuvinnsla yrði styrkt sérstaklega
með frystingu afborgana lána og
vaxta hjá Byggðastofnun í fimm
ár.
Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin muni
fylgja tillögum nefndarinnar eftir
eins hratt og auðið er. „Sumar tillögurnar eru þess eðlis að það
tekur tíma að hrinda þeim í framkvæmd. Annað þarf að athuga sérstaklega eins og hugmynd um að
koma sérstaklega til móts við
rækjuiðnaðinn í landinu.“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði, sat í starfshópnum. Hann er þeirrar skoðunar að
ef tillögurnar ná fram að ganga þá
verði það mikil lyftistöng fyrir
fjórðunginn. Aðspurður hvort
honum þyki hugmyndirnar seint
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fram komnar í ljósi þess að vandi
Vestfjarða sé ekki nýr af nálinni
segir Halldór að hægt sé að halda
því fram. „Það eru margar nefndir
búnar að starfa og mörg stefnumótunin verið samþykkt. En núna
var nefndin skipuð af forsætisráðherra og tillögurnar hafa verið
lagðar sérstaklega fram við ríkisstjórn og fengið þar umfjöllun.
Mér finnst reyndar aldrei of seint
að leggja fram tillögur sem þessar.“
Starfshópnum barst tillaga frá
Íslenskum hátækniiðnaði um uppbyggingu olíuhreinsunarstöðvar á
Vestfjörðum.
Tillöguhöfundar
telja það álitlegt að stöðinni verði
valinn staður á Vestfjörðum og
beina því til sveitarstjórna að taka
tillöguna til skoðunar.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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(ETJUD¹È ALDRAÈS H¹SKËLAKENNARA KOSTAÈI HANN LÅFIÈ

-EINAÈI MORÈINGJA INNGÎNGU
Finnst þér að starfsmenn eigi
að fá að tala frjálst um laun
sín?
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Á flugvöllurinn að fara úr
Vatnsmýrinni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

"!.$!2¥+). !0 Sjötíu og sex ára háskólakennari, Liviu Librescu, er talinn hafa
bjargað lífi margra nemenda sinna þegar
óður byssumaður gekk laus í kennslubyggingu Virginia Tech-háskólans á
mánudag.
Sjálfur komst Librescu ekki lífs af því
byssumaðurinn, hinn 23 ára gamli Cho
Seung-Hui, skaut hann þar sem hann stóð
í dyrum kennslustofunnar og meinaði
honum inngöngu.
Nemendur Librescus sendu eiginkonu
hans og syni í Ísrael tölvupóst þar sem
þeir lýstu hetjudáð hans og vottuðu þeim
samúð sína.
„Faðir minn hindraði hann í dyrunum að
stofunni og sagði nemendunum að flýja,“
sagði sonurinn, Joe Librescu, sem býr í

3KËLAYFIRVÎLD KRAFIN SKÕRINGA ¹ VIÈBRÎGÈUM VIÈ SKOT¹R¹S

Tveggja tíma töf vekur furðu
"!.$!2¥+). !0 Hvorki lögregla né

skólayfirvöld hafa gefið almennilegar skýringar á því hvers vegna
Cho gat leynst á skólalóðinni í tvo
tíma eftir fyrri skotárásina og
hafið þá leikinn á ný með enn
skelfilegri afleiðingum en í fyrra
skiptið.
Margir nemenda fengu engar

fréttir af fyrri árásinni og engar
viðvaranir fyrr en seinni árásin
var hafin.
„Mér finnst hendur háskólans
ataðar blóði vegna þess að ekkert
var gert eftir fyrra atvikið,“
sagði einn nemenda, Billy Bason,
sem býr á sjöundu hæð stúdentagarðanna.
- GB
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"REYTINGAR ¹ REGLUGERÈ SJÒKRASJËÈS

4ILLAGA UM BREYTINGU ¹ FÁLAGSGJALDI

®NNUR M¹L
%NDURSKOÈAÈIR REIKNINGAR FÁLAGSINS LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFUNNI
AÈ 3¾TÒNI  FR¹ OG MEÈ MIÈVIKUDEGINUM  APRÅL
&ÁLAGAR M¾TIÈ VEL OG STUNDVÅSLEGA
3TJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

Expertinn frá Dreumex
– engin vettlingatök við óhreinindin
Expert frá Dreumex
Áhrifaríkt handþvottakrem

Virkar vel á smurningu,
hráolíu, bremsuvökva,
sement og önnur óhreinindi.
Fáanlegt í handhægum
2,7 ltr. brúsa með dælu.

Kynningarverð
1.230 kr.
Örkorn í stað
leysiefna

RV6231

Húðvænt og
rakagefandi

25áraRekstrarvörur
1982–2007

Tel Aviv. „Nemendurnir fóru þá og opnuðu
gluggana og stukku út.“
Librescu var fæddur í Rúmeníu. Hann
komst lífs af úr helför nasista og flúði
síðan til Ísraels árið 1978 meðan kommúnistastjórn var við völd í Rúmeníu.
Librescu flutti til Virginíu frá Ísrael árið
1985 og hefur kennt þar síðan. Hann var
loftsiglingafræðingur og naut mikillar
virðingar í háskólaheiminum.
Fjöldamorðin í Virginia Tech voru framin 16. apríl, daginn eftir Yom HaSho’ah,
minningardag gyðinga um helförina á
árum seinni heimsstyrjaldarinnar.
GB
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EN VAR MYRTUR DAGINN EFTIR MINNINGARDAG UM
HELFÎRINA

Þögull einfari sem
þótti sér misboðið
Cho Seung-Hui virtist „bara venjulegur strákur“. Hann myrti 32 nemendur og
kennara við Virginia Tech-háskólann á mánudag, vopnaður tveimur skammbyssum, rólegur en einbeittur á svip, og skaut á hvern sem varð á vegi hans.
"!.$!2¥+). !0 Byssumaðurinn
sem myrti meira en 30 manns í
Virginia Tech-háskólanum á
mánudag hét Cho Seung-Hui og
var 23 ára gamall, bjó á stúdentagörðum skólans og hafði stundað
þar nám í enskum bókmenntum í
nærri fjögur ár. Hann flutti til
Bandaríkjanna átta ára gamall.
Lítið er vitað um ástæðu morðanna en hann skildi eftir bréf í
herbergi sínu þar sem hann telur
upp margvísleg óánægjuefni sín
og fer hörðum orðum um „ríka
krakka“, „ólifnað“ og „svikula
loddara“ á stúdentagörðunum.
Dagblaðið Chicago Tribune fullyrti að hann hefði tekið lyf við
þunglyndi, en hegðun hans þótti
hafa orðið æ óútreiknanlegri og
ofbeldisfyllri upp á síðkastið.
Meðal annars hafi hann kveikt
eld í vistarverum nemenda og
nánast ofsótt sumar konur.
Fjölskylda hans bjó í Centreville, einu úthverfa Washingtonborgar. „Hann var mjög þögull,
alltaf einn út af fyrir sig,“ sagði
Abdul Shash, einn nágranna fjölskyldunnar. Hann sagði Cho helst
hafa varið frítíma sínum í að
spila körfubolta, og sjaldnast
svarað ef á hann var yrt.
„Hann var einrænn og við
eigum í erfiðleikum með að finna
upplýsingar um hann,“ sagði
Larry Hincker, talsmaður skólans.
Hann gekk um skólann klæddur ljósbrúnni stuttermaskyrtu,
vopnaður tveimur skammbyssum og með bakpoka á bakinu.
Derek O‘Dell, einn þeirra sem
urðu fyrir skotum úr byssu Chos,
sagði árásarmanninn hafa skotið
„án þess að hafa neitt sérstakt
skotmark − skaut bara á alla sem
hann gat“.
Hann var „mjög alvarlegur á
svipinn en mjög rólegur“, sagði
enn einn nemandinn, Trey Perkins, í viðtali við dagblaðið Washington Post. Erin Sheehan, sem
var í þýskutíma skammt frá vettvangi morðanna, sagði að byssumaðurinn hefði verið „bara
venjulegur strákur, asískur, en
hann var í einhvers konar skátafötum“.
Hann tók daginn snemma,
byrjaði klukkan 7.15 á fjórðu
hæð eins stúdentagarða skólans
og myrti þar mann og konu, en
síðan spurðist ekkert til hans
fyrr en tveimur tímum síðar
þegar skothríð hófst í verkfræðibyggingu skólans. Þar fundust
lík 30 manna, bæði nemenda og
kennara, í fjórum skólastofum
og í stigagangi. Auk þess fannst
Cho sjálfur látinn í einni skólastofunni. Hann hafði skotið sjálfan sig.
Rannsóknir á byssuskotum
leiddu í ljós að önnur byssan var
notuð bæði í vistarverum nem-
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enda og í kennslustofum verkfræðibyggingarinnar.
Einn
maður var handtekinn eftir fyrri
skotárásina, en sá maður er
kunnugur konunni sem þar var
myrt. Ekkert hefur þó komið
fram um að nokkur annar en Cho
hafi átt hlut að máli.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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¥SLENSKUR DOKTORSNEMI Å S¹LFR¾ÈI AÈSTOÈAR Å KJÎLFAR MORÈA

Dagmar sinnir áfallahjálp
Dagmar Kristín Hannesdóttir,
nemandi við Virginia Techháskólann í Blacksburg þar sem
skotárásirnar áttu sér stað á
mánudag, hefur boðið fram
aðstoð sína við áfallahjálp á
svæðinu.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá í gær er Dagmar doktorsnemi í barnasálfræði við
skólann. Henni var eins og
öðrum brugðið við skotárásirnar og lýsti glundroðanum í
samtali við Fréttablaðið í gær.
„Við fengum sjokk þegar við
heyrðum hvað margir hefðu

(*,0!2 3!-.%-%.$5- $AGMAR
¾TLAR AÈ TAKA Ö¹TT Å AÈ VEITA SAMNEM
ENDUM SÅNUM ¹FALLAHJ¹LP

dáið og slasast,“ sagði Dagmar
en alls létu 32 lífið.
Dagmar lýkur doktorsnámi
sínu eftir mánuð og fannst hún
geta lagt sitt af mörkum með
því að aðstoða við áfallahjálpina.
ÖO

5. MAÍ
um allt land
Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans endurvekjum við
hið sögufræga Landsbankahlaup.
Hlaupið fer fram 5. maí og hefst á sama tíma um allt land, kl. 11.00.
Landsbankahlaupið er fyrir alla hressa krakka á aldrinum 10-13 ára,
fædda 1994, 1995, 1996, 1997.

SKRÁNING HEFST Í DAG, MIÐVIKUDAGINN 18. APRÍL
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is
Þátttakendur þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja rásnúmer
sín í útibú Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akranes
Ólafsvík (fyrir Ólafsvík og Hellissand)
Grundarfjörður
Ísafjörður
Skagaströnd
Sauðárkrókur
Akureyri
Húsavík

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vopnafjörður
Egilsstaðir (fyrir Egilsstaði og Borgarfjörð eystri)
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Reyðarfjörður (fyrir Reyðarfjörð og Eskifjörð)
Fáskrúðsfjörður
(fyrir Fáskrúðsfjörð og Stöðvarfjörð)

15. Hornafjörður

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Grillveisla að loknu hlaupi

Taktu þátt!

Allar nánari upplýsingar
um hlaupið á Klassi.is

16. Hvolsvöllur
17. Selfoss
18. Reykholt
19. Þorlákshöfn
20. Grindavík
21. Keflavík

Íslenska LBI 36862 04.2007 Myndskreytingar: Þórdís Claessen

Á landsbyggðinni verður hlaupið við útibú Landsbankans á eftirfarandi stöðum:

6%)345 36!2)¨
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'EIR ( (AARDE SEGIR AÈ OLÅUSJËÈUR .ORÈMANNA STANDIST EKKI SAMANBURÈ VIÈ ÅSLENSKA LÅFEYRISSJËÈAKERFIÈ

Lífeyrissjóðir grunnur að framtíðinni
 Hvar var mannskæðasta
skólaárás í sögu Bandaríkjanna
framin?
 Hvað heitir þjálfari KR-liðs
karla í körfubolta sem hampar
nú Íslandsmeistaratitlinum?
 Hvað heitir íslenski leikarinn sem þykir koma til greina
í hlutverk Voldemort í næstu
mynd um Harry Potter?
36®2). %25  3¥¨5 

3!-&¡,!'3-, Mikill meirihluti
Íslendinga telur Ísland verða
komið í Evrópusambandið árið
2050 samkvæmt könnun sem
Capacent Gallup gerði fyrir Samtök atvinnulífsins en aðalfundur
samtakanna fór fram í gær. Niðurstöður könnunarinnar voru meðal
þess sem var til umræðu á fundinum, þar sem rætt var um Ísland í
framtíðinni.
Fjallað var á fundinum um
hvernig samfélagsmynd væri líkleg til þess að vera fyrir hendi hér
á landi árið 2050. Talið er líklegt
að 27 prósent íbúa landsins verði
65 ára og eldri en um tólf prósent
íbúa eru það núna.

&2 &5.$).5- &JÎLMENNI VAR ¹ AÈALFUNDI 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS Å G¾R EN ÖAR VAR

MEÈAL ANNARS R¾TT UM HVERNIG ¥SLAND MYNDI STANDA Å ALÖJËÈLEGUM SAMANBURÈI ¹RIÈ

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Geir H. Haarde forsætisráðherra gerði þessi mál að umtalsefni í ræðu sinni. „Verðum við í

vondum málum eins og stundum
er sagt? Ég vil ekki fallast á það og
tel að við höfum allar forsendur

og burði til að mæta þeim áskorunum sem í þessu felast,“ sagði
Geir sem horfir björtum augum til
framtíðar.
Hann sagði olíusjóð Norðmanna
ekki standast samanburð við
íslenska lífeyrissjóðakerfið. „Það
er til marks um styrk íslenska lífeyrissjóðakerfisins að samanlagðar eignir lífeyrissjóðanna nema
samkvæmt síðustu tölum meira
en 130 prósent af landsframleiðslu. Olíusjóður sem Norðmenn
hafa byggt upp með tekjum af
olíuvinnslu sinni til að mæta auknum útgjöldum vegna fjölgunar
ellilífeyrisþega á næstu áratugum
bliknar í þessum samanburði.“ MH

.ÕTT RIT 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS ¥SLAND  %LDRI ÖJËÈ p NÕ VIÈFANGSEFNI

Erlent vinnuafl knýr hagvöxt
3!-&¡,!'3-, Vinnuframlag erlends starfsfólks

verður ein meginforsenda hagvaxtar á komandi
árum. Ástæðan er að Íslendingum á vinnumarkaði
mun fjölga hægt þangað til fjölgunin stöðvast eftir
um tvo áratugi. Þetta kemur fram í nýju riti
Samtaka atvinnulífsins, Ísland 2050: Eldri þjóð – ný
viðfangsefni.
Aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar árið 2050
verður frábrugðin því sem nú er, samkvæmt nýrri
mannfjöldaspá samtakanna. Einstaklingar á
eftirlaunaaldri, 65 ára og eldri, verða 27 prósent
íbúanna í stað tólf prósenta nú. Þá mun fjöldi
Íslendinga áttatíu ára og eldri fimmfaldast fram til
2050.
Að mati SA er brýnt að afnema allar hindranir
fyrir atvinnuþátttöku eldri starfsmanna. Þá telja
þau hækkun eftirlaunaaldurs hljóta að koma til álita
þar sem fólk á aldrinum 65 til 70 ára búi við mun
betri heilsu en áður.
Samtökin benda á að sífellt mikilvægara verði að
stuðla að aukinni skilvirkni og framleiðni. Hægur
vöxtur vinnuafls kalli ekki aðeins á lengri starfsævi
heldur einnig að á yngra fólk. Aukin samþjöppun
náms í grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum

6)..5!&, &2!-4¥¨!2 3AMTÎK ATVINNULÅFSINS LEGGJA TIL AÈ NEM
ENDUR HEFJI N¹M EINU ¹RI FYRR Å FRAMHALDSSKËLA OG TVEIMUR ¹RUM FYRR
¹ H¹SKËLASTIGI

gæti stuðlað að því. Lagt er til að nemendur hefji
nám einu ári fyrr í framhaldsskóla og tveimur árum
fyrr á háskólastigi.
HHS

MA í Menningarstjórnun
MA í Evrópufræði

Meistaranám við Háskólann á Bifröst opnar
tækifæri og skapar þér tengslanet til framtíðar
Staðnám á sumrin - fjarnám á veturna
Menningarstjórnun

Evrópufræði

Með auknu vægi skapandi starfsemi í samfélaginu
hafa faglegar kröfur til stjórnenda farið vaxandi.
Nemendur fá þjálfun í rekstri og áætlanagerð á sviði
menningarmála auk markvissrar kennslu í menningarhagfræði. Námið hentar jafnt starfandi stjórnendum í
menningar- og menntastofnunum og þeim sem hafa
áhuga á slíkum störfum í framtíðinni.

Í þessu nýja námi, sem hefur algjöra sérstöðu á
Íslandi, er lögð áhersla Austur- og Vestur-Evrópuríki,
rætur þeirra, menningu og sameiginlega sögu.
Nemendur fá raunhæfan og fræðilegan undirbúning
að margvíslegum störfum á evrópskum vettvangi um
leið og þeir dýpka skilning sinn á öflum sem móta
viðskipti, stjórnmál og hagkerfi Evrópuríkja á líðandi
stundu.

Umsóknafrestur í meistaranám er til 15. maí 2007

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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Grafa festist í miðju góðverki
&«,+ „Þetta átti að vera góðverk en endaði svona,“

segir Pétur Ásgeirsson, staðarhaldari í Krýsuvíkurskóla.
Á fimmtudag festi Pétur gamla gröfu í eigu
Krýsuvíkursamtakanna í mýri við Kleifarvatn.
„Það fór maður með bíl inn á slóða þar sem
umferð er bönnuð og festist hann þar. Eins og oft
áður þá fór ég á gröfunni til að aðstoða og náði að
losa bílinn en það vildi ekki betur til en svo að ég
pikkfesti gröfuna í mýri við slóðann,“ segir Pétur.
Þrátt fyrir ítrekaðar tiltraunir tókst Pétri ekki að
losa gröfuna sem í gær var enn föst á sama stað. „Ég
verð að fá einhvern sem er klárari á gröfu en ég til
að hjálpa mér upp. Ég viðurkenni að ég fór út á
viðkvæmt land og það urðu einhverjar skemmdir.
Mig tekur þetta sárt því ég bý hérna á staðnum og
er annt um náttúruna. En ég held samt að þetta verði
sem betur fer fljótt að jafna sig,“ segir Pétur.
GAR

A;DDIBK<H£?
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BÅL EN FESTIST SJ¹LFUR

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Takmarkaðar fréttir
af mótmælafundum
Víða um Rússland hefur fréttaflutningur af mótmælafundunum í Moskvu og
Pétursborg verið afar takmarkaður. Mikhaíl Gorbatsjov segir engu líkara en
fjölmiðlarnir hafi verið þjóðnýttir.
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Frásagnir rússneskra fjölmiðla af
mótmælafundum í Moskvu og Pétursborg um síðustu helgi hafa
engan veginn gefið sömu mynd af
atburðunum og birst hefur í vestrænum fjölmiðlum.
Rússar fengu að vísu að vita að
mótmælin hefðu verið haldin, en
lítið fór fyrir þeim í fréttatímum
sjónvarpsstöðvanna og ekki var
annað að sjá en allt hafi farið nokkuð friðsamlega fram.
Erlendis vöktu harkalegar aðfarir lögreglunnar hins vegar hörð
viðbrögð. Meðal annars ætla utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna að ræða málið á fundi
með rússneskum starfsbróður
sínum í Lúxemborg í næstu viku.
Rússneskir fjölmiðlar eru flestir í eigu eða undir stjórn ríkisins,
þar á meðal þrjár stærstu sjónvarpsstöðvar Rússlands sem flestir Rússar reiða sig á um fréttaflutning. Tvær stöðvanna, Rossiya
og Stöð eitt, eru í ríkiseigu en sú
þriðja, NTV, er einnig undir stjórn
ríkisins þar sem ríkisfyrirtækið
Gazprom eignaðist hana árið 2000.
Gazprom á einnig mikil ítök í
öðrum fjölmiðlum, þar á meðal
dagblaðinu Izvestia og útvarpsstöðinni Ekho.
„Enn eru þó til fjölmiðlar sem
vinna mjög sjálfstætt,“ segir
Masha Lipman frá bandarísku
Carnegie-rannsóknarstofnunni í
Moskvu. „En þeir eru samt upp á
náð Kremlarstjórnarinnar komnir
og gera sér vel grein fyrir því.“
Mikhaíl Gorbatsjov, síðasti
leiðtogi Sovétríkjanna, segir
engu líkara en fjölmiðlarnir hafi
verið „þjóðnýttir“ og kvartar

4®+ ¥ 0¡4523"/2' -YNDIR ¹ BORÈ VIÈ ÖESSA HAFA EKKI VERIÈ ¹BERANDI Å RÒSSNESKUM

FJÎLMIÈLUM SÅÈUSTU DAGANA

undan því að Rússar geti ekki
„fengið tæmandi upplýsingar
sem myndu halda borgurunum
upplýstum og gera þeim kleift að
dæma sjálfir um það sem er að
gerast“.
Gorbatsjov kvartar hins vegar
einnig undan tilraunum Bandaríkjanna til að hafa áhrif á rússnesk innanríkismál, og skipar sér
þar við hlið margra rússneskra
ráðamanna sem hafa verið ósáttir
við afskipti Bandaríkjanna og

&2¡44!",!¨)¨!0

fleiri Vesturlanda af stjórnmálaástandinu í Rússlandi.
„Fullvalda ríki getur ekki notað
reglur sem troðið er upp á það. Við
verðum að taka skýra afstöðu: Við
munum ekki samþykkja neinar
leiðbeiningar,“ sagði Gorbatsjov á
ráðstefnu í Moskvu.
„Lýðræðisþróun verður að mótast á heimaslóðum. Einungis
þannig getur hún skilað árangri og
haft áhrif á ástandið í landinu.“
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

¶ÕSKT ORKUFYRIRT¾KI

%LLERT " 3CHRAM SKRIFAR SÎGU +NATTSPYRNUSAMBANDS ¥SLANDS OG F¾R STYRK ÒR -ENNINGARSJËÈI TIL VERKSINS

Vill kjarnorkuver í Finnlandi

3KRIF UM &ISKE STYRKT UM MILLJËN KRËNUR

&)..,!.$ !0 Þýska orkufyrirtæk-

-%..).' Hið íslenska bókmenntafélag,

ið E.on AG upplýsti í gær að það
væri að íhuga að byggja nýtt
kjarnorkuver í Suður-Finnlandi.
Fyrirtækið hefði nú þegar gert
samning um kaup á landi undir
hið hugsanlega orkuver.
Engin endanleg ákvörðun hefur
þó verið tekin, að því er segir í
fréttatilkynningu frá höfuðstöðvum E.on í Düsseldorf. Lóðin þar
sem verið myndi rísa er í Loviisa,
90 km austur af Helsinki, en í
Loviisa er þegar eitt kjarnorkuver fyrir. Í SV-Finnlandi er nú
verið að byggja fimmta kjarnaofn
landsins; sá þýski verður því sá
sjötti, ef af verður.
AA

sem hyggur á útgáfu rits um Willard
Fiske og Kristín Bragadóttir vinnur
að, hlýtur hæsta styrk, eina milljón
króna, úr Menningarsjóði.
Upplýst var um styrkina í fyrradag
en sjóðnum bárust 73 óskir um styrki,
samtals upp á 82 milljónir króna. 53
styrkir voru veittir, samtals að fjárhæð 14 milljónir.
Þorsteinn Ingi Sigfússon fær 600
þúsund krónur til að skrifa Bókina um
vetnið og JPV útgáfa hlýtur hálfa milljón til útgáfu bókar Fiðriks G. Olgeirssonar um ævi Davíðs Stefánssonar,
skálds frá Fagraskógi.
Meðal annarra styrkþega eru Illugi
Jökulsson sem fær 400 þúsund krónur

til skrifa um merkismenn í Íslandssögunni, Bókafélagið Ugla fær 300 þúsund
vegna útgáfu á verki Ólafs Teits
Guðnasonar; Fjölmiðlar 2006 og Bókaútgáfan Tindur fær 300 þúsund vegna
skrásetningar Ellerts B. Schram á sögu
Knattspyrnusambandsins.
Lægri styrki hlutu verkefni á borð
við Austfirskar skrímslasögur, Hlutverk fræðslustjóra og fræðsluskrifstofa tímabilið 1974-1995 og Efnisyfirlit úr öllum blöðum Hugar og handar,
ársriti Heimilisiðnaðarfélags Íslands,
frá 1966.
Stjórn Menningarsjóðs skipa Bessí
Jóhannsdóttir formaður, Jakob Frímann Magnússon og Kári Bjarnason.
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ANLANDS SEGJA AÈ NÒ ÖEGAR SÁ BÒIÈ AÈ
BYGGJA UPP ÖORSKSTOFNINN

3M¹B¹TAEIGENDUR Ë¹N¾GÈIR

Vilja aukinn
þorskkvóta
3*6!2²46%'3-, Smábátaeigendur á Suðurlandi skora á sjávarútvegsráðherra að bæta nú þegar
20 til 30 þúsund tonnum við
þorskkvóta yfirstandandi
fiskveiðiárs og leggja til að kvóti
næsta fiskveiðiárs verði ekki
undir 280.000 tonnum. Þetta er
meðal þess sem fram kemur í
ályktun sem samþykkt var á
stjórnarfundi hjá Árborg, félagi
smábátaeigenda á Suðurlandi.
Í ályktun fundarins segir að
þorskafli við landið hafi verið afar
góður undanfarin misseri og því
sé erfitt að trúa hrópum Hafrannsóknastofnunar um að byggja
þurfi upp þorskstofninn. Smábátaeigendurnir telja að stofninn sé nú
þegar orðin nógu sterkur til að
þola auknar veiðar.
ÖO

2ANNSËKNIR Å HJÒKRUNARFR¾ÈI

Hildur nýr forstöðumaður
Hildur Friðriksdóttir hefur tekið við stöðu forstöðumanns
Rannsóknastofnunar í hjúkrunarfræði.
Hildur
lauk
meistaranámi í
félagsfræði frá
HÍ 2004 og BAnámi í félags- og
atvinnulífsfræði
frá sama skóla
2002. Hún hefur
komið víða við í
(),$52
rannsóknum
sínum og meðal &2)¨2)+3$«44)2
annars kannað líðan og vinnuskipulag ýmissa starfshópa.
Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala - háskólasjúkrahús veitir
kennurum, hjúkrunarfræðingum
og ljósmæðrum aðstoð við rannsóknarverkefni sín.
ÖO
(%),"2)'¨)3-,

TIL V IN STRI
í kvöld síðasta vetrardag
klukkan 21:00 á Grandrokk
Fram koma: Bertel Dóri DNA Svavar Knútur
Hostile Paulet du romance
Allir velkomnir - Aðgangur ókeypis
18 ára aldurstakmark
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3TJËRNLAGADËMSTËLL ²KRAÅNU HEFUR UMFJÎLLUN UM UMDEILDA FORSETATILSKIPUN

Jústsjenkó boðar lýðræðislausn

Safnaðu Knorr

strikamerkjum

²+2!¥.!
!0 Stjórnlagadómstóll
Úkraínu hóf í gær að fjalla um lögmæti tilskipunar Viktors Jústsjenkós forseta frá 2. apríl um upplausn þingsins og boðun kosninga,
en þingmeirihluti flokks forsætisráðherrans, Viktors Janúkovíts,
hefur neitað að hlíta tilskipuninni
og vísaði henni til átján manna
dómstólsins.
Staddur í heimsókn í Strassborg
sagði Janúkovíts að flokkur hans
myndi kæra Jústsjenkó forseta
fyrir embættisafglöp ef dómstóllinn kæmist að þeirri niðurstöðu að
tilskipunin hefði brotið í bága við
stjórnarskrána.
Jústsjenkó fyrir sitt leyti nýtti

*²343*%.+« ¥ "2533%, ²KRAÅNUFORSETI
MEÈ *OSE -ANUEL "ARROSO FORSETA FRAM
KV¾MDASTJËRNAR %3" Å "RUSSEL Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

heimsókn til Brussel sem tækifæri til að fullvissa fulltrúa Evrópusambandsins um að Úkraína
myndi finna „lýðræðislega lausn“
á deilunni, sem er sú versta sem

upp hefur komið í landinu frá því í
appelsínugulu byltingunni síðla
árs 2004.
Forsetinn skrifaði undir tilskipunina hinn 2. apríl með tilvísun til
þess að Janúkovíts hefði reynt að
misbeita valdi.
Bæði Jústsjenkó og Janúkovíts
hafa heitið því að hlíta niðurstöðu
dómstólsins. Þó eru uppi efasemdir um að dómstóllinn, sem skipaður er fulltrúum sem forsetinn,
þingið og dómstólar tilnefna, sé
fær um að komast að niðurstöðu
sem allir aðilar sætti sig við. Dómstóllinn hefur allt að mánuð til að
afgreiða málið, en mjög er þrýst á
hann að hraða því.
AA

Meirihluti vill bjór
og léttvín í búðir
Tæp 58 prósent segjast vilja að léttvín og bjór verði selt í matvöruverslunum
samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Um tveir af hverjum þrem
karlmönnum og stuðningsmönnum Sjálfstæðisflokksins eru sama sinnis.
3+/¨!.!+®..5. Alls 57,6 prósent

Strikamerkjaleikur Knorr
gæti sent þig í 100.000 kr.
verslunarferð í Kringluna
Svona gerir þú:
Klipptu strikamerkin af Knorr vörunum þínum
og límdu inn í söfnunarheftið. Þegar þú hefur
safnað 10 strikamerkjum fyllir þú út
þátttökuseðilinn í heftinu, skilar því
eða sendir til Ásbjörns Ólafssonar ehf.,
Köllunarklettsvegi 6, 104 Reykjavík,
merkt „Strikamerkjaleikur“. Merktu
þér seðilinn vel og tilgreindu hvaða
hlut þú velur*. Innsendingarfrestur
rennur út 30.06. 2007.

Þú færð
eftið
söfnunarh
í næstu
verslun!

Stóri vinningurinn:
Nöfn allra þátttakenda fara í pott þar sem dregið verður
um glæsilega vinninga. Þrír heppnir safnarar fá 100.000 kr.
vöruúttekt í Kringlunni, hvorki meira né minna.

Fyrir 10 Knorr strikamerki getur þú valið um:

Lasagnefat sem passar fyrir plöturnar
Þú losnar við að brjóta lasagneplöturnar til að koma þeim í
fatið. Fyrir 10 strikamerki færðu Pyrex lasagnefat sem passar
fullkomlega fyrir Knorr lasagneplötur.

F í t o n / S Í A
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Svuntusett fyrir þig
og barnið
Hvernig væri að leyfa börnunum
að spreyta sig í eldhúsinu?
Safnaðu 10 strikamerkjum og
fáðu svuntu fyrir þig og barnið
á heimilinu.

*Á meðan birgðir endast.

