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Davíð Vikarsson
sálfræðingur
fór í æsispenna
ndi skíðaferð
um Alpana.

Davíð segir
að á köflum
lega reynt
hafi veruá
„Sums staðar þolrif ferðalanganna.
brattar hlíðar þurfti að klífa upp
Davíð Vikarsson
og síga niður
að komast
skörð til
sálfræðing
skellti sér
leiðar
ur
í
best að kunna sinnar. Það er því
ferðalag um sjö daga fjallaskíðafyrir sér
Alpana. Hann
eigi að fara
gömlum vinahópi
fór með
Haute Route. á skíðum
líka allra veðra
Þarna er
ásamt frönskum leiðsöguma
von, enda
ulsvæði að
um jökHaute Route nni, leið sem kallast
ræða,
að menn gefist og þess eru dæmi
í Frakklandi og nær frá Chamonix
upp á leiðinni.
betur fer samanstóð
Davíð segir til Zermatt í Sviss.
Sem
íslenski hópurinn af reyndu
við neitt sem ferðina ekki í líkingu
hann hefur
fólki og komustfjallgöngu- og skíðalifað.
áður uppallir
því klakklaust
á leiðarenda.
„Þú getur
“
rétt ímyndað
Davíð er ánægður
hvernig er
þér
að vera í 3.000
með ferðina
vinnubrögð
upp í 4.000
og
Mountain
og allt
metra hæð,
skipulagði
Guide, sem
ur allri
umkringdferðina
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Hvetjum landsmenn
að skipta aðeins
við fagfólk með
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2.500 fuglum fargað
á fuglaflensuæfingu
Viðbragðsæfing Landbúnaðarstofnunar vegna fuglaflensufaraldurs var haldin á
Selfossi í gær. Fjölmargir dýralæknar og stofnanir víðs vegar að af landinu tóku
þátt. Fuglarnir voru aflífaðir með koldíoxíði og síðan urðaðir vestan við Selfoss.
5-(6%2&)3-, Um 2.500 heilbrigð-

ir fuglar, sem til stóð að farga í
fuglabúinu að Miklaholtshelli,
voru aflífaðir í fyrstu æfingu hérlendis vegna hugsanlegs fuglaflensufaraldurs.
„Það var komið að því að aflífa
þessa fugla og við notuðum tækifærið og gerðum úr æfingu. Aflífunin var gerð með viðurkenndu
efni og tókst vel,“ segir Halldór
Runólfsson yfirdýralæknir.
Fjörutíu manns tóku þátt í
æfingunni, sem var í umsjá Auðar
Lilju Arnþórsdóttur sóttvarna-

„Svona æfingar eru haldnar til
að sjá hvernig þetta myndi takast í
raunveruleikanum og finna út
hvort það eru hnökrar á framkvæmdinni. Þessir aðilar eru sérfróðir hver á sínu sviði og komu
með ýmsar gagnlegar ábendingar,“ segir Halldór.
Æfingin var á vegum Landbúnaðarstofnunar. Einnig tóku þátt
fulltrúar
Umhverfisstofnunar,
Vinnueftirlitsins og Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands ásamt
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

dýralæknis. Æfingin hófst með
fundi hjá Landbúnaðarstofnun á
Selfossi í gærmorgun. Síðan var
ekið að eggjabúinu og fuglarnir
aflífaðir með koldíoxíði. Hræin
voru urðuð á urðunarstað við
Kirkjuferjuhjáleigu, vestan við
Selfoss. Að þessu loknu var farið
yfir hvernig til hefði tekist. Þótti
þörf á að æfa betur notkun á sóttvarnarbúnaði, en annað tókst
prýðilega. Vinnueftirlitið, starfsmenn sóttvarnalæknis ásamt fulltrúum frá tilraunastöðinni á Keldum fóru yfir varnir og útbúnað.
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Einkaframkvæmdir

MBA-nám á Íslandi

Samningatækni við HÍ
Samn

Opna marga
valkosti

Alþjóðlegar áherslur
af ólíkum toga

Sam
Samningar
eru
alls staðar
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Krónan ofmetin | Krónan er ofmetin og viðskiptahalli verður
viðvarandi næstu ár. Á sama tíma
árar vel fyrir hlutabréfamarkað.
Þetta er meðal ályktana greiningardeildar Kaupþings sem kynntar
voru í vikunni.
"2/3  6®25- .EYTENDUR LÅTA LÅFIÈ OG TIL
VERUNA BJÎRTUM AUGUM EF V¾NTINGAVÅSITALA
'ALLUP SEGIR RÁTTA SÎGU

Bjartsýnin
allsráðandi

Neytendur eru bjartsýnir um
þessar mundir. Þetta sýnir
væntingavísitala Gallup sem
birt var í gær. Stendur hún nú
í 139,8 stigum. Er það þriðja
hæsta gildi hennar frá upphafi.
Aukinnar bjartsýni gætir í
öllum undirflokkum vísitölunnar. Mest er bjartsýnin við mat
á núverandi ástandi. Sú vísitala er 165,4 stig og hefur aldrei
verið hærri.
Frá því að hafið var að birta
væntingavísitölu Gallup árið
2001 hefur sterk fylgni verið
milli hennar og einkaneyslu. Í
Morgunkorni Glitnis segir að
á seinni hluta síðasta árs hafi
rof orðið á þeirri fylgni. Vöxtur
einkaneyslu hafi verið milli eitt
og tvö prósent á meðan væntingavísitalan reis úr tæplega
hundrað stigum í sögulegt hámark undangengna þrjá mánuði.
- hhs

Hættir saman | Tveir af stærstu
sparisjóðum landsins, SPRON og
BYR sparisjóður, hafa sagt skilið við hina sparisjóðina í sameiginlegum markaðsmálum. Samanlagt eru sparisjóðirnir tveir með
um sextíu prósent umsvifa sparisjóðanna.
Kröftug útgáfa | Í síðustu viku
voru krónubréf gefin út fyrir
þrettán milljarða króna. Heildarútgáfa krónubréfa í mánuðinum nam eftir þær útgáfur átján
milljörðum króna. Frá áramótum nemur útgáfan 134 milljörðum króna.

Eiga helminginn | Íslendingar
eiga orðið allt að helming alls hlutafjár í sænsku ferðaskrifstofukeðjunni Ticket Travel Group. Hlutur
Íslendinga, sem hefur vaxið frá
áramótum, er metinn á um 1,6 til
1,7 milljarða króna.
VGI selt | Icelandic Group hf.
r
hefur selt öll hlutabréf sín í fyrirtækinu VGI ehf. Kaupandi er
entir-Kassagerð ehf., en
Samhentir-Kassagerð
bæði fyrirtækin starfa á umbúðaaði. Samningurinn tók gildi
markaði.
essa mánaðar og tóku nýir
20. þessa
dur þá við rekstrinum.
eigendur
Að sameinast

| Verði viljayfng stjórna nokkurra lífeyrr
irlýsing
ða að veruleika fækkar lífissjóða
sjóðum á landsvísu úr 40 í
eyrissjóðum
eildareignir sjóðanna fimm
36. Heildareignir
nema tíu milljörðum króna og eru
þeir lokaðir fyrir nýjum iðgjöld-

Síðustu viðskipti í Vinnslustöðinni eru langt yfir væntanlegu
yfirtökutilboði ráðandi hluthafa. Fimm milljörðum munar á
tilboðum þeirra og Landsbankans.

Eggert Þór Aðalsteinsson
stjórnarmaður í Vinnslustöðinni. „Okkur finnst þetta
skrifar
gengi heldur lágt. Reksturinn gekk vel í fyrra og aflaheimildir hafa hækkað mikið,“ segir Guðmundur.
Hlutabréf í Vinnslustöðinni hafa síðustu daga verið
Það sem skýrir hærra gengi gætu verið væntingar
að skipta um hendur á genginu 6,0-7,0 krónur á hlut um að hærra yfirtökutilboð berist. Yfirtaka stærstu
sem er langt yfir væntanlegu yfirtökutilboði frá hlut- eigenda er, samkvæmt upplýsingum, svar við símhafahópi í Vinnslustöðinni sem ræður yfir meirihluta hringingum Landsbankans til hluthafa þar sem verið
hlutafjár. Í síðustu viku greindi hópur undir forystu var að falast eftir bréfum fyrir allt að átta krónHaraldar Gíslasonar, Kristínar Gísladóttur og Sigurr
ur á hlutinn. Talið er líklegt að LÍ hafi boðið í bréfin
geirs Brynjars Kristgeirssonar, framkvæmdastjóra fyrir þriðja aðila. Það er 74 prósentum hærra en yfirr
útgerðarfélagsins, frá því að hluthafar hefðu gert tökutilboð ráðandi hluthafa. Miðað við tilboðið munar
með sér samkomulag um stjórnun og rekstur félags- rúmum 5,1 milljarði á tilboði LÍ og yfirtökutilboðinu.
ins og myndu þar af leiðandi leggja fram yfirtökutil- „Það er svo hverjum í sjálfsvald sett hvort þeir taka
boð í maí á genginu 4,6 krónur á hlut en þar við bæt- því tilboði sem gert verður,“ bætir Sigurgeir Brynjist 30 prósenta arður. Það er sama gengi og var í síð- ar við en vill ekkert upp gefa hvort tilboðsverð komi
ustu viðskiptum í Kauphöll Íslands fyrir undirskrift til með að hækka.
samkomulagsins og því ekkert yfirverð um að ræða.
Mörgum finnst að markaðsvirði VinnslustöðvarinnLokagengi Vinnslustöðvarinnar í gær var sjö krónur ar hafi ekki endurspeglað raunverulegt virði félagsá hlut sem er 50 prósentum yfir tilins
og
það
setið
eftir
í
samanburði
MISMUNANDI VIRÐI
boðsverði.
V I N N S L U S T Ö Ð V A R I N N A R við ávöxtun annarra fyrirtækja
„Viðskipti voru orðin afar fátíð og
í Kauphöll, þótt ekkert fyrirtæki
4,6
6,5
8,0
menn mátu það þannig að tilgangurr Gengi á hlut
hafi hækkað meira það sem af er
9.776 12.032
inn að hafa félagið á markaði væri Markaðsvirði 6.918
þessu ári. Það er engum vafa undMarkaðsvirði í milljónum
ekki orðinn mikill,“ segir Sigurgeir
irorpið að upplausnarvirði félagsBrynjar aðspurður um ástæður þess að ráðandi hlut- ins, það er þau verðmæti sem fengjust með að leysa
hafar hafa í hyggju taka félagið af markaði. Eignarr
félagið upp, til dæmis með sölu á aflaheimildum, er
hald Vinnslustöðvarinnar, sem nefnt hefur verið „síð- vel yfir markaðsvirði. Hins vegar er það ljóst að ráðasti móhíkaninn“ í Kauphöllinni, enda síðasta sjávarr
andi hluthafar horfa ekki til upplausnarvirðis með
útvegsfélagið á Aðallistanum, er þröngt. 65-67 prósent áformum sínum, heldur til þeirra verðmæta sem
hlutafjár eru í höndum tiltölulega þröngs hóps heima- reksturinn er að skapa. Greiningardeildir Kaupþings
manna og rúm þrjátíu prósent eru í eigu bræðranna og Glitnis meta gengi Vinnslustöðvarinnar til næstu
Guðmundar og Hjálmars Kristjánssona frá Rifi sem mánaða á 4,7-4,8 krónur hlutinn út frá greiningu sem
taldir eru áhugasamir um að styrkja stöðu sína í fé- grundvallast á því sjóðsstreymi sem áætlaður rekstlaginu. Guðmundur er forstjóri Brims en Hjálmar er ur skapar til framtíðar.

Finnskur fjárfestir í Glitni bíður dóms

ISK

GOTT FÓLK McCANN

Örugg ávöxtun
í ﬂeirri mynt
sem ﬂér hentar
Peningabréf
Landsbankans

13,7%*
Markmið
Peningabréfa er
að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og
gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaupog sölugengi.
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Ósammála um virði
„síðasta móhíkanans“

Finnski fjárfestirinn Seppo Juhani Sairanen, sem var stærsti
hluthafinn í FIM Group sem
Glitnir eignaðist fyrr á árinu, var
dæmdur í 26 mánaða fangelsi af
undirrétti í Helsinki í september í fyrra.
Sairen fékk hlutabréf í Glitni
í skiptum fyrir 31 prósents eignarhlut sinn í FIM. Hlutur hans í
Glitni er metinn á fimm milljarða
króna sem gerir hann að átjánda
stærsta hluthafanum.

Dóminn fékk hann fyrir gróft
peningaþvættisbrot árið 1998,
eins og Finnska fjármálaeftirlitið
orðar það, en jafnframt var verðbréfamiðlari hjá FIM dæmdur til
fangelsisvistar. Var þeim gefið
að sök að hafa leynt eignum fyrir
gjaldþrota einstaklingi. Í tengslum við þetta mál var FIM dæmt
til að greiða níu milljónir króna
í sekt.
Bæði Sairanen og FIM áfrýjuðu dómnum og er þess vænst að

e
endanlegur dómur falli snemma í
h
haust. Eftir að dómurinn féll fór
ffjármálaeftirlitið fram á að Sa
iiranen yrði sviptur atkvæðisrétti
í eitt ár á meðan mál hans biði af
g
greiðslu.
í FIM árið 1992 og hófst þá mik
iill uppgangur félagsins. Starfs
m
menn voru þá fimm en voru orðn
iir 284 þegar Glitnir keypti félagið.
S
Seppo hefur gegnt stöðu forstjóra
F
FIM og setið í stjórn.

GBP

4,8%*
USD

5,9%*

6)¨3+)04) Verðbólgumarkmið

Seðlabanka Íslands næst í lok árs
og fyrirséð að verðbólga haldist
innan marka samkvæmt nýrri
þjóðhagspá fjármálaráðuneytisins.
Greiningardeild Landsbankans
bendir á að miklu muni á spá
ráðuneytisins og nýlegri spá
Seðlabankans. „Í grófum dráttum
má segja að fjármálaráðuneytið
spái afar mjúklegri lendingu á
næstu tveimur árum á meðan
Seðlabankinn spáir töluvert harðri
aðlögun á næsta og þarnæsta ári,“
segir bankinn og telur „óþægilega
mikinn mun“ á spánum.
Fjármálaráðuneytið spáir
hagvexti innan við eitt prósent á
þessu ári.
ËK¹  SJ¹ -ARKAÈINN

,®'2%',5-, Sérsveit ríkislög-
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FRÉTTIR VIKUNNAR

Óþægilega miklu
munar á spám

Með um 700
LSD-skammta
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FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTISINS KYNNTI NÕJA HAGSP¹
R¹ÈUNEYTISINS Å G¾R
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EUR

4,3%*

Peningabréf ISK/EUR/
ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr.
30/2003, um ver›bréfasjó›i
ver›bréf
og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af
Landsvaka hf., rekstra
rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er
vörslua›ili sjó›anna. A
Athygli fjárfesta er vakin á ﬂví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir
fjárf
skv. lögunum heldur en
ver›bréfasjó›ir. Um fr
frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar
muninn á ver›bréfasjó
ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir sjó›anna, vís
vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem nálgast m
má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa
á heimasí›u bankans, landsbanki.is.
* Nafnávöxtun á ársgrundvelli
ársgr
frá 1. mars - 31. mars 2007.
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"AUGUR 'ROUP KAUPIR ÖRIÈJUNGSHLUT Å !PPLE AF "JARNA KASYNI Å GEGNUM MILLILIÈ

4ILBOÈ SEM EKKI VAR H¾GT AÈ HAFNA
6)¨3+)04) „Ég ætlaði aldrei að

selja hlut minn en ætli það megi
ekki segja að ég hafi fengið tilboð
sem ég gat ekki hafnað,“ segir
Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri og stofnandi Humac, sem á
og rekur 19 Apple-verslanir á
Norðurlöndunum. Hann hefur
selt þriðjungshlut sinn í fyrirtækinu og herma heimildir
Fréttablaðsins að kaupverðið sé
um hálfur milljarður. Eignarhaldsfélagið Grafít, sem er í eigu
Hannesar Smárasonar og Þormóðs Jónssonar og á meðal ann-

!LGENGASTA NAFNIÈ Å +ÅNA

líka sá besti í Apple-bransanum í
Skandinavíu,“ segir Bjarni og
hlær.
Vöxtur Humac hefur verið
ævintýralegur frá því fyrirtækið
var stofnað fyrir fjórum árum.
Fyrsta árið var velta þess um 200
milljónir en áætlanir gera ráð
fyrir því að velta þessa árs verði
um níu milljarðar.
„Það er mjög gott að fá metnaðarfullt fyrirtæki eins og Baug inn
í Humac. Stefnan hlýtur að vera
að vaxa enn frekar,“ segir Bjarni.

ars auglýsingastofuna Fíton,
keypti hlutinn
og seldi hann
nær samstundis áfram til
Baugs Group.
Bjarni sagði í
samtali
við
Fréttablaðið að
"*!2.) +!3/.
hann vissi ekki
betur en að hann myndi halda
áfram sem framkvæmdastjóri
hjá fyrirtækinu enda væri hann
með ráðningarsamning. „Ég er

ËHÖ

Burt með óréttláta
verðtryggingu!
www.xf.is

reglustjóra handtók á fimmtudag
karlmann á þrítugsaldri í Njarðvík
með tæplega 700 skammta af LSD
í fórum sínum. Það er rúmlega
tífalt það magn sem fannst af LSD
á landinu í fyrra, og er söluvirði
efnanna talið nema um 1,8 milljón
króna. Á manninum, sem á
sakaferil að baki, fannst einnig
amfetamín í söluumbúðum.
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, segist finna fyrir aukinni
neyslu LSD hjá þeim sem leiti sér
hjálpar á sjúkrahúsinu, þótt hún sé
yfirleitt tímabundin og tilraunaneysla.
SJ¹ SÅÈU   ÖSJ  SH

Níutíu milljónir
heita Wang
+¥.! !0 Algengasta ættarnafnið í

Kína er Wang, en ekki Li eins og
almennt var talið. Nærri 93
milljónir Kínverja bera nafnið
Wang, en Li er næstalgengasta
nafnið, borið af rúmlega 92
milljónum manna.
Þriðja algengasta nafnið er svo
Zhang, og síðan koma Liu, Chen,
Yang, Huang, Zhao, Wu og Chou.
Árið 2006 var gerð könnun á
kínverskum nafnavenjum og
samkvæmt henni var algengasta
nafnið Li, en sú könnun náði
aðeins til 296 milljóna manna eða
innan við fjórðungs landsmanna.
Samkvæmt nýrri greiningu á
upplýsingum um nánast alla íbúa í
Kína þykir hins vegar ljóst að
flestir heita Wang.
GB
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"ORGIN KAUPIR GISTIHEIMILI FYRIR  MILLJËNIR KRËNA OG BREYTIR Å GISTISKÕLI

b+RYPTONÅTm FANNST Å N¹MU

Útigangsmenn á Njálsgötuna

Slæmar fréttir
fyrir Súperman

&¡,!'3-, Gistiheimilinu Centrum

á Njálsgötu 74 verður breytt í
gistiskýli fyrir heimilislausa.
Reykjavíkurborg, með 33 milljóna
króna styrk frá félagsmálaráðuneytinu, hefur keypt húseignina
fyrir 88 milljónir.
Að því er fram kemur í minnisblaði Ellýjar A. Þorsteinsdóttur,
skrifstofustjóra á velferðarsviði
Reykjavíkurborgar, teljast á bilinu 40 til 60 einstaklingar vera
heimilislausir í Reykjavík á hverjum tíma. Langflestir þeirra eru
karlmenn. Ellý segir gistiskýlum
fyrir heimilislausa ætlað að vera
tímabundin lausn en að nokkur
hópur manna hafi þó gist að stað-

Silja, hefur Fýkur yfir hæðir
enga þýðingu fyrir þér?
b*Ò HELDUR BETUR ¶AÈ ER -ËÈUR¹ST
*ËNASARm
3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR HLAUT ¥SLENSKU
ÖÕÈINGARVERÈLAUNIN FYRIR AÈ ÖÕÈA BËKINA
7UTHERING (EIGHTS (ÒN ¹KVAÈ AÈ ÖÕÈA
TITILINN EKKI EN BËKIN HAFÈI ¹ÈUR VERIÈ
ÖÕDD UNDIR TITLINUM &ÕKUR YFIR H¾ÈIR
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aldri í núverandi skýli. Því miður
hafi þurft að vísa fólki frá vegna
plássleysis.
Fjórum dögum fyrir jól í fyrra
undirrituðu Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri og Magnús
Stefánsson
félagsmálaráðherra
samstarfssamning til þriggja ára
um stofnun og rekstur heimilis
fyrir heimilislausa. Gert er ráð
fyrir heimili fyrir tíu karlmenn.
Sólarhringsvakt verður í húsinu.
Í kaupsamningi borgarinnar og
Centrum gistihúss ehf. kemur
fram að borgin taki við Njálsgötu
74 um miðjan maí. Með fylgja
allar innréttingar og húsgögn.
„Húsnæðið að Njálsgötu 74 þykir

,/.$/. !0 Vísindamenn klóra sér

.*,3'!4!  (ÁR HEFUR VERIÈ REKIÈ

GISTIHEIMILI FYRIR NÅTJ¹N GESTI EN FRAMVEGIS
VERÈUR HÒSIÈ N¾TURSKJËL FYRIR TÅU HEIMIL
ISLAUSA MENN ,EIKSKËLINN "ARËNSBORG ER
Å ÖARN¾STA HÒSI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

henta vel undir starfsemina og
ekki er þörf á miklum breytingum
á húsnæðinu til að það falli að
umræddri starfsemi,“ segir á
áðurnefndu minnisblaði.
GAR

í kollinum yfir óþekktu steinefni
sem fannst í námu í Serbíu og
hefur sömu efnasamsetningu og
efnið kryptonít sem er eina efnið
sem bítur á teiknimyndahetjuna
Súperman.
Steinefnafræðingur sem
rannsakaði efnið varð forviða
þegar hann komst að því að
formúla efnisins væri þegar til,
þó einungis í skáldskap. Þótt
samsetningin sé sú sama eru
efnin gjörólík þar sem kryptonít
er grænn, geislavirkur, glóandi
kristall en steinefnið, sem verður
nefnt jadarít, er hvítt, í duftformi
og ekki geislavirkt.
SDG

5PPGJÎRSTÅMABILIÈ HAFIÈ

Pétur Pétursson þulur
látinn

Nýherji skilaði
105 milljónum
6)¨3+)04) Nýherji reið á vaðið og

Pétur Pétursson þulur lést í
Reykjavík á mánudag, 88 ára.
Pétur fæddist 16. október
1918 á Eyrarbakka, sonur hjónanna Péturs
Guðmundssonar
skólastjóra
og Elísabetar Jónsdóttur.
Hann nam
í Svíþjóð og
á Englandi
og vann í Útvegsbankanum
áður en hann hóf störf sem
þulur hjá Ríkisútvarpinu 1941.
Þar starfaði Pétur til 1955 er
hann hóf verslunarrekstur í
Reykjavík, auk þess að annast
umboðsmennsku fyrir
skemmtikrafta. Pétur tók aftur
til starfa hjá Ríkisútvarpinu
1970 og vann þar á meðan
aldur leyfði.
Pétur Pétursson var
einstakur áhugamaður um
sögu og mannlíf Reykjavíkur
og hafði unun af að miðla
öðrum af fróðleik sínum.
Árið 1941 kvæntist Pétur
Birnu Jónsdóttur sem lést í
maí 2003. Dóttir þeirra er
Ragnheiður Ásta þulur.

 *«&2¥¨!234®¨5- 'L¾SILEGAR BYGGINGALËÈIR ERU Å TÒNINU VIÈ 3T *ËSEFSKIRKJU %KKI SÅST VERÈUR FR¹B¾RT ÒTSÕNI ÒR STËRUM ÖAKÅBÒÈ

UM  INNFELLDU MYNDINNI SÁST 3T *ËSEFSSKIRKJA SEM KAÖËLSKI SÎFNUÈURINN BYGGÈI ¹RIÈ 
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Selja kirkjutúnið
upp í skuldirnar

birti fyrstur Kauphallarfélaga
afkomu sína fyrir fyrsta ársfjórðung eins og svo oft áður. Félagið
hagnaðist um 105 milljónir króna
sem er um 93 prósenta aukning á
milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir
afskriftir (EBITDA) dróst hins
vegar saman um níu prósent og
var 144 milljónir króna.
Veltan var tæpir 2,4 milljarðar
króna sem er aukning um
fjórðung á milli ára.
Á fimmtudaginn birta svo
nokkur stórfyrirtæki afkomutölur fyrir síðasta ársfjórðung, þar á
meðal Bakkavör Group, Exista,
Kaupþing og Straumur-Burðarás.
Greiningardeildir bankanna spá
góðum uppgjörum fyrir tímabilið,
einkum frá fjármálafyrirtækjum.
EÖA  SJ¹ EINNIG -ARKAÈINN

Kaþólski söfnuðurinn lagar fjárhaginn með sölu á hluta af kirkjulóð í Hafnarfirði. Meirihluti bæjarstjórnar leyfir byggingu fimmtán íbúða. Minnihlutinn segir
vanda kaþólskra ekki réttlæta lóðabrask á kostnað eins af sérkennum bæjarins.
Sjálfstæðismenn
og vinstri græn í Hafnarfirði hafa
lýst sig andvíga því að kaþólska
kirkjan á Íslandi fá heimild bæjaryfirvalda í Hafnarfirði til að leysa
fjárhagsvandræði
safnaðarins
með sölu íbúðarhúsalóða.
Bæjarstjórnin samþykkti í síðustu viku að auglýstar yrðu breytingar á aðalskipulagi Hafnarfjarðar þannig að hægt yrði að reisa
þrjú þriggja hæða hús með samtals 15 íbúðum á lóðinni við
kaþólsku kirkjuna á Jófríðarstöðum. Lóðin hefur verið skilgreind
sem byggingarlóð undir þjónustustarfsemi.
„Ekki er hægt að fallast á að
þótt upplýst sé að kaþólska kirkjan á Íslandi eigi í fjárhagsvanda,
réttlæti það að farið sé í brask
með lóðirnar, og hvorki sé tekið
tillit til Jófríðarstaðasvæðisins

(!&.!2&*®2¨52
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3LÎKKVISTÎÈ ¹  ÖÒSUND
3LYSAVARNADEILDIN Å (NÅFSDAL KEYPTI
GÎMLU SLÎKKVISTÎÈINA Å (NÅFSDAL EFTIR AÈ
B¾JARSTJËRN ¥SAFJARÈAR SAMÖYKKTI TILBOÈ
DEILDARINNAR UPP ¹  ÖÒSUND KRËNUR

&,*«43$!,3(¡2!¨
,EIGI ÒT LAUSAR RÅKISJARÈIR
$REIFBÕLIS OG H¹LENDISNEFND &LJËTS
DALSHÁRAÈS HEFUR SKORAÈ ¹ LANDBÒN
AÈARR¹ÈUNEYTIÈ AÈ AUGLÕSA STRAX LAUS
AR TIL ¹BÒÈAR RÅKISJARÈIR SEM NÒ ERU ¹N
¹BÒENDA Å SVEITARFÁLAGINU TIL D¾MIS
(LEINAGARÈ OG 3TËRA "AKKA
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sem eins af sérkennum Hafnarfjarðar né þeirra ákveðnu mótmæla sem nágrannar hafa haft í
frammi vegna skipulagsins,“ bókuðu fulltrúar minnihluta Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna á
síðasta fundi skipulags- og byggingarráðs áður en bæjarstjórnin
samþykkti
breytinguna
með
atkvæðum meirihluta Samfylkingarinnar.
Með bókun sinni vísar minnihlutinn í bréf kaþólsku kirkjunnar
frá í desember 2005 þar sem fram
kemur að söfnuðurinn þurfi á peningum að halda og vilji komi hluta
lóðar sinnar í verð.
Vegna athugasemda nágranna
voru gerðar breytingar á upphaflegri tillögu um byggðina á Jófríðarstaðatúninu. Húsin hafa verið
lækkuð, þau færð fjær nálægum
leikskóla og aðkoma höfð frá

Jófríðarstaðavegi en ekki frá Staðarhvammi. Fulltrúar minnihlutans
eru þó enn andvígir.
„Rétt þykir að minna á að þegar
gerður var samningur við kaþólsku kirkjuna og henni tryggt
rými næst kirkjunni var það gert
aðallega til að tryggja að kirkjan
hverfi ekki og hún fái að njóta sín
samanber athugasemdir hönnuðar
kirkjunnar. Ennfremur lögðu fulltrúar kirkjunnar á þeim tíma ríka
áherslu á að ekki væri byggt nærri
kirkjunni,“ bókaði minnihlutinn í
skipulagsráði.
Gísli Ó. Valdimarsson, formaður
skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar, segir að reynt hafi verið
að koma til móts við athugasemdir
íbúanna. Í kynningarferli sem nú
hefjist gefist íbúunum tækifæri
til að tjá sig um nýju tillöguna.
GAR FRETTABLADIDIS

3KRÅTIÈ AÈ KIRKJAN GREIÈI
FYRIR ALMENNINGSSV¾ÈI
*AKOB 2OLLAND PRESTUR Å 3ANKTI
*ËSEFSKIRKJU ¹ *ËFRÅÈARSTÎÈUM Å (AFN
ARFIRÈI SEGIR EINKENNILEGT AÈ ¾TLAST
SÁ TIL ÖESS AÈ KAÖËLSKA KIRKJAN STANDI
UNDIR OG KOSTI ALMENNINGSSV¾ÈI
b-ÎRGUM FINNST ÖETTA SV¾ÈI
GREINILEGA EIGA AÈ VERA ALMENNINGS
EIGN +RAKKARNIR HÁR Å N¹GRENNINU
LEIKA SÁR ¹ ÖESSU SV¾ÈI OG MÁR SKILST
AÈ ÅBÒARNIR SÁU AÈALLEGA AÈ MËT
M¾LA ÖVÅ AÈ ÖEIR MISSI LEIKSV¾È
IÈ -ÁR FINNST D¹LÅTIÈ EINKENNILEGT AÈ
LEGGJA ÖAÈ ¹ KAÖËLSKU KIRKJUNA AÈ
STANDA UNDIR ÖVÅ m SEGIR SÁRA *AKOB
!È SÎGN *AKOBS ERU MIKLIR FJ¹R
MUNIR Å HÒFI b¡G VEIT EKKI TÎLUNA N¹
KV¾MLEGA EN ÖAÈ ER LJËST AÈ LËÈIN
MYNDI FARA ¹ TUGMILLJËNIR ¶AÈ MUNAR
3¡2! *!+/" 2/,,!.$ -UNAR UM
UM MINNAm
TUGMILLJËNIR SEM BUNDNAR ERU KIRKJU
*AKOB VILL EKKI GANGA SVO LANGT AÈ
TÒNINU
SEGJA AÈ (AFNARFJARÈARB¾R ¾TTI AÈ
KAUPA LËÈINA b%N EF MENN VILJA AÈ ÖETTA SV¾ÈI SÁ ALMENNINGSEIGN Ö¹ MEGA
ÖEIR ÅHUGA ÖAÈ LÅKAm
SH

(445,%' '!4.!-«4 5MFERÈARSLYS

ERU TÅÈ ¹ GATNAMËTUM -IKLUBRAUTAR OG
+RINGLUMÕRARBRAUTAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

5MFERÈARÎRYGGISVIKAN

Lögreglan sýnilegri en áður
5-&%2¨ Alþjóðlega umferðaröryggisvikan stendur nú yfir. Í
tilefni þess verður lögreglan enn
sýnilegri en áður og með hert
umferðareftirlit.
Í dag, á morgun og föstudag
verða lögreglubílar áberandi og
með kveikt á bláum blikkandi
forgangsljósum á þrennum
gatnamótum í Reykjavík. Um er
að ræða gatnamót Miklubrautar
og Grensásvegar, gatnamótin við
Laugarnesveg, Suðurlandsbraut
og Kringlumýrarbraut og
gatnamót Miklubrautar og
Kringlumýrarbrautar. Alvarleg
slys hafa orðið á öllum þessum
gatnamótum og þar eru smærri
umferðaróhöpp einnig tíð.
ÖO

+ONA DATT Å LUKKUPOTTINN

Vann 11,7 milljónir í getraunum
'%42!5.)2 Kona á fimmtugsaldri í

Reykjavík vann 11,7 milljónir á
Evrópuseðli íslenskra getrauna
um helgina en hún var með alla
þrettán leikina rétta. Fimm
leikjanna voru í sænsku knattspyrnunni, einn í enska boltanum,
þrír í spænska boltanum og fjórir
í ítalska boltanum. Seðill konunnar kostaði 300 krónur.
MH

ARGUS / 07-0166

Sparnaðarreikningar

10% vaxtaauki!

