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Helmingur
ræður spæjara

"¾RILEG
SKEMMTUN
0¹LL "ALDVIN "ALD
VINSSON GAGNRÕNIR
SÎNGLEIKINN
'RETTI Å "ORG
ARLEIKHÒSINU

"2%4,!.$ Um helmingur þeirra
Breta sem gengu í gegnum
hjónaskilnað á síðasta ári nýtti
sér einkaspæjara til að staðfesta
grun um að makinn hafi haldið
fram hjá. Þetta er niðurstaða
könnunar endurskoðunarfyrirtækis sem birt var í gær.
Einkaspæjari kom við sögu í
um 49 prósentum skilnaðarmála í
landinu í fyrra, sem er mun meira
en árið áður, en þá voru það
einungis átján prósent. Þrjátíu
prósent þeirra sem leituðu
liðsinnis spæjara voru konur, en
19 prósent karlmenn. Í könnuninni kemur fram að af þeim sem
héldu fram hjá í fyrra, voru 69
prósent karlkyns.
SH
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Kjósendur vilja nýja
valkosti í ríkisstjórn
Tveir af hverjum þremur vilja annars konar ríkisstjórnarsamstarf en núverandi
stjórn eða stjórnarandstöðu. Flestir vilja að Sjálfstæðisflokkur verði í stjórn, en
tæplega helmingur vill að Samfylking eða Vinstri græn verði í ríkisstjórn.
3+/¨!.!+®..5. 28,3 prósent vilja

að núverandi stjórnarsamstarf
haldi áfram eftir næstu kosningar, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. 4,8 prósent vilja hins vegar að
stjórnarandstaðan taki við. Það
eru því 66,9 prósent svarenda
sem segjast vilja annars konar
stjórnarmynstur en núverandi
ríkisstjórn eða að stjórnarandstaðan taki við.
21,2 prósent segjast vilja ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna. 11,7 prósent vilja stjórn

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og 12,9 prósent vilja ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks
og
Vinstri grænna.
19,2 prósent segjast vilja einhvers konar öðruvísi ríkisstjórn
og nefna þar flestir einhvers
konar eins flokks ríkisstjórn þess
flokks sem þeir segjast myndu
kjósa í næstu kosningum.
Alls 64,2 prósent segja nú að
þau vilji að Sjálfstæðisflokkurinn eigi aðild að ríkisstjórn. 45,3
prósent vilja að Samfylking fari í
ríkisstjórn og 45,1 prósent vill

ríkisstjórn með Vinstri grænum
innanborðs. Þá segja 31,5 prósent
að þau vilji stjórn með aðild
Framsóknarflokksins.
Innan við tíu prósenta stuðningur er við ríkisstjórn með einhverjum hinna flokkanna þriggja.
6,9 prósent vilja ríkisstjórn með
aðild Frjálslynda flokksins. 4,8
prósent vilja að Íslandshreyfing
komist í ríkisstjórn og 0,8 prósent að Baráttusamtök eldri borgara og öryrkja komist í ríkisstjórn.
SS SJ¹ SÅÈU 

"¾JARSTJËRI 2EYKJANESB¾JAR TELUR FORSENDUR FYRIR LESTARSAMGÎNGUM BREYTTAR

Land undir hraðlest tekið frá
3!-'®.'5-, „Ég tel eðlilegt að

við gerum ráð fyrir landi undir
hraðlest frá alþjóðaflugvelli inn á
höfuðborgarsvæðið. Það er einsýnt að það kemur að þessu,“
segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar.
Unnið er að endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar til ársins 2021. Þar er gert ráð fyrir
hraðlest milli Suðurnesja og höfuðborgarinnar. Unnið er að frumdrögum að skipulagi landsins sem
færi undir mannvirkið og vinna
arkitekta þegar hafin.
Árni segir að innan við 20 mínútur tæki að ferja farþega frá

flugvellinum og inn á höfuðborgarsvæðið með lestinni. „Hvort
það leysi mál innanlandsflugvallarins skal ósagt látið,“ segir
Árni en bendir á að margt eigi
enn eftir að athuga í tengslum við
nýja staðsetningu flugvallar í
Reykjavík.
„Hugmyndir um hraðlest hafa
þótt líklegar til að reynast dýrar í
framkvæmd. En miðað við þá
stóraukningu sem hefur verið í
farþegafjölda á síðustu árum tel
ég forsendur hafa breyst. Nú fara
um tvær milljónir farþega árlega
um Keflavíkurflugvöll og á næstu
árum er talið að sá fjöldi tvöfald-

ist. Það hlýtur að hafa áhrif á hagkvæmniathuganir,“ segir Árni.
Ljóst er að leið hraðlestarinnar
myndi þurfa að liggja um önnur
sveitarfélög en Reykjanesbæ og
því nauðsynlegt að fleiri bæjarstjórnir komi að málinu.
„Það er alltaf gaman að heyra
af hugmyndum bjartsýnismanna.
Hugmyndir um hraðlest hafa
áður verið í loftinu en aldrei hlotið formlega umfjöllun,“ segir
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra. „Tvöföld Reykjanesbraut
mun anna flutningsþörf milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins
á næstu árum,“ segir Sturla. KDK

STOFNFUNDUR FÉLAGS KVENNA
Í FRJÁLSLYNDA FLOKKNUM
kl. 20:00 í kvöld Skeifunni 7. Allir velkomnir!

www.xf.is
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H¾TTULEGAR LÅKA ÖEGAR HJ¹LPARSTARFSMENN
SITJA UNDIR STÕRI
&2¡44!",!¨)¨!&0

"IFREIÈAFLOTI HJ¹LPARSTOFNANA

Fimm hundruð
dauðsföll á ári
'%.& !0 Starfsmenn hjálparstofn-

ana valda hátt í 500 dauðsföllum í
umferðarslysum ár hvert segir
Rob McConnell, sem starfar við
að samhæfa umferðaröryggismál
fjörutíu hjálparstofnana, en nú
stendur yfir alþjóðleg umferðarvika Sameinuðu þjóðanna.
Fjörutíu hjálparstofnanir reka
yfir 80 þúsund farartæki, frá
vélhjólum til flutningabifreiða.
Til samanburðar valda starfsmenn alþjóðlegra olíufélaga um
100 dauðsföllum í umferðinni í
þróunarlöndum.
SJ¹ SÅÈU   GB
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$EMËKRATAR Å "ANDARÅKJUNUM

Samið um orkusölu til Helguvíkur

Lög um brotthvarf frá Írak

3!-.).'52 Norðurál og Hitaveita Suðurnesja undir-

rituðu í gær samning um orkusölu til fyrirhugaðs
álvers Norðuráls í Helguvík. Samkvæmt samningnum mun Hitaveita Suðurnesja útvega Norðuráli raforku fyrir álverið í Helguvík, þar á meðal allt að 150
megavött fyrir fyrsta áfanga álversins sem miðast
við 150 þúsund tonna álbræðslu.
Unnið hefur verið markvisst að undirbúningi
álversins frá árinu 2005 þegar samstarfssamningur
Reykjanesbæjar, Hitaveitunnar og Norðuráls um
könnun á möguleikunum var undirritaður. Gangi allt
samkvæmt áætlun er reiknað með að framkvæmdir
hefjist í lok árs 2007 og að fyrsta afhending orku til
álvinnslu verði árið 2010.
„Það er ánægjuefni að þessi samningur skuli vera í
höfn,“ segir Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suðurnesja. „Við höfum mjög góða reynslu af samstarfi
við Norðurál og lítum á þetta verkefni sem tækifæri
til arðbærrar virkjunar sem mun efla atvinnulífið

Ómar, er skítt að vera á Kárahnjúkum?
b¶EIR SEM GLEYMA AÈ ÖVO SÁR UM
HENDURNAR GETA LENT Å DJÒPUMm
&JÎRUTÅU VERKAMENN VIÈ +¹RAHNJÒKA VORU
ËVINNUF¾RIR ¹ FÎSTUDAG ÒT AF NIÈURGANGI
OG UPPKÎSTUM (EILBRIGÈISYFIRVÎLD TELJA
HREINL¾TI ¹BËTAVANT «MAR 6ALDIMARSSON
ER UPPLÕSINGAFULLTRÒI )MPREGILO

6ALGERÈUR FUNDAR Å .OREGI

Samningur um
varnir í nánd
6!2.!2-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra mun funda
með Jonas Gahr Störe, utanríkisráðherra Noregs, á fundi Atlantshafsbandalagsþjóða sem haldinn
verður í Ósló í Noregi í lok
vikunnar.
Líklegt þykir að samkomulag
náist þar um varnarsamstarf
þjóðanna.
Viðræður um varnarsamstarf
þjóðanna hafa staðið síðan í
nóvember og skoðaði norsk
sendinefnd varnarsvæðið á
Keflavíkurflugvelli í desember.
Viðræður munu enn vera í
gangi og líklega munu ráðherrarnir hittast á fimmtudag eða
föstudag. Íslendingar hafa einnig
rætt við Breta, Dani og Kanadamenn um samstarf í varnarmálum.
SH

3TJËRNARHERINN ¹ 3RÅ ,ANKA

Talinn búa sig
undir stórsókn
32) ,!.+! !0 Stjórnvöld í Srí
Lanka hafa beðið sendiherra
Noregs í landinu, Hans Brattskar,
um að hætta við að fara til svæða
Tamiltígranna á
norðurhluta
eyjunnar.
Þetta þykir
benda til þess
að stjórnarherinn ætli að efna
til stórsóknar
gegn hersveitum Tamíltí30 4!-),3%,6!.
granna.
Brattskar, sem hefur haft
umsjón með samingaviðræðum
stjórnarinnar og Tamíltígranna,
fer reglulega á fund uppreisnarmannanna í norðri og hefur ekki
áður verið beðinn um að hætta
við slíkt ferðalag.
Friðarsamningar frá 2002 hafa
verið lítt virtir síðastliðið hálft
annað ár.
GB
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4®,65-9.$ 3VONA MUN AÈKOMUBYGGING ¹LVERSINS LÅTA ÒT

hér syðra og stækka markaðssvæði okkar.“ Ragnar
Guðmundsson hjá Norðuráli tók í sama streng og
sagði undirritun samningsins mikilvægan áfanga á
leiðinni að álverinu.
Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, og
Oddný Harðardóttir, bæjarstjóri sveitarfélagsins
Garðs, fagna bæði samkomulaginu.
SH

Ríkið græðir á afnámi tekjutengingar
Ríkissjóður gæti hagnast um fjóra milljarða króna með því að afnema tekjutengingu bóta vegna launatekna eldri borgara og öryrkja. Hagnaðurinn eykst
eftir því sem fleiri stunda vinnu þar sem skatttekjur í ríkissjóð aukast.
6)..5-!2+!¨52 Verulegur samfé-

lagslegur ávinningur yrði af því
að auka atvinnuþátttöku eldri
borgara og öryrkja með því að
halda bótum til þessara hópa
óskertum og leyfa óhefta þátttöku
þeirra á vinnumarkaði. Hagnaður
ríkissjóðs gæti numið rúmum fjórum milljörðum króna ef þriðjungur lífeyrisþega og tíu prósent
öryrkja færu út á vinnumarkaðinn.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
nýrrar rannsóknar sem gerð var á
vegum Rannsóknaseturs verslunarinnar. Rannsóknin ber yfirskriftina Framleiðnimæling og
ávinningur af aukinni atvinnuþátttöku eldri borgara og öryrkja og
var unnin í samstarfi við Hagfræðistofnun HÍ. Sigurður Jóhannesson hagfræðingur segir að hægt
sé að fullyrða að ekki sé dýrt fyrir
ríkið að afnema tekjutengingu.
Bætur til ellilífeyrisþega og
öryrkja skertust um rúma fjóra
milljarða króna í fyrra. Um síðustu áramót tóku gildi nýjar reglur sem drógu verulega úr skerðingu atvinnutekna. Áætlað er að
skerðing bóta til ellilífeyrisþega
nemi rúmum 600 milljónum á
þessu ári og skerðing bóta til
örorkulífeyrisþega nemi 915 milljónum. Samtals nemur það því um
1,5 milljörðum króna.
„Mönnum er núna að vissu leyti
haldið frá vinnumarkaðnum,“
segir Sigurður og bendir á að aldraðir hafi sýnt mikinn áhuga á að
vinna en þriðjungur þeirra sem
eru á aldrinum 65 til 71 árs, eða
um fjögur þúsund manns, geti
hugsað sér það samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. Hann bendir á
að eftirspurnin eftir þessu fólki

George W. Bush Bandaríkjaforseti hafi síðast í gær sagst ætla að
beita neitunarvaldi á lög um
brotthvarf Bandaríkjahers frá
Írak, sögðust demókratar á
Bandaríkjaþingi síðar í gær
staðráðnir í að setja slík lög.
Samkvæmt lögunum myndi
brotthvarf frá Írak hefjast 1.
október næstkomandi og allir
hermenn yrðu farnir frá Írak 1.
apríl árið 2008.
Harry Reid, leiðtogi demókrata
í öldungadeild Bandaríkjaþings,
skýrði frá þessu í gær og sagði að
Bush forseti væri „í afneitun“
gagnvart Íraksstríðinu.
GB
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2EYÈFIRÈINGAR TAKA ¹L ÒR KERI

Fyrsta álið fyrir
austan komið
,6%2 Fyrsta álið var tekið úr keri

hjá Alcoa Fjarðaáli á Reyðarfirði
um helgina og lauk þar með
tveggja vikna undirbúningsferli
fyrir framleiðsluna. Straumi var
hleypt á rafkerfi álversins á
fimmtudag og er prófunum á því
lokið. Álið var um helgina tekið
úr fyrsta kerinu sem var gangsett
en fyrirhugað er að gangsetja 40
ker í þessum fyrsta áfanga. Alls
eru 336 ker í tveimur kerskálum
fyrirtækisins og er áætlað að þau
verði öll komin í gang fyrir lok
þessa árs. „Nú má með sanni
segja að við séum komin í gang,“
segir Tómas Már Sigurðsson,
forstjóri Alcoa Fjarðaáls.
SH
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STJËRI 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS TELUR AÈ
ATVINNULÅFIÈ ÖURFI ¹ STARFSKRÎFTUM ELDRI
BORGARA OG ÎRYRKJA AÈ HALDA (ANN SEGIR
SAMTÎKIN FAGNA SKÕRSLUNNI

detti líklega fyrst niður þegar
ástandið á vinnumarkaði breytist
en þó hafi gamalt fólk jafnvel forskot á aðra í viss störf. „Margir
öryrkjar og mikið fatlaðir eru líka
harðduglegir í vinnu,“ segir hann.
Verslunina hefur vantað starfsfólk síðustu ár. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, segir að þessir
hópar nýtist mjög vel í mörg störf
sem ekki séu álagsstörf og telur
pólitískan jarðveg til breytinga
fyrir hendi.
„Ef við horfum til lengri tíma þá
liggur fyrir að atvinnulífið þarf á
starfskröftum þessa fólks að
halda. Við tökum þessari skýrslu
mjög fagnandi og lítum jákvæðum
augum á allt sem er til þess fallið
að virkja starfskrafta þessa fólks
lengur en nú er,“ segir Vilhjálmur
Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. GHS FRETTABLADIDIS
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$¾MI UM FJÎGUR ÖÒSUND EFTIRLAUNA
ÖEGA SEM F¾RU ¹ VINNUMARKAÈ OG
FENGJU MEÈALTEKJUR
-ILLJËNIR
!UKNAR SKATTTEKJUR RÅKISSJËÈS

4AP RÅKISINS AF AFN¹MI
TEKJUTENGINGAR ELLILÅFEYRIS

3AMTALS


Vonbrigði með
niðurstöðuna
"!.+!2 Fjármálaeftirlitið (FME)

®292+*!2
$¾MI UM FIMMT¹N PRËSENTA
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TEKJUTENGINGAR ÎRYRKJA
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segir dóm Hæstaréttar í gær
vonbrigði. Með dóminum var
staðfest frávísun Héraðsdóms
Reykjavíkur á málum eftirlitsins
á hendur Magnúsi Ármann og
Birni Þorra Viktorssyni, stofnfjáreigendum í Sparisjóði
Hafnarfjarðar (SPH), nú Byr.
FME höfðaði málið vegna
myndunar virks eignarhlutar í
SPH sem var í andstöðu við lög,
að mati eftirlitsins. Frávísun
héraðsdóms byggir á því að FME
hafi veitt samþykki fyrir
samruna Sparisjóðs Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vélstjóra. Nái
hún ekki til eignar í sameinuðum
sparisjóði, Byr.
JAB
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²RSLIT FORSETAKOSNINGANNA Å .ÅGERÅU VORU KYNNT Å G¾R
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5MDEILDUR STËRSIGUR STJËRNARFLOKKSINS
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!0 Forsetaframbjóðandi
stjórnarflokks Nígeríu var í gær
lýstur sigurvegari umdeildra
kosninga sem fram fóru á laugardaginn. Alþjóðlegir kosningaeftirlitsfulltrúar hafa harðlega gagnrýnt framkvæmd kosninganna og
stjórnarandstæðingar krafist þess
að þær verði ógildar.
Múslíminn Umaru Yar´Adua,
ríkisstjóri Katsina og flokksbróðir
fráfarandi forseta, Olusegun Obasanjo, í Lýðræðisflokki fólksins, er
sagður hafa unnið stórsigur með
24,6 milljón atkvæða, þrisvar sinnum meira en næsti frambjóðandi.
Stuttu áður en úrslitin voru kynnt
ávarpaði Obasanjo þjóðina þar sem
hann sakaði stjórnarandstæðinga
um að „blása í glæður haturs“.
Obasanjo viðurkenndi að gallar
hefðu verið á framkvæmd kosninganna en sagði Nígeríumenn engu að
.¥'%2¥!
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síður hliðholla lýðræðinu. Benti
hann fólki á að snúa sér til dómstóla með kvörtunarefni sín. Annar
tveggja stærstu stjórnarandstöðuflokkanna hefur þegar lýst yfir að
hann muni kæra úrslitin.
Kosningarnar eru sögulegar
fyrir þær sakir að í fyrsta skipti í
sögu landsins á lýðræðislega kjörinn forseti að taka við af lýðræðiskjörnum forseta. Frá því að Nígería
fékk sjálfstæði frá Bretlandi árið
1960 hafa valdarán eða ógilding
kosninga komið í veg fyrir það.
Verð á hráolíu hækkaði í gær en
Nígería er stærsti olíuframleiðandi í Afríku og áttundi stærsti í
heiminum.
SDG
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+ATSINA ER SAGÈUR HAFA UNNIÈ STËRSIGUR Å
KOSNINGUNUM ²RSLITIN VERÈA K¾RÈ
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%TJA KAPPI ¹ ,ITLU KAFFISTOFUNNI

Árni Johnsen
mætir Bjarna
34*«2.-, Árni Johnsen og Bjarni
Harðarson, sem skipa önnur
sætin á framboðslistum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í Suðurkjördæmi, munu
mætast í kappræðum á Litlu
kaffistofunni við Suðurlandsveg í
hádeginu í dag klukkan tólf.
Að sögn staðarhaldara, Stefáns
Þormars Guðmundssonar, er
jafnan fullt út úr dyrum á
kaffistofunni í hádeginu og má
því búast við góðri stemningu.
„Þetta er stórviðburður því ég
held að þetta sé í fyrsta sinn sem
Árni kemur fram opinberlega í
þessari baráttu. Þetta eru
mælskir menn og ættu að geta
baunað duglega hvor á annan.“ SH

$«-3-,
¥ FANGELSI FYRIR AÈ STELA MAT
+ARLMAÈUR UM FIMMTUGT HEFUR VERIÈ
D¾MDUR Å ÖRIGGJA M¹NAÈA ËSKILORÈS
BUNDIÈ FANGELSI FYRIR AÈ STELA MAT AÈ
ANDVIRÈI  KRËNA ÒR MATVÎRU
BÒÈ Å FEBRÒAR -AÈURINN SEM HEFUR
VERIÈ D¾MDUR NÅU SINNUM FYRIR ÖJËFN
AÈ J¹TAÈI BROT SITT OG MATVARAN KOMST
ËSKEMMD TIL SKILA

'2)++,!.$
3PRENGJUHËTUN
&ARÖEGAÖOTA FR¹ GRÅSKA FLUGFÁLAGINU
/LYMPIC SEM VAR ¹ LEIÈ FR¹ !ÖENU TIL
3TRASSBORGAR NAUÈLENTI ¹ FLUGVELLIN
UM Å -ÔNCHEN Å G¾RMORGUN VEGNA
SPRENGJUHËTUNAR  MANNS VORU UM
BORÈ AÈ SÎGN TALSMANNS FLUGVALLARINS
&LJËTLEGA KOM Å LJËS AÈ UM GABB VAR
AÈ R¾ÈA

 APRÅL  ¶2)¨*5$!'52

5TANRÅKISR¹ÈHERRA SKAUT ¹ SAMR¹ÈHERRA SÅNA Å R¾ÈU UM JAFNRÁTTIS OG UTANRÅKISM¹L

0RËFESSOR REKINN ÒR STARFI

Konur hugsa sig tvisvar um

Þóttist skjóta á
nemendur sína

Haarde forsætisráðherra, sem
„hafa látið miður heppileg orð
falla um konur“. Þykist Valgerður
vita að eiginkonur þeirra hafi
„tekið þá til bæna fyrir vikið“.
Í ræðu sinni harmaði Valgerður
að enn væru fimm ráðuneyti sem
aldrei hefðu verið undir stjórn
kvenna og að það væri oft útskýrt
með því að konur veigruðu sér við
því að axla ábyrgð og taka að sér
stjórnunarstörf. Valgerður telur
þessa
útskýringu
„goðsögn“.
Ástæðan sé sú að konur þurfi að
sækja fram á grundvelli karllægra gilda og að gerðar séu meiri
kröfur til kvenna. „Kerfið vinnur
gegn konum,“ sagði hún.
KËÖ

*!&.2¡44)3-, Valgerður Sverris-

dóttir skaut á forvera sína í starfi
utanríkisráðherra í ræðu um jafnréttis- og utanríkismál í Háskólanum á Akureyri í gær. „Konur
hugsa sig að minnsta kosti tvisvar
um áður en þær senda börnin sín í
stríð eða styðja átök á alþjóðavettvangi,“ sagði hún, án þess þó að
nefna þá Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson á nafn.
Ráðherra telur enda að „hið
mikla magn testósteróns, sem
hefur svifið yfir vötnum í utanríkisráðuneytinu til þessa [hafi] án
efa haft áhrif á þau áherslumál
sem Ísland hefur sett á oddinn í
utanríkismálum“. Hún bætti við

6ALGERÈUR
3VERRISDËTTIR
UTANRÅKISR¹ÈHERRA
FRAMSËKNARFLOKK
URINN JAFNRÁTTIS
M¹L (¹SKËLINN ¹
!KUREYRI

að „þar [hefðu] ekki alltaf verið á
ferðinni málaflokkar sem ættu að
vera forgangsatriði herlausrar
þjóðar“.
Valgerður gerði og góðlátlegt
grín að þeim Guðna Ágústssyni
landbúnaðarráðherra og Geir H.

Vilja afsögn
Wolfowitz
"!.$!2¥+). Yfir 40 fyrrverandi

háttsettir starfsmenn Alþjóðabankans hvöttu Paul Wolfowitz,
forstjóra bankans, til að segja af
sér í opnu bréfi í Financial Times
í gær.
Átján fyrrverandi varaforstjórar eru í hópnum
sem segir
Wolfowitz hafa
„misst traust og
virðingu starfs0!5, 7/,&
fólks bankans“.
Wolfowitz hefur /7)4:
beðist afsökunar á þeim „mistökum“ að hafa fyrirskipað að
ástkona sín, starfsmaður bankans, fengi stöðu- og launahækkun
eftir að hún var færð til í starfi
sem var gert til að koma í veg
fyrir hagsmunaárekstra eftir að
hann tók við sem forstjóri.
Búist er við því að stjórn
bankans taki ákvörðun um örlög
Wolfowitz síðar í þessari viku.

Óloft í göngum Kárahnjúkavirkjunar skaðar heilsu margra sem þar vinna.
Unnið að því að loftræsta göngin betur. Meðferð matvæla í göngunum í skoð6)..5-!2+!¨52 „Í tvígang í síð-
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&LJËTT VAR BRUGÈIST VIÈ Å G¾R EFTIR
FRÁTTAFLUTNING AF AÈST¾ÈUM VERKA
FËLKS ¹ +¹RAHNJÒKUM
o &RAMKV¾MDASTJËRI (EILBRIGÈ
ISEFTIRLITS !USTURLANDS KANNAÈI
ÎRYGGI MATV¾LA
o !ÈSTOÈARUMD¾MISSTJËRI 6INNU
EFTIRLITSINS ¹ !USTURLANDI SKOÈ
AÈI AÈSTÎÈU
o 3ÁRFR¾ÈINGUR FR¹ VERKTÎKUM
UNDIRBJË UPPSETNINGU BL¹SARA Å
JARÈGÎNGUM
o 4ALSMAÈUR )MPREGILO SEGIR VERK
LAG VIÈ MATARGJAFIR Å GÎNGUM Å
ENDURSKOÈUN

Emmanúelháskóla, kaþólskum
skóla í Boston, hefur verið rekinn
úr starfi fyrir að beina penna að
nemendum sínum, segja „bang“
og þykjast skjóta þá. Atvikið átti
sér stað á miðvikudag í umræðutíma þar sem rætt var um
fjöldamorðið í Tækniháskóla
Virginíu og byssueign Bandaríkjamanna.
Einn nemandi hans þóttist
skjóta á móti, til að sýna fram á að
hægt hefði verið að stöðva
byssumanninn í Virginíu hefði
einhver nemandinn verið vopnaður. Á föstudaginn fékk prófessorinn sent uppsagnarbréf.
SH

(NEYKSLISM¹L !LÖJËÈABANKANS

Komu fársjúkir með
einkenni eitrunar
ustu viku komu menn úr göngunum með veruleg eitrunareinkenni
vegna eiturefna í loftinu; fjórir
menn í hvort skipti. Vegna ólofts
glíma menn við andþyngsli og
asma. Ég hef séð fullfríska menn
verða fárveika á tveimur til þremur dögum og hef verulegar áhyggjur af þessu,“ segir Þorsteinn
Njálsson læknir sem starfar á
Kárahnjúkum.
Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður starfsmanna á Kárahnjúkum, segir þungt loft í jarðgöngunum. Þarna séu margir
menn að störfum og fjölmargar
dísilknúnar vinnuvélar mengi loftið. Hitinn sé mikill, ryk og drulla
vegna steypuvinnu þyrlist upp.
„Eftir nýlega úttekt mína krafðist ég þess að göngin yrðu betur
loftræst, sérstaklega aðgöng þrjú.
Það er mjög brýnt,“ segir Oddur.
Sérfræðingar frá verktökum hafi
í gær verið að kanna hvar væri
hægt að setja blásara í göngin til
að blása óloftinu út.
Þetta er í samræmi við lýsingu

"/34/. !0 Aðstoðarprófessor í

SDG

,YFJAVERÈ KANNAÈ Å %VRËPU

Lyf á Íslandi
næstdýrust

5..)¨ %2 !¨ &2'!.') *!2¨'!.'! "ÒIÈ ER AÈ FJARL¾GJA ALLA BORA OG EKKERT
RAFMAGN Å GÎNGUNUM !LLAR VÁLAR ERU KNÒNAR MEÈ DÅSILOLÅU SEM MENGAR LOFTIÈ &RÁTTA
BLAÈIÈ6ILHELM

(%),"2)'¨)3-, Lyfjaverð á

ásamt Þorvaldi P. Hjarðar, aðstoðarumdæmisstjóra Vinnueftirlitsins á Austurlandi.
Helga segir ekki aðstöðu í göngunum til að skammta mat. Matur
fyrir hvern starfsmann þyrfti að
vera í bakka eða í lokuðum umbúðum, eins og samlokur. Aðstaðan til
að matast hafi verið svipuð því
sem gerist í vinnuskúrum á byggingasvæðum.
Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Impregilo á Íslandi, segir enga
þurfa að sleikja hellisveggina til
að svala þorstanum eins og stóð í
Fréttablaðinu í gær. Endurskoðað
verði hvernig matur verður framreiddur í göngunum.

Portúgala á aðstæðum í aðgöngum
tvö við Kárahnjúka, fimmtán kílómetra ofan í jörðinni. Þar veiktust
fjörutíu starfsmenn eftir að hafa
neytt matar og drykkjar úr opnum
ílátum eins Fréttablaðið greindi
frá í gær.
„Ég var búinn að gera þá kröfu
að matur til manna í göngunum
yrði sendur í bökkum. Orsökin
fyrir veikindum þessara manna er
að hluta til vegna þess að ekki var
farið eftir þessu,“ segir Oddur.
Helga
Hreinsdóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits
Austurlands, kannaði aðstæður í
jarðgöngunum strax á föstudaginn þegar veikindin komu upp.
Hún fór aftur á vettvang í gær

Íslandi er það næst hæsta á
evrópska efnahagssvæðinu
samkvæmt nýútkominni könnun
Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Í þeim 33 löndum sem
könnunin náði til reyndust lyf
aðeins dýrari í Sviss. Páll
Pétursson, formaður Lyfjagreiðslunefndar, segir að fækka
þurfi apótekum um þriðung til að
lækka lyfjaverð.
Miðað við verð í öðrum löndum
er Ísland 60 prósent yfir meðalverði, svissneskt verð er 87
prósent yfir því. Lyfjaverð í
Danmörku var 21 prósent yfir
meðaltali en lægst í Makedóníu,
eða 42 prósent fyrir neðan
meðalverð.

BJORGVIN FRETTABLADIDIS
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ÞESSIR 16 BÍLAR HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR
ÚRVALSBÍLAR

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 29.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. ZZ594

Toyota Corolla S/D Terra 1400 Bensín 5 gíra Toyota Yaris 1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.04 Ekinn: 64.000 km
Á götuna: 05.03 Ekinn: 95.000 km
Verð: 1.280.000 kr. Skr.nr. AT104
Verð: 820.000 kr. Skr.nr. EZ-324

Toyota Corolla H/B 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 32.000 km
Verð: 1.600.000 kr. Skr.nr. DT934

Toyota Corolla 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 29.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. OP452

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.02 Ekinn: 82.000 km
Verð: 3.750.000 kr. Skr.nr. DZ711

Toyota Corolla W/G 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 37.000 km
Verð: 1.660.000 kr. Skr.nr. SB413

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.700.000 kr. Skr.nr. KI191

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 53.000 km
Verð: 1.460.000 kr. Skr.nr. LP445
Tilboð: 1.290.000 kr.