þeirra sem afstöðu tóku í nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins
segjast vilja leyfa sölu léttvíns og
bjórs í matvöruverslunum. 42,4
prósent segjast ekki vilja slíka
breytingu. Vikmörk eru 3,5 prósentustig og er því marktækur
munur á milli þeirra sem vilja og
vilja ekki að áfengi verði til sölu í
matvöruverslunum.
Nokkur munur er á afstöðu fólks
eftir kyni. 62,0 prósent karla vilja að
áfengi verði selt í matvöruverslunum, en 53,2 prósent kvenna. Þá er
einnig munur á afstöðu fólks eftir
búsetu og er fólk á höfuðborgarsvæðinu, þar sem fleiri verslanir
Vínbúðarinnar eru staðsettar, mun
áhugasamara um breytingar á þessu
sviði en íbúar á landsbyggðinni. 61,5
prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu
vilja að matvöruverslanir geti selt
léttvín og bjór, en 38,0 prósent eru
því mótfallin. 51,8 prósent íbúa á
landsbyggðinni vilja léttvín og bjór
í matvöruverslanir, en 48,2 prósent
eru því mótfallin. Ekki er marktækur munur íbúa landsbyggðarinnar
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eftir því hvort þeir vilja eða vilja
ekki slíka breytingu.
Ef afstaða fólksins er skoðuð eftir
því hvaða flokk það segist myndu
kjósa er einungis marktækur
munur hjá stuðningsfólki Sjálfstæðisflokksins og þeirra sem ekki
gefa upp hvaða flokk það myndi
kjósa. Meðal beggja þessara hópa
er meirihlutastuðningur við því að

léttvín og bjór sé seldur í matvöruverslunum. 63,5 prósent þeirra sem
segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn vilja að léttvín og bjór fáist
á fleiri stöðum en hjá verslunum
Vínbúðarinnar. 57,6 prósent þeirra
sem ekki gefa upp hvaða flokk þau
myndu kjósa eru sama sinnis.
Ef litið er til annarra flokka er
tæpur meirihlutastuðningur fyrir
breytingum á útsölustöðum áfengis, utan stuðningsmanna Frjálslynda flokksins, en 55,6 prósent
þeirra vilja ekki að léttvín og bjór
fáist í matvöruverslunum.
51,2 prósent stuðningsmanna
Framsóknarflokks, 55,4 prósent
stuðningsmanna Samfylkingar og
51,4 prósent stuðningsmanna
Vinstri grænna vilja að léttvín og
bjór fáist í matvöruverslunum.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 14. apríl og
skiptust svarendur jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var: Á að leyfa sölu léttvíns
og bjórs í matvöruverslunum? 95,3
prósent aðspurðra tóku afstöðu.
SVANBORG FRETTABLADIDIS
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(REFNURANNSËKNUM LÕKUR MEÈ VEIÈUM ¹  DÕRUM

Lokaáfanginn í
vísindahvalveiðum
3*6!2²46%'52 Hrefnurannsóknir

Hafrannsóknastofnunar Íslands
hófust í gær. Er hér um að ræða
lokaáfanga sýnatöku þeirra viðamiklu rannsókna sem hófust árið
2003. Alls hefur nú veiðst 161
hrefna og mun sýnatökunni ljúka í
ár með veiðum á 39 dýrum.
Rannsóknaáætlun var lögð fyrir
ársfund vísindanefndar Alþjóðahvalveiðiráðsins árið 2003 í samræmi við reglur ráðsins og fékk

(2%&.56%)¨!2 .Ò HEFUR  HREFNA

VERIÈ VEIDD AF ÖEIM  SEM LEYFT VAR AÈ
VEIÈA Å VÅSINDASKYNI 6EIÈUNUM LÕKUR Å ¹R

þar ítarlega umfjöllun. Samkvæmt
upphaflegri áætlun var gert ráð
fyrir veiðum á 200 hrefnum vegna
rannsóknanna og var gert ráð
fyrir að sýnatökunni lyki á tveim
árum, en síðar var ákveðið að fara
hægar í sakirnar. Fyrir utan lengd
söfnunartímabils hefur upphaflegri áætlun verið fylgt hvað varðar dreifingu sýnatökunnar.
Í áætlun um hvalarannsóknir
var einnig gert ráð fyrir árlegum
veiðum á 100 langreyðum og 50
sandreyðum í tvö ár. Meginmarkmið þessara rannsókna Hafrannsóknastofnunar er að kanna betur
hlutverk hrefnu í vistkerfi hafsins
í kringum Ísland. Ljóst er að nytjafiskar eru hluti af fæðu hrefnu, en
samspil fiska og hrefnu í vistkerfinu er lítt þekkt. Frumniðurstöður
úr fyrri hluta yfirstandandi rannsókna benda til þess að hlutdeild
þorsks í fæðu hrefnu sé meiri en
áður var talið. Hvalatalningar úr
lofti hófust einnig í september
2003.
SH¹

-%¨ ¶%)- 3422) (ESTURINN 0RIDE ER ENGIN SM¹SMÅÈI OG GEFUR %IFFEL TURNINUM LÅTIÈ EFTIR Å TÅGULEIK 0RIDE ER AF BRESKU SHIRE
KYNI SEM ER H¹VAXNASTA HESTAKYN HEIMS OG GETA HESTAR AF TEGUNDINNI N¹È ALLT AÈ TVEGGJA METRA H¾È UPP ¹ HERÈAKAMB
0RIDE DREGUR HÁR VAGN MEÈ FERÈAMÎNNUM Å 0ARÅS OG VIRÈIST LÅKA BORGARLÅFIÈ VEL
&2¡44!",!¨)¨!&0
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Hafsvæðum lokað fyrir flutningaskip
Starfshópur leggur til að hafsvæðum verði lokað fyrir umferð stórra flutningaskipa. Markmiðið er aukið öryggi sjófarenda og verndun
umhverfisins. Skipstjórar telja að takmörkun siglinga geti haft þveröfug áhrif við tilgang reglnanna.
3!-'®.'5-, Stórum hafsvæðum

fyrir Suður- og Suðvesturlandi
verður lokað fyrir siglingum
stórra flutningaskipa nái tillögur
starfshóps á vegum samgönguráðherra fram að ganga.
Siglingum flutningaskipa stærri
en 5.000 brúttótonn og öllum skipum sem flytja hættuleg efni og
eiturefni skal siglt fjær landi en
tíðkast hefur. Leiðastjórnuninni er
ætlað að tryggja öryggi við siglingar og vernda efnahagslega og
líffræðilega mikilvæg hafsvæði.
Skipstjórar íslenskra kaupskipa
telja leiðastjórnunina ekki ráðlega
og segja hana geta skapað meiri
hættu á slysum en á hefðbundinni
siglingaleið.
Undirbúningur að leiðastjórnun flutningaskipa við Íslandsstrendur hófst árið 1993 og hafa
siglingar skipa úti fyrir suður- og
suðvesturströnd landsins verið
til skoðunar enda er skipaumferð
þar mest og fara skipin nær undantekningarlaust yfir mikilvægar hrygningarslóðir ýmissa nytja-

stofna. Þykir sýnt að slys á
þessari siglingaleið hefði gífurleg áhrif á lífríki og efnahag þjóðarinnar. Forsvarsmenn Landhelgisgæslunnar
hafa
gagnrýnt
siglingaleiðir
flutningaskipa
harðlega og kallað það „glapræði“ að flutningaskip sigli
aðeins nokkrum mílum frá landi
með stóra farma af olíu og öðrum
hættulegum efnum.
Mörkun siglinga við svokallaða
ytri leið hefur frá upphafi mætt
andstöðu hagsmunaaðila. Þannig
lagðist Samband íslenskra kaupskipaútgerða gegn þessum hugmyndum árið 2000. Steinn Ómar
Sveinsson, skipstjóri hjá Samskipum, telur hugmyndir starfshópsins óskynsamlegar og í raun
hættulegar við ákveðnar aðstæður. „Það er í mörgum tilfellum
nauðsynlegt og margfalt öruggara
fyrir skip og umhverfi að geta
siglt nærri strönd landsins, sé veðurfar og sjólag með ákveðnum
hætti.“
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SVAVAR FRETTABLADIDIS

Hvað gerist þegar
þú blandar saman
erlendu láni með
lágum vöxtum og
íslensku láni með
minni áhættu?
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-EÈ UMHVERFISVERKEFNINU +OLVIÈI GETA ¥SLENDINGAR B¾TT FYRIR ÒTBL¹STUR BÅLA SINNA

Skógrækt í stað útblásturs

'%.'52 ¥ +²,5 ¶ÕSKI LISTAMAÈURINN

!RND $ROSSEL BJË SÁR TIL VÅRKÒLU OG
GEKK Å HENNI  KÅLËMETRA LANGA LEIÈ
MILLI B¾JANNA $ORSTEN OG 2¼SFELD Å
ÖEIM TILGANGI AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ ÖVÅ
HVE MARGT FËLK ER EKKI Å JAFNV¾GI
&2¡44!",!¨)¨!&0

6!4¥+!.)¨
0¹FINN ¹TTR¾ÈUR
"ENEDIKT SEXT¹NDI P¹FI KAÖËLSKRA
MANNA VARÈ ¹TTR¾ÈUR Å FYRRADAG 4UG
ÖÒSUNDIR ÖEIRRA B¹ÈU FYRIR HONUM ¹
0ÁTURSTORGINU Å 2ËM Å G¾RMORGUN
"ENEDIKT MESSAÈI YFIR ÖEIM OG ÖAKK
AÈI GUÈI LANGLÅFIÈ 0¹FI F¾DDIST Å "¾J
ARALANDI OG VAR EINNIG HALDIÈ UPP ¹
AFM¾LI HANS Å "ERLÅN

5-(6%2&)3-, Umhverfisverkefninu Kolviði var hleypt af stokkunum í gær. Markmið Kolviðar er að
hvetja Íslendinga til þess að kolefnisjafna útblástur bíla sinna
með því að planta trjám.
Guðfinna S. Bjarnadóttir, formaður stjórnar Kolviðar, segir að
Íslendingar þyrftu að planta sjö
milljónum trjáa á ári til þess að
vega upp á móti koldíoxíðmengun
bílaflotans. „Þumalputtareglan er
sú að hver bifreiðaeigandi þurfi
að gróðursetja tré fyrir andvirði
einnar áfyllingar á eldsneytistank
bílsins,“ segir Guðfinna.
Á heimasíðu Kolviðar sem
opnuð verður innan skamms geta
einstaklingar reiknað út á afar
einfaldan hátt hvað þeir losa mikið
koldíoxíð með bílum sínum.
Reiknivélin reiknar síðan hversu
mörgum trjám viðkomandi þarf
að planta til þess að kolefnisjafna
sig. Hægt verður að kaupa trjáplönturnar á heimasíðunni og Kolviður sér um að planta þeim.
Guðfinna segir að hér sé komið
kjörið tækifæri fyrir landsmenn.
„Ef vel tekst til verðum við fyrsta
þjóð í heimi sem stendur svona að

-!.$,! -!.$%,! 3ONARSONUR .ELSONS
TEKUR VIÈ HÎFÈINGJATIGN
&2¡44!",!¨)¨!0

.ELSON -ANDELA FAGNAR

Sonarsonurinn
verður höfðingi
35¨52 !&2¥+! !0 Konungar og

+/,6)¨52 &%2 !& 34!¨ 6ERKEFNIÈ HVETUR ALMENNING TIL AÈGERÈA GEGN LOFTLAGSBREYT

INGUM

málum,“ segir Guðfinna en hjá
mörgum þjóðum hefur komið til
tals að setja á sérstakan skatt til
þess að vega upp á móti kolefnalosun einstaklinga. „Ég vil trúa
því að það sé betra að einstaklingar geri þetta sjálfviljugir og ég

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

hef fulla trú á að Íslendingar nýti
sér þennan kost,“ segir Guðfinna.
Kolviður er samstarfsverkefni
Skógræktarfélags
Íslands
og
Landverndar og nýtur stuðnings
ríkisstjórnarinnar, Kaupþings og
Orkuveitu Reykjavíkur.
ÖO

aðrir tignargestir frá hinum
fjölmörgu ættbálkum SuðurAfríku komu saman í bænum
Umtata á mánudag til að fylgjast
með þegar Mandla Mandela,
sonarsonur Nelsons Mandela, tók
formlega við stöðu sem höfðingi
Mvezo-ættbálksins.
Nelson Mandela, sem nú er 88
ára gamall, hafnaði því á sínum
tíma að verða höfðingi ættbálksins og helgaði líf sitt þess í stað
baráttunni gegn aðskilnaðarstefnu hvíta minnihlutans í
landinu.
Makgato, sonur Mandela og
faðir Mandlas, lést árið 2005 af
völdum alnæmis.
GB
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Forsetaskipti
valda titringi
Forseti og her Tyrklands berjast nú gegn því að Erdogan forsætisráðherra verði næsti forseti landsins.
492+,!.$ !0 Margir Tyrkir berj-

ast nú gegn því að Racip Tayyip
Erdogan forsætisráðherra taki
við af Ahmet Necdet Sezers forseta þegar sjö ára kjörtímabil
hins síðarnefnda rennur út 16.
maí næstkomandi.
Erdogan hefur ekkert látið
uppi um það enn hvort hann hyggist gefa kost á sér, en gaf það þó
sterklega í skyn á mánudaginn.
Sezer forseti hefur á kjörtímabilinu komið í veg fyrir að Erdogan
hafi aukið áhrif íslams í stjórn
landsins, en verði Erdogan forseti, eða einhver flokksbróðir
hans, kemur fátt í veg fyrir að
flokkur Erdogans geti farið sínu
fram að vild.
„Stoðir hins veraldlega lýðveldis eru nú í fyrsta sinn dregn-

ar opinberlega í efa,“ sagði Sezer
forseti nú fyrir helgina, en allt
frá stofnun ríkisins fyrir meira
en 80 árum hefur það einkennst
af því að trúmálum hefur verið
haldið vandlega aðskildum frá
veraldlegum ríkisstofnunum.
Ráðamenn í hernum hafa sömuleiðis lýst yfir miklum áhyggjum
af því að Erdogan setjist í forsetastólinn, enda hefur herinn
jafnan staðið vörð um hina veraldlegu stjórnskipan landsins.
Stjórnmálaflokkur Erdogans,
sem heitir Flokkur réttlætis og
þróunar, er með góðan meirihluta
á þingi og hefur því algerlega
frjálsar hendur um það hver
tekur við forsetaembættinu, þar
sem forseti landsins er kjörinn af
þinginu.
GB

-«4-,) '%'. %2$/'!.  FJÎLMENNUM MËTM¾LAFUNDI Å !NKARA UM SÅÈUSTU HELGI HÁLT FËLK ¹ MYNDUM AF LANDSFÎÈURNUM

+EMAL !TATURK SEM LAGÈI GRUNNINN AÈ AÈSKILNAÈI RÅKIS OG TRÒAR Å 4YRKLANDI
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4,5%
Ný helmingaskipt húsnæðislán með lægri vöxtum
50% erlendar lágvaxtamyntir - 50% íslenskar krónur. Þannig færðu lánið á lægri
vöxtum en býrð við mun minni gengisáhættu en ef lánið væri 100% í erlendri mynt.
Spurðu ráðgjafa okkar um nýju helmingaskiptu húsnæðislánin eða kynntu þér
málið á glitnir.is
SAMANBURÐUR Á LÁNUM

VEXTIR

GENGISÁHÆTTA

GREIÐSLUBYRÐI

EIGNAMYNDUN

100% íslenskar krónur**

4,95%

Engin

Lág

Hæg

NÝTT HELMINGASKIPT LÁN***

4,50%*

Hóﬂeg

Lág

Í meðallagi

100% erlend myntkarfa****

6,14%*

Mikil

Há

Hröð

* M.v. vaxtatöflu og 1 mánaða libor vexti 13.04.2007 ** Verðtryggt jafngreiðslulán
*** 50% íslenskar krónur / 50% erlent lán í CHF og JPY **** EUR, USD, GBP, CHF og JPY
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(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Margir kostir
með í för
3TJËRN 3TÒDENTA
R¹ÈS (¹SKËLA
¥SLANDS HEFUR SAM
ÖYKKT ¹LYKTUN ÖAR
SEM NÕRRI OG VIST
V¾NNI BORG ER
FAGNAÈ 2¹ÈIÈ
FAGNAR SÁRSTAKLEGA
$!'.µ «3+
ÖEIM TÅÈINDUM AÈ
!2!$«44)2
N¹MSMENN F¹I FRÅTT
FORMAÈUR 3TÒD
Å STR¾TË HAUSTÎNN
ENTAR¹ÈS
 $AGNÕ «SK
!RADËTTIR ER FORMAÈUR 3TÒDENTAR¹ÈS
(VERSU VEL TELUR ÖÒ AÈ ÖESSI ÖJËN
USTA EIGI EFTIR AÈ NÕTAST STÒDENT
UM ¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ ENGINN VAFI
¹ ÖVÅ AÈ STÒDENTAR EIGA EFTIR AÈ TAKA
ÖESSU FAGNANDI ¶AÈ ER ÖË ËLÅK
LEGT AÈ ÖEIR EIGI EFTIR AÈ DRÅFA SIG Å
AÈ SELJA BÅLANA SÅNA ÖAR SEM ÖAÈ ER
BARA BOÈIÈ UPP ¹ ÖENNAN KOST EINA
ÎNN ENN SEM KOMIÈ ER
4ELUR ÖÒ LÅKLEGT AÈ TÅMI ENDUR
GJALDSLAUSRA STR¾TËFERÈA VERÈI
FRAMLENGDUR %F STÒDENTAR NÕTA
ÖETTA JAFN VEL OG ÁG BÕST VIÈ AÈ ÖEIR
GERI ER ÖAÈ LÅKLEGT ¶ETTA G¾TI JAFNVEL
ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ FLEIRUM VERÈI BOÈIN
ÖESSI ÖJËNUSTA ¶ETTA HEFUR MARGA
KOSTI Å FÎR MEÈ SÁR EKKI AÈEINS FYRIR
STÒDENTA HELDUR FYRIR ALLA BORGARBÒA
,OFTIÈ VERÈUR BETRA BÅLAST¾ÈAVANDI
MINNKAR AUK ÖESS SEM ÖAÈ DREGUR
ÒR UMFERÈARÖUNGA

&", '2%).).' &«40/+)

Íþrótt sem snýst ekki um að sigra
 GËÈVIÈRISDEGI M¹ OFT KOMA AUGA ¹ FJÎLDA
MANNS SEM STANDA Å HRING OG SPARKA LITLUM
GRJËNAPOKA ¹ MILLI SÅN ¶ETTA KEMUR MÎRGUM
FURÈULEGA FYRIR SJËNIR EN ÅÖRËTTIN SEM NEFN
IST FËTPOKI ¹ ÅSLENSKU ER GRÅÈARVINS¾L OG
STUNDUÈ UM ALLAN HEIM «LÅKT ÎÈRUM
ÅÖRËTTUM SNÕST FËTPOKI EKKI UM
AÈ BERA SIGURORÈ AF ANDST¾È
ING SÅNUM HELDUR ER MARKMIÈIÈ
AÈ HALDA POKANUM ¹ LOFTI SEM
LENGST OG L¹TA HANN GANGA ¹
MILLI SEM FLESTRA

(VEN¾R VAR FËTPOKI FUNDINN
UPP
RIÈ  VAR "ANDARÅKJAMAÈ
URINN *OHN 3TALBERGER AÈ LEITA AÈ
AÈFERÈ TIL AÈ LIÈKA HNÁÈ EFTIR AÈGERÈ
SEM HANN HAFÈI NÕLEGA GENGIST UNDIR &Á

LAGI HANS -IKE -ARSHALL HAFÈI VERIÈ AÈ LEIKA
SÁR AÈ HALDA LITLUM GRJËNAPOKA ¹ LOFTI OG
*OHN LEIST SVO VEL ¹ AÈ HANN FËR AÈ STUNDA
ÅÖRËTTINA MEÈ -IKE 5PPHAFLEGA KÎLLUÈU ÖEIR
ÖESSA ÅÖRËTT b(ACK THE SACKn EN NOKKR
UM ¹RUM SÅÈAR ¹KV¹ÈU ÖEIR AÈ
SKÅRA HANA bFOOTBAGn EÈA FËT
POKA ¥ÖRËTTIN GENGUR LÅKA
UNDIR NAFNINU b(ACKY SACKn
EÈA HAKKÅSAKK

(VAÈA BÒNAÈ ÖARF
¶Ë AÈ GËÈIR SKËR HJ¹LPI TIL
Ö¹ ER SJ¹LFUR FËTPOKINN EINI
NAUÈSYNLEGI BÒNAÈURINN TIL
AÈ STUNDA FËTPOKA &ËTPOKAR
ERU TIL Å MISMUNANDI ST¾RÈUM
OG GERÈUM EN OFTAST ERU ÖEIR FYLLT
IR MEÈ SANDI EÈA PLASTKÒLUM OG GERÈ

IR ÒR BËMULL EÈA RÒSKINNI 6INS¾LDIR FËTPOKA
M¹ AÈ STËRUM HLUTA ÖAKKA ÖESSUM EIN
FÎLDU KRÎFUM UM BÒNAÈ EN FËTPOKI ER ËDÕR
OG KOSTAR ¹ BILINU FIMM HUNDRUÈ TIL ÖÒSUND
KRËNUR &ËTPOKINN ER HANDH¾GUR OG GEYMIST
AUÈVELDLEGA Å VASA

(VERJAR ERU REGLURNAR
.OKKUR AFBRIGÈI ERU TIL AF FËTPOKA MEÈAL
ANNARS EITT ÖAR SEM Ö¹TTTAKENDUR SPARKA
BOLTANUM YFIR NET LÅKT OG Å TENNIS OG ANNAÈ
ÖAR SEM EINN MAÈUR SÕNIR LISTIR MEÈ POKANN
,ANGVINS¾LASTA AFBRIGÈIÈ ER ÖË ÖANNIG AÈ
Ö¹TTTAKENDUR STANDA Å HRING OG SPARKA POK
ANUM ¹ MILLI SÅN ¶AR ERU ENGIR ANDST¾ÈINGAR
EÈA KEPPENDUR OG ENGINN SIGRAR EÈA TAPAR
-ARKMIÈIÈ ER AÈ HALDA POKANUM SEM LENGST
¹ LOFTI MEÈ ÎLLUM HLUTUM LÅKAMANS FYRIR UTAN
HENDUR OG HANDLEGGI

Óákveðni einkennir baráttuna
Þegar aðeins fáeinir dagar
eru til fyrstu umferðar forsetakosninganna í Frakklandi keppast frambjóðendurnir við að reyna að
hámarka fylgið meðal hinna
fjölmörgu óákveðnu kjósenda, sem ganga munu að
kjörborðinu á sunnudaginn.
Nicolas Sarkozy, frambjóðandi
hins íhaldssinnaða stjórnarflokks
UMP, fór á mánudaginn í óvænta
heimsókn að grafhýsi Charles de
Gaulle, „föður fimmta franska
lýðveldisins“. Með heimsókninni
höfðaði frambjóðandinn til föðurlandsástar landsmanna og þeirra
sem hafa arfleifð marskálksins í
hávegum.

6ARAÈ VIÈ H¾GRIÎFGAFYLGI
Segolene Royal, frambjóðandi sósíalista, og aðrir talsmenn Sósíalistaflokksins reru hins vegar á önnur
mið með því að vara við því að
hætta sé á að hægriöfgamennirnir
í hópi frambjóðendanna tólf fái
meira fylgi en margan grunar, en
kjósendur verði að hindra að það
endurtaki sig sem gerðist í síðustu
kosningum árið 2002, þegar JeanMarie Le Pen komst í úrslitaumferð kosninganna sem sá frambjóðandi sem fékk næstflest atkvæði í
fyrri umferðinni, á eftir sitjandi
forseta, Jacques Chirac. Með þessu

eru sósíalistar að minna kjósendur
á vinstri vængnum á að atkvæði
greidd öðrum vinstriframbjóðanda
en Royal séu dauð atkvæði. Sex af
frambjóðendunum tólf eru til
vinstri við Royal.
Annar vandi sósíalista er sá, að
áætlaður heildarfjöldi kjósenda
sem væntanlega kýs til vinstri
hefur skroppið saman og mælist
nú ekki meira en 37 prósent. „Þetta
er hlægilega lítið; hvaðan á eiginlega sá kraftur að koma sem skilað
gæti sigri þann 6. maí?“ spyr
vinstrisinnaða blaðið Libération
áhyggjufullt.
Enda hefur Royal líka reynt að
höfða til kjósenda hægra megin,
svo sem með því að mælast til þess
að allir Frakkar eigi þjóðfánann
heima hjá sér og hiki ekki við að
veifa honum á tyllidögum.

3ARKOZY HELDUR FORSKOTI
Samkvæmt nýjustu skoðanakönnuninni, sem niðurstöður voru birtar
úr í gær, fengi Sarkozy 27 prósent í
fyrri umferðinni og Royal 25 prósent. „Þriðji maður“ kosningabaráttunnar, miðjumaðurinn Francois
Bayrou, mælist með 19 prósenta
fylgi. Le Pen, frambjóðandinn af
hægri jaðrinum, hefur fjórða mesta
fylgið, en það hefur mælzt um 16
prósent. Reynslan frá síðustu kosningum sýnir hins vegar að vera
kann að fylgið við Le Pen sé vanmetið.
Hátt hlutfall óákveðinna setur
reyndar allar spár í mikla óvissu.
Viku fyrir fyrstu umferð kosninganna sögðust um tveir af hverjum
fimm kjósendum ekki hafa gert
upp hug sinn enn.
Ipsos-stofnunin spurði kjósendur í síðustu viku út í væntingar
þeirra til kosninganna, og sögðu
þá 84 prósent í yngri aldursflokknum (18-34 ára) að þeir teldu „allt
mögulegt“ í kosningunum núna á
sunnudaginn.
"AYROU BJARTSÕNN
Bayrou sagðist í gær telja að í þetta
sinn tryði hann því að hann yrði sá
sem kæmi á óvart. Í útvarpsviðtali
sagði hann hvers vegna: „Ég er sá
eini sem gæti sigrað Nicolas Sarkozy í seinni umferðinni.“ Þegar
spurt hefur verið í skoðanakönnunum hvernig fólk myndi kjósa í síðari umferðinni, þar sem gera þarf
upp á milli tveggja efstu frambjóðendanna úr þeirri fyrri, hefur
ítrekað komið út að Sarkozy myndi
sigra Royal en Bayrou Sarkozy.
Reyndar gefur nýjasta könnunin,
sem vitnað er til hér að framan og
CSA-stofnunin gerði, Royal í fyrsta
sinn sömu möguleika á sigri og
Sarkozy, ef þau tvö mætast í
úrslitaumferðinni.
3TEFNUSKR¹R OF LÅKAR
Stjórnmálaskýrendur hafa ýmsar
skýringar á reiðum höndum á því að
Frakkar eigi svo erfitt með að velja
að þessu sinni. „Stefnuskrárnar eru
of líkar,“ hefur svissneska blaðið
Neue Zürcher Zeitung eftir stjórnmálafræðingnum Jérôme Fourquet
hjá Ifop-stofnuninni. Efstu frambjóðendurnir reyndu að trompa
hver annan. Auk þess væru sumir af
stuðningsmönnum Royal hikandi
þar sem Bayrou er spáð betra gengi
gegn Sarkozy í síðari umferðinni.
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3EGOLENE 2OYAL
 &RAMBJËÈANDI
SËSÅALISTA

.ICOLAS 3ARKOZY
&RANCOIS "AYR
 &RAMBJËÈANDI
OU  &ORMAÈUR
MIÈFLOKKSINS 5$& H¾GRIFLOKKSINS 5-0
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3KERA NIÈUR SKULDIR
RÅKISSJËÈS SEM HAFA
N¹È METH¾ÈUM MEÈ
SKATTAÅVILNUNUM FYRIR
ÒTFLYTJENDUR OG FYRIRT¾KI
SEM SKAPA NÕ STÎRF

¶URRKA ÒT HALLAREKST
UR RÅKISSJËÈS ¹ ÖREMUR
¹RUM  OPINB
ÒTBOÈA TIL LÅTILLA
FYRIRT¾KJA

3KERA NIÈUR SKULDIR 
H¹MARK ¹ EINSTAKLINGS
SKATTA AFNEMA ERFÈA
SKATT NEMA HINNA
OFURRÅKU (¾KKA 63+

!46)..5 /' ,!5.!-,
(¾KKA L¹GMARKSLAUN
UM  Å  EVRUR
¹ M¹N  AF LAUNUM
Å ¹R EFTIR STARFSMISSI

(EIMILA FYRIRT¾KJUM AÈ
R¹ÈA TVO STARFSMENN ¹N
LAUNATENGDRA GJALDA
%NGAN SKATT ¹ YFIRVINNU
FRAMYFIR  STUNDIR

!FNEMA GJÎLD AF YFIR
VINNU SNIÈGANGA
 TÅMA VINNUVIKU
HVETJA FËLK TIL AÈ VINNA
MEIRA

(%),"2)'¨)3 /' ,¥&%92)3-,
«KEYPIS HEILSUG¾SLA
FYRIR UNGMENNI  
¹RA H¾KKA RÅKISTRYGGÈ
EFTIRLAUN UM 
ENDURSKOÈA FRÅÈINDI
HJ¹ RÅKISFYRIRT¾KJUM

)NNLEIÈA NÕTT PUNKTA
LÅFEYRISKERFI TIL AÈ ÖEIR
SEM VINNI LENGUR FRAM
EFTIR ¾VINNI F¹I H¾RRI
EFTIRLAUN (¾KKA
L¹GMARKSLÅFEYRI

(¾KKA ÖJËNUSTUGJÎLD
%NDURSKOÈA LÅFEYRISKERFI
SEM GERIR OPINBERUM
STARFSMÎNNUM KLEIFT AÈ
FARA SNEMMA ¹ FULL
EFTIRLAUN

)..&,94*%.$!-, ,®' /' 2%',!
&ËLK ÎÈLIST RÁTT TIL RÅKIS
BORGARARÁTTAR EFTIR  ¹RA
DVÎL 5NGIR AFBROTAMENN
Å AGABÒÈIR

(J¹LPA F¹T¾KUM LÎNDUM
AÈ HALDA ÅBÒUM SÅNUM
HEIMA ,¹GMARKSREFSINGAR
FYRIR SÅBROT

3TOFNA bR¹ÈUNEYTI INN
FLYTJENDAM¹LA OG ÖJËÈAR
ÅMYNDARn $RAGA ÒR INN
FLYTJENDASTRAUMI ¶EGN
SKYLDUVINNA FYRIR UNGA
AFBROTAMENN

%62«05 /' !,¶*«¨!-,
.ÕR STJËRNARSKR¹RS¹TTM¹LI
LAGÈUR UNDIR ÖJËÈAR
ATKV¾ÈI 3TYÈUR %3" AÈILD
4YRKLANDS OG AÈ %3" BEITI
SÁR FYRIR FRIÈI Å -IÈ !UST
URLÎNDUM 6ILL VIÈHALDA
GAGNRÕNNI AFSTÎÈU TIL
"ANDAR VEGNA ¥RAKS

.ÕJA ÖJËÈARATKV¾ÈA
GREIÈSLU EN UM bBETUR
GEGNS¾JANn S¹TTM¹LA
4YRKIR F¹I SÁRSAMNING UM
TENGSL VIÈ %3" FREKAR EN
FULLA AÈILD 6ILL
VERJAST BANDAR ÖRÕSTINGI
¹ &RAKKLAND

%KKI ENDURTEKIÈ ÖJËÈAR
ATKV¾ÈI L¹TA ÖINGIÈ
AFGREIÈA KJARNAS¹TTM¹LA
!NDVÅGUR %3" AÈILD 4YRK
LANDS 6ILL N¹IN TENGSL
VIÈ 7ASHINGTON EN
R¹ÈAMENN VESTRA ¾TTU
AÈ TAKA BETUR GAGNRÕNI
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  MILLJARÈAR EVRA

  MILLJARÈAR EVRA

  MILLJARÈAR EVRA

(EIMILDIR &RÁTTASTOFUR )NSTITUT DE Ll%NTREPRISE

Þetta hik á sér líka aðrar skýringar, að mati Fourquet. Í síðustu
forsetakosningum árið 2002 hafi
eitt mál yfirgnæft önnur í kosningabaráttunni, en það var innra
öryggi ríkisins. Í þetta sinn skortir
slíkt yfirgnæfandi kosningamál.
Öll möguleg mál sem upp koma í
aðdraganda kosninganna – svo sem
eins og unglingaóeirðir á lestarstöð
í París nýlega – kalla á taugaveiklunarleg viðbrögð af hálfu frambjóðendanna. Atvinnumál, húsnæðisskortur, umhverfismál, kreppan
hjá Airbus-flugvélaverksmiðjun-

um, þjóðernismál: öll þessi mál
hafa komið upp en fallið í skuggann
jafnskjótt og þeim skaut upp á yfirborðið. Þannig er vaðið úr einu í
annað. „Frambjóðendurnir eru eins
og kúlur í kúluspili, sem virðast
skjótast tilviljanakennt til og frá,“
kvartaði lesandi íhaldsblaðsins Le
Figaro í lesendabréfi.
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GLEÐILEGT
SUMAR!