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða SPRON Viðbót
á Netinu fyrir 1. maí nk. fá 10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí.*

SPRON Vaxtabót
– allt að 14,55% vextir* + vaxtaauki

SPRON Viðbót
– allt að 6,4% vextir* + vaxtaauki

Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem ber háa,
stighækkandi vexti eftir upphæð – auk þess stighækkandi
vaxtaálag eftir lengd sparnaðartímabils. Alltaf laus.

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu, bundinn til
36 mánaða. Háir, verðtryggðir grunnvextir og vaxtaálag
að binditíma loknum.

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is
Upplýsingar um innlánsreikninga SPRON
fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. mars 2007. Vaxtaaukinn leggst inn á reikninginn um næstu áramót.
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3ÁRA "JARNI +ARLSSON SEGIST EKKI SVARTSÕNN ¹ AÈ PRESTAR N¹I SAMAN UM HJËNABÎND SAMKYNHNEIGÈRA
+!50 3!,!
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4YRKIR OG 'RIKKIR ¹ +ÕPUR

Sjá enga lausn í
náinni framtíð
+µ052 !0 Hvorki Kýpur-Tyrkir né

Kýpur-Grikkir eiga von á því að
af sameiningu hinna tveggja
aðskildu hluta eyjunnar verði á
næstunni.
Samkvæmt skoðanakönnun,
sem gerð var á vegum Sameinuðu
þjóðanna, telja 57 prósent grískra
eyjarskeggja og 70 prósent
tyrkneskra eyjarskeggja litlar
líkur á samkomulagi í náinni
framtíð.
Eyjan hefur verið tvískipt frá
árinu 1974 þegar tyrkneski
herinn réðst þangað inn eftir að
Kýpur-Grikkir gerðu tilraun til
valdaráns og hugðust sameina
eyjuna Grikklandi.
GB

(¾TTULEG LÅKAMS¹R¹S

Slasaði mann
með bjórglasi
$«-3-, Karlmaður hefur verið
dæmdur í fimm mánaða fangelsi
fyrir að stórslasa annan með
bjórglasi. Dómurinn er skilorðsbundinn til þriggja ára.
Atvikið átti sér stað á Reyðarfirði á síðasta ári. Maðurinn
kastaði bjórglasi í andlit annars
manns með þeim afleiðingum að
sá síðarnefndi hlaut langan skurð
sem náði frá nefi og niður á kinn.
Fórnarlambið krafðist skaðabóta að fjárhæð 574 þúsund
krónur. Niðurstaða dómsins var
sú, að manninum bæru 260
þúsund krónur. Að auki var
árásarmanninum gert að greiða
sakarkostnað.
JSS

,%)¨2¡44).'
2ANGLEGA VAR HERMT Å FRÁTT BLAÈSINS
Å G¾R AÈ 3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR HEFÈI
HLOTIÈ ¥SLENSKU ÖÕÈINGARVERÈLAUN
IN ÖRISVAR (IÈ RÁTTA ER AÈ VERÈLAUNIN
HAFA VERIÈ VEITT ÖRISVAR OG 3ILJA HLAUT
ÖAU Å FYRSTA SINN ¹ M¹NUDAG

"ÒIST VIÈ DEILUM UM HJËNAVÅGSLU SAMKYNHNEIGÈRA
¶*«¨+)2+*!. Séra Bjarni Karlsson, sóknar-

prestur í Laugarneskirkju, segist ekki svartsýnn á það að samstaða náist á prestastefnu í
dag um tillögu 42 presta og guðfræðinga þess
efnis að heimila hjónabönd samkynhneigðra.
Séra Geir Waage, sóknarprestur í Reykholti,
býst við miklum deilum um tillöguna.
Prestastefnan var sett á Húsavík í gær og í
dag fara fram umræður, meðal annars um tillögu prestanna fjörutíu og tveggja. Kynnt
verða endurskoðuð drög að ályktun kenningarnefndar þjóðkirkjunnar þar sem gert er ráð
fyrir að prestum verði heimilað að blessa samvist samkynhneigðra, eins og gert hefur verið
á undanförnum árum, og er tillagan breytingartillaga við ályktunina, þar sem lagt er til að
gengið verði skrefi lengra og hjónabönd samkynhneigðra heimiluð.

02%34!2.)2  (²3!6¥+ b¶AÈ ER Å TAKT VIÈ HEILBRIGÈA

SKYNSEMI OG KRISTNA TRÒ AÈ VIRÈA LÅF OG TILFINNINGAR ALLS
FËLKS m SEGIR SÁRA "JARNI
-9.$'5¨"%2'52 ')33/.

„Þetta er framtíðarmál, hvort sem þetta gerist núna í einu skrefi eða ekki,“ segir Bjarni.

Hann segir ályktunardrög kenningarnefndarinnar einnig skref í rétta átt. „Þar er því slegið
algjörlega föstu að það sé ekki skilningur
íslensku þjóðkirkjunnar að Biblían mótmæli
samkynhneigð.“ Bjarni segist ekki eiga von á
að tillaga kenningarnefndarinnar mæti mikilli
andstöðu.
Geir segist þó ekki geta tekið afstöðu til tillögunnar strax. „Hvernig um tillöguna verður
fjallað eða rætt, ræðst algjörlega af því hvernig biskupinn leggur hana fram. Þeir vilja hins
vegar augljóslega búa til eitthvað sem heitir
hjónaband fólks af sama kyni og ég er þeirrar
skoðunar að það gangi ekki upp. Við breytum
ekki þeirri skikkan skaparans að það eru karl
og kona sem eiga í hjónabandi.“ Ákvörðun
prestastefnunnar verður síðan tekin fyrir á
kirkjuþingi í haust til samþykktar.
SH

Tekinn með tæplega
700 skammta af LSD
Sérsveit ríkislögreglustjóra handtók á fimmtudag karlmann á þrítugsaldri með
tæplega 700 skammta af LSD í fórum sínum. Auk þess fannst amfetamín í söluumbúðum á manninum. Rúmlega tíu sinnum meira magn en tekið var í fyrra.
,®'2%',5-, Íslenskur karlmaður

á þrítugsaldri var handtekinn í
Njarðvík með tæplega 700 neysluskammta af ofskynjunarlyfinu
LSD í fórum sínum aðfaranótt
sumardagsins fyrsta. Þá fundust
einnig um tíu grömm af amfetamíni í söluumbúðum á manninum.
Starfsmenn sérsveitar ríkislögreglustjóra sem staðsettir eru á
Suðurnesjum stöðvuðu bifreið
sem maðurinn ók síðastliðinn
fimmtudag og
við leit í henni
fundust
áðurnefnd fíkniefni.
Hann á sakaferil að baki.
Málið er til
rannsóknar hjá
lögreglunni
á
Suðurnesjum
¶«2!2)..
sem lítur það
492&).'33/.
mjög alvarlegum augum. Hún varðist að öðru
leyti allra annarra frétta af rannsókn málsins.
Neysluskammtur af LSD kostar
um 2.500 krónur á íslenskum
vímuefnamarkaði
samkvæmt
verðkönnun sem SÁÁ gerði í lok
síðasta árs. Í sömu könnun kostaði
gramm af amfetamíni rúmlega
4.500 krónur. Miðað við það verðlag er söluverðmæti efnanna sem
maðurinn var tekinn með um 1,8
milljónir króna.

3¡236%)4 !¨ 34®2&5- 3TARFSMENN SÁRSVEITAR 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA ¹ 3UÈURNESJUM
HANDTËKU MANNINN Å .JARÈVÅK 3KAMMTARNIR SEM MAÈURINN VAR TEKINN MEÈ ERU UM
TÅFALT FLEIRI EN ÖEIR SKAMMTAR SEM HALD VAR LAGT ¹ ALLT ¹RIÈ Å FYRRA -YNDIN ER ÒR SAFNI

Samkvæmt bráðabirgðatölum
frá ríkislögreglustjóra lagði lögreglan og tollgæslan samanlagt
hald á 68 stykki af LSD á árinu
2006 og því er magnið sem maðurinn var tekinn með um tífalt meira
en allt það sem var tekið í fyrra.
Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra hefur verið lagt
hald á 211 stykki af LSD á þessu
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$EILUR Å 'RINDAVÅK

Heilt eða hálft
íþróttahús?
flokks í bæjarstjórn Grindavíkur
saka meirihluta Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar um óráð með því
að ráðast í smíði „hálfs“ íþróttahúss í bænum.
Framsóknarmenn vilja kanna
hvað kosti að byggja fjölnota
íþróttahús í fullri stærð. Óráð er
að byggja „hálft hús“ sem ekki
má stækka án þess að fyrir liggi
kostnaður á stærra húsi, segja
framsóknarmenn. Meirihlutinn
segir tillögu framsóknarmanna
yfirboð. Kostnað við fjölnota
íþróttahús í fullri stærð telur
meirihlutinn 500 til 600 milljónir
króna.
GAR

&JÎLDI STYKKJA SEM LÎGREGLA OG TOLLG¾SLA HEFUR LAGT HALD ¹ FR¹ ¹RINU 

GRÆN FRAMTÍÐ

FJÎLNOTAHÒS Å FULLRI ST¾RÈ

'2).$!6¥+ Fulltrúar Framsóknar-

349++) !& ,3$  4), 
(ALDLÎGÈ STYKKI AF ,3$

¥ ¥¶2«44!(²3).5 &RAMSËKNARMENN VILJA

ári utan þess sem maðurinn var
tekinn með.
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, segist finna fyrir aukinni neyslu LSD hjá þeim sem leita
sér hjálpar á sjúkrahúsinu. „Þessi
neysla er brokkgeng. Hún jókst
töluvert með tilkomu e-töflunnar
um aldamótin síðustu en dróst
verulega saman á síðustu tveimur
til þremur árum. Svo finnst mér
eins og að það sé að bætast í hana
núna. Þessi neysla er yfirleitt
tímabundin og yfirleitt tilraunaneysla. Maður sér ekki marga
LSD-ista. Til lengri tíma keppa
þessi efni ekki við sterku vímuefnin.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

!FGREIÈSLUFËLK VARAÈ VIÈ

Falsaðir peningar í umferð
,®'2%',5-, Lögreglan biður

afgreiðslufólk verslana að vera
vel á verði gagnvart fölsuðum
peningaseðlum. Nokkur tilvik þar
sem fölsuðum peningaseðlum
hefur verið komið í umferð hafa
verið tilkynnt til lögreglu að
undanförnu.
Oftast er um að ræða seðla sem
afgreiðslufólk tekur við en áttar
sig svo á seinna að eru heimagerðir.
Lögregla beinir því til starfsfólks verslana að skoða vel
pappír, vatnsmerki og segulrönd
peningaseðla.
ÖO
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+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI OLLI DAUÈASLYSI MEÈ ÎLVUNAR OG HRAÈAKSTRI

$AGUR UMHVERFISINS Å DAG

$¾MDUR FYRIR MANNDR¹P AF G¹LEYSI

Loftslagsmál á
Kjarvalsstöðum

Pólskur karlmaður á
þrítugsaldri var dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot í Héraðsdómi Reykjaness í
gær. Þrír mánuðir refsingarinnar
eru skilorðsbundnir til tveggja
ára.
Brotið sem maðurinn er dæmdur fyrir átti sér stað 11. nóvember
síðastliðinn. Hann ók þá bifreið
undir áhrifum áfengis og á of
miklum hraða eftir Reykjanesbraut í Garðabæ, en skyggni var
afar slæmt þetta kvöld vegna
myrkurs og takmarkaðrar lýsingar.
Skammt frá verslun IKEA í

$«-3-,

Hefurðu grillað það sem af er
sumri?
*¹
.EI
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Á að leggja hraðlest á milli
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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Garðabæ skall bifreiðin á steinblokkum sem settar höfðu verið
upp sem vegþrenging með þeim
afleiðingum að hún kastaðist upp
og valt, en umfangsmiklar vegaframkvæmdir stóðu yfir á þessum
stað. Annar tveggja farþega bifreiðarinnar, 26 ára samlandi
mannsins, klemmdist milli bílsins
og götunnar og hlaut við það alvarlega áverka. Hann lést skömmu
síðar.
Maðurinn játaði brot sitt fyrir
dómnum. Hann á ekki að baki
sakaferil. Auk fangelsisvistarinnar var hann sviptur ökuréttindum
í þrjú ár og gert að greiða tæplega
700 þúsund krónur í sakakostnað.

6%446!.'52 3,933).3 "IFREIÈIN SEM
MAÈURINN ËK SKALL ¹ STEINBLOKKUM OG
VALT MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ FARÖEGI
KLEMMDIST MILLI BÅLSINS OG GÎTUNNAR
(ANN LÁST SKÎMMU SÅÈAR

5-(6%2&)3-, Hrein orka og
loftslagsmál eru meginviðfangsefni Dags umhverfisins í ár, sem
haldið er upp á í dag í níunda sinn.
Dagur umhverfisins er haldinn
25. apríl ár hvert á fæðingardegi
náttúrufræðingsins Sveins
Pálssonar, sem fæddist árið 1762.
Af því tilefni boðar umhverfisráðuneytið til samkomu á
Kjarvalsstöðum klukkan tólf í
dag. Þar mun Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra flytja ávarp,
veita viðtöku nýju fræðsluriti og
opna umhverfisvefinn Náttúra.is.
Þá verður Kuðungurinn veittur
fyrirtæki sem stóð sig vel á sviði
umhverfismála á liðnu ári.
SH

/2)/. 4), ¥3,!.$3 .ORSKA DAG

BLAÈIÈ !FTENPOSTEN TELUR AÈ NORSKAR
HERFLUGVÁLAR EINS OG TIL D¾MIS ÖESSI
/RION VÁL VERÈI STAÈSETTAR ¹ ¥SLANDI

Samningar gerðir
um varnarsamstarf
Norskar herþotur verða á Keflavíkurflugvelli en Danir aðstoða við landhelgisgæslu. Norðmenn sækjast eftir rými til heræfinga og að auka vægi sitt innan
NATO. Steingrímur J. Sigfússon boðar bókun sína við viljayfirlýsingarnar.
®29'')3-, Jonas Gahr Støre,
utanríkisráðherra Noregs, og Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra undirrita gagnkvæma viljayfirlýsingu um öryggis- og
varnarmál þjóðanna á utanríkisráðherrafundi NATO í Ósló á
morgun. Einnig stendur til að Valgerður og Jan Pettersen utanríkisráðherra Danmerkur undirriti
yfirlýsingu vegna samstarfs um
landhelgisgæslu.
Norðmenn munu taka að sér að
gæta landamæra Íslands á friðartímum auk þess sem þjóðirnar

5.$)22)4!  -/2'5. ¥SLENSKI OG
NORSKI UTANRÅKISR¹ÈHERRANN 6ALGERÈUR
3VERRISDËTTIR OG *ONAS 'AHR 3TÐRE
UNDIRRITA VARNARSAMNING MILLI LANDANNA
¹ MORGUN

tvær taka upp nánara samstarf en
áður, til dæmis við kaup á björgunarþyrlum og við björgun á hafi.
Norska dagblaðið Aftenposten
sagði frá samningnum í gær. Þar
kemur fram að norskar herþotur
verði sendar til Íslands og fljótlega verði það daglegt brauð að
sjá norskar herþotur á flugvellinum í Keflavík og herskip við
Ísland. „Einnig kemur til greina
að Norðmenn taki þátt í hernaðaræfingum á íslensku svæði.“
Samstarfið muni einungis taka
til friðartíma en NATO og Bandaríkjamenn beri eftir sem áður
ábyrgð á vörnum Íslands.
Frá sjónarhóli Norðmanna er
kosturinn við varnarsamning við
Ísland ekki síst sá að í lofthelgi
Íslands er nóg pláss til heræfinga,
að því er John Berg, varnarmálasérfræðingur í Noregi, segir.
„Í Evrópu er svo þéttbýlt að erfitt er að finna nægilegt rými til að
stunda þar heræfingar, en Keflavík hentar mjög vel til að vera
miðstöð fyrir slíkar æfingar. Við í
Noregi erum auðvitað með góð

æfingasvæði nú þegar út við eyjarnar og í Norður-Noregi, en ég
held að Keflavík henti betur,“
sagði Berg þegar Fréttablaðið náði
tali af honum í gær.
„Það er líka þannig að Noregur
vill líta svo á að hann hafi mikilvægu hlutverki að gegna á norðurslóðum. Við viljum ekki láta stórveldunum einum eftir að athafna
sig þar, sagði Berg.
Samstarfssamningarnir
voru
kynntir utanríkismálanefnd í gærmorgun og voru nefndarmenn
beðnir að gæta þagmælsku um þá.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, boðaði
bókun við samninginn og má af
því ráða að hann sé honum mótfallinn að einhverju leyti. Steingrímur sagðist í gær bundinn
trúnaði og gæti því ekki tjáð sig
um málið.
Valgerður Sverrisdóttir sagði í
útvarpsfréttum að Aftenposten
legði of mikla áherslu á hernaðarþáttinn, samningurinn snerist ekki
um hersetu Norðmanna.
GHS

GB

KËÖ

5M  KONUR DEYJA ¹RLEGA VEGNA FYLGIKVILLA ËLÎGLEGRA FËSTUREYÈINGA Å -EXÅKË

+OSIÈ UM FËSTUREYÈINGAR Å -EXÅKË
-%8¥+« !0 Löggjafarþing Mexíkóborgar, höfuðborgar Mexíkó,
greiddi í gær atkvæði um hvort
lögleiða bæri fóstureyðingar á
fyrstu tólf vikum meðgöngu.
Skoðanakannanir sýna að meirihluti íbúa Mexíkóborgar styður
frumvarpið og fyrirfram var búist
við því að það yrði samþykkt.
Kaþólska kirkjan hefur harðlega mótmælt frumvarpinu og
forseti Mexíkó, Felipe Calderon,
hefur lýst sig andvígan því.
Í Mexíkó eru fóstureyðingar
aðeins löglegar þegar um er að
ræða nauðganir, verulega fæðingargalla eða ef líf móðurinnar er í
hættu.

2¡4452 4), !¨ +6%¨! &YLGJENDUR
FËSTUREYÈINGA HÁLDU UPPI SKILTUM OG
HRËPUÈU ËKV¾ÈISORÈ

Talið er að árlega fari um
200.000 konur í ólöglegar fóstureyðingar í Mexíkó út frá þeim
fjölda kvenna sem leitar sér lækn-

isaðstoðar á sjúkrahúsum vegna
fylgikvilla slíkra fóstureyðinga að
sögn Mörthu Micher, forstjóra
Kvennastofnunar Mexíkóborgar.
Micher segir um 1.500 konur
deyja árlega vegna fylgikvilla
ólöglegra fóstureyðinga sem samsvarar meira en fjórum konum á
hverjum einasta degi.
Einungis tvö ríki í Suður-Ameríku, Kúba og Gvæjana, hafa lögleitt fóstureyðingar fyrir allar
konur. Flest ríki leyfa fóstureyðingar aðeins ef um nauðgun er að
ræða eða ef að heilsa móðurinnar
sé í hættu. Fóstureyðingar eru
alfarið bannaðar í Níkaragva, El
Salvador og Chile.
SDG

Tónvís ber ávöxt
beggja vegna Atlantshafs

Cortes er mest seldi klassíski diskurinn í Bretlandi og jafnframt
í 27. sæti á heildarsölulistanum TOP 40.
Nýútkominn diskur Barða / Bang Gang, Something Wrong, hlýtur
afburðadóma í bandarískum fjölmiðlum og hefur fengið mikla spilun hjá háskólaútvarpsstöðvum, sem eru einn mikilvægasti miðillinn fyrir nýja dægurtónlist.
FL Group hlakkar til áframhaldandi samstarfs við Garðar Thór og

Fíton/SÍA
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Barða og óskar þeim til hamingju með framúrskarandi árangur.

6%)345 36!2)¨
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!BDULLAH 'UL VERÈUR FORSETAEFNI STJËRNARFLOKKSINS Å 4YRKLANDI

.ÅU M¹NAÈA FANGELSI

Segist virða veraldlega hefð

Var með amfetamín í bílnum

492+,!.$ !0 Abdullah Gul, utan-

 Hvað var Boris Jeltsín,
fyrrverandi Rússlandsforseti,
gamall þegar hann lést?
 Hver er forsætisráðherra
Ísraels?
 Hvaða tvö fyrirtæki hafa
samið um orkusölu til fyrirhugaðs álvers í Helguvík?
36®2). %25  3¥¨5 

ríkisráðherra Tyrklands, verður
að öllum líkindum næsti forseti
landsins. Í gær skýrði Recep
Tayyip Erdogan forsætisráðherra
frá því að Gul yrði forsetaefni
stjórnarflokksins, sem hefur lagt
áherslu á að efla veg íslamstrúar
í landinu.
„Enginn vafi leikur á því að
endanleg ákvörðun liggur hjá
þinginu,“ sagði Erdogan, en þar
sem stjórnarflokkur hans er með
öruggan meirihluta á þjóðþingi
landsins þykir nokkuð ljóst að
Gul verður fyrir valinu.
Sjö ára kjörtímabil núverandi
forseta, Ahmet Necdet Sezer,

!"$5,,!( '5, N¾GÈUR MEÈ YFIRLÕS
INGU FORS¾TISR¹ÈHERRA SÅNS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

rennur út 16. maí næstkomandi.
Sezer hefur staðið vörð um hina
veraldlegu stjórnskipan Tyrklands, þar sem trúmálum er hald-

ið algerlega aðskildum frá stjórnmálum.
Gul sagðist í gær einnig ætla að
virða hinar veraldlegu hefðir
landsins, yrði hann kosinn forseti. Yfirmenn í hernum hafa
sagst andvígir því að ráðamaður í
hinum íslamska flokki Erdogans
setjist á forsetastól, því hætta sé
á að hann taki höndum saman við
Erdogan um að rjúfa þessa gömlu
hefð.
Fjölmennir
mótmælafundir
hafa einnig verið haldnir á síðustu vikum til að sýna fram á andstöðu almennings við að íslamstrú verði ráðandi afl í stjórnkerfi
landsins.
GB

$«-3-, Karlmaður í Reykjavík

hefur verið dæmdur í níu mánaða
fangelsi fyrir að hafa í bifreið
sinni tæplega 43 grömm af
amfetamíni. Efnin fann lögregla
við leit í bifreið hans.
Maðurinn hefur frá 2002 hlotið
fjórum sinnum dóma fyrir
hegningarlagabrot. Með broti því
sem hann var sakfelldur fyrir nú
rauf hann skilorð dóms frá 30.
desember 2004. Sá dómur var því
tekinn upp og dæmdur með
brotinu nú. Í ljósi þess að
maðurinn játaði brot sitt skýlaust
og hefur nú hefur tekið sig á og
farið í meðferð þótti dómnum rétt
að skilorðsbinda refsingu hans. JSS

¶JËÈARSORG Å 2ÒSSLANDI OG ALLT SKEMMTIEFNI BANNAÈ Å ÒTVARPI OG SJËNVARPI

Boris Jeltsín jarðaður í dag

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

-/3+6! !0 Þúsundir syrgjenda
lögðu leið sína í dómkirkjuna í
Moskvu í gær til að votta Boris
Jeltsín, fyrrverandi forseta Rússlands, hinstu virðingu þar sem
hann lá á líkbörunum.
Fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna, George H. W. Bush og
Bill Clinton, hafa boðað komu sína
í jarðarför Jeltsíns sem haldin
verður í dag. Frá Bretlandi kemur
John Major, fyrrverandi forsætisráðherra. Flest ríki senda ekki
æðstu leiðtoga heldur fulltrúa á
borð við fyrrverandi þjóðarleiðtoga og utanríkisráðherra.
Mikhaíl Gorbatsjov, síðasti leiðtogi Sovétríkjanna, verður meðal
gesta í jarðarförinni. Einnig verður þar Lech Walesa, fyrrverandi
Póllandsforseti og friðarverðlaunahafi.
Forseti Rússlands, Vladimir
Pútín, hefur lýst yfir þjóðarsorg í
landinu í dag og bannað að
skemmtiefni verði flutt í útvarpi
og sjónvarpi.
- SDG
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(JËN VILJA B¾TUR VEGNA TAFA

Ómetanlegt
tilfinningatjón
+«0!6/'52 Hjón sem fengu
úthlutað einbýlishúsalóð við
Fróðaþing í Kópavogi krefjast
skaðabóta úr bæjarsjóði vegna
tafa sem þau segja hafa orðið á
framkvæmdum. Hjónin segja níu
mánaða tafir hafa orðið vegna
þess að ekki hafi verið staðið
eðlilega að grenndarkynningu í
fyrrasumar. Stöðvun framkvæmda í framhaldi af því hafi
sett allt skipulag úr skorðum.
„Við höfum nú þegar lagt mikinn
pening í lóðina. Það fjármagn
liggur nú bundið án ávöxtunar
þar sem við höfum ekki getað
haldið áfram,“ segir í bréfi
hjónanna til Kópavogsbæjar. Þau
segjast „íhuga málsókn af fullri
alvöru“ semjist ekki um bætur.
GAR

./2¨52,!.$!2¨
"REYTT NEFND FR¹ ¥SLANDI
%FTIR N¾STU ALÖINGISKOSNINGAR VERÈA
MIKLAR BREYTINGAR ¹ SJÎ MANNA SENDI
NEFND ¥SLANDS Å .ORÈURLANDAR¹ÈI ÖAR
SEM ÖRÅR ÖINGMENN SEM ERU Å NEFND
INNI GEFA EKKI KOSTA ¹ SÁR ¹FRAM TIL
SETU ¹ !LÖINGI ¶ETTA ERU 3IGRÅÈUR
!NNA ¶ËRÈARDËTTIR OG *ËN +RISTJ¹NS
SON SEM GEGNA STÎÈU FORMANNS OG
VARAFORMANNS SENDINEFNDARINNAR AUK
2ANNVEIGAR 'UÈMUNDSDËTTUR

VERÐUR ÞÚ GJALDÞROTA?
Mikil verðbólga og verðtrygging lána
rústar fjárhag skuldugra fjölskyldna,
einkum ungs fólks. Þannig getur lífið
orðið óbærilegt.
Afnám verðtryggingar lána
er nauðsynlegt fyrir heimilin
í landinu.
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Frjálslyndi flokkurinn vill afnema verðtryggingu,
verðtrygging viðheldur verðbólgu.

Guðjón A . Kr ist jánson
Norðvestur kjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðaustur kjördæmi

Þeir Íslendingar sem fengið hafa lán til húsakaupa
kannast örugglega við það að á greiðsluseðlinum kemur
nær alltaf fram að höfuðstóll lánsins, með verðbótum,
hafi hækkað, þrátt fyrir stöðugar afborganir. Þessu
veldur verðtryggingin.
Nauðsynlegt er að viðskiptabankarnir bjóði okkur
Íslendingum sambærileg lán og bjóðast erlendis,
þar sem engin verðtrygging þekkist.

Grétar Mar Jónsson
Suðurlandskjördæmi

Kolbrún Stefánsdót tir
Suðvesturkjördæmi

Við borgum og borgum, en alltaf
hækka lánin!

Jón Magnússon
Reykjavík-Suður

Magnús Þór Hafsteinsson
Reykjavík-Norður

Kjóstu F !

forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is
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(ÒSALEIGA EHF SEGIR UMFJÎLLUN ¥SLANDS Å DAG UM FÁLAGIÈ ¾RUMEIÈANDI RËGBURÈ

Ætlar í mál við Ísland í dag

EUROVISION

$«-3-, Stefán Kjærnested, for-

FERÐ ÞÚ MEÐ EIRÍKI
TIL HELSINKI?
Taktu þátt í leik á spron.is fyrir 1. maí og þú
gætir unnið ferð fyrir tvo til Helsinki
og verið með í fylgdarliði Eiríks.

34%).'2¥-52 36
!22 «,!&33/. 2IT

STJËRI ¥SLANDS Å DAG
SEGIR ÖAÈ ALRANGT AÈ
FORSVARSMÎNNUM
(ÒSALEIGU EHF HAFI
EKKI GEFIST KOSTUR ¹
AÈ KOMA ATHUGA
SEMDUM ¹ FRAMF¾RI
Ö¾TTINUM (ANN
¾TLAR AÈ HALDA
¹FRAM MEÈ M¹LIÈ

Å

að á þáttinn að hætta við
áframhaldandi umfjöllun um Húsaleigu ehf. og forsvarsmenn þess til
að baka sér ekki auknar refsi- og

skaðabótakröfur í fyrirhuguðu
dómsmáli.
Steingrímur Sævarr segir það
alrangt að forsvarsmönnum Húsaleigu ehf. hafi ekki gefist kostur á
að koma athugasemdum sínum á
framfæri í þættinum. „Þátturinn
hefur staðið Stefáni opinn og stendur honum opinn. Við höfum ítrekað
reynt að fá hann til að tjá sig um
þessi mál í þættinum en hann hefur
alltaf hafnað því. Þess vegna kom
þessi yfirlýsing okkur mjög á óvart.
En að sjálfsögðu stöndum við við
allt það sem við höfum verið að
segja og höldum áfram með málið.“
ÖSJ

ARG U S 0 7 -0 2 8 9

EUROVISION-UPPHITUN SPRON

svarsmaður Húsaleigu ehf., sendi í
gær frá sér tilkynningu um að félagið hefði falið lögmönnum sínum að
höfða mál á hendur dægurþættinum Íslandi í dag vegna meiðyrða.
Tilefnið er umfjöllun þáttarins á
mánudaginn um aðbúnað erlendra
verkamanna hér á landi. Í tilkynningunni segir að forsvarsmenn
félagsins hafi ítrekað reynt að koma
á framfæri ábendingum við Ísland í
dag vegna málsins, en talað fyrir
tómum eyrum.
Í áskorun sem lögmaður félagsins sendi Steingrími Sævari Ólafssyni, ritstjóra Íslands í dag, er skor-

Fylgstu með á spron.is
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MENGUNARINNAR SEM FJÎLDI STARFSMANNA HEFUR ORÈIÈ FYRIR BARÈINU ¹ UNDANFARIÈ

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Öryggi ógnað og
vinna stöðvuð
Vinnueftirlitið stöðvaði vinnu í aðrennslisgöngum Kárahnjúkavirkjunar vegna
mengunarhættu. Átta leituðu til læknis í síðustu viku vegna andþyngsla. Fjörutíu veiktust fyrir helgi vegna eitrunar. Óvíst er hvenær vinna hefst að nýju.
(%),"2)'¨)3-, Vinnueftirlit ríkisins stöðvaði í gær

vinnu í aðrennslisgöngum Kárahnjúkavirkjunar
sökum loftmengunar. Ekki verður unnt að hefja vinnu
á ný fyrr en í fyrsta lagi á föstudag þegar starfsmenn
frá Vinnueftirlitinu hafa rannsakað aðstæður.
Fram kom í samtali Þorsteins Njálssonar, læknis á
Kárahnjúkum, við Fréttablaðið í gær að tvívegis í
síðustu viku hefðu menn komið úr göngunum með
veruleg eitrunareinkenni vegna loftmengunar, fjórir
í hvort skipti. Þá veiktust fjörutíu starfsmenn verktakafyrirtækisins Impregilo fyrir helgi og voru
óvinnufærir vegna uppkasta og niðurgangs. Talið er
að matareitrun sem rekja megi til óhreininda í göngunum hafi valdið veikindunum.
Þorvaldur Hjarðar hjá Vinnueftirlitinu á Austurlandi segir ekkert hafa komið í ljós enn. „Það var
bara mat Vinnueftirlitsins að öryggi starfsfólks væri
ógnað og því stöðvuðum við vinnuna. Læknum hér á
svæðinu og á Egilsstöðum hafa borist kvartanir
vegna sýkinga frá starfsmönnum sem hafa verið í
göngunum og við ákváðum að taka enga áhættu. Á
fimmtudaginn munu efnaverkfræðingur og fagstjóri

frá Vinnueftirlitinu kom austur og skoða aðstæður og
hvað þarf að gera. Síðan þarf verktakinn væntanlega
að fara í eitthvað úrbótaferli.“
Hann telur snefilefni frá dísilknúnum vinnuvélum
líklegustu orsök loftmengunarinnar, sem hefur valdið starfsmönnum andþyngslum og sviða í hálsi.
Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Impregilo á
Íslandi, segir ekki ljóst hvenær hægt verði að hefja
vinnu aftur, eða hversu mikið tap verði af vinnustöðvuninni. „Það hefur ekki verið reiknað enda er það
algjört aukaatriði. Það skiptir okkur mestu máli að
öllum líði vel í vinnunni.“ Ómar segir að það fari eftir
umfangi lagfæringanna sem þarf að gera hvenær
hægt verði að opna göngin á ný. Þegar sé byrjað að
skoða hvar best sé að koma fyrir fleiri viftum til að
hreinsa loftið.
Í yfirlýsingu sem Impregilo sendi frá sér í gær
segist fyrirtækið harma veikindi starfsmanna sinna.
Vandamálið sé nýtilkomið og að breyttar eðlisfræðilegar aðstæður valdi því að mengun geti farið yfir
viðmiðunarmörk á afmörkuðum stöðum inni í göngunum.
STIGUR FRETTABLADIDIS

%FNT VERÈUR TIL M¹LÖINGS UM UPPBYGGINGU HÒSANNA SEM BRUNNU Å MIÈBORGINNI
+ '0%0#"*  /
' &   
& '!