Toyota Corolla 1600 Bensín 5 gíra MM
Á götuna: 02.07 Ekinn: 1.550 km
Verð: 2.360.000 kr. Skr.nr. LR342

Toyota Aygo 1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.06 Ekinn: 34.000 km
Verð: 1.150.000 kr. Skr.nr. PM062

Toyota Corolla W/G Sol 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 11.03 Ekinn: 60.000 km
Verð: 1.530.000 kr. Skr.nr. AT117

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.06 Ekinn: 3.000 km
Verð: 1.980.000 kr. Skr.nr. PS287

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 10.04 Ekinn: 40.000 km
Verð: 2.450.000 kr. Skr.nr. PH516

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 51.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. OD004
Tilboð: 2.290.000 kr.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37254 04/07

Toyota Land Cruiser 120 LX 3000 Dísel 6 gíra
Á götuna: 12.04 Ekinn: 126.000 km
Verð: 3.450.000 kr. Skr.nr. ZU500

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.
Núna bjóðum við16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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"ROTIST VAR INN Å ÖRJ¹ SKËLA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU UM HELGINA

3KÕRINGAR ¹ LENGD BIÈLISTA

Eyðilögðu tvo skjávarpa í MS

Fagfólk flýr lág
laun á BUGL

,®'2%',5-, Brotist var inn í

Á að koma á eðlilegum
samskiptum við þjóðstjórn
Palestínu?
*¹
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Hefurðu grillað það sem af er
sumri?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Langholtsskóla og Menntaskólann
við Sund aðfaranótt mánudags. Í
Langholtsskóla höfðu þjófarnir á
brott með sér skjávarpa en í MS
voru tveir skjávarpar gjöreyðilagðir. Aðfaranótt laugardags var
brotist inn í Menntaskólann við
Hamrahlíð og tölvuskjá stolið.
Lögreglan segir að innbrotum í
skóla hafi ekki fjölgað.
„Það var vissulega óþægilegt að
koma að þessu,“ segir Már Valdimarsson, rektor Menntaskólans
við Sund. „Skjávarparnir í skólanum eru festir upp í loft með öryggisfestingum og þjófunum tókst
ekki að losa þá. Skjávarparnir eru

&ORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SRAELS

*%2²3!,%- !0 Ehud Olmert,

,®'2%',5&2¡44)2
 K¾RÈIR FYRIR HRAÈAKSTUR
!LLS VORU  ÎKUMENN K¾RÈIR FYRIR
OF HRAÈAN AKSTUR Å UMD¾MI LÎGREGL
UNNAR ¹ 3ELFOSSI Å SÅÈUSTU VIKU ¶¹
VORU FJËRIR SEKTAÈIR FYRIR AÈ TALA Å SÅMA
Å AKSTRI ¹N ÖESS AÈ NOTA HANDFRJ¹LSAN
BÒNAÈ .ÅU VORU K¾RÈIR FYRIR ÎLVUNAR
AKSTUR SEM TELST ËVENJUMIKIÈ

hins vegar gjörónýtir eftir hamaganginn,“ segir Már sem grunar
að þjófarnir hafi að lokum gefist
upp og rokið upp í Langholtsskóla
enda fór öryggiskerfið þar í gang.
Ómar
Smári
Ármannsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn
hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að alltaf sé eitthvað um
að brotist sé inn í skóla. Hann vill
þó ekki meina að brotum af þessu
tagi hafi fjölgað upp á síðkastið og
segir að innbrotahrinan nú um
helgina sé tilviljun.
„Menn vita að í skólunum eru
skjávarpar og alls kyns dýr tölvubúnaður sem menn stela og reyna
svo að selja,“ segir Ómar og bætir

,*«4 !¨+/-! ¶JËFUNUM TËKST EKKI AÈ

HAFA SKJ¹VARPANA Å -3 ¹ BROTT MEÈ SÁR
EN GJÎREYÈILÎGÈU Ö¹
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

því við að oft séu eftirlitsmyndavélar við skóla eða skólarnir vaktaðir og því sé algengt að innbrotsþjófarnir
séu
handteknir
í
kjölfarið.
ÖO

(%),"2)'¨)3-, „Meginskýring á
lengd biðlistans er að fagfólk
göngudeildar getur ekki tekið við
jafn mörgum nýjum málum og
áður,“ segir Ólafur Ó. Guðmundsson, yfirlæknir á BUGL. Um 170
börn eru nú á biðlista eftir að
komast þar inn.
Ólafur segir að meðferðin sem
veita þarf börnum, unglingum og
fjölskyldum þeirra krefjist
mikillar þekkingar og reynslu.
Fagfólk sem búi yfir slíkum
kostum hafi úr mörgum störfum
að velja og fari því fremur í betur
launuð störf en í boði eru hjá
BUGL. Staðan sé orðin ólíðandi.
KDK

Minni stuðningur
við núverandi stjórn

Segist tilbúinn
að gefa eftir
forsætisráðherra Ísraels, sagðist
í gær reiðubúinn að gera „mjög
sársaukafullar
tilslakanir“ og
semja um
„víðtækar
málamiðlanir“
við Palestínumenn til að ná
friði.
En á hinn
bóginn bætti
%(5$ /,-%24
hann því við að
Ísraelar myndu halda áfram að
ráðast á herskáa Palestínumenn,
sem hafa beint vopnum sínum að
Ísraelum, „þangað til þeim hefur
verið tortímt“.
Þetta sagði Olmert í ræðu sem
hann flutti í Jerúsalem á árlegum
minningardegi um fallna hermenn í gær.
GB
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TIL M¹LSHÎFÈUNAR KOMI VEGNA STRANDS
7ILSON -UUGA

9FIRSTÕRIMAÈUR 7ILSON -UUGA

Látinn taka
pokann sinn
.%33+)0 Yfirstýrimaðurinn á

flutningaskipinu Wilson Muuga,
sem var við stýrið þegar skipið
strandaði í Hvalsnesfjöru í fyrra,
var strax „látinn taka pokann
sinn“, að sögn Guðmundar
Ásgeirssonar, stjórnarformanns
Nesskipa, eins af eigendum
skipsins.
Guðmundur telur ólíklegt að
frekari eftirmál verði af strandinu. Kýpur taki mögulega
skírteinið af yfirstýrimanninum í
einhvern tíma en skipstjórinn
hafi verið sofandi í koju og verði
ekki látinn bera neina ábyrgð.
Hann telur afar ólíklegt að til
málshöfðunar komi.
GHS

"ARNASUND AÈ (RAFNISTU
Å (AFNARÙRÈI (RAFNISTU
2EYKJAVÅK OG $JÒPAVOGI
.Õ N¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST Å BARNASUNDI   ¹RA OG   ¹RA
+ENNT ¹ M¹NUDÎGUM KL  OG  +ENNT ¹ (RAFNISTU Å (AFNARÙRÈI
%INNIG UNGBARNASUND OG BARNASUNDN¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST ¹ (RAFNISTU
2EYKJAVÅK +ENNT ÖRIÈJUDAGA OG ÙMMTUDAGA
$JÒPAVOGUR UNGBARNASUND BARNASUND HELGARNAR   MAÅ OG   MAÅ
!TH &ORELDRAR MEÈ OFANÅ LAUG

5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING HJ¹ 3ËLEYJU Å SÅMI  

WWWSUNDSKOLIIS

Nokkuð færri segjast nú, en í síðustu viku, vilja áframhaldandi ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Fleiri vilja Samfylkingu í ríkisstjórn en
áður, en færri vilja að Framsóknarflokkur verði í næstu stjórn.
3+/¨!.!+®..5. Rúmlega 28 pró-

sent segjast nú vilja að ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks starfi áfram eftir næstu
kosningar. Það er nokkuð minni
stuðningur við það ríkisstjórnarmynstur en birtist í síðustu viku,
þegar 34,8 prósent sögðust vilja
slíkt ríkisstjórnarsamstarf.
Sem áður er fylgi við þetta ríkisstjórnarsamstarf mest meðal
stuðningsfólks Framsóknarflokksins, en tæplega 83 prósent þeirra
vilja áframhald á núverandi
stjórnarsamstarfi. Ellefu prósent
þeirra vilja hins vegar fara í samstarf með Samfylkingu og Vinstri
grænum. Rúm tvö prósent þeirra
sem kjósa Framsóknarflokkinn
vilja að flokkurinn verði í stjórnarandstöðu.
46 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokksins vilja að flokkurinn
haldi áfram í ríkisstjórnarsamstarfi með Framsóknarflokknum
og er það nokkuð minna hlutfall
þeirra en í síðustu viku þegar tæp
58 prósent studdu slíkt stjórnarsamstarf. Rúm 28 prósent þeirra
sem ekki gefa upp hvaða flokk
þeir myndu kjósa styðja áframhald á núverandi ríkisstjórn.
Rúmt 21 prósent segist nú vilja
að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks
og Vinstri grænna taki við eftir
kosningar. Rétt rúmur meirihluti
stuðningsmanna beggja flokka
styður þennan stjórnarkost, 56,4
prósent stuðningsmanna Samfylkingar og 54,7 prósent vinstri
grænna. Þá vilja 21,2 prósent
þeirra sem ekki gefa upp hvaða
flokk þau kjósa að Samfylking og
Vinstri græn taki við stjórnartaumunum.

(6!¨! &,/++!2 6),4 ¶² !¨ -9.$)
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11,7 prósent vilja að stjórn verði
mynduð með Sjálfstæðisflokki og
Samfylkingu, en 12,9 prósent vilja
að
Sjálfstæðisflokkur
myndi
stjórn með Vinstri grænum. Tæplega fimm prósent vilja nú stjórn
stjórnarandstöðuflokkanna
þriggja, Frjálslynda flokksins,
Samfylkingar og Vinstri grænna.
Eins og í síðustu viku vilja flestir
að Sjálfstæðisflokkur verði í næstu
ríkisstjórn, eða 64,2 prósent, í stað
67,7 prósenta í síðustu viku. Þá
vilja jafnmargir að Samfylking og
Vinstri græn verði í næstu ríkisstjórn. 45,3 prósent nefna Samfylkingu nú, en hlutfallið var 39,5 prósent í síðustu viku. 45,1 prósent
vilja að Vinstri græn verði í ríkisstjórn nú, en 44,7 prósent nefndu
ríkisstjórnarmöguleika
með
Vinstri grænum í síðustu viku.

 !02¥,


 !02¥,


Í síðustu viku vildu 37,2 prósent
að Framsóknarflokkur ætti aðild
að næstu ríkisstjórn, en nú eru
31,5 prósent þeirrar skoðunar.
Stuðningur við aðra flokka í ríkisstjórn er nokkuð minni. 6,9 prósent vilja ríkisstjórn með Frjálslynda flokknum innanborðs. 4,8
prósent nefna stjórnarsamstarf
með Íslandshreyfingunni og 0,8
prósent nefna ríkisstjórn með
Baráttusamtökum eldri borgara
og öryrkja.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 21. apríl
og skiptust svarendur hlutfallslega eftir kjördæmum en jafnt
eftir kyni. Spurt var: Hvaða stjórnmálaflokkar vilt þú að myndi ríkisstjórn eftir kosningarnar í vor?
61,9 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

,ANDL¾KNIR TELUR KOMA TIL GREINA AÈ HEIMILA STAÈGÎNGUM¾ÈRUN EINS OG Å .OREGI

Óheimilt að taka greiðslu fyrir
&¡,!'3-, Vel getur komið til

greina að heimila staðgöngumæðrun á Íslandi, að mati Matthíasar
Halldórssonar landlæknis. „Þetta
er þó fyrst og fremst siðferðilegt
vandamál og kannski ekki fyrir
lækna að taka afstöðu til frekar en
þjóðarinnar almennt.“
Í Morgunblaðinu á sunnudag
birtist auglýsing þar sem par
óskar eftir staðgöngumóður til að
ganga með barn þeirra, en slík
tæknifrjóvgunaraðgerð er ólögleg á Íslandi. Matthías segist
muna eftir annarri slíkri auglýsingu fyrir nokkrum árum, og að
dæmi sé um að hjón hafi látið
framkvæma aðgerð sem þessa
erlendis.
Jón G. Snædal, formaður siðfræðiráðs Læknafélags Íslands,
segir málið lítið hafa verið rætt

hér á landi. Hann segist ekki tilbúinn að segja að heimila ætti
staðgöngumæðrun
hérlendis.
„Mér finnst vera full ástæða til
að ræða þetta og síðan getum við
ákveðið hvort það verði heimilað.
Við getum ekki horft fram hjá
því að vandamálin eru til staðar,
og að tæknin er til staðar.“
Að sögn Jóns eru aðgerðir sem
þessar löglegar í Bretlandi og
Noregi einu Norðurlandanna.
Staðgöngumæðrum er hins vegar
ekki heimilt að taka greiðslu
fyrir að ganga með barnið, nema
fyrir tilfallandi kostnaði. Að sögn
Jóns er þekkt vandamál að konur
frá Vesturlöndum greiði konum
frá fátækum löndum fyrir að
ganga með börn þeirra, og jafnvel eru dæmi þess að konur hafi
staðgöngumæðrun að lifibrauði.

*«. ' 3.$!,

-!44(¥!3
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Þá er ljóst að staðgöngumóðirin er lögmóðir, til dæmis ef
aðgerðin er framkvæmd erlendis, og því geta risið erfiðar deilur
til að mynda ef henni snýst hugur
og hún vill ekki láta barnið af
hendi.
SH
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%MB¾TTI RÅKISSAKSËKNARA TELUR EKKI EFNI TIL ¹K¾RU VEGNA ÎLVUNARAKSTURS

9FIRMAÈUR F¾RÈUR Å ALMENNA DEILD
,®'2%',5-, Yfirmaður rannsóknardeildar lögregl-

unnar á Akureyri hefur verið færður til í starfi og
gengur nú vaktir sem óbreyttur lögreglumaður í
almennu deild lögreglunnar á staðnum. Þetta var gert
vegna ýmissa atriða sem bentu til þess að nauðsynlegt væri að breyta áherslum í rannsóknardeildinni
og skerpa á starfinu þar. Þetta staðfesti Páll Winkel,
yfirmaður stjórnsýslusviðs hjá ríkislögreglustjóra.
Lögreglumaðurinn sem um ræðir var grunaður um
að mæta ölvaður á slysstað í Hörgárdal í byrjun síðasta mánaðar. Þar lést ítalskur karlmaður í bílveltu.
Lögreglumaðurinn var ekki á vakt en var kallaður á
slysstað og fundu aðrir lögreglumenn áfengislykt af
honum. Öndunarsýni var tekið af manninum og var
hann sendur í blóðprufu. Mál hans var síðan sent til
embættis ríkissaksóknara.
Að sögn Sigríðar Friðjónsdóttur, saksóknara hjá
embættinu, er rannsókn málsins lokið. Niðurstaða

VERKEFNI
SVEITARFÉLAGA
Málstofa miðvikudaginn 25. apríl
kl. 12.15 í Lögbergi stofu 101
Trausti Fannar Valsson,
doktorsnemi við lagadeild HÍ

hennar er sú, að ekki hafi verið nægilegt efni til að
ákæra lögreglumanninn fyrir brot á umferðarlögum.
Embættið muni því ekki ákæra hann fyrir ölvunarakstur.
JSS

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37143 04/07

3KOÈANAKÎNNUN #APACENT

Fundarstjóri:
Dr.jur. Páll Hreinsson,
deildarforseti lagadeildar HÍ

Í 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar segir að sveitarfélög
skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.
Með þessu ákvæði er lagður stjórnskipulegur grundvöllur
að tilvist sveitarfélaga hér á landi en frekari þýðing
ákvæðisins er næsta óljós.
Í erindinu verður athyglinni beint að þessu ákvæði stjórnarskrárinnar og fjallað um áhrif þess á hlutverk og verkefni
sveitarfélaganna.

Allir velkomnir
Nánari upplýsingar á
www.lagadeild.hi.is

!+52%92) %MB¾TTI RÅKISLÎGREGLUSTJËRA HEFUR F¾RT LÎGREGLU
MANN ¹ !KUREYRI TIL Å STARFI

www.hi.is

Sjálfstæðismenn
fá fimm í suðri
34*«2.-, Sjálfstæðisflokkurinn
fengi fimm kjördæmakjörna
þingmenn í Suðurkjördæmi, 40,9
prósent atkvæða, ef gengið væri
til kosninga nú. Þetta er meðal er
niðurstaðna könnunar sem
Capacent Gallup vann fyrir
Sjónvarpið og Morgunblaðið
dagana 15. til 19. apríl.
Samfylking fengi 24 prósent
atkvæða og tvo kjördæmakjörna
þingmenn en hefur fjóra nú.
Framsóknarflokkur fengi 14,2
prósent atkvæða og einn mann
kjörinn, Vinstrihreyfingin –
grænt framboð fengi einnig einn
mann kjörinn með 13,7 prósentum atkvæða. Frjálslyndi flokkurinn fengi 4,8 prósent atkvæða og
næði ekki manni inn. Íslandshreyfingin fengi 2,2 prósent og
Baráttusamtökin fengju 0,3
prósent.
ÖO
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 OG TËK NOKKUR SPOR EFTIR AÈ HAFA FENGIÈ SÁR AÈEINS NEÈAN Å ÖVÅ 5M HAUSTIÈ
ÖURFTI HANN AÈ GANGAST UNDIR HJARTAAÈGERÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

0 kr. í útborgun*
Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.

Jeltsín látinn
Boris Jeltsín var alla tíð umdeildur, þótti að mörgu
leyti meingallaður forseti en naut samt aðdáunar
margra fyrir hugrekki og staðfestu.
2²33,!.$ Boris Jeltsín, fyrrverandi Rússlandsforseti, var 76 ára
þegar hann lést í Moskvu í gær af
völdum hjartaáfalls.
Jeltsín var forseti landsins á
miklum umbrotatímum. Hann átti
stóran þátt í að flýta fyrir hruni
Sovétríkjanna, kom á lítt heftu
markaðskerfi í framhaldi af kerfisumbótum Mikhaíls Gorbatsjovs
en steypti þjóðinni um leið ofan í
djúpa efnahagskreppu sem erfitt
hefur reynst að sigla upp úr.
Hann ávann sér framan af bæði
vinsælda og nokkurrar virðingar
fyrir að standa uppi í hárinu á
kerfiskörlunum sem héldu um
valdataumana í Moskvu, en þótti
undir lokin orðinn hálf hjákátlegur valdafíkill sem gerði fátt til að
koma í veg fyrir alvarlegan glundroða í samfélaginu. Glundroða

sem bitnaði illa á almenningi en
auðkýfingar og glæpasamtök áttu
auðvelt með að nýta sér í hag.
Hann þótti litríkur persónuleiki
og þjóðarleiðtogar á Vesturlöndum, sem áttu við hann töluverð
samskipti, lofuðu hann margir
hverjir í hástert og kölluðu hann
vin sinn.
„Hann
var
stórmerkilegur
maður sem sá þörfina fyrir lýðræðislegar
og
efnahagslegar
umbætur og, með því að verja
þær, gegndi hann lykilhlutverki á
úrslitatímum í sögu Rússlands,“
sagði Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, í gær.
Carl Bildt, utanríkisráðherra
Svíþjóðar, segir hann hafa verið
„einn af merkustu mönnum okkar
tíma“.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

6!,$!-!¨52  5-"2/4!4¥-5-

28.412*

kr. á mánuði

fyrir beinskiptan Opel Astra 1.6

31.836*

( Verð: 1.890.000 kr. )

kr. á mánuði

fyrir sjálfskiptan Opel Astra 1.8

( Verð: 2.120.000 kr. )
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"ORIS *ELTSÅN F¾DDIST Å 3VERDLOVSK 
FEBRÒAR ¹RIÈ  (ANN HËF STÎRF
HJ¹ +OMMÒNISTAFLOKKNUM ¹RIÈ
 Ö¹  ¹RA GAMALL OG VANN SIG
SM¹M SAMAN UPP TIL ¾ÈRI METORÈA
(ANN SETTIST Å MIÈSTJËRN FLOKKSINS
Å -OSKVU ¹RIÈ  VARÈ BORGARSTJËRI
ÖAR ¹RIÈ  OG KOMST LOKS Å FRAM
KV¾MDASTJËRN FLOKKSINS ¹RIÈ 
(ANN HRÎKKLAÈIST ÖË ÖAÈAN ¹RIÈ
 EFTIR AÈ HAFA GAGNRÕNT 'ORBAT
SJOV FYRIR AÈ GANGA EKKI NËGU LANGT Å
UMBËTASTARFINU
*ELTSÅN SNERI HINS VEGAR FLJËTT AFTUR
Å STJËRNM¹LIN OG VAR KOSINN ¹ ÖING
¹RIÈ  OG SÅÈAN FORSETI 2ÒSS
LANDS ¹RIÈ  ¥ ¹GÒST ¹RIÈ

BRAUT HANN ¹ BAK AFTUR VALDAR¹NSTIL
RAUN AFTURHALDSAFLA 3OVÁTVELDISINS
OG Å DESEMBER ÖAÈ ¹R LÕSTI HANN ÖVÅ
FORMLEGA YFIR ¹SAMT FORSETUM (VÅTA
2ÒSSLANDS OG ²KRAÅNU AÈ 3OVÁTRÅKIN
V¾RU LIÈIN UNDIR LOK
&ORSETAEMB¾TTINU GEGNDI *ELTSÅN
Å T¾P TVÎ KJÎRTÅMABIL ÖAR TIL HANN AF
HENTI ÖAÈ Å ¹RSLOK ¹RIÈ  Ö¹VER
ANDI FORS¾TISR¹ÈHERRA SÅNUM 6LADI
MÅR 0ÒTÅN SEM ENN Å DAG SITUR SEM
FASTAST Å FORSETAEMB¾TTINU
*ELTSÅN FÁKK FYRST FYRIR HJARTAÈ ¹RIÈ
 OG MUN HAFA FENGIÈ FIMM
SINNUM HJARTA¹FALL MEÈAN HANN
GEGNDI FORSETAEMB¾TTI (ANN GEKKST
UNDIR HJARTAAÈGERÈ HAUSTIÈ 

LÆKNADEILD

Læknadeild Háskóla Íslands var
stofnuð árið 1911 og er ein elsta
deild skólans. Úr læknadeild hafa
útskrifast um 2000 einstaklingar
með embættispróf í læknisfræði.
Íslenskir læknar stunda almennt
framhaldsnám við margar þekktustu
stofnanir og háskólasjúkrahús heims.

Hérna gerist það

Að einni skurðaðgerð kemur
teymi sérfræðinga á sviði
heilbrigðisvísinda. Læknadeild
býður upp á nám í læknisfræði,
sjúkraþjálfun, lífeindafræði og
geislafræði eða rannsóknatengt
meistara- og doktorsnám í lífog læknavísindum.

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36967 03/07

Frá upphafi hefur læknadeild
kappkostað að vera í fararbroddi hvað varðar nýjungar í
rannsóknum og kennslu heilbrigðisvísindagreina. Læknadeild í samstarfi við Landspítalaháskólasjúkrahús og aðrar
heilbrigðisstofnanir leggur sitt
af mörkum við að lyfta Háskóla
Íslands upp í hóp 100 bestu
háskóla í heimi.

Fjórða árs læknanemar í „klínísku námi“ á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

www.hi.is
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Stefnir í óefni að mati lækna

Gróðurhúsalömpum stolið

sóknir á offituvandanum (EASO).
„Í mörgum Evrópulöndum er yfir
helmingur íbúanna of þungur eða
offitusjúklingar.“
Hainer sagði aukakíló einn helsta
áhættuþáttinn sem yki á heilsufarsvandamál og þau styttu meðallífslíkur um tvö ár.
Sérfræðingar hafa sérstakar
áhyggjur af vaxandi offitu barna.
„Yfir 80 prósent of þungra barna
verða það áfram á fullorðinsárum,“
sagði dr. Martin Fried við Karlsháskólann í Prag.
AA

"²$!0%34 !0 Evrópuþjóðir kunna

3!-²¨ ¥ 3 +«2%5 +ONA Å 3EÒL TEKUR
MYND AF SAMÒÈARKVEÈJUM SEM RITAÈAR
HAFA VERIÈ ¹ BORÈA FYRIR UTAN BANDA
RÅSKA SENDIR¹ÈIÈ TIL MINNINGAR UM
FËRNARLÎMBIN  Å 4¾KNIH¹SKËLANUM Å
6IRGINÅU SEM MAÈUR AF SUÈURKËRESKUM
UPPRUNA SKAUT Å ¾ÈI FYRIR VIKU
&2¡44!",!¨)¨!0

að standa frammi fyrir miklum
heilsufarslegum og félagslegum
vanda eftir því sem offita eykst æ
meira meðal bæði fullorðinna og
barna. Þetta sögðu læknar og aðrir
sérfræðingar í offituvandanum
sem voru saman komnir á sunnudag á 15. Evrópuráðstefnunni sem
helguð er þessu viðfangsefni og fór
fram í Búdapest í Ungverjalandi.
„Það ætti að meðhöndla offitusjúklinga innan heilbrigðiskerfisins með alveg sama hætti og gert er
með fólk sem þjáist af hverjum
öðrum flóknum sjúkdómi,“ sagði
Vojtech Hainer, forseti evrópskra
samtaka þeirra sem stunda rann-

!5+!+¥,« 9FIR HELMINGUR %VRËPUBÒA

TELST VERA OF ÖUNGUR
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

,®'2%',5-, Brotist var inn í

gróðurhús í Hveragerði aðfaranótt sunnudags og stolið þaðan
fimm gróðurhúsalömpum.
Talið er að lamparnir séu
komnir í leitirnar því á sunnudagsmorgun rakst gangandi
maður á plastpoka með fimm
gróðurhúsalömpum í Gufudal.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi
er nokkuð algengt að gróðurhúsalömpum sé stolið. Yfirleitt
eru þar á ferðinni menn sem
hyggjast nota lampana til
kannabisræktunar.
Um það bil tíu lampar hverfa
úr gróðurhúsum í Hveragerði á
ári hverju.
ÖO

8eh]Wk\oh_h\baiXb$
<|k`[ffb_d]$
2¨(%22!  6)'4)..) 'ESTIR &ORVARNAHÒSSINS GETA STIGIÈ ¹ VIGT SEM SÕNIR HVERNIG
LÅKAMSÖYNGD ÖEIRRA EYKST MEÈ AUKNUM HRAÈA ,ENDI SAMGÎNGUR¹ÈHERRA Å ¹REKSTRI ¹
 KÅLËMETRA HRAÈA VEGUR HANN   TONN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Fræðsla er
besta vopnið
Alþjóðleg umferðaröryggisvika Sameinuðu þjóðanna hófst í gær. Með vikunni er vakin áhersla á
mikilvægi þess að bæta umferðaröryggi en árlega
láta 1,2 milljónir manna lífið í umferðarslysum.
5-&%2¨!2®29'') Alþjóðaheilbrigð-
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

ismálastofnunin, WHO, skilgreinir afleiðingar umferðarslysa sem
eitt stærsta heilbrigðisvandamál
nútímans. Á hverjum degi látast
um 3.000 manns í umferðarslysum
í heiminum og á Íslandi kosta
umferðarslys á bilinu 21 til 29
milljarða króna á ári.
Umferðaröryggisvikunni
var
formlega ýtt úr vör í Forvarnahúsi Sjóvár í gær. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra kynnti
umferðaröryggisáætlun
stjórnvalda og ítrekaði í erindi sínu að
boðskapurinn um bætta hegðun í
umferðinni ætti alltaf erindi til
almennings. „Það er alveg sama
hversu miklu eftirliti og viðurlögum við beitum, grundvallaratriðið
er betri hegðun í umferðinni,“
sagði Sturla.
Samkvæmt umferðaröryggisáætlun stjórnvalda verður 1,8
milljörðum króna varið til sérstakra umferðaröryggisaðgerða á
næstu fjórum árum. Þá eru ótaldar þær upphæðir sem renna til
vegaframkvæmda.
„Sem dæmi um aukið umfang
má nefna að nú verður lögreglan
mun sýnilegri en áður og eftirlit
verður stóraukið á vegunum. Lögreglan hefur fengið tækjabúnað
til að fylgjast með ökuhraðanum,
eftirlitsmyndavélar hafa verið

settar upp í þéttbýli og við þjóðvegi og þeim verður fjölgað,“
sagði Sturla og benti á að einnig
væri brýnt að bæta vegi og önnur
samgöngumannvirki. Til að mynda
þyrfti að fækka einbreiðum brúm
og aðskilja akstursstefnur á fjölförnustu vegunum.
Samhliða upphafi umferðaröryggisvikunnar var opnuð sýning í
Forvarnahúsinu. Þar geta gestir
meðal annars skoðað veltibíl, ökuhermi, ölvunargleraugu og bílbeltasleða. Áhersla er lögð á
umfjöllun um hraða og ölvun sem
orsakavald í alvarlegum umferðarslysum.
„Það liggur alveg ljóst fyrir að
hrað- og ölvunarakstur er það sem
við þurfum að einbeita okkur að
núna,“ segir Sigurður Helgason,
verkefnisstjóri Umferðarstofu, en
áhættuhegðun ökumanna er helsta
orsök alvarlegra umferðarslysa.
„Fræðsla og eftirlitið er besta
vopnið. Ég hef mikla trú á forvarnarstarfinu og unga fólkinu.
Það er unga fólkið sem breytir
mestu og árangur í þeirra hópi í
sambandi við tjón og óhöpp hefur
stórbatnað,“ segir Sigurður.
Þetta er í fyrsta sinn sem
umferðaröryggisvikan er haldin
en gert er ráð fyrir að hún verði
haldin á þriggja ára fresti.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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$ANSKIR OG GR¾NLENSKIR VÅSINDAMENN RANNSAKA FERÈIR ROSTUNGA YFIR SUMARTÅMANN MEÈ GERVIHNATTASENDUM

Koffínsápa í
morgunsárið

Hulunni svipt af rostungaráðgátu

(2%).,4) Koffínsápur hafa verið

6¥3).$) Teymi danskra og græn-

settar á markað fyrir þá sem ekki
hafa tíma til að fara bæði í bað og
fá sér kaffisopa í hamaganginum
á morgnanna.
Framleiðendur sápunnar, sem
hlotið hefur nafnið „Shower
Shock“ eða Sturtustuð, segja að
sápan gefi frá sér koffín sem
líkaminn dregur í sig og hafi
sömu áhrif og tveir kaffibollar.
Í sápunni eru einnig piparmintu- og sítrónuilmefni, svo
notendur angi ekki af kaffi eftir
sturtuna. Ófrískum konum og
börnum er ráðið frá því að nota
sápuna, sem kostar um 250
krónur hvert stykki.
SH

lenskra vísindamanna hafa fest
gervihnattasenda á átta rostunga í
því skyni að rannsaka hvert skepnurnar halda á sumrin, en til þessa
hefur mjög lítið verið vitað um
ferðir rostunga yfir sumartímann.
Einnig er vonast til að sendarnir
geri mögulegt að varpa ljósi á það
hvaða áhrif veiðar, olíuleit og
hinar hnattrænu loftslagsbreytingar hafa á rostunga Norðurhafa.
Atlantshafsrostungarnir
við
Vestur-Grænland eru ein af minnst
átta undirtegundum rostunga sem
til eru í heiminum. Sendarnir voru

festir á rostunga á hafísnum milli
Vestur-Grænlands og Baffinseyjar, sem tilheyrir Kanada.
Vonast er til að sendarnir tolli á
skepnunum í að minnsta kosti tvo
til þrjá mánuði, jafnvel lengur.
„Svona sendar eru himnasending
fyrir þá sem rannsaka sjávarspendýr,“ hefur fréttavefur BBC eftir
leiðangursstjóranum Mikkel Villum Jensen. Almenningi verður
gert kleift að fylgjast með ferðum
hinna merktu rostunga í gegnum
fréttavef BBC, undir flipanum
„Walrus Watch“.
AA
2/345.'52 &YLGST MEÈ
FERÈUM 'R¾NLANDSROSTUNGA
./2$)#0(/4/3!&0

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður

«0)¨ %&4)2 -5.#( ¶ETTA FR¾GA M¹LVERK

VAR Å VÎRSLU ÖJËFA Å TVÎ ¹R

&2¡44!",!¨)¨!0

!ÈSTOÈUÈU -UNCH ÖJËFANA

Fengu þunga
fangelsisdóma
./2%'52 !0 Áfrýjunardómstóll í
Noregi dæmdi þrjá menn í allt að
níu og hálfs árs fangelsi fyrir að
hafa aðstoðað vopnaða þjófa við að
stela tveimur málverkum eftir
Edvard Munch árið 2004.
Málverkin Ópið og Madonna,
sem talin eru ómetanleg, fundust
töluvert skemmd í ágúst síðastliðnum, rúmlega tveimur árum eftir að
þeim var stolið um hábjartan dag
frá Munch-safninu í Ósló.
Mennirnir þrír voru sýknaðir í
héraðsdómi í Ósló á síðasta ári, en
áfrýjunardómstóllinn hefur nú
dæmt einn mannanna í níu og hálfs
árs fangelsi, annan í níu ára og
þann þriðja í fimm og hálfs árs
fangelsi.
GB

3AMBAND VIÈ 0ALESTÅNUMENN

Jón styður tillögu Valgerðar
34*«2.-, Jón Sigurðsson,

formaður Framsóknarflokksins,
styður hugmynd Valgerðar
Sverrisdóttur utanríkisráðherra að
koma á eðlilegu sambandi við
þjóðstjórn Palestínu.
„Það er ekkert
nema gott um
þetta að segja,“
segir Jón, en
ítrekar áherslur
Valgerðar um að
þjóðstjórnin
skuli viðurkenna
tilverurétt
Ísraelsríkis og
*«. 3)'52¨33/.
fleira.
Ef íslenska ríkið kemur á
sambandi við þjóðstjórnina verður
það annað stjórnvaldið í Evrópu til
þess. Norðmenn hafa nú þegar
komið á slíku sambandi.
Ekki hefur tekist að fá Geir H.
Haarde forsætisráðherra til að tjá
sig um þetta mál, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir.
KËÖ

,®'2%',5&2¡44)2
'EFIÈ Å ¹ 2EYKJANESBRAUTINNI
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM STÎÈVAÈI ÖRJ¹
ÎKUMENN FYRIR HRAÈAKSTUR ¹ 2EYKJA
NESBRAUTINNI AÈFARANËTT M¹NUDAGS 3¹
SEM HRAÈAST ËK VAR ¹  KÅLËMETRA
HRAÈA EN H¹MARKSHRAÈI ¹ ÖESSUM SLËÈ
UM ER  KMKLST (ANN ¹ LÅKAST TIL VON
¹ AÈ MISSA PRËFIÈ UM TÅMA

KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG
ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum
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,EIKSKËLAR¹È HEFUR SAMÖYKKT AÈ HEFJA SAMNINGAVIÈR¾ÈUR VIÈ (JALLASTEFNUNA

Hjalli tekur við Laufásborg
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2%9+*!6¥+ Leikskólaráð hefur samþykkt að ganga til samningaviðræðna við forsvarsmenn Hjallastefnunnar um að taka yfir rekstur
leikskólans Laufásborgar og að
rekstur hefjist í samræmi við það
í haust. Viðræður hefjast við forsvarsmenn Hjallastefnunnar í
næstu viku.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður leikskólaráðs, segir að
Laufásborg hafi í mörg ár verið
rekin með sama hætti og leikskólar á vegum Hjallastefnunnar og
fyrir liggi viljayfirlýsingar foreldra og kennara um að Hjallastefnan taki við skólanum. Þorbjörg segir borgaryfirvöld einnig

¶/2"*®2' (%,'! -!2'2¡4 0,!
6)'&²3$«44)2
«,!&3$«44)2

spennt fyrir því að koma upp
grunnskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík.
Leikskólaráð hefur verið að endurskoða samninga við einkareknu

skólana í borginni. Þorbjörg segir
að vilji sé til þess að samræma
þessa samninga og einfalda.
Fulltrúar minnihlutans sátu í
atkvæðagreiðslu um tillöguna um
Laufásborg. Í bókun þeirra sagði
að tillagan fæli ekki aðeins í sér
málsmeðferð heldur einnig niðurstöðu. Skynsamlegra væri að fara
ofan í saumana á faglegum og
fjárhagslegum forsendum, fordæmisgildi og samningum við
starfsfólk áður en afstaða væri
tekin um að fela Hjallastefnunni
rekstur Laufásborgar. Fulltrúar
meirihlutans mótmæltu því. Ekki
náðist í Júlíus Vífil Ingvarsson,
formann menntaráðs.
GHS

,®'2%',5&2¡44)2
"IFHJËLAMAÈUR Å LOFTKÎSTUM
®KUMAÈUR BIFHJËLS VAR FLUTTUR ¹
SJÒKRAHÒS ¹ SUNNUDAG EFTIR SLYS ¹ 3UÈ
URVÎLLUM Å 2EYKJANESB¾ ®KUMAÈUR
INN MISSTI STJËRN ¹ HJËLINU OG SÎGÈU
SJËNARVOTTAR AÈ HANN HEFÈI BËKSTAF
LEGA TEKIST ¹ LOFT UNS HANN HAFNAÈI ¹
STÁTT VIÈ INNKEYRSLU ÅBÒÈARHÒSS ®KU
MAÈURINN FANN TIL Å BAKI OG HNAKKA EN
MEIÈSLI HANS REYNDUST EKKI ALVARLEG
(JËLIÈ ER MIKIÈ SKEMMT

www.framsokn.is/reykjavik

Ábyrg auðlindanýting í sátt
við umhverﬁð og þjóðina
Jón Sigurðsson og Jónína Bjartmarz halda opinn
hádegisfund um umhverﬁsmál á Sólon í dag
24. apríl kl. 12:00.
M.a. verður fjallað um auðlindanýtingu, náttúruvernd og loftslagsmál.
Allir velkomnir!