OPIÐ HÚS - HVERAGERÐI

Opið hús verður á morgun, sumardaginn fyrsta að
Lækjarbrún 20 milli kl. 13-16
Þjónustuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri til að
njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafnframt aðgang að
margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands.
Kaupendur gerast sjálfkrafa aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir
aðgang að viðamikilli þjónustu Heilsustofnunarinnar gegn greiðslu
mánaðarlegs grunngjalds.
Kaupendur gerast aðilar að sérstökum þjónustusamningi við HNLFÍ
Innifalið í þjónustusamningnum er:

Fallegar gönguleiðir allt í
kring, golfvöllur, hesthús og
margvísleg afþreying á
svæðinu.
Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og
nálægð við hvers kyns þjónustu og
heilsurækt eru nokkrir af þeim
kostum til að njóta lífsins sem
bjóðast í Hveragerði.

Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á
gólfum og flísalögðum
gólfum í baðherbergi,
þvottaherbergi og forstofu. Íbúðirnar eru 2ja
og 3ja herbergja frá
stærðinni 86–99 fm.

Öryggishnappur
Eftirlit næturvarðar
Brunaviðvörunarkerfi
Hirðing lóðar
Aðgangur að baðhúsi HNLFÍ
Aðgangur að tækjasal HNLFÍ
Heilsuböð/leirböð og partanudd
Viðtöl við íþróttafræðinga
Viðtöl við næringarráðgjafa
Aðgangur að bókasafni HNLFÍ
Aðgangur að innra starfi og
fræðslu HNLFÍ

Sérkjör íbúa húsanna að:
Matsal HNLFÍ
Sjúkraþjálfun
Hóptímum í leikfimi, hugleiðslu,
fræðslu o.fl.
Önnur þjónusta í boði:
Ræsting og þvottur
Heimsending máltíða
Snyrti- og hárgreiðslustofa
Heilsuvöruverslun

Geymsla
6,0 m2

Sérafnotasvæði

Þvottur
Svefnherbergi
3,6 m2
14,4 m2
Gangur
6,4 m2
Herbergi
9,0 m2

Baðh.
5,8 m2

Sérafnotasvæði

Forstofa
4,3 m2
Stofa
23,0 m2
Eldhús/borðstofa
14,4 m2

Verð frá 22,2 millj.
Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð.
Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum.

www.iav.is
Íslenskir aðalverktakar hf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, www.iav.is

Þú sparar

47%

afsláttur

GRÍSALUNDIR

1.298

300

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

2.698

kr.
kg

Þú sparar

afsláttur

kr. stk.

569

kr.
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kr.
kg

38%

90

KINDAFILLET SPJÓT
LAS VEGAS

kr. kg

UNGNAUTA SIRLION

1.698

kr.
kg

Þú sparar

600

SKÖTUSELSFIÐRILDI
Í TÓMAT OG HVÍTLAUK

1.698

Þú sparar

500

GRÍSAHNAKKI
ÚRBEINAÐAR SNEIÐAR

kr. kg
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Opið sumardaginn fyrsta til kl. 21
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36%

afsláttur

NÓATÚNS GRÍSARIF
BBQ

kr.
kg

Þú sparar

30%

89

kr. stk.

NAUTAFILLET
SPJÓT MEÐ GRÆNMETI

569

kr.
stk.

SS GRAND ORANGE
LAMBAFILLET

afsláttur

2.430

MAARUD
SNAKK

EGILS
APPELSÍN

129

'
(
fyrir

Móa ferskur
kjúklingur

kr.
2L

339

kr.
kg

37%
ÍTALSKAR NAUTAHAKKSBOLLUR MEÐ TÓMAT

afsláttur

998

kr.
kg

VOGA
ÍDÝFUR
kr.
350 g

139

kr.
stk.

Verði ykkur að góðu!
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(VORT 2EYKJAVÅKURFLUGVÎLLUR FARI ÒR 6ATNSMÕRINNI
¹ EKKI LENGUR VIÈ HELDUR HVEN¾R OG HVERT

Flugvöllurinn fer
*«. +!,$!, 3+2)&!2

R

eykjavíkurflugvöllur fer burt úr Vatnsmýrinni.
Hvorki þarf að eyða orðum né orku í að efast um þá
framtíðarsýn. Síðasti naglinn í kistu vallarins var rekinn fyrir löngu þótt formlega liggi ekkert enn fyrir
um endalok hans. Auðvitað fyrirfinnast þó einhverjir
sem neita að horfast í augu við þá staðreynd að lega vallarins er
eins og fleinn í hjarta borgarinnar. En jafnvel fyrir þá þrákálfa
hljóta niðurstöður samráðshóps samgönguráðherra og borgarstjóra um þjóðhagslega hagkvæmni þess að flytja flugvöllinn að
vera síðustu rekurnar sem kastað er.
Hvort flugvöllurinn fari er því ekki lengur spurningin, heldur hvenær og hvert? Það eru praktísk viðfangsefni sem verður
vonandi hægt að leysa þvert á flokkslínur í sæmilegum friði og
spekt.
Mest um vert fyrir Reykvíkinga er að flugvöllurinn fari sem
fyrst. Eins og skýrsla samstarfshópsins sýnir fram á er landsvæðið þar sem völlurinn liggur nú einfaldlega of verðmætt til
að hýsa þessa starfsemi.
Reykjavík þarf á þessu landi að halda til að halda áfram að
þroskast og eflast inn á við í stað þess að gliðna í sundur með
byggingu nýrra hverfa sem teygja sig upp til fjalla og heiða.
Ný byggð á flugvallarsvæðinu er geysilega spennandi verkefni og ekki síður vandasamt fyrir skipulagsyfirvöld borgarinnar. Skipulag nýrra hverfa þarf að ræða og velta fyrir sér á alla
kanta áður en óhætt er taka svo mikið sem fyrstu skóflustunguna.
Að stórum hluta stendur Reykjavík saman af mismunandi úthverfum þar sem einbýlis- og fjölbýlishús eru umkringd stórum
görðum og íbúar þurfa að fara akandi annað til að sækja vinnu
og þjónustu. Við þurfum ekki fleiri slík hverfi.
Vonandi ber skipulagsyfirvöldum gæfa til að fá fram skipulag
fyrir Vatnsmýrina sem verður líkt og framlenging af Þingholtunum og miðbænum með sínum húsalengjum, götum og strætum.
Þar er búið þétt og íbúarnir geta auðveldlega sótt nánast alla þjónustu sem þeir þurfa á fæti ef þeir kæra sig um. Það hefur sýnt sig
að slíkt borgarlandslag er eftirsótt til búsetu því fasteignaverð á
landinu er hvergi hærra en í póstnúmeri 101 Reykjavík.
Helsta framlag samgönguráðherra í umræðum um Reykjavíkurflugvöll hefur verið að ítreka brýna þörf á byggingu nýrrar
samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni, eins og samið hefur verið
um milli borgar og ríkis. Þær áætlanir hafa verið túlkaðar sem
tilraun til að festa völlinn í sessi í Vatnsmýrinni. Engin ástæða
er til að óttast að sú verði raunin, sama hver draumur ráðherrans getur mögulega verið.
Í alþjóðlegri samkeppni um skipulag Vatnsmýrinnar, sem
Reykjavíkurborg blés til 29. mars, kemur skýrt fram að hönnun fyrirhugaðrar samgöngumiðstöðvar verður að bjóða upp á
„sveigjanleika til að geta aðlagast mögulega breyttri staðsetningu flugvallarins“, eins og það er orðað.
Það liggur líka í hlutarins eðli að miðborg þarf öfluga samgöngumiðstöð þótt þar sé ekki heill flugvöllur við þröskuldinn.
Niðurstaðna úr samkeppni borgaryfirvalda er að vænta í
haust. Vonandi verða þær ávísun á spennandi tíma.
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Hvernig hagnast ég?
F

ramrás íslenskra fyrirtækja
undanfarin ár hefur verið
undraverð. Grunninn að henni
má rekja til ýmissa samverkandi
þátta. Aðgengi að evrópska efnahagssvæðinu, aukið frelsi á fjármagnsmörkuðum, vöxtur og uppgangur lífeyrissjóðanna, einkavæðing bankanna, umbætur í
skattamálum og menningarlegir
þættir vega þar þyngst. Fyrirtæki
hafa vaxið frá því að vera innlend
smáfyrirtæki yfir í alþjóðleg stórfyrirtæki á nokkrum árum. Til að
viðhalda árangrinum, og ná enn
lengra, er mikilvægt að feta áfram
þá framfarabraut sem við höfum
gert síðustu áratugi. Hagfelld
rekstrarskilyrði og skattaumhverfi
eru grunnforsenda þess að fyrirtæki landsins dafni hér áfram.
En af hverju er mikilvægt að
halda hér öflugu atvinnulífi með
sterkum og arðbærum fyrirtækjum? Hvernig hagnast ég og þú og
Þórlaug frænka af auknum umsvifum fyrirtækja landsins? Er
uppgangur og vöxtur þeirra og
landvinningar á erlendri grundu
eingöngu hagur fámenns hóps fjármagnseigenda, eða græða einhverjir fleiri á þessu öllu saman?
Þetta eru eðlilegir hlutir til að
velta vöngum yfir enda ekki alltaf
augljóst hvaða hagsmuni hinn almenni borgari hefur af framrás íslensku fyrirtækjanna.
Það fyrsta sem er vert að benda
á eru sívaxandi tekjur ríkissjóðs
af tekjuskatti fyrirtækja. Þrátt
fyrir að skatthlutfall hafi lækkað í
skrefum úr 45% niður í 18% á síðustu 15 árum hafa heildarskatttekjur vaxið hröðum skrefum allan
tímann. Nú er svo komið að álagning tekjuskatts fyrirtækja fyrir
árið 2005 var 35 ma. kr. sem er
fjórum sinnum hærra en árið 2000
og sjö sinnum hærra en árið 1996.
Þetta sýnir og sannar að lægra
skatthlutfall skilar ekki lægri tekjum, heldur getur þvert á móti skilað hærri tekjum í heildina.
Fjármagnið sem innheimt er af
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fyrirtækjum landsins er hægt að
nota til að styrkja velferðarkerfi
landsins eða draga úr skattheimtu
á einstaklinga landsins. Mismunurinn á álögðum tekjuskatti fyrirtækja nú og fyrir 10 árum síðan
dugar fyrir öllum rekstri Landspítala - háskólasjúkrahúss. Ef tekin
eru saman öll opinber gjöld á fyrirtæki árið 2005 dugar sú upphæð
fyrir öllum útgjöldum til mennta-,
menningar- og félagsmála auk viðhalds og öllum framkvæmdum við
vegakerfið.
Það eru ekki bara beinir hagsmunir sem við höfum af stórum og
sterkum fyrirtækjum. Framrásin hefur stutt við smærri fyrirtæki
í stuðnings- og þjónustugreinum
á margvíslegan hátt. Lögfræði-,
endurskoðunar-, tækniþjónustuog ýmis ráðgjafarfyrirtæki hafa
ekki farið varhluta af þeim miklu
verkefnum sem innreið og vöxtur á nýjum mörkuðum hefur skapað. Ferðamenn á vegum íslensku
fyrirtækjanna og bankanna skipta
þúsundum og koma á þeim árstíma sem hingað til hefur reynst
ferðaiðnaðinum erfiður. Stórfyrirtækin hafa stutt við aðrar greinar
á fjölmargan og sérhæfðari máta.
Það er enginn vafi að grundvöllur fjölbreytilegrar og blómlegrar atvinnusköpunar og tækifæra
felst í að halda hér hagfelldu og
samkeppnishæfu umhverfi fyrir
stór aþjóðleg fyrirtæki sem og þau
smærri og sérhæfðari.
Annar ábati sem almenningur
hefur haft af vexti og framrás ís-

lensku fyrirtækjanna er í gegnum lífeyrissjóðina. Eignarhlutur þeirra í átta stærstu fyrirtækjum landsins nemur orðið meira en
200 ma. kr. Það er því þannig að ég
og þú og Þórlaug frænka eigum öll
hlut í þessum fyrirtækjum. Góð
ávöxtun og árangur íslenskra fyrirtækja hefur skilað sér beint í
vasa landsmanna og stendur íslenska lífeyrissjóðakerfið frábærlega í alþjóðlegum samanburði.
Þetta þjónar hagsmunum í báðar
áttir því lífeyrissjóðirnir hafa ekki
síður verið fyrirtækjunum sterkur
bakhjarl með fjármagni sínu.
Það er einnig ástæða til að minnast á aukna samfélagslega ábyrgð
sem íslensk fyrirtæki hafa sýnt
á undanförnum árum. Mörg stórfyrirtækjanna hafa verið iðin við
kolann í margs konar menntunar-,
heilbrigðis-, menningar- og íþróttastyrkjum. Þetta eru styrkir sem
nýtast mörgum afar vel. Þróun síðustu ára gefur engin tilefni til að
ætla að eitthvað dragi úr slíkum
framlögum.
Með hagfelldu rekstrar- og
skattaumhverfi fyrir atvinnulífið sköpum við ennfremur atvinnutækifæri og fjölbreyttari möguleika fyrir komandi kynslóðir.
Þetta eru börnin mín, þín og allur
krakkaskarinn hennar Þórlaugar frænku. Að bera saman aðstæður fyrir einstaklinga sem koma út
á vinnumarkað í dag við þær sem
voru til staðar fyrir rúmum áratug
er mjög erfitt. Sú bylting sem átt
hefur sér stað skilar sér í möguleikum langt umfram það sem
flestir hefðu vænst.
Nú eru kosningar í nánd og því
ljóst að umræða um efnahagsmál
verður mikil á komandi vikum.
Það er mikilvægt, hvar sem maður
stendur í pólitík, að halda hér
blómlegu og kröftugu atvinnulífi. Tækifæri komandi kynslóða
og velferð okkar allra er undir því
komin.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs Íslands.

Vinstri-græn gegn misrétti
EFTIRLAUNASJÓÐUR
SLÁTURFÉLAGS
SUÐURLANDS
Boðað er til ársfundar Eftirlaunasjóðs
Sláturfélags Suðurlands.
Fundurinn verður haldinn að Fosshálsi 1, 3. hæð,
miðvikudaginn 2. maí n.k. kl. 17:00.

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning ársreiknings, tryggingafræðilegrar úttektar
og fjárfestingastefnu.
3. Önnur mál.

Stjórnin

sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni 11,8%,
1990 var hún 13,4% en árið 2005 greiddu
sjúklingar beint úr buddunni 17,5% af
heilbrigðisútgjöldum þjóðarinnar. Á því
ári námu sjúklingagjöldin 16,8 milljörðHér á landi hefur undanfarin ár verið
um króna. Margt starfsfólk heilbrigðisvelmegun og við höfum hrósað því happi
kerfisins telur aukna gjaldtöku hafa haft
að vera talin í hópi ríkustu þjóða heims.
það í för með sér að efnalítið fólk veigri
Eigi að síður hefur misrétti aukist í íssér jafnvel við að leita læknis eða kaupa
lensku samfélagi á undanförnum árum.
lyf. Í því samhengi má nefna að um 8.500
Þó að margir hafi það gott hefur tekjubörn á aldrinum 3–17 ára höfðu ekki farið
lægsti hópurinn verið settur hjá í samfétil tannlæknis í þrjú ár árið 2005. Tannlaginu.
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heilsa barna er verri hér á landi en annars
Gjaldtaka hefur aukist stöðugt í velstaðar á Norðurlöndum og 12 ára íslensk börn eru
ferðarkerfinu, hvort sem er í heilbrigðis- eða
með helmingi fleiri skemmdir en börn í Svíþjóð og
menntakerfi, í tíð núverandi ríkisstjórnar. Þetta
Danmörku. Þau börn sem illa eru stödd fjárhagslega
gengur gegn hugmyndum okkar Vinstri-grænna um
og félagslega fá minnstar tannlækningar og hafa
velferðarsamfélag þar sem allir njóta sömu réttversta tannheilsu meðal barna. Þannig ýtir þetta
inda. Miklu skiptir að velferðarþjónustan verði
kerfi undir misrétti og stéttskiptingu í samfélaginu.
gjaldfrjáls þannig að tekjulágt fólk hiki ekki við að
Við Vinstri-græn viljum snúa þeirri þróun við
leita nauðsynlegrar þjónustu.
að sjúklingar þurfi að greiða fyrir veikindi sín eða
Það er athyglisvert að um 20% af heildarútgjöldbörn fyrir skólavist. Velferðarkerfið á að vera fyrir
um til fræðslumála eru greidd af heimilum í landinu
alla, óháð efnahag. Við viljum bæta kjörin og útog nam sú fjárhæð tæpum 17 milljörðum króna árið
rýma fátækt.
2005 og fer vaxandi. Þá sýna kannanir að kostnaður
við að senda ungling í framhaldsskóla á heimavist
nemur 600–700 þúsund krónum á ári.
Höfundur er varaformaður Vinstri-grænna.
Annað atriði er að árið 1980 var kostnaðarþátttaka
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fyrir þá sem eiga allt!

• Crocs-sandalinn vegur aðeins 150 grömm sem gerir hann að léttasta sandala í heimi.
• Crocs-sandalinn er með hálkuvörn og hrindir frá sér lykt og bakteríum.
• Crocs-sandalinn hefur munstur á innanverðum sóla sem gefur létt nudd og örvar blóðrásina.
• Crocs-sandalann er hægt að þrífa með bæði sápu og klór.
• Með sínu sérstaka útliti og litaúrvali, líkist hann engum sandala sem við höfum áður séð.
Notkunarmöguleikarnir eru því óendanlegir, úti sem inni, með eða án hælbands, heima, í vinnuna eða hvar sem er.

1.

SÆTI

Vinsælasti skórinn
á Íslandi 2006

Verð
Fullorðinsstærðir 36-47 verð 5.900.Barnastærðir 24-35 verð 4.900.Sendum í póstkröfu.

Opið í báðum verslunum Skór.is á
morgun, Sumardaginn fyrsta.
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Unga Ísland – börnin í forgang
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örn eiga rétt á lífsgæðum og
góðum foreldrum“ sagði í yfirfyrirsögn leiðara Fréttablaðsins sl. mánudag. Um það erum
við í Samfylkingunni sammála og
höfum unnið ítarlega stefnumótun
og sett okkur markmið og aðgerðaáætlun til að tryggja börnum hér á
landi mannsæmandi líf, heilsu og
menntun.
Eitt mikilvægasta verkefni samtímans er að tryggja velferð barna
á Íslandi. Niðurstöður nýrra kannana sýna að þar er verk að vinna.
Of mörgum börnum hér líður illa.
Of mikið álag er á foreldrum og
vinnutími hér á landi er lengri en

í nágrannalöndum
okkar.
Við í Samfylkingunni
munum
á
næsta kjörtímabili
beita okkur
fyrir fjölbreyttum
aðgerðum
34! 2!'.(%)¨52
til að bæta
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stöðu barna
og barnafjölskyldna á Íslandi.
Upplausn í fjölskyldum og flókin fjölskyldutengsl vekja vanlíðan
hjá börnum. Það kom fram í máli
Sigrúnar Júlíusdóttur prófessors á
ráðstefnunni „Mótum framtíð“ þar
sem velferðarmálin voru til um-

fjöllunar. Átakanlegar eru einnig
niðurstöður tveggja nýlegra rannsókna um alvarlegar afleiðingar
fátæktar á börn, en 5.300 börn eru
í fjölskyldum með tekjur undir fátæktarmörkum. Bein tengsl eru
milli fjárhagslegrar afkomu foreldra og andlegrar líðanar barna.
Fátækustu börnin voru margfalt
líklegri til þess að sýna mikil einkenni depurðar, að vera leið og einmana, langa til að gráta og eiga erfitt með að sofna. Fátæk börn fóta
sig verr í skólakerfinu og gengur
illa í námi.
Fátæku börnin töldu sig síður
bundin af reglum samfélagsins.
Þeim fannst heimurinn óréttlátur.
Börnin sem upplifðu fátækt fannst
þau heilsulausari, þau hreyfðu
sig minna, voru of þung, borðuðu

óhollari mat og minna af ávöxtum
og fóru mun sjaldnar til tannlæknis en önnur börn. Árið 2005 var
rannsökuð tannheilsa 2.250 grunnskólabarna og niðurstöðurnar – jú,
því lægri sem tekjur foreldranna
voru, þeim mun meiri voru tannskemmdirnar.
Börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum og það er mikilvægur mælikvarði á framsýni
þjóða hvernig þær búa yngstu kynslóðir sínar undir framtíðina. Við
viljum að börnin okkar verði sterkir og sjálfstæðir einstaklingar.
Til þess að öll börn eigi þess kost
að rækta og njóta hæfileika sinna
til fulls, þarf að skapa þeim hagstæð uppvaxtarskilyrði og foreldrum góðar aðstæður til að sinna
uppeldi þeirra og uppvexti. Skól-

um þarf að skapa skilyrði til að
standa vel að menntun þeirra og
gott stuðnings- og öryggisnet þarf
að vera til staðar ef út af bregður. Það mun Samfylkingin leggja
ríka áherslu á komist hún í ríkisstjórn eftir kosningarnar 12. maí,
meðal annars með hækkun barnabóta, lengra fæðingarorlofi, ókeypis tannvernd og styttri vinnudegi.
Aðgerðaáætlun Samfylkingarinnar í málefnum barna og ungmenna hefur verið gefin út undir
heitinu „Unga Ísland“. Hún er mjög
metnaðarfull og framsækin. „Unga
Ísland“ er unnt að nálgast á heimasíðu Samfylkingarinnar www.samfylking.is.
Höfundur er alþingismaður Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Er jafnrétti í fyrirtækinu þínu? Sáttmáli um betra
samfélag
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næstunni munu stjórnendur
100 stærstu fyrirtækjanna hér
á landi fá sendan spurningalista
um nokkra þætti sem varða stöðu
jafnréttis í fyrirtækjum þeirra.
Könnunin er liður í verkefninu „Jafnréttiskennitala fyrirtækjanna“, sem unnið er á vegum
Rannsóknaseturs
vinnuréttar og jafnréttismála við Háskólann á Bifröst. Rannsóknasetrið
er styrkt af félagsmálaráðuneytinu en samstarfsaðilar verkefnisins eru Samtök atvinnulífsins, viðskiptaráðuneytið, Félag kvenna
í atvinnurekstri, Jafnréttisráð
og Jafnréttisstofa. Könnunin var
gerð í fyrsta skipti á síðasta ári og
er ætlunin að endurtaka hana árlega.
Spurt verður um fjölda kvenna
og karla í stjórnum fyrirtækjanna. Einnig um fjölda kvenna
meðal æðstu stjórnenda (forstjóra
og framkvæmdastjóra) og hvort
jafnréttisáætlun sé fyrir hendi
í fyrirtækinu. Allt eru þetta einfaldar spurningar sem auðvelt og
fljótlegt er að svara.
Markmið verkefnisins er einkum að stuðla að umræðu og efla
vitund fyrirtækja, starfsmanna og
almennings um þýðingu jafnrar

stöðu en þó
umfram
allt jafnra
tækifæra
kvenna og
karla í atvinnulífinu.
Forsenda
verkefnisins er ekki
síst sú að
fyrirtæki
%,¥. ",®.$!,
hagnist
á
því að nýta sér mannauð kvenna,
ekki síður en karla.
Kennitölur jafnréttis í fyrirtækjum eru mikilvægt viðfangsefni þar sem þær geta haft og
munu hafa áhrif á hefðbundnar fjármálalegar kennitölur (árangur) fyrirtækjanna. Þannig
eru fyrirtæki sem nýta sér færni
kvenna jafnt sem karla við stjórnun líklegri til að ná betri árangri
í rekstri. Fyrirtæki sem geta sýnt
fram á árangur á því sviði eru líkleg til að laða að sér hæfara starfsfólk og fleiri viðskiptavini.
Jafnréttiskennitöluverkefnið
er unnið á vegum háskólastofnunar og felst í mótun mælikvarða
og söfnun upplýsinga á fræðilegum grunni. Það þarf þó ekki sérfræðiþekkingu til að sjá að kerfisbundin skekkja er fyrir hendi
hér á landi, enda voru konur aðeins 12% stjórnarmanna og 10,5%

æðstu stjórnenda í 100 stærstu
fyrirtækjunum (miðað við veltu)
árið 2005. Eðlilegast er að fyrirtækin sjálf leiti leiða til að leiðrétta þessa skekkju og er þátttaka
samtaka atvinnurekenda í verkefni þessu liður í því.
Með árlegri birtingu upplýsinga
um stöðuna í stærstu fyrirtækjunum er veitt ákveðið aðhald og
leiðbeiningar um leið. Unnt verður að bera saman upplýsingar frá
ári til árs hvað varðar einstök fyrirtæki og eins heildarútkomu fyrirtækjanna ár hvert. Þá er verkefnið einnig mikilvægt með tilliti
til alþjóðlegs samanburðar. Sambærilegar rannsóknir eru gerðar
víða á vettvangi virtra rannsóknastofnana, m.a. Catalyst í Bandaríkjunum og háskólans í Cranfield
í Bretlandi.
Verkefninu er ætlað að stuðla
að breytingum í samvinnu við atvinnulífið. Fyrirtækin sem fá
framangreinda könnun í tölvupósti eru hvött til að svara henni
greiðlega og stuðla þar með að
opinni málefnalegri umræðu um
stöðu jafnréttis innan fyrirtækja
og jafnframt að verulegum breytingum í náinni framtíð hvað það
efni varðar.
Höfundur er dósent og forstöðumaður rannsóknaseturs við Háskólann á Bifröst.

Rekstrarvörustyrkir RV 2007
RV veitir árlega styrki til félaga og samtaka sem sinna þörfum samfélagsverkefnum
og leggja alúð við umhverfi sitt. Styrkirnir eru í formi vöruúttekta hjá RV sem styrkþegar geta
nýtt vegna reksturs eða til fjáröflunar.
Í ár verða veittir fjórir rekstrarvörustyrkir og þurfa umsóknir um þá að berast á netfangið styrkir@rv.is fyrir
1. maí nk.
Í umsókn skal gerð grein fyrir þeim félögum sem sækja um styrk og verkefnum sem njóta eiga góðs af styrkveitingu.

Tilkynnt verður um val á styrkþegum þann 11. maí nk. á heimasíðu fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar á heimasíðu RV:
www.rv.is
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Rekstrarvörur
ára 1982–2007

RV er sérhæft dreifingarfyritæki sem sinnir þörfum fyrirtækja og stofnana
fyrir almennar rekstrar og hreinlætisvörur. RV leggur sérstaka áherslu á
heildarlausn hreinlætis- og öryggismála, svo og hjúkrunarvörur fyrir stofnanir
og einstaklinga. Fyrirtækið var stofnað 18.maí 1982. RV á og rekur UNIQUE
Rengøringssystemer í Rödekro á Suður-Jótlandi. UNIQUE þjónar viðskiptavinum í Danmörku og Norður-Þýskalandi.

framtíðar og sameinað stjórnsýslu og regnhlífarsamtök fatlaðra í
slíkri vinnu.
Til að forðast hinar
ann
þrítugasta
gamalkunnu skotgrafmars sl. var sáttir sem málefni fatlaðra
máli Sameinuðu þjóðvilja oft lenda í væri
anna um réttindi fatlráð að fulltrúi stjórnaðra staðfestur af
arandstöðu fengi einnfulltrúa
fastanefndig sæti í fötlunarráðar Íslands í New York.
inu. Þá mætti hugsa
Eins og góðir sáttmál- 3)'5234%).. -33/.
sér að fulltrúar aðila
ar og stefnuskrár eiga
vinnumarkaðarins ættu sinn
að vera er hann stuttur og hnithvorn fulltrúann þar.
miðaður. Honum er ætlað að leiða
til byltingarkenndra breytinga
Með þessu fyrirkomulagi væri
á högum 650 milljóna fatlaðra í
verið að starfa á uppbyggilegan
heiminum hvort sem er í þróunhátt í anda Sáttmála Sameinuðu
arlöndum eða á Vesturlöndum.
þjóðanna og stíga mikilvægt skref
Sáttmálinn mun hafa mikla þýðtil sátta og faglegri vinnubragða
ingu á Íslandi ef rétt er á málum
við stefnumótun í málaflokknum
haldið varðandi réttindi, aðgengen tíðkast hefur hérlendis.
ismál, húsnæðismál, persónulega
BYRGÈIN ER OKKAR ALLRA
liðveislu og einstaklingsmiðaða
þjónustu, afstofnanavæðingu, atSkipa verður óháða eftirlitsnefnd
vinnuþátttöku, menntun og endmeð framkvæmdinni. Heildarurhæfingu. Allt fer þetta eftir því
samtök fatlaðra á Norðurlöndum
hve hátt við höldum sáttmálanum
hafa sent frá sér sameiginlega
á lofti og inntaki hans. Í lögum
ályktun þar sem lögð er áhersla
um málefni fatlaðra frá 1992 á að
á aðkomu þeirra að eftirlitinu.
tryggja fötluðum sambærilegar
Rétt er að skoða með hvaða hætti
aðstæður og ófötluðum en einnig
Svíar og Norðmenn haga þessað stuðla að því að þeir lifi með
um þætti framkvæmdarinnar en
ófötluðum í samfélaginu en ekki
hann er gríðarlega mikilvægur og
á jaðri þess. Höfum við farið eftir
í raun afgerandi um það hvernig
þessum 15 ára gömlu lögum? Nei,
til tekst frá byrjun. Sáttmáli SÞ
það höfum við ekki gert. Þess
er tæki til framkvæmda. Það er
vegna tryggir staðfesting Íslands
undir okkur öllum komið hversu
á Sáttmála sameinuðu þjóðanna
öflugt þetta tæki reynist. Það
út af fyrir sig ekkert í þessum
veltur ekki aðeins á stjórnvöldefnum fremur en lögin.
um og hagsmunasamtökum heldur hverjum og einum í samfélaginu. Einstaklingur sem setur upp
Með því að gera vinnustaðhótel hefur val um það að varða
ina og vinnutímann sveigjan- það þröskuldum og þrepum sem
hefta för hreyfihamlaðra eða að
legri opnast nýir möguleikar
bjóða upp á aðgengi fyrir alla.
fyrir samviskusamt, frjótt og
Veitinga- og verslunarmenn
hugmyndaríkt starfsfólk úr
standa frammi fyrir sama vali.
Stjórnandi fyrirtækis hefur val
röðum fatlaðra, sem skilar
um að gera ráð fyrir fötluðum í
sér í bættum anda á vinnustarfsliði sínu eða sem viðskiptavinum eða alls ekki. Stjórnendur
stað og auknum skilningi
menntastofnana hafa það val að
starfsfólks á margbreytileika
gera jafnt aðgengi fyrir alla að
samfélagsins.
forgangsmáli og stjórnendur almenningssamgangna sömuleiðAðalatriðið er að við höldum
is. Forstöðumenn menningar- og
sífellt vöku okkar og komum á
kirkjustofnana verða að velja á
samræmingarferli, virku sammilli húsfriðunarsjónarmiða og
ráði og óháðri eftirlitsnefnd með
aðgengis fyrir alla.
framkvæmdinni í samræmi við
Með því að gera vinnustaðina
áherslur sáttmálans. Þetta verður
og vinnutímann sveigjanlegri
aðeins gert með þátttöku heildaropnast nýir möguleikar fyrir samsamtaka fatlaðra. Samræma þarf
viskusamt, frjótt og hugmyndaaðgerðir ráðuneyta sem þurfa að
ríkt starfsfólk úr röðum fatlaðra,
fara nákvæmlega ofan í saumsem skilar sér í bættum anda á
ana á öllum lögum og lagafrumvinnustað og auknum skilningi
vörpum með tilliti til sáttmálstarfsfólks á margbreytileika
ans. Samræmingu á framkvæmdsamfélagsins. Það að veita fötluðinni er að mínu mati best komið
um aukin lífsgæði með þátttöku
fyrir hjá forsætisráðuneytinu.
í því en ekki að úrskurða það til
Undir sama ráðuneyti væri einneinangrunar í útjaðri þess er einig eðlilegt að samráðsnefnd starffaldlega mannréttindamál. Þetta
aði með þátttöku frá ráðuneytuner mál samfélagsins alls. Þess
um og heildarsamtökum fatlaðra.
vegna fögnum við innilega fyrsta
Það ráð gæti orðið vísir að fötlunMannréttindasáttmála Sameinarráði sem fengi til umfjöllunar
uðu þjóðanna á nýrri öld. Sáttöll frumvörp og reglugerðardrög
mála um betra samfélag!
sem varða fólk með fötlun. Sömuleiðis gæti slíkt ráð verið stefnuHöfundur er formaður Öryrkjamótandi í málefnum fatlaðra til
bandalags Íslands.
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Ísland er ekki of kalt
Tinna Sigurðardóttir hefur kafað
víðs vegar um heiminn. Hún er í
stjórn Sportkafarafélagsins sem á
laugardaginn heldur köfunardaginn hátíðlegan.
Árlega stendur Sportkafarafélag Íslands fyrir kynningu í Sundhöll
Reykjavíkur. Að þessu sinni fer hún
fram næstkomandi laugardag milli
10 og 17. Þar gefst áhugasömum kostur á að taka sín fyrstu sundtök í sport-

köfun í öruggu umhverfi. „Þeir sem
standa að deginum eru kennarar og
leiðbeinendur með áratugareynslu,“
segir Tinna. „Þarna er gott tækifæri
að prófa að kafa í fullum búnaði.“
Sjálf er Tinna mikill kafari og hefur
hún ferðast víða með kútinn á bakinu.
„Ég hef farið nokkrum sinnum í Karíbahafið, líka til Taílands, og svo til Egyptalands,“ segir Tinna. „Hver staður hefur sinn sjarma en Rauðahafið
stendur upp úr. Sjórinn er svo tær og
lífið svo mikið.“

Eðlilega er tvennt ólíkt að kafa í
hlýjum sjó kringum miðbaug og við
strendur Íslands. „Margir halda að það
sé of kalt að kafa hér en svo er ekki.
Við erum í þurrbúningum og klæðum
okkur vel og þá er þetta ekkert vandamál,“ segir Tinna. „Við höfum líka tvo
einstæða köfunarstaði hérna, Þingvelli
og strýturnar í Eyjafirðinum.“
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um köfunardaginn og sportkafarafélagið á www.kofun.is
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Keppt um
Kínamarkað
Kína er gróskumikill en að
stórum hluta óplægður akur
fyrir bílaframleiðendur.
Skoda er komið með plóg í
hönd.