Borgin vill kaupa lóðirnar
%,$36/¨) Borgaryfirvöld hafa
ákveðið að efna til málþings um
Kvosina og uppbyggingu þess
svæðis sem eyðilagðist í brunanum í síðustu viku. Hugmyndin að
málþinginu kom fram hjá félagi
arkítekta en borgarstjóri hefur
falið Jóni Kristni Snæhólm,
aðstoðarmanni
borgarstjóra,
Svanhildi Konráðsdóttur, sviðstjóra menningar-og ferðamálasviðs og Kristínu A. Árnadóttur,
skrifstofustjóra á skrifstofu
borgarstjóra, að hafa umsjón
með þinginu.
Jón Kristinn segir að á málþinginu geti borgarbúar viðrað
skoðanir sínar varðandi uppbygginguna. „Þarna verða fluttir

fyrirlestrar og að því loknu verða
umræður þar sem fyrirspurnum
verður svarað,“ segir Jón.
Það er vilji borgaryfirvalda að
kaupa lóðirnar á Lækjargötu 2 og
Austurstræti 22 og byggja húsin
upp í upprunalegri mynd. Viðræður milli borgaryfirvalda og
eigenda lóðanna eru að hefjast og
óvíst er hve lengi þær munu
standa.
Einar Jóhannes Ingason, einn
eigenda
skemmtistaðarins
Pravda, vonast til þess að fá að
hefja rekstur að nýju á sama stað.
„Það er okkar vilji að vera hérna
áfram. Það er erfitt að horfa upp
á verðmæti sín brenna og sárt ef
það á að taka af okkur reksturinn

«6¥34 5- 500"9'').'5 -ARGIR VILJA

AÈ HÒSIN VERÈI BYGGÈ Å UPPRUNALEGRI
MYND MEÈAN AÈRIR VILJA AÈ ÖARNA RÅSI
NÕTÅSKULEGT H¹HÕSI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ofan á það,“ segir Einar en verði
húsin byggð í upprunalegri mynd
er ólíklegt að skemmtistaður á
borð við Pravda fái þar inni. ÖO
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¾TLUN UM SJ¹LFSTJËRN +OSOVO

2ÒSSAR HËTA NEITUNARVALDI
2²33,!.$ !0 Rússar hóta því að
beita neitunarvaldi í Öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna gegn áætlun
um að Kosovo-hérað, sem
tilheyrir Serbíu, fái sjálfstjórn
undir eftirliti að því er fram kom
í rússneskum dagblöðum í gær.
Haft var eftir aðstoðarutanríkisráðherra Rússlands, Vladimir
Titov, að áætlunin færi ekki í
gegnum ráðið án stuðnings bæði
Kosovo og Serbíu. Titov sagðist
trúa því að með því að hóta
beitingu neitunarvalds hvetti það
báðar hliðar til að komast að
ásættanlegri niðurstöðu.
Búist er við því að kosið verði
um áætlunina í maí eða júní.
SDG

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM.
Fjórða úthlutun

Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á
menningar- og listalífi, auk þess að hlúa að
mannréttinda- og líknarmálum.
Það verður m.a. gert með framlögum til stofnana, samtaka og félaga á Íslandi, sem hafa

®29'')32¨ 3!-%).5¨5 ¶*«¨!..!

%VRËPUSAMBANDIÈ OG "ANDARÅKIN HAFA
LÕST YFIR STUÈNINGI VIÈ ¹¾TLUN UM SJ¹LF
ST¾ÈI +OSOVO
./2$)#0(/4/3!&0

framangreind málefni sem aðaltilgang sinn.
Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði eru
hvattir til að senda inn umsókn. Lengd umsóknar skal
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).
Umsóknarey›ublö› má finna á heimasí›u Baugs Group hf.,
www.baugurgroup.com.

Einnig má skila umsóknum til:
Styrktarsjóðs Baugs Group hf.,
Túngötu 6, 101 Reykjavík

hzeta ehf

Umsóknum skal skila› fyrir 11.maí á
styrktarsjodur@baugurgroup.com

Úthlutun fer fram í júní.

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson en aðrir stjórnarmenn eru
Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir.
Ritari stjórnar sjóðsins er Soffía Lárusdóttir.
%62«05¶).')¨ ¶INGMENNIRNIR  ERU SÅFELLT ¹ FARALDSF¾TI ¹SAMT FJÎLMENNU FYLGDAR
LIÈI SÅNU MILLI "RUSSEL OG 3TRASSBORGAR ÖAR SEM ÖESSI MYND ER TEKIN
&2¡44!",!¨)¨!&0

Ferðasirkus
ESB rándýr
Mánaðarleg ferðalög þingmanna Evrópusambandsins og fylgdarliðs þeirra milli Brussel og Strassborgar hafa lengi sætt gagnrýni. Takmarkaður vilji er þó
fyrir því að hafa þinghaldið á einum stað.
342!33"/2' !0 Einu sinni í mánuði

flytur Evrópuþingið sig í heilu lagi
frá Brussel til Strassborgar þar
sem þing er haldið í fjóra daga.
Viku síðar er svo allt báknið flutt
aftur til baka til Brussel.
Þrjú þúsund manns, bæði þingmenn,
aðstoðarmenn
þeirra,
fréttamenn og fulltrúar hagsmunaaðila, leggja á sig 450 kílómetra langt ferðalag, ýmist
akandi, fljúgandi eða í járnbrautarlestum, og leggja undir sig öll
hótelherbergi í þessari fögru 270
þúsund manna borg í sveitasælunni austast í Frakklandi.

Fyrr eða síðar verður að
gera eitthvað í sambandi
við þessi ferðalög.
'5),,!5-% $52!.$
3¡2&2¨).'52

Sex vöruflutningabifreiðar eru
jafnframt sendar af stað með fjögur þúsund málmkassa fulla af
þingskjölum þessa sömu leið, því
ekki geta þingmennirnir og fylgifiskar þeirra unnið verk sín án
pappírsflóðsins. Fleiri flutningabifreiðar koma síðan frá Lúxemborg þar sem aðalskrifstofa Evrópuþingsins er staðsett.
Þessir mánaðarlegu flutningar
hafa verið harðlega gagnrýndir úr
öllum áttum. Kostnaðurinn þykir
óheyrilega mikill og óhagræðið
enn meira, auk þess sem farartækin spúa verulegu magni gróðurhúsalofttegunda út í andrúms-

loftið.
Jafnvel
eindregnustu
málsvarar
Evrópusambandsins
tala um þetta sem „ferðasirkus“
og andstæðingar Evrópusambandsins nota tækifærið óspart til
að skjóta föstum skotum á óvininn.
„Fyrr eða síðar verður að gera
eitthvað í sambandi við þessi
ferðalög,“ segir Guillaume Durand, sérfræðingur hjá hugmyndaveitunni European Policy Center í
Brussel. „Þetta er dýrt og dregur
til langs tíma litið úr trúverðugleika þingsins.“
Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi er sú að Frakkar krefjast þess
að ein af stofnunum Evrópusambandsins sé staðsett í Frakklandi,
og fengu því framgengt að ákvæði
um það eru í stofnsáttmálum
Evrópusambandsins. Þessu verður því ekki breytt nema með
nýjum stofnsáttmála, og í samningum um það hafa Frakkar eins
og önnur aðildarríki neitunarvald.
Meira en milljón manns hefur
undirritað áskorun um að þingið
verði til húsa á einum stað í stað
þriggja eins og nú er. Sú áskorun
hefur engin viðbrögð fengið, þrátt
fyrir að margir þingmenn vilji
ólmir breyta þessu fyrirkomulagi.
„Umræðum um staðsetningu
þingsins er sífellt sópað undir
teppið,“ segir Monica Frassini,
ítalskur þingmaður og annar
tveggja leiðtoga Græningja á
Evrópuþinginu.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

3TAKK SJ¹LFAN SIG Å SÅFELLU

Skar af sér lim
á veitingastað
"2%4,!.$ Lögreglumenn þurftu

að beita táragasi á mann sem
hafði skorið af sér liminn og
stakk sjálfan sig í sífellu inni á
veitingastað í London á sunnudagskvöldið.
Maðurinn, sem er á fertugsaldri, var fluttur með hraði á
sjúkrahús en læknum tókst ekki
að græða liminn aftur á að því er
BBC greinir frá.
Að sögn talskonu veitingastaðarins hljóp maðurinn inn í eldhús
staðarins og greip eldhúshníf sem
hann notaði til að skera liminn af
auk þess sem hann skar sig á
úlnliðina. Því næst hljóp hann
fram í sal þar sem hann hélt
áfram að stinga sjálfan sig.
SDG

HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 37241 04.2007

-)¨6)+5$!'52  APRÅL 

STOKKHÓLMUR
AKUREYRI
REYKJAVÍK

BALTIMORE –
WASHINGTON
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
AMSTERDAM
GLASGOW
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

BARCELONA
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3J¹LFST¾ÈIMENN Å RBORG

Segja lýðræðið
fótum troðið
3+)05,!'3-, Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skipulagsnefnd
Árborgar segja að „verulega sé
verið að traðka á íbúalýðræði“
með því að deiliskipuleggja ekki
svokallaðan mjólkurbúsreit í
heild sinni. Meirihluti skipulagsnefndar samþykkti að auglýsa
aðeins breytt skipulag fyrir
Austurveg 51-59 á Selfossi. Er
það rétt við þjónustuíbúðir
aldraðra í Grænumörk.
Tillaga minnihluta sjálfstæðismanna um að deiliskipuleggja
hverfið í heild var felld. „Óljóst
er hvaða hagsmunir ráða för í
þessu máli, ljóst er hins vegar að
ekki er verið að gæta hagsmuna
íbúa hverfisins,“ sögðu sjálfstæðismenn.
GAR

LONDON 22.900 kr.*
BALTIMORE/
WASHINGTON 34.900 kr.*

eða 19.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–30. júní.

eða 25.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–16. maí.

BOSTON 34.900 kr.*

eða 25.000 Vildarpunktar (50% punktaafsláttur)**
Ferðatímabil 24. apríl–16. maí.
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3ELUR &LY.ORDIC
&INNSK ÅSLENSKA FLUGFÁLAGIÈ &INNAIR
SELUR L¹GFARGJALDAFLUGFÁLAGIÈ &LY.ORD
IC TIL NORSKA FLUGFÁLAGSINS .ORWEGI
AN !IR 3HUTTLE &INNAIR F¾R HLUTABRÁF Å
.ORWEGIAN !IR 3HUTTLE OG MUN FÁLAGIÈ
EIGA YFIR FIMM PRËSENT Å NORSKA FÁLAG
INU EFTIR KAUPIN

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅL STOLIÈ ¹ 3UÈURNESJUM
"ÅL VAR STOLIÈ VIÈ FYRIRT¾KI Å 2EYKJANES
B¾ AÈFARANËTT ÖRIÈJUDAGS 4ILKYNNT VAR
UM ÖJËFNAÈINN TIL LÎGREGLU MORGUNINN
EFTIR OG SÅÈAR Å G¾R STÎÈVAÈI LÎGREGLAN
¹ 3ELFOSSI BÅLINN Å AKSTRI (ONUM HAFÈI
Ö¹ VERIÈ EKIÈ AUSTUR FYRIR FJALL

VORFIÐRINGSTILBOÐ – Í PUNKTUM EÐA PENINGUM
Sölutímabil 22.–25. apríl.

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is
Vildarpunktar
Ferðaávísun gildir

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar.
** Innifalið: Flug. Sérstaklega verður að greiða flugvallarskatta, 9.360 kr. til London og 13.500 kr. til Boston eða Baltimore/Washington.
Sölutímabil: 22. til og með 25. apríl. Takmarkað sætaframboð. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Enginn barnaafsláttur.
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„ ORÐRÉTT“
Slöpp kosningabarátta

Staðfestum að við erum bestir í öllu

Minnihlutinn kúgaður
b¶ANNIG VIRÈAST UNGIR H¹
SKËLAMENNTAÈIR LÎGFR¾ÈINGAR
HALDA AÈ ÖINGR¾ÈISSTJËRN SÁ
ÖAÈ SAMA OG AÈ KÒGA ALLTAF
MINNIHLUTANN p ¶AÈ ER VONT
M¹Lm

b%F FRAM FER SEM HORFIR
VERÈUR ÖESSARAR KOSNINGABAR
¹TTU MINNST SEM EINHVERRAR
ÖEIRRAR MINNST SPENNANDI Å
MANNA MINNUMm
42!534) (!&,)¨!3/. 6),, ,¥&,%'2)
"!2445 /' %&!34 5- !¨
&2!-"*«¨%.$52 44) 3)'  (6%
3+!--4 %2 4), +/3.).'!
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nær og fjær

b¶AÈ SEM ER N¹TTÒRLEGA HELST AÈ FRÁTTA ER AÈ +2
ER BÒIÈ AÈ STIMPLA SIG INN SEM ST¾RSTA KÎRFU
KNATTSLEIKSLIÈ ¹ ¥SLANDI m SEGIR 'UÈMUNDUR ¶ËR
-AGNÒSSON MEÈLIMUR Å MEISTARAFLOKKSR¹ÈI
KÎRFUKNATTLEIKSDEILDAR +2 OG ENSKUKENNARI b
EINNI VIKU STAÈFESTIST AÈ VIÈ ERUM
BESTA LIÈIÈ MEÈ BESTU STJËRNINA
BESTU STUÈNINGSMENNINA BESTU
HEIMASÅÈUNA BESTA KYNNINN OG
MEÈ LANGBESTU UMGJÎRÈINA SEM
SÁST HEFUR Å ÖESSARI ÅÖRËTTAGREIN
HÁRLENDIS 6IÈ ERUM BESTIR Å
ÎLLUm
'UÈMUNDUR SEGIR
SPENNANDI TÅMA FRAM
UNDAN HJ¹ +2 LIÈINU
b6IÈ ERUM BÒNIR AÈ TAKA
RÒMA VIKU Å FAGNAÈAR
L¾TIN ENDA FULLT TIL

EFNI TIL .¾ST HJ¹ STËRVELDINU ER AÈ GANGA FR¹
ÎLLUM LAUSUM HNÒTUM ÖANNIG AÈ VIÈ GETUM
TRYGGT OKKUR TITILINN AÈ NÕJU ¹ N¾STA TÅMABILI 3VO
VAR HERRAKVÎLD +2 SÅÈASTLIÈIÈ FÎSTUDAGSKVÎLD OG
LOKAHËF ++¥ UM N¾STU HELGI ¶ANNIG AÈ ÖAÈ ER
BARA ¹FRAMHALDANDI FÎGNUÈURm 'UÈMUNDUR NEIT
AR ÖVÅ EKKI AÈ ÖAÈ GERI LOKAHËFIÈ S¾TARA AÈ ÖAÈ
SÁ HALDIÈ Å HJARTA 3UÈURNESJANNA SAMKOMUHÒS
INU 3TAPANUM Å .JARÈVÅK b¶AÈ ER EKKI VERRA AÈ
GANGA INN Å 3TAPANN MEÈ BIKARINN OG HORFA ¹
BIKARTËM BORÈIN HJ¹ 3UÈURNESJALIÈUNUMm
'UÈMUNDUR KENNIR ENSKU ¹ UNGLINGASTIGI Å
2ÁTTARHOLTSSKËLA ¶AR ERU SAMR¾MD PRËF N¾ST
¹ DAGSKR¹ EN SVO ¾TLAR HANN AÈ TAKA SÁR LEYFI
FR¹ HVERSDAGSAMSTRI MEÈ SPÒSU SINNI b&RAM
UNDAN ERU SAMR¾MDU PRËFIN HJ¹ TÅUNDA BEKKN
UM SUMARLEYFI OG SVO HEIMSREISA MEÈ FRÒNNI Å
HAUSTn ¶ANNIG AÈ ÖAÈ ER MIKIÈ AÈ GERA HJ¹ 'UÈ
MUNDI ENSKUKENNARA

%)../4! ",%9*52
&5.$.!2 500 ¥ 36¥¶*«¨
%3VÅANUM 0AULI 3TRAUM ER EIGN
AÈUR HEIÈURINN AF ÖVÅ AÈ HAFA
BÒIÈ TIL FYRSTU EINNOTA BLEYJURN
AR ¹RIÈ 
-EÈ NÕRRI
T¾KNI ¹ SJÎ
UNDA ¹RA
TUGNUM
JËKST RAKA
DR¾GNI EIN
NOTA BLEYJA
TIL MUNA OG
Ö¾R URÈU
VINS¾LAR
MEÈAL ÖEIRRA
SEM HÎFÈU EFNI ¹ ÖEIM 3M¹M
SAMAN HEFUR EINNOTA BLEYJ
AN LEYST GÎMLU TAUBLEYJUNA AF
HËLMI ENDA ÖYKIR HÒN Ö¾GILEGRI
FYRIR MARGAR SAKIR

3*«.!2(«,,
34!¨'®.'5-¨52

Sjálfsagt að skoða mjög vel
b%FTIR ÖVÅ SEM MAÈUR HEFUR LESIÈ Å ERLENDUM BLÎÈUM EÈA HEYRT Å SJËNVARPI Ö¹
FER ÖETTA STUNDUM VEL EN ER STUNDUM VANDKV¾ÈUM H¹È m SEGIR (ERDÅS 3TORGA
ARD FORSTÎÈUMAÈUR 3JËV¹R &ORVARNAHÒSS
b%F ÖAÈ ¾TTI AÈ SKOÈA ÖETTA HÁR ÖYRFTI
AÈ L¾RA AF REYNSLUNNI FR¹ ÎÈRUM LÎND
UM OG SKOÈA ÖETTA VANDLEGA ÒT FR¹
SIÈFR¾ÈILEGUM SJËNARMIÈUM (ITT
ER ANNAÈ M¹L AÈ ÁG HEF MJÎG MIKLA
SAMÒÈ MEÈ ÖVÅ FËLKI SEM ER Å ÖESS
ARI STÎÈU OG EF ÖAÈ ER H¾GT AÈ HJ¹LPA
ÖVÅ MEÈ ÖESSU MËTI Ö¹ ER ÖAÈ HIÈ
ALLRA BESTA M¹L -ÁR FINNST ALVEG SJ¹LF
SAGT AÈ SKOÈA ÖETTA M¹L EN AÈ ÖVÅ
ÖARF SEM SAGT AÈ STANDA MJÎG VEL OG
ATHUGA VEL HVAÈ HEFUR TEKIST VEL ANN
ARS STAÈAR OG HVAÈ HEFUR FARIÈ MIÈUR
OG L¾RA AF ÖVÅm
(%2$¥3 34/2'!!2$ &ORSTÎÈUMAÈUR

3JËV¹R &ORVARNAHÒSS

3+9.3!-)2 RNI OG "JARNI VILJA B¹ÈIR AÈ 2EYKJAVÅKURFLUGVÎLLUR VERÈI UM KJURT BREIKKA 3UÈURLANDSVEG KANNA MÎGULEIKA ¹ JARÈ

GÎNGUM TIL %YJA OG B¾TA HAG ALDRAÈRA ¶EIM LÅST EKKERT ¹ EVRUNA

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Við erum skynsamir menn
Unnendur þrætubókarlista
fengu lítið fyrir sinn snúð
þegar Árni Johnsen og
Bjarni Harðarson, frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi,
mættust í kappræðum á
Litlu kaffistofunni í hádeginu í gær.

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-14

Fundargestir fylltu nokkra tugi,
„helmingunarfylgi
Framsóknarflokksins,“ sagði einhver í gamni.
Fyrir utan fréttakonu og gengilbeinu var tvískiptur matsalurinn
eingöngu skipaður körlum, flestum
á miðjum aldri.
Báðir eru frambjóðendurnir
þekktir fyrir rökfestu, mælsku og á
köflum róttækar skoðanir. Var því
búist við mikilli orrahríð á milli
frambjóðandanna. Þeir reyndust
hins vegar bæði miklir aðdáendur
hvors annars og sammála í öllum
helstu atriðum, fyrir utan framtíð
Garðyrkjuskóla ríkisins.
Ljóst var að fundargestir áttu
von á meira fútti. „Af hverju sameinist þið ekki bara,“ kvartaði einn
þeirra, eftir að hafa hlustað á lofræður beggja frambjóðenda um
hinn, skreyttum kerskni í garð
hvors annars. „Allir góðir hlutir
gerast hægt,“ svaraði Árni. „Koma
tímar, koma ráð.“
Frambjóðendurnir komu víða við
og voru jafnan samstíga. Breikkun
Suðurlandsvegar bar á góma og
sagði Bjarni að þeir Árni myndu
„sverjast í fóstbræðralag“ næði
það ekki fram að ganga á næsta
kjörtímabili.

'«¨)2 '%34)2 (ÒSFYLLIR VAR Å ,ITLU KAFFISTOFUNNI OG BRUNNU ¹ VÎRUM FUNDARGESTA MARG
AR SPURNINGAR SEM ÖEIR LÁTU DYNJA ¹ RNA OG "JARNA

Um jarðgöng til Eyja sagði
Bjarni að nauðsynlegt væri að
kanna þann möguleika ofan í kjölinn. „Eins róttæk og sú hugmynd er
tel ég nauðsynlegt að hún sé skoðuð
til hlítar, því það er margt sem
bendir til þess að hún sé til langs
tíma litið langódýrasti kosturinn.
En vegna þess að Árni Johnsen
kemur með þessa tillögu þá virðist
það hafa verið keppikefli hjá samgönguyfirvöldum og mörgum samflokksmönnum Árna að skjóta hana
í kaf!“
Á köflum gengu Árni og Bjarni
jafnvel fylktu liði þvert á eigin
flokkslínur. „Við höfum leyfi til
þess hér í Litlu kaffistofunni,“
sagði sjálfstæðismaðurinn. Báðir
vilja þeir til dæmis Reykjavíkurflugvöll um kjurt í Vatnsmýrinni.

„Af hverju er byggingarland í
Vatnsmýrinni dýrara en annað
byggingarland?“ spurði Árni. „Bara
af því einhver segir það? Gáfaða
fólkið í Reykjavík vill flugvöllinn
burt, svo það geti byggt kaffihús
þar í staðinn, þar sem það getur
hist og talað saman.“ Bjarni bætti
við að sjálfur þekkti hann marga í
Reykjavík og ekki væri flugvöllurinn fyrir þeim. „Hann er hins vegar
fyrir græðgisvæðingunni. Það má
eins ryðja burt gömlu húsunum í
Þingholtunum,“ klykkti hann út
með. „Þið eruð bara sammála um
allt,“ sagði þá útvarpsmaður, sjálfsagt vonsvikinn yfir að ekki brutust út bitastæðari krytur milli
frambjóðendanna. Árni Johnsen
svaraði að bragði. „Við erum skynsamir menn.“ BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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¥SLENSKAR LAUSNIR FYRIR KÅNVERSKAN VANDA

¥ 2)3!%¨,5+*!&4) 3TARFSMAÈUR HREINSAR
TENNURNAR Å STËRRI HÎGGMYND AF RISAEÈLU
Å BORGINNI 0OTSDAM Å ¶ÕSKALANDI %R HÒN
EIN AF  HÎGGMYNDUM SEM TILHEYRA
SÕNINGUNNI 2ISAR ÒR FORSÎGULEGUM TÅMA
./2$)#0(/4/3!&0

(*«,2%)¨!2 %RU HEILSUSAMLEGUR

UMHVERFISV¾NN OG HAGKV¾MUR SAM
GÎNGUM¹TI.

¥SLAND ¹ IÈI Å MAÅ

Á hjóli í vinnuna
Fyrirtækjakeppnin Hjólað í vinnuna fer fram 2. til 22. maí næstkomandi. Keppnin er hluti af
hvatningarverkefni Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands, Ísland
á iði. Markmiðið er að vekja
athygli á hjólreiðum sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og
hagkvæmum samgöngumáta.
Þetta er í fjórða sinn sem keppnin fer fram hér á landi en á þeim
tíma hefur þátttakan tífaldast. Í
fyrra hjóluðu keppendur alls
230.543 kílómetra, sem eru rúmlega 172 hringir í kringum landið.
Skráning stendur yfir en keppninni verður hleypt af stokkunum í
Húsdýra- og fjölskyldugarðinum
2. maí.

²43+2)&4!2(«052).. 3EX ÖÒSUND
VINNUSTUNDIR UNDIR UMSJ¹ L¾KNIS ÖARF TIL
AÈ ÒTSKRIFAST ÒR SKËLA 3

6ÅMUEFNAR¹ÈGJAFAR ÒTSKRIFAÈIR

Hafa nú verndað starfsheiti
Tímamót urðu í sögu SÁÁ á dögunum þegar fjórtán ráðgjafar
útskrifuðust úr Skóla SÁÁ fyrir
heilbrigðisstarfsfólk. Sjö luku
prófi í lyfjafræði vímuefna og
fjórtán sem lokið höfðu lokaprófi í
almennri ráðgjöf, en það er forsendan
fyrir
starfsréttindunum í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf.
„Þetta
eru
fyrstu ráðgjafarnir á Íslandi
sem ljúka námi
samkvæmt
!2) -!44(¥!33/. nýrri reglugerð,
sem sett var síðastliðinn vetur af
heilbrigðisráðherra.
Vímuefnaráðgjafar hafa nú fengið lögverndað starfsheiti og eru formlega
orðnir hluti af heilbrigðisstéttinni.“
Að sögn Ara liggur heilmikil
vinna að baki prófgráðunni. „Ráðgjafar þurfa að hafa lokið sex þúsund stundum í vinnu undir umsjá
yfirlæknis hjá SÁÁ, þar sem þeir
fá menntun í lyfjafræði og fleiru.
Sumir þeirra sem útskrifuðust úr
náminu eiga að baki langa starfsreynslu hjá SÁÁ, jafnvel tugi ára
og nú fá þeir formlega viðurkenningu á því.“
- BS

Yang Hong Yi, yfirmaður fjarskipta- og samgöngustofnunar
kínverska samskiptaráðuneytisins, CTTC, er staddur hér á landi
til að kynna sér ýmsar íslenskar
lausnir í málaflokkum stofnunar
sinnar.
Yang segist spenntur fyrir því
að kynna sér þá möguleika sem
hér megi finna. Sérstaklega minnist hann á vetni og RFID-tækni,
sem snýst um að nýjar örflögur
komi í stað strikamerkinga, en
CTTC vinnur nú þegar að þróun
hennar í samstarfi við Verkfræðideild HÍ. „Þið standið framarlega
á þessu sviði, en einnig viljum við
kynna okkur háskólann hér betur

og mögulegt samstarf við hann,“
segir Yang.
CTTC á í samstarfi við ráðgjafafyrirtækið Key West Technologies. Jóhann Pétur Malmquist, prófessor við Háskóla Íslands og
samstarfsaðili Key West, segir að
það sem veki áhuga Kínverja á
íslenskum lausnum sé til dæmis
smæð samfélagsins.
„Landið er lítið og fólkið menntað og vandamál sem snerta grunngerð samfélagsins hafa í mörgum
tilfellum verið leyst vel af hendi.
Þeir vilja kynna sér þetta og vita
hvort ekki megi heimfæra okkar
lausnir á kínverskar aðstæður,“
segir Jóhann.

Yang heimsótti forseta Íslands á
dögunum og mun líta inn til ýmissa
fyrirtækja. Þeirra á meðal eru
Íslensk NýOrka, Ökuriti, GoPro
og Neyðarlínan. Einnig heimsækir
hann ýmsar stofnanir svo sem
fjármála- og samgönguráðuneyti,
Póst- og fjarskiptastofnun og
Vegagerðina.
KËÖ

9!.' (/.' 9) 3EGIST SPENNTUR FYRIR ÖVÅ

AÈ KYNNA SÁR Ö¹ MÎGULEIKA SEM HÁR ER
AÈ FINNA SÁRSTAKLEGA Ö¹ SEM LÒTA AÈ
VETNI
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(ART ER SËTT AÈ FORSTJËRA !LÖJËÈABANK
ANS 0AUL 7OLFOWITZ EFTIR AÈ UPP KOMST
AÈ HANN HEFÈI VEITT ¹STKONU SINNI SEM
STARFAR HJ¹ BANKANUM STARFS OG LAUNA
H¾KKUN EFTIR AÈ HANN TËK VIÈ STÎRFUM
"ÒIST ER VIÈ ÖVÅ AÈ STJËRN BANKANS TAKI
¹KVÎRÈUN UM FRAMTÅÈ 7OLFOWITZ ¹ FUNDI
Å VIKUNNI

(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

fréttir og fróðleikur
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Bæta hag
eldri borgara
og öryrkja
.Õ RANNSËKN SEM
UNNIN VAR AF 2ANN
SËKNARSETRI VERSLUN
ARINNAR SÕNIR AÈ ÖAÈ
GETUR VERIÈ VERULEGA
¹BATASAMT FYRIR RÅK
ISSJËÈ AÈ AFNEMA
TEKJUTENGINGU ELLILÅF
EYRISÖEGA OG ÎRYRKJA '5..!2 0,,
0,33/.
OG HVETJA Ö¹ ÖANNIG
&ORMAÈUR 62
TIL AUKINNAR Ö¹TT
TÎKU ¹ VINNUMARKAÈI SÁRSTAKLEGA Å
VERSLUN
%R MEIRI ÖÎRF FYRIR VINNUAFL Å VERSL
UN EN ANNARS STAÈAR
6ERSLUN ER SÒ ATVINNUGREIN SEM
BÕÈUR MIKIÈ UPP ¹ HLUTASTÎRF %LDRI
BORGARAR ERU KANNSKI TILBÒNIR TIL AÈ
VINNA NOKKRA DAGA Å VIKU EÈA PART
ÒR DEGI OG ÖVÅ G¾TI ÖETTA HENTAÈ
ÖEIM -EGIN¹ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ VIÈ
STËÈUM AÈ ÖESSARI RANNSËKN ER SÒ
STEFNA AÈ B¾TA HAG ELDRI BORGARA OG
ÎRYRKJA OG DRAGA ÒR TEKJUTENGINGU
%RU VERSLUNAREIGENDUR SPENNTIR
FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ ÖETTA FËLK Å VINNU
¶EIR SEGJAST VERA ÖAÈ EN SVO VERÈUR
TÅMINN EINN AÈ LEIÈA Å LJËS HVER ÖRË
UNIN VERÈUR ¶AÈ HEFUR VERIÈ GRÅÈAR
LEG VINNUAFLSÖÎRF EN SVO VEIT MAÈUR
EKKI HVORT ÖESSI HËPUR MYNDI HVERFA
EF SLAKNAR ¹ VINNUMARKAÈI

(VAÈ ER !LÖJËÈABANKINN
3TOFNUN !LÖJËÈABANKANS VAR UNDIR
BÒIN ¹ R¹ÈSTEFNU SEM FRAM FËR Å
"RETTON 7OODS Å .EW (AMPSHIRE
 4ILGANGUR R¹ÈSTEFNUNN
AR VAR AÈ GREIÈA FYRIR EFNAHAGS
LEGRI ENDURREISN OG SAMVINNU
RÅKJA AÈ HEIMSSTYRJÎLDINNI
LOKINNI 3ETTAR VORU ¹ FËT
TV¾R ALÖJËÈASTOFNANIR p

(VERJIR STANDA AÈ !LÖJËÈABANKANUM
!LÖJËÈABANKINN ER NÒ HËPUR FIMM STOFNANA
SEM HVER UM SIG GEGNIR AFMÎRKUÈU HLUT
VERKI 2ÅKI ERU HLUTHAFAR Å STOFNUNUNUM OG
STANDA  AÈ STOFNUNINNI !LÖJËÈABANKI TIL
ENDURUPPBYGGINGAR OG FRAMÖRËUNAR 
RÅKI ERU HLUTHAFAR Å !LÖJËÈAFRAMFARASTOFNUN
INNI  Å !LÖJËÈAL¹NASTOFNUNINNI  Å &JÎL
ÖJËÈLEGU FJ¹RFESTINGAR¹BYRGÈARSTOFNUNINNI OG
 Å !LÖJËÈASTOFNUNIN UM LAUSN FJ¹RFESTING
ARDEILNA
(EIMILD 5TANRÅKISR¹ÈUNEYTI ¥SLANDS

Lögmenn olíufélaganna
héldu því fram fyrir dómi,
enn einu sinni, að samráð
olíufélaganna hefði ekki
valdið neinu tjóni. Einnig
drógu þeir úr því að samráðið hefði verið umfangsmikið og lýsti Gísli Baldur
Garðarsson, lögmaður Olís,
því yfir að tölvuskeytasendingar milli forsvarsmanna
olíufélaganna hefðu verið
„óvarlegar“.
Kristinn Hallgrímsson, lögmaður
Kers, og Gísli Baldur Garðarsson,
lögmaður og stjórnarformaður
Olís, héldu því báðir fram í Héraðsdómi Reykjavíkur á mánudag
að samráð olíufélaganna hefði
ekki valdið neinu tjóni. „Þetta er
eins og um innbrot hafi verið að
ræða, en engu stolið,“ sagði Kristinn meðal annars. Gísli Baldur tók
undir þessa skoðun en sagði olíufélögin hafa verið með of samstilltar aðgerðir fyrir „einstaka
útboð“ og forsvarsmenn þeirra
hefðu skipst „óvarlega á tölvuskeytum“.
Lögmenn olíufélaganna krefjast
þess að Sigrún Guðmundsdóttir
héraðsdómari víki sæti í máli olíufélaganna gegn samkeppnisyfirvöldum og ríkinu þar sem þeir
telja hana með orðum sínum í
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– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsetti

1.398,-
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7OODS STOFNANIRNAR
¥ ¹RSLOK  SKRIFUÈU  RÅKI ÖAR ¹ MEÈAL
¥SLAND UNDIR STOFNS¹TTM¹LA !LÖJËÈABANKANS
SEM HËF FORMLEGA STARFSEMI ¹RIÈ EFTIR

Samráðsmálin enn fyrir dómi

Nýjung í ræstingum

UniFlex afþurrkunarsett
og tvær aukamoppur.