Kosningaskrifstofa í Reykjavík, Skógarhlíð 20, 105 Reykjavik, sími: 582 9499, reykjavik@framsokn.is

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Krefjast annars dómara
$«-3-, „Stefnendur hafa af því

ÁRSFUNDUR

2007

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel,
Reykjavík miðvikudaginn 25. apríl 2007 kl. 17.00.

Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Tillaga til breytinga á samþykktum sjóðsins.
3. Tillaga um hækkun réttinda.
4. Önnur mál, löglega upp borin.
Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu sjóðsins og er einnig
að finna á heimasíðunni, www.gildi.is
Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi
og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum
stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum
standa, fer með atkvæði á ársfundinum.
Reykjavík 10. apríl 2007,

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

ÅSLENSKA RÅKINU OG SAMKEPPNISYFIRVÎLDUM ÖYRFTI AÈ VÅKJA S¾TI

Lögmenn olíufélaganna krefjast þess að Sigrún Guðmundsdóttir dómari víki sæti. Kristinn Hallgrímsson
líkti samráðinu við innbrot þar sem engu var stolið.
Lögmaður samkeppnisyfirvalda mótmælti.

Framsókn í Reykjavík

lífeyrissjóður
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Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

áhyggjur að mótaðar skoðanir
dómara, sem komið hafa fram í
fyrri skaðabótamálum sem nýlega
var dæmt í, geri það að verkum að
hlutleysis sé ekki gætt,“ sagði
Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður og stjórnarformaður Olís, í gær
er hann rökstuddi kröfu olíufélaganna um að Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari skyldi víkja sæti.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu gera lögmenn Olís,
Kers, áður Olíufélagsins, og
Skeljungs kröfu um að Sigrún víki
sæti aðallega á grundvelli þess að
hún hafi með sératkvæði sínu í
máli Sigurðar Hreinssonar gegn
Keri útilokað sig frá því að geta
dæmt í máli olíufélaganna gegn
samkeppnisyfirvöldum
og
íslenska ríkinu. Þess er krafist að
1,5 milljarða sekt samkeppnisyfirvalda vegna samráðsins verði
dæmd ógild og látin niður falla.
Í sératkvæði Sigrúnar í fyrrnefndu máli kemur fram að Ker
hafi með samráði við hin olíufélögin aflað sér „ólögmæts ávinnings“ með því að „fella ávinninginn inn í söluverð á bensíni og
olíu“.
Kristinn Hallgrímsson, lögmaður Kers, sagði forsvarsmenn olíufélaganna ávallt hafa haldið því
fram að ekkert benti til þess að
samráð olíufélaganna hefði valdið
tjóni. „Þetta er eins og um innbrot
hafi verið ræða, en engu stolið,“
sagði Kristinn er hann gerði grein
fyrir því að þótt samráð hefði
verið viðhaft þá væri það aðalatriðið að ávinningurinn af því hefði
enginn verið.
Gísli Baldur tók í sama streng
en sagði forsvarsmenn olíufélaganna hafa skipst „óvarlega á tölvuskeytum“ og vitnaði þar til samskipta
forsvarsmanna

olíufélaganna sem starfsmenn
samkeppnisyfirvalda komu upp
um. Skjalfest dæmi um samskipti
forsvarsmanna olíufélaganna sín
á milli nema hundruðum í skýrslu
samkeppnisyfirvalda.
Heimir Örn Herbertsson, lögmaður samkeppnisyfirvalda og
ríkisins, sagði rök lögmanna olíufélaganna ekki standast skoðun.
Sagði hann engin lög segja til um
að dómarar þyrftu að víkja sæti í
máli þótt þeir hafi komist að einhverjum tilteknum niðurstöðum í
öðrum málum. Á því væri ekki
hægt að byggja.

Þetta er eins og um innbrot hafi verið að ræða,
en engu stolið.
+2)34).. (!,,'2¥-33/.
,®'-!¨52 +%23

Að lokum beindi hann því til lögmanna olíufélaganna hvers vegna
sömu kröfu hefði ekki verið beint
að Skúla Magnússyni sem hefði
verið meðal dómara í fyrri skaðabótamálum. „Af hverju var þessu
ekki beint til Skúla eins og lögmaðurinn bendir á?“ spurði Sigrún lögmenn olíufélaganna eftir
að Heimir Örn hafði lokið máli
sínu. Nefndu lögmennirnir að þeir
hefðu fengið spurnir af því að
Skúli væri að hætta sem dómari
og taka við stöðu hjá EFTA í Lúxemborg og því hefði þeim þótt
óþarft að bera kröfuna fram. En
aðalatriði málsins væri það að Sigrún tæki skýra afstöðu í sératkvæðinu í fyrrnefndu máli, að
óumdeilt samráð olíufélaganna
hefði valdið tjóni og hækkað verð
á eldsneyti. „Það er grundvallaratriðið,“ sagði Kristinn áður en hann
lauk máli sínu. MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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Refsiverð samskipti við börn

Árangurinn
kemur með ástundun

36¥¶*«¨ Beatrice Ask, dómsmála-

ráðherra Svíþjóðar, ætlar að
leggja fram frumvarp þar sem
fullorðnum er bannað að leita
eftir sambandi við barn á netinu
þar sem markmiðið er greinilega
að hitta barnið og misnota
kynferðislega.
Verði frumvarpið samþykkt
ganga Svíar lengra en aðrar
þjóðir í baráttunni við barnaníðinga fyrir utan Breta.
Samkvæmt breskum lögum er
hægt að dæma fullorðinn í allt að
sex mánaða fangelsi fyrir að hafa
samband við barn á netinu. Eigi
misnotkun sér stað getur dómur
hljóðað upp á tíu ár.
GHS

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku til
að byrja daginn. Kellogg's Special K er bragðgóður og hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg lífsnauðsynleg
vítamín og síðast en ekki síst járn.
„Golfið er mitt stærsta áhugamál. Til að ná árangri í golfíþróttinni
verð ég að vera í góðu formi. Sund og hlaup henta mér mjög vel,
ég stunda þessar tvær íþróttir reglulega. Svo skrepp ég líka í
ræktina. Í hlaupinu fæ ég útrás og það styrkir líka þolið. Sundið tek
ég rólega, það er slökunin mín. Kellogg's Special K er hluti af
þessu öllu, morgunmatur sem sér mér fyrir orku, prótíni, vítamínum og steinefnum. Ef mig svengir milli mála hika ég ekki við
að fá mér skál eða stöng af Kellogg's Special K. Þá er ég góð
í gegnum daginn. Þessi lífsstíll er orðinn
að vana hjá mér, orðinn hluti af
mér. Ég er ánægð með það.“
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¶INGKOSNINGAR Å 3ÕRLANDI

Kosningar sem
breyta sáralitlu
3µ2,!.$ !0 Stjórnarandstæðing-

ar í Sýrlandi segja þingkosningar,
sem haldnar voru þar á sunnudag
og mánudag, hafa verið skrípaleik og kosningaþátttakan hafi
verið sáralítil.
Ríkisdagblöð halda því hins
vegar fram að í kosningunum hafi
verið „gífurleg þátttaka“ og „hörð
samkeppni“.
Kosningarnar breyta hins
vegar litlu því meirihluti þingsæta er fyrirfram frátekinn fyrir
stjórnarflokkana. Stjórnvöld
vonast þó til þess að þær bæti
ímynd landsins.
Ekki er búist við að úrslit liggi
fyrir fyrr en á morgun.
GB

,®'2%',5-, Lögreglan í
Borgarnesi hafði afskipti af
tveimur ökumönnum í fyrrinótt
sem grunaðir eru um að hafa ekið
undir áhrifum fíkniefna. Um tvö
aðskilin mál var að ræða.
Ökumennirnir voru báðir
stöðvaðir í grennd við Borgarnes
við hefðbundið eftirlit og
fljótlega kom í ljós að báðir voru
í annarlegu ástandi. Í bíl annars
fann lögregla kannabis.
ÖO

F í t o n / S Í A

Kannabisefni
fundust í bíl
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«KU UNDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA

Katrín Dögg Hilmarsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Golfsambands Íslands.



 APRÅL  ¶2)¨*5$!'52

(6!¨ %2 !¨ &2¡44! !..! +2)34*.3$«44)2 6¡,34*«2)

„ ORÐRÉTT“

Leitar að bréfi og spáir í pólitík

Engan þykjustuleik

Íslenska Vatíkanið

b¶AÈ VERSTA SEM MENN G¾TU
GERT ER AÈ FARA Å EINHVERS KON
AR ÖYKJUSTULEIK OG REYNA AÈ
BÒA ÖARNA TIL FORNMINJAR ¡G
HELD AÈ ÖAÈ SÁ ÖAÈ HALL¾RIS
LEGASTA SEM TIL ER ¶AÈ SEM ER
EINU SINNI GLATAÈ ER GLATAÈm

b3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN LIFIR ¹
ÖEIM ËTVÅR¾ÈA H¾FILEIKA AÈ
VERA FYRSTA FLOKKS HNAPPABÅTIR
OG KUNNA EINNIG AÈ SKIPTA
UM P¹FA ¹N ÖESS AÈ NOKKUÈ
BREYTIST Å 6ATÅKANINUm
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nær og fjær
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Þessu verður
að bæta úr
b¶EGAR ÁG LAS GREININA FÁKK ÁG HROLL
VIÈ AÈ GERA MÁR AÈST¾ÈUR ÖESS
ARA MANNA Å HUGARLUND m SEGIR ²LFAR
%YSTEINS
SON MAT
REIÈSLUMEIST
ARI ¹ ¶REM
UR &RÎKKUM
UM FRÁTTIR AF
MATAREITR
UN FJÎRUTÅU
VERKAMANNA
VIÈ +¹RA
HNJÒKA b¶AÈ
²,&!2 %934%).33/. ER ALVEG AGA
LEGT AÈ HEYRA
-ATREIÈSLUMEISTARI
AF AÈST¾È
UM ÖEIRRA ÖARNA OFAN Å JÎRÈINNI ÖAR
SEM ÖEIR ÖURFA AÈ SLEIKJA RAKA VEGGI
TIL AÈ SVALA ÖORSTA SÅNUM 3VO ÖEGAR
ÖEIR F¹ EITTHVAÈ AÈ DREKKA Ö¹ ÖURFA
ÖEIR AÈ DÕFA KÎNNUNUM OFAN Å OPIÈ
FAT ¶AÈ SÁR HVER MAÈUR AÈ MENN
SEM EKKI HAFA FULLN¾GJANDI KLË
SETT OG HREINL¾TISAÈSTÎÈU GETA
BORIÈ MEÈ SÁR SMIT Å MAT -ATURINN
HEFUR VERIÈ Å LAGI ÖEGAR HANN KOM
NIÈUR TIL ÖEIRRA EN ÖAR SEM ÖEIR HAFA
EKKI GETAÈ ÖVEGIÈ SÁR UM HENDURN
AR FER SVONA (ANDÖVOTTUR ER NÒMER
EITT TVÎ OG ÖRJÒ Å SVONA AÈST¾ÈUM
¡G ER SVOLÅTIÈ HNEYKSLAÈUR ¹ ÖESSU
EN VONAST TIL ÖESS AÈ ÒR ÖESSU VERÈI
B¾TT

b!KKÒRAT ÖESSA STUNDINA ER ÁG NIÈRI Å KJALL
ARA AÈ LEITA AÈ BRÁFI SEM MÁR VAR SENT
Å KRINGUM  ¶ETTA ER MJÎG FAL
LEGT BRÁF SEM ÁG VIL ENDILEGA FINNA m
SEGIR !NNA +RISTJ¹NSDËTTIR VÁLSTJËRI
HJ¹ /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR OG EINN
AF MEST LESNU BLOGGURUM LANDS
INS
!NNA SEGIR AÈ BRÁFIÈ GËÈA
¾TLI HÒN AÈ NOTA ¹ $ALE
#ARNIGIE N¹MSKEIÈI
b¶ETTA BRÁF LÕSIR TIL
FINNINGATENGSLUM
¶AÈ VAR ÖAÈ VEL GERT
AÈ ÖAÈ BREYTTI LÅFI
MÅNU ¥ RAUN VAR
ÖAÈ UPPHAFIÈ ¹
SIGRI MÅNUM ¡G
VAR BÒIN AÈ BERJ

AST MINNI BAR¹TTU ¹RUM SAMAN ,ENGST AF GEKK
ÖAÈ ILLA ¶ETTA BRÁF VAR NÕTT UPPHAF
!NNARS VAR ÁG ¹ N¾TURVAKT Å NËTT OG
N¾STA VERKEFNI HJ¹ MÁR ER N¹MSKEIÈ
OG FUNDUR HJ¹ 4RANS ¥SLAND 3VO FER ÁG
¹ FUND Å (OLLANDI FLJËTLEGA ÖANNIG AÈ
ÖAÈ ER MARGT AÈ GERA m SEGIR !NNA
¥ BLOGGI ®NNU HEFUR OFT GEFIÈ
AÈ LÅTA SKOÈANIR HENNAR ¹ HINUM
ÕMSU M¹LUM p EINKUM STJËRN
M¹LUM b¶AÈ ER ALLTAF JAFN
GAMAN AÈ BLOGGA AÈ VÅSU GEKK
ÖETTA EKKI VEL HJ¹ MÁR Å G¾R
¡G HELD AÈ HEIMSËKNIRNAR
HAFI FARIÈ NIÈUR FYRIR ÖÒSUND
5M STJËRNM¹L HEF ÁG ÖAÈ AÈ
SEGJA AÈ ÁG HEF TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
BOTNINUM SÁ N¹È OG NÒ SÁ
ALLT ¹ UPPLEIÈm

'²--¥")2.)2
!¨!,,%'! ²2 '%,!4¥.)
N 3¾LG¾TISHLAUP F¾ST Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM -EÈ
ÖVÅ VINS¾LLA ERU bGÒMMÅBIRN
IRm NAMMIHLAUP SEM ER BÒIÈ
AÈ MËTA EINS OG LITLA BIRNI OG
ERU Å ALLS KONAR LITUM "RAGÈ FER
SVO EFTIR ÖVÅ Å HVAÈA LIT BANGS
INN ER 'ÒMMÅBIRNIR ERU AÈALLEGA
GERÈIR ÒR GELATÅNI SEM ER HLAUP
KENNT LYKTARLAUST OG BRAGÈLAUST
PRËTÅN SEM UNNIÈ ER ÒR DÕRAAF
URÈUM 4IL AÈ F¹ BRAGÈ OG
LIT ¹ BANGSANA ER
SVO SYKRI EÈA
ÎÈRUM S¾TUEFN
UM BRAGÈ OG LIT
AREFNUM B¾TT
VIÈ EFTIR
ÖÎRFUM

Allt mælir með umhverfisvitund
Heimasíðan Náttúran.is
verðu opnuð á morgun en
á henni má finna aragrúa
upplýsinga um hvaðeina
sem lýtur að náttúruvernd.
Vefurinn er hugarfóstur
Guðrúnar Tryggvadóttur,
sem hefur helgað sig verkefninu í fjögur ár með það
að markmiði að efla umhverfismeðvitund neytenda
og búa til tæki til að hafa
áhrif á markaðinn.
Dagur umhverfisins er á morgun
og
mun
Jónína
Bjartmarz
umhverfisráðherra af því tilefni
opna vefinn Náttúran.is á Kjarvalsstöðum. Á vefnum má finna
ítarlegar upplýsingar um umhverfisvottuð fyrirtæki, vörur og þjónustu á Íslandi í dag. Þá er þar líka
listi yfir græn fyrirtæki og stofnanir, sem og netverslun þar sem
finna má um úrval umhverfisvænna vara.
Hugmyndina að vefnum segist
Guðrún hafa fengið fyrir um fjórum árum, þegar hún var „bara
myndlistarmaður úti í bæ“, búin
að taka þátt í baráttunni gegn
Kárahnjúkavirkjun og lotið þar í
lægra haldi. „Ég tók mikinn þátt í
baráttunni gegn virkjunni, bjó til
auglýsingar og fleira í sjálfboðavinnu. Þegar við töpuðum þeirri

'5¨2². 429''6!$«44)2 (EFUR UNNIÈ HUGMYND SINNI BRAUTARGENGI Å FJÎGUR ¹R OG

UPPSKER ¹RANGUR ERFIÈIS SÅNS ¹ MORGUN ÖEGAR UMHVERFISR¹ÈHERRA OPNAR VEFINN
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baráttu var ég algjörlega miður
mín. Ég gat ekki hugsað mér að
fara aftur að hanna auglýsingar
fyrir fyrirtæki en láta umhverfismálin sitja á hakanum. Þá fékk ég
þá hugmynd að safna saman þeim
upplýsingum sem til eru um
umhverfismál í samhengi við
vörur og þjónustu og setja það
fram á aðgengilegan hátt á netinu.

Hugmyndin er sú að fólk sem vill
leggja sitt af mörkum til umhverfismála geti fundið allar þær upplýsingar sem það þarf á einum
stað.“
Á bak við síðuna liggur mikil
vinna; Guðrún réðst í það sjálf að
safna öllum þeim upplýsingum
sem hún gat fundið um umhverfismál auk þess sem það kostaði

mikla vinnu að vinna þessari hugmynd brautargengi. „Þegar ég
byrjaði var ég svo sem ekkert sérstaklega vel að mér um þessi mál
en eftir að hafa helgað mig þessu
verkefni í fjögur ár veit ég sjálfsagt meira en margir umhverfisfræðingar. Hálfu ári eftir að ég
byrjaði áttaði ég mig á að ég þyrfti
að afla mér aukinnar kunnáttu og
þekkingar þannig að ég fór á námskeið til að læra að gera viðskiptaáætlanir, gerði eina slíka og tróð
mér inn hjá forstjórum fjölmargra
fyrirtækja til að búa til samvinnugrundvöll.“
Guðrún segir að umhverfisvitund neytenda fari sífellt vaxandi
og trúir að eftirspurn eftir vef
sem þessum eigi eftir að verða
mikil. „Þeim fer fjölgandi sem eru
meðvitaðir um umhverfismál og
vita að ástandið er ekki eins og
best væri á kosið. Ef allir legðu
sitt af mörkum mætti hins vegar
snúa því við.“ Þá segir Guðrún það
algengan misskilning að það sé
dýrara en ella að velja vörur og
þjónustu út frá umhverfissjónarmiðum. „Umhverfisvitund er
beintengd sparnaði og því ekki
síður fjárhagslega hagkvæmt að
grípa til hennar. Ég er í rauninni
dálítið hissa á því að vefur eins og
þessi hafi ekki komið fram fyrr,
því það mælir í rauninni allt með
umhverfisvitund Ég held að þetta
eigi eftir að verða áhrifaríkt tæki
fyrir neytendur í framtíðinni.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR HLAUT ¥SLENSKU ÖÕÈINGARVERÈLAUNIN FYRIR 7UTHERING (EIGHTS

Margradda ástarsaga á auðugu
og blæbrigðaríku nútímamáli
Kjörskrár vegna kosninga til Alþingis
sem fram eiga að fara laugardaginn 12.
maí 2007 skulu lagðar fram eigi síðar en
miðvikudaginn 2. maí 2007.
Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum hentugum stað sem
sveitarstjórn auglýsir sérstaklega. Kjörskrá
skal liggja frammi á almennum skrifstofutíma til kjördags.
Þeim sem vilja koma að athugasemdum við
kjörskrá er bent á að senda þær hlutaðeigandi sveitarstjórn. Athygli er vakin á því að
sveitastjórn getur allt fram á kjördag gert
leiðréttingar á kjörskrá, ef við á.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið,
23. apríl 2007.

Hin kunna bókmenntakona og þýðandi Silja Aðalsteinsdóttir hlaut í
gær Íslensku þýðingarverðlaunin
fyrir þýðingu sína á hinni sígildu
skáldsögu Wuthering Heights
eftir Emily Brontë sem Bjartur
gaf út á síðasta ári. Silja hefur
komið víða við í bókmenntalífi
þjóðarinnar og starfað sem fræðimaður, kennari, blaðamaður, ritstjóri og síðast en ekki síst þýðandi merkra verka.
Í áliti dómnefndar sem valdi
sigurvegarann úr hópi sex valinna
þýðinga segir: „Með þýðingu sinni
á Wuthering Heights eftir Emily
Brontë hefur Silju Aðalsteinsdóttur tekist að flytja skáldverk frá
miðri 19. öld yfir á trúverðugt
nútímamál og auðvelda þannig
aðgengi yngri kynslóða að þessu
sígilda verki.
Wuthering Heights er átakamikil og margradda ástarsaga sem
gerist í sveitum Englands í upphafi 19. aldar. Í áreynslulausum
texta, sem tekur mið af tungutaki
okkar samtíma, nær Silja að koma
hrjáðum röddum og lynggrónum
vindheimum afar vel til skila. Þýðing hennar er á auðugu og blæbrigðaríku máli, heldur tryggð við
frumtextann eins og kostur er og
vitnar í leiðinni um hugkvæmni og
listfengi þýðanda sem er samgró-

"%333!34!¨)2 &ORSETI ¥SLANDS «LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON AFHENDIR 3ILJU !ÈALSTEINSDËTT
UR ¥SLENSKU ÖÕÈINGARVERÈLAUNIN VIÈ H¹TÅÈLEGA ATHÎFN ¹ "ESSASTÎÈUM Å G¾R ¶ETTA ER Å
ÖRIÈJA SKIPTI SEM 3ILJA HLÕTUR VERÈLAUNIN
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inn íslenskri tungu eftir áratuga
starf á menningarakrinum.“
Í dómnefndinni sátu þau Rúnar
Helgi Vignisson formaður, Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Jórunn Sigurðardóttir. Aðrir þýðendur sem tilnefndir voru af valnefnd
þýðenda voru Atli Magnússon
fyrir þýðingu sína á bókinni Nostromo eftir Joseph Conrad, útg.
Mál
og
menning,
Ástráður
Eysteinsson og Eysteinn Þorvalds-

son fyrir þýðingu sína á bókinni
Umskiptin eftir Franz Kafka, útg.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur,
Fríða Björk Ingvarsdóttir fyrir
þýðingu sína á Dætur hússins, útg.
Salka, og Kristian Guttesen fyrir
þýðingu sína á bókinni Brekkan
eftir Carl Frode Tiller, útg. Salka.
Þetta er þriðja sinnið sem Félag
þýðenda stendur fyrir verðlaununum og nema þau 400.000 kr.
PBB
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Sögulegar kosningar harðlega gagnrýndar



.ÕAFSTAÈNAR KOSNINGAR Å FJÎLMENNASTA RÅKI
!FRÅKU .ÅGERÅU HAFA VERIÈ HARÈLEGA GAGN
RÕNDAR AF STJËRNARANDST¾È
INGUM OG KOSNINGAEFTIR
LITSFULLTRÒUM (¹V¾R
AR RADDIR ERU
UPPI UM AÈ
KOSNING
ARNAR VERÈI
ËGILDAR
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(VERNIG VAR KOSNINGAEFTIRLITI SINNT
&ULLTRÒAR FR¹ %VRËPUSAMBANDINU %FNAHAGS
SV¾ÈI 6ESTUR !FRÅKU OG 3AMVELDINU SINNTU
KOSNINGAEFTIRLITI VIÈ KOSNINGARNAR ¹SAMT INN

fréttir og fróðleikur
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Viljum vera
valkostur
(UGMYNDIR ERU UPPI UM AÈ STOFA
GRUNNSKËLA Å 2EYKJAVÅK SEM REKINN
VERÈUR UNDIR FORMERKJUM (JALLASTEFN
UNNAR -ARGRÁT 0¹LA
«LAFSDËTTIR ER HÎF
UNDUR (JALLASTEFN
UNNAR
(VAÈ ER (JALLA
STEFNAN
(JALLASTEFNAN ER
MANNR¾KTARAÈFERÈ Å
-!2'2¡4 0,!
UPPELDIS OG MENNT
«,!&3$«44)2
UNARSTARFI MEÈ SÁR
STAKA ¹HERSLU ¹ PERSËNULEGA VELFERÈ
BARNA JAFNRÁTTI OG SKÎPUN ¶AÈ SEM
EINKENNIR OKKAR AÈFERÈIR ERU KYNJA
SKIPTIR HËPAR OG SJ¹LFSKÎPUÈ N¹MS
GÎGN Å STAÈ HEFÈBUNDINNA N¹MSBËKA
OG LEIKFANGA
(VERS VEGNA ÖESSI KYNJASKIPTING
!LLT BENDIR TIL ÖESS AÈ KYNIN KOMI ¹
ËLÅKAN M¹TA ÒT ÒR SKËLAKERFINU -ARGT
GERIR KYNIN ËLÅK OG ÖAÈ HEFUR Å FÎR MEÈ
SÁR NEIKV¾ÈAR AFLEIÈINGAR FYRIR B¾ÈI
KYNIN 3TÒLKUR F¹ OF LITLA ATHYGLI OG OF
H¾GA KENNSLU MEÈAN DRENGIRNIR SEM
ERU SEINNI TIL HVAÈ VARÈAR EINBEITINGU
F¹ KENNSLUH¾TTI SEM HENTA ÖEIM ILLA
OG ÖAR MEÈ SLAKAN N¹MS¹RANGUR
%R (JALLASTEFNAN Å SËKN
6AFALÅTIÈ "¾ÈI HÁR OG ERLENDIS &OR
ELDRAR SÕNA OKKAR STARFI MIKINN ¹HUGA
OG ÖEIR SEM ÖEKKJA LEIKSKËLANA OKKAR
HAFA ¹HUGA ¹ GRUNNSKËLA AF ÖESSU
TAGI ¶AÈ ER MIKILV¾GT AÈ ÖETTA VAL SÁ
TIL STAÈAR 6ALKOSTUR ÖAÈ ER ÖAÈ SEM
VIÈ VILJUM VERA

!F HVERJU VORU KOSNINGARNAR SÁRSTAKAR
¶ETTA VAR Å FYRSTA SKIPTI Å SÎGU LANDSINS SEM
KOSIÈ VAR UM NÕJAN FORSETA TIL AÈ TAKA VIÈ
VÎLDUM AF ÎÈRUM ÖJËÈKJÎRNUM FORSETA .Ò
VERANDI FORSETI /LUSEGUN /BASANJO HEFUR
SETIÈ EINS LENGI OG LÎG LEYFA (ANN KOMST
TIL VALDA ÖEGAR HANN SIGRAÈI Å KOSNINGUN
UM ¹RIÈ  ¶¾R KOSNINGAR ¹TTU AÈ MARKA
ENDALOK HERSTJËRNA SEM LENGI HÎFÈU SETIÈ
VIÈ VÎLD Å .ÅGERÅU OG F¾RA VÎLDIN AFTUR TIL
FËLKSINS ¶R¹TT FYRIR AÈ /BASANJO HAFI KOMIÈ
MARGVÅSLEGUM UMBËTUM Å GEGN HAFA KOSN
INGAR Å LANDINU Å SÅAUKNUM M¾LI MARKAST AF
KOSNINGASVINDLI

LENDUM AÈILUM !È SÎGN FULLTRÒA %VRËPU
SAMBANDSINS MÎRKUÈUST KOSNINGARNAR AF OF
BELDI LÁLEGRI SKIPULAGNINGU SKORTI ¹ GEGN
S¾I ÒTBREIDDU REGLULEYSI UMTALSVERÈU
SVINDLI SVIPTINGU ¹ KOSNINGARÁTTI OG HLUT
DR¾GNI
(VERNIG ER KOSNINGAKERFIÈ
&ORSETI OG  RÅKISSTJËRAR ERU KOSNIR Å BEINNI
KOSNINGU TIL TVEGGJA FJÎGURRA ¹RA KJÎRTÅMA
BILA AÈ H¹MARKI &ORSETAFRAMBJËÈANDI ÖARF
AÈ HLJËTA FLEST ATKV¾ÈI OG AÈ MINNSTA KOSTI
FJËRÈUNG ATKV¾ÈA Å  AF  RÅKJUM LANDS
INS %F ENGINN ER ËYGGJANDI SIGURVEGARI VERÈ
UR KOSIÈ ¹ MILLI ÖESS FRAMBJËÈANDA SEM FÁKK
FLEST ATKV¾ÈI Å HEILDINA OG ÖESS FRAMBJËÈ
ANDA SEM FÁKK MEIRIHLUTA ATKV¾ÈA Å FLESTUM
RÅKJUM

Baráttan hafin um miðjufylgið
Strax eftir að fyrri umferð
frönsku forsetakosninganna
lauk hófst barátta frambjóðendanna tveggja sem
eftir standa – hægrimannsins Nicolas Sarkozy og
sósíalistans Ségolène Royal
– um atkvæði þeirra sem
ekki kusu þau.
Munar þar langmestu um hin 18,6
prósent
sem
miðjumaðurinn
François Bayrou fékk, en hann
hefur ekki gefið neitt út um það
hvað hann ráðleggi stuðningsmönnum sínum að gera í úrslitaumferð kosninganna 6. maí.

"IÈLAÈ TIL KJËSENDA "AYROU
Strax á sunnudagskvöld lýsti
Royal því yfir að hún „tilheyrði
ekki lengur eingöngu sósíalískum
kjósendum“. Með hliðsjón af þeim
tæplega sjö milljónum kjósenda
sem greiddu Bayrou atkvæði sitt
hvatti Royal aðfaranótt mánudagsins til „stórrar samfylkingar“
fyrir úrslitaumferðina eftir hálfan mánuð. François Hollande,
flokksleiðtogi sósíalista og lífsförunautur Royal, viðurkenndi að
mögulegur kjósendahópur sósíalista væri ekki mikið stærri, sérstaklega með tilliti til hinnar mjög
miklu kosningaþátttöku.
En þetta gilti líka fyrir Sarkozy.
Í sjónvarpsviðtali í gærmorgun
lagði Hollande áherslu á að hvorki

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
Á tilboði
í apríl 2007

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

us
Valdar gerðir af Lot
turum
Professional skömm
llingum
og tilheyrandi áfy
fyrir snyrtinguna.

3.982 kr.

Bayrou né hægrijaðarframbjóðandinn Jean-Marie Le Pen hefðu
hvatt stuðningsmenn sína til að
styðja Sarkozy.
Samkvæmt úrslitum skyndikannana, sem gerðar voru að
kvöldi kjördags, hefur Sarkozy
forskot á Royal. Á bilinu 52-54
prósent aðspurðra segjast myndu
kjósa Sarkozy í úrslitaumferðinni
en 46-48 prósent Royal. En margt
getur breytzt á tveimur vikum.
Hápunktur baráttunnar fram til
6. maí verða sjónvarpskappræður keppinautanna að kvöldi 2.
maí.
Sarkozy hét Royal á sunnudagskvöld „virðulegum kappræðum“.
Að því er svissneska dagblaðið
Neue Zürcher Zeitung hefur eftir
Sarkozy vildu Frakkar fá alvöru
kappræðu milli „tveggja samfélagsgerða“ og „ólíkra hugmynda
þjóðarinnar“.
Royal hvatti landsmenn sína til
að láta „lýðveldi virðingarinnar“
sigra. Hún myndi hrinda í framkvæmd umbótum á Frakklandi,
„án þess að beita það hörðu“.