,EYÙSHAFAN¹MSKEIÈ
LEIGUBÅLSTJËRA
-EÈ VÅSUN TIL LAGA NR 
UM LEIGUBIFREIÈAR GENGST
6EGAGERÈIN FYRIR N¹MSKEIÈI

Áður en árið 2007 er liðið ætla
eigendur Skoda að opna meira
en hundrað umboð víðs vegar
um Kína. Í síðastliðnum mánuði var flaggskipið opnað, 12.000
fermetra umboð í borginni Shijiazhuang, um 300 kílómetrum
suðvestan við Peking.
Samfara þessu hefst framleiðsla á Skoda-bílum í Kína, en
til stendur að framleiða 100.000
bíla á ári þarlendis. Þetta er í
takt við áætlun Skoda að opna
verksmiðjur á vaxandi markaðssvæðum eins og í Úkraínu,
Kasakstan, Indlandi, BosníuHerzegóvínu og Rússlandi.
Skoda er nú á blússandi siglingu og var síðasti ársfjórðungur metfjórðungur hjá framleiðandanum.
TG

4OYOTA 0RIUS STENST EKKI ÒTBL¹STURSPRËF Å 'EORGÅURÅKI VEGNA ÖESS AÈ BENSÅNMËTORINN
SLEKKUR ¹ SÁR OG L¾TUR RAFMËTORINN UM AÈ KNÕJA BÅLINN 0RËFIN ERU ÒRELT OG GERA EKKI
R¹È FYRIR SLÅKRI T¾KNI OG ÖVÅ F¾R 0RIUS ALLTAF SÎMU EINKUNNINA ËKL¹RAÈ PRËF

Útblásturspróf gera
ekki ráð fyrir Prius
Í Georgíuríki gera útblásturspróf ekki ráð fyrir tvinnbílum.
Yfirvöld neita að leiðrétta
vandann.
Ekki er öll vitleysan eins. Í Georgíuríki í Bandaríkjunum þurfa eigendur bíla að fara í sérstök útblásturspróf með bíla sína. Eigendur Toyota Prius falla allir á þessu
prófi, ekki vegna þess að bíllinn
mengi of mikið, heldur vegna þess
að prófið getur ekki mælt útblástur tvinnbíla.
Við 2.500 snúninga gerir vélin í
Prius það sem hún á að gera, hún
slekkur á sér og leyfir rafmótorn-

um að sjá um vinnuna. Allt mjög
umhverfisvænt og sniðugt. Útblástursprófið er hins vegar líka
tekið við 2.500 snúninga og þar
sem vélin slekkur á sér telst prófið óklárað.
Eigendur tvinnbíla þurfa samt
sem áður að taka prófið, borga um
1.800 krónur fyrir það, bara til að
fá leyfi til að fara með bílinn á sérstök verkstæði þar sem hægt er að
meta bílinn og fá leyfi til að halda
honum á númerum.
Í stað þess að viðurkenna að
mælikerfið sé úrelt hafa yfirvöld
í Georgíu litið í hina áttina, Priuseigendum til ómældrar óánægju.

FYRIR LEIGUBÅLSTJËRA Å
®KUSKËLANUM Å -JËDD
 APRÅL p  MAÅ
¶¹TTTAKA TILKYNNIST FYRIR
FÎSTUDAGINN  APRÅL
TIL ®KUSKËLANS Å -JËDD
Å SÅMA  
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Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557
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Huyndai Getz eða sambærilegur

Vika á Spáni
13.200

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.
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frá

Bókaðu bílinn heima fyrir 1.maí
- og fáðu 1.000 Vildarpunkta

522 44 00 • www.hertz.is
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Jónsmessa og jóga
á Hornströndum
Sæludagar í Hlöðuvík

Látrabjarg og Rauðisandur
Kjalvegur hinn forni
Með eilífðinni á
Arnarvatnsheiði.

Ferðafélag Íslands

www.fi.is s. 568-2533
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6ESTURHEIMUR SF OG ¶JËÈR¾KNISFÁLAG ¥SLENDINGA KYNNA FERÈ
¹ SLËÈIR VESTURFARANNA
&ERÈATILHÎGUN
o &LOGIÈ TIL (ALIFAX ¹GÒST 'IST TV¾R N¾TUR
o -ARKLAND %IN ELSTA NÕLENDA ¥SLENDINGA Å +ANADA VAR ¹ %LGSHEIÈUM
o 3KOÈUNARFERÈ MEÈ HEIMAFËLKI UM SV¾ÈIÈ
o &ARIÈ TIL 1UEBECBORGAR OG ÖAR GIST EINA NËTT 3KOÈUNARFERÈ OG SAMS¾TI
o 4V¾R N¾TUR Å -ONTREAL 3KOÈUNARFERÈ SAMS¾TI HJ¹ ¥SLENDINGAFÁLAGI
o .ËTT Å /TTAWA 3KOÈUNARFERÈ
o 4V¾R N¾TUR Å 4ORONTO 3AMS¾TI HJ¹ ¥SLENDINGAFÁLAGINU
o 3KOÈUNARFERÈ TIL .IAGARAFOSSA
o %INHVER MISHEPPNAÈASTA TILRAUN ÅSLENSKRA VESTURFARA TIL LANDN¹MS VAR
Å +INMOUNT SKOÈUNARFERÈ MEÈ $ON 'ISLASON SAGNFR¾ÈINGI
o 3KOÈUNARFERÈ UM ÅSLENSKA LANDN¹MIÈ Å 2OSSEAU 'IST Å /RILLIA EINA NËTT
o &LUG FR¹ 4ORONTO TIL (ALIFAX
o (EIMFERÈ SEPTEMBER !LLAR SKOÈUNARFERÈIR OG MËTTÎKUR UNNAR Å SAMVINNU VIÈ
FÁLÎG ¥SLENDINGA ¹ HVERJUM STAÈ

&REKARI UPPLÕSINGAR HJ¹ *ËNAS ¶ËR ¹ JONASTHOR GMAILCOM EÈA  
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Gaman að kynnast
öðrum siðum
(ÎFUÈBORGIN TEKUR ¹ SIG NÕJA MYND
¹ SUMARDAGINN FYRSTA OG BÕÈUR UPP
¹ FJÎLBREYTTA DAGSKR¹

&ERÈAST UM
HEIMASLËÈIR
&%2¨!,!.'52  (%)-!3,«¨
5- %2 $!'3+2 3%- &%2 &2! (®&5¨"/2'!236¨).5 
35-!2$!').. &9234! .34
+/-!.$)
-ARKMIÈIÈ ER AÈ HVETJA ALMENN
ING TIL AÈ KYNNA SÁR EIGIÈ UM
HVERFI MEÈ AUGUM FERÈAMANNS
INS
$AGSKR¹IN Å ¹R ER FJÎLBREYTT OG
FJÎLSKYLDUV¾N ¶VÅ ¾TTU ALLIR AÈ
FINNA EITTHVAÈ VIÈ SITT H¾FI &JÎL
SKYLDUDAGSKR¹ FER FRAM Å HVERFUM
BORGARINNAR OG Å (ÒSDÕRAGARÈIN
UM ¹SAMT ÕMSUM KYNNISFERÈUM
MEÈ HËPFERÈABÅLUM EÈA GÎNGU
FERÈ MEÈ LEIÈSÎGN
-EÈAL ÖESS SEM VERÈUR BOÈIÈ
UPP ¹ ER ÒTSÕNISFLUG SKEMMTI
FERÈIR HESTAFERÈIR SÎFN KLIFUR
HVALASKOÈUN LISTASÎFN OG VÅÈA
VANGSHLAUP !LLIR DAGSKR¹RLIÈIR
&ERÈALANGS  ERU MEÈ VERU
LEGUM AFSL¾TTI EÈA ËKEYPIS !LLAR
N¹NARI UPPLÕSINGAR ERU AÈ FINNA ¹
SÅÈUNNI WWWFERDALANGURIS RH

Guðrún Dís Emilsdóttir
útvarpskona er nýkomin úr
skírn í Danmörku og er á
leiðinni í brúðkaup í Póllandi.
Gunna Dís er búin að vera tölvert erlendis upp á síðkastið og
bróðurpartinum af síðasta ári
eyddi hún í Chile og á Spáni.
„Ég bjó fyrst í fjóra mánuði í
Santiago þar sem ég var að læra
spænsku í málaskóla og að ferðast. Eftir það langaði mig ekki
strax heim svo ég stökk úr flugvélinni í Madríd og var á Spáni
í tæpa tvo mánuði þar sem ég
slappaði bara af og naut lífsins
á Costa Blanca,“ segir hún.
Um þarsíðustu helgi var bróðursonur Gunnu Dísar svo skírður í Kaupmannahöfn og hún fór
því þangað til þess að vera guðmóðir hans. „Mamma hans er
grænlensk svo þetta var svona
hálf grænlensk skírn sem tók
átta klukkutíma. Í veislunni var
alls konar grænlenskur matur
og allt ofboðslega spes.“
Í sumar ætlar Gunna Dís
síðan að skreppa til Póllands í
brúðkaup. „Brúðkaupið verður um verslunarmannahelgina
og stendur í þrjá daga en það

'UNNA $ÅS HEFUR VERIÈ TÎLVERT ¹ FERÈ
INNI SÅÈASTA ¹RIÈ

er besta vinkona mín sem er að
fara að gifta sig. Hún er íslensk
en kærastinn hennar er pólskur og þess vegna verður brúðkaupið haldið í Póllandi. Ég hef
aldrei komið þangað áður svo
þetta verður rosalega skemmtilegt og mjög spennandi að kynnast annarri menningu og öðrum
siðum.“
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  MILLJËNIR

«DÕR GËÈUR (YUNDAI 0ONY 3EDAN k
EK  Ö 3 6 DEKK 3  

BÍLAR &
FARARTÆKI

  ÖÒS
4OYOTA !VENSIS ,l EK  ÖKM
EINN EIGANDI SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR ¹LFELGUR
TOPPLÒGA 6ERÈ  Ö 3 

4OYOTA 9ARIS ¹RG  6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
BILAPARTARIS

-"ENZ #,3   EKINN AÈEINS
 KM 6EL BÒINN OG MEÈ ÎLLUM Ö¾G
INDUM 6ERÈ  5PPLÕSINGAR
Å SÅMUM   OG   OG ¹
WWWBILASALANIS

 $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR OG SPAR
NEYTINN FËLKSBÅLLJEPPLINGUR FR¹ +R 
ÖÒS   LÅTRAR PRKM &¾ST MEÈ X
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU GULLFALLEGUR HVÅTUR &ORD %XPLORER
XLT ¹RG k 4ILBOÈSVERÈ  Ö SETT
VERÈ  Ö 5PPL Å SÅMA  

 MILLJËNIR

4OYOTA 9ARIS ¹RG  VERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
BILAPARTARIS

4IL SÎLU 67 'OLF 3TATION ¹RG k %K
 Ö $R¹TTARKRËKUR ¹LFELGUR 3K k
SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö 5PPL Å
S  

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS k SSK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

--# 0AJERO S RG k $ÅSEL EK  Ö
%INN MEÈ ÎLLU 5PPL Å S  

4OYOTA 2AV  ¹RG  6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
BILAPARTARIS

«DÕR 4OYOTA #OROLLA  %K  Ö KM
.ÕSKOÈAÈUR NÕ TÅMAREIM OG FL !ÈEINS
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  
(OBBY  5&% %XLUSIVE  -JÎG
LÅTIÈ NOTAÈ HÒS LÅTUR ÒT EINS OG NÕTT
3ËLARSELLA SJËNVARPSLOFTNET ÎRBYLGJU
OFN OFL 6ERÈ  5PPLÕSINGAR
Å SÅMUM   OG   OG ¹
WWWBILASALANIS
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$OGDE 'RAND #ARAVAN 384  ,
-EÈ $6$ OG ÖR¹ÈLAUS HEYRNARTËL
RAFMAGN Å HLIÈARHURÈUM 6ERÈ AÈEINS
 ÖÒS 5PPL  

67 0ASSAT ¹RG  EK  ÖÒS m
FELGUR -ÎGULEIKI ¹  L¹NI 3 


"ÅLAR ËSKAST
.¹MSMAÈUR ËSKAR EFTIR ËDÕRUM BÅL
HELST SKOÈUÈUM 3KOÈA ALLT 3 


$ODGE $URANGO ¹RG   L (%-)
 HÎ SVARTUR  MANNA DR¹TTARB
LEÈUR OFL 6ERÈ  5PPL Å S
 
4IL SÎLU 4OYOTA RUNNER DÅSEL TÒRBË  
RG k -IKIÈ LAGF¾RÈUR Å TOPPSTANDI
m BREYTTUR .Õ VETRARD
SUMARD
4ILBOÈ ËSKAST -ÎGULEG SKIPTI ¹ DÕRARI
5PPL Å S  
4OYOTA ,AND #RUISER 68 k EK  ÖÒS
m DEKK LEÈUR SËLARLÒGA OFL 6ERÈ  
MILLJ 3  

«SKA EFTIR BÅL ¹ VERÈBILINU   KR
3  
- "ENZ % 3PORTLINE  EKINN
 KM BEINSKIPTUR 6ERÈ 
EÈA TILBOÈ  

0EUGEOT  ¹RG k BEINSK NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

«DÕR BIFREIÈ ËSKAST M¹ ÖARFNAST SM¹
AÈHL 3TGR CA   Ö 3  

&ORNBÅLAR

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ALLT AÈ  Ö 5PPL
Å S  
+AUPI BÅLA TIL NIÈURRIFS 5PPL Å S 


&ORD #OURRIER ¹RG k %K AÈEINS  Ö
.ÕTT PÒST .ÕJAR BREMSUR .Õ YFIRFARIN
6ERÈ  Ö 4ILBOÈ 5PPL Å S  

*EPPAR
- "ENZ 3,+   EKINN AÈEINS
 KM ,EÈUR NIÈURFELLANLEGUR TOPP
UR SSK   VÁL 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM
  OG   OG ¹ WWW
BILASALANIS

"ÅLASALANIS
3TËRHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
3ÅMI  OG 
WWWBILASALANIS

4OYOTA 9ARIS ¹RG k EKINN  KM
6EL MEÈ FARINN OG GËÈUR BÅLL SETT VERÈ
 Ö STGR Ö 5PPL  

4IL SÎLU 6OLVO 8# 4 ¹RG  SJ¹LF
SKIPTUR SVARTSANS EK AÈEINS  Ö 
MANNA LEÈUR TOPPLÒGA m ¹LFELGUR
RAFM Å ÎLLU 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

67 &OX ¹RG  EKINN  ÖÒS
6ERÈHUGMYND  ÖÒS 3UMAR OG
VETRARDEKK 5PPL Å S  

+AWASAKI %LIMINATOR  
 KR 5PPL   %DDA
HTTPHLUTIRCOM

"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU #HRYSLER .EWPORT ¹RG 
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
 ÖÒS .ÕR  FR¹  ÖÒS
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

--# #OLT k ¹RG EK  SVARTUR ¹
FLOTTUM ¹LFELGUM EN SVOLÅTIÈ SJÒSKAÈ
BODY 6ILL  ÖÒS FYRIR HANN ,ISTAVERÈ
ER  ÖÒS 3ÅMI   (ELGI

4IL SÎLU "UICK #ENTURY ¹RGERÈ k
ËKEYRÈUR ÖAÈ ER EKKI TIL RYÈ Å HONUM
Å TOPPSTANDI MEÈ FULLA SKOÈUN ¹N
ATHUGASEMDA 5PPL Å SÅMA  

0ALLBÅLAR
  ÖÒS

4IL SÎLU (YUNDAI 4UCSON ¹RG  EK
AÈEINS  Ö ¹LFELGUR  GÅRA TOPPEINTAK
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

  *EEP 'RAND #HEROKEE FR¹
  &ORD %XPLORER FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI 3ÅMI
  WWWISLANDUSCOM

.ISSAN 0ATROL '2 NÕSKR¹ÈUR   
EKINN  Ö KM
5PPH¾KKAÈUR m
DEKK STIGBRETTI TÒRBÅNA ÖAKBOGAR KAST
ARAR OMFL 6ERÈ  ÖÒS !LLAR N¹NARI
UPPL HJ¹ (EIMSBÅLUM Å S  

4ILBOÈ SEM STENDUR Å NOKKRA DAGA
CC KRAKKATORF¾RUHJËL ¹  OG
CC ENDUROHJËL H¾GT AÈ GÎTUSKR¹ ¹
 5PPL Å S  

4IL SÎLU $ODGE 'RAND #ARAVAN ¹RG
  MANNA EKINN  Ö -JÎG GOTT
EINTAK VERÈ  Ö 5PPL Å S 


3UZUKI 3IDEKICK 3PORT k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS $AEWOO ,ANOS k 6ERÈ
 ÖÒS 67 6ENTO k 6ERÈ  ÖÒS 3
 

4IL SÎLU 6OLVO S l  BEINSK EKINN
 ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU GËÈUR 6OLVO ¹RG k 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   OG  
*EEPSTER k BREYTTUR FYRRI m  BODY
ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å S  

#HEROKEE *AMBORE ¹RG k ÖARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGA 4ILBOÈ ËSKAST 3 

&ORD %SCORD k SENDIBÅLL TIL SÎLU GANG
F¾R F¾ST FYRIR LÅTIÈ 3  

/PEL :AFIRA  DÅSEL  , %K  Ö
KM  MANNA !"3 #$ FILMUR REYKLAUS
OMFL %YÈSLA UNDIR , ¹  KM &R¹B¾R
FJÎLSKYLDUBÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ AÈEINS
 Ö "ÅLLIS S  

  ÖÒS
2ENAULT #ENIC ¹RG  %K  ÖÒS
METINN ¹  ÖÒS &¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ 
ÖÒS ¶Ò SPARAR  ÖÒS 3  

2ENAULT +ANGOO k MEÈ BILAÈ HEDD
AUKA VÁL FYLGIR  'OTT T¾KIF¾RI FYRIR
LAGHENTA 6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 9AMAHA $RAGSTAR  ¹RG
 ¹SETT  KR 5PPL  
HTTPHLUTIRCOM
k 'OLF '4) "3+ EK  Ö LEÈUR
LÒGA HITI I S¾T 3VARTUR 3ÅMI  
¹HVL  Ö

'RAND #HEROKEE ¹RG k EK  ÖÒS
KM %INN EIGANDI -JÎG VEL MEÈ FARINN
BÅLL 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

&ORD & FR¹  ÖÒS &ORD 
OG $ODGE 2!-  X DÅSEL MEÈ
ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹ ÖÒS
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU
ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM
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(ËPFERÈABÅLAR

&ELLIHÕSI

(JËLBARÈAR

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

#LUBSTAR k  MANNA 7# ELDHÒS EK
 'ËÈUR OG FALLEGUR BÅLL 3 
   

6IÈGERÈIR

%IGUM ¹ LAGER ÒRVAL VARAHLUTA Å MA
#ASE 3TEYR -C#ORMICK OG -& DR¹TTAR
VÁLAR (AGST¾TT VERÈ 6ÁLABORG +RËKH¹LSI
&  2VK   .JARÈARNESI
 !KUREYRI  

«NOTAÈ 'ARMIN CSX '03 HANDT¾KI
AF FLOTTUSTU GERÈ TIL SÎLU 5PPL Å SÅMA
 

6ÎRUBÅLAR
WWWTRUKKURIS

'EFINS

,YFTARAR

3ÅMI  

3KRIFBORÈ F¹ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA
SËTT 5PPL Å S  
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

(ÒSBÅLAR
(OBBY  HÒSBÅLL ¹RG k EK  ÖÒS
MEÈ ÎLLU 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI

KEYPT
& SELT

-ËTORHJËL

4IL SÎLU
+ÎRFUBÅLALEIGAN
«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

3UZUKI 4,2 ¹RG k Å GËÈU STANDI
4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

.Õ m X  2 ,4 "& 'OODRICH !LL
4ERRAIN 4! JEPPAD ¹ LÅTIÈ NOT  GATA
0RIME ¹LF 3  
4IL SÎLU  SUMARDEKK    ¹ FELG
UM 5PPL Å S  
4IL SÎLU  STK 7ILDCAT 2ADIAL !4 SUMAR
DEKK ST¾RÈ  N¹NAST ËNOTUÈ
6ERÈ KR  ÖÒS 5PPL Å S   
 
4IL SÎLU SUMARDEKK ¹ ¹LFELGUM UNDAN
3UZUKI 'RAND 6ITARA 2 3ÅMI
 

,YFTARAVARAHLUTIR
6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

4IL SÎLU (ONDA #2& 8 ¹RG  EKIÈ
ÎRF¹AR KLST EINS OG NÕTT 6ERÈ 
5PPLÅ SÅMA  
9AMAHA 9:& ¹RG k Å TOPPSTANDI
6ERÈ  ÖÒS 3  

6ARAHLUTIR

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS

4ÎLVUR

"¹TAR

6ÁLSLEÈAR
6ÁLAR EHF

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA BÅLA OG
VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈURG STARTARAR
6ARAHLÖJ 6ÁLAR EHF 6ATNAGÎRÈUM 

%ITT MEÈ ÎLLU EINS OG
NÕTT

!ÈALFUNDUR  FÁLAGSFUNDUR ,¥6
2EYKJAVÅKUR VERÈUR HALDINN MIÈVIKUDAG
INN  APRÅL Å N¾STU VIKU AÈ (ËTEL
,OFTLEIÈUM "ÅËSAL OG HEFST KL 
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF FYRIR HLÁ
-YNDASÕNING FR¹ 53! PÒÈURFERÈ OG
VIDEO EFTIR HLÁ !LLIR VELKOMNIR .Ò ER
SLEÈATÅMINN AÈ BYRJA

SÅMI   WWWVELAREHFIS

 FETA #OLEMAN -ONTE 2AY TIL SÎLU 
SËLARSELLUR  RAFGEYMAR !SPHEIN STERÅË
LOFTPÒÈAFJÎÈRUN m ¹LFELGUR SPRINTER
DEKK OG GRJËTHLÅFAR 4RUMA MIÈSTÎÈ FOR
TJALD KLËSETT OG SKYGGNI "EADSPREADS
RAFMAGN Å OPNUN (EITT VATN OG FLEIRA
5PPL Å S  

%ITT MEÈ ÎLLU
4IL SÎLU 0ALOMINO 9ARLING FELLIHÕSI  FET
¹RG k 5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

4V¾R GERÈIR VERÈ FR¹ KR  MVSK
6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  
%R EKKI KOMINN TÅMI TIL AÈ SKIPTA
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

6ERSLUN
3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR
3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

W SËLARSELLA OG %  4RUMA MIÈ
STÎÈ B¾ÈI NÕTT 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

!LLT TIL HANDF¾RAVEIÈA 2AFBJÎRG SÅMI
 WWWRAFBJORGIS

'EGGJUÈ GR¾JA GËÈ KAUP  &IRECAT &
4EAM !RCTIC ¹RG   ÖÒS ÒTB 
ÖÒS PR M¹N 5PPL Å SÅMA  

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

(JËLHÕSI
²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


¶ESSI B¹TUR 'ALEON  FET ER TIL SÎLU
STAÈSETTUR Å 3NARFARA (EF EINNIG UPPLÕS
INGAR UM AÈRAR ST¾RÈIR 3ÅMI  

"ÅLAÖJËNUSTA

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

,-# $OMINANT  2$" ¹RG 
6INS¾LASTA HÒSIÈ  &ULLT AF AUKA
HLUTUM SS !,$% HITAKERFI GËLFHITI
SJËNVARPSLOFTNET  M SKYGGNI SËLAR
SELLA ÒTVARP #$ SETT VERÈ  ÖÒS
¹HV CA  ÖÒS 5PPL S  
4IL SÎLU ,-# HJËLHÕSI MJÎG VEL MEÈ
FARIÈ k -UNSTERLAND  2$ MEÈ
ÒTVARPI SJËNVARPSSTÎNG OG SËLARSELLU
6ERÈ  MILLJËNIR 3    


2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

"ÅLAPARTAR EHF
3  

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI OG
FROSTLÎGUR   LENGRI ENDINGARTÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNNUM
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK  
.JARÈARNESI  !KUREYRI  

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

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

.ÕJAR VÎRUR NÕKOMNAR

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  

'L¾SILEG FÎT FR¹ 'INA "ACCONI-ICHAELA
,OUISA(AUST 6ERSLUNIN %MILÅA ER FLUTT
AÈ 3UÈURLANDSBRAUT   "L¹U (ÒSIN
VIÈ &¹KAFEN 6ERTU VELKOMIN /PIÈ 
 VIRKA DAGA   LAUGARD 3ÅMI 
 WWWGALAIS

 APRÅL  -)¨6)+5$!'52
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"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

µMISLEGT

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

4IL LEIGU JÎRÈ MEÈ  FJ¹R OG 
¾RGILDA GREIÈSLUMARKI 5PPL Å S 
 EÈA ¹ ARIN VISIRIS

 

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

3KEMMTANIR

0 RNASON
'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 

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

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

3TÅFLUÖJËNUSTA

(LJËMSVEITIN %IGHTIES (EAVEN KEMUR
MEÈ lS STUÈIÈ Å UPP¹KOMUNA ÖÅNA
3  

%RTU AÈ FLYTJA ,¹TTU OKKUR UM FLUTN
INGINN %RUM ALHLIÈA FLUTNINGSFYRIRT¾KI
MEÈ ¹RATUGA REYNSLU 3ÅMI  
WWWPAIS

2AFVIRKJUN

HEILSA
(EILSUVÎRUR

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

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

I0APER EINFALT KERFI ÖAR SEM UMSJËNAR
MENN VEFSÅÈNA GETA SETT INN B¾KLINGA
OG ANNAÈ UMBROT ¹ NETIÈ MEÈ EINFÎLD
UM H¾TTI WWWIPAPERIS

3P¹DËMAR

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  
/RKUBOLTASTELPURNAR !LÖRIF OG HREIN
GERNINGAR +VÎLD OG HELGARVINNA 3
 
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM OG ÕMIS
KONAR AÈRA HJ¹LP 5PPL Å S  
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
FLUTNINGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

'ARÈYRKJA

!LEO VERA DRYKKURINN

'ARÈYRKJA

6AR MEÈ RISTIL OG MAGAVANDA
M¹L Å  ¹R !LOE 6ERA N¾RINGAR
DRYKKURINN HJ¹LPAÈI MÁR
3J¹LFST¾ÈUR DREIFINGARAÈILI &,0
'UÈMUNDUR ! *ËHANNSSON S
  EÈA ¹ WWWEVERIS
&RÅ HEIMSENDINGARÖJËNUSTA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  

"ËKHALD
4RÁSMÅÈI

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

'ET B¾TT VIÈ MIG VERK
EFNUM

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 0ALLASMÅÈI GIRÈING
AR UPPSL¹TTUR OG FL 'ERI FÎST
TILBOÈ
5PPL Å S  

-¹LARAR

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

.¹MSKEIÈ
&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


.UDD
.AGLASKËLI

.ÕTT N¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST .AGLASKËLI
«LAFAR 5PPL Å S     

(ÒSAVIÈHALD

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

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

4), 3®,5

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

"&+«
6ANTAR ÖIG M¹LARA
!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR
(ÒSAM¹LARI GETUR B¾TT ¹ SIG VERKEFNUM
3ÅMI   ¶ORSTEINN

.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  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

6ERKFAG EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  
4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
MÅN  6ISA%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

²TSÎLUSTAÈUR
(NOKKAR OG (N¹TUR
3KËLAVÎRÈUSTÅG 
SÅMI  

-)¨6)+5$!'52  APRÅL 
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3NYRTING

4VEIR #HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU
(EILSUFARSSK OG SPRAUTAÈIR HEILSUFARS
BËK  3  

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA OG
3UÈURLANDSBRAUT

,ABRADOR HVOLPUR  OG H¹LFS M¹NAÈA
RAKKI GULUR TIL SÎLU ER LJÒFUR OG GËÈUR
5PPL Å S   EÈA  

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
"ÅLSTJËRA OG FËLK Å SAL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

2ÒTUBÅLSTJËRI

6ANTAR RÒTUBÅLSTJËRA TIL STARFA SEM FYRST
5PPL Å S     

!KTU TAKTU
!KTU TAKTU 3TEKKJARBAKKA OG
!KTU TAKTU 3KÒLAGÎTU LEITA EFTIR
RÎSKU OG ¹REIÈANLEGU STARFSFËLKI
Å AFGREIÈSLU OG ¹ GRILL +VÎLD OG
HELGARVAKTIR Å BOÈI !LLIR HVATTIR
TIL AÈ S¾KJA UM 3KEMMTILEGT
STARF ¹ SKEMMTILEGUM OG LÅFLEG
UM VINNUSTAÈ
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

"AKARI

"AKARI ËSKAST SEM FYRST "JÎRNSBAKARÅ
VIÈ 3KÒLAGÎTU 5PPL Å S   FH
EÈA ¹ STAÈNUM ,¹RUS

!TVINNA ËSKAST

3KËLALIÈI
3KËLALIÈA VANTAR Å -ELASKËLA
SEM FYRST 5PPL ¹ SKRIFSTOFU
SKËLANS
3  

&ERÈAÖJËNUSTA

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
-OSFELLSBAKARÅ

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'ËÈIR SUMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU TIL LENGRI
EÈA SKEMMRI TÅMA (EITIR POTTAR
6EISLUSALUR FYRIR HËPA WWWUTHLIDIS 3
 

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU UM HELGAR EÈA VIKUR
Å SENN 3  

!TVINNUHÒSN¾ÈI EÈA
BÅLSKÒR
«SKA EFTIR LITLU ATVINNUHÒSN¾ÈI
EÈA BÅLSKÒR TIL LEIGU µMISLEGT
KEMUR TIL GREINA OG STAÈSETNING
EKKI TIL FYRIRSTÎÈU
R¾ÈANLEGAR OG SKILVÅSAR
GREIÈSLUR
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
S  

(ESTAMENNSKA
(IÈ ¹RLEGA ' MËT OG HIÈ GL¾SILEGA
KAFFIHLAÈBORÈ KVENNADEILDAR 'USTS
VERÈUR ¹ 3UMARDAGINN FYRSTA Å REIÈHÎLL
'USTS Å 'LAÈHEIMUM (EFST KL  OG
STENDUR TIL 