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku
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HAGSLEGRI UPPBYGGINGU Å %VRËPU
MEÈ L¹NVEITINGUM TIL OPINBERRA
FRAMKV¾MDA EN HLUTVERK ÖEIRRA
SÅÈARNEFNDU AÈ TRYGGJA STÎÈUG
LEIKA GJALDEYRISKERF
IS HEIMSINS OG
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GJALDEYRISSJËÈ

,®'-%.. /,¥5&¡,!'!..! 'ÅSLI "ALDUR 'ARÈARSSON LÎGMAÈUR /LÅS +RISTINN (ALLGRÅMSSON LÎGMAÈUR +ERS OG &ANNEY 2ËS ¶OR

STEINSDËTTIR STAÈGENGILL (ARÈAR & (ARÈARSONAR LÎGMANNS 3KELJUNGS SJ¹ST HÁR Å DËMSAL ¹ M¹NUDAG ER TEKIST VAR ¹ UM HVORT 3IGRÒN
'UÈMUNDSDËTTIR DËMARI ÖYRFTI AÈ VÅKJA S¾TI

fyrri skaðabótamálum félaganna
hafa gert sig vanhæfa. Sérstaklega í máli Sigurðar Hreinssonar
gegn Keri en þar skilaði hún sératkvæði þar sem hún sagði samráðið óumdeilt og hafa verið til
þess fallið að hækka verð á olíu.

%ÈLI SAMR¹ÈS AÈ VALDA TJËNI
Óumdeilt samráð olíufélaganna
stóð yfir, hið minnsta, frá 1993 til
og með meirihluta ársins 2001. Þá
gerðu samkeppnisyfirvöld húsleit
í höfuðstöðvum félaganna. Rannsókn fór af stað sem að lokum
leiddi til þess að olíufélögin voru
sektuð um 1,5 milljarða.
Ekki er hægt að halda öðru
fram, miðað þær upplýsingar sem
eru fyrir hendi, þar með talda
dóma sem fallið hafa og tæplega
þúsund blaðsíðna skýrslu samkeppnisyfirvalda, að samráð olíufélaganna sé óumdeilt. Allt tal um
annað er rangt og afbökun á sannleikanum. Olíufélögin hafa frá
upphafsstigum málsins haldið því
fram að samráð olíufélaganna hafi
ekki valdið tjóni, á þeim forsendum séu sektir félaganna rangar og
fari ekki saman við málsatvik.
Þessu mati lögmannanna hafa
dómarar í héraðsdómi, og lögmenn þeirra sem sótt hafa rétt
sinn vegna samráðsins, verið
algjörlega ósammála. „Er einhver
að halda því fram í alvöru að samráð olíufélaganna hafi ekki valdið
tjóni?“ sagði Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður í
upphafi málflutnings í máli
Reykjavíkurborgar, sem hann
sótti málið fyrir, gegn olíufélögunum. Í því tilfelli höfðu olíufélögin
með sér samráð fyrir útboð á
vegum borgarinnar haustið 1996.
Skeljungur, sem borgin samdi við
eftir útboðið, greiddi hinum olíufélögunum rúmar níu milljónir
króna í bakgreiðslu á grundvelli
samkomulags sem félögin gerðu
með sér fyrir útboðið. Borginni og
fyrirtækjum hennar voru að
lokum dæmdar rúmar 72 milljónir
króna, auk dráttarvaxta, í bætur
vegna samráðsins fyrir útboðið.
„Samráð fyrirtækja á markaði
er til þess fallið að valda tjóni. Það
liggur í hlutarins eðli og ef svo
væri ekki þá væri það ekki bannað,“ segir Guðmundur Sigurðsson,
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UM OLÅUFÁLAGANNA ¹ ¹RUNUM  TIL
OG MEÈ MEIRIHLUTA ¹RS  HEFUR
VERIÈ VÅSAÈ FR¹ DËMI
2EYKJAVÅKURBORG FÁKK D¾MDAR UM
 MILLJËNIR KRËNA Å B¾TUR VEGNA
SAMR¹ÈS OLÅUFÁLAGANNA FYRIR ÒTBOÈ
HAUSTIÈ 
6ESTMANNAEYJAB¾R HEFUR ÖEGAR
STEFNT OLÅUFÁLÎGUNUM VEGNA SAM
R¹ÈS FYRIR ÒTBOÈ ¹ VEGUM B¾JARINS
3TEFNAN Å M¹LINU ER EKKI TILBÒIN ENN
ÖAR SEM ENDURREIKNA ÖURFTI KRÎFUR Å
M¹LINU

prófessor í skaðabótarétti við
Háskólann í Reykjavík. „Menn
geta deilt um fjárhagstjón út frá
þeim upplýsingum sem liggja
fyrir hverju sinni, en það er heldur ekki óeðlileg krafa að dómstólar snúi sönnunarbyrðinni við og
geri þeim sem eiga þátt í samráði
að sanna að tjón hefði ekki verið
neitt, eða takmarkað.“

«SANNGJÎRN FJÎLMIÈLAUMFJÎLLUN
Gísli Baldur og Kristinn minntust
báðir á það í málflutningi sínum á
mánudag að fjölmiðlar hefðu dregið upp „ranga og villandi“ mynd af
samráðsmálinu. Gagnrýndu þeir
öðru fremur vinnubrögð samkeppnisyfirvalda,
sem
hefðu
„meira úrskurðarvald“ hér á landi
heldur en þekktist í „hinum vestræna heimi“, og sögðu skýrslu
þeirra vegna málsins til þess fallna
að stýra fjölmiðlaumfjöllun í rangan farveg.
Í skýrslunni koma fram nokkur
hundruð skjalfest dæmi um skýrar
sannanir fyrir því að samráð hafi
verið viðhaft. Þar á meðal eru tugir
tölvuskeyta forstjóra olíufélaganna, sem þeir sendu sín á milli.
Dæmi um þetta er tölvuskeyti
Geirs Magnússonar, forstjóra Olíufélagsins, nú Kers, til Kristins
Björnssonar þáverandi forstjóra
Skeljungs í febrúar árið 2000. Þar
segir: „Ég geri það að tillögu minni
að við tökum aðeins fyrir uppgjörsmál á fundinum og frestum öðru.
Óuppgert er: Grundartangi, SVR,
Raufarhöfn og Kísiliðjan. Vinsamlegast eyðið þessari orðsendingu
þegar þið hafið hafið lesið hana.“

3IGURÈUR (REINSSON TRÁSMIÈ
UR FR¹ (ÒSAVÅK FÁKK FIMMT¹N ÖÒS
UND KRËNUR Å SKAÈAB¾TUR FR¹ +ERI
VEGNA SAMR¹ÈS OLÅUFÁLAGANNA ¶ESS
ER BEÈIÈ AÈ M¹LIÈ VERÈI TEKIÈ FYRIR Å
(¾STARÁTTI EN NOKKUR HUNDRUÈ EIN
STAKLINGAR OG SM¾RRI FYRIRT¾KI BÅÈA
NIÈURSTÎÈU Å M¹LINU MEÈ ÖAÈ Å
HUGA AÈ FARA Å M¹L VIÈ OLÅUFÁLÎGIN
-¹L OLÅUFÁLAGANNA GEGN ÅSLENSKA
RÅKINU OG SAMKEPPNISYFIRVÎLDUM
ÖAR SEM KRAFIST ER ËGILDINGAR ¹  
MILLJARÈA SEKT VEGNA SAMR¹ÈSINS ER
NÒ FYRIR DËMSTËLUM

Lögmenn olíufélaganna hafa
gagnrýnt skýrsluna fyrir framsetninguna á þessum tölvuskeytum
og segja hana villandi og kippa efnisatriðum úr samhengi. Umfjöllun
fjölmiðla um samráðsmálið hefur
verið mikil, öðru fremur vegna
þess að sterkar vísbendingar eru
uppi um að þolendur samráðsins,
sem er með öllu fordæmalaust hér
á landi, hafi verið almenningur í
landinu enda olía nauðsynjavara.
Óðinn Jónsson, fréttastjóri hjá
Ríkisútvarpinu, telur fjölmiðla
hafa brugðist hárrétt við þegar
málið kom upp og telur eftirfylgni
málsins hafa verið til fyrirmyndar.
„Umfjöllun fjölmiðla hefur að
mínu mati endurspeglað áhuga
almennings á málinu. Almenningi
var misboðið þegar samráðið
komst upp. Fjölmiðlar brugðust við
því með því að fylgja málinu eftir
af metnaði og festu, og gera það
vitaskuld enn. Ég vísa því alfarið á
bug að fjölmiðlar hafi kveðið upp
einhverja dóma í málinu, eins og
stundum hefur verið gefið í skyn.
Það lýsir öðru fremur miklum misskilningi á störfum og eðli fjölmiðla.“
Þess er nú beðið að úrskurðað
verði um hæfi Sigrúnar Guðmundsdóttur til þess að dæma í
máli olíufélaganna gegn ríkinu og
samkeppnisyfirvöldum.
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Netreikningur Sparisjóðsins

1. þrep
2.þrep
3.þrep
4.þrep
5.þrep

Fjárhæð

Vextir

0– 1.999.999
2.000.000– 9.999.999
10.000.000–29.999.999
30.000.000–59.999.999
60.000.000+

12,50%
12,85%
13,30%
13,70%
14,60%

Nýr hávaxtareikningur í Heimabankanum – stighækkandi vextir eftir innstæðu

Enginn binditími

Netreikningur Sparisjóðsins er óverðtryggður og óbundinn hávaxtareikningur. Þú

Binditími er enginn og þú getur tekið út hvenær sem þér hentar.

stofnar Netreikning Sparisjóðsins á www.spar.is. Reikningurinn ber stighækkandi

Enginn kostnaður og engin úttektarþóknun

vexti, því hærri innstæða þeim mun hærri vextir skv. vaxtatöﬂunni* hér að ofan. Þú

Netreikningur er alltaf laus til útborgunar án úttektarþóknunar í
Heimabanka Sparisjóðsins.

hefur aðgang að Netreikningnum allan sólarhringinn í gegnum Heimabanka Sparisjóðsins. Vextir eru færðir inn í árslok.

*vextirnir eru miðaðir við vaxtatöﬂu 21. 4. 2007

Engin lágmarksinnborgun
Ekki þarf að leggja inn tiltekna lágmarksfjárhæð til að fá háa vexti.
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Komið að venjulegu fólki
Steingrímur J. Sigfússon segir nóg að gert fyrir hátekjufólk og gróðafyrirtæki, komið sé að því að bæta kjör
annarra í samfélaginu. Í samtali við Björn Þór
Sigbjörnsson segist hann ekki óttast slæm efnahagsleg
áhrif stóriðjustopps og boðar úrsögn Íslands úr NATO.
+/3.).'!2 
Þið í VG viljið slá á þenslu, stöðva
erlenda skuldasöfnun, ná niður viðskiptahallanum, lækka vexti, draga úr
verðbólgu og jafna gengissveiflur.
Hvernig?
Stærsti lykillinn að þessu er að stöðva
stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmdir og senda mjög skýr skilaboð um að
tekið verði á jafnvægisleysinu í hagkerfinu. Ég tel að ákvörðunin sem slík
og væntingaáhrifin sem henni tengjast muni hafa áhrif auk þess sem það
er efnislega stór ákvörðun að hætta að
dæla þessum fjárfestingum inn í hagkerfið. Með samstilltum og markvissum aðgerðum þurfa svo ríkisstjórn og
Seðlabanki að vinna saman að því að
ná þessu mjúklega niður. Þetta er
vissulega vandasamt verk en í mínum
huga er hinn kosturinn, að láta vaða á
súðum áfram, alls ekki í boði.
Hægist þá ekki á öllu atvinnulífi um
leið?
Nei. Það eru í fyrsta lagi miklar framkvæmdir í gangi og í pípunum bæði á
vegum einkaaðila til dæmis í byggingariðnaði og á vegum hins opinbera.
Það er mikil þörf fyrir fjárfestingar
og endurnýjun í öðrum samkeppnisog útflutningsgreinum þar sem menn
hafa þurft að halda að sér höndum
undanfarin ár vegna efnahagsástands
sem stóriðjustefnan á þátt í að skapa.
Um leið og rými skapast í hagkerfinu verður ráðist í fjárfestingar í samgöngumálum, uppbyggingu velferðarþjónustun byggingu hjúkrunarheimila,
aðgerðir til að útrýma biðlistum og
mæta þörf fyrir áherslur af því tagi.
Þið hafið ýmislegt út á skattkerfið að
setja. Hvaða breytingar viltu gera á
því?
Við teljum að heildarskatthlutfallið
eigi að vera eins og það hefur verið
undanfarin tvö til þrjú ár en við viljum
sjá tilfærslur. Við boðum ekki frekari
skattalækkanir, alla vega ekki til
hátekjufólks en við áskiljum okkur
rétt til tilfærslna og vonandi gefst
svigrúm til að létta sköttum af lægstu
launum með því að lyfta skattleysismörkunum. Æskilegt væri að ná þeim
upp í það sem þau væru framreiknuð
frá því að staðgreiðslukerfið var tekið
upp, svona 125 til 135 þúsund krónur,
en það yrði að gerast í áföngum. Þá
leggjum við til 120 þúsund króna frítekjumark á fjármagnstekjur sem
þýðir að allur þorri venjulegs fólks
losnar við að greiða fjármagnstekjuskatt en fjórtán prósenta skattur
leggst á tekjur umfram það. Þannig
leggja stóru fjármagnstekjuhafarnir
svolítið meira af mörkum.
Yrði það ekki til þess að menn færu
með peningana sína úr landi?
Nei, við metum þetta hófsama nálgun
og eftir sem áður yrði þetta einhver
lægsta prósenta sem þekkist í fjármagnstekjuskattlagningu
innan
OECD. Það þarf því ekki að óttast fjárflótta úr landi. Hér þarf að vera samkeppnisfært skattaumhverfi, það hef
ég alltaf sagt og það liggur í hlutarins
eðli. En við eigum ekki að fara í eitthvað skattaundirboð og búa til skattasmugur. Þvert á móti á Ísland að taka
sér stöðu með hinum Norðurlöndunum
sem vinna að því að berjast gegn því
sem kallað er skaðleg skattasamkeppni því slíkt grefur undan velferðarsamfélaginu og leiðir til ófarnaðar.

4ANNVERND BARNA FREKAR EN
SKATTAL¾KKANIR H¹TEKJUFËLKS
Það fækkar víða á landsbyggðinni.
Hvernig viljið þið renna styrkari stoðum undir atvinnulífið úti á landi?
Meðal annars með því að breyta skilyrðunum til hins betra; að skapa jafn-

vægi í efnahagslífinu, eðlilegt vaxtastig og eðlilegt gengi á krónunni. Það
getur enginn mælt á móti því að jafnvægisleysið sem við búum við hefur
verið almennu atvinnulífi mjög óhagstætt, rétt eins og það hefur verið
skuldsettum heimilum. Með því að ná
tökum á þessu er strax mikið unnið.
Svo viljum við bæta umgjörðina og
skilyrðin með bættum samgöngum,
jafna flutningskostnað og við viljum
að ríkið stuðli að því að strandsiglingar komist á.
Ykkur finnst víða pottur brotinn í velferðarmálum. Hvað setjið þið á oddinn
í heilbrigðiskerfinu?
Við viljum öflugt opinbert heilbrigðiskerfi sem stendur öllum opið án
íþyngjandi gjaldtöku eins og raunin er
í dag. Við viljum komugjöldin burt og
lækka hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði. Við viljum líka að það sé eðlileg
tannvernd og skólatannlækningar í
landinu. Við höfnum því að það sé
meira keppikefli að lækka skatta á
hátekjufólki en tryggja tannheilsu
ungu kynslóðarinnar.
Og svo dæmi sé tekið þarf að taka á
þeim smánarbletti sem ófremdarástand í geðverndarmálum er. Þar þarf
að eyða biðlistum. Við þurfum líka að
fjárfesta í betri aðbúnaði og umönnun
aldraðra. Það er af mörgu að taka en
síðast en ekki síst þarf að bæta lífskjör þess hluta þjóðarinnar sem er
háður almannatrygginga- og velferðarkerfinu um sína afkomu. Það er
smánarblettur í okkar ríka þjóðfélagi
að þriðjungur aldraðra búi við fátæktarmörk eða þar undir og að 5.000 börn
séu að alast upp í fátækt.
Allt kostar þetta peninga. Hvað
mikla?
Já, þetta kostar en það eru heilmikil
verðmæti til í samfélaginu. Við höfum
slegið á að velferðarpakki okkar;
„bætum kjörin – burt með fátækt“
kosti 10-12 milljarða króna brúttó að
fullu kominn til framkvæmda, en það
sparast útgjöld á móti og ríkið fær
einnig tekjur, til dæmis með aukinni
atvinnuþátttöku aldraðra og þar með
skatttekjum samhliða frítekjumarki
eða afnámi tekjutengdra skerðinga
eftir 70 ára aldur.
Það er einfaldlega komið að hinum
venjulega launamanni, það er komið
að öldruðum og öryrkjum, það er
komið að barnafjölskyldunum. Það er
búið að gera mikið fyrir aðra, það er
búið að lækka skatta á hátekjufólki,
gróðafyrirtækjum, fjármagnseigendum og stóreignafólki og við teljum
nóg að gert þar í bili. Nú er röðin komin
að hinum venjulega manni.

%IGUM ÕMSA ORKUKOSTI SEM VALDA LÅTILLI
OG ENGRI RÎSKUN
Náttúran er ykkur afar hugleikin. Má
skilja ykkur sem svo að þið viljið
hvorki hrófla við einu né neinu?
Nei. Að sjálfsögðu nýtum við náttúruauðlindirnar og gæði landsins en við
viljum gera það á forsendum sjálfbærrar þróunar sem þýðir á mannamáli að við göngum ekki á gæði náttúrunnar þannig að lífsgæði komandi
kynslóða, og þar á meðal aðgangur að
óspilltri náttúru, verði rýrð.
Það er ekki annað en ómerkilegur
áróður og útúrsnúningur að segja að
með því sé verið að hafna orkunýtingu og virkjunum um alla ævi. Ég er
til dæmis áhugamaður um að við
vinnum markvisst að sjálfbærri
þróun í okkar orkubúskap; það er
ákaflega spennandi framtíðarsýn að
leysa af hólmi innflutt jarðefnaeldsneyti með innlendum vistvænum
orkugjöfum.
Sem betur fer eigum við ýmsa virkjunarkosti sem valda lítilli og kannski
engri umhverfisröskun. Við getum
fullnýtt þau háhitasvæði sem þegar er
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búið að raska og enn eru til ágætir
kostir í vatnsafli, til dæmis beinar
rennslisvirkjanir.
Við getum vel sinnt orkuþörf almenns
iðnaðar enda stærðargráðurnar allt
aðrar en í stóriðjunni. En til þess þurfum við að gera algjört hlé og ákveða
hvaða vatnsföll, vatnasvið og háhitasvæði við ætlum aldrei að hrófla við.
Og þegar við erum búin að ákveða að
friðlýsa Jökulsá á Fjöllum, Skjálfandafljót, jökulvötnin í Skagafirði, Langasjó, Skaftá og neðsta hluta Þjórsár og
ákveða að aldrei verði farið í Brennisteinsfjöll, Kerlingafjöll, Landmannalaugar og Torfajökulssvæðið, Vonarskarð og svo framvegis þá getum við
skoðað það sem eftir er og raðað þeim
kostum upp.
Það er ekki hægt að búa til afturvirka eða framvirka þjóðarsátt eins og
framsóknarmenn eru að bulla um þessa
dagana. Við þurfum hreinar línur; já
eða nei? Við segjum þvert nei.
Þegar við hófum baráttu fyrir stóriðjustoppi tóku fáir undir með okkur.
Nú virðast tæp sextíu prósent þjóðarinnar vera sama sinnis. Og fleiri
stjórnmálaflokkar hafa bæst í hópinn,
reyndar misákveðnir í sinni afstöðu,
sumir hálfvolgir en dragast að
minnsta kosti eitthvað með okkur í
því að rétt sé að gera hlé. Og nú meira
að segja er Sjálfstæðisflokkurinn farinn að tala loðmullulega um að kannski
sé rétt að hægja á. Hvaða hald ætli sé
í því? Nei, við skulum hafa í þessu
hreinar línur.

3TUÈNINGUR ¥SLANDS VIÈ ¥RAKSSTRÅÈIÈ ER
KOSNINGAM¹L
Víkjum að vörnum landsins. Eigum
við, og þá hvernig, að sinna þeim?
Við teljum að halda eigi uppi eðlilegri
lög- og öryggisgæslu, gæta landhelginnar og sinna landamæraeftirliti og
öðru slíku en við sjáum enga þörf fyrir
hervarnir. Og ég veit ekki betur en að
Íslendingum líði bara alveg bærilega
eftir að herinn fór og þjóðin finni ekki
til nokkurs öryggisleysis. Bullið um
nauðsyn sýnilegra loftvarna er hlægilegt í því ljósi. Það má færa rök fyrir
því að hér þurfi að vera sérsveit til að
mæta einhverjum uppivöðsluseggjum
en þar drögum við mörkin.

34%).'2¥-52 *
3)'&²33/. b/G ÁG

VEIT EKKI BETUR EN
AÈ ¥SLENDINGUM LÅÈI
BARA ALVEG B¾RILEGA
EFTIR AÈ HERINN FËR
OG ÖJËÈIN FINNI
EKKI TIL NOKKURS
ÎRYGGISLEYSIS "ULLIÈ
UM NAUÈSYN SÕNI
LEGRA LOFTVARNA ER
HL¾GILEGT Å ÖVÅ LJËSIm
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Eigum við að segja okkur úr Atlantshafsbandalaginu?
Já, við teljum það samrýmast best
friðar- og vopnleysisarfleifð okkar að
Ísland standi utan hernaðarbandalaga
og ég vil að við tölum fyrir því að slík
bandalög verði leyst upp. Þau eru
arfur hernaðarhugsunarinnar – haukahugsunarinnar – og það gengur ekki
beinlínis vel á þeim svæðum sem menn
hafa nú síðast látið til sín taka með
vopnavaldi samanber Írak og Afganistan. Og auðvitað verður að koma í
veg fyrir að hneyksli eins og stuðningur Íslands við Íraksstríðið endurtaki
sig. Það er eitt af því sem á að kjósa
um í vor. Þá reikninga þarf að gera upp
við stjórnarflokkana, flokka þeirra
Davíðs og Halldórs.
Snúum okkur að endingu að stjórnarskránni og þá sérstaklega málskotsrétti forseta. Finnst þér mikilvægt að
halda í það ákvæði?
Mér finnst að það þurfi að vera farvegir
fyrir málskot til þjóðarinnar og þá má
útfæra á ýmsa vegu, til dæmis að gera
kjósendum kleift að kalla til sín mikilsverð mál ef svo ber undir. Slíkt þarf ekki
að vera í mótsögn við að forsetinn hafi
líka skilgreindan málskotsrétt.
Einnig má hugsa sér að tiltekinn
minnihluti þjóðþingsins geti stuðlað að
þjóðaratkvæðagreiðslu, annað hvort
beint eða með atbeina forseta.
Ég batt vonir við að eitthvað kæmi út
úr endurskoðun stjórnarskrárinnar um
þetta en það varð nú endasleppt eins og
allir vita. En það á ekki að gefast upp og
komi hér ný og lýðræðislega sinnuð
ríkisstjórn þá á hún að sjálfsögðu að
hafa það ofarlega á verkefnalista sínum
að þróa okkar lýðræðiskerfi í átt til
opnara og beinna lýðræðis. N

Við höfum
slegið á
að velferðarpakki
okkar kosti
10-12 milljarða króna
brúttó
að fullu
kominn
til framkvæmda

MA í Menningarstjórnun
MA í Evrópufræði

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

Evrópufræði

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

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

Umsóknafrestur í meistaranám er til 15. maí 2007

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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Það er stórt
orð Hákot
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2
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janúar árið 2005 birti Fréttablaðið forsíðufrásögn með
þriggja dálka fyrirsögn. Þar var greint frá fréttatilkynningu Baugs um að skattayfirvöld hefðu endurálagt skatta
á fyrirtækið. Endurálagningin nam 464 milljónum króna.
Jafnframt var greint frá yfirlýsingu stjórnarformanns
Baugs um að skjóta ákvörðuninni til yfirskattanefndar.
Um miðjan mars síðastliðinn birti Fréttablaðið eindálka frétt
á innsíðu. þar var greint frá svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn nokkurra þingmanna um kostnað við rannsókn Baugsmálsins. Fyrirspurn þingmannanna þótti ekki gefa tilefni til stórrar frásagnar. Fyrir þá sök var aðeins greint frá helstu atriðum
í svarinu. Þannig var sleppt tilvísun ráðherrans í tveggja ára
gamla fréttatilkynningu frá Baugi um endurálagninguna.
Þessi eindálka frétt varð Matthíasi Johannessen tilefni til útleggingar í Lesbók Morgunblaðsins liðinn laugardag. Þar segir:
„Þó verð ég að benda á klaufalega ritskoðun sem stingur í augu:
Þegar blaðið sagði frá svari Björns Bjarnasonar undir fyrirsögninni „Sérstakur saksóknari kostar 34,5 milljónir“ og tíundar
kostnað við málareksturinn, minnist það ekki einu orði á tekjur
ríkissjóðs af rannsókninni og sleppir öllum óþægindum í tengslum við skattamöndlið. Sem sagt hlífð við eigendur!“
Með öðrum orðum: Hér er tilgreint sem dæmi um klaufalega
ritskoðun til hlífðar eigendum Baugs þegar í stuttum útdrætti
úr svari ráðherra er sleppt tilvitnun hans í fréttatilkynningu frá
þeim mönnum sjálfum sem að því fyrirtæki standa. Þetta er aukheldur staðhæft þó að áður hafi verið greint frá fréttatilkynningunni með áberandi hætti.
Það er stórt orð Hákot. Ritskoðun er líka stórt orð. Notkun þess
getur verið beitt og haft afleiðingar ef hún er á rökum reist. Gálaus og röksemdalaus notkun hugtaksins er ekki heldur laus við
alla alvöru. Þannig er það býsna alvarleg ásökun í garð blaðamanna að halda því fram að þeir hafi undirgengist ritskoðun til
þess að hlífa stærsta minnihlutanum í röðum útgefenda við umræðum um meint skattamöndl. Slík ásökun er engu minni né sakleysislegri þótt við hana sé skeytt áliti um klaufaskap.
Rökræða má hvort betur hefði farið á í þessu tilviki að birta
svar ráðherrans óstytt, jafnvel kalla eftir áliti fyrirspyrjenda og
hugsanlega fá umsögn skattyfirvalda um lögreglurannsóknina.
Um það geta menn haft skiptar skoðanir. Ásökun um ritskoðun
í þessu samhengi er hins vegar líkust því að spunninn sé skáldskaparvefur úr andrúmi einhverrar Hriflungatíðar.
Með góðu móti hefði mátt leggja út af þessari litlu frétt á þann
veg að almennt væri ámælislaus blaðamennska að setja í eindálk
fréttir af því þegar þingmenn reyndu með fyrirspurnum að gera
mikið úr litlu efni. Þegar þannig stæði á gilti að greina frá kjarnanum í svörum við því sem spurt var um og komast hjá endurtekningum.
Orð Matthíasar Johannessen eru þung á metaskálum samtíðar
og sögu. Feli þau í sér tilhæfulausar ásakanir verður ekki undan
því vikist að andmæla þeim. Sams konar ásakanir úr penna þeirra
sem eru lítilla sanda og sæva hafa ekki þótt svara verðar. Þær
eru sjálfkrafa marklausar.
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&RAMBOÈ OG EFTIRSPURN ER
ÖAÈ EITTHVAÈ OFAN ¹ BRAUÈ
b!F HVERJU ER BYGGINGALAND Å 6ATNS
MÕRINNI DÕRARA EN ANNAÈ BYGGINGA
LAND "ARA AF ÖVÅ EINHVER SEGIR ÖAÈm
3VO SPURÈI RNI *OHNSEN ¹ KAPPR¾ÈU
FUNDI ¹ ,ITLU KAFFISTOFUNNI Å G¾R ÖAR
SEM HANN M¾TTI "JARNA (ARÈARSYNI
FRAMBJËÈANDA &RAMSËKNARFLOKKSINS ¹
3UÈURLANDI
3TJËRNM¹LAFLOKKAR TIL H¾GRI LÅKT OG
3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN HAFA LÎNGUM
STAÈIÈ FYRIR ÖVÅ AÈ MARK
AÈURINN SKULI R¹ÈA Å
SEM FLESTUM M¹LUM
¶EGAR FRAMBJËÈ
ANDI FLOKKSINS
HINS VEGAR ÒTLIST
AR ÖAÈ AÈ BYGG
INGALAND Å 6ATNS
MÕRINNI SÁ DÕR

ARA EN ANNAÈ BYGGINGALAND BARA AF
ÖVÅ EINHVER SEGIR ÖAÈ EN EKKI VEGNA
ÖESS AÈ EFTIRSPURN EFTIR BYGGINGA
LANDI Å MIÈBORG 2EYKJAVÅKUR SÁ MEIRA
EN FRAMBOÈIÈ HLJËTA AÈ RENNA ¹ HLUST
ENDUR TV¾R GRÅMUR ¶ETTA ER KANNSKI
EIN ¹ST¾ÈA ÖESS AÈ LÅTIÈ HEFUR BORIÈ
¹ RNA *OHNSEN Å KOSNINGABAR¹TT
UNNI HINGAÈ TIL

"JARNI ALLS STAÈAR
«LÅKT RNA HEFUR "JARNI (ARÈAR
SON VERIÈ MJÎG ¹BERANDI Å KOSN
INGABAR¹TTUNNI (ANN HEFUR TIL AÈ
MYNDA VERIÈ TÅÈUR GESTUR Å SPJALLÖ¹TT
UM "JARNI HEFUR ÖAÈ SEM TELST Å DAG
NOKKUÈ SÁRSTAKAN TALANDA SEM SUMIR
TELJA BARA AUKA FLËRU ÅSLENSKUNNAR
%INN GESTANNA ¹ ,ITLU KAFFISTOFUNNI Å
G¾R ÖEKKTI ÖË EKKI BETUR TIL FRAMBJËÈ
ANDANS EN SVO AÈ EFTIR FUNDINN SPURÈI

HANN HVORT ÖESSI "JARNI V¾RI NOKKUÈ
&¾REYINGUR

%KKERT Å KLINKINU
,ÎGREGLAN SEGIR FR¹ ÖVÅ ¹ HEIMASÅÈU
SINNI AÈ NOKKRAR TILKYNNINGAR HAFI BOR
IST AF FÎLSUÈUM PENINGASEÈLUM b*AFN
AN ER UM AFRIT AF 
  OG 
KR SEÈLUM AÈ R¾ÈA m
SEGIR SVO ¹ HEIMA
SÅÈUNNI &ALSARARNIR
HAFA SEM SAGT EKKI
HUGMYNDAFLUG TIL AÈ BÒA BARA TIL NÕJA
SEÈLA EINS OG GULAN  KRËNA SEÈIL
,ÅKLEGA SKÕRIR KLINKLEYSIÈ SÁR Å ÖVÅ AÈ
NOKKUÈ ERFIÈARA ER AÈ FALSA PENINGA
SEM ERU MINNA VIRÈI EN  KRËN
UR MEÈ ÖVÅ AÈ SKANNA Ö¹ INN OG L¹TA
PENINGAMASKÅNULITPRENTARANN RENNA
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Jafnrétti heima og heiman
Í

júní á síðasta ári varð ég þess
heiðurs aðnjótandi að verða
fyrsta konan í sögu íslenska lýðveldisins til að gegna embætti utanríkisráðherra. Á þeim tíu mánuðum sem ég hef setið við stjórnvölinn í utanríkisráðuneytinu hef
ég lagt sérstaka áherslu á að hafa
jafnréttissjónarmið að leiðarljósi
við alla stefnumörkun.
Það var löngu tímabært að
kona yrði utanríkisráðherra og að
hugað yrði að jafnréttisáherslum
í utanríkismálum. Ég tel að þau
áherslumál sem Ísland hefur sett
á oddinn í utanríkismálum í gegnum tíðina hafi ekki alltaf verið
málaflokkar sem ættu að vera forgangsatriði herlausrar þjóðar. Það
er skoðun mín að í alþjóðastarfi
eigi Íslendingar að einbeita sér að
verkefnum þar sem reynsla okkar
og þekking kemur helst að gagni.
Þróunarmál, mannréttindamál og friðargæsla eru meðal
þeirra mála sem ég hef lagt aukna
áherslu á í starfi mínu sem utanríkisráðherra. Þessi mál hafa
stundum verið kölluð „mjúku
málin“ og þannig gefið til kynna
að þau skipti ekki jafn miklu máli
eða að minni hagsmunir séu þar í
húfi en í öðrum málum, sem þá er
lýst sem hinum „hörðu málum“.
En ég spyr: Hvað er „mjúkt“
við fátækt og hungur, mannréttindi, málefni flóttamanna, barnahermennsku eða uppbyggingu
stríðshrjáðra svæða? Þetta eru
ekki málefni sem varða konur
frekar en karla, eða eru „mýkri“
en önnur mál.