3ARKOZY STRAX ORÈINN MJÒKM¹LLI
Sarkozy, sem í kosningabaráttunni
fyrir fyrri umferðina hafði opinskátt sótzt eftir að laða hægriöfgafylgi Le Pens til sín með þjóðernissinnuðum yfirlýsingum, meðal
annars um að sér þætti koma til
greina að stofna sérstakt ráðuneyti þjóðernis- og innflytjendamála, var strax að kvöldi kjördags
orðinn mjúkmálli. Þar talaði hann
um „draum um bróðurlegt lýðveldi“, þar sem allir ættu sinn sess
og tryggja bæri hinum félagslega
veikari þegnum þjóðfélagsins
vernd fyrir útilokun og glæpum.
Að Le Pen skyldi ekki fá meira
en 10,5 prósent atkvæða var mörgum léttir. Meðal annars lýsti
Frank-Walter Steinmeier, utanríkisráðherra Þýzkalands, sem gegnir formennskunni í Evrópusambandinu, ánægju með þetta er
hann mætti á utanríkisráðherrafund ESB í Brussel í gær. Þegar
nánar er að gáð var heildarfjöldi
atkvæða sem Le Pen fékk að þessu
sinni ekki miklu minni en síðast,
þegar hann náði svo langt að kom-

%).6¥') &2!- 5.$!. &RÎNSKU BLÎÈIN BOÈUÈU EINVÅGI ÖEIRRA 3ARKOZYS OG 2OYAL Å
FRÁTTUM SÅNUM AF ÒRSLITUM FYRRI UMFERÈAR KOSNINGANNA
&2¡44!",!¨)¨!0

ast í úrslitaumferð kosninganna,
en þá naut hann góðs af því hve
kjörsóknin var miklu minni en
núna – og að atkvæði vinstrimanna
dreifðust á marga frambjóðendur.

b.Õ TEGUND STJËRNM¹LAm
Bayrou, sem boðaði blaðamannafund á miðvikudaginn, er ánægður með hve langt hann náði.
„Frönsk stjórnmál hafa breytzt
frá og með kvöldinu í kvöld og
munu aldrei verða söm,“ tjáði
hann stuðningsfólki eftir að úrslitin voru tilkynnt á sunnudagskvöld.
Ákvarðanir Frakka á komandi
dögum yrðu „undir áhrifum af
þeirri sannfæringu, að ný tegund
stjórnmála er að verða til“.
Bæði Sarkozy og Royal sneiddu

²23,)4 &922) 5-&%2¨!2
(¾GRIMAÈURINN .ICOLAS 3ARKOZY
FÁKK MEST FYLGI Å FYRRI UMFERÈ FRÎNSKU
FORSETAKOSNINGANNA ¹ SUNNUDAG
(ANN MUN KLJ¹ST VIÈ 3ÁGOLÀNE
2OYAL FRAMBJËÈANDA SËSÅALISTA Å ÒR
SLITAUMFERÈINNI  MAÅ +JÎRSËKN VAR
MEÈ ALLRA BESTA MËTI  

Hvítur enMotion snertifrír skammtari

1.865 kr.

 

 

1.865 kr.

 

Hvítur sápuskammtari Foam
RV6230D

(EIMILD ""#

"!92/5

2/9!,

hart að Bayrou í aðdraganda fyrri
umferðarinnar og sökuðu hann
um draumóra; hann myndi sem
forseti aldrei geta efnt fyrirheit
sitt um að koma saman ríkisstjórn
með ráðherrum bæði úr röðum
hægri- og vinstrimanna, né náð
meirihluta á þingi að baki stefnu
sinni. En nú er baráttan hafin um
atkvæði þeirra sem hrifust af
þessari sýn Bayrou. Miðjuflokkur
Bayrou, UDF, hefur að jafnaði
greitt atkvæði með hægrimönnum
á þingi og oft átt ráðherra í hægristjórnum. En Bayrou tókst sem
frambjóðanda að laða einnig kjósendur af vinstri vængnum yfir í
sínar herbúðir, sem og af hægri
vængnum, og bæði Sarkozy og
Royal verða að ná til sín þessu
fylgi ef þau vilja eygja sigurvon.

«VINS¾LDAKEPPNI
Að mati stjórnmálaskýranda APfréttastofunnar gæti reyndar svo
farið að kosningarnar 6. maí yrðu
að hluta til „óvinsældakeppni“,
þar sem bæði „Ségo“ og „Sarko“
höfða lítt til allstórra hópa kjósenda. Royal vegna þess að sumir
álíta hana of reynslulitla og
klaufska til að vera treystandi til
að stjórna kjarnorkuvígvæddri
stórþjóð; Sarkozy vegna þess að
ófáir álíta hann bullu sem kynni að
traðka á vissum borgaralegum
réttindum. Bæði munu reyna að
eyða þessum fyrirvörum gegn sér
á næstu dögum.

Hvítt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur
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S¾TIÈ LEYNDU SÁR EKKI MEÈAL STUÈNINGS
MANNA "AYROU
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Langaði þig ekki
alltaf í trommusett?
Hjá S24 færðu hagstætt lán fyrir hverju sem er…
• Lægri greiðslubyrði
• Lægra lántökugjald
• Óverðtryggð lán
Við hjálpum þér...

Einn tveir og þrír 312.161

...að láta drauminn rætast!

Sæktu um... www.s24.is
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(REINAR LÅNUR Å &RAKKLANDI EFTIR FYRRI UMFERÈ
FORSETAKOSNINGA

Ségo eða Sarko
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eð því að kjósendur í Frakklandi völdu hægrimanninn Nicolas Sarkozy og sósíalistann Ségolène
Royal til að eigast við í úrslitaumferð forsetakosninganna í landinu 6. maí völdu þeir skýrar
línur. Víglínan hefði verið öllu óskýrari ef „þriðja
manni“ kosningabaráttunnar, miðjumanninum François Bayrou, hefði haldist á því flugi sem hann náði á tímabili í aðdraganda kosninganna, er hann mældist með jafnmikið eða jafnvel
meira fylgi en Royal í skoðanakönnunum, og það litlu minna
en Sarkozy. Skoðanakannanir sýndu ennfremur að Bayrou ætti
betri möguleika á að sigra Sarkozy í úrslitaumferðinni en Royal,
sem komið hefði til af því að vinstrafylgi Royal hefði fylkt sér
að baki Bayrou í úrslitaumferðinni, en fyrst að Bayrou datt út
eftir fyrri umferðina má gera ráð fyrir að fylgi hans skiptist
milli Sarkozy og Royal. Baráttan fram til 6. maí mun því standa
um miðjufylgið.
Hvort sem Sarkozy, 52 ára sonur ungverskra innflytjenda, eða
Royal, 53 ára dóttir yfirmanns í hernum, nær kjöri munu þar
með tímamót verða í frönskum stjórnmálum. Þau eru bæði af
nýrri kynslóð franskra stjórnmálamanna, fædd eftir lok seinni
heimsstyrjaldar. En þau eru býsna ólík að öðru leyti.
Óhætt er að segja að mikið verk bíði nýs forseta franska lýðveldisins eftir tólf ára valdatíð Jacques Chirac. Enn hvílir skuggi
óeirðanna yfir innflytjendaúthverfum franskra borga frá árinu
2005 yfir þjóðinni, ekkert hefur gengið að vinna á miklu atvinnuleysi og samkeppnin frá framsæknari hagkerfum eins og Kína
setur þrýsting á hið fastskorðaða ríkisafskipta-hagkerfi Frakklands sem býr við mjög lítinn hagvöxt og vaxandi viðskiptahalla
og opinberar skuldir.
Þau Royal og Sarkozy bjóða upp á harla ólíkar uppskriftir að
lausnum á vandamálum þjóðarinnar.
Þótt Royal sé frambjóðandi stjórnarandstöðuflokksins er það
Sarkozy sem hefur gert slagorðið „rof“ að sínu. Sarkozy vill losa
um höft hins rígbundna vinnumarkaðar og virðist reiðubúinn
að fórna einhverju af þeirri félagslegu vernd sem Frakkar hafa
vanizt. Hann segir 35 stunda vinnuvikuna „fáránlega“ og vill
skattalega hvatningu til fólks að vinna meira. Með meiri vinnu
skapist meiri auður sem skapi störf. Royal vill hins vegar ekki
snerta við 35 stunda vinnuvikunni og vill beita auknum ríkisútgjöldum til að ýta undir sköpun nýrra starfa. Með öðrum orðum
vill hún ekki storka verkalýðsfélögunum, sem bókað er að munu
ekki sitja aðgerðalaus hjá ef þeim finnst vegið að rausnarlegum réttindum fransks launafólks. Sarkozy er betur trúandi til
að taka þann slag, þótt hann sé engin Thatcher og taki undir
með flokksbróður sínum Chirac í andúð hans á „engilsaxneskri
frjálshyggju“.
Sarkozy er samt yfirlýstur Bandaríkjavinur og aðdáandi efnahagsstefnu Tonys Blair í Bretlandi. Þetta er hluti af þversögnunum sem einkenndu kosningabaráttuna fyrir kosningarnar á
sunnudaginn. Bæði Sarkozy og Royal – eða Sarko og Ségo eins
og þau eru gjarnan kölluð – eiga nú á næstu dögum eftir að sýna
bæði Frökkum og umheiminum fram á hvort þeirra eigi verðskuldaðra tilkall til eins valdamesta embættis Evrópu.
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BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

(VAÈA BENSÅNSTRÅÈ
(INN  MAÅ  BIRTIST ¹ FORSÅÈU
$6 SEM Ö¹ VAR RITSTÕRT AF «LA "IRNI
+¹RASYNI STËR MYND AF +RISTNI "JÎRNS
SYNI Ö¹VERANDI FORSTJËRA 3KELJUNGS
OG FYRIRSÎGNIN b(ANN BYRJAÈI BENSÅN
STRÅÈIÈm 6AR ÖAR VÅSAÈ TIL ÖESS AÈ MIKIÈ
VERÈSTRÅÈ V¾RI RÅKJANDI ¹ MARKAÈNUM
SEM +RISTINN HEFÈI HAFIÈ MEÈ ËSKAP
LEGA HAGST¾ÈUM VERÈTILBOÈUM %INN
IG R¾DDI +RISTINN Å VIÈTALINU UM bKYNNI
SÅN AF KOLKRABBANUMm OG SVO
EYDDI HANN MIKLU PÒÈRI Å AÈ
SVERJA AF SÁR Ö¹ HUGMYND
AÈ OLÅUFÁLÎGIN HEFÈU MEÈ
SÁR SAMR¹È UM VERÈLAGNINGU
¹ BENSÅNI OG ÎÈRUM
VÎRUM 2ANNSËKN SAM
KEPPNISYFIRVALDA LEIDDI Å
LJËS AÈ +RISTINN GAT EKKI
HAFA BYRJAÈ NEITT bBENS

Allir velkomnir!

,ANDSSAMTÎK LANDEIGENDA HAFA AÈ
UNDANFÎRNU BEITT SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ
STJËRNM¹LAFLOKKARNIR SEM BJËÈA FRAM
Å ALÖINGISKOSNINGUNUM Å VOR LEGGI
FRAM TILLÎGUR SEM TAKI AF ÎLL TVÅM¾LI
SEM UPPI ERU Å ÖJËÈLENDUM¹LUN
UM SVOKÎLLUÈU 'UÈNÕ 3VERRISDËTTIR
SYSTIR 6ALGERÈAR 3VERRISDËTTUR
UTANRÅKISR¹ÈHERRA HEFUR FARIÈ
FYRIR SAMTÎKUNUM OG SEGIR
RÅKIÈ HAFA FARIÈ
OFFARI Å ÖJËÈ
LENDUKRÎFUM
SÅNUM 6ARA
MAÈUR Å STJËRN
INNI ER *ËHANNES 3IGFÒS

Þ

au sem hafa það að atvinnu
eða áhugamáli að spá og spekúlera um þjóðmálin færast nú öll
í aukana. Kannski ætti ég frekar
að segja þeir, því karlpeningur
skipar frekar þennan flokk fólks
en konur. Þeir eru svo djúpir og
gáfaðir í umfjöllun sinni að konu
verður um og ó, eða kannski bara
hræddust við að hún detti líka í
þennan pytt alvisku þegar kemur
að því að fjalla um það sem efst er
á baugi þessa dagana – náttúrlega
kosningarnar og úrslit þeirra.
Þessi pistlahöfundur hefur
löngum verið þeirrar skoðunar að fólk eigi að reyna að ræða
um pólitík sem mest æsingalaust.
Hún getur því verið harla ánægð
þessa dagana því ekki eru miklar æsingar í pólitíkinni nema þá
helst þegar ungu vinstri grænu
konurnar kveðja sér hljóðs því
þær eru svo heppnar að virðast
hafa höndlað sannleikann og þá
er ekki nema von að konum verði
mikið niðri fyrir þegar einhverjir
eru á öðru máli.
Skoðanakannanir eru annars það sem hæst ber í stjórnmálaumræðu þessa dagana og
spurningin um í hvers líki Framsóknarflokkurinn verður þegar
talið verður upp kjörkössunum,
verður hann maur eða mús eða
kannski eins og mammútsdvergur? Stjórnarflokkarnir hafa nú
unnið saman í tólf ár og munu
ábyggilega gera það áfram eftir
kosningar ef kjósendur veita
þeim brautargengi til þess. Kærleikar eru miklir á stjórnarheimilinu, svo miklir að sjálfstæðismennirnir virðast frekar í öngum
sínum yfir slælegum skilum til
samstarfsflokksins í skoðanakönnunum. Sjálfstæðismennirnir fara frekar hjá sér og segjast lítið eða jafnvel ekkert skilja
í þessari útreið samstarfsmanna

«SPARIR ¹ ¹FENGIÈ
6ALSMENN FÎGNUÈU FYRSTA ¥SLANDS
MEISTARATITLI SÅNUM Å HANDKNATTLEIK
Å NÅU ¹R VEL OG INNILEGA EINS OG SJ¹
M¹TTI ¹ FORSÅÈU &RÁTTABLAÈSINS Å G¾R
¶AR DÎNSUÈU LEIKMENN LIÈSINS STRÅÈS
DANS Å STURTUKLEFANUM ¹KAFLEGA
GLAÈIR Å BRAGÈI !THYGLI VAKTI AÈ
SEX LEIKMENN VORU ¹ MYNDINNI
FJËRAR KAMPAVÅNSFLÎSKUR
OG EIN BJËRDËS 4ÎLU
VERT MAGN AF ¹FENGI ¹
MANN
MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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sinna í ríkisstjórninni.
Ríksstjórnarflokkarnir vilja
óbreytt ástand, enginn skal furða
sig á því, þeir hafa ráðið lögum
og lofum í landinu. Það er meira
að segja svo að stundum er ekki
annað að skilja á sumum þingmönnum þeirra en að þeim finnist starfið í þinginu bara nokkurs
konar formsatriði, ríkisstjórnin hefur jú meirihluta segja þeir
og þess vegna þarf ekki að hlusta
á aðra. Þannig virðast ungir háskólamenntaðir lögfræðingar
halda að þingræðisstjórn sé það
sama og að kúga alltaf minnihlutann. – Það er vont mál.
Í Danmörku er einnig þingræðisstjórn. Þar er málum
þannig háttað að þriðjungur þingmanna getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um lög sem samþykkt eru í þinginu (þetta á þó
ekki við um alla málaflokka
t.d. ekki málefni er varða efnahagsstjórn eða skattamál). Einu
sinni hefur reynt á þetta ákvæði
dönsku stjórnarskrárinnar en
það var árið 1963, niðurstaða
þjóðaratkvæðagreiðslunnar var
sú að fern lög sem samþykkt
höfðu verið voru felld úr gildi.
Það liggur nokkuð í augum uppi
að ákvæði af þessu tagi verða
til þess að síður eða að minnsta
kosti í minna mæli er gengið á
rétt eða skoðanir minnihlutans en

við eigum að venjast hér í norðrinu.
Nú um helgina var fyrri umferð forsetakosninganna í Frakklandi. Í aðdraganda kosninganna
var mikil áhersla lögð á að fá
fólk til að fara á kjörstað þ.e. að
nota atkvæðisrétt sinn – og höfðu
stjórnmálamenn erindi sem erfiði. Stundum er sagt að það sé
borgaraleg skylda að kjósa. Með
sjálfri mér hef ég efast um að
það geti verið alveg rétt, hins
vegar er ég til í að samþykkja að
það sé borgaraleg skylda að fara
á kjörstað. Ef fólki þóknast ekkert af því sem er í boði finnst
mér hins vegar vafasamt að
krefja það um að greiða atkvæði.
Í Belgíu þar sem ég bjó í áraraðir er það ekki bara borgaraleg
skylda að fara á kjörstað heldur líka lagaleg. Og kjörstaðir eru
almennt ekki opnir nema hálfan daginn, loka um hádegisbilið.
Nokkuð yfir níutíu prósent þjóðarinnar skila sér á kjörstað. Ef
fólk á heima í námunda við kjörstaði eins og ástatt var um okkur
er mikil örtröð í götunni þann
sunnudagsmorguninn.
Kosningaþátttaka hefur farið
minnkandi hér á landi eins og
annars staðar. Ein ástæða þess er
líklega það sem stundum er orðað
einhvern veginn sem svo „að
það er sami rassinn undir þeim
öllum“. Þá held ég að fólk eigi við
að það treysti ekki lengur stjórnmálamönnum, þeir skari fremur
eld að eigin köku en að hugsa um
velferð almennings.
Málum er illa komið þegar
svo háttar. Stjórnmálaflokkarnir
verða allir að sjá til þess að kjósendur hafi ekki rétt fyrir sér í
þessu efni.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn
með lögum.

Skandinavíska fyrirmyndin
stæðinga nær fram að ganga að laga Ísland eftir þessum skandinavísku fyrirmyndum, þá mun það valda miklu uppnámi í viðskiptalífinu og hrekja bæði
fyrirtæki og hátekjufólk úr landi.
tjórnarandstæðingar tala mikið
Þetta er sjálfsagt það sem vakir m.a.
um „skandinavísku fyrirmyndfyrir Ögmundi Jónassyni alþingismanni
ina“. Víst er um það að Íslendingar
þegar hann sagði að það væri mikilvægtelja samfélög Norðurlandaþjóðanna
ara að halda „jöfnuði“ hér heldur en
að flestu leyti til fyrirmyndar um velað halda fjármálafyrirtækjunum á Ísmegun, jöfnuð, menningu og almenna
landi. Hann vill jafna niður á við í samhagsæld. Það er aftur á móti ekki þar
félagi með afturför og tekjuminnkun,
með sagt að Íslendingar telji skandí stað þess að halda áfram að byggja á
inavísk samfélög að öllu leyti til eftirþeim glæsilega árangri sem stefna ríkbreytni, og má nefna ýmis atriði í því
isstjórnarinnar hefur náð.
sambandi.
Stjórnarandstæðingar virðast þannig
Danir og Svíar bera þyngstu skatt- *«. 3)'52¨33/.
vilja stefna að þeirri öfugsnúnu „útrás“
byrði allra þjóða. Persónulegir skattsem að hluta hefur einkennt skandar í Danmörku geta náð upp í 59% og
inavísku löndin.
Svíar eru heimsmeistarar – með öfugu forteikni –
Fleiri atriði má nefna sem Íslendingar munu varla
með skatta sem geta náð upp í 60%.
sækjast eftir úr hinni skandinavísku fyrirmynd. Má
Skattar á atvinnurekstur eru líka miklu hærri í
þar nefna ýmsar reglur sem vinna gegn sveigjanþessum löndum en á Íslandi á síðustu árum. Ríkisleika á vinnumarkaði og valda því m.a. að atvinnustjórn Íslands hefur einmitt náð glæsilegum árangri
leysi hefur verið landlægt þar, eða um þrisvar sinnmeð miklum lækkunum á skattbyrðum atvinnulífsum meira en Íslendingar hafa vanist síðan framins um leið og tekjur ríkissjóðs af sköttum atvinnusóknarmenn komust til valda hér á landi fyrir tólf
fyrirtækja hafa hækkað og aukist geysilega.
árum.
Sama máli gegnir um fjármagnstekjuskatt í
Skandinavíu, að hann er miklu hærri en á Íslandi.
Höfundur er formaður Framsóknarflokksins.
Á því leikur ekki vafi að ef sú stefna stjórnarand-
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Aðalfundarstörf og kynning
á myndarlegu afmælis- og
höfuðborgamóti í Reykjavík í haust.

3YSTKININ ÖRÕSTA ¹

SON BRËÈIR 3TEINGRÅMS * FORMANNS
6INSTRI GR¾NNA ¶AÈ ¾TTU AÈ VERA H¾G
HEIMATÎKIN AÈ N¹ UPP ÖVERPËLITÅSK
UM ÖRÕSTINGI GAGNVART STJËRNM¹LA
MÎNNUM MEÈ ÖENNAN HËP Å FRAM
VARÈASVEIT

Í aðdraganda kosninga
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Aðalfundur Reykjavíkurdeildar Norræna
félagsins verður haldinn í húsakynnum
félagsins við Óðinstorg fimmtudaginn
3. maí kl. 17.00.

ÅNSTRÅÈm ÖAR SEM MEINT STRÅÈ VAR SÕND
ARLEIKUR EINN SEM HVÅLDI ¹ GRUNNI
ÖAULSKIPULAGÈS VERÈSAMR¹ÈS

6EGGFËÈURSAFGANGAR

'ËÈUR N¾TURSVEFN

,ÕÈHEILSUSTÎÈ

ERU TIL MARGRA HLUTA
NYTSAMLEGIR 4IL D¾MIS
M¹ SNÅÈA Ö¹ Å FERNINGA
PLASTA Ö¹ OG NOTA SEM
BORÈMOTTUR

ER MIKILV¾GUR EN TIL ÖESS AÈ SVEFNINN
NÕTIST SEM BEST GETUR VERIÈ GOTT AÈ
SLAKA VEL ¹ ÎLLUM VÎÈVUM
LÅKAMANS ¹ÈUR EN FARIÈ
ER AÈ SOFA 4IL ERU GEISLA
DISKAR MEÈ SLÎKUNARTËN
LIST OG LEIÈBEININGUM SEM
GOTT GETUR VERIÈ AÈ NOTA

M¾LIR MEÈ ÖVÅ AÈ FLJËTANDI
JURTAOLÅA SÁ NOTUÈ Å STAÈINN FYRIR
HARÈA FITU VIÈ ALLA MATARGERÈ
ÖAR SEM ÖVÅ VERÈUR VIÈ KOMIÈ
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ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga
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0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
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(RUND «SK RNADËTTUR ER VIÈ UPPTÎKUR ¹ DJASS OG BLÒSPLÎTU ÖESSA DAGA &RAMUNDAN ERU TËNLEIKAR ¹ !)- FESTIVAL SEM ER BLÒSH¹TÅÈ ¹ !KUREYRI OG
VERÈUR HALDIN DAGANA  MAÅ TIL  JÒNÅ (ÁR ER (RUND HEIMA HJ¹ SÁR ¹ .ÕLENDUGÎTU MEÈ SEYÈIÈ GËÈA
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Nornaseyði á Nýlendugötu
Hrund Ósk Árnadóttir söngnemi kann uppskrift að
seyði sem virkar vel gegn hálsbólgu og kvefi.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Hrund Ósk Árnadóttir er komin langleiðina með að ljúka
námi í klassískum söng. Hún segir máli skipta fyrir söngvara að hugsa vel um röddina og lumar á nokkrum ráðum
til að halda henni góðri. Meðal annars uppskrift að seyði
sem vinnur á hálsbólgu og kvefi.
„Ég bý til seyði, svona hálfgert nornaseyði, ef mér
finnst ég vera að fá kvef eða annan óþverra, sem getur
haft áhrif á röddina,“ útskýrir Hrund. „Ég sýð hvítlauk
og engifer í vatni. Bragðbæti það með smá sítrónusafa,
hunangi og jafnvel sólhatti. Sker aukalega niður tvö rif af
hvítlauk í smáa bita og gleypi með seyðinu. Það er algjör
bomba.“
Hrund segir að í raun ætti að drekka soð af þessu tagi

daglega og helst tvisvar á dag. „Maður fyllist af svo
mikilli orku. Ég viðurkenni alveg að þetta er ekkert rosalega bragðgott og þar er kannski helst hvítlauknum um
að kenna.
Hann er svo rammur, sérstaklega ef maður gleypir rifin
með. Ég mæli reyndar með að fólk setji þau undir tunguna á meðan það drekkur seyðið. Næringarefnin eru þá
fljótari að berast inn í blóðrásina.“
Að sögn Hrund er leikurinn gerður til að hreinsa burt
bakteríur. „Soðið virkar kannski ekki á einhverjar veirusýkingar, en ætti að halda kvefi í skefjum.
Hafi maður á hinn bóginn kvefast ætti maður að losna
við það á um það bil þremur dögum með hjálp seyðisins.
Enda gert til að halda hálsi, nefi og eyrum hreinum og
röddinni í himnalagi.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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.¾STU FYRIRLESTRAR OG N¹MSKEIÈ
 APRÅL
3AMTÅMINN LÕSIR EFTIR K¾RLEIKANUM
¶ORVALDUR ¶ORSTEINSSON RITHÎFUNDUR

 APRÅL (EILBRIGÈI OG HAMINGJA
"ENEDIKTA *ËNSDËTTIR HEILSUR¹ÈGJAÙ

 MAÅ /PIN HL¹TURJËGATÅMI
STA 6ALDIMARSDËTTIR JËGAKENNARI

 MAÅ VINTÕRALÅF
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&ARSËTTARFRÁTTIR APRÅLM¹NAÈAR ERU KOMNAR ÒT !È ÖESSU
SINNI ER GREINT FR¹ FJÎLGUN LEKANDATILFELLA ¹ SÅÈASTLIÈNU ¹RI OG MIÈ
L¾GRI BËLUSETNINGASKR¹ FYRIR ALLT LANDIÈ WWWLANDLAEKNIRIS

Lét drauminn rætast
Jóhanna Eiríksdóttir, fyrrverandi flugfreyja og margfaldur
Íslandsmeistari í vaxtarrækt
og kraftlyftingum, hefur opnað
líkamsræktarstöðina Silfur
sport í Hátúni í Reykjavík.

"ENEDIKTA *ËNSDËTTIR HEILSUR¹ÈGJAÙ

Silfur sport er hlýleg og hugguleg
líkamsræktarstöð, búin splunkunýjum upphitunar- og lyftingatækjum. Stöðin var opnuð þann 9.
febrúar síðastliðinn. „Ég fékk húsnæðið afhent í byrjun desember
og var hér dag og nótt fram að
opnun,“ segir Jóhanna en hana
hefur alltaf dreymt um að eignast
sína eigin líkamsræktarstöð. „Ég
hef rekið og unnið á líkamsræktarstöðvum en aldrei átt slíka sjálf.
Þetta kann ég best og það var
alveg kominn tími til að skipta um
starf,“ segir Jóhanna, sem hefur
verið flugfreyja í tuttugu ár auk
þess að vera einkaþjálfari. „Nú
ætla ég að snúa mér algjörlega að
þessu.“

3ÁRSTAKUR GLERVEGGUR AÈSKILUR BRENNSLU
T¾KIN OG LYFTINGAT¾KIN EN *ËHANNA LÁT
SANDBL¹SA ¹ HANN FR¾GAR SETNINGAR EFTIR
STERKUSTU MENN ¥SLANDS Å GEGNUM TÅÈINA
&2¡44!",!¨)¨"2).+

*ËHANNA ER H¾ST¹N¾GÈ MEÈ 3ILFUR SPORT ENDA HAFA VIÈTÎKURNAR VIÈ STÎÈINNI VERIÈ
FRAMAR HENNAR BJÎRTUSTU VONUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

í hádeginu. Ég legg mikið upp úr
því að hafa góð brennslutæki og
alltaf er nóg af bílastæðum fyrir
utan. Það tekur örstutta stund að
labba úr bílnum og inn í búningsklefann.“
Silfur sport er um 400 fermetrar að stærð núna en Jóhanna stefnir að því að stækka stöðina í sumar
og opna í kjallaranum líka. „Þá
verður meira pláss á efri hæðinni
fyrir brennslutæki og önnur tæki
því að búningsklefarnir verða
færðir niður,“ segir Jóhanna og
er hæstánægð með nýju líkamsræktarstöðina sína sem er í hjarta
Reykjavíkur.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

Spurð hvernig viðtökur Silfur
sport hafi fengið, segir Jóhanna:
„Mjög góðar og framar mínum
björtustu vonum enda hef ég enn
ekkert auglýst heldur hefur þetta
frést mann fram af manni. Það
er kominn miklu stærri hópur en
ég hafði gert mér vonir um til að
byrja með á svona stuttum tíma.“
Jóhanna segist ekki vera með
neinn sérstakan markhóp framar
öðrum en áberandi er þó að fjöldi
kraftlyftinga- og vaxtaræktarfólks er þegar farinn að æfa á
stöðinni. „Stöðin er alveg kjörin fyrir þá sem hafa lítinn tíma
og vilja skjótast á brennslutæki
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Þrír lokaðir, árangursríkir
og fjölbreyttir tímar í viku
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Kennsla í höndum fagfólks
Miðvikudaginn 25. apríl kl. 19.00–22.00.
Borgartún 24.

Vigtun, fitu- og ummálsmæling
Námskeið

Fræðsluefni

Heilbrigði og hamingja

Komist að leyndarmálinu um að halda sér
unglegum og hraustum lengur með því að
yngja upp frumur líkamans. Einnig er
fjallað um Dr. Hulda Rh. Clark og bækur
hennar. Verið velkomin.
Fyrirlesari Benedikta Jónsdóttir
Verð 2.900 kr.
Skráning í síma 699 6416, benediktaj@hotmail.com
eða á madurlifandi@madurlifandi.is

maður lifandi
Maður lifandi, Borgartúni 24, sími 58 58 700, www.madurlifandi.is

Graﬁka 04/2007

Lærið að sniðganga kemisk gerviefni
í matvælum, snyrtivörum, híbýlum,
hreinlætisvörum og umhverfinu. Hættið að
menga líkamann og byrjið að hreinsa út öll
slæm efni sem hafa safnast fyrir og hindra
að líkaminn endurnýi sig og starfi eðlilega.

Frjáls mæting í alla opna tíma
og tækjasal
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Fylgst með mataræði
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Síðast komust færri að en vildu.
Skráning og nánari upplýsingar
í síma 565 2212 eða á mottaka@hress.is

Námskeið hefjast 30. apríl.

GDE:ND<6

&-#..%

KZgÂ`g#

KZgÂ[ng^g`dgi]V[V=gZhh`g#&%#%%%

kl. 06:05 þri / mið / fös
kl. 17:30 mán / mið / fim
Rope Yoga-kort veitir aðgang að
öllum öðrum opnum tímum og tækjasal.
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+VADRAT ER VERSLUN Å +AUPMANNAHÎFN MEÈ NÕST¹RLEG
AR GARDÅNUR OG ¹KL¾ÈI ¹ HÒSGÎGN ¹SAMT VEGGSKERMUM
WWWKVADRATDK
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2AUTT

ÒTHALD Å ÖJ¹NINGUNNI

2AUTT ER FRUMLITUR MEÈ MEGNAN SINDRANDI OG ¹LEITINN
EIGINLEIKA 2AUTT ER SAGT AUKA VÎÈVAÖENSLU OG H¾KKA
BLËÈÖRÕSTING 2AUTT ER ¹R¹SARGJARN LITUR SEM HEFUR
STJÎRNUMERKISTENGSL VIÈ HRÒTSMERKIÈ OG PL¹NETUNA -ARS
2AUTT HEFUR UM ALDAFJÎLD VERIÈ T¹KNGERVINGUR ¹R¾ÈNI
HUGREKKIS BYLTINGA OG BAR¹TTUHVATAR
2AUÈ BLËM
(¹RAUÈUR LITUR BLËMA ER FREMUR SJALDG¾FUR Å N¹TTÒRUNNI HÁR
¹ NORÈURSLËÈUM 9FIRLEITT ÖURFA RAUÈBLËMSTRANDI PLÎNTUR
MUN H¾RRI SUMARHITA EN GERIST OG GENGUR HJ¹ OKKUR %N AÈ
SJ¹LFSÎGÈU HÎFUM VIÈ ÖË FUNDIÈ ÕMSAR JURTIR FR¹ SUÈL¾GARI
LÎNDUM SEM N¹ ÖVÅ AÈ SL¹ ÒT H¹RAUÈUM BLËMUM UNDIR
ÅSLENSKUM SUMARHIMNI !NNAR PLÎNTUHËPUR ERU SVO ÕMSAR
TEGUNDIR Å FLOKKI SUMARBLËMA OFTAST Ö¹ KYNB¾TTIR BLENDINGAR
EÈA SÁRR¾KTAÈIR STOFNAR MEÈ RAUÈUM BLËMUM ¶RIÈJA HËPINN
SKIPA SVO Ö¾R PLÎNTUR SEM R¾KTAÈAR ERU Å GRËÈURHÒSUM
TIL AFSKURÈAR EÈA SEM RAUÈBLËMSTRANDI POTTAPLÎNTUR 3EM
FULLTRÒAR FYRIR FYRSTA HËPINN M¹ NEFNA NOKKRAR SORTIR TÒLIPANA
OG bRISAVALMÒANNm TYRKJASËL ¥ FLOKKI SUMARBLËMANNA ER UM
MARGT AÈ VELJA EN LÅKLEGA DALÅURNAR SEM EIGA FLESTA FULLTRÒA %N
H¹RAUÈ TËBAKSHORN EÈA bPETÒNÅURm ERU KANNSKI BEST ÖEKKT OG
ÖEKJA MÎRG SUMARBLËMABEÈ
2AUTT BLËMAM¹L
¶EGAR KEMUR AÈ ÖRIÈJA HËPNUM M¹ VELJA UM MARGAR TEGUNDIR
RAUÈRA BLËMA 2AUÈAR GERBERUR GLITKÎRFUR RAUÈAR NELLIKKUR
OG SÅÈAST EN EKKI SÅST RAUÈAR RËSIR 2AUÈAR RËSIR ERU BLËM
¹STRÅÈNANNA EN ÖAÈ ER SAMT EKKI ALVEG SAMA HVERNIG MEÈ
Ö¾R ER FARIÈ EF NOTA ¹ Ö¾R TIL AÈ TJ¹ TILFINNINGAR %IN RAUÈ RËS
¹ LÎNGUM STILK ER TJ¹NINGARM¹TI RIDDARANS OG TRÒBADÒRSINS

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

+ËRALTOPPUR SEM SUMIR KALLA b¹STARELDm ER RAUÈASTA POTTA
BLËMIÈ UM ÖESSAR MUNDIR

UNDIR HALLARGLUGGANUM ÖE BR¹È ¹ST MEÈ BLOSSA OG ¹KEFÈ p
EN ¹N ¹BYRGÈAR 3EXT¹N RAUÈAR RËSIR SÕNA LANGVARANDI ÖR¹ OG
ÖJ¹NINGU SEGJANDI b6IRTU MIG VIÈLITS ÁG VONA BÅÈ OG MUN
BERJAST TIL SÅÈASTA BLËÈDROPA TIL AÈ N¹ ¹STUM ÖÅNUMn 4UTTUGU
OG SJÎ RAUÈAR RËSIR b.Ò ERT ÖÒ DROTTNING MÅN OG ALLT MITT LÅF ER
Å ÖÅNUM HÎNDUMm 2ËSAKNIPPI MEÈ ÎÈRUM RËSAFJÎLDA ERU SVO
SEM VEL ÖEGIN p EN ÖYKJA SAMT HELDUR FLÎT EF MARKA M¹ HINA
GÎMLU BLËMAM¹LSORÈABËK RIDDARATÅMANS 'ERBERURNAR ERU
ÖAÈ NÕLEGAR Å HINUM VESTR¾NA HEIMI AÈ Ö¾R N¹ÈU EKKI INN Å
bBLËMAM¹LIÈm !FTUR ¹ MËTI GERÈU RAUÈU NELLIKKURNAR ÖAÈ OG
VORU HELDUR SP¾NSKARI Å TJ¹NINGARH¾TTINUM EN RËSIRNAR ¶¾R
VORU TENGDARI ËLEYFILEGRI ÖR¹M ¹ST Å MEINUM OG RIDDARANUM
MEÈ SVÎRTU :ORRË GRÅMUNA 3ÅGAUNATËNLIST OG FLAMENGO
DIMMUM NËTTUM OG LEYNIFUNDUM %N Å 3UÈURHÎFUM VARÈ
TIL ANNAÈ BLËMAM¹L ÖAR SEM RAUÈAR HAVAÅRËSIR VORU HIÈ
T¹KNR¾NA LETUR ¶AÈ GEKK p OG GENGUR VÅST ENN p ÒT ¹ ÖAÈ AÈ
LESA ÒR ÖEIM SKILABOÈUM SEM GEFIN ERU MEÈ STAÈSETNINGU
HAVAÅRËSABLËMA Å H¹RI BLËMARËSANNA /G ÖË AÈ ÖAÈ SKIPTI
KANNSKI LITLU FYRIR MIG NÒ ¹ ÁG EFTIR AÈ L¾RA ÖAÈ
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Búslóðin heim á
sólarhring
Íslendingar nýta sér í meira
mæli þjónustu Icelandair
Cargo til að flytja á milli
landa
BLS. 10
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Flutningur á milli landa
Mikilvægt er að kynna sér ferlið
í kringum búslóðaflutninga á
milli landa með fyrirvara.