-ATR¹ÈUR ËSKAST
.ÕR VEITINGASTAÈUR Å "ORGARNESI
ËSKAR EFTIR MATR¹ÈI Å  EÈA
 STARF FR¹ JÒNÅM¹NUÈI
HUGASAMIR SENDI UPPL ¹ SOL
ORKA CENTRUMIS EÈA HRINGI Å S
 

-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
6INNUTÅMINN ER FR¹   VIRKA
DAGA OG EINN DAG AÈRA HVORA
HELGI %INNIG VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
%MMA Å S   EÈA ¹
STAÈNUM

Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

!TVINNA
+IRKJUB¾JARKLAUSTUR
'ULLNESTI 'RAFARVOGI
«SKAR EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI Å
KVÎLD OG HELGARVINNU %INNIG
VANAN STARFSMANN ¹ GRILL
5PPL Å S   $AÈI

3TARFSFËLK VANTAR VIÈ FERÈA
ÖJËNUSTUNA (ÎRGSLANDI VIÈ
+IRKJUB¾JARKLAUSTUR Å ÎLL
ALMENN STÎRF
5PPL Å S     
WWWHORGSLANDIS
POSTUR HORGSLANDIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
+ATTAKLËRUR Å MIKLU
ÒRVALI
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP
DYRABAER DYRABAERIS

HÚSNÆÐI
%UROPRIS VERSLANIR ËSKA EFTIR STARFSFËLKI
  %UROPRIS

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

HEIMILIÐ
!NTÅK

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 5PPL Å S  

3ÁRSTAKLEGA BJÎRT OG SNYRTILEG JA HERB
 FM ÅBÒÈ Å 6ESTURB¾   -JÎG
STËRAR SVALIR MEÈ ÒTSÕNI ,EIGUVERÈ 
ÖÒSM¹N (ÒSSJ INNIFALINN !ÈEINS
REGLUSAMIR OG SKILVÅSIR LEIGJENDUR KOMA
TIL GREINA 5PPL Å S   E KL 

%LDSMIÈJAN
6ILT ÖÒ VINNA ¹ LÅKLEGA BESTA
0IZZUSTAÈ Å HEIMINUM 6IÈ
GETUM B¾TT VIÈ OKKUR HARÈDUG
LEGT FËLK Å SAL OG Å ÒTKEYRSLU
5NNIÈ ER  DAGA Å M¹NUÈI Å
REGLULEGRI VAKTAVINNU Å SAL EN
EFTIR SAMKOMULAGI Å ÒTKEYRSLU
5PPLÕSINGAR GEFUR SGEIR Å
SÅMA  

(ÒS ¹ BESTA STAÈ Å &OSSVOGI TIL LEIGU
,AUST NÒ ÖEGAR ,EIGIST FRAM Å ¹GÒST
5PPL Å S   3VAVAR

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR  JA HERB ÅBÒÈ
OGEÈA NOKKRUM SÁR HERBERGJUM FYRIR
STARFSFËLK 3  
2EYKLAUST OG REGLUSAMT PAR ËSKAR EFTIR
ÅBÒÈ ¹ (ÎFUÈBS 3KILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 5PPL Å S  
2EYKLAUS MAÈUR ¹ FERTUGSALDRI ËSKAR
EFTIR JA HERB ÅBÒÈ ¹ LEIGU Å 2VK FR¹
MAÅ EÈA FYRR 'ËÈ FYRIRFRAMGREIÈSLA
Å BOÈI GEGN SANNGJARNRI LEIGU 3 


!NTÅK ¹ 3ELFOSSI 3PENNANDI HLUTIR AÈ
KOMA UPPÒR KÎSSUNUM KÅKTU ¹ WWW
MADDOMURNARCOM

+ONA MEÈ KÎTT ËSKAR EFTIR HÒSN¾ÈI ¹
LEIGU Å 2EYKJAVÅK 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3ÅLD OG &ISKUR (AFNARFIRÈI

-OSFELLSBAKARÅ

$ÕRAHALD

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI
%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS

2IMLAHLIÈ

4IL SÎLU !M #OCKER 3PANIELHVOLPAR
ÎRMERKTIR ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å 
 OG WWWCARALESNET

¥ VEGI TV¾R STAÈLAÈAR ST¾RÈIR
 X M BURÈARGETA  TONN VERÈ
KR  ¹N VSK  X M BURÈ
ARGETA  TONN VERÈ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS
#ALL *OAO TLF  

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER
FR¹ KL   (ELGA GEFUR FREKARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA bÎMMUm EÈA AU
PAIR TIL AÈ G¾TA  BARNA FYRIR H¹DEGI Å
APRÅLMAÅ (AFIÈ SAMBAND Å SÅMA 
 EÈA   

3TARFSMAÈUR ËSKAST TIL AÈ TAKA TIL PANT
ANIR Å SÎLUDEILD OKKAR OG TIL ÕMISSA
ANNARA STARFA 3ÅLD OG &ISKUR (AFNARFIRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   3ËFUS

3UMARBÒSTAÈIR

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å HLUTASTARF   DAGA
Å VIKU
AÈRAHVERJA HELGI Å ÒTKEYRSLU
OG ANNAÈ TILFALLANDI ¹ VEITINGASTAÈ Å
(AFNAFIRÈI 5PPL Å S  

&ÁLAGSSTARF ÖROSKAHEFTRA ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI   EFTIRMIÈDAGA Å VIKU
2EYNSLA ¾SKILEG +JÎRIÈ FYRIR HEIMA
VINNANDI HÒSM¾ÈUR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3TARFSKRAFT VANAN AFGREIÈSLU OG GRILLI
VANTAR Å GRILLSJOPPU ¹ KVÎLDIN OG UM
HELGAR 5PPL Å S   %INNIG
VANTAR VANA MANNESKJU Å ELDHÒS 5PPL
Å S  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ
ARMANNESKJU Å BAKARÅIÈ OKKAR
Å -OSFELLSB¾ 6INNUTÅMI ER
FR¹   VIRKA DAGA 
  UM HELGAR !TH AÈ
ÅSLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2AGNAR Å S    


®LSTOFA +ORM¹KS OG
3KJALDAR

6ANTAR VANA BARÖJËNA Å FASTA VINNU
%INNIG VANTAR MANNESKJU Å SAL OG ELD
HÒS %KKI YNGRI EN  ¹RA 5PPL Å S 
 5NA

«DÕRT LAGERHÒSN¾ÈI

«SKUM EFTIR AÈ LEIGJA ËDÕRT LAG
ERHÒSN¾ÈI M¹ VERA ËUPPHITAÈ
6ERSLUNART¾KNI $RAGH¹LSI  3IGURÈUR
4EITSSON S  

5NIQUE H¹R OG SPA H¹R
SNYRTINEMI ËSKAST

&ERILSSKR¹ MEÈ MYND SKILIST Å "ORGARTÒN
 UNDIR /DDA FYRIR  APRÅL
"ÅLSTJËRI ËSKAST ¹ SENDIBIFREIÈ MEIRA
PRËF EKKI SKILYRÈI %KKI YNGRI EN  ¹RA
(REINT SAKAVOTTORÈ SKILYRÈI 5PPL Å S
 

%NGLISH SPEAKING EXPERIENCED SALES
MAN WITH CONTACTS LOOKING FOR WORK
#ALL  
-ATREIÈSLUMAÈUR ËSKAR EFTIR STARFI Å
MÎTUNEYTI 5PPL Å S  

TILKYNNINGAR
µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L
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!ÈALFUNDUR (ÒSEIGENDAFÁLAGSINS
!ÈALFUNDUR (ÒSEIGENDAFÁLAGSINS  VERÈUR
HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL NK Å SAFNAÈARHEIMILI
'RENS¹SKIRKJU AÈ (¹ALEITISBRAUT  2EYKJAVÅK OG
HEFST HANN KL 

4),+9..).'!2

PÍPARAR

Erum með vana pípara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag og breytingar
á deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík

$AGSKR¹ 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
SAMKV¾MT SAMÖYKKTUM FÁLAGSINS
3TJËRNIN

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér
með auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi
og breytingum á deiliskipulagsáætlunum í
Reykjavík.
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Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Reynisvatnsás, íbúðarhverfi

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Tillagan gerir ráð fyrir að svæði sem er norðan í
Reynisvatnsási verði gert að íbúðarsvæði. Svæðið
afmarkast af Reynisvatnsvegi til suðvesturs,
“hægakstursgötu” til norðvesturs, óbyggðu
svæði að suðaustan og austan og verndarsvæði
Úlfarsár til norðurs. Aðkoma verður annars vegar
frá Reynisvatnsvegi og hins vegar frá gatnakerfi Úlfarsárdals. Um er að ræða lágreista
eins til tveggja hæða sérbýlishúsabyggð u.þ.b.
106 íbúðum ásamt aukaíbúðum, með tveimur
bílastæðum á lóð og gestastæðum í götu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Barnafataverslun
Frakkastíg

BARNAFATAVERSLUNIN LAVA
MEÐ FALLEGAN OG VANDAÐAN FATNAÐ.
Frum

Reykjavíkurborg

Verslunin er að mestu með barnafatnað auk kvenfatnaðs og skartgripa. Allar vörur eru innfluttar frá Perú og fylgja viðskiptasambönd
og lager með í kaupunum. ATH. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA.
GOTT ATVINNUTÆKIFÆRI FYRIR T.D. EINSTAKLING ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA Í S. 585-0104

ATVINNUHÚSNÆÐI
HAFNARFJÖRÐUR
HEF KAUPENDUR/LEIGJENDUR AÐ ATVINNUHÚSNÆÐI AF
ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM Í HAFNARFIRÐI.
VANTAR 1000-2000 FM SKEMMU FYRIR IÐNAÐ MEÐ MIKILLI
LOFTHÆÐ, HELST Í NÁGRENNI VIÐ SUÐURHÖFNINA
VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR AF ATV.HÚSNÆÐI,
HELST Á HRAUNUNUM MEÐ OG ÁN INNKEYRSLUDYRA
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104
Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Bergstaðastrætisreitur, 1.184.0

Ert þú vanur
dekkjamaður?
Vegna fjölgunar á útsölustöðum
og aukinna umsvifa vantar okkur
vana dekkjamenn til starfa strax.
Upplýsingar veitir Siggi Ævars
í síma 898 3031 eða 568 2020
Pitstop kappkostar að vera ætíð með á boðstólum gæðavöru
á góðu verði. Vöruúrvalið er borið uppi af framleiðsluvörum
frá Michelin fyrirtækinu en það eru vörumerkin Michelin,
BFGoodrich og Kleber. Auk þessa selur Pitstop dekk frá
ﬂeiri framleiðendum, dekk í öllum verðﬂokkum undir
fólksbíla, jeppa, sendibíla, vörubíla og önnur farartæki.

– þjónusta í fyrirrúmi.

Tillaga að deiliskipulagi á reit 1.184.0 sem
afmarkast af Bergstaðastræti, Spítalastíg, Bjargastíg og Grundarstíg.
Í tillögunni er gert ráð fyrir tveimur flutningshúsalóðum, Bergstaðstræti 16 og 18, lóðunum
Spítalastígur 4 og 6 er skipt upp og gefin heimild
til að reisa nýbyggingar á baklóðunum auk þess
sem gefin er heimild til minni háttar stækkunar
á nokkrum húsum á reitnum. Gert er ráð fyrir að
á öllum reitnum njóti byggðamynstrið verndar
og gerð er tillaga að friðun steinbæjarins að
Bergstaðastræti 22.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Tindar
Tillagan gerir ráð fyrir að á lóðinni sem er
landbúnaðarlóð, rísi tvö einbýlishús á einni hæð.
Sameiginlegur vegur liggi að húsunum og einnig
tengjast þau sameiginlegri rotþró. Byggingareitir
eru sýndir með brotalínum sem er leiðbeinandi
staðsetning veggja og hins vegar með heilli línu
sem táknar bundna byggingarlínu. Byggingar
skulu vera innan byggingareits.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grensásvegur 1

Dugguvogi 10 (v/Sæbraut) • 104 R.vík • S: 568 2020
Skeifunni 5 • 108 R.vík • S: 568 2025
Hjallahrauni 4 • 220 H.fj • Sími 565 2121
Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

Tillagan gerir ráð fyrir að heimilt verði að byggja
eina hæð ofan á matshluta 04 og matshluta
05 (sjá uppdrætti) einnig að heimilt verði að
byggja einnar hæðar viðbyggingu til suðurs, allt
að 150m². Tillaga gerir einnig ráð fyrir tveimur
byggingarhlutum á austurhluta lóðar, sex hæðum
á norðurhluta og fjórum hæðum á suðurhluta.
Stærstur hluti bílastæða verður í bílastæðakjallara
sem verður á tveimur hæðum. Nýtingarhlutfall
bygginga án bílastæðakjallara verður 1,28 en
með bílastæðakjallara 2,09.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 18. apríl 2007 til og með 30. maí
2007. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@
rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi
síðar en 30. maí 2007.
Vinsamlega nota uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar
Reykjavík, 18. apríl 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

- mest lesið

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090
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Eldri borgarar

Gullsmári - Kóp.

4 herbergja

LAUS STRAX
FYRIR ELDRI BORGARA
3ja herbergja íbúð á 8. hæð
með gífurlegu útsýni, með innangengum aðgangi að félagsmiðstöð þar sem boðið er uppá
heitan mat, félagsaðstöðu og
aðra þjónustu. Salur á efstu
hæð og 1. hæð fylgir. Sjálfvirk
opnun í inngangi. Göngufæri í
Smáralind,
Smáratorg
og
heilsugæsluna. Verð 27,9 millj.

Veghús - Grafarvogur
Falleg og vel skipulögð 121 fm
4ra herbergja íbúð á annarri
hæð í góðu þriggja hæða fjölbýli. Góð íbúð í Grafarvoginum
þar sem aðgengi er gott og
stutt í alla helstu þjónustu svo
sem sund, verslanir, veitingastaði, golfvelli og líkamsræktarstöðvar. Húsaskóli og tveir leikskólar í göngufæri.
Verð 25,9 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Einbýli

Keilufell - Rvk.

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

Frum

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

Gunnar Magnússon

sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Ólafur H. Haraldsson

sölumaður

Ólafur M. Sævarsson

sölumaður

Vilborg G. Hansen

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður

Vignir Daðason

sölumaður

Yngvi Laxdal

sölumaður

Rannveig Sveinsdóttir
Ómar Haraldsson

Stærri íbúðir og sérhæðir

Bárugata - 101 Rvk.

Álfatún - Fossvogsdalur
Góð 3 herbergja íbúð á efstu
hæð með fallegt útsýni. Mjög
barnvæn staður, stutt í leikskóla, snælandsskóla, íþróttasvæði HK og útivistarsvæðið
Fossvogsdalinn. Gólfefni eru
parket og flísar, vandaðar innréttingar bæði í eldhúsi og á
baðherbergi. Íbúðin er laus við
kaupsamning.Vel þess virði að
skoða.
Verð 23,3 millj.

2 herbergja

Sjarmerandi efri sérhæð og ris í
101 Reykjavík í þríbýli á rólegum stað nálægt iðandi mannlífi
miðborgarinnar. Eignin er 2
svefnherbergi, eldhús, bað,
stofa og borðstofa á hæðinni
ásamt björtu rúmgóðu risi.
Verð 26,4 millj.

móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir

3 herbergja

Gott einbýli á tveimur hæðum
ásamt bílskúr á fallegri lóð í efra
Breiðholti. 4 Svefnherbergi, 2
baðherbergi, rúmgóð stofa og
gott eldhús. Stærð 185,2 fm.
Stór sólpallur og góð hellulögð
verönd ásamt lóð í góðri rækt.
Stutt er í helstu þjónustu. Eign
sem vel er þess virði að skoða.
Verð 36,9 millj.

Holtsgata - Rvk.
LAUS STRAX
Kósý björt 2ja herbergja íbúð á
efstu hæð í 4ra íbúða húsi í 101
Reykjavík. Endurnýjað lítið baðherbergi, snotur eldri eldhúsinnrétting, viðargólf.
Verð 14,9 millj.

bókari
tölvuumsjón/frágangur

Ingvaldur Mar Ingvaldsson

framkv.stjóri

Stærri íbúðir og sérhæðir

Höfum til sölu
fallegar lóðir í Akralandi.

www.husid.is

Kríuhólar - Rvk.

2 herbergja

Rúmgóð og björt endaíbúð á 6
hæð í lyftuhúsi. Húsið klætt að
utan á snyrtilegan máta. Stutt í
verslun, apótek, skóla, leikskóla, sund og aðra íþróttastarfsemi. Íbúðin er 116,1 fm
ásamt 25,4 fm sérstæðum bílskúr. 3 Svefnherbergi, 2 stofur,
svalir, hol, eldhús og baðherbergi. Verð 23,9 millj.

Engjavellir - Hfj.
Engjavellir, falleg 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi af svölum ásamt sér geymslu á 3 hæð
(efstu ) í nýlegu fjölbýli. Eignin
er 64,2 fm að stærð ásamt 6,7
fm sér geymslu samtals 70,9 fm
og skiptist í forstofu, gang,
svefnherbergi,
baðherbergi,
þvottahús/geymsla, stofu, svalir, borðstofu og eldhús.
Falleg íbúð.
Verð 17,6 millj.
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Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

FANNAGIL NR. 4, 603 AKUREYRI

Sölusýning
í Fannagili nr. 4, fimmtudaginn
19. apríl milli kl. 20.00 - 21.00.
Domus kynnir glæsilegt 187,5 fm parhús með innbyggðum bílskúr við Fannagil nr. 4. Á jarðhæð er glæsileg séríbúð. Parhúsið skiptist þannig að á efri hæð er flísalögð forstofa
með sprautulökkuðum fataskáp, parketlagður gangur, baðh. er flísalagt í hólf og gólf með stórum sturtuklefa, m. innbyggðum blöndunartækjum, inn í sturtu eru mosaikflísar.
Falleg innrétting og handklæðaofn. Eldhús er flísalagt með fallegri hvítri eldhúsinnréttingu, innbyggður tvöfaldur amerískur ísskápur m. klakavél í innréttingu. Eyja með granit
borðplötu og gaseldavél. Eldhúsið er opið inn í bjarta parketlagða stofu. Úr stofu er hurð út á sólpall. Fallegt útsýni er úr stofunni. Í suðurenda stofunnar er búið að útbúa gott
tölvuhorn, þrjú parketlögð svefnherbergi, úr hjónaherbergi er hurð út á sólpall. Þvottahús er mjög rúmgott, dúklagt með hvítri innréttingu, geymsluloft er yfir þvottahúsi. Innaf
þvottahúsi er stór geymsla. Búið er að breyta bílskúr að hluta í hárgreiðslustofu. Búið er að útbúa á jarðhæð glæsilega 55 fm séríbúð sem skiptist í flísalagt anddyri, flísalagt
baðh. með sturtu, parketlagða stofu, parketlagt eldhús með fallegri hvítri innréttingu og parketlagt svefnherbergi með fataskáp. ADSL tenging er í öllum herbergjum og stofu.
Halogenlýsing í öllum herbergjum nema barnaherbergjum. Lofthæð er 2,60 - 4 metrar. Glæsilegt útsýni yfir bæinn og út Eyjafjörð. Hiti er í öllum gólfum með stýrikerfi fyrir hvert
rými ( geislahitun ). Glæsilegt gegnheilt eikarparket er á herbergjum, gangi og stofum. Dimmerar eru á öllum ljósum. Bílaplan er steypt, Stór og glæsilegur sólpallur er norðan
og vestan við húsið. Sólpallurinn er steyptur með góðri útigeymslu, sorpgeymslu og hjólageymslu m. lýsingu, einnig er lýsing á palli m.dimmer og á pallinum er útiarinn.

www.domus.is

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 664 6017
kristjan@domus.is

Verð 41 millj.

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000
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Móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir
og amma,

Rósamunda Ingimarsdóttir

Herdís Ólafsdóttir

frá Fremri Hnífsdal,

áður til heimilis að Eskihlíð 11, Reykjavík, lést á
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 12. apríl. Jarðarförin fer
fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 20. apríl
kl. 13.
Ísólfur Sigurðsson
Áslaug Guðbjörnsdóttir
Ingimar Sigurðsson
Sigrún Guðnadóttir
Halldór Sigurðsson
Jónína Þ. Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést mánudaginn 16. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju þriðjudaginn 24. apríl kl. 14.
Elín Hannesdóttir
Helgi Hannesson
Guðmundur Hannesson
Sigríður Ólafsdóttir
og ömmubörn.

Þorsteinn Þorvaldsson
Valdís Einarsdóttir
Margrét Gunnarsdóttir

„Mín skoðun á Hollywood? Ég
myndi ekki labba yfir götu til
að hjálpa einhverjum af þessum
jakkafataköllum upp úr snjónum
ef honum væri að blæða út. Ekki
nema ég fengi borgað fyrir það.
Enginn þessara manna hefur gert
mér neina greiða.“
,EIKARINN ER JAFNAN OPINSK¹R UM
SKOÈANIR SÅNAR

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Kæri frændi minn og bróðir,

Systir mín,

Guðmundur Hjartarson

Guðný Sigríður
Þorsteinsdóttir

fv. Seðlabankastjóri, Selvogsgrunni 29,
Reykjavík,

sem andaðist föstudaginn 6. apríl sl. verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 20. apríl
kl. 11.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Fjóla Guðrún Friðriksdóttir
Anna Pálmey Hjartardóttir
Emil Hjartarson.

frá Köldukinn í Holtum, Lindargötu 57,

sem lést miðvikudaginn 11. apríl sl. verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju föstudaginn 20. apríl kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hinnar látnu er bent á Styrktarfélag
krabbameinssjúkra barna.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Guðrún Svava Þorsteinsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Elskaður sambýlismaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Valgerður Ólafsdóttir

Páll Halldórsson
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn
14. apríl sl. Útförin verður auglýst síðar.
Ragnheiður Kristjánsdóttir
Þórhallur Pálsson
Guðný Þuríður Pálsdóttir
Halldóra Pálsdóttir
og fjölskyldur.

áður til heimilis að Hlíðargötu 23,
Neskaupstað,

lést á Hrafnistu í Reykjavík að kvöldi föstudagsins 13.
apríl. Útförin fer fram frá Norðfjarðarkirkju
föstudaginn 20. apríl kl. 14.00.
Viggó Sigfinnsson
Edda Clausen
Óla Helga Sigfinnsdóttir
Guðmundur Lýðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

&)--45' 3®.'+/.! *ËHANNA ¶ËRHALLSDËTTIR SÎNGKONA OG KËRSTJËRI

FAGNAR FIMMTUGSAFM¾LI SÅNU Å DAG (ÒN SEGIST VERA BÒIN AÈ KVÅÈA ÖESS
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*«(!..! 6 ¶«2(!,,3$«44)2
&!'.!2 &)--45'3!&-,) ¥ $!'
Þökkum innilega öllum þeim sem heiðruðu
minningu ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Þráins Guðmundssonar
fyrrverandi skólastjóra

og sýndu okkur hlýhug og samúð við andlát hans.
Guð blessi ykkur öll.
Margrét Guðmundsdóttir
Ingibjörg Þráinsdóttir
Guðmundur Ómar Þráinsson Bergþóra Haraldsdóttir
Hulda Þráinsdóttir
Helgi Kristinn Hannesson
Margrét Þráinsdóttir
Héðinn Kjartansson
Lúðvík Þráinsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim
sem vottað hafa hlýhug og samúð vegna
andláts okkar elskulega föður, tengdaföður
og afa,

Gunnars Þorbjarnar
Gunnarssonar
fyrrv. forstjóra.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
Droplaugarstaða fyrir góða umönnun.
Gunnar Ingi Gunnarsson
Hjördís G. Thors
Ólafur Þór Gunnarsson
Ingibjörg Gunnarsdóttir
og afabörn.

Erna Matthíasdóttir
Ólafur Thors
A. Linda Róberts
Grétar Örvarsson

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.

(EF SJALDAN VERIÈ
EINS LIFANDI
Jóhanna V. Þórhallsdóttir,
söngkona og kórstjóri, er
fimmtíu ára í dag. Fréttablaðið hafði samband við
Jóhönnu til að heyra í henni
hljóðið. „Ég er bara aðeins
að leika mér og njóta lífsins. Ég skellti mér suður á
bóginn í sólina og hitann
svona í tilefni af þessum
tímamótum, aðeins að lyfta
mér upp. Ég mun svo líklega halda smá veislu fyrir
nánustu vini og ættingja um
helgina,“ segir hún glöð í
bragði.
Jóhanna
er
kórstjóri
barna- og unglingakóra Bústaðakirkju, auk þess að
stjórna kvennakórnum Léttsveitinni og syngja sjálf.
„Allir kórarnir mínir eru að
fara að syngja núna á næstunni. Léttsveitin verður með
vortónleika í byrjun maí og
barna- og unglingakórarnir
verða svo með uppskeruhátíð aðeins seinna í maí. Ég
er líka að fara austur á land
með Léttsveitina í sumar,
Við ætlum að syngja bæði
á Seyðisfirði, Eskifirði og
Norðfirði og svo kíkjum við
á Kárahnjúka. Við syngjum
okkur vonandi inn í hug og
hjörtu Austfirðinga,“ segir

Jóhanna og hlær. „Síðan er
ég að fara með barna- og
unglingakórinn til Barcelona og þar í kring núna í
sumar, þar sem við munum
meira að segja syngja í
Montserrat-klaustinu.“
Spurð um hvernig henni
lítist á að komast á sextugsaldurinn segir Jóhanna: „Ég
er búin að vera í kvíðakasti
í heilt ár, síðan ég varð 49
ára, mér finnst þetta vera
rosalegur aldur. Það er
samt þannig að þeim mun
nær sem dregur því rólegri verð ég og hef sjaldan verið rólegri en akkúrat núna. Maður kemst víst
ekki hjá því að eldast á
meðan maður er lifandi og
ég hef sjaldan verið eins
lifandi. Mér finnst ég alltaf vera að yngjast. Aldur
er líka svo afstæður. Maður
sér það svo vel þegar maður
er með svona stóran kór
með konum á öllum aldri.
Það eru oft yngstu konurnar sem eru elstar í sér og
þær elstu sem eru yngstar
í anda. Ég segi það nú ekki,
ég væri samt alveg til í að
vera tvítug aftur,“ segir Jóhanna að lokum.
JARA FRETTABLADIDIS

Íslensk heimili hafa nú fengið sendar
110 milljónir til að kaupa bækur í sumargjöf.
Notum þær!

Þú he fu r í hö nd um

Þ JÓ Ð A R G J Ö F

ti l b ók a ka u p a

gefendum, bóksölum og

bókakaupa frá bókaút

Glitni.

ir í bókabúðum og
bókakaupum. Ávísunin gild
un sem 1.000 kr. afslátt af
a.m.k. 3.000 kr.
fyrir
ndi
Ísla
á
Þú getur notað þessa ávís
fnar
útge
þegar keyptar eru bækur
flestum útsölustöðum bóka

Þessi ávísun er gjöf til

Þú getur notað eina ávísun fyrir hverjar 3.000 kr. sem þú verð til bókakaupa.
Af 12.000 kr. bók færðu 4.000 kr. afslátt. Sæktu fleiri ávísanir í næsta útibú Glitnis!

Þegar þú kaupir bækur frá íslenskum útgefendum fyrir að lágmarki 3.000 kr. skaltu
nota þína ávísun sem 1.000 kr. afslátt af bókakaupunum.
Þjóðargjöfin er samstarfsverkefni bókaútgefenda, bókabúða og annarra bóksala auk Glitnis. Í Viku

10.000 kr. innstæðu!

bókarinnar fá öll heimili á landinu senda ávísun á bókakaup. Markmiðið er að efla lestur barna og ungs
fólks á Íslandi og benda á að bóklestur er ekki aðeins einstök skemmtun, heldur einnig mikilvæg leið til
að auka skilning á samhengi, efla málþroska, veita innsýn í flókin málefni og styrkja vald á tjáningu.
Ávísunin gildir í bókabúðum og völdum stórmörkuðum sem selja bækur þegar keyptar eru bækur
útgefnar á Íslandi fyrir a.m.k. 3.000 krónur. Ávísunin gildir dagana 17. apríl – 7. maí 2007.
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Þú gætir unnið bankabók frá Glitni með

LD BOOK DA

Framseldu ávísunina þína.

OR

DYNAMO REYKJAVÍK

Notaðu þína ávísun!
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STRANGLEGA BANNAÐUR INNAN 18 ÁRA!

LENDIR

L Í BT!

26. APÍR

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

BESTI PLAYSTATION 2
LEIKUR ALLRA TÍMA

Þegar ég var lítil
dreymdi
mig
ekki um að taka
þátt í fegurðarsamkeppni, og
brosa
breitt
framan
í
myndavélarnar
með vaselínkám
á tanngarðinum.
Sem er í rauninni
mjög
undarlegt, þar sem
mig dreymdi alla hina hefðbundnu
stelpudraumana. Mig dreymdi um
að eiga bara bleik föt, að verða
búðarkona og flugfreyja. Ég lék
mér í barbí af ástríðu og þráði
prinsessukjólana úr Kays-listunum sem ég fletti heima hjá ömmu
með stjörnur í augunum.

Á síðustu árum hafa ofannefndar
samkeppnir þó sótt í sig veðrið í
mínum bókum. Ég hef setið límd
við skjáinn og horft á Reykjavíkur-ungfrýrnar, eða ungfrýr Íslands í beinni. Það er hin besta
skemmtun. Í góðum félagsskap
vinkvenna belgi ég mig út af
poppi, kóki, blandi í poka og öllu
því sem ungfrúnum er bannað
að borða í margar, margar vikur
fyrir keppni. Svo hlæ ég að danssporunum og vaselínkáminu, og
læt mig dreyma um að taka þátt
til þess að geta verið pían sem er
alltaf úr takti. Mig dreymdi líka
um að vera ungfrúin sem dettur af sviðinu, en það myndi náttúrlega missa marks í dag eftir
fall Unnar Birnu þarna um árið.

Nautgripasýning eður ei, þá er
bara eitthvað við þessar keppnir sem veitir mér þennan dásamlega aulahroll. Sama hroll og ég
fæ af að horfa á Borat eða Ricky
Gervais í The Office.
Í kvöld fer hins vegar fram
keppni sem mig myndi langa til
að taka þátt í og ekki bara til þess
að klúðra málunum. Mig langar að keppa um titla á borð við
Michelin 2007 og Fröken Góa
2007. Ég ætti jafnvel séns í Töltari 2007, ef gömlu dansfæturnir mínir eru ekki farnir að fúna.
Ég óska keppendum í Óbeislaðri
fegurð góðs og falllauss gengis í kvöld. Þar er raunveruleg
skemmtun á ferð.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

2EYNDU AÈ KOMA ÖÁR
ÒR SPORUNUM ,EIFUR

!MMA MÅN HLEYPUR HRAÈ
AR HELDUR EN ÖETTA ,EIFUR

,EIFUR ÖÒ HLÕTUR AÈ
GETA GEFIÈ TVEGGJA
METRA SENDINGU

N 'ELGJAN

'UÈ MINN GËÈUR
HVAÈ ,EIFUR HEFUR
VERIÈ LÁLEGUR Å DAG

*¹ ÖAÈ ER BARA
EINS OG SJ¹LFS
TRAUSTIÈ SÁ FARIÈ
HJ¹ HONUM

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

¡G ¾TLAÈI BARA AÈ STINGA
UPP Å PABBA OG SAGÈIST
VILJA GRAFA SÅKI Å SUMAR

(A

.EI ÁG
MEINA ÖAÈ

%N FYRST VERÈUM VIÈ
AUÈVITAÈ AÈ FINNA ÒT
HVERJIR HAFA NOT FYRIR
+ANNSKI
SÅKI
ÖEIR SEM
EIGA B¹T

-EÈ SM¹ MARKAÈSHERFERÈ
OG MIKILLI VINNU G¾TUM VIÈ
ÖÁNAÈ GËÈAN PENING Å SUMAR

¶AÈ ER EKKI
SVO LÁLEG
HUGMYND

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¡G VEIT ÁG VIÈRA HANN
TVISVAR ¹ DAG OG HANN GENG
UR HELDUR ALDREI ÎRNA SINNA

SMS
LEIKUR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

.!- -)
¶ETTA KALLA ÁG SKO
AÈ GRÅPA FRAM Å

11. HVER
VINNUR!

SENDU SMS BTC VGW
NNIÐ!
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIRFUWAR 2
U: GOD O
VINNINGARDER
IR, FULLT AF PEPSI,

DVD MYN
MARGT FLEIRA
AÐRIR TÖLVULEIKIR OG

N "ARNAL¹N
3OLLA OG (ANNES
NÒ EIGIÈ ÖIÈ AÈ
KOMA INN

%FTIR +IRKMAN3COTT

%F ÁG ÖARF AÈ SEGJA
ÖETTA EINU SINNI ENN
Ö¹ ÎSKRA ÁG
6IÈ GETUM HEYRT Å
ÒLFUNUM HÁÈAN

%R ÖETTA BARA
ÅMYNDUN HJ¹
MÁR EÈA HEYRÈI
ÁG Å SYSTUR
MINNI
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Skáldið frá Bólu
Kl. 20.00
Stúdentaleikhúsið sýnir verkið Eximasjón í gömlu kartöflugeymslunum
í Ártúnsbrekku. Í verkinu er sjónum
beint að lægstu hvötum mannskepnunnar sem fæstir vilja kannast við.
Leikstjóri er Guðjón Þorsteinn Pálmarsson.