(LUTFALL KVENNA Å FRIÈARG¾SLU ÒR
 Å 
Eitt af mínum fyrstu verkum í
embætti utanríkisráðherra var
að gera gagngerar breytingar á skipulagi og áherslum Íslensku friðargæslunnar með það
fyrir augum að íslensk sérþekking nýttist sem best í verkefnum
sem hentuðu jafnt konum og körlum. Konur voru aðeins um 14%
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friðargæsluliða í byrjun árs 2004
og 16% þegar ég tók við stjórnartaumunum í utanríkisráðuneytinu. Nú er staðan gjörbreytt. Af
30 friðargæsluliðum á vettvangi
eru nú 13 konur, eða 43%. Ég er
afar stolt af þessum árangri og
vona að með þeirri umræðu sem
skapast hefur um friðargæsluna
í kjölfarið verði tryggt að kynjasjónarmið verði þar ætíð í heiðri
höfð.
Í starfi mínu hef ég einnig lagt
aukna áherslu á þróunarmál og
þá einkum málefni kvenna og
barna, sem meðal annars má sjá
merki í stórauknum framlögum
til Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) og Þróunarsjóðs
fyrir konur (UNIFEM). Þá hefur
einnig sérstaklega verið hugað að
konum og börnum í flóttamannaaðstoð sem Ísland veitir. Síðar
á þessu ári munum við einmitt
bjóða hingað velkominn hóp 25-30
kvenna og barna frá Kólumbíu.

*AFNRÁTTI Å &RAMSËKNARFLOKKNUM
Ef litið er hingað heim þá hefur
staðan í jafnréttismálum vissulega talsvert batnað á síðustu
árum en ennþá er langt í land að
fullu jafnrétti kynjanna verði
náð. Sé litið til stjórnmálanna
var einungis þriðjungur ráðherra
konur, 37% þingmanna og 36%
sveitarstjórnarmanna. Þetta hlutfall þarf að laga.
Það verður því spennandi að
sjá hver hlutur kvenna verður í kosningunum í næsta mánuði, en því miður er útlitið ekki

sérstaklega bjart. Þó er sérstaklega ánægjulegt að nákvæmlega
jafn margar konur og karlar eru í
framboði fyrir Framsóknarflokkinn. Alls skipa 126 einstaklingar
listana, eins og lög gera ráð fyrir,
63 karlar og 63 konur. Þrjár konur
og þrír karlar leiða lista fyrir
Framsóknarflokkinn og í fjórum efstu sætunum sitja 10 karlar og 14 konur. Þetta er jafnrétti
í orði og á borði. Þá hefur komið
í hlut okkar framsóknarmanna
og kvenna að jafna kynjahlutföllin í ríkisstjórninni, en frá Framsóknarflokki sitja í ríkisstjórn
þrjár konur og þrír karlar. Mikilvægt er að við næstu ríkisstjórnarmyndun verði hlutur kvenna
betri en nú er.

&IMM R¹ÈUNEYTI p ENGAR KONUR
Ég er fyrsta konan til að gegna
embætti utanríkisráðherra. Áður
var ég fyrsta konan sem sat í
stóli iðnaðar- og viðskiptaráðherra, en 26 karlar höfðu þar áður
setið á ráðherrastól. Það er ótrúlegt að hugsa til þess að í dag séu
enn fimm ráðuneyti þar sem kona
hefur aldrei verið við stjórnvölinn. Þetta eru atvinnuvegaráðuneytin tvö, landbúnaðarráðuneyti
og sjávarútvegsráðuneyti, samgönguráðuneyti, fjármálaráðuneyti og auðvitað sjálft forsætisráðuneytið. Að konur hafi aldrei
haldið um stjórnartaumana í
þessum mikilvægu ráðuneytum
er áminning um að ennþá eigum
við langt í land í jafnréttismálum.
Það er mikilvægt að konur jafnt
sem karlar skiptist á að fara með
völd í hinum ólíku málaflokkum. Það er ekkert til sem heitir kvenna- og karlamálefni – harðir eða mjúkir málaflokkar. Eins og
í góðu hjónabandi, þar sem hjón
taka sameiginlegar ákvarðanir um
rekstur heimilisins, þurfa bæði
kynin að koma í sameiningu að
stjórnun landsins – til jafns.
Höfundur er utanríkisráðherra.

Gleðilegan dag umhverfisins
MARKAÐURINN
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með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga

þær endurnýja bílakost sinn. Markmiðið er að í lok árs 2012 verði 35% af bílum í
eigu ríkisins knúin vistvænum orkugjöfum.
Lög hafa verið sett sem koma í veg fyrir
að losun gróðurhúsalofttegunda frá stóriðju fari yfir þau mörk sem kveður á um í
Kyoto-sáttmálanum, landgræðslu- og skógræktarverkefni hafa verið efld og fyrir aðeins nokkrum dögum tilkynnti ríkisstjórnin að akstur allra bifreiða stjórnarráðsins
yrði kolefnisjafnaður og að hið sama yrði
gert vegna flugferða ríkisstarfsmanna innanlands og erlendis, frá og með næstu ára-

agur umhverfisins er nú haldinn hátíðlegur í níunda sinn á fæðingardegi
Sveins Pálssonar, fyrsta náttúrufræðings
Íslands.
Að þessu sinni er dagurinn tileinkaður hreinni orku og loftslagsbreytingum.
Loftslagsbreytingar af manna völdum eru
eitt mikilvægasta viðfangsefni mannkyns *«.¥.! "*!24-!2:
á þessari öld. Íslensk stjórnvöld gera sér
mótum.
grein fyrir þessu og hafa lagt fram metnaðarfulla
Mikilvægur þáttur í loftslagsstefnu stjórnvalda
áætlun um að minnka losun gróðurhúsalofttegunda
er vinna að fræðsluverkefnum í samvinnu við frjáls
um 50-70% til ársins 2050. Markmiðinu á að ná með
félagasamtök til að upplýsa almenning um gróðursamdrætti í notkun jarðefnaeldsneytis, aukinni nýthúsaáhrif og aðgerðir til að draga úr þeim. Liður í
ingu endurnýjanlegrar orku og loftslagsvæns eldsþessari stefnu er útgáfa fræðsluritsins Skref fyrir
neytis og aukinni bindingu kolefnis með skógrækt
skref sem gefið verður út í dag. Ritið er samstarfsog landgræðslu.
verkefni umhverfisráðuneytisins og LandverndRíkisstjórnin hefur þegar gripið til ýmissa ráða til
ar og því er ætlað að fræða okkur um hvað hvert og
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Hún hefur
eitt okkar getur gert til að skapa vistvænni heim.
hvatt til aukinnar notkunar á vistvænum ökutækjÝmsir hafa boðað til viðburða í tilefni Dags umum, meðal annars með því að fella niður vörugjöld
hverfisins. Upplýsingar um þá má nálgast á vef umaf metan-bílum og rafmagnsbílum og veita afslátt af
hverfisráðuneytisins, www.umhverfisraduneyti.is.
vörugjöldum á tvíorkubílum. Þá hefur verið mælst
Höfundur er umhverfisráðherra.
til þess að ríkisstofnanir kaupi vistvæna bíla þegar
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(EIMAGISTING
ER GËÈ LEIÈ TIL AÈ KYNNAST LANDI
OG ÖJËÈ 6ÅÈA UM HEIM ERU
SAMTÎK ÖAR SEM MEÈLIMIR
VEITA GISTINGU OG LEIÈ
SÎGN UM HEIMALAND SITT
'LOBAL &REELOADERS WWW
GLOBALFREELOADERSCOM
4HE (OSPITALITY #LUB
WWWHOSPITALITYCLUB
ORG #OUCH 3URFING WWW
COUCHSURFINGCOM
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ER NÕ TEGUND AF HËTELUM SEM OPNA NÒNA Å VOR
&YRSTU YOTELIN VERÈA ¹ 4ERMINAL  ¹ (EATHROW OG
3OUTH 4ERMINAL ¹ 'ATWICK Å ,ONDON ¹ %NGLANDI
(ERBERGIN ERU MJÎG LÅTIL AÈEINS   FERMETRAR
SEM H¾GT ER AÈ BËKA HIÈ MINNSTA Å FJËRA KLUKKU
TÅMA OG SÅÈAN LENGUR EFTIR ÖÎRFUM  HERBERGJ
UNUM ERU ENGIR YTRI GLUGGAR SEM GERIR YOTEL GISTI
STÎÈUNUM KLEIFT AÈ BJËÈA HERBERGI ¹ STÎÈUM
ÖAR SEM EKKI ER H¾GT AÈ REISA HEFÈBUNDIN HËTEL
¾TLAÈ ER AÈ HERBERGIN KOSTI ¹ BILINU   PUND
NËTTIN WWWYOTELCOM
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KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.
Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.
www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Rýmingarsala

10 50%
til

afsláttur af öllum
vörum í búðinni, nýjum og eldri
Ótrúlegt úrval af fallegum gjafavörum
Verið velkomin

$AVÅÈ 6IKARSSON FËR Å SKÅÈAFERÈALAG UM !LPANA Å SJÎ MANNA HËPI UNDIR STJËRN ÖAULREYNDS LEIÈSÎGUMANNS (ANN SKEMMTI SÁR
KONUNGLEGA OG M¾LIR MEÈ AÈ FËLK SKELLI SÁR Å FERÈALAG AF ÖESSU TAGI

Ferðast inni í póstkorti
Davíð Vikarsson sálfræðingur
fór í æsispennandi skíðaferð
um Alpana.
Davíð Vikarsson sálfræðingur
skellti sér í sjö daga fjallaskíðaferðalag um Alpana. Hann fór með
gömlum vinahópi ásamt frönskum leiðsögumanni, leið sem kallast
Haute Route og nær frá Chamonix
í Frakklandi til Zermatt í Sviss.
Davíð segir ferðina ekki í líkingu
við neitt sem hann hefur áður upplifað.
„Þú getur rétt ímyndað þér
hvernig er að vera í 3.000 og allt
upp í 4.000 metra hæð, umkringdur allri þessari náttúrufegurð,“
segir Davíð. „Haute Route er þekkt
gönguleið og jafnframt talin ein
fallegasta leiðin á þessum slóðum,
liggur milli fjallanna Mount Blanc
og Matterhorn. Gengið var í fjóra
til átta tíma á dag og gist í fjallaskálum á leiðinni.“

Davíð segir að á köflum hafi verulega reynt á þolrif ferðalanganna.
„Sums staðar þurfti að klífa upp
brattar hlíðar og síga niður skörð til
að komast leiðar sinnar. Það er því
best að kunna fyrir sér á skíðum
eigi að fara Haute Route. Þarna er
líka allra veðra von, enda um jökulsvæði að ræða, og þess eru dæmi
að menn gefist upp á leiðinni. Sem
betur fer samanstóð íslenski hópurinn af reyndu fjallgöngu- og skíðafólki og komust allir því klakklaust
á leiðarenda.“
Davíð er ánægður með ferðina og
vinnubrögð Mountain Guide, sem
skipulagði ferðina. „Þetta var stórkostleg náttúruupplifun og engu
líkara en að ferðast inni í póstkorti. Það lá við að maður ferðaðist
með annarri hendi og hefði hina á
myndavélinni allan tímann, líklegast af því að þetta er fyrsta ganga
mín um Alpana.
Ég mæli með svona ferðalagi og
er sjálfur að leggja drög að öðru.“

$AVÅÈ ¹SAMT FERÈAFÁLÎGUM SÅNUM
Å ®LPUNUM
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MIÈIÈ ER AÈ ¥SLENDINGAR VERÈI FYRSTA ÖJËÈIN Å HEIMIN
UM TIL AÈ KOLEFNISJAFNA ÒTBL¹STUR SAMGÎNGUT¾KJA MEÈ
SKËGR¾KT WWWKOLVIDURIS

Endurfædd Fabia

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R

Skoda Fabia II er frísklegur
bíll sem tekur forvera sínum
langt fram. Hann er bæði rúmbetri og mun fallegri.
Einu sinni voru Skoda-bílar álíka
spennandi og ríkisskattstjóri. Þeir
skiluðu sínu, en þú eyddir ekki
sekúndu lengur í návist þeirra en
til þurfti. Svo kom Volkswagen og
sneri öllu við. Skoda fór að rokseljast, enda orðinn að ágætisbíl á fínu
verði.
Fabia er einn af mest seldu bílum
Skoda, en sú kynslóð sem nú er að
renna sitt skeið og verður seint
færð til bókar sem merkisberi stíls
og hugvits síns tíma. Öðru máli
gegnir um nýja kynslóð bílsins.
Fabia II er frísklegur, flottur og
þrátt fyrir að vera með sama hjólhaf og eldri kynslóðin mun rúmbetri bæði í tilfinningu og beinhörðum tölum. Þetta kallar tæknistjóri Skoda kraftaverk og þótt

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
33" Maxxis A/T
(33x12.50R15)

Verð aðeins:
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

PIPAR • SÍA • 70622

kr. 15.900
Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

Alorka • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080
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+OLVIÈUR ER HEITI ¹ NÕJU UMHVERFISVERKEFNI -ARK

3KODA &ABIA LÅTUR VEL ÒT AÈ INNAN OG
INNRÁTTINGIN ER PRAKTÅSK 3PORTS¾TIN ERU
SKEMMTILEG VIÈBËT

2%9.3,5!+3452

3KODA &ABIA )) ER VEL HEPPNAÈUR BÅLL SEM ¾TTI AÈ FALLA VEL Å KRAMIÈ HÁRLENDIS

Jesús og félagar séu kannski alveg
sammála þessari skilgreiningu á
kraftaverki, er engu að síður vel að
verki staðið.
Fabia II lítur vel út, sérstaklega í
skærum lit og með hvítt þak. Hann
er snaggaralegur, ferskur og einfaldlega flottur. Inni í bílnum er
vistlegt, mælaborðið smekklegt og
ljóst að Tékkarnir kunna sitthvað
fyrir sér í hönnun.
Fabia er ágætur akstursbíll, nettur og þægilegur. Bensínvélarnar
voru reyndar ekki nógu snarpar en
annað var uppi á teningnum í dísilvélunum. 1900 dísilvélin var mjög
skemmtileg og hiklaust besti kosturinn er kemur að vélavalinu, enda
sú dýrasta. Uppgangur Skoda virðist engan endi ætla að taka. Octavia
er einn söluhæsti bíllinn hérlendis,
Fabia selst sömuleiðis vel og á alþjóðavísu er Skoda á blússandi sigl-

ingu. Útgáfa Skoda Fabia II verður
einungis til að auka vegsemdina
og fyrri orðstír framleiðandans er
óðum að gleymast.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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6ÁL  LÅTRA DÅSIL
 HÎ .M
¶YNGD  KG
-EÈALEYÈSLA   L KM
6ERÈ FR¹  KR
6ERÈ PRUFUBÅLS «¹KVEÈIÈ
0LÒS
²TLIT
3KEMMTILEG DÅSILVÁL
-ÅNUS
+RAFTLITLAR BENSÅNVÁLAR

(INGAÈ TIL HEFUR  LÅNAN VERIÈ LANG
ATKV¾ÈAMEST Å "-7 BÅLUNUM HÁRLENDIS
EN 8 ER ËÈAR AÈ N¹LGAST  LÅNUNA Å
VINS¾LDUNUM

BMW X5
í veislu
Ný kynslóð BMW X5 verður
frumsýnd um helgina. Forsýning í dag.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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

Í tilefni af formlegri frumsýningu á nýjum BMW X5 jeppa blæs
B&L til stórveislu í kvöld og hefur
400 völdum aðilum verið boðið í
hana. Ekkert virðist til sparað og
mun tónlistarfólk eins og Lay Low,
Pétur Ben og Ólöf Arnalds mæta
á svið að ógleymdum Hjörleifi
Valssyni með Stradivarius-fiðluna
sína.
TG
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"ENS / HÒSBÅLL ¹RG k  CL SSK
TOPP EINTAK 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

 MILLJËNIR

BÍLAR &
FARARTÆKI

-ËTORHJËL
(YUNDAI 3TAREX (  -ANNA ¹RG 
EK  KM DISEL BEINSK LISTAVERÈ
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS STGR "ÅLASALA
2EYKJAVÅKUR S  

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA ,AND #RUISER '8 ¹RG k
SJ¹LFSSK DÅESEL EK  Ö "REYTTUR m
DR¹TTARKÒLA 6ERÈ  Ö 3  

-" 3PRINTER #$)  EKINN  Ö
KM "URÈARGETA  KG 6ERÈ 
MVSK 2¾SIR HF  
4IL SÎLU ER - "ENZ % ¹RG k Å
TOPPSTANDI TEKINN Å GEGN SÅÈASTA SUMAR
AF UMBOÈI ÖARF AÈ VERA SELDUR FYRIR
HELGI "ESTA TILBOÈI ER TEKIÈ 5PPL Å S
 
#ITROEN # SVARTUR  DYRA ¹RG k
EK  ÖÒS 3KIPTI ¹ ËDÕRARI KOMA TIL
GREINA 6ERÈ   MILLJ &REKARI UPPL Å S
 

$OGDE $URANGO  ,  MANNA
$6$ MEÈ ÖR¹ÈLAUS HEYRNARTËL EKINN
 Ö KM 'ULLFALLEGUR BÅLL VERÈSPRENGJA
 ÖÒS 5PPL  
)SUZU 4ROOPER  k DISEL SSK %K
 ÖÒS  MANNA 5PPH m DEKK
DR¹TTARKR LITAÈ GLER OG .-4 SÅMI -JÎG
VEL MEÈ FARINN DEKURBÅLL 3JËN ER SÎGU
RÅKARI 3  

67 'OLF RG k 3KOÈAÈUR NÕ TÅMA
REIM 5PPL Å S  
.ISSAN .AVARA k EK  ÖÒS  ÖÒS
ÒT YFIRTAKA ¹ L¹NS  ÖÒS "ÅLINN
KOSTAR NÕR  ÖÒS !TH SKIPTI ¹ LITLUM
SENDIBÅL 3  

4IL SÎLU SVÎRT #ORSA ¹RG k %K  Ö
.Õ KÒPLING BREMSUR SUMARNAGLAD
6ERÈ  Ö 5PPL Å S    

.ISSAN SUNNY SLX k EK  "EINSK
.ÕSKOÈAÈUR 3UMAR OG NEGLD ¹ FELGUM
 ÖÒS STGR 3  

"-7  #) - 4ECNIC 
3J¹LFSKIPTUR LEÈUR SPORTS¾TI GLERLÒGA m ¹LF O FL 3ÁRLEGA GL¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ
  MILLJ HV   MILLJ !TH SKIPTI ËD
5PPL Å S  

$ODGE RAMCHARGER SJ¹LFSKIPTUR CYL ¹
mDEKKJUM ,ÅTUR VEL ÒT ¹STAND GOTT 6
 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

  ÖÒS
3KODA /CTAVIA %LEGANCE  
SJ¹LFSK EKINN  ÖÒSUND 4OPPLÒGA
¹LFELGUR LOFTK¾LING FILMUR RAFMAGN Å
RÒÈUM O FL SETT  ÖÒS &¾ST ¹
YFIRTÎKU AFB  ÖÒS EFTIRSTÎÈVAR 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA   !RNA
*EPPAÒTSALA   *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER FR¹
 $ODGE $URANGO FR¹  4OYOTA
4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹ 
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

3UBARU )MPRESSA   RG  EK 
ÖÒS .ÕTT PÒST 3KOÈ k 6ERÈ 
5PPL  

#ADILLAC 343  EKINN  ÖÒS KM
SSK LEÈUR LÒGA mFELGUR HLAÈINN 6ERÈ
 ÖÒS TILBOÈ   M STGR 3KOÈA
SKIPTI ¹ ËD 3  

67 0OLO ¹RG  EK  ÖÒS  DYRA
 GÅRA ,¹N  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
,AGLEGUR 3KODA &ELICIA k NÕYFIRFARINN
Å TOPPSTANDI NÕ DEKK EK  SÁRSTAKT
VERÈ FYRIR ÖIG K¾RI VINUR  Ö 3 

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

"ÅLLINN HANS AFA TIL SÎLU  %INN EIGANDI
FR¹ UPPHAFI 6OLVO  ¹RG k EK 
ÖÒS GR¹R SSK &¾ST FYRIR  ÖÒS 5PPL
Å S  

4IL SÎLU 3UBARU )MPRESA ¹RG k WD
  D RAUÈUR RAF Å RÒÈUM OG HITI Å
S¾TUM "EINSKIPTUR .ÕSK k "ÅLLINN ER
Å GËÈU STANDI B¾ÈI AÈ UTAN OG INNAN
,AKK NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN 4ILBOÈ ËSKAST Å
S   6IKTOR
67 'OLF k ¹RG  VÁL SSK NÕ TÅMA
REIM SK k DES  6ERÈ  ÖÒS 5PPL
 
3UBARO ,EGACY k SKO ÒT ¹RIÈ SSK
MEÈ SKOTTI OG DR¹TTARKÒLU 6  Ö 3
 

  ÖÒS
4IL SÎLU TV¾R RÒTUR TILBÒNAR Å SUMARVER
TÅÈINA ¹ GËÈU VERÈI  OG  FARÖEGA
3         
 

"-7 IS #OUPÁ k EKINN  ÖÒS
SM¹ RYÈ 6ERÈ  EÈA H¾STA BOÈ
3  
&ORD & ,ARIAT ¹RG k %K  ÖÒS KM
SETT VERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
4OPPBÅLL 3  

3UBARU ,EGACY SEDAN 3SK RG k %K
 KM 5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST
«SKUM EFTIR GÎMLUM SENDIBÅL HELST
(YUNDAI (  FYRIR LÅTINN PEN 3 

«SKA EFTIR SKOÈUÈUM BÅL VERÈ FR¹ 
 Ö 5PPL Å S  

*EPPAR

4OYOTA 9ARIS 3OL k  DYRA EK  Ö 6
 Ö %INAR  
67 #ADDY SENDIBÅLL ¹ RAUÈUM NÒMER
UM RGERÈ  %KINN  KM
3KOÈAÈUR OG Å FÅNU STANDI !ÈEINS FARINN
AÈ L¹TA ¹ SJ¹ EN VIRKAR 6ERÈ  KR 
EN VERÈUR AÈ SELJAST STRAX TILBOÈ ËSKAST
5PPLÕSINGAR  

--# 0AJERO ',3 STUTTUR DIESEL ¹RG k
EK  KM ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT 6ERÈ
 3  

4IL SÎLU /PEL 3AFIRA DÅSEL RG k %K
 Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

  MILLJËNIR

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3PORT ¹RG 
EKINN  ÖÒS KM  L V 'ËÈUR BÅLL ¹
GËÈU VERÈI 3  

4IL SÎLU ,AND #RUISER  RG k %K 
ÖÒS $ÅSEL %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   MILJ
5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 3  

2ENAULT ¹RG k %K  Ö -EÈ DRKÒLU
GËÈUR BÅLL 6ERÈ  Ö %INNIG 'OLF ¹RG
k %K  Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

.ÕR  $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR 
SPARNEYTINN FËLKSBÅLLJEPPL FR¹ ÖÒS
 ,KM &¾ST MX .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

3UZUKI "ENDIT 3 ¹RG  EKIÈ 
Ö KM   

4OYOTA SENDIBÅLL X MEÈ DÅSEL RG k
%K  Ö KM 6ERÈ  Ö STGR 5PPL Å
S  

6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU GULLFALLEGUR 'ETZ «TRÒLEGA KRAFT
MIKILL CC EN ¹ SAMA TÅMA FR¹
B¾RLEGA SPARNEYTINN   (ANN ER
 ¹RG MEÈ TOPPLÒGU SPOILER OG ¹
¹LFELGUM  DYRA BEINSKIPTUR OG EINUNGIS
EKINN  ÖÒS ¶ETTA ER RÒMGËÈUR BÅLL
SEM ÖÒ VILT EKKI MISSA AF 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å S  
$ODGE 2AM  ¹RGERÈ k EKINN
 SKOÈUÈ k 6ERÈ  ÖÒS 3
 

3ENDIBÅLAR

3KOÈAÈUR BÅLL ËSKAST FYRIR ALLT AÈ 
ÖÒS STGR 5PPL Å S  

  ÖÒS

&ORD &  ,ARIAT   $IESEL ¹RG 
EKINN  Ö KM 4OPPLÒGA LEÈUR 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈ   63+ 3  

0ALLBÅLAÒTSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
&ORD $ODGE 2!-  X DÅSEL
%NGINN HRAÈATAKMARKARI FR¹ ÖÒS
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

(ONDA #"2 22 2EPSOL ¹RG 
EKIÈ  Ö KM   

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

- "ENZ -,  ¹RG  EK 
Ö 'L¾SILEGUR BÅLL ,EÈURINNR 'OTT L¹N
GETUR FYLGT 6  Ö !TH SKIPTI 3
 

(ÒSBÅLAR

+ÅNVERSK HJËL BESTU VERÈIN ¶AÈ LITLA
CC AÈEINS   6ESPUR SVARTAR
BL¹AR SILFURLITAR EÈA RAUÈAR ¹ AÈEINS
  CC HJËLIN H¾GT AÈ GÎTU
SKR¹ NÒNA ¹ AÈEINS   5PPL Å S
 

.ISSAN $OUBLE #AP ¹RG k %K  Ö
"ENSÅN -JÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL .ÕSK
k 6ERÈ  Ö STGR %NGIN SKIPTI 5PPL
Å S     

&ORD 4RANSIT  EKINN  ÖÒS AFT
URHJËLADRIFINN ¹ TVÎFÎLDU HEITT OG KALT
VATN STURTA WC SËLARSELLA SJËNVARP
MARKÅSA TENGING FYRIR 7 SVEFN
PL¹SS FYRIR  -JÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ËTOCROSS (USQVARNA 4#  TIL SÎLU EK
 KLST RG SEP k HVÅLANDI GOTT L¹N
.¹NARI 5PPL Å S  
6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS
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&JËRHJËL
4IL SÎLU FJËRHJËL 3UZUKI  CC AFTURDRIF
IÈ ¹RG k 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 5PPL
Å S  

&ORTJALD ËSKAST

&ORTJALD ËSKAST FYRIR (OBBY  5PPL Å
S  

6INNUVÁLAR

6IÈGERÈIR

4ÎLVUR

&ELLIHÕSI

6ÁLSLEÈAR
%).. ',3),%'52 -%¨ ®,,5
,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2 30/24
(3%    %K ÖKM 6
3KËDÕRARI

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


%).. 8 ,²853-/,) - ®,,5
67 0(!%4/.   -/4)/. 
%KÖKM 6 ,¹N KR 

-UNIÈ !ÈALFUNDUR  FÁLAGSFUNDUR ,¥6
2EYKJAVÅKUR Å KVÎLD ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM
"ÅËSAL KL  6ENJULEG AÈALFUND
ARSTÎRF FYRIR HLÁ -YNDASÕNING FR¹ 53!
PÒÈURFERÈ OG VIDEO EFTIR HLÁ !LLIR AÈ
M¾TA

"ÅLAÖJËNUSTA

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

+ERRUR
6ÁLAR OG VERKF¾RI
6ÁLAR EHF
4IL SÎLU RAFSTÎÈ MEÈ *OHN $EERE
DIESELVÁL  6OLT  (Z 
FASA  +7+6! 3AMBYGGÈ
¹ UNDIRSTÎÈU AÈ FULLU FR¹GENGIN
4IL ¹ LAGER
6ÁLAR EHF 3   
   

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/  
.%7 
%K ÖKM 6  ,¹N   3.Õ 6$EKK

%INN 3VARTUR MEÈ ®,,5
&/2$ &  ,!2)!4  %KÖKM
$RBEISLI +RËMFELGUR #$MAGAZÕN OÚ

4IL SÎLU BÅLAFLUTNINGAKERRA SEM ER NÕLEG
EKIN UM  KM  "URÈAGETA 
KG 4VEIR ÎXLAR HANDSPIL STILLANLEGUR
STOPPARI FYRIR FRAMHJËL MEÈ LOKUÈ
UM BOTNI )NNANM¹L CM LENGD X
CM BREIDD  +ERRA SEM GETUR NÕST
Å FLEIRA EN AÈ FLYTJA BÅLA 6ERÈ  ÖÒS
KOSTAR NÕ  ÖÒS N¹NARI UPPL Å SÅMA
 

(JËLBARÈAR

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

(JËLHÕSI
4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPLÕS 


%).. -%¨ ®,,5
0/23#(% #!9%..% 3 
%K ÖKM 6

#-4 FR¾SIHJËL FYRIR BEINA OG FOR
MAÈA HNÅFA 3TÎK OG Å SETTUM SBORG
3MIÈJUVEGI  SÅMI  

6ARAHLUTIR

4IL BYGGINGA
4ILBOÈ ¹ BIRKIKROSSVIÈ

²RVALS VATNSLÅMDUR BIRKIKROSSVIÈUR  
MM  MM OG  MM 4AKMARKAÈ
MAGN %INNIG SMÅÈAVIÈUR  X  OG
 X  "ESTA VERÈIÈ 5PPL Å S 

«SKA EFTIR VINNUSKÒR 5PPL Å S 


-"%.: %  %,%'!.#% 
%+¶ 3*,&3+
-®'5,%)+)  '«¨5 ,.)