Leyfið börnunum að taka þátt í flutningunum.

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Flutt með börnin
Ekki eru allir fjölskyldumeðlimir jafn áfjáðir í að flytja. Þannig
geta börn átt erfitt með að takast á við þær miklu breytingar sem
verða þegar fjölskyldan flytur búferlum. Gamlir vinir verða eftir
og kynnast þarf nýjum, þá þarf að læra að rata í nýju hverfi. Foreldrar verða að huga að börnum sínum á þessum tíma og veita þeim
stuðning og skilning.

1. Jákvæðni er mikilvæg. Best er að ræða flutningana á jákvæðum notum og gera börnunum ljóst að þetta sé það besta fyrir fjölskylduna.

2. Útskýrið hvernig flutningarnir munu ganga fyrir sig.
3. Leyfið börnunum að taka þátt með því að pakka einhverju af
sínu dóti í kassa. Þá getur verið skemmtilegt að leyfa þeim að vera
með í ráðum um hvernig nýja herbergið eigi að líta út.
4. Heimsókn í nýja hverfið getur hjálpað. Ef barnið þarf að skipta
um skóla er gott að leyfa því að heimsækja skólann og kannski
hitta kennarann sinn.
5. Hvetjið barnið til að tjá tilfinningar og spyrjið það hvað því
finnist um flutninginn.
6. Hvetjið barnið til að halda sambandi við gömlu vinina. Gott er
að halda til haga símanúmerum og heimilisföngum. Góð hugmynd
væri að halda kveðjuveislu.
7. Áhugamál eru mikilvæg og gott að fá barnið til að stunda einhver áhugamál fljótlega eftir flutninginn.

8. Reynið að hafa gaman af því að pakka og taka upp úr kössum.
Gott getur verið að geyma það að pakka niður í barnaherberginu
þar til síðast en láta það vera fyrsta verkið á hinum nýja stað að
pakka þar upp.
Upplýsingarnar hér birtust í tímaritinu Uppeldi en má skoða á vefnum www.barnaland.is

„Það er langeinfaldast fyrir þá
sem vilja flytja búslóð til útlanda eða til Íslands, að fara inn á
heimasíðuna okkar www.eimskip.
is,“ segir Sigurður Árni Leifsson,
söluráðgjafi hjá Eimskip. „Þar
inni er forrit sem heitir búslóðareiknir, sem reiknar út rúmmetra
búslóðar, eftir að hlutalisti hefur
verið fylltur út.“
Að sögn Sigurðar er hægt að
velja á milli þess að setja búslóðina á bretti eða í gám. Reynist
rúmmetrarnir fleiri en þrettán
er gámur betri valkostur. „Þá er
maður farinn að fylla heilan gám
og miklu dýrara að flytja í lausu,
þar sem umhleðslukostnaðurinn
er svo dýr á milli hafna. Svo fer
líka betur um búslóðina í gám en
á bretti.“
Eftir að rúmmetrar hafa verið
reiknaðir út er hægt að fá tilboð í
búslóðaflutning með því að fylla
út annað eyðublað á heimasíðunni, undir liðnum „tilboðsbeiðni
fyrir flutning“. „Eftir að beiðni
hefur verið send ætti svar að berast á innan við viku,“ útskýrir Sigurður. „Þá er hægt að panta gám,
sem er keyrður heim að dyrum.
Hérlendis er hann skilinn eftir í
tvo daga sem ætti að gefa góðan
tíma til að raða í hann. Tíminn er
styttri erlendis.“
Að svo búnu verður að hafa
samband við farmverndarfulltrúa, það er að segja fyrirtæki
sem gerir stikkprufur út frá talningu búslóðareiganda og innsiglar svo gáminn, að sögn Sigurðar.
Aðeins tollverðir mega opna hann
eftir það. Farmverndarfulltrúar
eru ekki á mála hjá Eimskip og
þeim þarf því að greiða sérstaklega fyrir veitta þjónustu.
„Þegar gámurinn hefur verið
innsiglaður er best að hafa samband við söluráðgjafa Eimskips,
hvort sem það er hér eða erlendis, og láta sækja hann,“ segir Sigurður. „Eftir það mælir búslóðareigandi sér mót við söluráðgjafana. Þeir fylla sameiginlega
út innihalds- og tryggingalista,
tollapappír fyrir viðkomandi land
og síðast en ekki síst flutningsfyrirmæli, sem innihalda upplýsingar um sendanda, viðtakanda,

Sigurður Árni Leifsson, söluráðgjafi hjá Eimskip, segir mikilvægt að hafa á hreinu
ferlið í kringum búslóðaflutninga á milli landa.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

áfangastað, greiðslumáta, skip
og siglingaleið og svo framvegis.
Erlendis verður maður að verða
sér úti um tollapappíra hjá tollgæslunni.“
Þegar búslóðareigandi hefur
fyllt út eyðublöðin og er kominn á
áfangastað, hefur hann samband
við skrifstofur Eimskips í viðkomandi landi og lætur vita hvenær hann vill fá gáminn sendan
heim. „Yfirleitt tekur þrjá daga
að senda búslóð á milli landa í
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Evrópu en tvær vikur til og frá
Bandaríkjunum og aðra viku í
tollinum þar,“ segir Sigurður.
„Erlendis er gámurinn keyrður
heim að húsi, en ekki skilinn eftir.
Hann er ekki einu sinni lagður niður. Þar hefur fólk klukkutíma til að tæma svo ráðlagt er að
hafa aðra sér til aðstoðar. Eins og
heyra má er að mörgu að huga og
því mikilvægt að kynna sér málið
í tæka tíð.“
roald@frettabladid.is
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ekkert drasl
L EITT AF ÞVÍ LEIÐINLEGASTA við flutninga er að
fara í gegnum allt miseigulega
draslið sem hefur safnast upp á
gamla staðnum. Oft tekur lengri
tíma að fara í gegnum allt dótið
og flokka það eftir því hvort að á
að flytja það, henda því eða gefa
það, heldur en að pakka því eigulega niður.
Þeir sem ekki hafa fundið sér
fasta búsetu ættu að hafa þetta í
huga og forðast að sanka að sér
of mörgum hlutum sem aldrei
verða notaðir. Það auðveldar
næstu flutninga til muna.
EÎ

Oft fyllast geymslur af alls konar dóti
sem aldrei verður notað.

flutt milli landa
L RÉTTINDI OG BÓTAGREIÐSLUR Á heimasíðu
Tryggingastofnunar, www.tr.is,
má fá upplýsingar um réttindi
milli landa, bæði til sjúkra- og lífeyristrygginga og hvaða bætur
lífeyristrygginga eru greiddar
áfram eftir flutninga og hverjar
falla niður.
Gott getur
verið að
vita hvort
ellilífeyris- og
örorkubætur
halda sér við
flutninga til
annarra landa.
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Flutningar eru erfiðisvinna
Fyrirtækið Pökkun og flutningar sérhæfir sig í flutningi á
búslóðum hvort sem er milli
landa eða innanlands. Viðar
Pétursson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og segir
það færast mjög í vöxt að fólk
fái fagmenn til að sjá um að
pakka fyrir sig og flytja.
„Það er alltaf að aukast að einstaklingar og fjölskyldur fái okkur
til að pakka og flytja fyrir sig. Þá
sjáum við um allt ferlið frá upphafi
til enda og ef verið er að flytja úr
landi þá fáum við aðila erlendis til
að taka við búslóðinni, leysa hana
úr tollinum, keyra gáminn heim
að húsi og ganga frá öllu,“ segir
Viðar og bætir því við að þá sitji
fólk heldur ekki uppi með fulla
íbúð af kössum og pappa sem það
veit ekki hvernig það á að losna við
í framandi borg.
Spurður hvers vegna fólk kaupi
þessa þjónustu í stað þess að sjá
um pökkun og flutninga sjálft,
segir Viðar. „Þetta er náttúrlega
erfiðisvinna og ekki fyrir hvern
sem er að bera út ísskápa eða
stór og þung húsgögn. Fólk er líka
orðið svo upptekið í dag að það
er ekki eins auðvelt að fá vini og
ættingja til að hjálpa sér.“ Viðar
segir marga hluti mjög vandmeðfarna og að fólk vanti jafnan allt til
verksins. „Fólk á almennt ekkert
til að pakka inn sjónvarpi eða málverkum og þarf þá að leita uppi
það sem þarf. Aftur á móti erum
við með sérhæfðar og sérhannaðar
umbúðir fyrir ákveðna hluti og má
þar nefna fatakassa þar sem hægt

Viðar Pétursson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins Pökkun og flutningar. Hann segir það geta munað miklu að fá fagaðila til að
flytja því þeir búi vel um búslóðina og þá skemmist hún síður.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

er að hengja fötin upp í stað þess
að vöðla þeim ofan í kassa. Þá erum
við með sérstaka kassa undir gler
og annað,“ segir Viðar og bætir því
við að þegar fagaðili er fenginn til
verksins sleppi fólk við að taka
við búslóðinni sinni skemmdri
og rispaðri á áfangastað. „Það er
heldur ekki sama hvernig búslóðum er pakkað í gáma eða bíla því
það þarf að ganga rétt frá öllu svo
ekkert skemmist.“
Viðar segir nokkuð algengt að

fyrirtæki fái Pökkun og flutninga
til að flytja fyrir starfsmenn sína
á milli landa eða landshluta. „Þá
sjáum við um allt fyrir fólk og það
getur byrjað strax að vinna þegar
það kemur á nýjan stað.“
Spurður hvort það sé eitthvað
sem fólk þarf sérstaklega að gæta
að þegar flutt er, segir Viðar. „Það
er kannski aðallega að vera ekki
búinn að pakka vegabréfinu sínu
niður í gám þegar verið er að
flytja til annars lands. Það hefur

komið fyrir og þá þarf að fara að
leita að því. Yfirleitt finnst það þó
fljótt og vel því við erum með alla
kassa merkta og númeraða, ekki
síst til að auðvelda tollaúrvinnsluna erlendis.“ Viðar bætir því við
að það sé einmitt mjög mikilvægt
að merkja allt vel því annars viti
enginn í hvaða herbergi hver kassi
á að fara. „Annars getur fólk lent í
að margflytja kassana á milli herbergja eða jafnvel á milli hæða.“
sigridurh@frettabladid.is
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Lyftan fer betur með búslóðina
Kristján Kristjánsson hefur
senst með hluti fyrir fólk í yfir
tuttugu ár. Í dag rekur hann,
ásamt bróður sínum Stefáni
Halldóri, K & S flutninga og
sérhæfa þeir sig í búslóðaflutningum.
„Við byrjuðum tveir einyrkjar
og ákváðum svo að splæsa þessu
saman í eitt fyrirtæki,“ segir
Kristján Kristjánsson hjá K&S

flutningum og bætir við hlæjandi: „Við höfum gert þetta svo
lengi að við erum búnir að finna
fínan titil á okkur. Titil sem
mönnum leyfist bara að bera
eftir tuttugu ár í bransanum. Við
erum flutningstæknar.“
Fyrirtækið hefur stækkað í
gegnum tíðina og stöðugt fjölgar
starfsmönnum, bílum og verkefnum. „Við gerum allt sem við
erum beðnir um og ég hef meira
að segja slegið grasið hjá fólki,
sé þess óskað,“ segir Kristján.

„Maður hefur líka verið beðinn
um að fara með hluti í viðgerð en
þá hef ég stolist til að fara með
þá upp á verkstæði og bara gert
við þá sjálfur.“
Kristján og Stefán bróðir hans
halda úti heimasíðunni www.
flutningur.is og ætla þeir sér
stóra hluti á netinu. „Það er mun
meira um það nú að fólk panti bíl
á netinu. Við erum líka að reyna
að fá fólk til að panta þá fyrr,
jafnvel með nokkurra daga fyrirvara, og þá er hægt að skipu-

K & S flutningar hafa stækkað stöðugt og nýjasta viðbótin í bílaflotann eru einnar pallettu sendibílar.

MYNDVILHELM

leggja tímann betur og ná niður
kostnaði,“ segir Kristján.
Eitt af þeim tækjum sem
Kristján og félagar nota til að
auðvelda sér flutninginn er
búslóðalyfta. Hún er þarfaþing er flytja þarf búslóðir inn í eða út úr íbúðum í hærri byggingum.
„Hún nýtist reyndar strax þegar flytja
þarf hluti sem eru
á annarri hæð,“
útskýrir
Kristján. „Maður er í
raun fljótari að
setja húsgögn
út í lyftuna
af fimmtu
hæð en að

ganga út með þau
af jarðhæð. Þar að
auki fer það betur
með húsgögnin því
þau fara beint út á
lyftu og þaðan beint
út í bíl.“
Bræðurnir ætla sér í
framtíðinni að opna nýja
heimasíðu sem verður mjög
sérstök og stór. Síðan verður þannig upp byggð að sendibílstjórar geta tilkynnt um ferðir sínar um landið og þeir sem
þurfa flutning geta séð hvort
einhver er á sömu leið,“ segir
Kristján. „Þannig getur einhver sem er að fara að flytja
frá til dæmis Húsavík til Akureyrar séð hvort einhver bíll eigi
leið hjá á svipuðum tíma og nýtt
ferðina. Þetta getur sparað mikinn pening og mikla fyrirhöfn og
mér finnst þetta eiginlega líka
vera byggðamál.“
- tg

Kristján og lyftan góða sem gerir flutninga í og úr háhýsum að leik einum.

> Saman náum við árangri -  
 

                         

 '   3** *
,     4 (
8AA8@@"FÜ4"A@%)%)&

4 0   

   )    *

     ,    + 

  )  

Skrifstofur Samskipa: ) 3 3 3 4   )  )!.  
 ) 1  ) 1 ) 13 "3  #6 ) #  $   &5 )  )   
  "  *30 2 3  '3  / ) Umboðsmenn: !  ) % 5

www.samskip.is
SAMAN NÁUM VIÐ ÁRANGRI
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Haltu innflutningspartí
Margir kannast við það að
ætla sér að halda stórkostlegt
innflutningspartí á meðan
á flutningum stendur, en
eftir að búið er að stússast
með kassa í tvær vikur verður stundum lítil orka eftir og á
endanum dettur partíið upp
fyrir ... sem er algjör synd.
Að smala saman uppáhaldsfólkinu sínu og sýna nýja heimilið með
stolti er vissulega eitthvað sem enginn ætti að sleppa, því með því
skapast góð minning og þær eru með því dýrmætasta sem við eigum.
L INNFLUTNINGSPARTÍ má bæði halda eftir að flutt hefur verið á
nýjan stað en eftir endurbætur á íbúð er líka sjálfsagt að halda veislu
til að fagna yfirstöðnu erfiði.
L INNFLUTNINGSPARTÍ geta farið fram með ýmsu sniði. Til dæmis

má hafa opið hús þar sem gestum er frjálst að koma þegar þeim hentar innan ákveðins tímaramma.
L INNFLUTNINGSPARTÍ má skipuleggja þannig að gestir taki með

sér rétt til að setja á hlaðborð. Þegar allir eru mættir er svo slegið upp
matarveislu.
L SUMIR BJÓÐA nágrönnum sínum að koma í innflutningspartí, til

að kynna sig og kynnast þeim um leið.
L Í SUMUM LÖNDUM tíðkast það að nágrannar nýrra íbúa slái upp

veislu til að bjóða þá velkomna.
L ÞAÐ GETUR VERIÐ mjög sniðugt að halda húskveðjupartí þegar

flutt er frá einum stað og yfir á annan. Þetta má til dæmis gera eftir að
búið er að flytja húsgögnin í burtu og áður en þrifið er. Þá þarf ekki
annað en nokkra bjórkassa, plötuspilara og hugsanlega eitt diskóljós
eða lampa með rauðri peru.
L GAMAN GETUR VERIÐ að gefa fólki eitthvað til heimilisins þegar

mætt er í innflutningspartí, en gætið þess að koma ekki með styttu
eða annað sem hugsanlega gæti ekki fallið að smekk viðkomandi. - mhg
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Búslóðin flutt sjóleiðina
Að flytja búslóð til landsins tekur
mislangan tíma eftir því hvaðan er
flutt. Yfirleitt sigla skip frá helstu
hafnarborgum Evrópu til Íslands
einu sinni í viku og þannig getur
það tekið frá nokkrum dögum og
upp í tvær vikur fyrir fólk að fá
búslóðina sína á klakann.
„Við erum með skip sem fara
frá Danmörku á föstudögum og
þau eru komin hingað á miðvikudögum,“ segir Jóhanna Másdóttir,
sölufulltrúi hjá Atlantsskipum.
„Fólk þarf að vera komið með
gáminn til sín daginn áður en
farið er úr höfn og þannig þarf
þetta ekki að taka meira en viku
ef fólk er fljótt að koma búslóðinni
í gáminn.
Á Íslandi fær fólk að hafa gáminn mun lengur en þegar flutt er
heim frá útlöndum. Þá er gámurinn fyrir utan húsið í tvo tíma og
síðan keyrður í næsta skip, sem
hugsanlega fer ekki frá sama
landi og flutt er frá.“
Atlantsskip sigla frá Bretlandi
á mánudögum, Hollandi á miðvikudögum og Danmörku á föstudögum.
„Ef fólk býr til dæmis í Þýskalandi þá þarf að flytja gáminn
þaðan og til Hollands og enn lengri
tíma tekur það að flytja búslóð frá
Póllandi,“ segir Jóhanna og bætir
því við að til þess að flytja búslóð
á milli landa þurfi viðkomandi að
hafa haft skráða búsetu í landinu í
ár eða meira. „Fullorðnir einstakl-

Ef allt gengur eins og best er á kosið tekur eina viku að flytja búslóðina á milli landa.

ingar mega þannig flytja með sér
nýja hluti að andvirði hundrað
þúsund krónur og börn yngri en
átján ára mega taka með sér nýja
hluti fyrir fimmtíu þúsund.“
Þegar búslóðin kemur til landsins er fyllt út einföld tollskýrsla og
Jóhanna segir Atlantsskip hvetja
fólk til að fara sjálft með skýrsluna í tollinn.
„Ef það koma upp einhverjar
spurningar þá er alltaf best fyrir
fólk að svara þeim sjálft í stað
þess að nota okkur sem millilið.

Afgreiðslutími í tollinum getur
verið mislangur eftir álagi. Til
dæmis eru margir sem flytja á
milli landa á sumrin og þannig
getur afgreiðsla tekið svolítið
lengri tíma yfir sumarið, en vanalega eru þetta um tveir til fjórir
dagar.“
Kostnaðinn við flutninga með
öllu segir Jóhanna vera á bilinu
150-200.000 krónur og þá er bíll
ekki meðtalinn, en að flytja bíl
inn með búslóð kostar um 100.000
krónur.
- mhg

Þekking • Reynsla • Traust þjónusta
Vörubílastöðin Þróttur býður fjölbreytta þjónustu og ræður yfir stórum flota
atvinnutækja til margvíslegra verka.

• Hefðbundnir vörubílar.
• Dráttarbílar með
malarvögnum.
• Allar stærðir kranabíla
með eða án flatvagna.
• Fjölmargar gröfur frá
þeim minnstu upp í 45
tonna tæki.
• Fáðu gott tilboð í
jarðvinnuframkvæmdir
eða flutning hjá félögum
Þróttar.

Vörubílastöðin Þróttur • Sævarhöfða 12 • Sími 5775400 • throttur.is

Fiat Ducato

Kraftur og rými!

:
Bíll á mynd

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

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði
á staðnum.

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

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

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is
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Húsgögnin geymd
Hafnarbakki hf. býður fyrirtækjum og einstaklingum gáma til leigu
á geymslusvæði félagsins við Hafnarfjarðarhöfn. Gámarnir henta til
dæmis vel til búslóðageymslu. Svæðið er afgirt og vaktað með myndavélum og sérstakir gámar eru notaðir undir búslóðirnar sem hafa ekki
verið notaðir undir neitt annað.
Hilmar Hákonarson, rekstrarstjóri Hafnarbakka, segir að töluvert
sé um að fólk notfæri sér þessa þjónustu þar sem margir lendi í vandræðum með búslóðina sína þegar þeir eru á milli íbúða. „Við sendum
gámana heim til fólks þannig að það getur þess vegna verið heila helgi
að tína inn í þá í rólegheitum og þegar þeir eru orðnir fullir sækjum
við þá og setjum í geymslu hjá okkur. Þegar fólk vill fá búslóðina aftur
hefur það bara samand og við sendum því gámana, hvert á land sem er,“
segir Hilmar.
Flestir leigja gámana í stuttan tíma en þó kemur fyrir að fólk leigi þá
til lengri tíma að sögn Hilmars. „Við erum til dæmis núna með dánarbú
í gámi sem á eftir að skipta,“ segir hann og bætir við að þeir sem leigi
gámana hafi aðgang að þeim hvenær sem er á vinnutíma og geti sótt dót
eða sett í þá að vild.
Hilmar segir að ekki sé svo dýrt að leigja gámana. „Fyrir venjulega
búslóð er notaður sex metra langur gámur og leigan á honum er átján
þúsund á mánuði. Í níutíu prósentum tilvika eru það þessir gámar sem
eru notaðir en við erum með gáma frá tveimur metrum upp í tólf, þannig
að allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Flutningurinn kostar svo
eitthvað líka, en það fer eftir því hvert gámurinn fer hvað það er mikið,“
segir hann.
EMILIA FRETTABLADIDIS

Búslóðin heim á sólarhring

Búslóðina má
geyma í gámum
og fá hana síðan
senda síðar meir
þegar á þarf að
halda.

Fyrirtækið Icelandair Cargo hefur verið starfrækt
frá aldamótum og flytur í auknum mæli búslóðir
fyrir Íslendinga í útrás.
Icelandair hefur flutt búslóðir í sjötíu ár, en undir
merkjum Icelandair Cargo síðastliðin sjö ár.
Hjá fyrirtækinu er hægt að flytja búslóðir til og frá
öllum áfangastöðum Icelandair. Auk þess flytja fimm
fraktvélar félagsins farm og búslóðir til áfangastaða
eins og Brussel í Belgíu, Lige, East Middlands í Bretlandi, New York og Norður-Karólínu í Bandaríkjunum, Halifax í Kanada og Jönköping í Svíþjóð.
Pétur J. Eiríksson, framkvæmdastjóri Icelandair
Cargo, segir flesta sem flytji búslóð með félaginu
vera á heimleið. Í vaxandi mæli frá Bretlandi og alltaf talsvert frá Bandaríkjunum.

Flestir sem flytja búslóð flugleiðina eru Íslendingar á leið heim að sögn Péturs J. Eiríkssonar, framkvæmdastjóra, Icelandair Cargo.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM ER AÐ BÍÐA E MYND NR F21230407

„Ég hugsa að búslóðaflutningarnir tengist mikið
vaxandi ferðum og flutningum Íslendinga á vegum
banka og annarra útrásarfyrirtækja. Námsmenn
reyna frekar að burðast með þetta í höndunum eða
fara sjóleiðina sem er ódýrara,“ segir Pétur.
Þeir sem flytja um langan veg eða liggur á að komast á milli staða með búslóðina eru þeir sem helst
nýta sér búslóðaflutning með Icelandair Cargo að
sögn Péturs.
„Margir ráða fyrirtæki sem pakka niður fyrir sig.
Síðan náum við í búslóðina ef þess er óskað og sjáum
um alla pappírsvinnu. Búslóðin er komin á áfangastað
á sólahring fyrir þá sem það vilja svo okkar styrkur
er áhyggjulausir flutningar,“ segir Pétur.

Aðalflutningar
'LEÈILEGT SUMAR

Öryggi alla leið

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

OPIÐ VIRKA DAGA TIL KL. 17.00 Föst. til kl. 16.00
www.adalﬂutningar.is
Skútuvogi 8 S. 581 3030 Fax: 471 2564 adaleg@simnet.is

- rh

Geymdu það ekki til morguns sem við getum gert í dag.

Bremen

Hannover

Amsterdam
250 km

London

Rotterdam

420 km

224 km

Dortmund

Eindhoven

232 km

128 km

Düsseldorf

Antwerpen

135 km

124 km

Köln
Lille
224 km

123 km

Brussels
100 km

Bonn
123 km

Liege

Frankfurt
320 km

Luxembourg
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142 km

Paris
387 km

Strassbourg
406 km

75% af allri flugfrakt frá Evrópu á sér uppruna á afmarkaða svæðinu.

Liège
- beint fraktflug 11 sinnum í viku
Icelandair Cargo býður beint fraktflug 11 sinnum í viku til og frá Liège í Belgíu.
Icelandair Cargo í Liège er í innan við 400 km fjarlægð frá mörgum af stærstu
borgum í Evrópu og býður landflutninga hvaðan sem er í álfunni.
Nýttu þér hraðvirkasta flutningsmátann innan Evrópumarkaðar.

Hafðu strax samband við Icelandair Cargo við Flugvallarveg í Reykjavík.
Sími 5050 400, fax 5050 630, veffang icelandaircargo.is.
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(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  
 3TK 3UBARU ¹LFELGUR TIL SÎLU 6ERÈ
 KR 5PPL Å S  

"ËKHALD

 STK m ¹ ,EGACY FEL ¹  Ö  STK m ¹
 Ö  STK m   m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK
 m ¹ FEL ¹  Ö  STK 
m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK X  ¹ ¹LF ¹ 
Ö  STK X  m ¹ FEL ¹  Ö  STK
m /PEL FEL ¹  Ö  STK  m ¹
 Ö 3  

"¹TAR

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

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


"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  

KEYPT
& SELT

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

4IL SÎLU

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

-¹LARAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS
6IKING BJÎRGUNARB¹TUR ¹RG k RAPP
NIÈURLEGGJARI  CM VÎKVAD¾LA MRAF
KÒPLINGU RYÈFRÅTT BLËÈGUNARKAR ,
LÅNURENNA NET OG TEINAR OG FL 3ELST ALLT
SAMAN ¹  ÖÒS 3  

"ÅLAÖJËNUSTA

#OMET H¹ÖRÕSTID¾LUR

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

0FAFF SAUMAVÁL Å BORÈI MEÈ SIKKSAKK TIL
SÎLU 5PPL Å S  

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

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

.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  

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹ 
Ö %LDAVÁL ¹  Ö .Õ ELDHÒSVIFTA ¹  Ö
m TV ¹  Ö m TV ¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹
 Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹  Ö &RYSTISK¹PUR
¹  Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 2ÒM ¹  Ö
+OMMËÈA ¹  Ö .ÕJIR RAFMAGNSKRAKKA
BÅLAR ¹  Ö 3  

4), 3®,5

4ÎLVUR

'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

ÞJÓNUSTA

6ARAHLUTIR
0ARTAR S  

(REINGERNINGAR

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

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR
EINSTAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
    
HREINGERNINGARIS

'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS
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(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


«3 VERK

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM PARKETLÎGNUM
FLÅSALÎGNUM OG M¹LUN 3  
4ÎKUM AÈ OKKUR HELLULAGNIR SKJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 33 HELLULAGNIR 3 


«SKA EFTIR KETTLINGI HELST BLÎNDUÈUM
PERSA EÈA SKËGAR %R JAFNVEL TIL Å AÈ BORGA
SM¹ 5PPL Å S  

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

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

3TÅFLUÖJËNUSTA
3NYRTING

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

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

3P¹KONA

3P¹I Å SPIL OG BOLLA R¾È DRAUMA
4ÅMAPANTANIR Å S   3TELLA

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

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

 

3ÅMASP¹

6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 

2AFVIRKJUN

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
.AGLASKËLI ,A &AME
"OÈIÈ ER UPP¹ N¹MSKEIÈ Å
NAGLA¹SETNINGU N¹MSKEIÈ
HEFJAST  +ENNARI 2ËSA
"JÎRK (AUKSDËTTIR MARGFALDUR
ÅSLANDSMEISTARI
6ERÈ KR INNIFALIÈ ER
STARTPAKKI MEÈ ÎLLU
)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS
OG Å S  

3P¹DËMAR

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
4VEGGJA HERB ÅBÒÈ UÖB  M Å KJALL
ARA Å RAÈHÒSI Å  2  ÖÒS ¹ M¹N
2EYKLAUS %NGIN DÕR 3ÅMI  
 FM J HERB MJÎG BJÎRT OG SNYRTILEG
KJALLARAÅBÒÈ TIL LEIGU Å N¹GRENNI (¥ ,EIGA
 MHITA OG RAFM "ANKA¹BYRGÈ
 ,AUS  JÒNÅ ,EIGIST Å  ¹R
2EGLUSAMIR SENDI FYRIRSPURN ¹ LITLI?
SKERJO HOTMAILCOM

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

-OSF 3KEMMTILEG  FM   HERB ÅB
Å EINB 3ÁR INNG ,EIGIST REYKL REGLUFËLKI
3  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA
4RÁSMÅÈI
«SKA EFTIR TILBOÈUM Å UPPSL¹TT ¹ EIN
BÕLISHÒSI %R MEÈ MËT SEM MENN GETA
NOTAÈ 5PPL GEFUR %LMAR Å S  

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

)ÈNAÈARÅBÒÈARHÒSN¾ÈI  FM ¹SAMT
 FM MILLILOFTI TIL LEIGU VIÈ FLATAHRAUN
Å (AFNAFIRÈI ,AUST STRAX 5PPL Å S 

JA HERB ÅB M HÒSG TIL LEIGU Å  M¹N
FR¹ MAÅ   S   
EFTIR KL

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹
LEIGU ¹ 2VK SV¾ÈINU ®RUGGUM OG SKIL
VÅSUM GR HEITIÈ 5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

HEIMILIÐ

3UMARBÒSTAÈIR

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU FURU BORÈSTOFUSETT ST¾KKANLEGT
BORÈ  STËLAR 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

'EFINS
3KOÈUNARMAÈUR FAST
EIGNA

'AMALL K¾LISK¹PUR HJËNARÒM ¹N DÕNU
OG LITASJËNVARP F¾ST GEFINS 3ÅMI 


&YRIR HÒSEIGENDUR SELJENDUR
KAUPENDUR %INS VEGNA VIÈHALDS
OG GALLA ¹ HÒSN¾ÈI 'ERUM
KOSTNAÈAR¹¾TLANIR
WWWMATFASTEIGNAIS 5PPL Å S
 

HEILSA
(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

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

 S¾TA LEÈURSËFI F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ
VERA SËTTUR 5PPL Å S  

&ATNAÈUR
3KRADDARINN ¹ HORNINU

&ATABREYTINGAR STYTTUM BUXUR ¹ MEÈAN
BEÈIÈ ER 3KRADDARINN ¹ HORNINU
,INDARGÎTU  3  

$ÕRAHALD

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

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

&¾ÈUBËTAREFNI

6ERKFAG EHF

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  

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

4), 3®,5

+%..3,!
Vesturvör 7 - 200 Kópavogi
Sími 511 20 55 - fax 511 2056
Úrval verkfæra og slípivara, svo sem
slípiskífur, skurðarskífur, bandsagablöð
og borar í miklu úrvali.
Komið og sjáið allt úrvalið, eða hafið
samband við okkur. Traust og örugg
þjónusta.
Opið milli kl. 8-18
logey@simnet.is

%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  

0APILLON HVOLPAR TIL SÎLU  TÅKUR TILBÒNAR
TIL AFH SPRAUTAÈAR OG ÎRMERKTAR ¾TTBËK
FYLGIR FR¹ ¥SHUNDUM 3  

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS
3KAMMT FR¹ KERINU ERU TV¾R GL¾SILEG
AR SUMARBÒSTAÈARLËÈIR TIL SÎLU 5PPL


'EYMSLUHÒSN¾ÈI
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

!46)..!