MENNING FRETTABLADIDIS

Skáldsins Hjálmars frá Bólu í Skagafirði er minnst fyrir margt en saga
hans verður rakin í tali og tónum
í Salnum í Kópavogi í kvöld.
Karlakórinn Heimir stendur
að sýningu um Hjálmar þar sem
flutt eru ljóð og vísur hans auk
þess sem hagleiksverk hans eru
sýnd á myndum.
Dagskrá þessi var frumflutt í marsmánuði norður í
Skagafirði og var þá gerður að henni góður rómur.
Hún var síðan endurtekin í Sauðárkrókskirkju á
föstudaginn langa fyrir
troðfullu húsi. Höfundur og ritstjóri textans er
Agnar H. Gunnarsson á
Miklabæ í Skagafirði

en Stefán R Gíslason, söngstjóri og tónskáld, hefur tónsett sýninguna fyrir
kórinn. Myndefni er hannað af Kára
Gunnarssyni. Agnar flytur textann
og bregður sér í hlutverk skáldsins en auk hans taka fleiri lesarar
þátt í dagskránni þar á meðal niðji
skáldsins og nafni, séra Hjálmar
Jónsson, sem er langa-langalangafabarn hans.
Dagskráin í Salnum
hefst kl. 20.

-)..)34 .!&.! 3¥.3

(J¹LMAR *ËNSSON TEKUR
Ö¹TT Å DAGSKR¹ +ARLAKËRSINS
(EIMIS UM LANGA LANGA LANG
AFA SINN "ËLU (J¹LMAR

 %KKI MISSA AF
TËNLEIKAFERÈ 3PRENGJUHALLARINN
AR SEM FAGNAR SUMRI UM VÅÈAN VÎLL
¥ KVÎLD LEIKUR HLJËMSVEITIN ¹ 'R¾NA
HATTINUM ¹ !KUREYRI EN ANNAÈ
KVÎLD ER STEFNAN SETT ¹ 3AUÈ¹RKRËK
¥BÒAR ¹ %GILSSTÎÈUM OG N¾RSVEITUM
F¹ NOTIÈ SPILAMENNSKU ÖESSARAR YFIR
LÕSTU UNDRASVEITAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDIÈ
¶VÅ N¾ST ER KOMIÈ AÈ 6ESTMANNAEY
INGUM OG Å N¾STU VIKU LEIKA FÁLAGARN
IR ¹ 3ELFOSSI OG Å 2EYKJANESB¾

"REYTTAR ¹HERSLUR Å ÒTG¹FU

specials
sixties stemning

í kvöld - síðasta vetrardag

Specials sérhæfa sig í
sjöunda áratugnum

- Bítlunum, Stones og Pretty Things
Sérfræðingarnir lofa
stanslausu stuði á Kringlukránni.
Smeygjum okkur í dansskóna
og mætum tímanlega.

Do you want to study
Computer Science or IT?

 Do you want to study in Denmark?
 Do you want to study in Denmark in an international
environment?
 Are you looking for a programme which gives you good
job opportunities?
 Are you interested in Computer Science or IT?
 Are you looking for a short education at university
level?
Do as Hrund Brynjólfsdóttir and other young students.
Every year The Academy of Southern Denmark in Sønderborg welcomes students from Iceland. Come and join
us! Sønderborg has an active ”Íslendingafélag”.
Visit our website www.sdes.dk to read more about your
future in Denmark.
Grundtvigs Allé 88
DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7412 4141
www.sdes.dk

Nú er Vika bókarinnar hafin og því við hæfi að leggjast í grúsk. Þegar horft er
til íslenskra útgáfumála
kemur margt forvitnilegt í
ljós, til dæmis að hér á landi
koma að meðaltali út fjórar
bækur í viku hverri.
Þegar rýnt er í töluyfirlit um útgáfu á Íslandi sem Landsbókasafnið tekur saman kemur í ljós að
á árunum 1999-2005 hefur safnið
skráð 13.797 rit af öllu tagi í safnkost sinn. Þar er átt við efni sem
gefið er út á Íslandi, óháð tungumáli, sem borist hefur safninu
til skráningar. Það skal þó tekið
fram að listinn er ekki tæmandi
því safninu berast ekki öll útgefin rit. Í þessari tölu eru heimildir um 10.540 útgefnar bækur á
þessu sjö ára tímabili auk hljóðrita, nótna, tölvugagna, tímarita,
korta og myndefnis.

&LEIRI B¾KUR ¹ MARKAÈ
Ef leikið er frekar með þessar
tölur má áætla að ár hvert komi
að meðaltali út um 1500 bækur
hér á landi eða 4,12 bækur á dag.
Samkvæmt heimildum Félags íslenskra bókaútgefenda gæti þessi
tala þó verið hærri því það sem af
er þessu ári hafa þegar komið út
92 bækur eða rúmlega sex bækur í
hverri viku að meðaltali. Kristján
Bjarki Jónasson, formaður félagsins, segir tölur þessar mun hærri
en flestir geri sér grein fyrir.
Þó svo að fjöldi útgefinna bóka
hér á landi samkvæmt yfirlitinu taki ekki miklum breytingum milli ára bendir Kristján á þá
staðreynd að auglýstum bókum í
Bókatíðinum félagsins hafi fjölgað verulega, til dæmis hafi titlum þar fjölgað um þrjú hundruð
síðustu tíu árin. „Inn í meðaltali
Landsbókasafnins eru auðvitað
fjöldamörg rit sem ætluð eru til
kennslu, fræðslurit stofnana og
ýmsar sérútgáfur en tölurnar í
Bókatíðindum þýða að sífellt fleiri
ætla nú útgáfur sínar á almennan
markað,“ útskýrir Kristján.
VÅSUN ¹ LESTUR
Félag íslenskra bókaútgefenda
stendur nú að átaksverkefninu Þjóðargjöfin ásamt bóksölum og Glitni hf. og hafa ávísanir merktar átakinu nú borist
inn á heimili landsmanna. Líkt
og í fyrra geta áhugasamir lesendur nýtt inneignina,
að andvirði 1.000 krónum,
til kaupa á bókum en
hver sá sem kaupir
bækur útgefnar á
Íslandi fyrir upphæð sem nemur
3.000
krónum
eða meira getur
6%+*! !4(9',)
 '),$) ,%34
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+RISTJ¹N "JARKI
*ËNASSON
ER FORMAÈ
UR &ÁLAGS
ÅSLENSKRA BËKA
ÒTGEFENDA
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VERSLUNUM

nýtt ávísunina sem innborgun.
Gildistími ávísananna er til 7. maí
en tapist ávísunin eða ef heimilisfólk vill nýta sér fleiri ávísanir til
að kaupa fleiri bækur má nálgast
aukainneignir í útibúum Glitnis.
„Hugmyndafræði átaksins er
sem fyrr að vekja athygli á lestri
barna og unglinga. Það er óumdeilt
að lestur er lykill að námshæfni og
lestrarskilningur meginforsenda
fyrir aðgangi barna og unglinga
að flóknu samfélagi nútímans,“
segir Kristján. Aukinheldur nýtir
félagið þetta tækifæri til að benda
neytendum á fjölbreytt úrval af
bókum og nýjum ritum sem komið
hafa út að undanförnu. Markmiðið með ávísunum er einnig að ýta
undir „vormarkaðinn“ í bókaútgáfunni sem gerir útgefendum
mögulegt að gefa út frumútgáfur
á þessum árstíma.
Kristján bendir á þá þróun sem
orðið hefur í útgáfu á þýddum kiljum. „Innbundnar kiljur eru á undanhaldi, það er ekkert flóknara.
Það er spurning um hversu lengi
þær verða gefnar út í slíku formi,“
segir Kristján. „Það þýðir að það
þarf að selja fleiri eintök
af hverri bók til þess
að dæmið gangi upp
því útsöluverðið er
mun lægra.“ Á níunda áratug síðustu
aldar voru innbundnar þýðingar stór hluti
af útgáfumarkaðnum en sú staða er
breytt, til dæmis
vegna þess að
nú kjósa sífellt
fleiri
að
kaupa
erlendar
bækur á
netinu.
„Þeir
sem eru
á annað
borð
að lesa
erlendar bækur
gera meiri
kröfur
til
þess að þær

séu „neysluvara“, þær séu ódýrar og fólk geti lesið þær og síðan
náð í þá næstu.“ Kristján áréttar
að þannig sé vorútgáfa forlaganna
nú með áherslu á bækur sem lesendur kaupa til eigin afnota fremur en að útgáfan miðist við bækur
til gjafa líkt og algengt er í jólabókaútgáfunni.
„Þjóðargjafarátakið er dálítið stílað inn á það,
að fólk kaupi bækur fyrir sig eða
sína nánustu.“
Átakið í fyrra heppnaðist vonum
framar að sögn Kristjáns en þá
voru leystar út um 10.000 ávísanir í átakinu eða rúm 9% þeirra
sem gefnar voru út. „Það er miklu
meira en við þorðum nokkurn tíma
að vona,“ segir Kristján og útskýrir að það markmið þeirra að 6% af
ávísununum yrðu nýttar hefði þótt
fremur djarft á þeim tíma.
Aðstandendur átaksins einsetja
sér að jafna þann árangur í ár eða
gott betur og þá er bara spurning
hvort lesendur taki ekki við sér
og hampi Þjóðargjöfinni í næstu
bókabúð.
- KHH
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N ¶EGAR HORFT ER TIL SK¹LDRITA ¹ YFIR
LITI ,ANDSBËKASAFNSINS KEMUR Å LJËS
AÈ ¹ SJÎ ¹RA TÅMABILI KOMU ÒT UM
 ÖÕDD SK¹LDVERK OG UM 
FRUMSAMIN SK¹LDRIT ¹ ÅSLENSKU EN
INNI Å ÖEIM TÎLUM ERU EINNIG BARNA
B¾KUR ²TGEFNUM SK¹LDSÎGUM
HEFUR FJÎLGAÈ JAFNT OG ÖÁTT ¹ ¹RABIL
INU OG ¹RIÈ  SKR¹ÈI ,ANDSBËKA
SAFNIÈ  SK¹LDSÎGUR ÖÕDDAR OG
FRUMSAMDAR Å SAFNKOST SINN &JÎLDI
ÒTGEFINNA LJËÈABËKA HÁR ¹ LANDI
STENDUR NOKKUÈ Å STAÈ EF MARKA M¹
LISTANN EN ¹RIÈ  SKR¹ÈI SAFN
IÈ INN  NÕJAR LJËÈAB¾KUR SEM ÒT
GEFNAR VORU HÁRLENDIS
N 3AMKV¾MT HEIMILDUM FR¹ "ORG
ARBËKASAFNINU VORU UM  RIT
UTAN TËNLISTAR OG MYNDBANDA L¹NUÈ
ÒT ¹ VEGUM SAFNA ÖEIRRA ¹ SÅÈASTA
¹RI EN ÖAÈ JAFNGILDIR ÖVÅ AÈ Å HVERJ
UM M¹NUÈI HAFI NOTENDUR SAFN
ANNA FENGIÈ UM  RIT AÈ L¹NI
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ORLAGIÈ 3ALKA GEFUR ÒT BARNABËK
INA 3ËL
SKINSBARN
EFTIR (ULDU
«LAFSDËTTUR
(ÎFUNDURINN
HEFUR SKRIF
AÈ FJÎLMÎRG
LEIKRIT OG LEIK
STÕRT ¹HUGA
LEIKHËP
UM .ÕLEGA
VAR FRUMSÕNT
NÕTT VERK EFTIR
HANA Å +EFLA
VÅK +ARLI 4HEËDËRI FINNST GAMAN Å LEIK
SKËLANUM OG ENN SKEMMTILEGRA ÖEGAR
HANN BYRJAR Å FYRSTA BEKK VINTÕRIN
ERU SÅFELLT HANDAN VIÈ HORNIÈ OG HANN
HEFUR BRENNANDI ¹HUGA ¹ ÎLLU Å KRING
UM SIG HVORT SEM ÖAÈ ER SANDKASSA
LEIKUR SKËLALÅFIÈ FËTBOLTI EÈA HEIMS
M¹LIN 3ËLSKINSBARN GEFUR HLÕLEGA OG
RAUNS¾JA MYND AF VERÎLD BARNA Å DAG
OG ER TILVALIN SAGA FYRIR LITLA LESTRAR
HESTA ÖVÅ HÒN ER MEÈ STËRU LETRI OG
FALLEGUM TEIKNINGUM EFTIR *EAN !NTO
INE 0OSOCCO

&

YRRA
TÎLUBLAÈ
ÖESSA ¹RS AF
TÅMARITINU
"ÎRN OG
MENNING ER
KOMIÈ ÒT
¥ BLAÈINU
ERU BIRTAR
GREINAR UM
BARNABËK
MENNTIR
TËNLIST LEIK
LIST OG ÕM
ISLEGT FLEIRA SEM TENGIST BARNAMENN
INGUEÈAL EFNIS Å ÖESSU NÕJASTA HEFTI
M¹ NEFNA GREIN EFTIR RMANN *AKOBS
SON UM HINA SÅGILDU SÎGU UM 3TUBB
EFTIR "ENGT OG 'RETE *ANUS (ERTZ 'UÈ
RÒN (ANNESDËTTIR SKRIFAR UM GAMLA
HÒSGANGA OG LAUSAVÅSUR ¶ORGERÈUR %
3IGURÈARDËTTIR FJALLAR UM HINAR SÅVIN
S¾LU .ANCY B¾KUR OG EINNIG SKRIF
AR HÒN GREIN UM ÖRËUN ,ATAB¾JAR FR¹
LEIKSVIÈI TIL STAFR¾NS MYNDEFNIS OG
VAR ®RN *ËSEPSSON SKRIFAR GREIN MEÈ
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Æfintýri fyrir eina krónu
Í tilefni af stórafmæli Leikfélags
Akureyrar verður efnt til leiklesturs á hinu sígilda verki Ævintýri á gönguför í Samkomuhúsinu
í kvöld.
Á morgun verða liðin 90 ár frá
stofnun Leikfélags Akureyrar
sem starfað hefur sem atvinnuleikhús frá árinu 1973 en fyrr í
vetur var einnig haldið upp á 100
ára afmæli Samkomuhússins.
Fyrrgreint verk hefur tíu sinnum
verið sett upp á Akureyri en að
sögn Þráins Karlssonar, leikara og
leikstjóra kvöldsins, er Ævintýri á
gönguför líklega það verk sem oftast hefur verið sett upp á íslenskum fjölum. „Þetta verk naut gríðarlegra vinsælda og var leikið úti
um allar koppagrundir,“ segir Þráinn kátur en sjálfur lék hann tví-

vegis í verkinu í uppfærslu LA
árið 1960 og 1974.
Ævintýri á gönguför var fyrst
flutt á íslensku árið 1882 í Gildaskálanum í Reykjavík en áður
hafði það verið leikið hérlendis á
dönsku. Séra Jónas Jónasson frá
Hrafnagili þýddi þennan söngvaleik Christians Hostrups en síðar
voru gerðar nokkrar endurbætur
á þýðingunni.
„Þetta er nú svolítil sápa síns
tíma. Þetta er alþýðlegt leikrit
með söngvum og fjallar um gott
og illt, það gengur ýmislegt á en
allt fer vel að lokum – skúrkurinn
leiðist til betri vegar og allt fellur
í ljúfa löð,“ segir Þráinn. Tíu leikarar munu flytja þennan gleðileik
við undirleik Arnórs Vilbergssonar og ættu glöggir áhorfendur þá

að heyra kunnugleg stef því sum
laganna eru vel þekkt, til dæmis
vonarbragurinn „Ég vil eignast
kærustu“ sem reggísveitin Hjálmar hljóðritaði nýverið.
Miðaverðinu er stillt í hóf því
í tilefni af afmæli leikfélagsins
verður aðgangseyririnn sá sami
og þegar verkið var frumsýnt,
fyrst allra, í Samkomuhúsinu fyrir hundrað árum. Það
kostar bara krónu inn og því
vissara að tryggja sér sæti í
tíma.
KHH
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Við skulum
vinna saman
Við bjóðum ykkur velkomin á kosningaskrifstofur Sjálfstæðisflokksins sem verða opnaðar í öllum hverfum
borgarinnar á næstu dögum. Komið við hjá okkur og vinnum saman í baráttunni sem framundan er eða
fáum okkur kaffi og ræðum um það sem skiptir mestu máli: framtíðina.
Árbær - Grafarholt
Félagsheimi Sjálfstæðisflokksins Hraunbær 102b

Opið

Hóla - Fellahverfi , Skóga – Seljahverfi, Bakka – Stekkjahverfi
Félagsheimi Sjálfstæðisflokksins, Álfabakka 14a – Mjóddin

18. apríl kl. 15:00

Smáíbúða – Bústaða – Fossvogshverfi – Háaleitishverfi,
Hlíða – Holtahverfi, Heimdallur og Hvöt, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7

19. apríl kl. 15:00

Laugarnes – Túnahverfi og Langholtshverfi
Langholtsvegi 43 í húsi Landsbankans

19. apríl kl. 16:30

Nes – Melahverfi, Vestur – Miðbæjarhverfi, Austurbær – Norðurmýri
JL- húsinu, Hringbraut 119

21. apríl kl. 14:00

Grafarvogur og Kjalarnes
Félagsheimili Sjálfstæðisflokksins, Hverafold 5, 2. hæð

Óperuídívurnar Davíð og Stefán koma fram við opnun
á öllum kosningaskrifstofunum - Veitingar í boði

Nýir tímar - á traustum grunni

22. apríl kl. 16:00
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GRETTIR

Hálsfesti Helenu heitir kanadískt
verk sem Þjóðleikhúsið frumsýndi
á föstudag á Smíðaverkstæðinu.
Höfundurinn er kona, leikskáld
á miðjum aldri sem fór til Líbanon og samdi verkið eftir skamma
dvöl þar. Leikarar eru þrír, allir
þrautreyndir, og leikstjóri María
Sigurðardóttir. Hún leikstýrir nú
í fyrsta sinn hjá Þjóðleikhúsinu
eftir langan feril í kvikmyndaleikstjórn og starfa hjá ýmsum leikhópum, meðal annars hjá Leikfélagi Reykjavíkur þar sem henni
var gefið tækifæri til starfa undir
leikhússtjórn Þórhildar Þorleifsdóttir.
Því er við það staðnæmst að
konur í leikstjórastétt hafa um
langan aldur átt erfiðara með að
komast að, þótt saga borgaralegs
leikhúss á Íslandi hafi frá upphafi verið rík af þátttöku kvenna í
þessu erfiða fagi: þar var Stefanía
Guðmundsdóttir brautryðjandinn
en fleiri fylgdu, Soffía Guðlaugsdóttir, Hildur Kalman, Ragnhildur
Steingrímsdóttir, Brynja, Bríet og
Þórhildur, Kristín Magnús, Þórunn
Sigurðardóttir og svo hinar yngri.
Raunar munu konur í leikstjórastétt hafa fengið flest verkefnin
þar í húsi í tíð Gísla Alfreðssonar.
Þetta er kvennasýning: Edda
Arnljótsdóttir leikur konu frá
köldu landi sem er á ráðstefnu í
Líbanon: hún týnir hálsfesti sem
henni er kær og leitar hennar á
viðkomustöðum sínum og hittir í
leit sinni fólk í hinu stríðshrjáða
landi. Guðrún Gísladóttir fer með
lítið en áhrifamikið kvenhlutverk,
en Arnar Jónsson leikur fjögur
hlutverk karla sem koma við sögu:
raunar sést á frammistöðu þessara þriggja að þeim er í mun að
koma boðskap verksins á framfæri, efni þess og erindi snertir
þau á þann veg og þau miðla þeirri
reynslu sinni af skapfestu. Sýningin verður býsna áhrifamikil á
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(¹LSFESTI (ELENU EFTIR #AROLE &RÁCHETTE
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¶RÅR LEIKARAR Å VERKI MEÈ ERINDI STANDA SIG AF MIKILLI PRÕÈI

köflum en sviðsetningin er afar
hefðbundin, beisli sett á konuna
vestrænu en er í forsendum leiksins ekki gefinn laus taumur, form
verksins felst ekki í átökum heldur ferðasögu sem er rakin í nokkuð þýðingarkenndu talmáli Hrafnhildar Hagalín. Það eru aðeins
tveir karlmenn sem koma að sýningunni, þrettán konur.
Verkið gerir ekki annað en að
tæpa á þeim langvinna hryllingi
sem Líbanon hefur mátt þola,
bendir ekki á hina seku, staðhæfir aðeins hið augljósa: við getum
ekki lifað svona lengur. Það var
löngu fullljóst þótt við lokum
augum og eyrum fyrir þjáningu
þeirra sem búa milli Tyrkja, Ísraelsmanna og Sýrlendinga. Beir-

út: the last home movie sem hér
var sýnd í sjónvarpi 1989, látlitlar
fréttir, síðast fréttamyndir, sem
þaggað var niður í, frá síðustu innrás inn í landið sunnanvert ættu
að hafa fært hverju mannsbarni
heim þann sannleik. Leikurinn er
því þörf áminning um svívirðu
sem allir vita af. Þann leik getum
við ekki skakkað nema með skýrri
utanríkisstefnu sem er í máttlausum höndum og samtakamætti annarra þjóða sem þora að rísa gegn
yfirgangi Ísraels á svæðinu.
Hálsfesti Helenu er snoturlega
unnin leiksýning en það er byggt
í verkið átakaleysi sem megnar
ekki að draga fram hin stóru skil
sem skapa þessu landi slík örlög.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

MIÐVIKUD. 18. APRÍL 2007
Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

SÍÐASTA
VETRARDAG
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HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
MIÐAVERÐ 1800 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

FÖSTUDAGUR 20. APRÍL LOKAÐ VEGNA EINKASAMKVÆMIS

21. APRÍL 2007

STÓRTÓNLEIKAR
HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
MIÐASALA Á MIDI.IS
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
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Hundur, naut og heimsendir
Listamaðurinn Matthew Barney hristi upp
í menningarlífinu í New York á dögunum
ef marka má lýsingar blaðamanns tímaritsins New York Magazine. Þar kemur
fram að um tvö hundruð áhorfendur, þar
á meðal hans ektakvinna Björk, hafi verið
viðstaddir dýónísískan gjörning Barneys
í yfirgefinni vöruskemmu þar sem listamaðurinn framdi frumlegan uppskurð á
Chrysler-bifreið, með hund spenntan á
höfði sér. Fjarlægði listamaðurinn vélarhluta bílsins og kom þeim fyrir
í krukkum hliðstæðum þeim
er geyma síðustu líkamsleifar manna.
Blómaskreytt og gullinhyrnt naut tók einnig þátt í uppákomunni
en óljóst er af lýsingunum að dæma

hvað nautið vildi upp á bílinn eða hvort því
tókst ætlunarverk sitt. Önnur fylgismeyja
nautsins, svartklædd en lítt hulin neðan,
er síðan sögð hafa migið í gylltum boga á
nálæga steinsteypu. Hin á að hafa reynt
að gera slíkt hið sama en ekki tekist enda
var afar kalt þegar gjörningurinn var
framinn.
Er uppákomunni lýst sem kosmískri
blöndu af egypskri jarðarför, heimsendi,
vúdú-helgiathöfn, klámmynd og klessubílakeppni. Af skrifum blaðamannsins Jerry Saltz
að dæma var þetta vel heppnað hjá listamanninum og til marks um þau undur sem geta átt sér
stað í borginni.
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Britney kaldhæðin í nýju myndbandi
Britney Spears virðist síður en
svo dauð úr öllum æðum en söngkonan óútreiknanlega lét gamninn
geisa fyrir framan myndatökumann í Bel Air nýverið. Ef marka
má myndbandið virðist Britney
vera búin að fá nóg af allri umfjöllun um sig og hefur augljóslega látið á sjá eftir allt fjölmiðlafárið í kringum hana undanfarið
ár. Spears hefur enda farið í tvær
meðferðir, er skilin við K-Fed, er
sögð vera samkynhneigð og þarf á
öllu sínu að halda til að fríska upp
á feril sinn sem söngkona.
Breska blaðið The Sun birtir
myndbandið í fullri lengd á heimasíðu sinni en þar hrósar Spears
meðal annars umboðsskrifstofu
sinni fyrir að hafa sent sig í með-
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ferð. „Þeir vissu nákvæmlega
hvað þeir voru að gera,“ sagði
Britney við spyrilinn og glotti

við tönn. Hins vegar herma nýjustu fréttir frá Bandaríkjunum að
Britney hafi rekið umboðsmann

sinn, Larry Rudolph, á föstudaginn fyrir þær sakir að hafa gert
henni að leita sér hjálpar.
Þá gerði hún einnig meinta
óléttu sína að umtalsefni en
bandarískir fjölmiðlar hafa ýjað
að því að Britney ætti von á
barni. „Í Bandaríkjunum eigið
þið að trúa öllu sem þið lesið. Ég
er heimsk og þið eruð klár,“ sagði
Britney og rétti upp tvo þumla til
merkis um að allt væri eins og
það ætti að vera.
Að endingu minntist Britney á
fund sem hún átti við eldri konu.
„Hún sagði mér að leita ljóssins
og fela mig örmum Jesú Krists. Ó
guð, það er nákvæmlega það sem
ég ætla að gera,“ sagði Britney
og brosti til umheimsins.
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Fann sálufélaga sinn
Marilyn Manson segist hafa fundið sálufélaga sinn í núverandi
kærustu sinni, hinni kornungu
Evan Rachel Wood. Í viðtali við Le
Parisien segir Manson leikkonuna
vera tvíbura sinn. Manson og burlesque-dansarinn Dita Von Teese
slitu samvistum um jólin, eftir
eins árs hjónaband. Skilnaðinum
fylgdi orðrómur um að samband
Manson við Wood hefði haft mikil
áhrif á Von Teese.
Manson segir ungan aldur ástkonu sinnar ekki trufla sig, en
sjálfur er hann 38 ára gamall.
Hann segir Wood skilja sig, á
meðan Von Teese hafi reynt að
breyta honum. „Vissulega er hún
mjög ung,“ sagði Manson, „en mér
finnst það ekkert vandamál.“

Heather Mills hefur unnið
hug og hjörtu bandarískra
áhorfenda í sjónvarpsþættinum Dancing with the Stars
en það hefur hins vegar ekki
breytt áliti landa hennar í
Bretlandi sem enn telja hana
flagð undir fögru skinni.
Árangur Heather Mills í raunveruleikaþáttunum hefur komið flestum í opna skjöldu enda Mills fyrsti
þátttakandinn sem dansar með aðstoð gervifótar. Heather hefur
verið kosin áfram fjögur kvöld í
röð en í gærkvöldi var fimmti þátturinn sýndur á ABC-sjónvarpsstöðinni. Og allt stefndi í að Mills
yrði meðal þeirra sem berjast um
sigurinn. Framleiðendur þáttanna
eru himinlifandi með Heather
enda hafa samtök fatlaðra í Bandaríkjunum lýst yfir miklum stuðningi við Mills og hvetja hana óspart
áfram. Hún sýni með þessu að fötlun sé engin hindrun.
Þessi óvænta frægð og velgengni Mills í Bandaríkjunum
hefur þó ekki hrifið breska landa
hennar. Þeir hafa enn horn í síðu
þessarar fyrrverandi eiginkonu
Pauls McCartney en dómstólar
í Bretlandi taka nú fyrir skilnað

hjónakornanna fyrrverandi sem
gæti orðið sá sjötti dýrasti í sögunni. „Sú staðreynd að henni gengur vel í Bandaríkjunum hefur lítið
með það að gera hvaða skoðanir fólk í Bretlandi hefur á henni,“
segir Max Clifford, fjölmiðlafulltrúi í Bretlandi, í samtali við USA
Today. „Hún hefur aldrei verið vinsæl hérna og Bretar munu alltaf
efast um heilindin bak við hjónaband hennar og sir Pauls,“ bætir
Clifford við. „Og þegar þú átt í fjölmiðlastríði við eina vinsælustu og
dáðustu persónu allra tíma þá munt
þú alltaf verma annað sætið.“
USA Today greinir jafnframt frá
ófrægingarherferð breskra blaða á
hendur Mills en nú síðast um helgina greindi News of the World frá
því að Mills hefði tekið þátt í fjölmennri kynlífsathöfn ásamt arabískum prins á sínum yngri árum.
Enda hefur blaðið haldið því fram
á síðum sínum að Mills hafi verið
háklassa fylgdarkona á árum áður.
„Mills gæti náð sér aftur á strik í
Bretlandi með því að semja við
Paul eins og fljótt og eins ódýrt og
mögulega er,“ segir Clifford. „Aðeins þannig gætu Bretar hugsanlega tekið hana í sátt.“
Fjölmiðlafulltrúi Mills, Michele
Elysabeth, sagði hins vegar við Usa
Today að óvinsældir Mills heimafyrir væru það síðasta sem hún
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hugsaði um. „Heather ætlar bara
að gera sitt besta í þessum þáttum og hún einbeitir sér af fullum

krafti að því núna,“ sagði Elysabeth.

Nektarmyndir af
Moss á uppboði
Tvær nektarmyndir af ofurfyrirsætunni Kate Moss verða seldar á uppboði hjá Christie´s 31. maí
næstkomandi, ásamt öðrum myndum sem ekki hafa verið birtar
áður. Önnur nektarmyndin er eftir
hinn víðfræga tískuljósmyndara
Irving Penn og telja starfsmenn
Christie´s að hún verði slegin á
sem samsvarar um þremur milljónum íslenskra króna. Hina myndina tók Albert Watson og búist er
við því að hún fari á rúmlega tvær
milljónir. Myndasyrpa eftir Chuck
Close, sem samanstendur af sex
myndum af ómálaðri Moss, fer
væntanlega á svipaða upphæð.
Á meðal myndanna á uppboðinu
er ljósmynd sem Corinne Day, vinkona fyrirsætunnar, tók af henni
aðeins tveimur árum eftir að Moss
var uppgötvuð. Önnur mynd eftir
Day, sem birtist í Vogue árið 1993,
er talin hafa komið „heroin chic“
útlitinu upp á pallborðið og fer því
væntanlega líka fyrir fúlgur fjár.
Ferill Kate Moss hófst þegar
Sarah Doukas, stofnandi Stormumboðsstofunnar, sá hana á flugvelli á leið heim frá Bahamaseyjum. Moss var þá fjórtán ára
gömul. Myndir sem ofannefnd
Corinne Day tók af fyrirsætunni
fyrir breska tímartitið The Face,
þegar Moss var fimmtán ára, urðu
hins vegar til að koma henni á
kortið.
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UPPBOÈINU ER LJËSMYND #ORINNE $AY AF
-OSS SEM TALIN ER HAFA MARKAÈ UPPHAF
bHEROIN CHICm ÒTLITSINS SEM TRÎLLREIÈ
TÅSKUHEIMINUM

SÉRFRÆÐINGUR Í LÍKAMSVÖRUM
tryggir þér heilbrigða og fallega húð

KYNNINGAR Í LYF & HEILSU
AUSTURVERI OG JL-HÚSINU (HRINGBRAUT)
MIÐVIKUDAGINN 18. OG FÖSTUDAGINN 20. APRÍL
FÁÐU AÐSTOÐ VIÐ VAL Á SNYRTIVÖRUM ÚT FRÁ ÞINNI HÚÐGERÐ OG ÞÍNUM ÞÖRFUM.
Kynntar verða ýmsar spennandi vörur:
• NUTRISOURCE nærandi krem sem byggir upp þurra húð og ver hana gegn kulda og vindi.
• CELLULI INTENSE PEEL gelið losar um vökvauppsöfnun, grennir, styrkir og vinnur gegn appelsínuhúð.
• HIGH RECHARGE rakakremið gerir húðina frísklega og rakafyllta. Sannkallað orkuskot fyrir húð karlmanna.
• AQUASOURCE SUPERSERUM er einstaklega rakagefandi og húðin verður rakafyllt, frískleg og endurnærð.