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

0ARTAR S  

"-7  %  
%KÖ SJSK 6 
'ULLFALLEGUR BÅLL

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

4IL SÎLU NÕLEGT AMERÅSKT RÒM X 
ÖÒS 5PPL Å S  

'EFINS
.ÕTT PALLHÒS TIL SÎLU (AGST¾TT VERÈ
5PPL Å S  

4JALDVAGNAR

%).. 3 36!,!34) -%¨ ®,,5
"-7   %KÖKM

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

4IL SÎLU VANDAÈ ÖÕSKT HÒSTJALD VERÈ 
ÖÒS STAÈGR %INNIG ÅSSK¹PUR BORÈH¾È 
3  

,YFTARAR

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

(LJËMT¾KI

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

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

+AUPENDUR !THUGIÈ

3KOÈIÈ MYNDIRNAR ¹
WWWBILAMARKADURINNIS

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

0ARTASALAN 3ÅMI  

,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2 $3%  
4$) .%7
 %KÖKM 6

6IÈ GETUM ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR
,²853"¥,! FR¹ ¶ÕSKALANDI OG 53!
¹ ÎRUGGLEGA ,!.' BESTA VERÈINU
Å B¾NUM
/PNUNARTÅMI
-¹NUD &ÎSTUD  
,AUGARD  
3UNNUD  

"ÒSLËÈ GEFINS 6EGNA FLUTNINGA ERLENDIS
F¾ST HLUTI BÒSLËÈAR GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ
VERA SËTT -A ÅSSK¹PUR  M¹N GÎMUL
ÖVOTTAVÁL 4V OG LEÈURSËFASETT &YRSTUR
KEMUR FYRSTUR F¾R (EIMIR S  
)NGËLFSSTR¾TI  2VK

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
(JËLHÕSI ¹RG  MÒTDRAGANLEGRI
SVEFNAÈSTÎÈU 3VEFNAÈSTAÈA FYRIR ALLT
AÈ  &REKARI UPPL Å SÅMA  
*ËHANN
4IL SÎLU HJËLHÕSI $OMINANT  ¹RG
 -JÎG VEL MEÈ FARIÈ !UKAHLUTIR
GEISLASPILARI SJËNVARPSLOFTNET SKYGGNI
OG TEPPI ¹ GËLFUM 5PPL Å S  
«LAFUR

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN
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-EINDÕRAVARNIR
'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING
4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

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

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM %YÈI
GEITUNGABÒUM OG ÒÈA FYRIR
KÎNGULËM ²TVEGA ALLAN BÒNAÈ
GERI VERÈTILBOÈ FYRIR HEIMILI
OG FYRIRT¾KI (EF SÁRH¾FT MIG
Å MEINDÕRAVÎRNUM (!##0
UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

4EK AÈ MÁR HEIMAÖRIF ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU %R VÎN 6ÎNDUÈ VINNA
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å S 


'ARÈYRKJA

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

3MIÈUR

4EK AÈ MÁR NÕSMÅÈI VIÈHALD HÒSA SËL
PALLA GLERJUN OFL 5PPL Å S  

6ERKFAG EHF

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

-AGNHÒS EHF

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

0ÅPULAGNIR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

4ÎKUM AÈ OKKUR FLUTNINGSÖRIF OG HEIM
ILISÖRIF 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å
S     

®NNUR ÖJËNUSTA

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

¶RIF Å HEIMAHÒSUM

2¾STINGAR

(ÒSAVIÈHALD

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

4RAKTOR HP"RIGGS  3TRATTON VÎKVA
SKIPTUR SL¹TTUBREIDD  CM 6ORTILBOÈ

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

'ARÈYRKJA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  
4RJ¹KLIPPINGAR
GRISJUN OG LISTR¾NAR
KLIPPINGAR ¹RATUGA REYNSLA !FSTL¹TTUR
FYRIR ELDRIB OG ÎRYRKJA 5PPL Å S 
 'UNNAR

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

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

4EK AÈ MÁR ALLA ALMENNA PÅPULAGNA
ÖJËNUSTU VIÈGERÈIR BREYTINGAR OG VIÈ
HALD 5PPL Å S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

0 RNASON

HEILSA

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

(EILSUVÎRUR

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
MÅN  6ISA%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

(ÒSAVIÈHALD

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

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

-¹LARAR
4ÎLVUR

3P¹SÅMI $ADDÕAR 


!LLAN DAGINN ALLA DAGA

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

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

2AFVIRKJUN

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

3P¹DËMAR

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

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


4), 3®,5

tur

www.granithusid.is

S: 544 5100
6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

orð

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

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

Gr
an

ítb

.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  

plö

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

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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.UDD

(EIMILIST¾KI

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  

7HIRLPOOL ¶VOTTAVÁL OG BARKALAUS ÖURRK
ARI  M¹N GAMALT 6ERÈ  Ö +OSTAR
NÕTT  Ö %INNIG HVÅTUR !MIGO ÅSSK 
M¹N GAMALT X 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  

HÚSNÆÐI

3NYRTING
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

'EFINS
+ELNIR OG KASSAVANIR KETTLINGAR F¹ST GEF
INS 6ANIR BÎRNUM 3  

'OTT (ERB M HÒSGÒTSÕNI TIL LEIGU Å
 SÁR BAÈ SAML ELDH 3  

+ETTLINGAR F¹ST GEFINS OG ¹ SAMA STAÈ
ËSKAST GOTT HEIMILI FYRIR PERSNESKA L¾ÈU
3  

'L¾SILEG SÁRH¾È  FM ÅB Å -OSF
,EIGIST FR¹ MAÅ 5PPL Å S  

&ATNAÈUR
3KRADDARINN ¹ HORNINU

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

$ÕRAHALD

 HERB   FM ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI
 FR¹  JÒNÅ TIL  SEPTl LEIGA 
ÖÒS PER M¹N  M¹N FYRIRFRAM TRYGG
INGARVÅXIL 5PPL Å S   ¶ËRÈUR
(ERB Å  RVK ¹  Ö !LLT INNIFAL
IÈ 3AMEIGINLEGT ELDHÒS WC ÖVOTTAVÁL
ÖURRKARI 5PPL Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
¶ÕSKA SENDIR¹ÈIÈ ËSKAR EFTIR CA  HERB
HÒSN¾ÈI FR¹ OG MEÈ  JÒLI Å  ¹R 5PPL
INFO REYKJAVIKDIPLODE
&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹
LEIGU ¹ 2VK SV¾ÈINU ®RUGGUM OG SKIL
VÅSUM GR HEITIÈ 5PPL Å S  

3OLID 'OLD
3OLID 'OLD
*UST ! 7EE "IT

5NG OG REGLUSÎM KONA ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ
¹ SV¾ÈI   EÈA  3KILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 3  
ËSKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU   H ÅBÒÈ FR¹
MAÅ REGLUSEMI OG ÎRUGGUM GREIÈSLUM
HEITIÈ GËÈ MEÈM¾LI 3  

SM¹HUNDAFËÈUR
 KG 
$ÕRAB¾R

3UMARBÒSTAÈIR

(LÅÈASM¹RA  OG 3M¹RALIND
+ËP WWWDYRABAERIS

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

«SKA EFTIR KETTLINGI HELST BLÎNDUÈUM
PERSA EÈA SKËGAR %R JAFNVEL TIL Å AÈ BORGA
SM¹ 5PPL Å S  
4IL SÎLU  M¹NAÈA ENSKUR 3ETTER
ÎRMERKTUR 3ELST MEÈ BÒRI 3  
  
#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU SPRAUTAÈIR
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK 3ÅMI 


.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  

"LANDAÈUR #HIHUAHUA F¾ST GEFINS  
¹RS GAMALL %INGÎNGU GOTT HEIMILI KEMUR
TIL GREINA 5PPL Å S  

2IMLAHLIÈ

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


ATVINNA

µMISLEGT
4IL SÎLU RAFMAGNSRÒMBOTN FR¹ LYSTADÒN
MARCOX CM  +OSTAR NÕR 
VERÈ  %INNIG TIL SÎLU POOLBORÈ
FR¹ HOLE IN ONELENGD  BREIDD 
H¾È  CM  6ERÈ  5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

!TVINNA Å BOÈI
%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
(LIÈ

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

HEIMILIÐ

'OTT TÎLVUBORÈ ÒR BEYKI OG ELDHÒSBORÈ
 STËLAR SELST ËDÕRT 3  

!46)..!

 GÎNGUSTÅGA HEIMREIÈAR VEGI GIRÈING
AR BEITARHËLF OFL -IKIÈ ÒRVAL MARGAR
GERÈIR OG ST¾RÈIR 3MÅÈAÈ ÒR GALVAN
ISERUÈU ST¹LI ®FLUGIR BURÈARSTAURAR
EINNIG STAURAR MEÈ L¾SINGU NOKKRAR
GERÈIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


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

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

(ÒSGÎGN
/LD #HARM "ORÈSTOFUBORÈ OG  BORÈ
STOFUSTËLAR TIL SÎLU 3ÅMI   
 

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

2AFGIRÈINGAEFNI

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
LEO INTERNETIS 3   ,EË

!LLT TIL RAFGIRÈINGA STAURAR VÅR SPENNU
GJAFAR 6 6 OG 6 EINNIG SËLAR
RAFHLÎÈUR LEIÈARAR EINANGRAR RANDBEIT
ARGIRÈINGAR OFL !4( 'ËÈAR LEIÈBEIN
INGAR Å 6ÎRULISTA 6ÁLABORGAR 6ÁLABORG
EHF +RËKH¹LSI &  2VK  
.JARÈARNESI   !K  

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

-)¨6)+5$!'52  APRÅL 



3-!5',µ3).'!2
-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
6INNUTÅMINN ER FR¹   VIRKA
DAGA OG EINN DAG AÈRA HVORA
HELGI %INNIG VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
%MMA Å S   EÈA ¹
STAÈNUM

"ÒR EHF 6AKTSTJËRI
"ÒR EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VAKTSTJËRA MEÈ LYFTARARÁTTINDI
6AKTAVINNA &RAMTÅÈARSTARF %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MSËKNIR EINNIG ¹ STAÈNUM
"¾JARFLÎT  'RAFARVOGI

&5.$)2
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«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å AUKA
VINNU Å SUÈU ¹ RYÈFRÅU ST¹LI 5PPLÕSINGAR
GEFUR (RAFN Å S  

+RAFTAÚ AUGLÕSIR EFTIR EINBÕLISHÒSI
EÈA STËRRI ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU EÈA Å GRENND

!TVINNA ËSKAST

!ÈALFUNDUR

+RAFTAÚ EHF S  
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

!ÈALFUNDUR 3J¹LFSBJARGAR FÁLAGS FATLAÈRA ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VERÈUR HALDINN LAUGARDAGINN  APRÅL
 KL  Å FÁLAGSHEIMILI 3J¹LFSBJARGAR (¹TÒNI 

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

$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
ÎNNUR M¹L
¶EIR FÁLAGSMENN EINIR HAFA KOSNINGARRÁTT SEM
HAFA GREITT FÁLAGSGJALDIÈ FYRIR ¹RIÈ 
&ÁLAGSMENN ERU HVATTIR TIL AÈ M¾TA ¹ FUNDINN

3TJËRNIN

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU Å
EFTIRTALIN STÎRF &R¹  
VIRKA DAGA OG EINN DAG AÈRA
HVERJA HELGI %INNIG EFTIR H¹DEGI
FR¹   VIRKA DAGA OG
EINN DAG AÈRA HVERJA HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


,¥&%92)33*«¨52 (& %)-3+)0!&¡,!'3 ¥3,!.$3

RSFUNDUR 
3TJËRN ,ÅFEYRISSJËÈS (F %IMSKIPAFÁLAGS ¥SLANDS BOÈAR TIL
¹RSFUNDAR ÙMMTUDAGINN  MAÅ NK KL  Å MATSAL
%IMSKIPS Å 3UNDAKLETTI  H¾È 2EYKJAVÅK

3J¹VARKJALLARINN
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR STARFS
FËLKI Å VEITINGASAL OG ¹ BAR 5M
ER AÈ R¾ÈA HELGAR OG KVÎLDVAKT
IR ¹SAMT FULLU STARFI
2EYNSLA ¾SKILEG EKKI NAUÈ
SYNLEG
 ¹RA OG ELDRI
5PPLÕSINGAR VEITTAR ¹ STAÈNUM
!ÈALSTR¾TI 

KÓPAVOGSBÆR
Frá Digranesskóla
TILKYNNINGAR

Digranesskóli er heildstæður grunnskóli með
rúmlega 400 nemendur. Í skólanum er sérdeild
fyrir einhverfa nemendur.

4ILKYNNINGAR

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

Í skólanum er góður starfsandi og næsta skólaár getum við bætt við í okkar hóp

• umsjónarkennara á yngra stigi og
• raungreinakennara á unglingastigi.

3KYGGNILÕSING
-IÈVIKUDAGINN  APRÅL KL
 VERÈUR 3KÒLI ,ËRENZSON
MEÈ SKYGGNILÕSINGU Å
+¾RLEIKSSETRINU LFABAKKA 
.¹NARI UPPL Å SÅMA  
OG WWWKAERLEIKSSETRIDIS

Skólinn hefur nýlega eignast góðan stjörnukíki
og mun nýr raungreinakennari taka þátt í að
þróa notkun hans í skólastarfinu.

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA "¾ÈI KARLMENN OG
KVENFËLK ¹ ALDRINUM   ¹RA 5PPL
GEFUR %INAR S   E KL 

"AKARÅ "ÅSTRË RMÒLA

www.kopavogur.is - www.job.is

"AKARI

ÁSKRIFT: 515 6100 | VODAFONE

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

!PËTEK BAR GRILL ËSKAR AÈ R¹ÈA MAT
REIÈSLUMENN SEM ALLRA FYRST OG ÖAR
AF EINN SEM VAKTSTJËRA 5NNIÈ ER ¹
HEFÈBUNDNUM KOKKAVÎKTUM 4ILVALIÈ
T¾KIF¾RI FYRIR SAMHENTA MATREIÈSLU
MENN AÈ STARFA SAMAN !PËTEK BAR
GRILL ER SKEMMTILEGUR VINNUSTAÈUR OG
VINS¾LL MATSÎLUSTAÈUR 5PPLÕSINGAR VEIT
IR 'UÈVARÈUR Å SÅMA   EÈA ¹
APOTEK VEITINGARIS
«SKUM EFTIR MÎNNUM Å HELLULAGNIR OG
LËÈAVINNU 5PPL Å SÅMA   OG
  (ELLUR OG GARÈAR EHF

%YGLË 0ETA 'ILBERTSDËTTIR HËF STÎRF ¹
-ECCA 3PA (ËTEL 3ÎGU  APRÅL 

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagningu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip
framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

"REYTINGARTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ SKRIFSTOFUM VIÈ
KOMANDI SVEITARFÁLAGA FR¹ OG MEÈ MIÈVIKUDEGINUM
 APRÅL  ¶AU SVEITARFÁLÎG SEM M¹LIÈ VARÈAR ERU
!KUREYRARB¾R !RNARNESHREPPUR $ALVÅKURBYGGÈ %YJA
FJARÈARSVEIT &JALLABYGGÈ 'RÅMSEY 'RÕTUBAKKAHREPPUR
(ÎRG¹RBYGGÈ 3VALBARÈSSTRANDARHREPPUR OG ¶INGEYJ
ARSVEIT 4ILLAGAN VERÈUR EINNIG TIL SÕNIS ¹ HEIMASÅÈUM
ÖEIRRA SVEITARFÁLAGA SEM GETA KOMIÈ ÖVÅ VIÈ

Yfir 50 erlendar sjónvarpsstöðvar á
Fjölvarpinu og þú getur valið um 5 mismunandi pakka eftir því hvað hentar
þér. Disney Channel og 5 aðrar stöðvar
hafa bæst við í stærsta pakkann
á Fjölvarpinu.

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

%INKAM¹L

Uppfærðu myndlykilinn þinn og sjáðu allar stöðvarnar!

Fjölvarp Evrópa

Fjölvarp sport

Fjölvarp allt

Fjölvarp fræðsla

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 2.625 kr.
á mánuði

Verð frá 3.165 kr.
á mánuði

Arte
DR1

ESPN Classic Sports
Eurosport
Eurosport 2

Adventure One

ProSieben
NBA TV
Rai Due

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Verð frá 1.898 kr.
á mánuði

Eurosport 2
TVE

Fjölvarp fræðsla
BBC Prime
BBC World

BBC Prime

CNBC
CNN

E!
Jetix
Hallmark

M6
Liverpool TV

CNN
Reality Channel

Extreme Sports
SKY news

MGM
ARD

Discovery
Sat 1

Extreme Sports
VH-1
Fox News

Motors TV
Arsenal TV

Motors TV
Arte

Discovery Civilization
SKY news

ZDF
Hallmark

Discovery Civilization
Discovery

M6
Rai Due

Liverpool TV
Chelsea TV
Man.Utd TV
NBA TV

MTV
BBC Food
Chelsea TV

DR1
SVT1
DR2

Fashion TV
Jetix

ZDF
NRK1

Disney Channel

Fox News
SKY news
Animal Planet

BBC Prime
NRK1

SVT2
E!

CNBC
National Geo.

National Geo.
Travel Channel

BBC World
NRK2

TCM
ESPN Classic Sports

Arsenal TV

Adventure One
BBC Food

Cartoon Network
Polsat

Club

NRK2
Polsat
SVT1
SVT2
TVE

Travel Channel

Fjölvarp skemmtun

Eurosport
TV5

TV5
ARD

DR2
ProSieben
Sat 1

(LAÈB¾R #OLAS HF «SKUM EFTIR VÎNUM
MANNI ¹ VÎRUBÅL MEÈ KRANA TIL STARFA
STRAX HJ¹ (LAÈB¾ #OLAS .¹NARI UPPLÕS
INGAR Å SÅMA   EÈA  

Man.Utd TV
Animal Planet

Cartoon Network
Club

MGM
MTV
Reality Channel
TCM
VH-1
Fashion TV
Disney Channel

5%
5NGUR VEL ÒTLÅTANDI  ¹RA KK LEITAR
EFTIR VILLTUM N¹NARI KYNNUM VIÈ ELDRI
KONU   ¹RA (AFIÈ SAMBAND Å E M
ELDRI VISIRIS

Ein áskriftarstöð að eigin vali
5% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

20%
Tvær áskriftarstöðvar að eigin vali
20% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn eða Fjölvarp.

¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER HÁR MEÈ
GEFINN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGAR
TILLÎGUNA &RESTUR TIL ÖESS AÈ SKILA INN ATHUGASEMDUM
RENNUR ÒT MIÈVIKUDAGINN  JÒNÅ  3KILA SKAL AT
HUGASEMDUM ¹ SKRIFSTOFU (ÁRAÈSNEFNDAR %YJAFJARÈAR
3TRANDGÎTU  !KUREYRI EÈA TIL FORMANNS SAMVINNU
NEFNDAR ¹ SKRIFSTOFU %YJAFJARÈARSVEITAR 3YÈRA ,AUGA
LANDI %YJAFJARÈARSVEIT
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGARTILLÎG
UNA INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR HENNI

NÝTT AFSLÁTTARKERFI

«SKA EFTIR FËLKI Å BEITNINGU Å 3ANDGERÈI
5PPL Å S  

4ILLAGA AÈ NIÈURFELLINGU ¹
3V¾ÈISSKIPULAGI %YJAFJARÈAR
 

Ný stöð á Fjölvarpinu

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

6ANTAR STARFSKRAFT Å  STARF Å (AFNAFIRÈI
VIÈ R¾STINGAR ¹ KVÎLDINN EÈA MORGNANA
%INNIG VANTAR STARFSMANN Å  R¾ST
INGAR ¹ SV¾ÈI  5PPL GEFUR 3TEF¹N Å
S   -ILLI   

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

3AMVINNUNEFND UM SV¾ÈISSKIPULAG %YJAFJARÈAR AUG
LÕSIR SKV  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 MSBR TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ 3V¾ÈISSKIPU
LAGI %YJAFJARÈAR   MSBR 'ERÈ ER TILLAGA UM
AÈ FELLA NIÈUR 3V¾ÈISSKIPULAG %YJAFJARÈAR  
MSBR EN JAFNFRAMT ER GERÈ TILLAGA UM AÈ VINNA NÕTT
SV¾ÈISSKIPULAG

Nýtt!

µMISLEGT

6ORMAÈUR b!LT MULIGMANDm  "ÅLAUMBOÈ
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA LIPRAN UNGAN MANN
TIL VORSTARFA ¶ARF AÈ HAFA BÅLPRËF OG
HELST AÈ VERA REYKLAUS 5PPLÕSINGAR GEFUR
(ILMAR Å SÅMA  

3TARFSTÒLKA ËSKAST Å AUKAVINNU Å
4ÅSKUVÎRUVERSLUNINA (YPE ,AUGAVEGI
 %KKI YNGRI  ¹RA 5PPLÕSINGAR ¹
STAÈNUM

4), 3®,5

Upplýsingar veita Magnea Einarsdóttir
skólastjóri og Hannes Guðmundsson
aðstoðarskólastjóri
í síma 554 0290.

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

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

3TJËRN ,ÅFEYRISSJËÈS (F %IMSKIPAFÁLAGS ¥SLANDS

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

3TARFSFËLK ËSKAST Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
¹ KAFFIHÒS Å (AFNARFIRÈI HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND Å S   3IGRÒN
CAFEHAFNARBORG INTERNETIS

!LLIR SJËÈFÁLAGAR EIGA RÁTT TIL FUNDARSETU ¹ ¹RSFUNDINUM
3JËÈFÁLAGAR ERU HVATTIR TIL AÈ M¾TA ¹ FUNDINN RSREIKNIN
GAR LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU SJËÈSINS (AFNARSTR¾TI 

Stefna Digranesskóla er að skapa tækifæri til
lærdóms og þroska sem grundvallast á virkni,
virðingu og vellíðan nemenda og starfsmanna.

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   3TEINAR

$AGSKR¹
 3KÕRSLA STJËRNAR
 RSREIKNINGUR FYRIR 
 'REINARGERÈ UM TRYGGINGAFR¾ÈILEGA ÒTTEKT
 +YNNING ¹ FJ¹RFESTINGASTEFNU
 ®NNUR M¹L

25%
Þrjár áskriftarstöðvar að eigin vali
25% afsláttur af grunnverði.
Stöð 2, Sýn og Fjölvarp.

M12 áskrifendur fá bestu kjörin
og njóta mestu viðbótarþjónustunnar.
M12 áskrifendur
Stöðvar 2

M12 áskrifendur
Sýnar

Stöð 2 plús
Stöð 2 bíó
Stöð 2 bíó plús
Sirkus
Sirkus plús

Sýn plús
Sýn Extra 1
Sýn Extra 2

&H SAMVINNUNEFNDAR
"JARNI +RISTJ¹NSSON FORMAÈUR

 APRÅL  -)¨6)+5$!'52
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ESJA

S. 414 4600

Sigfús Aðaðalsteinsson
sími: 898 9979

Sigfús Aðalsteinsson, sölufulltrúi Sími 898 9979, sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
sími: 660 7761

Viðar Marínósson
sími: 898 4477

Þorbjörn Pálsson hdl. lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali

"ÅLAST¾ÈAHÒS VIÈ
!USTURHÎFN Å 2EYKJAVÅK

Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
¹LIT 3KIPULAGSSTOFNUNAR
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR GEÙÈ ¹LIT SITT ¹ MATI ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM BÅLAST¾ÈAHÒSS VIÈ !USTURHÎFN Å
2EYKJAVÅK SAMKV¾MT LÎGUM NR  MSB
3TOFNUNIN TELUR AÈ SÕNT HAÙ VERIÈ FRAM ¹ NAUÈSYN
FRAMKV¾MDARINNAR Å LJËSI ÖEIRRAR MIKLU STARFSEMI SEM
FYRIRHUGUÈ ER ¹ SV¾ÈINU

#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@

>r<BC</

7A

Frum

.IÈURSTAÈA 3KIPULAGSTOFNUNAR ER AÈ HELSTU UMHVERF
IS¹HRIF FRAMKV¾MDARINNAR LÒTI AÈ HAUGSETNINGU EFNIS
ÒR GRUNNI BÅLAST¾ÈAHÒSSINS %KKI SÁ ¹S¾TTANLEGT AÈ
HAUGSETJA EFNIÈ TÅMABUNDIÈ AUSTAN VIÈ )NGËLFSGARÈ
VEGNA MENGUNARH¾TTU
3KIPULAGSSTOFNUN LEGGUR TIL AÈ EFTIRFARANDI SKILYRÈI
VERÈI SETT Å FRAMKV¾MDALEYÙ FYRIR HAUGSETNINGU ¹
EFNI ÒR GRUNNI BÅLAST¾ÈAHÒSSINS ¹ LANDI EÈA Å SJË
 %IGNARHALDSFÁLAGIÈ 0ORTUS EHF ÖARF AÈ M¾LA STYRK
MENGUNAREFNA Å UMFRAMEFNINU ¹ÈUR EN ÖAÈ VERÈUR
HAUGSETT OG HAFA SAMR¹È VIÈ 5MHVERÙSSTOFNUN OG
5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR UM HVAR OG HVERSU
MÎRG SÕNI VERÈI TEKIN TIL GREININGA SEM OG ÖAU MENG
UNAREFNI SEM NAUÈSYNLEGT ER TALIÈ AÈ GREINA
 (AUGSETNING EFNIS ÒR GRUNNI BÅLAST¾ÈAHÒSSINS OG
MËTV¾GISAÈGERÈIR VEGNA HENNAR SKULU VERA Å SAMR¹ÈI
VIÈ 5MHVERÙSSTOFNUN OG 5MHVERÙSSVIÈ 2EYKJAVÅKUR
,EITA ÖARF LEYÙS 5MHVERÙSSTOFNUNAR FYRIR HAUGSETN
INGU Å SJË SAMKV¾MT  GR LAGA NR  UM
VARNIR GEGN MENGUN HAFS OG STRANDA

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

Remax Esja kynnir: Austurstræti 3.
Búið er að fá samþykktar teikningar fyrir veitingastað á 1 hæð og kjallara. Er húsið með síðasta leyfið sem verður veitt í miðbænum að sinni. Samkvæmt nýjum teikningum verður
húsið 546,4 fm eftir breytingar þar sem að kjallarinn verður dýpkaður og gólfpláss mun því
aukast. Einnig eru teiknaðar 2 íbúðir á annari hæð og 1 stór í risi. Í ljóst breyttra áætlana
með rekstur veitingastaða í Austursræti og Lækjargötu er hér tilvalið tækifæri á ferðinni.
Verð 190 milljónir.
Allar nánari upplýsingar hjá Stefáni, Sigfúsi eða Viðari í síma 4144600

LITIÈ Å HEILD LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK LIT 3KIPULAGSSTOFNUN
AR OG MATSSKÕRSLU %IGNARHALDSFÁLAGSINS 0ORTUS M¹ SJ¹
¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR WWWSKIPULAGIS

www.visir.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Einbýli

Keilufell - Rvk.

2 herbergja

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

Skarðshlíð - Akureyri
Rúmgóð 2ja herb. 61,5 fm. íbúð
á jarðhæð í blokk á góðum stað
skammt frá verslunarmiðstöðinni á Glerártorgi. Geymsla með
tveimur 2 stórum suðurgluggum. Rúmgott þvottahús í sameign er við hliðina á íbúðinni.
Hagstæð ákvílandi lán í erlendri
mynt með mjög lágum vöxtum
Verð 11,6 millj.

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

Stærri íb. og sérh.

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

Frum

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

Gunnar Magnússon

sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Ólafur H. Haraldsson

sölumaður

Ólafur M. Sævarsson

sölumaður

Vilborg G. Hansen

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður

Vignir Daðason

sölumaður

Yngvi Laxdal

sölumaður

Rannveig Sveinsdóttir
Ómar Haraldsson

Nýbyggingar

3 herbergja

bókari
framkv.stjóri

Hraunbær - Hveragerði

Falleg
raðhús
í
byggingu, 143,3 fm
að stærð og þar af
25 fm í innbyggðum
bílskúr í Hveragerði.
Eignin skiptist í:
Anddyri, hol, 2 herbergi, baðherbergi,
stofa,
eldhús,
þvottahús, geymsla og bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin án gólfefna að innan með grófjafnaðri lóð.
Verð 26,8 millj. fyrir endahús og 24,9 millj. fyrir miðjuhús

Gullsmári - Kóp.

3 herbergja

Álfatún - Kóp.
• 3 herb. íbúð á efstu hæð
91,4 fm.
• Útsýni.
• Vandaðar innréttingar.
• Stutt í Snælandsskóla, leik
skóla og HK íþróttasvæðið.
• Við Fossvogsdalinn.
• Laus við kaupsamning.
• Verð 23,3 millj.

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

2 herbergja

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja
73,7 fm íbúð 1.hæð í litlu og
snyrtilegu fjölbýlishúsi í Smáranum. 2 rúmgóð svefnherbergi
með skápum og baðherbergi
með baðkari með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.
Eldhús með borðkrók. Stofa
með útgengi á hellulagða verönd. Eign í hjarta Smárans.
Stutt í alla verlsun og þjónustu.
Verð 19,9 millj.

tölvuumsjón/frágangur

Ingvaldur Mar Ingvaldsson

2 herbergja

Mjög stór og rúmgóð 161,4
fm, sjö herbergja efri sérhæð
í snyrtilegu og klæddu þríbýlishúsi með glæsilegu útsýni og aukaherbergi í kjallara ásamt 26,1 fm sérbyggðum bílskúr á frábærum stað í
vesturbæ Kópavogs. Eignin
skiptist í 4 svefnherb., stóra
stofu og arinstofu, góða borðstofu sem mætti loka og nota sem herbergi
ásamt aukaherb. í kjallara. Stutt í gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaugina og skóla ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 38,4 millj.

móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir

Þinghólsbraut - Kóp.

Ljósheimar - Rvk.
Góð 52,9 fm 2ja herbergja íbúð
á sjöundu hæð, frábært útsýni,
að Esju og Bláfjöllum. 1 svefnhverbergi, eldhús með flísum á
gólfi, stofa með útgengi á austur svalir, baðherbergi með
sturtu. Sameign snyrtileg og vel
um gengin, sérgeymsla með
hillum, þvotta-og þurrkherbergi
með sameiginlegri þvottavél,
hjóla-og vagnageymsla, séð er
um þrif. Verð 15,5 millj.

2 herbergja

Gautland - Rvk.
Björt og rúmgóð 60,4 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
3ja hæða fjölbýli sem er með
klædda gafla, góður staður í
fossvoginum, flott útsýni.
Mögulegt að opna út í garðinn
þar sem er suður tré sólpallur.
Verð 17,8 millj.
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Hvort á þjóð að þjóna flokki eða flokkur þjóð?
E

kki þarf að ganga í grafgötur
um að tíðindi 2. júní 2004 verða
skráð á spjöld Íslandssögunnar.
Þann dag braut forseti lýðveldisins
blað með því að beita málskotsrétti
sínum og þó fyrr hefði verið. Stjórn
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks
hafði þá einu sinni sem oftar kveikt
elda misklíðar og sundurlyndis í
samfélaginu en sá nú sitt óvænna,
skaraði þó að logunum fram í júlí en
varð þá frá að hverfa. Enn þann dag
í dag paufast þó innsti kjarni annars flokksins við að blása í kulnandi
glæður.
Í apríl 2007 ályktar landsfundur

Sjálfstæðisflokksins að svipta skuli
forseta
Íslands
málskotsréttinum.
En væri það skynsamlegt?
Í
26.
grein
stjórnarskrárinnar segir meðal
%).!2
annars: „Nú synj3)'-!233/.
ar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það
þó engu að síður lagagildi, en leggja
skal það þá svo fljótt sem kostur er
undir atkvæði allra kosningabærra
manna í landinu til samþykktar eða
synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu.“ Hér fer varla milli mála
að forsetinn afnemur ekki sjálfur
lagafrumvarp heldur gefur þjóð-

Vanræksla
Samfylkingarinnar

inni kost á því. Í júlí 2004 tók ríkisstjórnin hins vegar upp hjá sjálfri
sér að afnema nýsett fjölmiðlalög
þannig að almenningur fékk ekki að
fella sinn dóm.
Forseti Íslands er þjóðkjörinn og
er það meira en sagt verður um ráðherra landsins. Í 11. grein stjórnarskrárinnar segir að 3/4 hlutar Alþingis geti vikið forseta frá áður
en kjörtímabili hans lýkur og skuli
þá borið undir þjóðaratkvæði hvort
honum er stætt á að taka aftur við
embætti. Aðhaldið kemur því ekki
aðeins frá þjóðinni heldur líka frá
Alþingi. Þannig eru hömlur á að
forsetinn beiti málskotsréttinum í
óhófi eða eftir geðþótta.
Til viðbótar málskotsrétti forseta Íslands væri bráðnauðsynlegt

Gerum hvern einasta dag ársins að „degi umhverfisins“

Umhverfi okkar er í stórhættu,
ekki síst vegna skeytingarleysis okkar..
...en hvað getum við gert sem skiptir máli?