!KTU 4AKTU
!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

¶2)¨*5$!'52  APRÅL 
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6ANTAR KOKK ¹ (ËTEL
%DDU .ESKAUPSTAÈ
!TVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA MENN VANA
HÒSAVIÈGERÈUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
2ÒNAR

6ANTAR KOKK Å SUMAR ¹ (ËTEL
%DDU .ESKAUPSTAÈ ¶EIR SEM
HAFA ¹HUGA ¹ AÈ BREITA TIL OG
VINNA ¹ SKEMMTILEGUM OG LÅF
LEGUM STAÈ Ö¹ ENDILEGA HAFIÈ
SAMBAND VIÈ (REFNU Å GSM 
 EÈA
HREFNA SPARNORIS

3TUNDVÅS STARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÕMISSA
STARFA Å MATVÎRUVERSLUN (LUTASTARF
KEMUR TIL GREINA "ÅLPRËF ¾SKILEGT ÖË EKKI
SKILYRÈI 5PPL Å S   +JÎTHÎLLIN
(¹ALEITISBRAUT
3N¾LANDSVIDEO Å -OS ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI Å DAG EÈA KVÎLD OG HELGARVINNU
 ¹RA ALDURST 5PPL Å S  

TILKYNNINGAR

'ËÈ KONA ËSKAST NOKKRA TÅMA ¹ DAG
TIL AÈ SINNA ELDRI KONU Å HJËLASTËL MEÈ
FÁLAGSSKAP AÈSTOÈ VIÈ KLËSETTFERÈIR OG
AÈ SN¾ÈA 5PPL Å SÅMA  

4ILKYNNINGAR

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAUÈBURÈ ¹ NORÈUR
LANDI Å -AÅ 3ÅMI  

'ËÈ AUKAVINNA 

«SKA EFTIR FËLKI Å SÅMASÎLU ¹ MJÎG GËÈRI
VÎRU   KVÎLD Å VIKU UNNIÈ FR¹ KL  
5PPL Å S   FR¹ KL  

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI ,AUSAR STÎÈ
UR Å SAL ¹ !MERICAN 3TYLE Å
(AFNARFIRÈI OG INN ¹ GRILL ¹
"ÅLDSHÎFÈA
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER
FR¹ KL   (ELGA GEFUR FREKARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ENTUGT STARF FYRIR FËLK ¹ BESTA ALDRI

3UMARSTARF ¹ !KUREYRI

6ANTAR DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT FËLK Å
VINNU VIÈ SL¹TT ¹ !KUREYRI 6ERÈA AÈ VERA
MEÈ BÅLPRËF OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S  

(¹SETA VANTAR STRAX Å  V TIL GR¹SLEPPU
VEIÈA ¹  T TRILLU FR¹ 3AUÈ¹RKRËKI 5PPL Å
S   EÈA  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

&5.$)2

%INKAM¹L
!TVINNA ËSKAST

!ÈALFUNDUR (ËLMARA

-ÎTUNEYTI

-ATR¹ÈUR ËSKAST Å  MANNA MÎTUNEYTI
6AKTAVINNA  HUGASAMIR HAFI SAMBAND
¹ NETFANGIÈ LOVISA SIMNETIS

(EIMAÖJËNUSTA
«SKUM EFTIR STARFSMANNI TIL
SUMARAFLEYSINGA VIÈ HEIMA
ÖJËNUSTU Å ÖJËNUSTUÅBÒÈUNUM
$ALBRAUT   ¶ARF AÈ GETA
BYRJAÈ  MAÅ
5PPL VEITA 'UÈNÕ 0¹LSDËTTIR OG
'UÈBJÎRG 6IGNISDËTTIR SÅMA 
 NETFANG GUDBJORGVIGNIS
DOTTIR REYKJAVIKIS

(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI  ËSKAR EFTIR
¹REIÈANLEGU OG TRAUSTU STARFSFËLKI Å PÎKKUN
3TARÙÈ FELUR Å SÁR FR¹GANG OG PÎKKUN ¹
FATNAÈIR SKËM OG BÒS¹HÎLDUM FYRIR ÚUTNINGA
FR¹ LAGER TIL VERSLANNA 6INNUTÅMINN ER KL
  EN HLUTASTARF KEMUR TIL GREINA
4ILVALIÈ STARF FYRIR FËLK ¹ BESTA ALDRI .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR *ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON ¹
STAÈNUM EÈA Å S  

(OLLVINASAMTAKA VERÈUR HALDINN ÖANN  APRÅL NK
KL  Å H¹TÅÈARSAL ,/'/3 LÎGMANNAÖJËNUSTU Å %FSTALEITI  2EYKJAVÅK

3ALTFISKVERKUN Å (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR
 DUGLEGUM STARFSKRÎFTUM MIKIL VINNA
FRAMUNDAN 3  

$AGSKR¹
o 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF SS STJËRNARKJÎR
o 3AGT VERÈUR FR¹ 6ATNASAFNI LISTAKONUNNAR 2ONI (ORN Å
GAMLA BËKASAFNINU Å 3TYKKISHËLMI
o +YNNTAR VERÈA FYRIR¾TLANIR UM KAUP ¹ NÕJU ORGELI Å KIRKJUNA
o 2AKEL /LSEN SÕNIR GAMLAR MYNDIR ÒR 3TYKKISHËLMI

"AKARÅ "ÅSTRË RMÒLA

«SKUM EFTIR STARFSKRAFTI Å ALMENNT VEIT
INGA OG AFGREIÈSLUSTARF  ¹RA OG ELDRI
BÅLPRËF KOSTUR 5PPL Å S  

"AKARI

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

!LLIR (ËLMARAR ERU BOÈNIR VELKOMNIR
,ÁTTAR KAFÙVEITINGAR Å BOÈI

-¹LARAR

(REINGERNING

-¹LARAR EÈA MENN VANIR M¹LNINGARVINNU
ËSKAST 5PPL GEFUR %INAR Å S  

AUGLÝSINGASÍMI

3ÎLUTURN

550 5000

&YRIRT¾KI SEM REKUR  SÎLUTURNA Å MIÈB¾
2VK ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI AÈALLEGA UM
HELGAR .¹NARI UPPL GEFUR (ÎGNI Å S
 

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR
STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM
HREINGERNINGAR OG BËNVINNU
¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
5PPL Å S     

!ÈALFUNDUR
%ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS
&!34%)'.)2

Sími 847 8001
w w w. re m a x . i s
b i l l i @ re m a x . i s
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRFAR
ANDI STÎRF (EILT OG H¹LFT STARF
OG HLUTASTÎRF SEINNI PART OG UM
HELGAR
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S
  +RISTINN

Frum

¥SBAR"OOZTBAR
+RINGLUNNI

¥SBÒÈIN FHEIMUM
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRFARANDI
STÎRF HEILT OG H¹LFT STARF Å DAG
VINNU OG HLUTASTÎRF SEINNI PART
¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
STARFSFËLK KEMUR TIL GREINA
5PPL Å S   'UÈRÒN

!ÈALFUNDUR %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS VERÈUR
HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL 
Å +IWANISHÒSINU %NGJATEIG  OG HEFST KL 
$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 4ILLÎGUR UM BREYTINGAR ¹ REGLUGERÈ SJÒKRASJËÈS
 4ILLAGA UM BREYTINGU ¹ FÁLAGSGJALDI
 ®NNUR M¹L
&ÁLAGAR M¾TIÈ VEL OG STUNDVÅSLEGA

Ertu í fasteignahugleiðingum?
Vegna mikillar sölu
vantar allar stærðir eigna á skrá!
Við verðmetum eignina þína þér að
kostnaðarlausu og án skuldbindinga!

ÞÓRARINN
JÓNSSON
Hdl. Löggiltur
fasteignaog skipasali

Hafðu samband í síma 847 8001

BRYNJÓLFUR
TÓMASSON
Sölufulltrúi
S: 847 8001

3TJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

Reykjavíkurvegi 64 - 220 - Hafnarfjörður
Sími 5550944 - Fax 5654055 - Netfang: hlif@hlif.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður haldinn kl 20:00
þriðjudaginn 24. apríl 2007 í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarfirði.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Kosning í kjörstjórn.
3. Önnur mál.

Kaffiveitingar.

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å STEIN
STEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

F í t o n / S Í A

¶ERNA HËTELSTARF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÖERNU TIL
STARFA VIÈ ÖRIF OG TILTEKTIR ¹ HËT
ELHERBERGJUM 3TARFIÈ ER LAUST
NÒ ÖEGAR EÈA FLJËTLEGA
.¹NARI UPPL VEITIR -ARGRÁT
"ENJAMÅNSDËTTIR ¹ (ËTEL
«ÈINSVÁ «ÈINSTORGI EÈA SÅMI
 

3TJËRNIN
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SMIÐIR

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

!ÈALFUNDUR (EILSUHRINGSINS 
6ERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL
KL  Å .ORR¾NA HÒSINU
!È LOKNUM AÈALFUNDARSTÎRFUM KL  VERÈUR ÚUTT ERINDIÈ

¡G ÖOLIn EKKI SKËLANN
TENGSL OFN¾MIS OG ËÖOLS VIÈ VANLÅÈAN
HEGÈUNARVANDAM¹L OG N¹MSÎRÈUGLEIKA BARNA
&YRIRLESARI ER
3IGRÅÈUR VARSDËTTIR HËMËPATI
®LLUM ER VELKOMIÈ AÈ HLUSTA ¹ ERINDIÈ
!ÈGANGUR ËKEYPIS
3TJËRNIN
.ETFANG HEILSUH SIMNETIS
6EFFANG HTTPWWWSIMNETISHEILSUHRINGURINN

!ÈALFUNDUR
+NATTSPYRNUFÁLAGSINS ¶RËTTAR
SVO OG KNATTSPYRNUDEILDAR ¶RËTTAR VERÈUR
HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL NK
KL  Å ¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈ RMANNS
¶RËTTAR VIÈ %NGJAVEG  Å ,AUGARDAL
$AGSKR¹ FUNDARINS ER SAMKV¾MT
VENJUBUNDNUM STÎRFUM AÈALFUNDAR

"REYTING ¹ DEILISKIPULAGI SKËLA
OG ÅÖRËTTASV¾ÈIS ¹ LFTANESI
"¾JARSTJËRN LFTANESS HEFUR SAMÖYKKT AÈ
AUGLÕSA SAMKV¾MT  GR SKIPULAGS OG BYGG
INGARLAGA NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM
TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI SKËLA OG
ÅÖRËTTASV¾ÈIS ¹ LFTANESI
$EILISKIPULAGSBREYTING ÖESSI GILDIR FYRIR ÅÖRËTTA
MANNVIRKI ¹ SKËLA OG ÅÖRËTTASV¾ÈI "REYTINGIN FELST
Å ST¾KKUÈUM BYGGINGARREIT FYRIR SUNDLAUG OG GERÈ
SUNDLAUGARGARÈS ST¾KKUÈUM BYGGINGARREIT FYRIR
VALLARHÒS Å STAÈ GEYMSLU F¾RSLU ¹ BYGGINGARREIT FYRIR
SÅMSTÎÈ OG FJÎLGUN BIFREIÈAST¾ÈA %INNIG ER GERT R¹È
FYRIR BYGGINGU KEPPNISVALLAR MEÈ GERVIGRASI OG ÚËÈ
LÕSINGU ÖAR SEM NÒ ER MALARVÎLLUR *AFNFRAMT ER GERT
R¹È FYRIR HJËLABRETTAVELLI
$EILISKIPULAGSTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ B¾JARSKRIFSTOFU
3VEITARFÁLAGSINS LFTANESS "JARNASTÎÈUM  LFTA
NESI OG ¹ HEIMASÅÈU SVEITARFÁLAGSINS WWWALFTANESIS
FR¹ OG MEÈ  APRÅL  TIL  MAÅ 
¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER HÁR
MEÈ GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ
DEILISKIPULAGSTILLÎGUNA &RESTUR TIL AÈ SKILA INN
ATHUGASEMDUM ER TIL  JÒNÅ  !THUGASEMDIR
SKULU VERA SKRIÚEGAR OG ÖEIM SKILAÈ TIL SKIPULAGS
OG BYGGINGARFULLTRÒA LFTANESS "JARNASTÎÈUM
(VER S¹ SEM EIGI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA
FYRIR TILSKILINN FREST TELST SAMÖYKKJA HANA
"JARNI 3 %INARSSON
B¾JART¾KNIFR¾ÈINGUR

!ÈALSTJËRN ¶RËTTAR
3TJËRN KNATTSPYRNUDEILDAR ¶RËTTAR

«LAFSFJÎRÈUR &JALLABYGGÈ

'RUNNSKËLAKENNARAR
3KËLA¹RIÈ  
5MSJËNARKENNARA VANTAR ¹ YNGSTA OG MIÈSTIG
OG Å ALMENNA KENNSLU ¹ MIÈ OG UNGLINGASTIGI
%INNIG VANTAR KENNARA Å Å TEXTÅLMENNT OG
MYNDMENNT
'RUNNSKËLI «LAFSFJARÈAR ER MEÈ UM  NEMENDUR Å 
 BEKK 3KËLASTJËRI ER ¶ËRGUNNUR 2EYKJALÅN 6IGFÒSDËTTIR
OG GEFUR HÒN N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMUM  
  NETFANG THREYK OLFIS ¹SAMT AÈSTOÈARSKËLA
STJËRANUM *ËNU 6ILHELMÅNU (ÁÈINSDËTTUR Å SÅMUM
    NETFANG VHEDINS ISMENNTIS
'RUNNSKËLI «LAFSFJARÈAR STARFAR ¹ TVEIMUR KENNSLUSTÎÈUM
ÖAR SEM ERU YNGRI OG ELDRI DEILD 3T¾RÈ BEKKJARDEILDA
ER UM ÖESSAR MUNDIR ¹ BILINU   NEMENDUR ®LL
HÒSN¾ÈISAÈSTAÈA ER MJÎG GËÈ SVO OG T¾KJAKOSTUR ¶ESS
M¹ GETA AÈ  MÅNÒTNA AKSTUR ER TIL !KUREYRAR ÖJËNUSTA
ER FJÎLBREYTT OG MANNLÅF GOTT AÈSTAÈA TIL ÅÖRËTTAIÈKUNAR OG
ÒTIVISTAR ER FJÎLBREYTTARI EN VÅÈAST HVAR ALLAN ¹RSINS HRING
'RUNNSKËLINN ER /LWEUS SKËLI OG UNNIÈ ER AÈ ÕMSUM
ÖRËUNARVERKEFNUM SS AUKNU VALI N¹MSMATI OG Ú
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK
3KËLASTJËRI

&!34%)'.)2

Leiðhamrar 5
Reykjavík

Verð: 54.9
Stærð: 195.1
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 28.0
Bílskúr: Já

BÚI

Opið hús mánud 23,04 kl.18.00-18.30

Remax Búi kynnir:Parhús á 2 hæðum,í Hamrahverfinu með tveimur íbúðum. Komið er inn á flísalagt
anddyri,góðir fataskápar. Lítið þvottahús er inn af anddyri. Úr forstofu er gengið inná lítinn gang og af gangi
inn í íbúðina á neðri hæðinni en upp stigann í íbúð á efri hæð. Á neðri hæð. Gengið er inná plastparketlagt
hol. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,hiti í gólfi,baðkar og lítil innrétting.Eldhús með hvítri innréttingu og
góðum tækjum,tengi fyrir uppþvottavél,dúkur á gólfi. Tvö svefnherbergi,annað inn af stofu.Bæði með
plastparketi og annað með góðum skápum.Útgengi er úr stofu, á gamlan sólpall.Sér geymsla undir stiga. Á
efrihæð.Komið er upp stiga og upp á plastparketlagt hol að hluta og flísalagt að hluta.Í holinu er borðstofa
og sjónvarpsstofa,úr sjónvarpsstofunni er gengið út á svalir með góðu útsýni til suðurs.Tvö rúmgóð
svefnherbergi,bæði með skápum og dúk á gólfum. Geymsluloft sem er yfir allri íbúðinni.Bað er rúmgott,með
sturtu og baðkari,flísalagt gólf og veggir,tengi fyrir þvottavél,fallegur vaskaskápur.Eldhús að hluta til undir
súð,flísalagt gólf,hvít innrétting, góð tæki,tengi fyrir uppþvottavél. Góður bílskúr,sjálfvirkur hurðaopnari

Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR
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   -AREL      -OSAIC &ASHIONS    
 3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Fimm sjóðir
að sameinast

Stjórnir Lífeyrissjóðs Hf. Eimskipafélags Íslands, Lífeyrissjóðs
Flugvirkjafélags Íslands, Lífeyrissjóðs Mjólkursamsölunnar, Eftirlaunasjóðs starfsmanna Olíuverzlunar Íslands og Lífeyrissjóðs
starfsmanna Áburðarverksmiðju
ríkisins hafa ritað undir viljayfirlýsingu um sameiningu sjóðanna.
Tillaga þess efnis verður lögð fyrir
sjóðfélaga á næsta ársfundi sjóðanna.
Gangi þessi áform eftir fækkar
lífeyrissjóðum á landsvísu úr 40 í
36 talsins. Þróunin hefur verið sú
að sjóðum hefur fækkað en þeir
jafnframt stækkað. Heildareignir sjóðanna fimm, sem um ræðir,
nema tíu milljörðum króna og eru
þeir lokaðir fyrir nýjum iðgjöldum.
Stjórnir sjóðanna hafa endurnýjað
rekstrarsamning við Landsbanka
Íslands sem hefur séð um rekstur
sjóðanna á liðnum árum.
EÖA

%&4)2 3®,5 &ULLTRÒAR FYRIRT¾KJANNA STILLTU

SÁR UPP 'ÅSLI 3VEINSSON 'UÈMUNDUR "IRG
ISSON "JARNI (RAFNSSON *ËHANN /DDGEIRS
SON OG SITJANDI &INNBOGI 'YLFASON "JÎRGËLF
UR *ËHANNSSON OG SGEIR ¶ORVARÈARSON

VGI ehf. selt
Icelandic Group hf. hefur selt
öll hlutabréf sín í fyrirtækinu
VGI ehf. Kaupandi er SamhentirKassagerð ehf., en bæði fyrirtæki
starfa á umbúðamarkaði. Kaupverð er ekki gefið upp.
Samningurinn tók gildi 20. þessa
mánaðar og tóku nýir eigendur þá
við rekstrinum. Í tilkynningu til
Kauphallar kemur fram að söluhagnaður Icelandic Group nemi
um 105 milljónum króna og tekjufærist hann á öðrum ársfjórðungi
þessa árs.
Í tilkynningu Samhentra-Kassagerðar kemur fram að við sameininguna verði til leiðandi félag sem
velti vel yfir tveimur milljörðum
króna á ári. Einnig var undirritaður langtímasamningur um sölu á
umbúðum til Icelandic Group og
samstarfsfélaga. Fyrirtækjaráðgjöf Glitnis, Jón G. Briem lögmaður og KPMG voru til ráðgjafar um
kaupin.
ËK¹

Óvænt verðbólga
Verðbólga jókst um hálft prósent á
milli mánaða í Bretlandi í síðasta
mánuði og hefur ekki verið meiri
í áratug, 3,1 prósent. Þetta er rúmu
prósenti yfir verðbólgumarkmiði
Englandsbanka.
Þróunin er þvert á væntingar, en
í byrjun mánaðar ákvað Englandsbanki að halda stýrivöxtum óbreyttum í 5,25 prósentum. Helsta ástæðan aukinnar verðbólgu er sögð
styrking pundsins, sem hefur ekki
verið jafn hátt gagnvart Bandaríkjadal í fimmtán ár. Nokkurrar óvissu gætti um síðustu vaxtaákvörðun bankans, en víst þykir að
vextir hækki um að minnsta kosti
25 punkta í næsta mánuði.
JAB

Uppsagnir í vændum hjá Sony
Japanski hátækniframleiðandinn Sony
hefur látið í veðri vaka að hann ætli að
fækka í starfsliði sínu í Evrópu á næstunni. Svo getur farið að 160 manns verði
sagt upp störfum.
Talsmaður Sony, segir helstu ástæðuna fyrir hagræðingu hjá starfsemi
Sony í Evrópu vera breyttar markaðsaðstæður og í samræmi við nýtt skipulag sem auka eigi samkeppnishæfni fyrirtækisins.
Greinendur segja hagræðinguna fyrst
og fremst komna til vegna dræmrar sölu
á nýju leikjatölvunni frá Sony, PlayStation 3. Tölvan kom á markað um miðjan
nóvember í Bandaríkjunum og Japan í
fyrra en ekki undir lok nóvember í Evrópu, talsvert á eftir að hinir leikjatölvurisarnir, Nintendo g Microsoft, settu
sínar nýjustu tölvur á markað.

Wii-tölvan frá Nintendo hefur víða
selst afar vel og segir Sony, að áætlanir fyrirtækisins hafi ekki gengið sem
skildi. Þegar fyrirtækið birti afkomuspá sína fyrir árið er gert ráð fyrir aukinni sölu.
Gangi spárnar eftir mun Sony skila
400 milljarða jena hagnaði á þessu ári.
Þetta jafngildir ríflega 222 milljörðum íslenskra króna. Og það er ekki lítil
breyting á milli ára því þetta er sexfalt
meiri hagnaður en fyrirtækið skilaði í
fyrra.
JAB

0,!934!4)/.  3ONY ER SP¹È SEXFALT MEIRI

HAGNAÈI ¹ ÖESSU ¹RI MIÈAÈ VIÈ SÅÈASTA ¹R
&YRIRT¾KIÈ ¾TLAR ENGU AÈ SÅÈUR AÈ HAGR¾ÈA
Å REKSTRI TIL AÈ AUKA SAMKEPPNISH¾FNI
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David Bowie kvænist Iman
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir
og amma,

Herdís Ólafsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

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

Þorsteinn Þorvaldsson
Valdís Einarsdóttir
Margrét Gunnarsdóttir

„Það er enginn munur á því
hvort það er myrkur eða sól,
bjart eða svart. Það hefur
engin áhrif á mig og hefur
aldrei gert. Ég hef bara tamið
mér að taka hlutunum eins og
þeir eru á hverjum tíma.“
9FIRLÎGREGLUÖJËNNINN TEKUR HLUT
UNUM EINS OG ÖEIR ERU ¹ HVERJ
UM TÅMA

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

$AVID "OWIE HAFÈI
 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
KV¾NST FYRRI KONU
 GEKK TËNLIST
SINNI !NGELU ¹RIÈ
ARMAÈURINN $AVID
 OG ÖAU EIGN
"OWIE Å HJËNABAND
UÈUST SAMAN SON ¹RI
MEÈ SËMÎLSKU FYRIR
SÅÈAR (JËNABAND
S¾TUNNI )MAN ¶AU
INU LAUK ¹RIÈ  
HÎFÈU KYNNST Å MATAR (!-).'*53®MEÈAN ¹ HJËNABAND
BOÈI HJ¹ SAMEIG
$AVID "OWIE MEÈ
INU STËÈ LÕSTI "OWIE
INLEGUM VINI TVEIM
EIGINKONUNNI )MAN
¹RUM ¹ÈUR "OWIE
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3 ÖVÅ YFIR Å VIÈTÎLUM
AÈ HANN V¾RI TVÅKYN
VAR Ö¹ NÕH¾TTUR MEÈ
HNEIGÈUR
K¾RUSTU SINNI TIL TVEGGJA ¹RA
b3ÅÈUSTU ¹R HAFA VERIÈ AFSKAP
-ELISSU (URLEY &LJËTT TËKUST ¹STIR
LEGA GEFANDI FYRIR MIG ¡G ER ¹
MEÈ "OWIE OG )MAN OG HANN
GËÈUM STAÈ OG MÁR LÅÈUR VEL
BAÈ HENNAR ÖEGAR ÖAU HÎFÈU
VERIÈ SAMAN Å EITT ¹R "OWIE SÎNG ¡G VIRÈIST HAFA FUNDIÈ RÁTTA JAFN
V¾GIÈ m SAGÈI HANN UM HJËNA
Ö¹ EIGIN ÒTG¹FU AF $ORIS $AY LAG
INU !PRIL IN 0ARIS (JËNABANDINU BANDIÈ RIÈ  EIGNUÈUST
"OWIE OG )MAN DËTTUR SEM HEITIR
FÎGNUÈU ÖAU MEÈ ÖVÅ AÈ F¹ SÁR
!LEXANDRIA :AHRA *ONES
B¾ÈI HÒÈFLÒR

-!2'2¡4 36%)."*®2.3$«44)2 &%245' ¥ $!'
Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og bróðir,

Níels J. Kristjánsson,
1415 Renfrew Drive NE Calgary, Alberta,
Canada,

lést 17. apríl 2007 í Calgary, Kanada.
Minningarathöfn auglýst síðar.
Shannon Lee Dunning
Kristjan Laural Kristjansson
Anna María Kristjánsdóttir
Karen S. Kristjánsdóttir
Daníel Jón Kjartansson
Alda Kjartansdóttir
Edda M. Kjartansdóttir
og fjölskyldur.

Elsku eiginmaður minn, faðir, sonur,
bróðir og tengdasonur,

3K¹LAÈ FYRIR PRINSESSU
Margrét Sveinbjörnsdóttir, ráðgjafi hjá
AP-almannatengslum og lúðurþeytari
Hins konunglega fjelags, er fertug í
dag.
„Ég hélt heljarinnar partí á laugardaginn þar sem ég bauð vinum mínum
og ættingjum. Það var mjög gleðilegt að
það skyldi fæðast lítil prinsessa þennan
dag,“ segir Margrét og á þar við dóttur
Friðriks, krónprins Dana, og Mary prinsessu. „Veislustjóri var kammerjómfrú
Hins konunglega fjelags, Eyrún Ingadóttir, sem sá til þess að þetta var allt
í mjög konunglegum stíl. Hún krafðist þess að í hvert skipti sem var skálað fyrir afmælisbarninu yrði skálað líka
fyrir prinsessunni.“
Margét segir allt stefna í það að prinsessan verði nafna hennar, því til stendur að skíra hana í höfuðið á ömmu sinni,
Margréti Þórhildi Danadrottningu. Hún
býst við að þar muni vaxa úr grasi efni-

Heiðar V. Hafsteinsson,
véliðnfræðingur,Vættaborgum 64,
112 Reykjavík,

-!2'2¡4 36%)."*®2.3$«44)2 -ARGRÁT HÁLT HELJARINNAR AFM¾LISVEISLU UM SÅÈUSTU HELGI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans við
Hringbraut föstudaginn 20. apríl. Jarðarförin fer fram
frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 3. maí kl. 13.00.
Sigríður Dögg Geirsdóttir
Andri Heiðarsson
Ingveldur Dís Heiðarsdóttir
Gígja Heiðarsdóttir
Elsa Vigfúsdóttir
Daníel Hafsteinsson
Lise Lotte Hafsteinsson
Sævar Hafsteinsson
Vivi Hafsteinsson
Hafsteinn S. Hafsteinsson
Sólveig Einarsdóttir
Berglind Líney Hafsteinsdóttir
Ingveldur Guðlaugsdóttir.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir, tengdasonur
og mágur,

Daði Halldórsson,
Furugrund 14, Akranesi,

lést fimmtudaginn 19. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 27. apríl kl. 10.30.
Kristrún Sigurbjörnsdóttir
Bára Daðadóttir
Hjalti Daðason
Leó Daðason
Halldór Karlsson
Dröfn Halldórsdóttir
Gauti Halldórsson
Barði Halldórsson
Sigurbjörn Guðmundsson
Elín Sigurbjörnsdóttir
María Sigurbjörnsdóttir
Guðmundur Sigurbjörnsson

Elísa Guðrún Elísdóttir
Erna Frímannsdóttir
Lárus Hannesson
Guðrún Magnúsdóttir
Hólmfríður Kristjánsdóttir
Málfríður Ögmundsdóttir
Sveinn Knútsson
Guðjón Pétursson
Ásta Björk Arngrímsdóttir.

.µ*! 02).3%33!. -ARY HELDUR ¹ NÕJU PRINS

ESSUNNI SEM VERÈUR LÅKLEGA SKÅRÈ -ARGRÁT
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leg stúlka. „Það sést ekki mikið í hana á
þessum myndum sem ég hef séð en ef
hún líkist foreldrum sínum hlýtur þetta
að vera myndarbarn.“
Í afmælisveislunni á laugardaginn
fékk Margrét margar góðar gjafir, þar
á meðal nokkrar ljóðabækur. „Mér þótti
vænst um að fá eldgamla myndskreytta
bók sem heitir Sálin hans Jóns míns. Hún
hefur ekkert með hljómsveitina að gera
heldur hefur hún að geyma myndskreytt
kvæði Davíðs Stefánssonar, sem amma

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

FREYR FRETTABLADIDIS

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Jónas H. Pétursson,

Jóhann Helgason

Hjallavegi 2, Ísafirði,

bóndi, Leirhöfn,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut, laugardaginn 21. apríl. Jarðarförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 28. apríl kl. 14.00.

andaðist á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga að morgni 15. apríl sl. Jarðarförin fer fram
frá Snartarstaðakirkju fimmtudaginn 26. apríl kl. 14:00.

Elín Valgeirsdóttir
Guðmunda Ó. Jónasdóttir Aðalsteinn Kristjánsson
Pétur Þ. Jónasson
Kolbrún Halldórsdóttir
Ingibjörg M. Jónasdóttir
Arnar Kristinsson
Valgeir Jónasson
Elínborg Bjarnadóttir
Baldur Þ. Jónasson
Halldóra Kristinsdóttir
Jóhann Jónasson
Sonja Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Dýrleif Andrésdóttir
Andrea Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir
Arnfríður Jóhannsdóttir
Hildur Jóhannsdóttir
Dýrleif Pétursdóttir
María Jónsdóttir
Jóhanna Jónsdóttir

Steinar Matthíasson
Jón Þór Guðmundsson
Þorvaldur Snorri Árnason
Andri Hnikarr Jónsson
Sveinn Þórður Þórðarson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Bragi Sigurðsson
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

mín og nafna kenndi mér utan að þegar
ég var barn. Mér er sagt að ég hafi farið
með það með miklum tilþrifum þegar ég
var smástelpa,“ segir hún og hlær.
Margrét, sem býr með blaðamanninum Auðuni Arnórssyni og á með honum
soninn Odd, ætlar að bjóða vinnufélögum sínum upp á eitthvert góðgæti á afmælisdeginum sjálfum. Hvort blásið
verði í konunglega lúðra í tilefni dagsins
verður aftur á móti að koma í ljós.

frá Heiðarbrún í Kelduhverfi,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Skúli Þórðarson,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sun nudaginn 22.
apríl. Útförin fer fram frá Garðskirkju föstudaginn 27.
apríl klukkan 16.

lést á hjúkrunardeild Höfða, Akranesi 22. apríl.
Jarðarförin auglýst síðar.

Þorbjörg Bragadóttir
Hlynur Bragason
Helga Þyrí Bragadóttir
og barnabörn.

Bragi Skúlason
Anna Þuríður Kristbjörnsdóttir
Hrafnhildur Skúladóttir Ólafur Jón Guðmundsson
Hafdís Skúladóttir
Magnús Árnason
barnabörn og barnabarnabarn.

Jón Sigurðsson
Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir
Þórður Helgason

Nýr og þunnur Nokia 6300
MP3-spilari og FM-útvarp • 2.0 Megapixla myndavél • Bluetooth þráðlaus tenging

Copyright © 2007 Nokia.