Líttu við á BIOTHERM kynninguna og fáðu persónulega ráðgjöf.
Allir sem koma á kynninguna fá lúxusstærð af líkamsvöru og bækling á íslensku, um fjórtán daga prógramm
sem hjálpar þér að fá fallegri línur.
Glæsilegir kaupaukar fylgja þegar keyptar eru 2 vörur frá BIOTHERM.

Lyf & heilsa - Austurveri
Sími: 581 2101

Lyf & heilsa - JL-húsinu (Hringbraut)
Sími: 561 4600

FRAKKLAND
Á EKKI
MÖGULEIKA

EIN SVAKALEGASTA
HROLLVEKJA TIL
ÞESSA. ENN MEIRA
BRÚTAL EN FYRRI
MYNDIN.
VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI
ER ALLT SEM SÝNIST.
HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY
OG BRUCE WILLIS

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR
SÍMI 564 0000
HILLS HAVE EYES 2
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
MR. BEAN´S HOLIDAY
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS

kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10. 10
kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 7, 9 og 11
kl. 4
kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 10

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

SHOOTER
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Lily fer heim

Gömul en ágæt glæpauppskrift
Grand Theft Auto: Vice City
Stories er afskaplega klassískur
GTA-leikur. Hann er alveg jafn
ofbeldisfullur og fyrirrennarar hans, verkefnin eru svipuð og
áður og grafíkin hefur ekki tekið
neinum stakkaskiptum. Hann
kom út fyrir handleikjatölvuna
PSP fyrir nokkru, og er nú kominn á PlayStation 2.
Sögusvið leiksins er Vice City
borgin, og gerist hann tveimur árum áður en GTA: Vice City,
sem kom út fyrir nokkrum árum.
Leikmaðurinn spilar sem Vic
Vance, bróðir Lance Vance, aðalpersónunnar í GTA: Vice City.
Vic hefur gengið í herinn til þess
að þéna pening fyrir fjölskyldu
sína, og að áeggjan yfirmanns
síns fer hann að sinna æ skugga-

legri verkefnum og flækist vegna
þess í blóðugan og ofbeldisfullan
söguþráð.
Sagan er ágæt, en persónusköpunin ansi slöpp. Frá byrjun fær
maður að heyra að Vic sé góður
gaur sem vill ekki brjóta lög, en
þrátt fyrir það hreyfir hann ekki
við mótmælum þegar hann er
beðinn um að skutla vændiskonum hingað og þangað, fela fíkniefni og drepa hóp Mexíkóa vegna
fíkniefnaskuldar. Fyrir vikið á
maður frekar erfitt með að taka
persónuna alvarlega.
Hvað spilunina varðar er fátt
nýtt á ferðinni, sem er ekkert
endilega slæmt. Borgin er stór,
frelsið er mikið og það þreytist seint að slátra löggum og
saklausum fótgangendum með

fjölbreyttu vopnabúri. Hljóðið er áberandi gott og í raun hápunktur leiksins. Raddsetningin er raunveruleg og tónlistin er
skemmtilegur þverskurður af
rokk-, popp-, dans- og hiphop-tónlist níunda áratugarins.
Þeir sem hafa spilað alla hina
GTA-leikina og þyrstir í meira
munu eflaust hafa nokkuð gaman
af þessum leik.
Sagan er ágæt og leikurinn
spilast eins og klassískur Grand
Theft Auto-leikur. Ekki spillir
fyrir að hann kostar aðeins þrjú
þúsund kall úti í búð.
Aðrir ættu sennilega að sleppa
honum og spila frekar GTA: San
Andreas. Eða bara ekki spila
svona ofbeldisfulla tölvuleiki.
3ALVAR ¶ËR 3IGURÈARSON
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Breska söngkonan Lily Allen
hefur aflýst tónleikaferð sinni
um Bandaríkin. Ástæðan er ofþreyta og
óánægja
með eigin
frammistöðu
á
tónleikum.
Lily Allen
hætti við
tónleika í
New York
í síðustu
viku og nú
hefur hún
,),9 !,,%. (¾TT VIÈ
endanTËNLEIKAFERÈ SÅNA UM
lega gefist "ANDARÅKIN
upp. „Ég
er búin að vera á ferðinni í heilt ár
og er bara komin með nóg,“ segir
hún.

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

Börn sjá meira en
fullorðnir gera sér grein fyrir!

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
UPPLÝSINGALEKAMÁL Í SÖGU FBI

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro
Ósögð saga öﬂugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

DIANE KEATON MANDY MOORE

Háskólabíó
BREACH

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

TÍMAMÓT

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

MRS POTTER

kl. 5:40

Leyfð

B.i.12

300.

kl. 8 - 10:30

B.i.16

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40

/ ÁLFABAKKA
SHOOTER

kl. 5:30 - 8 - 10:40

SHOOTER VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:40

THE GOOD SHEPERD

kl. 8 - 10:40

B.i.12

THE MESSENGERS

kl. 6 - 8 - 10:20

B.i.16

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 Leyfð

BREACH

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

BECAUSE I SAID SO

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 6 - 8 - 10:20

B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 8

Leyfð

MEET THE ROBINSSON M/- ÍSL TAL kl 6

Leyfð

WILD HOGS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

b.i 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 6

Leyfð

CHAOS

kl. 10

B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6

Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali

kl. 8:10

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8 - 10

B.i.16

300.

kl. 10

B.i.16

www.SAMbio.is

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is

kl. 8 - 10:20

Dansað á Barnum í kvöld
„Við ætlum að fagna sumarkomunni í kvöld á miðnætti og fara
aftur af stað með „Dansa meira“kvöldin sem við vorum með sumarið 2005 og gengu rosavel,“
segir Helgi Már Bjarnason Partyzone-maður og einn skipuleggj-

30%..452 (ELGI -¹R Å 0ARTYZONE ENDUR
VEKUR $ANSA MEIRA KVÎLDIN

enda kvöldanna. „Í kvöld spila
Jack Schidt, sem er DJ Margeir,
DJ Lazer, sem er Jón Atli úr Hairdoctor, og þýsk stelpa sem kallar
sig Miss Chernobyl. Aðalmálið hjá
okkur er að fá alla til að dansa. Við
ætlum að hafa þetta á frekar litlum stöðum því þá næst skemmtilegri stemning. Það eru Jón Atli
og Margeir sem verða þungamiðjan í þessu en við stefnum líka á að
flytja inn erlenda gesti í sumar.“
Gestir kvöldanna geta átt von á
því að fá gefins geisladisk. „Jack
Schidt og DJ Lazer eru búnir að
setja saman svakalegan mixdisk
sem verður eingöngu fáanlegur
á þessum kvöldum. Við gerðum
þetta líka síðast og fólk var rosalega ánægt,“ segir Helgi. Sumargleðin hefst kl. 23 á Barnum á
Laugavegi 22.
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 'UNNAR "ERG OG 'ÅSLI Å (AUKA
(ANDKNATTLEIKSLIÈ (AUKA TILKYNNTI Å G¾R AÈ ÖAÈ HEFÈI
N¹È SAMNINGUM VIÈ SKYTTUNA 'UNNAR "ERG 6IKTORSSON OG
MARKVÎRÈINN 'ÅSLA 'UÈMUNDSSON ¶ETTA ER MIKILL LIÈSTYRKUR
FYRIR (AUKA EN 'UNNAR "ERG HEFUR LEIKIÈ SEM ATVINNUMAÈUR
Å &RAKKLANDI ¶ÕSKALANDI OG $ANMÎRKU SÅÈUSTU SEX ¹R (ANN
LÁK MEÈ &RAM ¹ÈUR EN HANN HÁLT UTAN 'ÅSLI
HEFUR LEIKIÈ MEÈ DANSKA LIÈINU !JAX (EROES
Å VETUR EN HANN HEFUR ¹ÈUR LEIKIÈ MEÈ
3ELFOSSI ¥"6 ¥2 OG 'RËTTU+2 'ÅSLI MUN SJ¹
UM MARKMANNSÖJ¹LFUN HJ¹ (AUKUM
SAMHLIÈA ÖVÅ AÈ LEIKA MEÈ LIÈINU

SPORT FRETTABLADIDIS

Verður frá næstu vikurnar hið minnsta
+EFLVÅKINGURINN (ARALDUR &REYR 'UÈMUNDSSON VARÈ FYRIR ÖVÅ ËL¹NI AÈ
MEIÈAST Å BAKI Å SÅÈUSTU VIKU (ANN HAFÈI AÈEINS SPILAÈ EINN LEIK MEÈ
LASUNDI Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI SEM HËFST UM ÖARSÅÈUSTU HELGI
b¶AÈ ER EKKI ENDANLEGA LJËST HVAÈ ÁG VERÈ LENGI FR¹ EN ÎRUGGLEGA Å
EINHVERJAR VIKUR ¡G VAKNAÈI ALLT Å EINU MJÎG STÅFUR Å BAKINU ¹ FÎSTU
DAGSMORGUN OG SENNILEGA HEF ÁG FENGIÈ HÎGG ¹ VÎÈVAFESTINGU NEÈST
Å BAKINU FYRR Å VIKUNNI ¶ETTA ER ÖAÈ VONT AÈ ÁG GET EKKERT ¾FT ¡G GET
ÖË GENGIÈ EÈLILEGA EN ÖAÈ ER EINA HREYFINGIN SEM ÁG M¹ STUNDA ¹
N¾STUNNI m SAGÈI (ARALDUR VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ
(ANN HEFUR EINU SINNI ¹ÈUR MEIÈST ¹ SAMA STAÈ ER HANN LÁK MEÈ
ÎÈRUM FLOKKI +EFLAVÅKUR b¡G VAR Ö¹ FR¹ Å   M¹NUÈI EN ÁG VONA AÈ
ÖETTA SÁ EKKI EINS SL¾MT Å ÖETTA SKIPTIÈm
(ANN SEGIR ÖETTA VISSULEGA VERA VONBRIGÈI OG TÅMASETNINGUNA SL¾MA
b¡G HEF ¾FT VEL Å VETUR OG ER Å MJÎG GËÈU FORMI ¶ETTA ER LEIÈINLEGT EN
ÖAÈ ER EKKERT ANNAÈ AÈ GERA EN AÈ TAKA ÖETTA DAG FR¹ DEGI OG VONA
AÈ BATINN VERÈI SKJËTURm
LASUND HEFUR EKKI GENGIÈ VEL Å UPPHAFI TÅMABILSINS OG SITUR STIGALAUST
¹ BOTNI DEILDARINNAR ¹SAMT /DD 'RENLAND
b6IÈ ¹TTUM REYNDAR ¹G¾TAN LEIK GEGN 3TART Å FYRSTU UMFERÈINNI EN

MISSTUM MANN ÒT AF Å ÖEGAR VIÈ VORUM   YFIR 6IÈ TÎPUÈUM SVO
LEIKNUM  m
5M HELGINA TAPAÈI LIÈIÈ SVO FYRIR 3ANDEFJORD OG LIGGUR LJËST FYRIR AÈ
ÖAÈ ER ÖUNGUR RËÈUR FRAM UNDAN HJ¹ NÕLIÈUNUM
b$EILDIN ER REYNDAR MJÎG JÎFN EN VIÈ HÎFUM SETT OKKUR ÖAÈ MARKMIÈ
AÈ HALDA S¾TI OKKAR m SAGÈI (ARALDUR
,IÈSFÁLAGI HANS "RASILÅUMAÈURINN $EDE VAR
MIKIÈ Å FRÁTTUNUM Å .OREGI Å VETUR ÖAR SEM
HANN SKILAÈI SÁR EKKI EFTIR FRÅ OG EKKERT
SPURÈIST TIL HANS LENGI VEL
b(ANN KOM HINGAÈ FYRIR UM TVEIMUR VIKUM
EN FËR AFTUR ÒT STRAX DAGINN EFTIR 0ABBI
HANS ER VÅST MJÎG VEIKUR OG VAR ¹KVEÈ
IÈ AÈ HANN F¾RI AFTUR TIL "RASILÅU Å LAUNA
LAUST LEYFI ¶ETTA ER AUÈVITAÈ AFAR SL¾MT
FYRIR OKKUR ÖAR SEM HANN ER OKKAR AÈAL
MARKASKORARI &ÁLAGIÈ REYNDI AÈ F¹ ANNAN
LEIKMANN Å HANS STAÈ EN ÖAÈ GEKK ILLA OG NÒ ER
BÒIÈ AÈ LOKA FÁLAGASKIPTAGLUGGANUMm

+2 KËRINN SÎNG +2 Å GEGNUM MËTL¾TIÈ
KR-ingar voru aðeins yfir í rúmar 27 mínútur í úrslitaeinvíginu gegn Njarðvík en náðu með einstökum karakter og frábærum stuðningi í þremur síðustu leikjunum að snúa tapi í sigur í lokaleikhlutanum. Tyson Patterson fann taktinn á hárréttum tíma.
+®2&5"/,4) Það er óhætt að segja

að karakter KR-liðsins og magnaður stuðningur úr stúkunni hafi
verið lykillinn að því að Íslandsmeistaratitillinn sé kominn í vesturbæinn í fyrsta sinn í sjö ár. Vesturbæjarliðið vann þrjá leiki í röð
gegn sterku liði Njarðvíkur sem
hafði fyrir úrslitaeinvígið aðeins
tapað 4 leikjum af 29 á öllu Íslandsmótinu.
Það hefur oft einkennt stuðningsmenn íslenskra liða að styðja
aðeins við bakið á þeim þegar vel
gengur en það var ekki málið í
þessu úrslitaeinvígi.
KR-ingar voru undir í 129 mínútur og 12 sekúndur í einvíginu eða
í 78,3 prósent leiktímans. Stuðningsmenn liðsins sungu hins vegar
allan tímann, þeir hættu aldrei
að hvetja sína menn og hjálpuðu
þeim að koma sér upp úr holunni
sem þeir lentu ofan í í öllum leikjunum. Leikmenn KR-liðsins vottuðu það í viðtölum eftir leikina.
Ótrúlegasta dæmið var síðasti leikurinn þar sem Njarðvík-
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Tyson var með flest stig (19,5)
og flestar stoðsendingar (10,3)
í úrslitunum, Igor Beljanski hjá
Njarðvík tók flest fráköst (11,5) og
varði flest skot (2,3), félagi hans
Brenton Birmingham stal flestum
boltum (2,0) og Jev Ivey skoraði
flestar þriggja stiga körfur eða
10. Njarðvíkingurinn Egill Jónasson var með bestu skotnýtinguna
(83,3%) og KR-ingurinn Edmond
Azemi nýtti vítin best (100%).

ingar voru komnir fimm stigum
yfir eftir aðeins 41 sekúndu og
voru með forskotið í 39 mínútur
og 41 sekúndu í venjulegum leiktíma. KR-liðið komst yfir í fyrsta
skipti í leiknum eftir 14 sekúndur
í framlengingunni og hélt forustunni út leikinn.
Tyson Patterson, leikstjórnandi
KR-inga, var valinn besti leikmaður lokaúrslitanna eftir að hafa
skorað 19,5 stig og gefið 10,3 stoðsendingar að meðaltali í úrslitaeinvíginu. Margir KR-ingar höfðu
haft áhyggjur af leikstjórnanda
sínum Tyson Patterson eftir tvo
tapleiki í röð á móti Snæfelli í undanúrslitunum.
Tyson var þá búinn að eiga tvo
mjög slaka leiki í röð og í seinni
leiknum skoraði KR-liðið aðeins
61 stig á heimavelli. Tyson var
með jafn mörg stig (7,0) og tapaða
bolta í þessum tveimur leikjum,
nýtti aðeins 33 prósent skota sinna
og komst aðeins tvisvar á vítalínuna á 69 mínútum. KR var á leiðinni í sumarfrí ef ekki yrði breyting á.
Tyson fann hins vegar taktinn
á hárréttum tíma og var með 18,8
stig, 10 stoðsendingar og aðeins
1,8 tapaða bolta að meðaltali í síðustu sex leikjum KR-inga í úrslitakeppninni. KR-ingar unnu fimm
þeirra og tryggðu sér titilinn.

OOJ FRETTABLADIDIS
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!UGLÕSING UM SKIPULAG
(AFNARFJARÈARB¾R
"REYTING ¹ SAMÖYKKTU DEILISKIPULAGI ¹ (VALEYRARBRAUT
 Å DEILISKIPULAGI 3UÈURHAFNAR (AFNARFJARÈAR
3KIPULAGS OG BYGGINGARR¹È (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM ÖANN
 MARS  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR BREYTINGU ¹ SAMÖYKKTU DEILISKIPU
LAGI ¹ (VALEYRARBRAUT  Å DEILISKIPULAGI 3UÈURHAFNAR (AFNARFJARÈAR SKV
 MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MSBR
4ILLAGAN FELST Å AUKIN BYGGINGARÁTT ¹ LËÈINNI OG H¾KKUN ¹ HÒSI
$EILISKIPULAGIÈ VERÈUR TIL SÕNIS Å ÖJËNUSTUVERI (AFNARFJARÈARB¾JAR 3TRAND
GÎTU  FR¹  APRÅL   MAÅ  .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹
SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈI
¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ GERA
ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA OG SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA TIL SKIPULAGS
OG BYGGINGARSVIÈS (AFNARFJARÈARB¾JAR EIGI SÅÈAR EN  MAÅ  ¶EIR
SEM EIGI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKIR HENNI

3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR

(%4*!. (9,,4 4YSON 0ATTERSON VAR VALINN BESTI LEIKMAÈUR LOKAÒRSLITANNA OG HANN

FÁKK HÎFÈINGLEGA MEÈFERÈ EFTIR AÈ TITILLINN VAR Å HÎFN
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H A R M O N I K U T Ó N L E I K A R
Finnsku harmonikuleikararnir Reijo Kumpulainen
& Tatu Kantomaa halda tónleika í Reykjavík og
á Norður- og Austurlandi.
Á efnisskránni er létt harmonikutónlist þar sem
þeir leika dúetta og einleik.
Tónleikarnir verða á eftirtöldum stöðum:
Fimtudaginn 19. apríl Sumardaginn fyrsta í Neskirkju,
Reykjavík kl 13.00
Fimmtudaginn 19. apríl Sumardaginn fyrsta
Ósbær á Blönduósi kl 20.30
Föstudaginn 20. apríl Breyðumýri, Reykjadal kl.20.30
Laugardaginn 21. apríl Laugaborg, Eyjafirði kl.15.00
Sunnudaginn 22. apríl Egilsstaðakirkju kl.13.00
Sunnudaginn 22. apríl í sal Grunnskóla Reyðarfjarðar kl.20.00
Mánudaginn 23. apríl Nýheimum, Hornafirði kl.20.00

Aðgangseyrir kr. 1.500,- 12 ára og yngri kr. 500,Reijo er meðal efnilegri harmonikuleikara sem er að finna í dag
og Tatu er Íslendingum að góðu kunnur fyrir leik sinn og störf.

Að tónleikum loknum verður harmonikusýning
þar sem EG-Tónar sýna mikið úrval af harmonikun ásamt harmonikugeisladiskum, harmonikunótum,harmonikuólum og harmonikupokum.

Mosateigi 5
600 Akureyri
462 7374 & 680 1648
egtonar@heimsnet.is

Álfalandi 7
108 Reykjavík
588 3670 & 824 7610
www.egtonar.com
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4V¾R UMFERÈIR EFTIR Å HOLLENSKU ÒRVALSDEILDINNI OG !: !LKMAAR ¹ ENN MÎGULEIKA ¹ TVEIM TITLUM

Úrslitakeppni um meistaradeildarsæti
það fáránlegasta sem ég hef heyrt
&«4"/,4) Grétar Rafn Steinsson og

félagar í hollenska úrvalsdeildarliðinu AZ Alkmaar hafa átt góðu
gengi að fagna á tímabilinu. Liðið
komst í fjórðungsúrslit UEFA-bikarkeppninnar þar sem það tapaði fyrir Werder Bremen. Það er
í öðru sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir PSV, þegar tvær
umferðir eru eftir. AZ er einnig í
undanúrslitum bikarkeppninnar
og leikur þann leik á morgun.
Holland fær að senda tvo fulltrúa í Meistaradeild Evrópu en
þrátt fyrir að AZ hafi lent í öðru

sæti deildarinnar í fyrra komst
það ekki í keppni þeirra bestu.
Fyrirkomulagið í Hollandi er
óhefðbundið. Meistararnir komast
beint í Meistaradeildina en liðin í
öðru til fimmta sæti keppa í sérstakri úrslitakeppni að tímabilinu
loknu um hitt sætið.
„Þetta er án efa það fáránlegasta sem ég hef nokkru sinni vitað
um. Ef við spilum aftur í þessari
keppni í ár verður það eftir langt
tímabil þar sem við komust langt
í Evrópukeppni og bikarnum. Í
fyrra töpuðum við fyrir Groning-

en sem hafði spilað kannski 10-15
leikjum færra en við á tímabilinu.
Það er nóg að eiga einn slæman
leik og allt sem maður hefur unnið
fyrir í 34 leikjum á tímabilinu er
fyrir bí,“ sagði Grétar Rafn.
Það er hætt við því að AZ lendi
í sömu aðstöðu í ár og í fyrra; nái
öðru sætinu en þurfi engu að síður
að taka þátt í sérstakri keppni um
Meistaradeildarsæti.
„Við eigum reyndar enn ágætan
möguleika á titlinum. Ef við vinnum báða okkar leiki og PSV missir
annan sinn í jafntefli er líklegt að

við verðum meistarar.“
Grétar verður í banni um helgina þegar AZ tekur á móti Heerenveen. Hann fékk gult spjald í leik
gegn Vitesse um helgina. Í leiknum gegn Vitesse var hann reyndar sleginn niður af leikmanni Vitesse, sem fékk fyrir vikið rautt
spjald og þriggja leikja bann. „Ég
hljóp í veg fyrir hann og ætlaði að
hægja á honum. Það fór í taugarnar á honum og hann sló mig því
niður. Hann fékk rautt og ég gult
fyrir að stoppa hann.“
ES¹

'2¡4!2 2!&. 'ENGIÈ HEFUR ¹ ÕMSU HJ¹
HONUM Å VETUR
&2¡44!",!¨)¨'%449

3IARHEI 2UTENKA

Á eftir spænsku
vegabréfi
(!.$"/,4) Ein besta rétthenta

skytta heims, Siarhei Rutenka,
íhugar það alvarlega þessa dagana að sækja um spænskt ríkisfang.
Rutenka er upprunalega HvítRússi en fékk síðar slóvenskt
vegabréf og þetta yrði því í annað
sinn sem hann skipti um ríkisfang. Rutenka leikur með Ólafi
Stefánssyni hjá Ciudad Real.
Félagi þeirra hjá Ciudad, Serbinn Arpad Sterbi, hefur þegar
sótt um spænskt ríkisfang.
HBG

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Fjölnisstelpurnar komnar upp
+®2&5"/,4) Fjölniskonur tryggðu
sér sæti í Iceland Express-deild
kvenna með 86-68 sigri á Snæfelli
í lokaleik sínum í 2. deild kvenna.
Þetta verður í fyrsta sinn sem
kvennalið Fjölnis spilar í efstu
deild. Fjölnisliðið hafði betur í
harðri baráttu við KR en með liðinu leika meðal annars Gréta
María Grétarsdóttir og Birna Eiríksdóttir, sem hafa leikið í efstu
deild og voru báðar valdar bestu
nýliðar deildarinnar á sínum
tíma.
Fjölnir tekur sæti Breiðabliks,
sem fékk úr Iceland Expressdeild kvenna í vetur.
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 &®25- &¹TT BENDIR TIL ÖESS AÈ 'UÈ

LAUGUR !RNARSSON OG FÁLAGAR VERÈI ¹FRAM
MEÈ LIÈ HJ¹ &YLKI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

&YLKISMENN ËS¹TTIR

Áfram handbolti í Fylki

6

(!.$"/,4) Fylkismenn hafa óskað

eftir því að fram komi að áfram
verði spilaður handbolti í Fylki
en í Fréttablaðinu um helgina var
talað um endalok handboltans í
Árbænum. Var þar reyndar vísað
til karlahandboltans en heimildir
blaðsins herma að ekki verði teflt
fram meistaraflokki á næstu leiktíð. Tekin verður ákvörðun um
það eftir næstu helgi.
Það er aftur á móti hárrétt hjá
Fylkismönnum að handboltalífið utan meistaraflokks karla
blómstrar og á næsta ári mun félagið tefla fram meistaraflokki
kvenna í fyrsta skipti í mörg ár.
Iðkendum hefur fjölgað hjá félaginu og Árbæingar horfa bjartir
til framtíðar þrátt fyrir áfall vetrarins hjá körlunum.
HBG
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0RESSAN KOMIN YFIR ¹ #HELSEA
Manchester United náði sex stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir
2-0 sigur á Sheffield United í gær. Arsenal fór upp fyrir Liverpool í 3. sætið.
&«4"/,4) Manchester United náði

aftur sex stiga forskoti á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni með
2-0 sigri á Sheffield United á Old
Trafford í gærkvöldi. Pressan
er því komin yfir á Chelsea sem
heimsækir West Ham á Upton
Park í kvöld. Á sama tíma vann
Arsenal 3-1 sigur á Manchester
City og komst um leið upp fyrir
Liverpool í 3. sætið.
Michael Carrick og Wayne Rooney skoruðu mörkin eftir frábærar
sendingar frá Cristiano Ronaldo
og Ryan Giggs.
Heppnin var með Manchestermönnum og Gabriel Heinze þegar
dómari leiksins sleppti augljósri
vítaspyrnu en Heinze felldi þá Luton
Shelton sem var sloppinn í gegn.
Manchester er komið með 81
stig, sex stigum meira en Chelsea
en eftir leiki morgundagsins eiga
liðin fimm leiki eftir. Tap í síðasta leik Manchester United gegn
Portsmouth hafði gefið Chelsea
tækifæri á að minnka forskotið
niður í þrjú stig en nú þurfa lærisveinar Jose Mourinho að vinna
West Ham á Upton Park til þess
að koma pressunni aftur fyrir á
United-menn.
„Sheffield United kom með eitt
markmið í þennan leik og það var
að vera með allt liðið sitt fyrir
aftan boltann. Markið okkar í
upphafi leiks eyðilagði skipulagið
þeirra. Við höfum verið heppnir
í síðustu leikjum og höfum skorað mikið af mörkum. Við sættum okkur alveg við 1-0 eða 2-0
sigra því við getum ekki skorað
fjögur eða fimm mörk í hverjum
leik,“ sagði Ryan Giggs, fyrirliði
Manchester United, sem lék sinn
500. deildarleik í gær.

'«¨52 ,%)+52 +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON

OG FÁLAGAR Å "RANN UNNU GËÈAN SIGUR
./2$)# 0(/4/3!&0

.ORSKA ÒRVALSDEILDIN Å FËTBOLTA

Kristján Örn og
Stefán bestir
&«4"/,4) Annarri umferð norsku
úrvalsdeildarinnar lauk í fyrrakvöld með sigri Brann á Strömsgodset, 3-1. Af Íslendingunum
þrettán í deildinni komu sjö við
sögu í umferðinni og voru þeir
allir í byrjunarliðinu. Tveir voru
á bekknum en fjórir ekki í hópi
sinna liða.
Stefán Gíslason, Lyn, og Kristján Örn Sigurðsson, Brann, fengu
hæstu einkunnir fjögurra stærstu
fjölmiðla Noregs fyrir frammistöðu sína eða 5,5 í meðaleinkunn.
Athygli vekur að besti Íslendingurinn í Noregi í fyrra, Veigar Páll
Gunnarsson, er með lélegustu
heildareinkunnina fyrir fyrstu
tvær umferðirnar, 4,1.
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UM AÈ KEPPA ¹ STËRMËTI DVÅNUÈU MIKIÈ Å
G¾R
./2$)# 0(/4/3'%449

%VRËPUKEPPNIN Å KNATTSPYRNU

Ekki fjölgað á
EM árið 2012
&«4"/,4) Það verður ekki fjölg-

kvöld. Þetta var annar sigur liðsins í röð eftir að hafa leikið fimm
sigurlausa leiki þar á undan.
Tomas Rosicky kom Arsenal yfir á 12. mínútu en DaMarcus
Beasley jafnaði fyrir hálfleik. City
byrjaði seinni hálfleikinn af krafti
en tvö lagleg mörk frá Cesc Fabregas and Julio Baptista tryggði
heimamönnum sigurinn.

að í úrslitakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu sem fer fram
2012 og möguleikar Íslands aukast því ekki.
Knattspyrnusamband Evrópu
ákveður á morgun hvar Evrópumótið fer fram eftir fimm ár en
þrír aðilar sækjast eftir að verða
gestgjafar. Tillaga um að fjölga
úr 16 liðum upp í 24 var felld
í gær en í dag verður ákveðið
hvort EM 2012 verður haldin á Ítalíu, í Póllando og Ungverjalandi
eða í Króatíu og Ungverjalandi en
tvö síðustu framboðin eru sameiginleg líkt og það frá Sviss og
Austurríki sem hreppti EM 2008.
Það hefur alltaf verið búist við
því að Ítalir fái keppni en ólæti
áhorfenda og önnur vandamál
tengd knattspyrnunni í landinu
hafa valdið spennu í kjörinu.

OOJ FRETTABLADIDIS

ËËJ

 -!2+)¨ 7AYNE 2OONEY INNSIGLAÈI SIGUR 5NITED MEÈ FALLEGRI AFGREIÈSLU ¶ETTA VAR

 MARKIÈ HANS ¹ TÅMABILINU

./2$)# 0(/4/3'%449

„Þetta var fagmannlega gert og
við náðum að spara kraftana. Við
hugusuðum fyrst og fremst um að
ná öllum þremur stigunum og það
tókst,“ sagði Sir Alex Ferguson,
stjóri Manchester, eftir leikinn.
Arsenal fór upp fyrir Liverpool í
3. sætið með 3-1 sigur á Man. City.
Arsenal hefur fengið 62 stig einu
meira en Liverpool sem á heimaleik inni gegn Middlesbrough í
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4VÎ LIÈ GETA ORÈIÈ ¥SLANDSMEISTARAR ¹ SUNNUDAG

HSÍ verður með bikar á
Akureyri og Ásvöllum
(!.$"/,4) Lokaumferð DHL-deild-

(6%2 &2 ")+!2).. 'UÈMUNDUR

'UÈMUNDSSON HAMPAÈI BIKARNUM MEÈ
&RAM Å FYRRA .Ò ER KOMIÈ AÈ 6AL EÈA (+

og því líklegri aðilinn til að lyfta
bikarnum.
Ekki er víst hver situr leikinn
á Akureyri fyrir HSÍ en ekki er
loku fyrir það skotið að það verði
sjálfur Erlingur Kristjánsson sem
situr í varastjórn HSÍ.
HBG

3KAGAMENN STYRKJA SIG FYRIR ¹TÎK SUMARSINS

ÍA reynir að fá tvo til þrjá
útlendinga fyrir sumarið
&«4"/,4) Það er tæpur mánuð-

ur í að Landsbankadeildin hefjist og félögin í óðaönn við að
styrkja sig fyrir komandi átök.
Það hefur lítið farið fyrir Skagamönnum það sem af er á markaðnum og ljóst að hópur liðsins
er þunnur og óreyndur að stóru
leyti.
Skagamenn eru búnir að auglýsa eftir tveim íbúðum fyrir

sumarið: tveggja og þriggja herbergja. Að sögn Gísla Gíslasonar,
formanns rekstrarfélags meistaraflokks ÍA, stefna Skagamenn
á að bæta tveim til þrem leikmönnum við hópinn fyrir næsta
tímabil.
Tveir Bretar eru í sigti ÍA
þessa dagana og skýrist væntanlega í vikunni hvort af komu
þeirra verði.
HBG
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ar karla fer fram næstkomandi
sunnudag. Tvö lið - Valur og HK geta orðið Íslandsmeistarar. Valur
stendur betur að vígi og verður Íslandsmeistari leggi Hlíðarendaliðið Hauka að Ásvöllum. HK þarf
aftur á móti að leggja Akureyri
nyrðra og treysta á hagstæð úrslit
í Hafnarfirði til að verða meistari.
Botnbaráttan er þegar ráðinn og
öll spennan er því á toppbaráttu
deildarinnar.
Þessi staða skapar ákveðinn
vanda fyrir HSÍ enda ekki heiglum hent að skjótast með bikarinn
á milli Hafnarfjarðar og Akureyrar. Blessunarlega á HSÍ þrjú sett
af verðlaunagripum en til þess
ráðs varð að grípa fyrir nokkrum
árum og því verður þetta ekkert
vandamál.
Upprunalegi bikarinn verður á
Ásvöllum ásamt formanni HSÍ en
eftirlíking verður á Akureyri. Það
verður að teljast mjög eðlilegt þar
sem Valur er á toppi deildarinnar

Hverjir eiga heima hérna?
Það eru vinsamleg tilmæli okkar hjá Póstinum að bréfalúgur
og póstkassar séu merkt skýrt og greinilega með fullu nafni
allra sem búa í viðkomandi húsi.
Lélegar eða alls engar merkingar geta orðið til þess að
endursenda verði póst, sendanda og viðtakanda til verulegra
óþæginda. Aðstoð þín og tillitssemi auðvelda okkur að koma
póstinum til þín hratt og örugglega.

Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is
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"RUCE F¾DDIST Å 6ESTUR ¶ÕSKALANDI ¹RIÈ  -ËÈIR HANS
ER ÖÕSK EN AMERÅSKUR FAÈIRINN VAR ÖARLENDIS VIÈ HERÖJËN
USTU "RUCE FËR Å SKËLA Å "ANDARÅKJUNUM OG TËK Ö¹TT Å
ÎLLUM SKËLAUPPF¾RSLUM SEM BUÈUST %FTIR
MENNTASKËLA VANN "RUCE MEÈAL ANNARS
FYRIR SÁR SEM FJ¹RHIRÈIR OG BARÖJËNN OG
SPILAÈI ¹ MUNNHÎRPU Å 2" HLJËM
SVEIT (ANN FËR ÖË FLJËTLEGA TIL .EW
9ORK TIL AÈ FINNA SPENNANDI T¾KIF¾RI
Å KVIKMYNDUM OG STARFAÈI SEM ÖJËNN
MEÈ ¶AÈ VAR EINMITT ¹ BAR SEM HANN
VAR FYRST UPPGÎTVAÈUR AF KVIKMYNDALEIK
STJËRA OG BOÈIÈ HLUTVERK Å MYND "RUCE
LEIKUR Å 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS ¹ 3TÎÈ  "ÅË
KL 

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

 3VANHILDUR OG 3IGMUNDUR HALDA TIL
(AFNARFJARÈAR OG FUNDA UM M¹LEFNI 3UÈVEST
URKJÎRD¾MIS

T

 +ASTLJËS
 3ÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËN
VARPSSTÎÈVA   E

 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«

3KEMMTIÖ¹TTUR
#ATHERINE 4ATE 3*«.6!20)¨

 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS
 4HE $AY !FTER 4OMORROW
 ,ËA OG LEYNDARM¹LIÈ E
 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON
"URGUNDY

T

 4HE $AY !FTER 4OMORROW
 ,ËA OG LEYNDARM¹LIÈ E
 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON
 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS 3TËR
SKEMMTILEG GL¾PAGRÅNMYND
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URNIR 3AM OG $EAN HALDA ¹FRAM AÈ BERJAST
GEGN ILLUM ÎFLUM OG EIGA Å BAR¹TTU VIÈ SJ¹LF
AN DJÎFULINN .Ò LEITA ÖEIR HEFNDA (ÎRKU
SPENNANDI Ö¾TTIR SEM HAFA SLEGIÈ Å GEGN ÒT
UM ALLAN HEIM

 6ELKOMIN TIL 4EHERAN  "RESK
HEIMILDAMYND Å TVEIMUR HLUTUM ÖAR SEM
BLAÈAMAÈURINN 2AGEH /MAAR FJALLAR UM LÅFIÈ
OG TILVERUNA Å 4EHERAN HÎFUÈBORG ¥RANS OG
SÎGU OG MENNINGU LANDSINS

L¾KNINN *$ $ORIAN OG ËTRÒLEGAR UPP¹K
OMUR SEM HANN LENDIR Å !ÈALHLUTVERK LEIKA
:ACH "RAFF 3ARAH #HALKE $ONALD &AISON OG
.EIL &LYNN

HÎLLINNI Å ,AUGARDAL



 !MERICAN )NVENTOR
 3UPERNATURAL  "R¾È

IR SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK SEM
SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAKSËKN
ARI EFTIR AÈ HAFA GETIÈ SÁR GOTT ORÈ SEM VERJ
ANDI FR¾GA FËLKSINS

 .ÕGR¾ÈINGAR 'AMANÖ¹TTARÎÈ UM

&YRSTU SKREFIN 3+*2%)..

UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR

 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 3TUBBARNIR
 0OCOYO
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 +ALLI OG ,ËLA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OSNINGAFUNDUR 3TÎÈVAR 

 4ÅUFRÁTTIR
 ¥STÎLT ¶¹TTUR UM ÅSTÎLTSMËT Å 3KAUTA



 )NSIDER
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN

 3HARK  .ÕIR BANDARÅSK

 3KEMMTIÖ¹TTUR #ATHERINE 4ATE

34®¨ 

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 -OST (AUNTED 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 3TRONG -EDICINE 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 /SBOURNES  E
 ,EYNDARDËMUR 3TONEHEDGE
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN


%XTREME -AKEOVER

3+*2%)..






"ACK IN THE $AY
-AN ON &IRE
#UBBYHOUSE
"ACK IN THE $AY

 %XTREME -AKEOVER 
 3TRICTLY #ONFIDENTIAL .Õ BRESK

SM¹SERÅA Å ANDA &OOTBALLERS 7IVES OG (ËTEL
"ABÕLON UM KYNLÅFSR¹ÈGJAFA SEM TEKST ¹ VIÈ
KYNLÅFSVANDAM¹L ËKUNNUGRA ALLAN DAGINN EN
¹ SJ¹LF VIÈ ÕMIS VANDAM¹L AÈ STRÅÈA ÖEGAR
HEIM ER KOMIÈ "ÎNNUÈ BÎRNUM

 -EDIUM 
 /PRAH $O 9OU "ELIEVE
 'REYS !NATOMY  'REYS
!NATOMY ER VINS¾LASTI NÕI Ö¹TTURINN Å "ANDA
RÅKJUNUM Å DAG

 +OMP¹S
 )NNOCENTS
 &RIDAY !FTER .EXT
 &ULL $ISCLOSURE
 %NTOURAGE 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 ,AS 6EGAS .µ44  3PENNANDI
BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST Å PARTÅBORGINNI
,AS 6EGAS *AMES #AAN ER HÁR Å HLUTVERKI "IG
%D $ELINE YFIRMANNS ÎRYGGISM¹LA Å STËRU
SPILAVÅTI ÖAR SEM ALLT GETUR GERST ¥ ÖESSARI
FJËRÈU Ö¹TTARÎÈ HELDUR "IG %D ¹FRAM AÈ SJ¹
TIL ÖESS AÈ ALLT FARI VEL FRAM Å SPILAVÅTINU EN
ÖAÈ ER EKKI AUÈVELT Å PARTÅBORGINN ,AS 6EGAS
 3TARFSMENN SPILAVÅTISINS ERU Å ¹FALLI
VEGNA ¹R¹SARINNAR ¹ %D EN GESTIRNIR ÖURFA
ENN ALLA ATHYGLI ÖEIRRA

 -Y .AME )S %ARL  .µ44 E
%ARL SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN
¾LUSTU GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI
FYNDNARI EN FYRRI
 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
&AN 4ASTIC

 3IRKUS 2VK E
 3EINFELD  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 )NNLIT  ÒTLIT E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 7ILL  'RACE E
 !CCORDING TO *IM  "ANDA
RÅSK GAMANSERÅA MEÈ GRÅNISTANUM *IM "EL
USHI Å AÈALHLUTVERKI #HERYL VINNUR BOÈS
MIÈA FYRIR TVO ¹ GËÈGERÈARSAMKOMU Å 0LAY
BOY SETRINU EFTIR AÈ *IM SKR¹ÈI HANA TIL LEIKS
AÈ HENNI FORSPURÈRI (ÒN ¹KVEÈUR AÈ BJËÈA
SYSTUR SINNI MEÈ SÁR FREKAR EN *IM

T

 +ASTLJËS "ORGARAFUNDUR
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ISNEYSTUNDIN
 !LVÎRU DREKI 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 3UÈANDI STUÈ 
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 ,JËTA "ETTY  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM ËSKÎP VENJULEGA STÒLKU SEM ER
R¹ÈIN AÈSTOÈARKONA KVENNABËSA SEM GEFUR
ÒT TÅSKUTÅMARIT Å .EW 9ORK



AÈ GLEÈIGJAFARNIR G¹FU FLEIRI STIG HELD
UR EN DANSKI OG NORSKI DURGURINN ¶AU
SKILDU GLEÈI OG GLYS %UROVISION FULL
KOMLEGA EN VORU ÖË HÎRÈ ÖEGAR ÖJËÈ
IR REYNDU AÈ SMYGLA EINHVERJUM VIÈ
BJËÈI INN Å KEPPNINA &RUMRAUN ÅBÒA
3VARTFJALLALANDS ER GOTT D¾MI UM ÖAÈ
VERSTA SEM FËLKI GETUR DOTTIÈ Å HUG AÈ
BJËÈA AÈD¹ENDUM KEPPNINNAR *¹
KV¾ÈU NORR¾NU SPEKINGARNIR SNERU
Ö¹ VITLEYSU STRAX NIÈUR MEÈ GAGNRÕNI
SINNI -IKILL MEISTARI ER ÖÕÈANDI ÖESS
ARA D¹SAMLEGU Ö¹TTA
¡G SEGI ÖETTA ¹ HVERJU ¹RI EN ALDREI
HEF ÁG VERIÈ JAFN VISS UM AÈ ¥SLENDING
AR EIGI EFTIR AÈ MALA ÖESSA KEPPNI OG
NÒ ÖEGAR VIÈ HÎFUM %IRÅK (AUKSSON Å
BRODDI FYLKINGAR

T

4HE 7HOLE 4EN 9ARDS

Við eigum eftir að mala þessa keppni
&¹TT VEKUR JAFN MIKLA GLEÈI Å BRJËSTI
MÁR OG SPEKI NORR¾NU %UROVISION
FR¾ÈINGANNA SEM 2²6 BIRTIR LANDS
MÎNNUM ¹ HVERJU ¹RI %FTIRL¾TI MITT ER
VITANLEGA %IRÅKUR (AUKSSON ÖAÈ F¾R
ENGINN STAÈIST TÎFRA ÖESSA RAUÈH¾RÈA
HËGV¾RA MANNS &INNINN 4HOMAS
,UNDIN HEILLAR MIG EINNIG MIKIÈ (ANN
MINNIR MIG REYNDAR MIKIÈ ¹ 0¹L «SKAR
(J¹LMTÕSSON SEM ALDREI BREGST ¹HORF
ENDUM SÅNUM !LLTAF SKEMMTILEGUR
MEÈ VEL ÅGRUNDUÈ TILSVÎR
#HARLOTTE FR¹ 3VÅÖJËÈ KOM EINNIG VEL
FYRIR Å FRUMRAUN SINNI Å ÖESSUM MAGN
AÈA SJËNVARPSÖ¾TTI &ULLTRÒAR .OR
EGS OG $ANMERKUR SVO JAFN LEIÈIN
LEGIR OG HIN ÖRJÒ VORU HEILLANDI OG
SKEMMTILEG ¶AÈ VAKTI ATHYGLI MÅNA

T
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 &YRSTU SKREFIN  &R¹B¾R
Ö¹TTARÎÈ SEM FJALLAR UM BÎRN UPPELDI ÖEIRRA
OG SÅÈAST EN EKKI SÅST HLUTVERKUM FORELDRA
OG ANNARRA AÈSTANDENDA

 "RITAINlS .EXT 4OP -ODEL 
!È ÖESSU SINNI VERÈUR LITIÈ UM ÎXL OG FARIÈ
YFIR ÖAÈ SEM GERST HEFUR TIL ÖESSA
 *ERICHO  "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
UM ÅBÒA Å "ANDARÅSKUM SM¹B¾ SEM EIN
ANGRAST FR¹ UMHEIMINUM EFTIR AÈ KJARNORKU
¹R¹SIR ¹ BANDARÅSKAR BORGIR
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #LOSE TO (OME E
 +IDNAPPED E
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !È LEIKSLOKUM E
 3HEFF 5TD 7EST (AMFR¹ APRÅL
 )NTER 2OMA BEINT
 %GGERT ¹ 5PTON 0ARK E
 7EST (AM #HELSEA BEINT
 ,IVERPOOL -IDDLESBROUGH FR¹
Å KVÎLD

 -AN 5TD 3HEFF 5TD FR¹ 
APRÅL

 $AGSKR¹RLOK

Tilboð dagsins!
T-Bone steik á pönnuna eða í ofninn
á aðeins 2390.- kr.kg
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7ELCOME TO 4EHERAN ER BRESK HEIM
ILDARMYND Å TVEIMUR HLUTUM ¶AR FJALL
AR BLAÈAMAÈURINN 2AGEH /MAAR UM
LÅFIÈ OG TILVERUNA Å 4EHERAN HÎFUÈBORG
¥RANS OG SÎGU OG MENNINGU LANDSINS
¥RAN ER MIKIÈ Å HEIMSFRÁTTUNUM OG Ö¹
AÈALLEGA VEGNA ¾GIVALDS OFSATRÒAR
MANNA OG KJARNORKUM¹LA EN Å LANDINU
DAFNAR FJÎLSKRÒÈUG BLANDA GAMLA TÅM
ANS OG ÖESS NÕJA 2AGEH /MAAR HEFUR
¹ÈUR VERIÈ MEÈ TALIBÎNUM Å +ABÒL OG
¥RÎKUM Å "AGDAD OG SAGT ÖAÈAN FRÁTTIR
SVO AÈ EFTIR VAR TEKIÈ (ÁR SEGIR HANN
FR¹ MËTSAGNAKENNDU ÖJËÈFÁLAGI ÖAR
SEM BÒRKUR OG
ALSKEGG BER VIÈ
SÕNINGARSALI FYRIR
GL¾SIBÅLA OG FAR
SÅMAAUGLÕSING
AR OG ÕMISLEGT
KEMUR ¹ ËVART

¥ KVÎLD HEFST GL¾NÕ BRESK SM¹SER
ÅA Å ANDA &OOTBALLERS 7IVES OG (ËTEL
"ABÕLON UM KYNLÅFSR¹ÈGJAFA SEM
TEKST ¹ VIÈ KYNLÅFSVANDAM¹L ËKUNN
UGRA ALLAN DAGINN EN ¹ SJ¹LF VIÈ ÕMIS
VANDAM¹L AÈ STRÅÈA ÖEGAR HEIM ER
KOMIÈ ,INDU DREYMIR UM AÈ EIGNAST
BARN EN ÖAÈ HEFUR EKKI GENGIÈ EFTIR
OG SKAPAR ÖAÈ STÎÈUGT ¹LAG ¹ HJËNA
BANDIÈ %RFIÈLEIKARNIR AUKAST ÖË ENN
MEIRA ÖEGAR ,INDA ¹KVEÈUR AÈ AÈ
STOÈA FYRRUM ELSKHUGA SINN VIÈ AÈ
LEYSA MORÈM¹L ¶ETTA ER SPENNANDI
OG SKEMMTILEG Ö¹TTARÎÈ FYRIR ALLA Ö¹
SEM HAFA GAMAN AF ALVÎRU BRESKRI
DRAMATÅK

 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 3P¾NSKU MÎRKIN
 3P¾NSKA BIKARKEPPNIN "ARCE
LONA 'ETAFE "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK "AR
CELONA OG 'ETAFE Å SP¾NSKU BIKARKEPPN
INNI Å KNATTSPYRNU 6ONANDI F¾R LANDSLIÈSFYR
IRLIÈINN %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN AÈ SPREYTA
SIG Å ÖESSUM LEIK EN HANN SAT ¹ VARAMANNA
BEKKNUM Å SÅÈASTA LEIK LIÈSINS

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
-ORGUNVAKTIN  &RÁTTAYFIRLIT 
-ORGUNFRÁTTIR  &RÁTTAYFIRLIT 
,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 0IPAR OG SALT
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3ËLSKINSFËLKIÈ
 -IÈDEGISTËNAR
 ¶¾TTIR ÒR ÅSLENSKRI LEIKRITUN
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 (EIMA ER BEST
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 /RÈ KVÎLDSINS
 'L¾TA
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

Lyfjabókin er komin út

 -EISTARADEILD %VRËPU ,IVERPOOL
036

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN ¶ÕSKI HAND
BOLTINN   (IGHLIGHTS ¶¹TTUR UM
ÖÕSKA HANDBOLTANN ÖAR SEM FJÎLMARGIR ¥S
LENDINGAR ERU Å SVIÈSLJËSINU (ANDBOLTINN
NÕTUR GÅFURLEGRA VINS¾LDA HJ¹ ¶JËÈVERJUM OG
HALLIRNAR ERU FULLAR EÈA ÖÁTT SETNAR ¹ FLEST
UM LEIKJUM

 3P¾NSKA BIKARKEPPNIN "ARCE
LONA 'ETAFE ²TSENDING FR¹ LEIK "ARCELONA
OG 'ETAFE Å SP¾NSKU BIKARKEPPNINNI

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

1.000 kr.
afsláttur

 %INBÕLISHÒS %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

Þeir sem skila inn eldri útgáfum
lyfjabóka fá þúsund króna afslátt

 $YREKLINIKKEN  3ISTE NYTT  -UNTLIG
SPÐRRETIME  3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER
P½ SAMISK  $ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
-ÐRE OG 2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN
OG &JORDANE  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA !UST OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD
4ELEMARK OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS 
&RA °STFOLD  3ISTE NYTT  ,YOKO 
+IM 0OSSIBLE  3ISTE NYTT  &AMILIEN
 &ABRIKKEN  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  0ERSPEKTIV $IDDELIDO
 .YHETER P½ TEGNSPR½K  .YSGJERRIGE
.ILS  5GLER I MOSEN  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  &ORBRUKERINSPEKTÐRENE
 $ER FARTÐY FLYTE KAN  2EDAKSJON %.
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
 6IKINGLOTTO  (OUSE  -IGRAPOLIS
"EGRENSET FRIHET  +VELDSNYTT  ,YDVERKET
 ,OV OG ORDEN .EW 9ORK  (ELLERISTERNE
 &ROKOST TV

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 37202 04.2007

af verði nýju bókarinnar

 0OSTMAND 0ER  .ODDY  5D I DET BL½
 )TALIENSKE FRISTELSER  3MAGSDOMMERNE
 -EDITATION I BEV¾GELSE  !RBEJDSLIV FIND
ET JOB  $EN  TIME  (OLD MASKEN
 46 !VISEN  +ONTANT  5D I NATUREN
 (VAD ER DET V¾RD  !FTENSHOWET 
(AMMERSLAG  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
$ET 6ILDESTE 7ESTEN  3+5- 46  0UCCA
 (ANNAH -ONTANA  *UNIOR  $ER
VAR ENGANG  !FTENSHOWET  46 !VISEN
MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET 
+ONGEHUSET  3ÐREN 2YGE $IREKTE  )
L¾RE SOM STJERNE  46 !VISEN  0ENGE
%R BOLIGBÐTTEN VENDT  3PORT.YT  %N
SAG FOR &ROST  /NSDAGS ,OTTO  -ISSION
INTEGRATION  "OOGIE 5PDATE  $YRENE FRA
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Gagnkynhneigðir gleðjast saman
„Það var nú þekktur hönnuður
sem hannaði þennan galla.
Fyrrverandi kærastan mín í
kringum ´95 fékk jakkann svo
lánaðan til að fara á djammið,
hann glitraði svo flott á diskóinu.“
¶ORVALDUR "JARNI ¶ORVALDSSON TËNLISTAR
MAÈUR
-YNDIN ER TEKIN ¹ TËNLEIKUM 4ODMOBILE Å
(AFNARFIRÈI ¹RIÈ 
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geti hengt upp fánann til að sýna
stuðning sinn. Við vonum svo að
sem flestir komi, líka samkynhneigðir,“ segir Anne.
Að sögn Anne eru göngur af
þessu tagi ekki alveg óþekktar og hafa farið fram víða um
heim. Hún segir gönguna ekki
síður fyrir samkynhneigða en
gagnkynhneigða. „Margir samkynhneigðir mæta í bolum með
áletrunum á borð við „Ég á
gagnkynhneigðan vin“ eða „ég
er dóttir gagnkynhneigðra foreldra“. Þarna snúast hlutföllin
líka oft við því samkynhneigðir
geta tekið sér stöðu á gangstéttunum og veifað til þeirra gagnkynhneigðu í göngunni.“
Slagorð göngunnar er „Stra-

3+)05,%''52 '®.'5 '!'.+9.(.%)'¨2!

!NNE -ARTE /VERAA HVETUR ALLA TIL AÈ M¾TA Å
FYRSTU b3TRAIGHT 0RIDEm GÎNGUNA ¹ ¥SLANDI SEM
VERÈUR UM AÈRA HELGI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

ight is great“ sem útleggst á hinu
ylhýra „gagnkynhneigt er frábært“.Gangan hefst klukkan 14
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 ¥ SKËLANUM 6IRGINIA 4ECH Å
"LACKSBURG Å 6IRGINÅU
 "ENEDIKT 'UÈMUNDSSON
 *ËN 0¹LL %YJËLFSSON

laugardaginn 28. apríl á Hlemmi
og verður farið niður Laugaveginn.
JAR
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„Ætlunin er að fagna gagnkynhneigðu hversdagslífi. Við hvetjum fjölskyldur til að koma í
hversdagsklæðnaði, taka með
sér hundinn og rölta eða keyra
niður Laugaveginn á fjölskyldubílnum. Það verður svo lúðrasveit sem fer fyrir göngunni,“
segir Anne Marte Overaa, myndlistarnemi og skipuleggjandi
fyrstu „Straight Pride“-göngunnar á Íslandi.
Gangan verður haldin þarnæsta laugardag, 28. apríl. „Við
höfum hannað fána göngunnar.
Hann er ekki ósvipaður regnbogafána samkynhneigðra nema
í grátónaskalanum. Við ætlum
svo að dreifa honum fyrir gönguna þannig að búðir og kaffihús
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&¾R HLUTVERK Å TALSETNINGUNNI
Stefán Birgir Stefánsson, rúmlega
tvítugur sálfræðistúdent, hefur
haldið úti öflugri gagnrýni á talsetningu kvikmyndarinnar um
Simpsons-fjölskylduna, sem frumsýnd verður í sumar, á heimasíðu
sinni. Honum brá því eðlilega í
brún þegar hringt var í hann frá
Senu og honum boðið að tala
fyrir eina persónuna í myndinni. „Ég veit reyndar ekkert hvaða hlutverk þetta er,
er að bíða eftir símtali frá
leikstjóranum en ætli
það yrði ekki mest
við hæfi að ég fengi
að tala fyrir The
Comic Book Guy í
ljósi aðstæðna,“ segir
Stefán og skellir upp
úr en umræddur aðili
rekur teiknimyndasögubúð í Springfield og veit
#/-)# "//+ '59 (EFUR MEIRA

VIT ¹ TEIKNIMYNDASÎGUM EN NOKK
UR ANNAR ÅBÒI 3PRINGFIELD OG ÖËTT
VÅÈAR V¾RI LEITAÈ

allt um allar myndasögur sem
framleiddar hafa verið. „En þetta
verður örugglega mjög gaman,“
bætir hann við.
Stefán hefur verið aðdáandi
gulu fjölskyldunnar lengi og fylgst
vel með gangi mála í Springfield.
Hefur meira að segja látið húðflúra sjálfan Hómer Simpson á handlegginn á sér. Og
þykir mikið til fjölskylduföðurins koma þótt Stefán
vonist
auðvitað til þess að hann
stígi meira í vitið
en Hómer. Eins og
Fréttablaðið hefur
greint frá þá hefur
því
verið
haldið leyndu hvernig
hlutverkunum verður útdeilt en þó hefur
blaðið heimildir fyrir
því að Örn Árnason
tali fyrir Hómer og þá
þykir Álfrún Örnólfsdóttir koma sterklega til
greina sem Lísa, dóttirin
ofurgáfaða.

Mikil leynd hvílir yfir söguþræðinum og vita fáir um hvað
hún verður. Stefán segir það
enga tilviljun heldur sé þetta allt
með ráðum gert. „Framleiðendur myndarinnar voru búnir að
lýsa því yfir að þeir hygðust gefa
út alls konar misvísandi leiðbeiningar um söguþráðinn þannig að
enginn vissi í raun hvert plottið
væri heldur væru á sveimi fullt af
hvers kyns samsæriskenningum,“
útskýrir hann.
Simpsons-þættirnir eru þekktir fyrir gagnrýni sína á bandarískt þjóðfélag og eru jafnvel enn
meira fullorðinsefni heldur en
teiknimyndir fyrir börn. „Ég horfi
á þættina á hverju ári og er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Þriggja ára
gömul frænka mín hefur alveg
jafn gaman af þáttunum af því hún
elskar litina en hún á síðan eftir
að sjá nýja og nýja hluti í þáttunum þegar hún verður eldri,“ segir
Stefán sem útilokar ekki að skrifa
BA-ritgerðina sína í sálfræði um
áhrif Simpsons-fjölskyldunnar í
samtímanum. FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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HEFUR SLEGIÈ Å GEGN
HJ¹ BLOGGSV¾ÈI 6ÅSIR
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N¹ÈU NÕJUM H¾ÈUM
ÖEGAR FYRRV RIT
STJËRI $6 SKRIFAÈI
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INU b$ËTTIR MÅN ER HNAKKAMELLAm
¶AU SKRIF HAFA REYNDAR VERIÈ FJAR
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LANDSTEINANA AÈ NÕJUM LEIKSTJËRA
KJËSI *ËN 0¹LL AÈ HVERFA FR¹ VERKEFN
INU ¶ANNIG MUN HANN HAFA BORIÈ
VÅURNAR Å %GIL (EIÈAR !NTON 0¹LS
SON SEM STARFAR VIÈ KONUNGLEGA
LEIKHÒSIÈ Å +AUPMANNAHÎFN OG EINS
HEFUR NAFN 4UE "IERING VERIÈ NEFNT
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7EST (AM SÎNGUR 'ARÈARS VEKUR ATHYGLI
kampakátur yfir fyrstu sölutölum
sem hann hafði þá nýlega fengið í
hendurnar en eins og komið hefur
fram í fjölmiðlum kom fyrsta
breiðskífa tenórsins í breskar plötubúðir á mánudaginn. „Ég
veit af fenginni reynslu frá Nylonflokknum að þessar sölutölur gefa
yfirleitt raunsanna mynd af því
sem koma skal og við erum því
ákaflega bjartsýn á framhaldið,“
bætir umboðsmaðurinn við.
Einar segist þó vera með báða
fætur á jörðinni þegar kemur að
hinum almenna lista en eini sígildi listamaðurinn sem hefur
gert góða hluti á þeim lista er góðvinkona Garðars, Katherine Jenkins. „Við erum ekkert
%).!2 3AGÈI F¹TT
að gera okkur of miklGETA KOMIÈ Å VEG
ar vonir en auðvitað
FYRIR AÈ PLATA 'ARÈARS
væri það frábært ef
YRÈI MEST SELDA KLASS
ÅSKA PLATAN Å "RETLANDI það tækist að brjóta
sér leið inn á þann

„Fátt virðist geta
komið í veg fyrir
að Garðar verði
með söluhæstu
klassísku plötuna á Bretlandi
í þessari viku,“
segir
Einar
Bárðarson,

lista,“ segir Einar. Garðar verður
önnum kafinn í þessari viku við að
veita fjölmiðlum viðtöl og verður meðal annars aðalgesturinn í
Kastljósþætti þeirra Breta, London Tonight, sem sýndur er á ITV.
„Við verðum bara að reyna að nýta
okkur þennan meðbyr og kynna
hann sem best,“ segir Einar.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu í gær mun Garðar Thor syngja
fyrir stuðningsmenn West Ham
á Upton Park áður en liðið etur
kappi við ensku meistarana í Chelsea. West Ham er sem kunnugt er
í eigu Björgólfs Guðmundssonar
og Eggerts Magnússonar og leita
þeir nú allra leiða til að blása þeim
baráttuandann í brjóst en liðið
er í harðri fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. „Þetta hefur vakið
mikla athygli hérna úti og birtu
meðal annars Guardian, Times og
Metro litla frétt um þetta.“

-)+), !4(9',) 'ARÈAR HEFUR VERIÈ

DUGLEGUR VIÈ AÈ KOMA SÁR ¹ FRAMF¾RI OG
VERÈUR MEÈAL ANNARS Å ,ONDON 4ONIGHT
ANNAÈ KVÎLD ¹ )46
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Allir með strætó

R

eykjavíkurborg hefur kynnt
vistvæna stefnu. Það á að
taka umhverfismálin í gegn til
dæmis með því að útbúa náttúrusvæði til útikennslu í öllum hverfum, breikka göngu- og hjólreiðastíga og bæta skilyrði til fuglalífs og fuglaskoðunar í Vatnsmýri
og á Tjörninni. Síðan verður líka
mótuð loftslagsáætlun fyrir borgina til næstu tíu ára og þá mega
nagladekkin aldeilis fara að skríða
í skjól því til stendur að sporna við
notkun þeirra.

CÅiijee]V[

%++) efast ég um að þessi græna

bylting borgaryfirvalda tengist yfirvofandi ríkisstjórnarkosningum. Það er umhverfissveifla í
þjóðfélaginu og sjálfstæðismenn
eru uggandi. Ég vona bara að vistvænu skrefin reynist borgarbúum jafn vel og lofað er í blaðaauglýsingunum. Það er samt ekki allt
jafnskýrt sem þar stendur. Þessi
setning býður til að mynda upp á
stúdíu: „Ný mannvirki í borginni
taka mið af hjólreiðum sem samgöngutæki.“ Vonandi þýðir þetta
eitthvað meira en reiðhjólastatív
við anddyri nýja hátæknisjúkrahússins.

¶!¨ sem er þó hvað gleðilegast við umhverfisáætlunina er að
Reykjavíkurborg ætli að bjóða
námsmönnum ókeypis í strætó
næsta haust. Það getur sparað
þeim drjúgan skilding á ársvísu
og verður jafnvel til þess að sumir
geti selt bílinn sinn eða hætt við
að kaupa svoleiðis grip. Margir
eiga líklega eftir að átta sig á því
að það tekur venjulega ekki meiri
tíma að bíða eftir strætó en að
skafa bíl á köldum vetrarmorgni.
Gef ég mér þá þær forsendur að
fólk þekki áætlun vagnanna. Það
getur líka sparað heilmikið umstang að stimpla upplýsingasíma
strætisvagnanna inn í farsímann
sinn til að fá að vita hvernig best
er að tengja saman tvær leiðir.
Þar svarar fólk fullt þekkingar og
þjónustulundar.
&34)2

námsmenn búa svo vel
að geta geymt bílana sína í bílskúrum yfir nóttina og þurfa því
ekki aðeins að skafa heldur líka
að setjast inn í hrollkaldan bíl.
Það getur því oft verið mun notalegra að koma akandi til skóla eða
í vinnu á upphituðum strætisvagni
en í ísköldum einkabíl. Eini munurinn er sá að í eigin bíl getur fólk
ráðið tónlistinni sem sjaldnast er
í boði í strætó. Á móti kemur að
í strætó má efna til fjöldasöngs.
Möguleiki sem allt of sjaldan er
nýttur.
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