5-2¨!.
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...notað
vistvæna orkugjafa
og valið vistvæn
byggingarefni
og málningu

S

amfylkingin reynir enn að fría
sig ábyrgð á skorti á hjúkrunarrýmum í Reykjavík. Það gerði
m.a. Steinunn V. Óskarsdóttir, frambjóðandi flokksins hér í
Fréttablaðinu síðasta laugardag,
21. apríl. Staðreyndirnar tala
hins vegar sínu
máli.
Eina
hjúkrunarheimilið sem ákvörðun var tekin um
og byggt var í
Reykjavík í 12
ára
stjórnar34! -®,,%2
tíð R-listans var
hjúkrunarheimilið Sóltún, sem var
byggt í einkaframkvæmd og var
alfarið á vegum ríkisins.
Nokkur hjúkrunarheimili voru
byggð eftir 1980 í tíð sjálfstæðismanna við stjórn Reykjavíkurborgar. Þetta eru hjúkrunarheimilin Droplaugarstaðir sem var opnað
1981, Seljahlíð 1986, Skjól, sem var
byggt 1985-1988, Eir, byggt á árunum 1990-1995 og Skógarbær sem
var byggt á árunum 1996-1997,
en ákvörðun um byggingu þess
var tekin í tíð sjálfstæðismanna.
Reykjavíkurborg kostaði að fullu
byggingu Droplaugarstaða og 65%
af byggingu Seljahlíðar, en 35%
komu úr framkvæmdasjóði aldraðra. Borgin greiddi að auki 30%
af byggingarkostnaði Skógarbæjar. Skv. lögum á borgin í raun aðeins að leggja til 15% byggingarkostnaðar, en sjálfstæðismeirihlutinn í Reykjavík lagði meira til,
til að mæta brýnni þörf aldraðra
borgarbúa. Í tíð R-listans var látið
reka á reiðanum, m.a. með þeim
afleiðingum sem við sjáum í dag.
Á þriðja hundrað aldraðra Reykvíkinga á biðlista eftir hjúkrunarrýmum í Reykjavík.
Samkomulag sem undirritað var milli borgarstjóra og heilbrigðisráðherra rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar 2002 strandaði
ekki síst á töfum í skipulagsvinnu
Reykjavíkurborgar. Það er auðvelt að skella skuldinni á ríkið, en
verkin tala sínu máli og í tíð Rlistans voru málefni aldraðra svo
sannarlega látin sitja á hakanum.
Má í því sambandi benda á að nánast algjör stöðnun var í uppbyggingu þjónustuíbúða, félags- og
þjónustumiðstöðva og leiguíbúða
fyrir eldri borgara í Reykjavík í
tíð R-listans.
Ný sókn í þessum málum er
hafin með nýjum meirihluta sjálfstæðismanna í Reykjavík, en bygging hjúkrunarheimila, leiguíbúða,
þjónustuíbúða og almennra íbúða í
þjónustukjörnum er á teikniborðinu, auk tveggja nýrra þjónustumiðstöðva.
Já, staðreyndirnar tala sínu máli
og undan þeim getur sviðið.

eða straumnum inn í tiltekinn safnað. Aðrir renna á fagurt fyrirheitajarm þó að margt hafi verið svikið og enn fleira trassað misserin á
undan. Þegar á reynir er hjarðeðlið
þó sjaldnast með slíkum endemum
að vegferð Flokksins gleðji hjartað í einu og öllu. Með vaxandi upplýsingaflæði hlýtur að teljast eðlilegt og sanngjarnt að almenningur
fái meira svigrúm til að hafna nýsettum lögum. Því þrengri skorður sem flokksmenn í innsta hring
vilja setja við því, þeim mun ljósara
verður hvort þeir hafa meira álit
á dómgreind fáeinna forkólfa eða
meirihluta þjóðarinnar.
Hvort á að þjóna hinu: Þjóð flokki
eða flokkur þjóð?
Höfundur er íslenskufræðingur.

að tiltekið hlutfall atkvæðisbærra
manna, til dæmis einhvers staðar á
bilinu 7-15%, gæti komið því til leiðar að nýsamþykkt lagafrumvarp
yrði borið undir þjóðaratkvæði. En
ekki er hlaupið að því að safna tugþúsundum undirskrifta á stuttum
tíma svo að opinbert og óyggjandi
sé. Málskotsréttur þjóðkjörins forseta getur því á ögurstundu tryggt
framgang lýðræðisins, ekki síst ef
lagasetning frá Alþingi er með afbrigðum hæpin eða afdrifarík.
Í stjórnmálum rekast margir í
sömu hjörð og verða jafnvel ekki
viðskila fyrr en við móðuna miklu,
sama hve lengi forystusauðirnir feta krákustíga, fúafen, hengiflugsbarma eða aðrar álíka villigötur. Sumir fylgja sínum nánustu

...slökkt á ljósum og tekið tæki
og straumbreyta úr sambandi
þegar þau eru ekki í notkun

...valið leikföng
og húsgögn úr
náttúrulegu
og eiturefnafríu
hráefni

...valið tölvubúnað og
prentara með hliðsjón
af umhverfisáhrifum,
endurunnið pappír
og verslað á netinu

...valið rúmföt úr lífrænni
bómull, notað kommóðu
frá ömmu, kveikt á kertum
úr endurnýttu vaxi
og lesið góða bók

...valið sjónvarp og
hljómflutningstæki
með tilliti til orkusparnaðar

...valið lífrænar, uppruna-,
umhverfis- og siðgæðisvottaðar vörur.
Nýtt vel það sem við kaupum!

...valið umhverfisvottað þvottaefni og hreinlætisvörur,
orkunýtna þvottavél,
þurrkað þvottinn á snúru og ekki
látið vatn renna óþarflega lengi

...gefið
smáfuglunum

©2007 Náttúran.is

5-2¨!.
-¹LSSKOTSRÁTTUR FORSETA

..valið umhverfisvænan bíl
og notað hjól eða gengið
styttri vegalengdir,
fylgst með rafmagnseyðslunni
og haldið stofuhita í 20ºC

...flokkað
rusl og jarðgert
lífrænan
úrgang

..við erum gerendurnir og okkar ákvarðanir
marka umhverfið hvern einasta dag.
Tökum ábyrgð!

Styrktaraðilar:

LANDBÚNAÐARÁÐUNEYTIÐ

UMHVERFISRÁÐUNEYTIÐ

Jb]kZg[^h[g¨Âhajg{Â

MINNINGARSJÓÐUR

MARGRÉTAR BJÖRGÓLFSDÓTTUR

Náttúran.is opnar í dag kl. 13:00

Höfundur er alþingismaður.
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Enn um Biblíuþýðingu
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inar Sigurbjörnsson prófessor í guðfræði snýtir sér á
síður Fréttablaðsins vegna gagnrýni minnar á nýja Biblíuþýðingu
og augljósar falsanir þýðingarnefndarinnar. Grein hans ber yfirskriftina „Ég snýti mér í foragt!“
Í snýtum sínum gagnrýnir guðfræðiprófessor Einar að ég hafi
ekki snúið mér til þýðingarnefndarinnar, en það er ekki rétt hjá
honum. Ég fordæmdi vinnubrögðin við þýðinguna bæði á fundi sem
Biblíufélagið boðaði til og einnig
með bréfi til framkvæmdastjóra

Biblíufélagsins.
Það mátti vera
ljóst að tilhögun vinnubragða
við þýðinguna er
afar
gagnrýniverð og einnig
mátti ljóst vera
af fyrri reynslu
að brotavilji þýðingarnefndarinn'5..!2
¶/234%).33/.
ar var mikill og
einbeittur eins og
þegar hefur komið í ljós. Sannleikurinn bítur ekki á þessum mönnum eins og dæmin sýna.
Því miður hafa lúterskir menn
beitt þeirri lúalegu aðferð í gegnum árin að falsa Biblíuþýðingar

vegna þess að ýmsar kenningar
þeirra þola ekki biblíulega skoðun. Að leggja í þann leiðangur
einu sinni enn á öld upplýsingar
er með hreinustu ólíkindum. Hver
og einn sem hefur aðgang að netinu og hefur einhverja þekkingu
á erlendum málum getur skoðað
frumtexta og borið saman þýðingar. Einokun þessara manna er
rofin fyrir löngu. Með þessum
óvönduðu vinnubrögðum og fúski
er verið að vega að heilagri ritningu og grafa undan trausti hennar meðal landsmanna. Ég fullyrði
að með þessari þýðingu er gerð
árás á menningarsögu okkar og
guðskristni.
Guðfræðiprófessor Einar gagn-

Hafið á degi umhverfisins
5-2¨!.
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agur umhverfisins er öðru
fremur til þess hugsaður að
umræða um málefni umhverfisins
sé sett í kastljós fjölmiðlanna. Við
vinstri græn fögnum deginum og
tökum þessari áskorun, þó okkur
þyki sjálfsagt að málefni umhverfisins séu á dagskrá alla daga ársins.
En flestar gjörðir okkar hafa áhrif á
umhverfið á einhvern hátt.
Það er eðlilegt að fiskveiðiþjóð í
miðju Atlantshafinu leggi mikið upp
úr því að vernda hafið umhverfis
landið og sumt höfum við gert vel í
þeim efnum en annað hefur setið á
hakanum.
VG leggur áherslu á að litið sé á
verndun og nýtingu lífrænna auðlinda hafsins í sem heildstæðustu
samhengi. Við leggjum áherslu
á rannsóknir til að fá sem skýrasta mynd af sem flestum þáttum í vistkerfi sjávar og samspili
þeirra. Og við leggjum áherslu á
það sem við köllum sjálfbæra sjávarútvegsstefnu, sem tekur í senn
mið af umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum þáttum með
það að markmiði að varðveita náttúru og lífrænar auðlindir hafsins,
treysta byggð og atvinnu sem víðast og skapa sem mest verðmæti af
sjávarauðlindunum innanlands. En
við leggjum líka mikið upp úr vernd
þeirra svæða sem fóstra nytjastofna okkar og annað lífríki. Í því
efni beinum við sjónum að hafinu

sjálfu, ströndinni
umhverfis landið
og hafsbotninum.
Í Grænni framtíð, stefnu VG um
sjálfbæra þróun,
setjum við fram
markmið til langs
tíma, en gerum
jafnframt grein
+/,"2².
fyrir
ákjósan(!,,$«23$«44)2
legum leiðum að
þeim markmiðum. Þannig teljum
við nauðsynlegt að við alla nýtingu
sjávarauðlindarinnar sé gætt varúðarsjónarmiða og að nýtingin sé
siðferðilega ábyrg. Til þess þurfa
allar ákvarðanir um nýtingu að
byggja á heildarsýn, bestu fáanlegu
þekkingu og öflugum grunnrannsóknum. Á næstu fimm árum teljum við brýnt að efla hafrannsóknir
með sérstakri áherslu á að fylgjast
með samspili tegundanna og viðgangi staðbundinna stofna. Einnig
þarf að efla möguleika rannsóknarstofnana á að skoða áhrif mismunandi veiðarfæra, bera saman árangur fiskverndaraðgerða, rannsaka
áhrif ólíkra veiðarfæra á hafsbotninn og sinna fleiri slíkum rannsóknarverkefnum sem ekki hefur verið
sinnt sem skyldi, m.a. vegna fjárskorts. Þá þarf að gefa gaum að alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi í því
augnamiði að styrkja vísindalegan grundvöll fiskveiðistjórnunar og
framleiðslu.
Við Íslendingar erum bundin af
alþjóðasamningum sem varða umgengni við lífríki og náttúruna. Þar

má nefna Ríó-yfirlýsinguna frá 1992,
CITES-samninginn frá 1973 um alþjóðaverslun með tegundir villtra
dýra og plantna í útrýmingarhættu
og Bernar-samninginn frá 1979 um
vernd villtra dýra og plantna og búsvæða þeirra í Evrópu. Þessa samninga viljum við vinstri græn efna
en teljum nokkuð skorta á að svo
sé í dag. Við erum einnig aðilar að
samstarfi Norðurlandaþjóðanna um
sjálfbær Norðurlönd. Í samræmi
við það þyrftum við að taka orkunotkun í sjávarútvegi sérstaklega til
skoðunar í þeim tilgangi að stuðla að
orkusparnaði og nýtingu vistvænna
orkugjafa í sjávarútvegi. Rannsóknir gefa vísbendingar um að báta- og
strandveiðiflotinn skili margföldu
aflaverðmæti á hvert tonn af olíu
miðað við það sem gerist í togaraútgerð. Nauðsynlegt að vinna markvisst að því að draga úr orkunotkun
á aflaeiningu.
Því miður er umræðan um umhverfismál stundum föst uppi á
þurru landi. Á degi umhverfisins
gefst okkur tækifæri til að breikka
umræðuna svo hún nái út fyrir
strandlengjuna og út á sjó. Það er
næsta skref í umhverfismálunum
því hafið er órjúfanlegur hluti af
umhverfi okkar Íslendinga, enda
búum við langflest nálægt hafinu.
Vinstri græn hafa lagt sitt af mörkum í þeirri umræðu með umhverfisstefnunni Græn framtíð. Nú vantar
okkur aðeins umboð kjósenda til að
koma stefnunni í framkvæmd.
Höfundur er alþingismaður.

rýnir að ég tek útgáfuna frá 1981
fram yfir þá þýðingu sem kemur
út í haust vitandi að hún ber einnig fingraför lúterskra falsara.
Staðreyndin er sú að sú þýðing
er illskárri en sú ónýta bók sem
við eigum von á í haust þó hún sé
fjarri því að vera eins og bæri og
enn vegna ótta lúterskra við sannleikann.
Guðfræðiprófessor Einar talar
niður til okkar sem erum utan
þjóðkirkju með miklum hroka
og gerir því jafnvel skóna að við
ætlum að hagnast á því að kaupa
gömlu þýðinguna. Í framhaldi af
þeim hugleiðingum guðfræðiprófessors Einars ætti hann að svara
því hversu mikið þessi ólánsþýð-

ing hefur kostað. Er það rétt að
þýðingarnefndin hafi sólundað
tugum milljóna í þetta óhappaverk – eða er upphæðin enn hærri?
Hversu margir eru silfurpeningarnir, Einar?
Það má vel vera að guðfræðiprófessor Einar telji okkur lítilsigld og ómerkileg sem erum ekki
í kirkjudeildinni hans og það er
e.t.v. rétt hjá honum, en það má
hann vita að hámenntaðir Biblíudólgar í fílabeinsturnum háskólanna sem ekki klæðast öðru en
nýju fötum keisarans fara í taugarnar á okkur.
Höfundur er forstöðumaður
Krossins.

Heilsa á
heimsmælikvarða
5-2¨!.
'¾ÈI UMÎNNUNAR

F

rá upphafi hafa RAI-mælitækin verið í sífelldri þróun hjá
InterRAI, í samstarfi fagaðila frá
tuttugu löndum og tekur Ísland
virkan þátt í því samstarfi.
RAI-hugmyndafræðin hefur á
undanförnum árum rutt sér til
rúms sem áhrifarík leið til að auka
gæði heilbrigðisþjónustu annars
vegar og stýra betur fjármunum
hins vegar. Á vegum alþjóðlegra
samtaka, InterRAI (http://interrai.org), hefur verið skilgreindur
fjöldi samhæfðra mælitækja sem
öll miða að því að mæla nákvæmlega líðan og aðbúnað þeirra sem
nýta sér tiltekna þjónustu heilbrigðiskerfisins.
+ERFI TIL AÈ AUKA G¾ÈI HEILBRIGÈIS
ÖJËNUSTU
Þróun RAI-mælitækjanna hófst
árið 1986 í BNA. Í fyrstu var RAI
eingöngu hugsað sem matskerfi
til að auka gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum en með tímanum
hefur aðferðafræðin verið víkkuð út á fleiri tegundir heilbrigðisþjónustu. Skammstöfunin RAI er
stytting á ensku orðunum, „Residential Assessment Instrument“,
sem á íslensku hefur verið þýtt
sem raunverulegur aðbúnaður
íbúa.
Á Íslandi starfar RAI-stýrihópur, IceRAI, á vegum heilbrigðs- og
tryggingamálaráðuneytisins auk
þess sem skilgreindir hafa verið
tæknilegir stýrihópar sem stýra
tæknilegri þróun hinna mismunandi RAI-mælitækja. Landlæknir
hefur eftirlitsskyldu með skráningu gagna auk þess að gæta að
samræmingarhlutverki mælitækjanna. Rekstraraðilar heilbrigðisþjónustunnar nýta sér mælitækin til að mæla kostnað þjónustunnar og heilbrigðisstarfsmenn nýta
sér þau til að bæta gæði þjónustunnar.
!LÖJËÈLEG M¾LIT¾KI NOTUÈ Å +ÅNA
OG ¹ ¥SLANDI
RAI-mælitækin samastanda af ellefu sérhæfðum mælitækjum sem
byggja á sameiginlegum grunni.
Þetta eru mælitæki fyrir dvalar- og hjúkrunarheimili, heimaþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu,
öldrunarlækningar, skimun, notendur þjónustuíbúða, líknarþjónustu, bráðasjúkrahús, samfélagsog geðheilbrigðisþjónustu, fatlaða og þroskahefta.
Hvert mælitæki samanstendur af mati á líðan og aðbúnaði einstaklinga annars vegar og niðurstöðum fyrirfram skilgreindra
útreikninga hins vegar. Mat er
framkvæmt með þeim hætti að
heilbrigðisstarfsmaður
safnar
upplýsingum um einstakling, með
því að spyrja hann eða þá sem
honum eru nákomnir, og fyllir út
matseyðublað viðkomandi mælitækis. Út frá matinu eru framkvæmdir útreikningar sem skila
niðurstöðum sem segja til um aðbúnað sem og líkamlegt og andlegt atgervi einstaklings. Út frá
niðurstöðunum er síðan mögulegt

að
skipuleggja
þjónustuna
þannig að hverjum og einum
sé sinnt miðað
við eigin þarfir. Þar með aukast gæði þjónustunnar. Eins geta
upplýsingar um
"*!2.) ¶«2
hópa einstaklinga
"*®2.33/.
gefið vísbendingar um hvar skórinn kreppir og þar með haft áhrif
á þjónustu við smærri og stærri
hópa einstaklinga. Út frá niðurstöðum má einnig sjá kostnað
við þjónustuna, hvort sem það er
fyrir einstaklinga eða smærri eða
stærri hópa.
Til að nýta sem best þær upplýsingar sem mælitækin innihalda og
auka gæðin með skilvirkum hætti
kom fljótt í ljós að þróa þyrfti hugbúnað til að halda utan um upplýsingar RAI-mælitækjanna. Á Íslandi hefur þróun þess hugbúnaðar verið í höndum Stika ehf.
3AMSTARF HINS OPINBERA OG SVEIT
ARFÁLAGA
Tvö mælitæki hafa verið tekin í
notkun á Íslandi nú þegar og innan
skamms verða önnur tvö tekin í
notkun. Annars vegar RAI-mælitækið fyrir dvalar- og hjúkrunarheimili en það hefur verið í notkun á Íslandi frá 2002. Árið 2004
hófst þróun á RAI-mælitæki fyrir
heimaþjónustu og hét verkefnið samstarfsverkefni Félagsþjónustunnar- og Heilsugæslunnar í
Reykjavík. Haustið 2006 fór af
stað hönnunarvinna fyrir næstu
tvö RAI-mælitækin þ.e. fyrir geðheilbrigðisþjónustu og öldrunarlækningar.
-IKILV¾GUR Ö¹TTUR
Öll mælitækin eiga sér sameiginlegan kjarna. Við hönnun kerfisins
var því leitast við að láta hugbúnaðinn og skráningu gagna endurspegla þann kjarna. Öll kerfin hafa
því staðlaðan máta við skráningu
og birtingu gagna og samþætting
mismunandi RAI-kerfa verður
mun auðveldari. Gert hefur verið
ráð fyrir því að auðvelt sé að samþætta RAI-kerfið við ýmis önnur
kerfi. Jafnframt er hægt að flytja
og yfirfæra skráningar úr einu
RAI-kerfi yfir í annað til dæmis
frá heimaþjónustukerfi yfir í dvalar- og hjúkrunarheimili þegar einstaklingur flyst á hjúkrunarheimili úr heimaþjónustu. Að auki má
nefna að þar sem mælitækin eru
þróuð með stöðluðum hætti auðveldar það allan samanburð á upplýsingum milli landa.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun
um frekari útbreiðslu núverandi
kerfa eða þróun þeirra mælitækja
sem ekki hafa verið innleidd á Íslandi en vafalaust yrði það til að
bæta þjónustu og eins til að bæta
áætlanir og mælingar á kostnaði
við umönnun og þjónustu í mismunandi tegundum heilbrigðisþjónustu.

Höfundur er stærðfræðingur og
tæknilegur framkvæmdastjóri
Stiku ehf.
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Teygja sig nú um mestallan heim
Samskip hafa tekið upp samstarf við
flutningafyrirtækið
Gulf
Agency
Company (GAC) sem er með höfuðstöðvar í Dubai. Peder Winther,
framkvæmdastjóri
frystivöruflutningasviðs Samskipa, tilkynnti um
samstarfið við opnun sjávarútvegssýningarinnar í Brussel (Europan Seafood
Exposition) í gær.
Með tilkomu samstarfsins segjast
Samskip nú geta boðið stórbætta þjónustu í frystivöru- og flutningsmiðlun
í Suðaustur-Asíu, á Indlandi, í Austurlöndum nær og í nokkrum löndum
Afríku, þar á meðal Egyptalandi og
Suður-Afríku.
Peder Winther segir að uppbygging frystivöru- og flutningsmiðlunar
Samskipa byggist á reynslu félagsins
í flutningum á frystum sjávarafurðum

0%$%2 7).4(%2 &RAMKV¾MDASTJËRI FRYSTIVÎRU
FLUTNINGASVIÈS 3AMSKIPA SEGIR FÁLAGIÈ ¹ HÎTTUN
UM EFTIR SAMSTARFSFYRIRT¾KJUM UM HEIM ALLAN
MEÈ ÖAÈ FYRIR AUGUM AÈ EFLA FLUTNINGANET SITT

og að með því að tengja saman þjónustunet félagsins og samstarfsfyrirtækja sé nú hægt að bjóða heildstæða
flutningsþjónustu frá dyrum sendanda
að dyrum móttakanda á heimsvísu,
sama um hvaða varning er að ræða.
Samkomulagið við GAC kemur í kjölfar tveggja annarra samstarfssamninga Samskipa í Suður-Ameríku, en félagið styrkti einnig nýverið stöðu sína í
Norður-Ameríku með kaupum á helmingshlut í Bayside Food Terminal í Kanada. Þá er ekki langt síðan tilkynnt var
um samstarf við Interocean Shipping
Corporation í Japan. Peder Winther
segir Samskip hins vegar langt frá því
að leggja árar í bát í þessum efnum
og nefnir möguleikann á frekara samstarfi í Suður-Ameríku.
ËK¹

Verslanakeðjan Tesco skilar metári
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FASTEIGNUM HEFUR EKKI DREGIST JAFN HRATT
SAMAN Å "ANDARÅKJUNUM OG Å MARS SÅÈAN
Å BYRJUN ¹RS ¹RIÈ 
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Enn fækkar
kaupendum
Sala á íbúðum dróst saman um 8,4
prósent á milli mánaða í Bandaríkjunum í mars en samdrátturinn
hefur ekki verið meiri síðan í janúar árið 1989. Á sama tíma hefur
sala á nýjum íbúðum ekki verið
minni í tæp fjögur ár. Greinendur
segja samdráttinn merki um
veika stöðu fasteignamarkaðarins vestra sem hefur dalað mikið
það sem af er árs. Þeir segja óvíst
hvort botninum sé náð.
Bloomberg segir eigendur fasteigna sem hafi hug á að selja fasteignir sínar trega til að lækka
verð á eignum sínum til að liðka
fyrir sölunni. Því séu líkur á að
fjölmargar íbúðir eigi enn eftir að
koma á markaðinn vestra.
JAB
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TILKYNNT UM FJÎGURRA MILLJARÈA KRËNA
KRËNUBRÁFAÒTG¹FU

Enn meiri
krónubréf
Í gærmorgun var tilkynnt um fjögurra milljarða króna krónubréfaútgáfu. Krónubréf eru skuldabréf
í íslenskum krónum sem gefin eru
út erlendis.
Í Vegvísi Landsbankans segir
að þar með sé krónubréfaútgáfan
komin í 22 milljarða króna í apríl.
Í mánuðinum hafa bréf að andvirði fjórtán milljarða króna fallið á gjalddaga.
Gengisvísitala krónunnar er nú
118,6 stig. Hún styrktist um 0,38
prósent í gær. Velta á gjaldeyrismarkaði nam rúmum 11 milljörðum króna í gær. Krónubréfaútgáfa styður við gengi krónunnar
sem hefur styrkst um 0,5 prósent í
mánuðinum.
HHS

Breska verslanakeðjan Tesco skilaði hagnaði upp á 2,55 milljarða
punda, jafnvirði rúmra 332 milljarða íslenskra króna fyrir skatta
og gjöld á síðasta ári. Þetta er 13
prósenta aukning á milli ára og
enn ein metafkoman fyrir þessa
stærstu stórmarkaðakeðju Bretlandseyja.
Velta Tesco nam 46,6 milljörðum punda, jafnvirði 6.071 millj-

arða króna, sem er 10,9 prósenta
aukning á milli ára. Þetta jafngildir því að verslanir undir merki
Tesco hafi tekið inn 4.800 pund,
hvorki meira né minna en 625.392
íslenskar krónur, á hverri einustu
mínútu á síðasta ári.
Tesco rekur 1.500 verslanir í
Bretlandi en hefur síðustu misserin opnað verslanir á nýjum mörkuðum, svo sem í Kína. Auk þess

-%¨ 0/+! &2
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er áætlað að
opna verslanir
í Bandaríkjunum.
Mestur hluti
af
hagnaði
verslanakeðjunnar
kemur
hins vegar frá
breska markaðnum.
Stór

hluti af aukningunni kemur frá
vexti í netverslun og sölu á öðrum
vörum en mat. Tesco hefur verið
harðlega gagnrýnt fyrir einokunartilburði á breska matvörumarkaðnum. Hlutdeild verslanakeðjunnar í Bretlandi nemur 31,2
prósentum sem er meira en samanlögð markaðshlutdeild tveggja
næststærstu verslanakeðja landsins, Asda og Sainsburys.
JAB
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„Ég fæ góða útrás með því að
skrifa fyrir kirkjuna. Ég er í stóru
prestakalli, þarf alltaf að koma
fram og tala og ekki mikill tími
fyrir aðrar skriftir.“
%ÈVARÈ )NGËLFSSON SËKNARPRESTUR
¹ !KRANESI OG RITHÎFUNDUR F¾DDIST
ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Róbinson Krúsó kemur út

 0JOTR )LYICH 4SJAÅKOVSKÅ TËN

 ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RUM KOM
ÒT SK¹LDSAGAN 4HE ,IFE AND 3TRANGE
!DVENTURES OF 2OBINSON #RUSOE EFTIR
$ANIEL $EFOE ÒT EÈA EINFALDLEGA
2ËBINSON +RÒSË
"ËKIN FJALLAR UM SJËMANNINN
2ËBINSON +RÒSË SEM LENDIR Å SKIPS
SKAÈA OG SKOLAST UPP ¹ STRÎND ¹
EYÈIEYJU ¶AR DVELST HANN Å  ¹R
VINTÕRIÈ ER BYGGT ¹ ¾VI SKOSKA SJË
MANNSINS !LEXANDER 3ELKIRK SEM
EYDDI FJËRUM ¹RUM ¹ EYÈIEYJU UNDAN
STRÎNDUM 3UÈUR !MERÅKU Å BYRJUN
¹TJ¹NDU ALDAR OG EINNIG REYNSLU ÕM
ISSA ANNARRA SEM HAFA LENT Å SKIPSK
AÈA
(ÎFUNDURINN $ANIEL $EFOE VAR
ËSKÎP VENJULEGUR %NGLENDINGUR AF
MILLISTÁTT (ANN VAR EKKI MENNTA

2«").3/. +2²3« VINTÕR

IÈ UM SJËMANNINN 2ËBIN
SON +RÒSË KOM ÒT ÖENNAN
DAG ¹RIÈ 

SK¹LD F¾ÈIST

MAÈUR EINS OG FLESTIR RITHÎFUND
AR SÅNS TÅMA ¶ESS Å STAÈ VAR HANN
KAUPMAÈUR SEM VARÈ GJALDÖROTA
¹RIÈ  OG FËR EFTIR ÖAÈ AÈ SEMJA
PËLITÅSK DREIFIRIT TIL AÈ FRAMFLEYTA SÁR ¥
EINU ÖEIRRA GERÈI HANN GRÅN AÈ MEÈ
LIMUM ENSKU KIRKJUNNAR OG VAR FYRIR
VIKIÈ HANDTEKINN EN SLAPP ¹ ENDAN
UM VIÈ FANGELSISDËM $EFOE STOFN
AÈI Å FRAMHALDINU STJËRNM¹LABLAÈ
IÈ 2EVIEW SEM HANN GAF ÒT ¹ ¹RUN
UM  TIL  (ANN FËR EKKI AÈ
SEMJA SK¹LDSÎGUR FYRR EN HANN VAR
KOMINN ¹ SEXTUGSALDURINN
!UK SÎGUNNAR UM 2ËBINSON
+RÒSË SAMDI HANN -OLL &LANDERS OG
2OXANA $EFOE LÁST Å ,ONDON ¹RIÈ
 EINUM DEGI ¹ÈUR EN TËLF ¹R
VORU LIÈIN FR¹ ÒTG¹FU 2ËBINSON +RÒSË

 (ËTEL 2EYKJAVÅK OG ELLEFU

ÎNNUR HÒS BRENNA Å MESTA
ELDSVOÈA ¹ ¥SLANDI 4VEIR
MENN FARAST
 &YRSTA ÅSLENSKA ËPERETTAN

¥ ¹LÎGUM ER FRUMSÕND Å
)ÈNË
  ÖÒSUND MANNS MËT

M¾LA 6ÅETNAMSTRÅÈINU Å
7ASHINGTON
 *ÎKULL *AKOBSSON RITHÎF

UNDUR LÁST
 "IFREIÈ ER EKIÈ ¹ H¾STA

TIND ¥SLANDS (VANNADALS
HNÒK ¹ ®R¾FAJÎKLI Å FYRSTA
SINN
 "ORIS *ELTSÅN KOSINN FORSETI

2ÒSSLANDS
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ásgrímur Egilsson
pípulagningameistari, Krummahólum 6,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund laugardaginn 21. apríl. Útför hans fer fram 27. apríl kl. 13.00
frá Fossvogskirkju. Sérstakar þakkir eru til starfsfólks
á hjúkrunarheimilinu Grund fyrir alúð og umhyggju
honum til handa.
Jónheiður Björg Guðjónsdóttir
Steinar Ásgrímsson
Egill Ásgrímsson
Jón Þór Ásgrímsson
Guðjóna Ásgrímsdóttir
Ólafur Ásgrímsson
Ari Gunnar Ásgrímsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Lilja Kristinsdóttir
Skólabraut 5, Seltjarnarnesi,

andaðist að heimili sínu aðfaranótt 19. apríl. Útförin
fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn 3. maí kl. 15.
María Jóna Gunnarsdóttir
Jóhann Bergmann
Soffía Kristín Sigurðardóttir Kjartan Tryggvason
Kristín Elínborg Sigurðardóttir Kristján Gissurarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur pabbi minn, sonur, bróðir,
mágur og frændi,

Karl Rúnar Guðbjartsson

,ÎNG LEIÈ AÈ LANGÖR¹ÈU MARKI
Eitt af stofnfélögum Bandalags íslenskra listamanna, Félag íslenskra listdansara, er statt á tímamótum því um
þessar mundir eru sextíu ár liðin síðan
frumherjar íslenskrar danslistar komu
saman og stofnuðu félagið. Fyrsti formaður þess var Ásta Norðmann en hún
leiddi um árabil hóp frumkvöðlanna.
Var hún eina konan sem kom að stofnun Bandalags íslenskra listamanna en
konur hafa alla tíð verið í forystu listdansins á Íslandi.
Stofnun FÍLD markar upphaf áralangrar baráttu fyrir uppbyggingu listdansins og viðurkenningu listgreinarinnar hérlendis. Óformlegra upphaf listdansins á Íslandi má þó rekja
hundrað ár aftur í tímann eða til konungskomunnar árið 1907 þegar hingað kom í föruneyti konungs danskennari frá danska liðsforingjaskólanum
sem síðar var fenginn hingað á vegum
Leikfélags Reykjavíkur til að kenna og
semja dansa fyrir sýningu félagsins á
Álfhól. Það voru Stefanía Guðmundsdóttir og Árni Eiríksson sem beittu sér
fyrir þessu framfaraspori í menningarsögu okkar.
Þessara tímamóta verður minnst
með eftirminnilegum hætti á næstunni. Í bígerð er heimildarmynd um íslenskan listdans og einnig mun félagið
standa fyrir hátíðarsýningu í Þjóðleikhúsinu í kvöld.
Félag íslenskra listdansara fékk nýverið úthlutað handritsstyrk frá Kvikmyndamiðstöð Íslands vegna heimildarmyndar sem félagið hyggst framleiða. Áætlað er að gera heimildarmynd
í sex þáttum þar sem varpað er ljósi á
íslenskan listdans í sögulegu samhengi.
Fer þróunarvinna verkefnisins senn að
hefjast. Það er Helena Jónsdóttir danshöfundur og kvikmyndagerðarkona
sem mun sjá um gerð myndarinnar.
Hún er ein af okkar fremstu listamönnum í gerð dansstuttmynda og hafa
verk hennar og samstarfsmanna hlotið fjölda viðurkenninga erlendis, bæði
fyrir dansstuttmyndagerð og fyrir að
fara nýjar leiðir í nálgun sinni við gerð

lést fimmtudaginn 19. apríl. Jarðarförin fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 2. maí kl. 13.00.
Unnur Steina Knarran Karlsdóttir
Sigurborg Kristbjörnsdóttir
Birna Guðbjartsdóttir
Skúli Skúlason
Sólrún Guðbjartsdóttir
Friðrik Tryggvason
Unnur Guðbjartsdóttir
Ólafur Tryggvason
Magnus Guðbjartsson
Ester Óskarsdóttir
og fjölskylda.
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myndefnis. „Það er því mikill fengur
fyrir félagið að fá hana til liðs við gerð
myndarinnar,“ segir Irma Gunnarsdóttir sem situr í stjórn FÍLD. „Hér er um
mjög krefjandi og þarft verk að ræða og
spennandi verður að fylgjast með framvindu verkefnisins en stefnt er að því að
ljúka verkinu á næstu þremur árum.“
Félagið hafði ráðið Árna Ibsen leikhúsfræðing til að skrá sögu listdansins
á Íslandi en alvarleg veikindi hans hafa
tafið það verk. Standa vonir til að Ingibjörg fyrrum dansari, dansahöfundur
og skólastjóri Listdansskólans taki að
sér að ljúka því verki.
Hátíðarsýningin í kvöld er haldin í
tengslum við Alþjóðlega dansdaginn
sem ber upp á 29. apríl. Árlega er dagurinn haldinn hátíðlegur víða um heim með
ýmsum hætti og er hann þetta árið tileinkaður börnum og góðri grunnmenntun í listdansi. Það var frá upphafi einn
höfuðtilgangur félagsins og hafa þær
mætu konur sem þar hafa verið í stafni
helgað líf sitt menntun ungra dansara:
í dag stunda hundruð barna og ungmenna dansnám. Dagurinn á að vekja
athygli á stöðu listgreinarinnar, samfélagi listdansara og gildi dansins hér á Íslandi sem og annars staðar í heiminum.
Glæsileg og fjölbreytileg dagskrá verður í boði í Þjóðleikhúsinu í kvöld og sýnd
verða dansverk af ýmsum toga. Sýningin spannar mikla breidd í íslenskum listdansi og munu listdansnemar frá öllum
helstu listdansskólum landsins taka þátt
í sýningunni, allt frá fjögurra ára aldri.
Auk þeirra munu sjálfstætt starfandi
atvinnudansarar sýna vel valin verk í
tilefni dagsins en fyrir tilstilli þeirra
hefur fjöldi og fjölbreytileiki danssýninga aukist allverulega hér á landi á síð-

Fallegir legsteinar
á góðu verði

ustu árum. Sýningin verður einungis
sýnd einu sinni.
Á efnisskránni er verk Helenu Jónsdóttur, Sannar ástarsögur, sem flutt
verður af nýstofnuðum Stúdentadansflokknum. Þess má geta að verk Helenu, Open Source, verður sýnt í Kína á
næstunni á vegum Íslenska dansflokksins en flokkurinn lagði af stað í morgun
í tíu daga sýningarferð til Kína. Flokkurinn er að vanda á faraldsfæti en í gær
var tilkynnt að hann myndi koma fram
á Íslensku menningarhátíðinni Reykjavik to Rotterdam sem er haldin í annað
sinn í Rotterdam í Hollandi í nóvember
næstkomandi.
Fyrstu sporin á sviði Þjóðleikhússins í kvöld taka litlar ballerínur úr Ballettskóla Eddu Scheving. Þær eru 4-6
ára gamlar. Atriði frá nemendum listdansskólanna fylgja þar á eftir en eftir
hlé taka atvinnudansarar við og flytja
frumsamin verk eftir íslenska höfunda.
Nýstofnað danskompaní, Good Company, sýnir verkið Kökur. Það skipa þær
Saga Sigurðardóttir og Margrét Bjarnadóttir en þær eru nýkomnar heim úr
þriggja ára háskólanámi í nútímadansi
og hafa alið manninn í Hollandi að undanförnu. Nemendur við dansbraut
Listaháskóla Íslands sýna nútímadansverk við tónverkið Heklu eftir Jón Leifs
og eru þjóðsögur uppsprettan að verkinu. Lára Stefánsdóttir kynnir nýtt verk
sem er kallað Uglyduck. Höfundar að
baki danshópnum Uglyduck eru Steinunn Ketilsdóttir og Andreas Constantinou. Þá setur Dansleikhúsið á svið sólóverk eftir Maríu Gísladóttur en dansari
í verkinu er Þórdís Schram. Alls munu
um níutíu dansarar koma fram í kvöld.
PBB FRETTABLADIDIS

75 ára
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

María S. Norðdahl
fyrrv. framkvæmdastjóri

er 75 ára í dag.