Tímalaus
hönnun.
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Ég hef talið mig hafa
verið
fyrirmyndarnema. Forðaðist í
lengstu lög að lenda
upp á kant við yfirmenn
skólans. Reyndi bara að
fylgja reglunum eins
og þær stóðu í bókinni
og taldi næsta víst að
nemendum eins og mér yrði verðlaunað. En svo komu hin skemmdu
epli. Brutu þær einföldu reglur
sem höfðu verið settar til að ró og
friður héldust í skólanum. Stálu
samlokum eða reyktu inni í myndmenntarstofunni. Og góðu nemendurnir voru látnir gjalda fyrir brot
þeirra og veltu því um leið fyrir sér
af hverju í ósköpunum þeir ættu að
hafa fyrir því að virða allar reglur

þegar þeir græddu ekkert á því?
Þegar í framhaldsskóla var komið
liðkaðist aðeins til. Síbrotamennirnir voru látnir gjalda fyrir syndir
sínar. Þó kom fyrir að skólayfirvöld
tækju þá ákvörðun að refsa öllum
nemendum skólans fyrir asnastrik
nokkurra ólátabelgja. Og maður lét
það yfir sig ganga. Beið bara eftir
því að komast burt úr skólakerfinu
vegna þess að úti í hinum frjálsa
heimi væri hinum ranglátu refsað
en hinum réttlátu umbunað.
Sú einfalda barnatrú reyndist ekki á rökum reist. Hinn stóri
og hættulegi heimur minnir frekar á siðferði grunnskólans heldur
en laust réttarkerfi framhaldsskólans. Háum fjárhæðum er eytt í að
passa upp á að einhver fífl keyri

ekki á vegum úti undir áhrifum eða
stígi bensínið í botn. Framleiddar eru fokdýrar auglýsingar til að
minna á að samkvæmt lögum sem
sett hafa verið má ekki aka yfir hámarkshraða sem öllum ætti að vera
kunnur né setjast undir stýri eftir
að hafa drukkið nokkra bjóra.
Þjóðfélag okkar byggir á reglugerðum og siðferði sem miðar að
því að vernda lítinn hóp skemmdra
epla frá heimsku sinni. Og þær
reglugerðir bitna á hinum venjulega og löghlýðna borgara sem
hvorki keyrir of hratt né stundar
stúta-akstur. Þess vegna er ágætt
að spyrja sig sömu spurningarinnar og í grunnskóla; hvers vegna að
hlýða öllum reglum þegar maður
græðir ekkert á því?
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Gamall söngleikur endurvakinn
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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

Er ástæða til að rifja upp gamla
íslenska söngleiki og setja á svið
með ærnum tilkostnaði? Víða er
það gert í öðrum löndum að gamaldags verk eru endurvakin, oft
vegna tónlistarinnar sem kann að
geyma sígild númer, ellegar þess
að höfundum tal- og söngtexta
hefur á sinni tíð tekist að næla
tíðaranda, móð, í fléttuna. Uppvakningar af þessu tagi eru líka
einhvers konar varðar um leikritun og leikstíl, hugsun og nálgun.
Það er samt ekki trúlegt að leikhússtjóra LR hafi gengið eitthvað
slíkt til. Hann varð einfaldlega að
finna söngleik og því ekki Gretti:
Ólafur Haukur á söguna, Þórarinn ljóð og Egill Ólafsson lögin.
Grettir var á sínum tíma skelfileg leiksýning í Austurbæjarbíói og það má leikstjórinn Rúnar
Freyr eiga að hann sleppur vel frá
þeirri prófraun að koma Gretti
á svið. Hann gerir úr verkinu
skrautlega sýningu með ágætri
samfellu, heldur henni innan
marka, sem er kraftaverk miðað
við það sem höfundarnir hafa
leyft sér í samsetningnum. Sýningin nýtir flesta krafta prýðilega,
verður aldrei kauðsk þótt tæpt sé
á tæpasta í dönsum Láru Stefánsdóttur sem hefur raunar bara þrjá
dansara að styðjast við.
Grettir er ansi hreint mikið barn
síns tíma: hér var Egill Ólafsson
að stika sín stóru skref sem lagahöfundur, hér gætir pokalegra
sjónarmiða Ólafs Hauks í hverri
senu (sjónvarp er vont, klíkur eru
hættulegar, þrifnaður húsmæðra
sjúklegur, harðir karlar eldri kynslóðin, þeir sem vilja efnast siðlausir). Er raunar ekki að heyra
annað en að höfundur samtala hafi
gefið leikurum og leikstjóra frjálsan taum í endurbótum eða sjálfur
gengið til þess verks að tjasla upp
á Gretti. Þess hefur þurft. Þetta
er óagað verk, ábyrgðarlaust í
glannalegum hugmyndum – mörgum ágætum, sumum snjöllum – en
heldur losaralega raðað á bandið
enda man ég ekki betur en höfundarnir hafi á sínum tíma setið hver
í sínu horni við verkið.
Er þá ekki réttlætanlegt að
koma þessu aftur á svið? Jú eins
og Deleríum, Rjúkandi ráði, jafnvel Allra meina bót – örugglega
Járnhausnum, Hornakóralnum
klárlega – Þið munið hann Jörund

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

28. apríl lau. 10 sýning kl. 20
5. maí lau. 11 sýning kl. 20
12. maí lau. 12 sýning kl. 20

Síðustu sýningar!

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is
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með Pöpunum – flestum þessum
tilraunum til íslenska söngleiksins á undan þessum. Hann er
afar veikur í fléttu, samtölin lítið
fyndin, uppátækin mörg kostuleg sem leikarar og leikstjóri
notfæra sér til að blása í: Magnús Jónsson gerir Glám að persónu löngu áður en hann opnar
munninn bara með hreyfingum
sínum sem hann sækir í teiknimyndafígúrur, Bergur Ingólfsson er glæsileg kópía af Tarzan
Disneys og afburðasnjall í slapstikk – mikið væri gaman að fá
hann í hreinan franskan farsa,
Jóhann Sigurðarson megnar að
glæða Ásmund álversstarfsmann
lífi og Hansa sýndi sumpart á sér
nýja hlið: líkast til hafa leikhússtjórar og leikstjórar vanmetið breidd hennar sem leikkonu.
Jóhann G. Jóhannsson skýst inn
á sviðið í snjallri mannlýsingu
leikstjóra, en Björn Ingi hefur
leikið sitt hlutverk áður. Nanna
Kristín er eina ferðina enn látin
leika með sinn glæsilega barm.
Þá er ónefndur kór sem skýst í
ýmis hlutverk og þar eru kraftar sem maður vildi endilega sjá
meira af: Orra og Álfrúnu nefni
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F  3TÒDENTALEIKHÒSIÈ SÕNIR
%XAMINASJËN Å GÎMLU KARTÎFLU
GEYMSLUNUM Å RTÒNSBREKKU
,EIKSTJËRI ER 'UÈJËN ¶ORSTEINN
0¹LMARSSON

N N &92)2,%342!2
F  'UNNAR (ANNESSON SAGN
FR¾ÈINGUR EYS ÒR VISKUBRUNNUM
SÅNUM Å ¶JËÈMINJASAFNI ¥SLANDS
OG KYNNIR FYRIR GESTUM BR¾ÈURNA
'ÅSLA OG ¶ËRÈ ¶ORL¹KSSON BISKUPA
¹ (ËLUM OG Å 3K¹LHOLTI OG ,¹RUS
'OTTRUP LÎGMANN OG SÕSLUMANN ¹
¶INGEYRUM

F  &RANSKI FORNMANNFR¾ÈINGUR
INN 9VES #OPPENS HELDUR FYRIRLESTUR Å
(¹TÅÈARSAL (¹SKËLA ¥SLANDS %RINDI
SITT NEFNIR HANN 4HE ORIGINS OF -AN
A BUNCH OF ANCESTORS %RINDIÈ ER
LIÈUR Å 0OURQOI 0AS FRÎNSKU VORI
SEM NÒ STENDUR YFIR ¹ ¥SLANDI
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ég í öðru en kór. Þau þurfa að fá
hlutverk sem kjöt er á.
Þetta er forvitnileg sviðsetning
um margt: hvernig bjargar Rúnar
sér: hann hallar sér í fiffin – sum
kunnugleg en það er olræt – það
má alltaf stela ef það dugar. Egill
Ingibergsson og Móheiður Helgadóttir vinna saman ljós og leikmynd – langan sveig um mitt svið
og krappan yfir það: dýr lausn
og ekki fyllilega nýtt og minnti
í hugsun dálítið á Sól og Mána
Sálarinnar fyrir fáum misserum á
sama sviði.
Það er ekki ástæða til að láta
þennan söngleik fara fram hjá sér
frekar en aðra íslenska söngleiki:
það er líka stemning á söngleikjum í Borgarleikhúsinu og hefur
verið nær frá upphafi. Þeir komast
svo nálægt popptónleikum vegna
nándarinnar þótt hljómburður sé
þar erfiður sökum breiddar: það
vantar þangað sæmilegt surround
til að vinna með lögun salarins og
metnað til að gera hljóðmynd sem
getur keppt við heimabíóin – það
er jú pólitískur tilgangur með léttmeti af þessu tagi að draga inn
þúsundir sem fara aldrei annars
í leikhús. LR á að sinna því hlutverki frekar en Þjóðleikhús sem
hefur metnaðarfyllri skyldu.
Og Halldór Gylfason – hann er
jú náttúrutalent með afar sterkan
persónulegan stíl sem hann rekur
flest sín hlutverk með – hann er
kímilegur – einlægur sem þessi
bjáni sem Grettir þeirra þrímenninga er. Hann ber þessa sýningu
líklega á endanum til áhorfenda
með sínu geðfellda fasi.
Var þá gaman? Ég var mest hissa
hvað samtölin voru lítið fyndin
enda fátt um hlátra en áhorfendur virtust kunna þessu vel á endanum – ég trúi því að það sé sökum
þess að íslenski leikhúsmarkaðurinn er sólgin í söngverk og stórsýningar – jafnvel þótt þunnildi
séu í boði. Erlendir söngleikir eru
hér fátíðir nema gamlar margkeyrðar lummur – það er eins og
íslenskir leikhúsmenn fylgist ekki
með hvað gerist á þeim vettvangi í
nálægum löndum þar sem stöðugt
framboð er á verkum sem eru
miklu merkilegri og betri en þetta
– líkast til vegna þess að þeir þykjast ekki hafa efni á þeim, sem þeir
hafa ef marka má umfang Legs og
Grettis.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
%YMUNDSSON Å !USTURSTR¾TI
"ENEDIKT 3 ,AFLEUR LES ÒR NÕÒT
KOMINNI BËK SINNI .Õ SÕN Å PËLITÅK
¥ BËKINNI REIFAR HÎFUNDUR HUGMYNDIR
SEM HANN TELUR GETA VERIÈ LAUSNIR ¹
ÖEIRRI ÒLFAKREPPU SEM ÅSLENSK STJËRN
M¹L ERU Å Å DAG ¥ BËK SINNI FJALLAR
"ENEDIKT UM HIN HELSTU SVIÈ MANN
LEGS SAMFÁLAGS OG TEKUR ¹ VANDA
ÖEIRRA EINKUM ¹ SVIÈI LÕÈR¾ÈI
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ÅÖRËTT -YNDIN ER MEÈ ÖÕSKU TALI EN
TEXTUÈ ¹ ENSKU !ÈGANGUR ER ËKEYPIS
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STENDUR YFIR SÕNING SÕNING ¹ LJËS
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LISTAMANNA SEM ALLIR VINNA MEÈ POR
TRETT OG SJ¹LFSMYNDIR 3ÕNINGARSTJËRI ER
)SABELLE DE -ONTFUMAT OG SÕNINGIN
ER LIÈUR Å &RANSKA MENNINGARVORINU
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

AUKASÕNING

-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT

SU  APRÅL KL 
++ OG %INAR ,AUS S¾TI

.¹NANARI UPPLÕSÅNGAR UM SÕNINGAR
Å MAÅ ¹ WWWLANDNAMSSETURIS
-IÈAPANTANIR Å SÅMA  

3UN  APRÅL KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS
3UN  MAÅ KL 
3UN  MAÅ KL 
!THUGIÈ 3ÕNINGUM LÕKUR Å MAÅ

STOFNUN FÉLAGS KVENNA
Í FRJÁLSLYNDA FLOKKNUM
kl. 20.00 í kvöld Skeifunni 7. Allir velkomnir!

Markmið og tilgangur félagsins er að þjappa saman konum innan
Frjálslynda flokksins og að undirstrika sýn kvenna á hin margvíslegu málefni sem Frjálslyndi flokkurinn lætur sig varða.
Ég er „þetta fólk“, Sabine Leskopf
verkefnisstjóri túlka- og þýðingarþjónustu Alþjóðahússins segir frá
reynslu sinni sem nýbúa hér á landi.

Fjölmiðlar og yfirvöld á Íslandi,
Arnþrúður Karlsdóttir, eini kvenútvarpsstjórinn á Norðurlöndum,
fjallar um fjölmiðla og yfirvöld.

Fundarstjóri verður
Kolbrún Stefánsdóttir, oddviti
í Suðvesturkjördæmi ritari
Frjálslynda flokksins.

Félag kvenna innan Frjálslynda flokksins
mun stuðla að því að vera einskonar
bakvarðasveit fyrir þingmenn og sveitarstjórnamenn flokksins til þess að tryggja
að hugmyndafræði kvenna innan flokksins fái að njóta sín á sem flestum sviðum
þjóðlífsins. Boðið verður upp á tónlist
og léttar veitingar. Allar konur fá gjafir frá
Guinot, bláa rós og lukkumiða.

Kjóstu F !

forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is
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Orðaður við ljósbláa mynd
Stefán Karl Stefánsson var
á dögunum orðaður við
hlutverk í ljósblárri fullorðinskvikmynd. Hann kannast
ekkert við myndina.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Stefán Karl Stefánsson er sem
kunnugt er búsettur í Los Angeles og er einn fjölmargra íslenskra
leikara sem hefur ferilsskrá á
vefsíðunni imdb.com. Þar er hins
vegar margt skrifað og sagt sem
á sér litla stoð í raunveruleikanum og fyrir skömmu var hann
sagður hafa leikið í kvikmynd sem
bar þann virðulega titil Berlín.
„Ég kannaðist ekkert við þetta
og ákvað að kíkja aðeins betur á
málið. Þá kom í ljós að þetta var
ljósblá fullorðinskvikmynd og ég
þurfti að setja lögfræðiteymi í
gang til að leiðrétta þetta í snatri,“
sagði Stefán sem varð þó ekki
meint af rangfærslunni þótt eflaust hefði orðið uppi fótur og fit
í hinni siðvöndu Ameríku ef fréttist að aðalstjarnan í Latabæ hefði
verið orðuð við klám.
Og það er fleira sem vekur undran og forvitni því í sérstöku æviágripi leikarans er hann sagður

vera með einleik
í smíðum sem
á að frumsýna
í Los Angeles
á þessu ári auk
sjónvarpsþáttar.
„Ég kannast bara
ekkert við þetta
enda er lítið fylgst
með því sem er sett
þarna inn,“ útskýrir
Stefán.
Þótt
sjónvarpsþáttur og gamanleikur séu fjarri
raunveruleikanum situr Stefán ekki auðum

34%&. +!2, %R

AÈ OPNA NÕTT
ÒTIBÒ 2EGN
BOGABARNA
Å +ANADA
ENDA SEGIR
HANN MIKLA
EFTIRSPURN
EFTIR HJ¹LP
OG AÈSTOÈ
FR¹ KRÎKKUM
SEM HAFA
LENT Å EINELTI

höndum heldur eru forvarnarsamtökin Regnbogabörn að
færa út kvíarnar og senn kemur
að því að útibú verður opnað í
Kanada. „Við erum að ráða
aukamannskap á Íslandi enda
er mikil eftirspurn eftir aðstoð
og hjálp frá krökkum sem vita
ekkert hvernig þau eiga að takast á við sinn vanda,“ útskýrir
Stefán Karl.
FGG

%2)# "!.! ,EIKARINN HEIMSFR¾GI UNDIR
STÕRI Å MYNDINNI -UNICH

Bana slapp
ómeiddur
Leikarinn Eric Bana slapp ómeiddur þegar hann ók rallíbíl sínum
á tré ásamt aðstoðarökumanni
sínum í Ástralíu um síðustu helgi.
Óku þeir Ford-bíl frá árinu 1974 í
kappakstri sem nefnist Targa Tasmania.
Hinn 38 ára Bana og félagi hans
voru í 53. sæti af 115 bílum þegar
áreksturinn varð. „Okkur hafði
gengið mjög vel fram að þessu. Ég
misreiknaði vinstri beygju og fór
of hratt í hana,“ sagði Bana. Hann
hefur leikið í myndum á borð við
Hulk, Munich og nú síðast Lucky
You á móti Drew Barrymore.
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&EGURÈIN GERÈ MEIRA ¹BERANDI
Franska ofurhljómsveitin
Nouvelle Vague heldur tónleika hér á landi næstkomandi föstudagskvöld. Hljómsveitin hefur vakið athygli
fyrir frumlegar ábreiður
sínar en Steinþór Helgi Arnsteinsson ræddi á dögunum
við Marc Collin, aðalhugmyndasmið sveitarinnar.
Að sjálfsögðu hófst viðtalið á því
að Marc svaraði því hvernig ævintýrið hófst allt saman. „Þegar
ég byrjaði að hlusta aftur á gömlu
lögin [post-pönk lögin sem hljómsveitin nær að endurlífga svo
snyrtilega] sem ég hlustaði svo
mikið á þegar ég var táningur, áttaði ég mig á því að lögin eru svo
falleg og afar klassísk. Ég vildi því
sýna fólki að þrátt fyrir að þessar sveitir hafi sprottið út frá pönkinu þá sömdu þær falleg lög og að
hægt væri að útsetja þau á annan,
skilvirkari hátt til þess að sýna
það. Þetta er ekki bara tengt nostalgíu. Eða jú, að sjálfsögðu að ein-

hverju leyti, en að öðru leyti er ég
að búa til eitthvað sem er persónulegt og nýtt við lögin.“
En var þetta eingöngu gert til
þess að sýna fram á fegurðina
á bak við lagasmíðar post-pönk
tímabilsins, hvað með boðskapinn
sem vissulega skipti þessa listamenn svo miklu máli?
„Hvort tveggja, við náttúrlega
breytum ekki textunum og það er
kannski það sem gerir þetta svo
áhugavert. Við erum þarna með lög
eins og Love Will Tear Us Apart,
Too Drunk to Fuck, Guns of Brixton og svo framvegis en lögin eru
svo allt öðruvísi þannig að textarnir fá kannski nýja merkingu, sérstaklega líka af því að lögin eru
sungin af konum.“ Marc segir jafnframt að hann hafi fengið konur
sem þekktu ekki einu sinni lögin
og þess vegna voru þær algjörlega
ferskar og örlítið naívar gagnvart því sem hann bað þær um að
gera. Hann telur einnig að það hafi
hjálpað sveitinni örlítið að koma
frá Frakklandi, hreimurinn spilli
ekki fyrir. „Ég hugsa samt lítið um
þennan uppruna okkar en ég skil
alveg að aðrir geri það. [...] Þetta

gæti líka gengið ef við værum frá,
til dæmis, Brasilíu.“
Samt kannski ekki ef þið væruð
frá Íslandi?
„(Hlátur) Jú jú, af hverju ekki?“
En hversu langt er hægt að
teygja þessa hugmynd um að setja
post-pönk slagara í rólegri og kynþokkafyllri útgáfur?
„Það er enn til efni sem ég vil
vinna með eins og Japan, The
Stranglers og Sex Pistols. Ég er
rendar með nýtt verkefni í gangi
um þessar mundir. Þar er ég að
taka lög úr kvikmyndum frá níunda áratugnum, þú veist, þessa
risa, risa, risaslagara, til dæmis úr
Top Gun, Flashdance og þannig.“
Marc býst við að sveitin muni
telja átta til tíu manns þegar hún
spilar í Listasafni Reykjavíkur næsta föstudagskvöld og segist svo sannarlega ætla að reyna
að skapa eftirminnilega tónleika.
„Tónleikarnir okkar eru þó öðruvísi, við erum ekki að reyna að
endurskapa plöturnar. Þetta eru
samt auðvitað sömu lögin og hljóðheimur Nouvelle Vague en það er
mikil orka og fólki virðist líka vel
við þetta.“

+9.¶/++).. 500-,!¨52 .OUVELLE 6AGUE SLË Å GEGN ¹RIÈ  FYRIR ¹BREIÈUR SÅNAR
AF GÎMLUM POST PÎNK OG NÕBYLGJUSLÎGURUM SEM SETTIR VORU Å KYNÖOKKAFULLAN BOSSA
NOVA BÒNING

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. Fáðu
nánari upplýsingar og ráðgjöf í útibúum Glitnis eða í þjónustuveri í síma 440 4000.
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

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
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. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 7 og 9
kl. 3.45
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.40

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
TMNT

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

MIÐASALA Á

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

Vel heppnuð hringferð
Tónleikaferð Lay Low, Péturs Ben
og Ólafar Arnalds, undir nafninu
Rás 2 plokkar hringinn, er rúmlega
hálfnuð og hefur hún gengið mjög
vel. Egilsstaðir, Akureyri, Hrísey
og Stokkseyri eru að baki og í kvöld
liggur leiðin til Bolungarvíkur, þar
sem Skriðurnar koma einnig fram.
Þetta er annað árið í röð sem Rás
2 stendur fyrir tónleikaferð um ¥ (2¥3%9 ,AY ,OW ¹ TËNLEIKUNUM Å (RÅSEY
landið. Í fyrra var rokkað hringinn SEM VORU HALDNIR ¹ VEITINGAHÒSINU
með Ampop, Diktu og Hermigervli. "REKKU
-9.$"!,$52 $µ2&*®2¨

Helsti tilgangur ferðarinnar er að
gefa tónlistaráhugafólki á landsbyggðinni tækifæri til að sjá og
heyra fremsta tónlistarfólk landsins af yngri kynslóðinni í heimabyggð.
Tónleikarnir í Bolungarvík hefjast klukkan 21.00 í kvöld. Á fimmtudag er ferðinni síðan heitið á Hótel
Barbró á Akranesi og lokatónleikarnir verða á Nasa á föstudagskvöld.

GÓÐIR
ÍSLENDINGAR
- erlent starfsfólk á íslenskum vinnumarkaði
MORGUNVERÐARFUNDUR
S A M TA K A AT V I N N U L Í F S I N S Á G R A N D H Ó T E L

Miðvikudaginn 25.apríl 2007
kl. 8:00-10:00
Framsögur:
Rannveig Sigurðardóttir
forstöðumaður greiningardeildar
Seðlabanka Íslands
Ragnar Árnason
forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA
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Sólveig Jónasdóttir
verkefnastjóri, Alþjóðahúsi
Umræður
Fundarstjóri: Vilhjálmur Egilsson
framkvæmdastjóri SA
Þátttökugjald kr. 1.500
með morgunverði

Auglýsing gegn
Íraksstríðinu
stefnumála þeirra
Leikstjórinn frægi
eru hermennirnir
Oliver Stone ætlar
sjálfir. Ég vildi
að leikstýra augtaka þátt í þessu
lýsingu þar sem
verkefni
vegna
bandarísk stjórnþess að sem fyrrvöld eru hvött til
verandi hermaður
þess að draga herveit ég að Bandalið sitt frá Írak.
ríkjamenn þurfa að
Auglýsingin
er
hlusta á hermenn
hluti af stórri augsína.“
lýsingaherferð
Stone var heiðrvegna málefnisins.
aður með PurpÍ henni tala banda/,)6%2 34/.% 3TONE VIL L¹TA DRAGA
urahjartanu þegar
rískir
hermenn BANDARÅSKA HERLIÈIÈ FR¹ ¥RAK
hann barðist í Víeteða
skyldmenni
namstríðinu. Byggði hann mynd
þeirra um áhrifamátt stríðsins.
sína Platoon á þeirri reynslu.
„Bandaríkin þurfa að hlusta á
Hann hefur einnig leikstýrt
hermennina sína,“ sagði Stone.
myndum á borð við Born on the
„Leiðtogarnir í Washington segjFourth of July, JFK, Natural Born
ast styðja við bakið á hermönnunKillers og World Trade Center.
um en þeir sem þjást mest vegna

Branson tekinn út
Breska flugfélagið British Airways
hefur klippt út atriði með eiganda
samkeppnisaðilans Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, úr James
Bond-myndinni Casino Royale.
Í atriðinu sést Branson ganga
í gegnum öryggishlið á flugvelli. Fannst yfirmönnum British
Airways ekki við hæfi að sýna
atriðið í flugvélum sínum og
ákváðu að klippa það út. Einnig létu þeir skyggja yfir merki
Virgin í öðru atriði þar
sem
flugvél fyrirtækisins
sést í bakgrunni.
Branson fékk feluhlutverkið eftir að
hann lánaði flugvél sína fyrir tökur
myndarinnar.
„Við höfum
fullan rétt á að
klippa myndir og mörgum
þeirra er breytt á
einhvern hátt um
borð,“ sagði talsmaður British Air-

2)#(!2$ "2!.3/. "RESKI AUÈJÎFURINN
FËR MEÈ FELUHLUTVERK Å *AMES "OND
MYNDINNI #ASINO 2OYALE

ways. Talsmaður Virgin var ekki á
sama máli: „Við teljum að farþegar eigi að fá að sjá alla myndina og
ekkert annað.“
British Airways og Virgin Atlantic hafa háð harða
samkeppni síðan Virgin fór
fyrst að fljúga yfir Atlantshafið árið 1984 og
sér ekki fyrir endann á
henni.
*!-%3 "/.$ $ANIEL #RAIG FER MEÈ

AÈALHLUTVERKIÈ Å *AMES "OND

Hátíðni
rafsuðuvélar
Taka allt að 4 mm vír. Handhægar
- aðeins um 5 kg. Flott verð.

Skráning á www.sa.is
ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

Börn sjá meira en
fullorðnir gera sér grein fyrir!

...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro
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

Leyfð

TÍMAMÓT

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

MRS POTTER

Engin sýning í dag

Leyfð

B.i.12

300.

kl.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

/ AKUREYRI

BREACH

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

BECAUSE I SAID SO

kl. 8 - 10:20

Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 6 - 8 - 10:20

B.i.16

HOT FUZZ

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

MEET THE ROBINSSON

kl 6

Leyfð

WILD HOGS

b.i 7

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL

kl. 6

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6

Leyfð

MEET THE R... M/- ENSKU

kl. 8:10

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8 - 10

B.i.16

300.

kl. 10

B.i.16

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

kl. 5:50 - 8 - 10:20

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

Fullorðnir Suðurríkjastrákar
Kings of Leon hafa lengi heillað
mig með kæruleysislegu Suðurríkjarokki sínu; einfalt, grípandi
og skemmtilegt. Pottþétt blanda.
Á þriðju plötu sinni eru Followillbræðurnir og frændinn hins vegar
töluvert alvarlegri. Greinilegt að
nú ætla menn að gera „þroskaðri“
plötu. Týpískt viðfangsefni listamanna á annarri til þriðju plötu
sinni.
En Kings of Leon tekst hins
vegar furðu vel upp. Kæruleysið
er ekki algjörlega á bak og burt
og birtist okkur helst í textunum
sem halda áfram að vera jafn ferlega redneck-legir (Born / In West
Virginia oh no / Married / To the
preacher oh no / Why she‘s always
looking at me). Lagasmíðarnar

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI
Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

eru svo sannarlega meira fullorðins, ef þannig má að orði komast,
en ég er ekki viss um að það henti
Kings of Leon betur.
Gítarpælingar
sveitarinnar eru greinilega það sem sveitin hefur mest gælt við og oft á
tíðum ganga þær fullkomlega
upp og endurspeglast í algjörum
háklassalögum á borð við Charmer, McFearless, True Love Way
og On Call. Á öðrum stöðum virkar sveitin hálfklisjukennd og
ræður greinilega ekki við verkefnið. Seinni hluti plötunnar er
þannig sérstaklega óeftirminnilegur og rennur á tímum saman
í gallsúran rúgbrauðsgraut. Tvö
síðustu lögin, Camaro og Arizona
(fíla líka þessi lagaheiti. Kings of

www.SAMbio.is

Producers kveður
Söngleikurinn The Producers,
sem er byggður á samnefndri
kvikmynd Mel Brooks, hefur lokið
göngu sinni á Broadway eftir rúmlega 2.500 sýningar. „Þetta hafa
verið sex gleðileg ár og þið áhorfendur hafið staðið ykkur frábærlega í því að aðstoða okkur við
þessa vel heppnuðu lokasýningu,“
sagði Mel Brooks.
The Producers fjallar um tvo
framleiðendur sem setja upp misheppnað leikrit um Adolf Hitler.
Nathan Lane og Matthew Broderick fóru upphaflega með aðalhlut-

4(% 02/$5#%23 .ATHAN ,ANE OG
-ATTHEW "RODERICK Å ENDURGERÈU KVIK
MYNDINNI 4HE 0RODUCERS

verkin í söngleiknum og léku einnig í endurgerð myndarinnar.

4«.,)34
"ECAUSE OF THE 4IMES
+INGS OF ,EON

(((
&ARIÈ ER Å AÈRAR ¹TTIR EN ¹ FYRRI PLÎTUM
SVEITARINNAR 3TUNDUM TEKST ÖEIM
FR¹B¾RLEGA EN ¹ ÎÈRUM STÎÈUM ER
PLATAN EKKI UPP ¹ MARGA FISKA

+).'3 /& ,%/. 3UÈURRÅKJASTR¹KARNIR FARA Å AÈRAR ¹TTIR ¹ ÖRIÈJU PLÎTU SINNI 3TUNDUM

TEKST ÖEIM VEL TIL EN EKKI ERU ÎLL LÎGIN JAFN VEL HEPPNUÈ

Leon er ein af fáum hljómsveitum
sem kemst upp með þetta án þess
að vera hallærisleg), eru til bjargar. Spilamennskan heldur líka
áfram að vera til fyrirmyndar og
sem fyrr er söngurinn algjörlega
framúrskarandi.
Platan gefur aukna vídd í hljóðheim Kings of Leon og sannar kannski best að þessir piltar
eru öngvir aukvisar. Eins og fyrr
verður því gaman að fylgjast með
næstu skrefum hljómsveitarinnar. Mæli reyndar að lokum með
tónleikum sveitarinnar sem eru
einkar þéttir. 3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Turner og Flip í stuði
Rapparinn Prozack Turner úr
hljómsveitinni Foreign Legion
og Dj Flip, sem er fyrrverandi
heimsmeistari ITF í skratsi, halda
tónleika á skemmtistaðnum Domo
í kvöld.
Prozack Turner sendi nýlega frá
sér sólóplötuna Bang A Thon, þar
sem Brother Ali, Buckle Bros og
Marc Stretch úr Foreign Legion
eru gestarapparar. Dj Flip er eigandi Lucky Charm Records og er

frá Írlandi. Hann er á leið í Evrópuför með Buck 65 til að kynna
plötuna Dirk Thornton.
Original Melody hitar upp í
kvöld. Húsið verður opnað klukkan 21.00 og kostar 1.000 krónur
inn.

$* &,)0 $J &LIP TREÈUR UPP ¹ $OMO Å

KVÎLD ¹SAMT 0ROZACK 4URNER
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 $EILDARBIKARINN HEFST Å DAG
¥ DAG HEFST KEPPNI Å DEILDARBIKARKEPPNI
(3¥ ÖEGAR FJÎGUR EFSTU LIÈIN Å $(,
DEILD KVENNA M¾TAST Å FYRSTU
LEIKJUM UNDANÒRSLITARIMMNA
SINNA -EISTARAR 3TJÎRNUNNAR
TAKA ¹ MËTI (AUKUM Å SGARÈI
EN 6ALUR M¾TIR 'RËTTU ¹
3ELTJARNARNESI 4VO SIGRA ÖARF TIL
AÈ KOMAST Å ÒRSLITIN SEM FARA FRAM Å
N¾STU VIKU +EPPNIN HJ¹ KÎRLUNUM
HEFST SVO ¹ MORGUN

SPORT FRETTABLADIDIS

6!,$)-!2 ¶«233/. -!2+!(34) ,%)+-!¨52 $(, $%),$!2 +!2,! %2 3!-.).'3,!53

Hefur áhuga á atvinnumennsku
6ALDIMAR ¶ËRSSON LEIKMAÈUR HANDBOLTA
LIÈS (+ HEFUR ¹TT GËÈU GENGI AÈ FAGNA Å ¹R
,IÈ HANS N¹ÈI ÎÈRU S¾TI Å $(, DEILD KARLA EN
HANN VAR LANGMARKAH¾STI LEIKMAÈUR DEILD
ARINNAR MEÈ  MÎRK Å  LEIK (ANN VAR
EINNIG VALINN Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ SEM TËK
Ö¹TT Å ¾FINGAMËTI Å 0ARÅS UM P¹SKANA
(ANN ER NÒ SAMNINGSLAUS OG Å SAMTALI
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ SEGIST HANN VERA AÈ SKOÈA
Ö¹ MÎGULEIKA SEM STANDI HONUM TIL BOÈA
(ANN HAFI ¹HUGA ¹ ATVINNUMENNSKU EN SÁ
ÖË VANDFÕSINN
b¡G ¾TLA EKKI AÈ TROÈA MÁR ÒT SAMA HVAÈ
ÖAÈ KOSTAR %F ÖAÈ ER EITTHVAÈ SPENNANDI
SEM KEMUR UPP ¹ YFIRBORÈIÈ MUN ÁG SKOÈA
ÖAÈ ÖEGAR ÖAR AÈ KEMUR m SAGÈI HANN b¡G
HEF EITTHVAÈ HEYRT UM ¹HUGA EINHVERRA LIÈA
EN EKKERT MEIRA HEFUR GERST Å ÖEIM M¹LUM
HINGAÈ TILm

(ANN SEGIR EINNIG AÈ LANDSLIÈSS¾TIÈ HAFI
GEFIÈ HONUM T¾KIF¾RI TIL AÈ SÕNA SIG b¶ETTA
VAR GËÈUR GLUGGI FYRIR MIG OG SJ¹LFSAGT HAFA
MARGIR FYLGST MEÈ MÁR Å ÖESSUM LEIKJUM
%N ÖAÈ ER LÅKA ALVEG LJËST AÈ ÁG HEF ENGAN
¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ PRËFA ATVINNUMENNSKU OG
KOMA SVO STRAX AFTUR HEIM EFTIR H¹LFT ¹R ¶AÈ
Ö¾TTI MÁR EKKI MJÎG SPENNANDIm
4IL GREINA KEMUR EINNIG AÈ HALDA ¹FRAM
AÈ SPILA Å ÅSLENSKU DEILDINNI OG ¾TLAR 6ALDI
MAR AÈ R¾ÈA VIÈ FORR¹ÈAMENN (+ UM NÕJAN
SAMNING b¶EIR HAFA R¾TT VIÈ MIG OG EF ÁG
VERÈ ¹FRAM HÁR ER ËLÅKLEGT AÈ ÁG KOMI TIL
MEÈ AÈ SPILA MEÈ ÎÈRUM LIÈUM EN (+m
!NNARS STEFNIR Å AÈ (+ MUNI HALDA ÎLLUM
SÅNUM LEIKMÎNNUM EFTIR ÖVÅ SEM 'UNNAR
-AGNÒSSON AÈSTOÈARÖJ¹LFARI LIÈSINS SEGIR
3PURÈUR UM HVORT HANN OG ÖJ¹LFARINN -IG
LIUS !STRAUSKAS VERÈI ¹FRAM VIÈ STJËRN LIÈS

INS SEGIR HANN AÈ ÖAÈ SÁ LÅK
LEGT b¶AÈ HEFUR EKKI
VERIÈ GENGIÈ FR¹ NEINU
EN ÖAÈ ER LÅKLEGT %INN
IG AÈ ERLENDU LEIK
MENNIRNIR OKKAR
VERÈI ¹FRAM m SAGÈI
HANN OG ¹TTI ÖAR
VIÈ %GIDIJUS 0ET
KEVICIUS 4OMAS
%ITUTIS 3ERGEY
0ETRAITIS OG
!UGUSTAS
3TRAZDAS

3JÎ FASTAMENN ERU MEIDDIR
Manchester United leikur fyrri undanúrslitaleik sinn við AC Milan í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld án manna eins og Rio Ferdinand, Louis Saha, Park
Ji-sung, Mikael Silvestre og Nemanja Vidic, sem eru allir meiddir.

Ferð þú á
úrslitaleikinn í
Meistaradeildinni?
Taktu þátt í SMS leik Vodafone og Sýn og
þú gætir verið á leiðinni til Aþenu í maí.
Hvaða lið keppa til úrslita i UEFA
Champions Legue Final?

Manchester United FC / Chelsea FC
Sendu SMS: UEFA A í síma 1900

Manchester United FC / Liverpool FC
Sendu SMS: UEFA B í síma 1900

AC Milan / Chelsea FC
Sendu SMS: UEFA C í síma 1900

AC Milan / Liverpool FC
Sendu SMS: UEFA D í síma 1900
Dregið verður úr réttum svörum
þann 10. maí.
Tveir getspakir vinningshafar fá miða fyrir tvo
á úrslitaleikinn í Aþenu 23. maí, njóta gestrisni
Vodafone á svæðinu ásamt hótelgistingar, ﬂugs
og ferða til og frá ﬂugvelli.
Verð á skeyti er 99 kr.
Gríptu augnablikið og lifðu núna.

&«4"/,4) Það reynir á varnarlínu
Manchester United á Old Trafford
í kvöld þegar liðið tekur á móti ítalska liðinu AC Milan í fyrri leik
liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu. United mætir til
leiks án fjögurra sterkra varnarmanna því Rio Ferdinand, Gary
Neville, Mikael Silvestre og Nemanja Vidic eru allir meiddir. Auk
þeirra verða Kieran Richardson, Park Ji-sung og Louis Saha
ekki með og liðið því án sjö fastamanna í stærsta leik tímabilsins
til þessa.
„Við höfum áhyggjur af stöðunni
á einum eða tveimur leikmönnum en ég óttast samt ekkert. Það
verða mikilvægir leikmenn klárir
í þennan leik og aðalvandamálið er kannski þunnskipaður varamannabekkur,“ sagði Alex Ferguson, stjóri Man. Utd. Það er ekki
víst hvernig Sir Alex Ferguson
leggur upp varnarleikinn. Ein leiðin væri fyrir hann að treysta því
að Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs
og Wayne Rooney sjá til þess að
Milan-menn sjá lítið af boltanum
alveg eins og landar þeirra í Roma
sem töpuðu 7-1 á Old Trafford í
átta liða úrslitunum.
Carlo Ancelotti, þjálfari Milan,
er bjartsýnn fyrir leikinn. „Svona
leikir snúast um yfirvegun og
hugrekki og þá kosti má finna hjá
mínum mönnum. Í liðinu eru leikmenn sem hafa mikla alþjóðlega
reynslu og það er ekki slæmt að
eiga Paolo Maldini að á stundum
sem þessum,“ sagði Ancelotti og
hinn 38 ára gamli Maldini var líka
fullur sjálfstrausts. „Við erum

34544 '!-!. 2IO &ERDINAND OG +IERAN 2ICHARDSON FAGNA HÁR MARKI HINS SÅÈARNEFNDA

¹  MÅNÒTU GEGN -IDDLESBROUGH UM HELGINA EN B¹ÈIR ¹TTU ÖEIR EFTIR AÈ MEIÈAST
SEINNA Å LEIKNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

ekki hræddir og vitum að einn af
okkar mestu kostum er hversu
liðið er sterkt andlega. Ég sjálfur
fagna því sérstaklega að fá tækifæri til þess að spila svona stóran
leik á Englandi þar sem andrúmsloftið er engu líkt,“ sagði Maldini.
„Það er ekki hægt að líta framhjá því að leikmenn AC Milan eru
gríðarlega sterkir. Við ætlum að
láta reyna á þá og fyrir okkur snýst
þessi leikur um að skora mark og
halda markinu hreinu. Þar liggur

okkar möguleiki og okkar markmið,“ sagði Sir Alex.
Manchester komst síðast í úrslitaleikinn 1999 og sló þá ítalska
liðið Juventus úr úr undanúrslitunum eftir að hafa gert 1-1 jafntefli á Old Trafford í fyrri leiknum. AC Milan var í úrslitaleiknum
fyrir tveimur árum en tapaði þá
fyrir Liverpool. Leikurinn hefst
klukkan 18.45 og er í beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni Sýn.
OOJ FRETTABLADIDIS

&JËRÈUNGSÒRSLIT DEILDARBIKARKEPPNI KARLA Å G¾R

HK vann KR í vító
&«4"/,4) Fjórðungsúrslit deildarbikarkeppni karla fóru fram í
gærkvöldi. Eftir leikina er ljóst að
Víkingur og Valur munu mætast í
undanúrslitum sem og HK og FH.
Undanúrslitin fara fram á föstudaginn kemur.
HK vann KR eftir framlengdan
leik og æsispennandi vítaspyrnukeppni þar, alls þurfti að taka 22
spyrnur. HK hafði að lokum sigur,
9-8 samtals.
Jóhann Þórhallsson kom KR
yfir á upphafsmínútunum er
hann komst í gegnum vörn HK
eftir stungusendingu Guðmundar Reynis Guðmundssonar. Jón
Þ. Stefánsson jafnaði metin undir
lok hálfleiksins með skoti af stuttu
færi eftir hornspyrnu.
Ekkert var skorað í síðari hálfleik né framlengingunni þrátt fyrir
ágæt færi. Það besta fékk varamaðurinn Björgólfur Takefusa er
hann skaut hátt yfir af afar stuttu
færi.
KR-ingurinn Atli Jóhannsson
fékk að líta rauða spjaldið í síðari
hálfleik og því var KR aðeins með
tíu leikmenn í vítaspyrnukeppninni. Þegar kom að elleftu umferðinni þurfti Pétur Marteinsson að

42!53452 *EB )VEY HEFUR ¹TT FARS¾LAN
FERIL ¹ ¥SLANDI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA
',!¨)2 (+ -%.. .ÕLIÈARNIR Å ,ANDS
BANKADEILDINNI FAGNA MARKI SÅNU Å
VENJULEGUM LEIKTÅMA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

stíga aftur á vítapunktinn en hann
hafði skorað fyrir KR í fyrstu umferðinni. Gunnleifur Gunnleifsson
varði alls þrjár spyrnur í keppninni, þar af eina frá Pétri. Ólafur
V. Júlíusson skoraði svo úr lokaspyrnunni og tryggði HK sigur.
Breiðablik, sem vann alla sína
leiki í riðlakeppninni, tapaði í
gær fyrir Víkingi, 2-1. Valur vann
Keflavík, 3-1 og FH vann Fram,
einnig 3-1.
ES¹

Ivey ekki áfram
+®2&5"/,4) Bandaríski bakvörðurinn Jeb Ivey verður að öllum líkindum ekki á Íslandi næsta vetur
en þessi mesta skytta Iceland Express-deildarinnar í vetur er nú
í reynslu hjá þýska liðinu Ulm
og stefnir á að næla sér í samning fyrir næsta tímabil. Jeb Ivey
var að klára sitt fjórða tímabil
á Íslandi en hann kom fyrst til
KFÍ 2003-2004, spilaði með Fjölni
2004-5 og hefur síðan verið í herbúðum Njarðvíkur undanfarin
tvö tímabil.
ËËJ
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¶ËTT 3EAN HALDI EINKALÅFINU FYRIR SIG HEFUR
HANN EKKI LEGIÈ ¹ PËLITÅSKUM SKOÈUNUM
SÅNUM Å FJÎLMIÈLUM RIÈ  SETTI HANN
 MILLJËNA KRËNA AUGLÕSINGU Å 7ASHINGTON
0OST ÖAR SEM HANN BAÈ "USH UM AÈ ENDA
VÅTAHRING OFBELDIS !UGLÕSINGIN BIRTIST SEM
BRÁF TIL FORSETANS ÖAR SEM 3EAN FJALLAÈI
UM bSTRÅÈIÈ GEGN HRYÈJUVERKUMm (ANN
GAGNRÕNDI RÅKISSTJËRNINA MEÈAL ANNARS
FYRIR AÈ EINFALDA HLUTINA OG
SKIPTA HEIMINUM NIÈUR Å
HIÈ GËÈA OG HIÈ VONDA

%++) -)33! !&

Friends fyrir fullorðna
6INIR EÈA &RIENDS EINS OG ÁG KÕS ENN AÈ KALLA Ö¾TTINA ERU AÈ MÅNU
MATI BESTU GAMANÖ¾TTIR ALLRA TÅMA %RU SEGI ÁG ÖVÅ AÈ ÖEIR LIFA ENN
GËÈU LÅFI Å MÅNU SJËNVARPSGL¹PI ÖË AÈ EINHVERJIR VILDU ÎRUGGLEGA
NOTA Ö¹TÅÈ UM VINAGENGIÈ GËÈA
¶EGAR 6INIR HURFU AF SKJ¹NUM ËTTAÈIST ÁG
ËT¾PILEGA AÈ LEIKARARNIR SEM ÁG VAR ORÈIN
SVO VEL KUNNUG HYRFU JAFNFRAMT AF SJËNAR
SVIÈINU ¶AÈ LEIÈ ÖË EKKI ¹ LÎNGU ÖANG
AÈ TIL ÁG VAR FARIN AÈ ËSKA ÖESS AÈ ÖAU
HEFÈU Å RAUN OG VERU HORFIÈ Å STAÈINN FYRIR
AÈ TAKA AÈ SÁR HLUTVERK Å NOKKRUM PÅNLEG
USTU Ö¹TTARÎÈUM SEM ÁG HEF SÁÈ *OEY Ö¹
¹ ÁG VIÈ Ö¹TTARÎÈINA VAR HREINLEGA S¹RS
AUKAFULL %KKI GAT ÁG HORFT ¹ 4HE #OME
BACK HELDUR -ÁR TËKST HINS VEGAR AÈ LEIÈA
S¾RINDIN HJ¹ MÁR ENDA HÎFÈU *OEY OG
0HOEBE ALDREI VERIÈ Å UPP¹HALDI HJ¹ MÁR
¶AÈ VAR HINS VEGAR -ATTHEW 0ERRY Å HLUT

3*«.6!20)¨

3+*2%)..

INUM Å KVÎLD VERÈUR BORGARAFUNDUR UM FÁ
LAGS OG MENNTAM¹L

T

 %VERWOOD  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI OG EKKJUMANN
SEM BÕR ¹SAMT TVEIMUR BÎRNUM SÅNUM Å
SM¹B¾NUM %VERWOOD Å #OLORADO
 4ALIÈ Å 3ÎNGVAKEPPNI  ¥ Ö¹TT



4HE 5NIT 34®¨ 

UNUM ER HITAÈ UPP FYRIR 3ÎNGVAKEPPNI EVR
ËPSKRA SJËNVARPSSTÎÈVA  OG  MAÅ

 4ÅUFRÁTTIR
 .JËSNADEILDIN  "RESK
UR SAKAM¹LAFLOKKUR UM ÒRVALSSVEIT INNAN
BRESKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR -) SEM GLÅM
IR MEÈAL ANNARS VIÈ SKIPULAGÈA GL¾PASTARF
SEMI OG HRYÈJUVERKAMENN -EÈAL LEIKENDA
ERU 0ETER &IRTH 2UPERT 0ENRY *ONES OG -IR
ANDA 2AISON !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA



$E ,OVELY 34®¨  "¥«

 &RANCES 4UESDAY  "RESK
SPENNUMYND Å TVEIMUR HLUTUM FR¹ 
3EINNI HLUTINN VERÈUR SÕNDUR AÈ VIKU LIÈINNI

 +ASTLJËS "ORGARAFUNDUR
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«



%NTERTAINMENT 4ON

IGHT 3)2+53

 3HAOLIN 3OCCER
 %LIZABETH 4AYLOR &ACETS
 $E ,OVELY
 -ISS #ONGENIALITY  !RMED AND
&ABULOUS

T

 %LIZABETH 4AYLOR &ACETS
 $E ,OVELY
 -ISS #ONGENIALITY !RMED AND
 3HAOLIN 3OCCER 3KEMMTILEG KVIK
MYND UM LIÈSMENN FËTBOLTALIÈS SEM BEITA
AFAR ËVENJULEGUM AÈFERÈUM ¹ VELLINUM

 1UEER %YE FOR THE
3TRAIGHT 'UY 3+*2%)..






 'RAMS
$AHMER
0ROPHECY ))
 'RAMS

KEPPENDA AÈ ÖESSU SINNI ER AÈ BÒA TIL KYNN
INGARHERFERÈ FYRIR EINN AF HELSTU FERÈAMANNA
STÎÈUM .EW 9ORK BORGAR

 3HARK  .ÕIR BANDARÅSK
IR SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK
SEM SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAK
SËKNARI

 ,AS 6EGAS .µ44 
 4HE 5NIT ®NNUR Ö¹TTARÎÈ ÖESSA

STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
VIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIK
ANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD

 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD  E ,OKAÖ¹TTUR
GAMANÖ¹TTARAÈARINNAR VINS¾LU

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIK
MYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSANUM
ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM
 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
3EXERCISE

 4HE .INE .ÅU MANNS ALLT ËKUNNUGT
FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å BANKA EINUM ¶AR
ER ÖEIM HALDIÈ Å  KLUKKUSTUNDIR VIÈ ERFIÈAR
AÈST¾ÈUR ¶EGAR ÖAU LOSNA ÒR BANKANUM OG
FARA AÈ LIFA LÅFI SÅNU FINNA ÖAU AÈ EKKERT VERÈ
UR EINS AFTUR ,ÅF ÖEIRRA ER BREYTT AÈ EILÅFU 
MILLI ÖESSARA NÅU MANNA HAFA NÒ MYNDAST
STERK BÎND SEM ENGIN NEMA ÖAU SEM HALD
IÈ VAR Å BANKANUM SKILJA

 !MERICAN )DOL  ²RSLITASLAG
URINN HELDUR ¹FRAM Å !MERICAN )DOL EN NÒ
ERU AÈEINS ÖEIR BESTU EFTIR $ËMARAR ERU
EKKI LENGUR MEÈ VÎLDIN OG ÖVÅ ÖURFA KEPP
ENDUR AÈ LEGGJA ENN HARÈAR AÈ SÁR TIL AÈ
VINNA HYLLI ALMENNINGSINS 3ÅÈUSTU SJÎ STÅGA ¹
SVIÈ OG SYNGJA FYRIR LÅFI SÅNU Å KEPPNINNI

 !MERICAN )DOL 
 $IRTY $ANCING
 3EINFELD  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
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Óbeisluð fegurð á hvíta tjaldið

„Ég er rosahrifinn af Eldsmiðjupitsum. Eldbakaðar pitsur með rjómaosti og pepperoni,
og ískalt kók með, finnst mér
mjög gott.“
3VERRIR "ERGMANN SÎNGVARI
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,2¡44  HRËSS  GYLTA  HRYGNING
 KN¾PA  HOLSKRÒFA  KORTABËK
 PRESSUGER  BOR  ËHREINKA 
NIÈUR  GANGÖËFI  NABBI
,«¨2¡44  UNGDËMUR  EINNIG  FOR
MAÈUR  ARINN  MËTB¹RUR  FISKUR
 TEMJA  SVALL  FLÕTI  TVEIR EINS
,!53.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir vinnur að heimildarmynd um fegurðarsamkeppnina Óbeislaða fegurð,
í samstarfi við Tinu Naccache frá
Líbanon. Hrafnhildur og Tina hafa
áður gert saman myndirnar Lifandi í limbó og Hver hengir upp
þvottinn? auk þess sem Tina
aðstoðaði Hrafnhildi við gerð
myndarinnar Hrein og bein.
„Tina kom í heimsókn til
mín frá Líbanon. Hún fór að
tala um einhverja fegurðarsamkeppni sem hún hafði
.'¨ -%¨ 5-&*®,,5. -ATTHILDUR

(ELGADËTTIR EINN SKIPULEGGJ
ENDA «BEISLAÈRAR FEGURÈAR
HEFUR VERIÈ Å SAMBANDI VIÈ
FJÎLDA ERLENDRA FJÎLMIÈLA

heyrt um í útvarpinu í Beirút. Ég
kannaði málið og þá kom í ljós
að það var fegurðarsamkeppnin á Ísafirði,“ útskýrði Hrafnhildur. Þær skelltu sér því vestur með
stuttum fyrirvara, „til að fjalla um
þennan heimsviðburð, sem
fólk fyrir vestan gerði
sér grein fyrir að væri
í gangi“, sagði Hrafnhildur.
Hún og Tina hyggjast gera 28 mínútna
heimildarmynd
um
keppnina og stefna á
að klára hana sem
fyrst.
Hrafnhildur er ekki
enn farin að
gera sér hug-

myndir um sýningu eða dreifingu.
„En af því að keppnin vakti mikla
athygli erlendis munum við örugglega kanna áhugann úti,“ sagði
hún.
BBC World Service fjallaði um
keppnina í gær, en það er langt í
frá eini miðillinn sem hefur sýnt
henni áhuga. Matthildur Helgadóttir, einn skipuleggjenda keppninnar, hefur verið í sambandi við
dagblað og tímarit frá Frakklandi,
blaðamann í Bretlandi sem hyggst
skrifa um keppnina fyrir Daily
Mirror, svo eitthvað sé nefnt. „Það
var greinilega töluverð umfjöllun
um þessa keppni út um allan heim,
sem sést ef „untamed beauty“ er
slegið inn í leitarvélar á netinu,“
sagði Matthildur.
SUN
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FRAM YFIR HIÈ FLËKNA ENDA KOMI ÖAÈ TIL AÈ
GERA ATRIÈIÈ SÁRSTAKT
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LEÈURFRAKKANN GËÈA

laga atriðið að sviðinu í Helsinki
sem verður víst frekar lítið. „Kosturinn við okkar atriði, held ég, er
að það verður ákaflega sérstakt af
því að það er svo einfalt,“ segir Eiríkur.
„Þetta er leyndarmál þar til þar
að kemur,“ segir Grétar Baldursson, hinn landskunni leðurhönnuður í versluninni Kos-leður á
Laugavegi, en honum hefur verið
fengið hið vandasama verk að sérvelja jakka á Eirík Hauksson til
að klæðast á sviðinu í Eurovision.
Mikil leynd hvílir yfir öllu verkefninu og því ekki hægt að fá uppgefið hvernig jakkinn verði þótt
augljós sé að hann verði ögn „léttari“ en frakkinn góði. Verði mitt á
milli frakka og jakka.
Grétar hefur áður hannað leðurfatnað á lögregluna og Skítamóral
og gerir sér fyllilega ljóst að hans
bíður vandasamt verk sem þjóðin

.ACCACHE SAMSTARFSKONA (RAFNHILDAR
'UNNARSDËTTUR SEM VAKTI ATHYGLI HENNAR
¹ «BEISLAÈRI FEGURÈ EN 4INA HAFÈI HEYRT
UM HANA Å ÒTVARPI Å "EIRÒT
&2¡44!",!¨)¨%«,
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,EÈURSÁRFR¾ÈINGUR SÁR UM
FATNAÈ %IRÅKS Å (ELSINKI
Leðurfrakkinn góði sem Eiríkur
Hauksson klæddist þegar hann
söng til sigurs í Eurovision-keppni
Sjónvarpsins verður víðs fjarri
í Helsinki. Þetta staðfesti Eiríkur þegar Fréttablaðið náði tali af
honum á heimili hans í Noregi, nýlentur eftir erfiða törn um helgina
þar sem legið var yfir þeim hlutum sem enn átti eftir að fastnegla
fyrir stóru stundina. „Mér fannst
það eiginlega of „heavy“ að vera í
þessum frakka. Útlitið á mér, með
þetta síða hár var alveg nógu rokkað,“ bætir Eiríkur við en lýsti því
yfir að leðurbuxurnar yrðu þó á
sínum stað. „Þetta verður ekkert
í líkingu við Gleðibankann, þar
sem maður var píndur í búning
og nokkur dansspor,“ bætir Eiríkur við.
Eiríkur hyggst vera með gítarstrákana góðu á sviðinu enda segir
hann þá vera farna að fíla sig vel
með. Þó verða engar bakraddir en
eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst mun þetta vera í eitt örfárra
skipta ef ekki eina skiptið þar sem
íslenska framlagið er ekki stutt af
bakraddasöngvurum. „Í laginu er
ekki nema ein lína sem er rödduð og þar sem enginn af strákunum er söngvari þá þótti okkur ekki
ástæða til að fara þá leið,“ útskýrir söngvarinn og bætti því við að
þeir myndu jafnframt reyna að
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mun fylgjast grannt með. „Eiríkur
er mesti rokkari landsins og hefur
margoft keypt föt af mér,“ segir
Grétar. „En fólk verður að styðja
mig í því að halda þessu leyndu
enda á þetta að koma á óvart,“
bætir Grétar við. „Þetta er líka
áhugamál hjá mér; að gera vel
fyrir Eirík og ég mun vinna nótt
sem nýtan dag við að gera þetta
sem glæsilegast úr garði,“ útskýrir Garðar. „Ég get þó lofað því að
hann verður ROSALEGUR!“
Sigurður Freyr Björnsson, hjá
BaseCamp, vildi ekki láta mikið
uppi um fatnað Eiríks en sagði þó
að fókusinn yrði á leður. „Við erum
ekki bara að skoða föt sem Eiríkur
verður í á sviðinu heldur líka dags
daglega enda er Eiríkur í beinni
allan tímann þegar hann er loksins
lentur í Helsinki og stígur út fyrir
hótelherbergið,“ sagði Sigurður
Freyr.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

¶AÈ VAKTI MIKLA ATHYGLI ÖEGAR 3TEIN
GRÅMUR 3¾VARR «LAFSSON BIRTI
F¾RSLU ¹ BLOGGSÅÈU SINNI UM K¾RU ¹
HENDUR STJËRNM¹LAMANNINUM *ËNI
"ALDVINI (ANNIBALSSYNI EN SÅÈU
SKRIFARINN VITNAÈI Å NAFNLAUST BRÁF
SEM HONUM BARST ¶ETTA FËR AUÈVIT
AÈ EINS OG ELDUR Å SINU UM NETIÈ EN
SKÎMMU SÅÈAR HVARF F¾RSLAN MEÈ
MANNI OG MÒS 3AMKV¾MT HEIMILD
UM &RÁTTABLAÈSINS VAR UMR¾DD K¾RA
SEM S¹ NAFNLAUSI VÅSAÈI TIL
MEIÈYRÈAM¹L SEM HÎFÈ
AÈ VAR ¹ HENDUR *ËNI
"ALDVINI VEGNA UM
M¾LA HANS OG VAR FYRIR
LÎNGU AFGREIDD
FYRIR DËMSTËLUM
/G MEIRA AF 3TEINGRÅMI ÖVÅ HANN
OG FÁLAGAR HANS Å ¥SLANDI Å DAG ¾TLA
AÈ BJËÈA TVEIMUR HEPPNUM ¹HORF
ENDUM Ö¹TTARINS ¹ LEIK ,IVERPOOL OG
#HELSEA Å UNDANÒRSLITUM -EISTARA
DEILDAR %VRËPU 3TEINGRÅMUR 3¾V
ARR ER SJ¹LFUR ER MIKILL ,IVERPOOL AÈ
D¹ANDI OG F¹ HINIR HEPPNU AÈ NJËTA
N¾RVERU HANS Å FERÈINNI 3JËNVARPS
MAÈURINN BÕÈUR SAMFERÈAMÎNN
UM SÅNUM EFLAUST UPP ¹
KENNSLUSTUND Å FËTBOLT
AFR¾ÈUNUM EN EINS
OG SJ¹ M¹TTI ¹ 3KJ¹
SPORTI UM HELGINA
GETUR HANN GREINT
LEIKINN OG TAKTÅK
ÖJ¹LFARA ,IVERPOOL
¹ ÎRSKOTSSTUNDU
0¹LL -AGNÒSSON ÒTVARPSSTJËRI VAR
Å +VÎLDGESTUM *ËNASAR *ËNAS
SONAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLD 0¹LL UPP
LÕSTI MEÈAL ANNARS AÈ Å STARFI ÒT
VARPSSTJËRA G¾TI HANN EKKI VERIÈ
VINUR ALLRA OG GREINDI JAFNFRAMT FR¹
ÖVÅ AÈ AF ÎLLUM ÖEIM FRÁTTAMÎNN
UM SEM STARFI UM ÖESSAR MUNDIR ¹
LJËSVAKAMIÈLUM HEFÈI HANN SENNI
LEGA R¹ÈIÈ BRËÈURPARTINN AF ÖEIM
b/G ÁG EINSETTI MÁR ÖAÈ FR¹ UPPHAFI
AÈ ÖAÈ V¾RI EKKI NEINN M¾LIKVARÈI
¹ ÖAÈ HVORT MÁR LÅKAÈI PERSËNULEGA
VEL VIÈ Ö¹ EÈA EKKI m SAGÈI
0¹LL b¶AÈ ERU EKKERT
VOÈALEGA MARGIR SEM ÁG
HEFÈI VILJAÈ TAKA MEÈ
MÁR HEIM ¹ KVÎLDIN OG
UMGANGAST ÖAR m SAGÈI
0¹LL
FGG

Vann myndasögukeppni í Danmörku
Jón Kristján Kristinsson er einn þriggja sigurvegara í myndasögukeppni ríkisútvarpsins
í Danmörku, eða Danmarks Radio. „Fólk gat
kosið uppáhaldsmyndasöguna sína á heimasíðunni. Þeir sem lentu í topp tíu fóru svo fyrir
dómnefnd,“ útskýrir Jón. Blaðamanni telst til
að tæplega fimm hundruð myndasögur hafi
borist í keppnina. Sjálfur sendi Jón inn fjórar
myndasögur, sem allar fjalla um ævintýri búsáhalda.
„Mér datt þetta í hug fyrir svona tveimur
árum síðan – að það væri gaman að gefa þeim
líf og sjá hvað gerðist,“ sagði Jón, sem á þeim
tíma hefur gert um þrjátíu myndasögur með

«'®.'52 %,$(²3(!,$! -YNDASAGAN SEM BAR
SIGUR ÒR BÕTUM FJALLAR UM ¾VINTÕRI BRAUÈRISTAR
&2¡44!",!¨)¨*/. +

búsáhöld í aðalhlutverkum. Vinningssagan
fjallar til dæmis um brauðrist sem bregður sér
í sund, með ónotalegum afleiðingum fyrir aðra
sundlaugargesti.
Dómnefndina skipuðu nokkrir fremstu
myndasöguteiknarar Dana, á borð við Anders Morgenthaler sem teiknar myndasöguna Wulffmorgenthaler ásamt Mikael Wulff.
„Verðlaunin eru að maður fær fjórar myndasögur birtar á dr.dk. Ég held að þær verði á forsíðunni, en ég er ekki alveg viss ennþá. Og svo
fær maður fimm þúsund kall, danskan,“ sagði
Jón.
Jón, sem er á tuttugasta og öðru aldursári,
hefur verið búsettur í Danmörku síðastliðið eitt og hálft ár með danskri kærustu sinni.
Þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gær var
hann við vinnu á teiknimyndastofu. „Þetta er
verkefnavinna, og ég er svona aðstoðarmaður. Ég vinn sem sagt við að gera teiknimyndir,“
sagði Jón. Hann segist stefna að því að hasla
sér völl í myndasögugeiranum. „En svo er ég
líka að spá í að fara í háskóla og læra eitthvað
aðeins meira leiðinlegt, eitthvað sem myndi

(!3,!2 3¡2 6®,, ¥ 4%)+.)-9.$5- *ËN +RISTJ¹N +RIST

INSSON ER BÒSETTUR Å $ANMÎRKU ÖAR SEM HANN VINNUR
NÒ VIÈ AÈ GERA TEIKNIMYNDIR

gagnast mér í peningamálum.“ Myndasögurnar úr keppninni má skoða á heimasíðu danska
ríkisútvarpsins, Dr.dk. Fleiri hugarfóstur Jóns
Kristjáns má hins vegar berja augum á heimasíðu hans, Jonkk.dk.
SUN

,2¡44  LOFS  SÒ  GOT  KR¹ 
RË  ATLAS  ÎLGER  AL  ATA 
SUÈ  IL  ARÈA
,«¨2¡44  ¾SKA  OG  FORSETI 
STË  ÒRTÎLUR  ¹LL  AGA  RALL
 ASA  ÈÈ

www.visir.is

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

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2  
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 8146

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

"!+¶!.+!2
+!2%.!2 $ +*!24!.3$«4452

Af skolla, hagvexti og rifum

Í

slendingar hafa löngum reynt
að komast hjá því að nefna það
sem þeim stendur stuggur af réttu
nafni. Góð og gömul dæmi er fjöldi
þeirra orða í málinu yfir ref eða
tófu. Heilladrýgra þótti að nefna
dýrbítana sem gátu valdið búsifjum skolla eða lágfótu. Í dag notum
við orðið neikvæður hagvöxtur yfir
samdrátt sem einmitt getur valdið
svipuðu tjóni í nútímasamfélagi og
tófan í gamla bændasamfélaginu.
Við skiljum ekki óttann við refinn
og eins myndu áar okkar eiga erfitt
með að skilja hagkerfið nútímans.

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ
NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

!,,!2 kynslóðir eiga það þó sam-

eiginlegt að vilja helst ekki nefna
kynfæri kvenna réttu nafni. Fyrir
nokkru var reynt að breyta þessu
með verkinu Píkusögur. Margir þóttust ekki átta sig á tilgangi
leikritsins, hneyksluðust og sögðu
svona dónaskap óþarfan. Sama fólk
rekur vart minni í verkið Typpatal
sem sett var á svið fljótlega á eftir.
Seinna heitið er nefnilega ekkert
stuðandi.

**! reynt var að frelsa orðið
píka. Sjálf ólst ég ekki upp við að
það væri notað fremur en að fjallað væri um fullnægingu og sjálfsfróun kvenna í kynfræðslu. Slíkt
var einkamál drengja. Skeið var
orðið sem var notað yfir ónefnanlega hluta kvenlíkamans í kennslustundunum. Það var langt liðið á
námsefnið þegar áttaði mig á við
hvað var átt.
¡' hélt að þetta væri breytt. Ferð
í barnadeild bókabúðar um helgina sýndi mér að svo er ekki. Í hillu
var nýútkomið verk sem á að útskýra fyrir börnum hvernig þau
verða til. Við myndina af karlinum
stóð: Pabbi er með typpi. Við myndina af mömmunni stóð: Mamma er
með rifu.
(6%23,!'3

¥ bræði fletti ég upp í samheitaorða-

bók og kannaði þá valkosti sem þýðandi stóð frammi fyrir. Valmöguleikarnir voru margir en nær allir
niðrandi, hinir áttu fremur heima í
læknaritum en talmáli. Ég hló samt
illyrmislega þegar ég sá að burðarliður er eitt þeirra orða sem notað
er yfir ónefnuna.

6)2¨5,%')2 karlmenn tala oft
um að eitthvað sé í burðarliðnum.
Er neikvæður hagvöxtur í burðarliðnum hjá hæstvirtum ráðherra?

KIA Sportage dísil túrbó
KIA Sportage er kröftugur sportjeppi með eyðslugrannri
og hljóðlátri 2ja lítra dísilvél sem skilar 140 hestöflum.
Nú getum við boðið nokkur eintök af þessum vinsæla
jeppa með aflmikilli dísilvél á lækkuðu verði, 2.890.000 kr.
Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.

29.616 kr. á mánuði*

*M.v. 30% útborgun og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
Einnig fáanlegur með 100% láni.

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is

Hversu hátt stefnir þú?
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KIA Sportage er sigurvegari í sínum flokki,
samkvæmt gæðakönnun hins virta alþjóðlega
rannsóknarfyrirtækis JD Power. Könnunin náði til
115 þúsund bíleigenda í Bandaríkjunum.
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Himinn og haf / SÍA – 9070354

vitleysa er þetta?
Rifa er orð sem notað er yfir gat
á fötum eða glufu til að troða einhverju einhverju inn um, til dæmis
bréfalúgu. Hvers vegna köllum við
typpi ekki framvegis laf? Það er jú
einnig notað í tengslum við saumaskap og getur þýtt skaut. Hvers
vegna sagði þýðandinn bara ekki að
mamman væri með gat.