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.
NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í ﬁlternum.
Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC
Þú setur NicoBloc í ﬁlter sígarettanna sem þú
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í ﬁlternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*
Nicobloc er gert er úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki
lyf og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn
út fyrir aðra fíkn.
*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Aðstoð fyrir alla þá sem vilja hætta að reykja

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

www.lyfja.is
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA
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Alveg frá því að Bráðavaktin hélt innreið sína
í sjónvarpsdagskrána
hef ég verið forfallinn aðdáandi læknaþátta. Hingað til eru
það ofannefnd bráðavakt,
hinn
prúðmannlegi House og svo, að sjálfsögðu,
dramadrottningarnar í Grey’s Anatomy sem hafa náð inn á vinsældalistann. Á Bráðavaktartímabilinu mínu ætlaði ég meira að segja
að verða læknir. Hvort það var til
þess að bjarga lífum eða geta umgengist George Clooney á hverjum
degi hef ég enn ekki gert upp við
mig. Ég var ung og vitlaus (svo ung
reyndar, að það er nánast ógeðslegt

að Clooney hafi kitlað hjartarætur
mínar), og draumurinn entist ekki
lengi. Enda er ógeðsþröskuldurinn
minn frekar lágur og leggur blátt
bann við berskjölduðum líffærum.
Í gegnum læknisþáttaglápið hef
ég fóðrað aðra áráttu. Ég er ekki
viss um að ég teljist opinberlega
til þess ímyndunarveika fólks sem
á ensku kallast „hypochondriacs“.
En það er nú einu sinni svo oft
þannig að í kringum hvern sjúkdóm eru stór grá svæði. Ég hef á
mínum líftíma haldið að ég þjáist
af, í stafrófsröð: berklum, ebólu,
heilahimnubólgu,
holdsveiki,
hundaæði, kúariðu og því sem
House vinur minn kallar iðulega
lúpus. Hér um daginn dreymdi
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mig að ég væri með krabbamein í
mjöðminni, og þyrfti því að gangast undir „bone marrow biopsy“.
Mig er sem sagt meira að segja
farið að dreyma heitin á læknisþáttaensku.
Málið er bara það, og ég er viss
um að ég er ekki ein um þessa
skoðun, að það er einhvern veginn
miklu auðveldara að takast á við
hlutina þegar þeir hafa nafn. Fyrir
utan það að ég uppsker meiri skilning frá fólki ef ég er holdsveik en
ef ég er bara með hrikaleg útbrot
eftir að hafa verið étin með húð og
hári af einhverri illkvittinni flugu.
Já, greining er af hinu góða. Ætli
ég sé ekki bara ímyndunarveik
eftir allt saman.
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Kl. 20.00
Úskriftartónleikar nemenda Listaháskóla Íslands í Salnum. Flutt verða
verk eftir Hrafnkel Pálmarsson og
Hreiðar Inga Þorsteinsson. Verk hins
fyrrnefnda er skrifað fyrir kammersveit og einsöngvara en hins síðarnefnda, tvær vögguvísur, er skrifað fyrir altrödd, fiðlu, lágfiðlu, selló,
kór og kantele sem er þjóðarhljóðfæri Finna.
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SÕNINGUNNI &OSS ¹ +JARVALSSTÎÈUM
¶AR SÕNA MYNDLISTARMENNIRNIR (EKLA
$ÎGG *ËNSDËTTIR «LAFUR %LÅASSON
0AT 3TEIR OG 2ÒRÅ EN SÕNINGUNNI
LÕKUR UM HELGINA

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

H¹TÅÈINNI ,IST ¹N LANDAM¾RA SEM
HEFST ¹ MORGUN &JÎLBREYTTIR LISTVIÈ
BURÈIR ÒTI UM ALLAR KOPPAGRUNDIR
N¾STU TV¾R VIKURNAR

MENNING FRETTABLADIDIS

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning
16.mars
kl. 20:00
 APRföstudagur
LAU  SÕNING
KL 
22.mars
2.sýn kl.
 MAÅﬁmmtud.
LAU  SÕNING
KL20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

 MAÅ FÎS  SÕNING KL 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is
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Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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3KRÅMSLI EFTIR %LFAR ,OGA OG
0ÁTUR %GGERZ
+OMEDÅULEIKHÒSIÈ
4ËNLIST OG HLJËÈ 'UÈNI &RANZSON
,EIKMYND 0ÁTUR %GGERZ

(
+YRKINGSLEGUR EINLEIKUR UM ANNAÈ EN
HEITIÈ GEFUR TIL KYNNA

glataðist því frábært tækifæri til
að gera ljóslifandi heim íslenskra
skrímsla og koma á framfæri
okkar skrímslum gegn þeim aragrúa skrímsla sem erlendir sögumenn hafa gert sér mat úr.
Elfar Logi var afar einhæfur í
fábreyttri túlkun, hreyfingar endurteknar, grettur og kippir. Hann
hefur ágætt nef fyrir augnabliki
en nýtur ekki leikstjórnar sem
lagar hjá honum margendurtekin
brögð. Og fyrir bragðið nær hann
engum tökum á gestum sínum. Það
var leitt – bókstaflega.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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Það var spenningur í áhorfandanum unga um leið og honum var sagt
að sýning Komedíuleikhússins sem
frumsýnd var öðru sinni í Möguleikhúsinu á laugardag fjallaði um
skrímsli. Forynjur heilla hugann
og ógnvættir með fornsögulegu yfirbragði hleypa fjöri í ímyndunaraflið, ógnin og undrunin togast á.
Það urðu því nokkur vonbrigði að
einleikur Elfars Loga Hannessonar
sem hann hafði frumflutt á Bíldudal sumardaginn fyrsta var minnst
um skrímsli heldur bókabéus illa
kvæntan sem var hugfanginn af
fornum sögum um íslensk skrímsli.
Áhuginn þvarr skjótt hjá ungum
áhorfanda.
Hugmynd þeirra Elfars og Péturs Eggerz að gera sér mat úr
þeim aragrúa skrímslasagna sem
hér eru til, og Þorvaldur Friðriksson fréttamaður hefur manna best
safnað og kannað í munnmælum og
vitnisburðum, er hreint ágæt, en úrvinnslan lakleg. Í stað þess að gera
efninu skil snýst hugmyndin við og
verður að löngu spjalli fyrirlesara
í einhvers konar kennslustofu sem
leiðist strax út í langdregna frásögn af sambýli hans við áhugamál og andsnúna eiginkonu. Mórallinn er líklega að fræðimenn og
ráðríkar eiginkonur séu skrímsli.
Hin blæbrigðaríku og ógnvekjandi
munnmæli um skrímsli á land og í
vötnum víkja fyrir búsorgum. Súrt
barnaefni það.
Höfundarnir taka skrímslasögur ekki alvarlega – en áhorfendur þeirra eru alveg til í það. Hér
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Skrímslahjalið snauða
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Hvíldu þig, hvíld er góð?
Iðjusemi hefur löngum verið álitin með mestu dyggðum hér á landi og letin að
sama skapi með verstu
löstum enda vofir hún ávallt
yfir.
Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur og myndlistarmaður, ræðir
um þann löst og rekur með því
smiðshöggið á fyrirlestraröð um
dauðasyndirnar sjö í Grófarhúsinu kl. 17.15 í dag. Fyrirlestraröð
þessi var flutt í Amtmannsbókasafninu á Akureyri fyrr í vetur og
hefur mælst afar vel fyrir bæði
norðan heiða og sunnan.
Þorvaldur segist hafa fengið að
velja sér synd og því varð letin
fyrir valinu. „Ég vildi velja þá sem
stendur mér næst og ég tengi mest
við. Þetta er syndin sem hrjáir
hvað flesta og ætli það verði ekki
þar sem maður verður endanlega
tekinn í bólinu.“ Þorvaldur segist
hafa notað þetta tækifæri til að
losna undan eigin ótta við letina og
komist að ýmsu þegar hann kafaði
dýpra í þær hugmyndir sem við
tengjum við þennan löst.
„Við erum öll upptekin af því að
gera aldrei nóg og vera ekki nógu
dugleg. Það er auðvelt að tengja
dug- og dáðleysi við það að vera
of latur. Í okkar samfélagi skiptir
ekki máli hversu mikið menn gera
– það er aldrei nóg og letin vofir
ávallt yfir. Þegar ég fór að skoða
letina út frá forsendum trúarinnar og hinum dauðasyndunum kom
í ljós að hugmynd okkar um leti er
eiginlega byggð á misskilningi,“
segir Þorvaldur og áréttar að mikilvægt sé að fólk geri sér grein
fyrir hvað átt er við með leti.
„Við höfum gripið í okkur svolítið skrýtna og skakka mynd af letinni og heimfært upp á hana sitt-
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FJALLAR HÒN UM MIKILV¾GI VITNISBURÈ
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hvað sem ekkert á skylt við dauðasyndina.“
Hann segir að í fyrirlestri sínum
kalli hann hlustendur sína til nýrrar ábyrgðar og segist vonast til
þess að þeir finni fyrir sama létti
og hann sjálfur gagnvart þessari
ógnvekjandi synd. „Fyrirlesturinn snýst svolítið um tegund af leti
sem við höfum hingað til ekki tekið
mjög alvarlega. Ef menn gera það
er voðinn vís – maður verður svolítið öðruvísi þenkjandi en ég er
mjög spenntur fyrir þeirri breytingu sjálfur.“ Hann lætur ekki
meira uppi um erindi sitt að svo
stöddu en segir að ef vel takist til
muni efni fyrirlestursins að sönnu
halda vöku fyrir mönnums.
Þorvaldur vinnur einnig að því
að eyða annars konar ótta úr sálarkimum fólks því hann hefur um
nokkurra ára skeið staðið fyrir
námskeiðum í skapandi skrifum
á vegum fræðslumiðstöðvarinnar Kennsla.is. Til hans leitar fólk á
öllum aldri sem í blunda höfundar,

fólk með mismunandi bakgrunn
og reynslu en Þorvaldur segir að
það gefist mjög vel að vera með
blandaða hópa á slíkum námskeiðum. Hann útskýrir síðan að flestir þátttakendanna hafi alls konar
skýringar á því af hverju þeir
ættu ekki að vera á námskeiði í
skapandi skrifum. „Á námskeiðið kemur fólk sem ekki segist geta
skrifað eða hafa neitt að skrifa
um. Ég hef þó ekki enn verið með
nemanda sem ekki hefur orðið að
endurskoða þann vanmátt sinn á
þessu námskeiði.“
Þorvaldur segir að allir geti
skrifað og markmið námskeiðsins
sé að eyða hræðslunni og koma
fólki af stað. „Ef við umgöngumst
skrifin eins og okkar eigin tjáningu á góðum degi, ef við skrifum
eins og við spjöllum við ástvini
okkar, getum við skrifað hvað sem
okkur sýnist.“
Nánari upplýsingar um námskeiðið má finna á heimasíðunni
www.kennsla.is KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Aðeins 4 verð í gangi

1000 kr 2000 kr
3000 kr 5000 kr
Opið 13-18 miðv. – föstud • 13-17 laugard. og sunnud.

Text

Firði Hafnarfirði S: 555-4420

Fjörður • Hafnarﬁrði • 565 7100

HELDUR OPINN UMR¾ÈUFUND UM
LOFTLAGSBREYTINGAR !È LOKNU ERINDI
F¹ FULLTRÒAR STJËRNM¹LAFLOKKANNA
T¾KIF¾RI AÈ SEGJA HVERNIG ÖEIR TELJI
AÈ H¾GT SÁ AÈ TAKAST ¹ VIÈ ÖESSI
M¹L AUK ÖESS SEM OPIÈ VERÈUR FYRIR
SPURNINGAR ÒR SAL !SKJA STOFA 
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+ÎNGULËARMAÈURINN M¾TTUR
Kvikmyndin Spider-Man 3
var frumsýnd á Leicestertorgi í London á dögunum
með pompi og prakt. Allar
stjörnur myndarinnar létu
vitaskuld sjá sig, þar á
meðal Tobey Maguire og
Kirsten Dunst.

3/5.$30%,, (LJËMSVEITIN 3OUNDSPELL

VANN HLJËMSVEITAKEPPNINA ¹ SÅÈASTA ¹RI

Sungið til
sigurs

Hundruð aðdáenda Köngulóarmannsins fylgdust með stjörnunum ganga eftir rauða dreglinum og
fengu þeir aðgangshörðustu eiginhandaráritanir í bókina sína. Myndin hafði áður verið heimsfrumsýnd
í Japan við góðar undirtektir. „Ég
skemmti mér vel, þetta er stór við-

!$!- 3!.$,%2 'AMANLEIKARINN KN¹I
ÖYKIST VERA SAMKYNHNEIGÈUR Å NÕJUSTU
MYND SINNI

Í þykjustuleik
Adam Sandler leikur slökkviliðsmann sem þykist vera samkynhneigður í nýjustu kvikmynd sinni
I Now Pronounce You Chuck and
Larry. Í myndinni þykjast Sandler
og Kevin James, sem leikur í þáttunum The King of Queens, vera
par til að svíkja út bætur.
„Ég þekki Kevin og það er frekar skrítið að leika þetta hlutverk.
Áður en tökur hófust stunduðum
við því kynlíf saman til að losa um
spennuna,“ sagði Sandler. „Þetta
er gamalt ráð sem ég fékk frá
Jack Nicholson,“ sagði hann.

 &25-3µ.).'5 *AMES &RANCO +IRSTEN $UNST OG 4OBEY -AGUIRE ¹ %VRËPUFRUMSÕN
INGU 3PIDER -AN  ¹ ,EICESTER TORGI Å ,ONDON
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4/0(%2 '2!#% 4OPHER 'RACE SEM SLË
Å GEGN Å SJËNVARPSÖ¾TTINUM 4HAT S
3HOW LEIKUR Å ÖRIÈJU MYNDINNI UM
+ÎNGULËARMANNINN

burður og ég er mjög stoltur af
þessari mynd,“ sagði Maguire, sem
leikur Pétur Parker, betur þekktan
sem Spiderman. Hann sagðist ekki
útiloka að leika í fjórðu myndinni
um þessa vinsælu ofurhetju. „Ég
myndi hugleiða það ef handritið

væri gott og leikarahópurinn væri
sá rétti,“ sagði hann.
Spider-Man 3 verður frumsýnd
hér á landi 4. maí næstkomandi og
bíða hinir fjölmörgu aðdáendur
Lóa vafalítið spenntir eftir útkomunni.

Hljómsveitakeppni verður haldin
í Iðnó á fimmtudag á vegum Ungs
Samfylkingarfólks í Reykjavík.
Ungar og metnaðarfullar hljómsveitir frá ýmsum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu taka
þátt í henni og fær hver sveit um
hálftíma til að flytja efni sitt.
Hljómsveitirnar sem taka þátt
eru Balls of Lemon, For a Minor
Reflection, The Ives, Love Triangle og Johnny and the Rest. Í dómnefnd verða Höskuldur, söngvari
Ske, Orri Páll, trommari Sigur
Rósar, og útvarpskonan Andrea
Jónsdóttir. Sigurvegarinn spilar á
tónleikum Samfylkingarinnar á
Nasa næstkomandi laugardag.
Svipuð keppni var einnig haldin
síðastliðið vor og
mun
vinningshljómsveit
þeirrar
keppni,
Soundspell, einnig
troða
upp á Nasa.
Keppnin
í
Iðnó
hefst
klukkan
20.00.
!.$2%! $¾MIR
UM ¹G¾TI HLJËM
SVEITANNA
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¥SLENSK GÎTULIST Å %NGLANDI
Þórdís Claessen opnar
einkasýningu í Urbis-safninu í Manchester 9. maí
næstkomandi. Vel gæti farið svo að Ósómakindin rati
á veggi safnsins.

34¥'52  ,%)+36)¨ 2OKKARINN 2ÒNAR

*ÒLÅUSSON KEMUR FRAM Å LEIKRITINU 0ARTÅ
LANDINU SEM FRUMSÕNT VERÈUR Å N¾STA
M¹NUÈI

Rúni Júl í
Partílandið
Rokkarinn Rúnar Júlíusson hefur
fallist á að koma fram í Partílandinu, leikriti sem sett verður upp
á Listahátíð í Reykjavík í næsta
mánuði. Rúnar verður einn fjölmargra gestaleikara sem koma
fram í verkinu en þeir verða allir
þjóðþekktir og koma fram sem
þeir sjálfir. Höfundur Partílandsins er Jón Atli Jónasson en Jón
Páll Eyjólfsson leikstýrir. Þeir
leika báðir í verkinu ásamt þekktum leikurum á borð við Erling
Gíslason, Kristbjörgu Kjeld og
Björn Thors. Partílandið verður
frumsýnt 26. maí og verður lokapunktur Listahátíðar.

„Ég verð með bókarkynningu
fyrir Icepick og sýningu í kringum það. Hún verður uppi í þrjá
mánuði, alveg fram í ágúst,“ útskýrði Þórdís. Icepick er afrakstur margra ára vinnu Þórdísar, en
í bókinni er að finna ljósmyndir hennar af íslenskri götulist og
graffítí. Urbis-safnið einbeitir sér
sérstaklega að borgarmenningu,
sem Þórdísi þykir ekki verra.
„Þeir voru með pönksýningu um
daginn og mér sýnist þeir leggja
mikið í það sem þeir gera.“
Þórdís mun til að mynda
skreyta tólf metra langan vegg
í safninu. „Þar verður blanda
af myndum úr bókinni, sem ég
hef tekið af verkum annarra, og
minni hönnun líka. Ég er náttúrulega ekki graffítílistamaður
sjálf, en ég teikna,“ sagði Þórdís.
Eitthvað af hönnun hennar fyrir
Ósómabúðina, sem Þórdís á og
rekur ásamt Gunnlaugi Grétarssyni, mun jafnframt rata á vegginn. „Þetta verður örugglega góð
lyftistöng fyrir bókina og svona
öðruvísi landkynning um leið,“
sagði Þórdís.
Gingko press gefur bókina
út, en forlagið einbeitir sér að
bókum um jaðarlist og götumenningu, að sögn Þórdísar. „Þekktasta flaggskip þeirra er Obey, eða
Shepard Fairey, listamaður sem
er mjög þekktur í þessum bransa.
Það er ekkert leiðinlegt að vera
í sama liði og hann,“ sagði Þórdís kát. Bókinni verður að henn-

3)'52 2«3 ,ÁK ¹ ËRAFMÎGNUÈUM TËN
LEIKUM UM HELGINA
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Sigur Rós með
leynitónleika

3µ.).'!2+/+4%),, ¶ËRDÅS SKREYTIR TËLF METRA VEGG Å SAFNINU MEÈ BLÎNDU AF HÎNNUN
SINNI OG LJËSMYNDUM AF VERKUM ANNARRA
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ar sögn sennilega dreift í tveimur, ef ekki þremur, heimsálfum
til viðbótar við Evrópu. „Gingko
teygir sig yfir öll Bandaríkin og
Evrópu og það má vera að bókin
nái Japan og jafnvel Ástralíu, en
það á eftir að skýrast,“ sagði hún.
„Svo lét útgáfan í það skína að
Icepick yrði boðið að taka þátt í

einhverju götumenningargiggi í
Amsterdam í júlí,“ bætti Þórdís
við, og því er ýmislegt í kortunum fyrir bókina.
Icepick er væntanleg í verslanir hér á landi í lok maí, en óþolinmóðir geta fengið forsmekk af
bókinni á Icepickbook.com.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Hljómsveitin Sigur Rós hélt órafmagnaða tónleika á Gömlu Borg í
Grímsnesi síðastliðið sunnudagskvöld. Tónleikarnir voru eingöngu
fyrir vini og fjölskyldur meðlima
Sigur Rósar og strengjasveitarinnar Amiinu sem lék með þeim.
Boðið var upp á pönnukökur og
vöfflur og lék Sigur Rós alls sjö
lög, þar af eitt nýtt. Þau voru Von
(í nýrri útgáfu), Samskeyti, Vaka,
Ágætis byrjun, nýtt lag, Heysátan og Starálfur. Tónleikarnir voru
teknir upp.
Meðal gesta voru Ásmundur
Jónsson í Smekkleysu, Þorvaldur
Gröndal, trommari Trabant, Árni
Matthíasson af Morgunblaðinu,
Torfi Tulinius bókmenntafræðiprófessor og tveir meðlima Jakobínarínu.
Á fréttasíðu hljómsveitarinnar, Sigur-ros.co.uk, kemur fram
að meðlimir Sigur Rósar ætli að
koma sér fyrir í sumarbústað í
næsta mánuði. Þar hyggjast þeir
taka upp gömul lög í nýjum, órafmögnuðum útsetningum og ný
órafmögnuð lög sömuleiðis.

grænt bókhald
PIPAR • SÍA • 70804

Landsvirkjun býður öllum grænt bókhald endurgjaldslaust
Landsvirkjun hefur þróa› forrit sem fengi› hefur nafni›
Grænt bókhald. Forriti› er ætla› öllum fyrirtækjum sem
hafa áhuga á a› fylgjast me› tölulegum uppl‡singum um
umhverfisáhrif af starfsemi sinni.

Grænt bókhald er opinn hugbúna›ur sem þ‡›ir a› öllum er
frjálst a› bæta vi› virkni hans og a›laga forriti› eigin þörfum.
Hægt er a› panta forritið á vefsí›u Landsvirkjunar og n‡ta
þa› án endurgjalds.

Grænt bókhald er efnisuppgjör þar sem fram koma tölulegar
uppl‡singar um hvernig umhverfismálum er hátta› í vi›komandi
starfsemi. Græna bókhaldi› á þannig a› s‡na mælanleg áhrif
starfseminnar á umhverfi›.

Nánari upplýsingar á www.lv.is

FRAKKLAND
Á EKKI
MÖGULEIKA

EIN SVAKALEGASTA
HROLLVEKJA TIL
ÞESSA. ENN MEIRA
BRÚTAL EN FYRRI
MYNDIN.

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI
ER ALLT SEM SÝNIST.
HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY
OG BRUCE WILLIS

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

kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6

MIÐASALA Á

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

Ein af þeim áhugaverðari

Tökum gamla potta upp
í nýja Arctic spa nuddpotta.

/ NMDJDWD+DIQDUÀrði.
Sími: Áki: 8926723 & Kristján: 8960602 • www.spakongen.is

Ghosts Of The Bollocks To Come
er fyrsta plata Skáta í fullri lengd,
en áður höfðu þeir sent frá sér
sex laga EP-plötuna Heimsfriður í
Chile: Hverju má breyta, bæta við
og laga? Sú plata kom út í desember 2004 og innihélt m.a. smellinn
Halldór Ásgrímsson. Hún sýndi að
þarna var efnileg rokksveit á ferð.
Með nýju plötunni festa Skátar sig
í sessi sem ein af áhugaverðari
hljómsveitum landsins.
Ghosts Of The Bollocks To Come
var að mestu tekin upp á einni helgi
fyrir rúmu ári, en um eftirvinnslu
sáu m.a. feðgarnir John og JJ
Golden sem hafa unnið fyrir sveitir á borð við Sonic Youth, Comets
Of Fire, Primus, Superchunk, Calexico og Bad Brains.
Tónlist Skáta sækir í ýmis afbrigði úr rokksögunni, en samt er
hún ekki eins og neitt annað sem
er í gangi á dag. Það er eins og
þeir félagar hafi fundið sína eigin
leið í gegnum völundarhús rokksögu síðustu 25 ára. Post-pönkaðar
gítarlínur blandast við Devo-lega
hljómborðskafla og nýprogglegar taktbreytingar og kaflaskipti.
Krafturinn og keyrslan eru einkennandi og hljómurinn er hrár
og flottur. Það koma ýmis nöfn
upp í hugann þegar maður hlustar á plötuna, (allt frá Dead Kennedys og Pere Ubu yfir í Pavement og Sonic Youth), en Skátunum
tekst að láta þetta hljóma nokkuð
ferskt. Þeir sýna líka allir góð tilþrif á hljóðfærin.
Lögin níu á plötunni standa öll
fyrir sínu, en mín uppáhaldslög

4«.,)34
'HOSTS /F 4HE "OLLOCKS 4O #OME
3K¹TAR

((((
-EÈ 'HOST /F 4HE "OLLOCKS 4O #OME
FESTA 3K¹TAR SIG Å SESSI SEM EIN ¹HUGA
VERÈASTA ROKKSVEIT LANDSINS (R¹ OG
KRAFTMIKIL JAÈARROKKPLATA FR¹ SVEIT SEM
FER SÅNAR EIGIN LEIÈIR

eru fyrstu tvö lögin, Lime of Love
og Love of Lime, Þar sem heimskan er í hávegum höfð, 5:45 Reykjavík og lokalagið, hið Pavementlega Taco N ‘ Surf A Prayer.
Ghosts Of The Bollocks To Come
telst vel heppnuð rokkplata, en hún
er ekki fullkomin. Mér finnst t.d.
að þeir Skátar hafi ekki alveg gert
upp við sig hvað þeir vilja gera við
sönginn og svo vantar herslumuninn upp á heildarmyndina. Með
sama áframhaldi ætti næsta plata
samt að verða meistaraverk!
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

¶ÕSK G¾ÈAFRAMLEIÈSLA
FR¹ (YMER FJÎLSKYLDUNNI
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ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

“Fyrsti sumarsmellurinn í ár”

“Líﬂegur og hugvitssamlegur spennutryllir”

((( ((((
SV MBL

((((
SV MBL

MMJ KVIKMYNDIR.COM

Börn sjá meira en
fullorðnir gera sér grein fyrir!

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

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

(((
HJ MBL
DIANE KEATON MANDY MOORE

Saga öﬂugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

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

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

Leyfð

BREACH

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

BECAUSE I SAID SO

kl. 8

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

B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

kl. 5:50 - 8 - 10:20

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

www.SAMbio.is

*ËN SGEIR OG $AVÅÈ Å SLAG Samkeppni um
Rithöfundurinn Óttar Martin Norðfjörð hefur sent frá
sér nýja bók. Í bókinni segir
frá afmælisveislu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar athafnamanns.
„Bókin er um það þegar Jón Ásgeir heldur upp á afmælið sitt. Í
sögunni fær hann Michael Jackson til að spila. Hann býður svo
Davíð Oddssyni, Brad Pitt og fleira
frægu fólki og brallar svo eitthvað
með Kára Stefánssyni til að slá
endanlega út allar fyrri veislur,“

segir Óttar Martin Norðfjörð sem
var að gefa út sína fyrstu teiknimyndasögu, Jón Ásgeir og afmælisveislan.
„Hann ætlar að nota tækifærið og hefna sín á Davíð í veislunni
en Davíð ætlar líka að gera það
þannig að þetta verður eins og í
Shakespeare-leikriti með tvær
andstæðar fylkingar. Jón Ásgeir
hefnir sín og Davíð hefnir sín á
móti, svo endar þetta auðvitað á
grand finale í lokin,“ segir Óttar.
„Kveikjan að bókinni voru allir
þessir ríku karlar sem hafa verið
að halda afmælisveislurnar sínar
undanfarið og hvernig þeir virðast alltaf vera að reyna að toppa
hver annan. Halda dýrari veislur og fá frægari skemmtikrafta.
Út frá þessu fór ég
að spá í hvernig það
yrði eiginlega þegar
Jón Ásgeir héldi upp
á
afmælið sitt en
hann verður fertugur
á næsta ári. Hann verður augljóslega að toppa
alla hina.“
Óttar
hefur áður
gefið út
skáldsögu,
ljóðabækur
og

tveggja blaðsíðna metsölu„bókina“ Hannes – Nóttin er blá,
mamma, um uppvaxtarár Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar
sem vakti mikla athygli fyrir síðustu jól.
Þetta er fyrsta teiknimyndasaga Óttars. „Ég datt niður á
teiknimyndaformið þegar ég var
að velta því fyrir mér hvernig væri best að koma sögunni frá
mér. Það er svo auðvelt að nota
teiknimyndir til að fara alla leið.
Jón Ásgeir og pabbi hans búa til að
mynda í kastala og eru með kórónur og Kári Stefánsson er orðinn
brjálaður vísindamaður sem býr
í geimstöð og er búinn að skapa
alls konar óskapnað úr þekktu
íslensku fólki. Eftir að hafa
prófað mig áfram fann ég
út að besta leiðin væri að
klippa út hausinn af fólkinu
og teikna svo restina.“
JARA FRETTABLADIDIS

4%)+.)-9.$!3!'!
5- "!5'3-,)¨

«TTAR -ARTIN
.ORÈFJÎRÈ
GEFUR ÒT
MYNDASÎGUNA
*ËN SGEIR OG
AFM¾LIS
VEISLAN
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ÒR ÖEKKTUM ¥SLENDINGUM Å NÕRRI BËK
«TTARS

Útgáfusamningur í verðlaun
Vefritið GetReykjavík stendur
fyrir hæfileikakeppni fyrir upprennandi tónlistarfólk í samstarfi
við Ölgerð Egils Skallagrímssonar og Reykjavík FM 30. apríl
næstkomandi. Keppnin sjálf fer
fram í Iðnó, en áheyrnarprufur
verða haldnar á Barnum í kvöld
og annað kvöld. Prufurnar eru
opnar fólki á öllum aldri, en skilyrði fyrir þátttöku er að keppendur hafi ekki gefið út tónlist áður,
að netinu undanskildu.
„Það eru náttúrulega til nokkrar tónlistarkeppnir, eins og bara
Músíktilraunir, en það eru alltaf einhver aldurstakmörk,“ sagði
Carmen Jóhannsdóttir, ritstýra
GetReykjavík. „Það er fullt af
fólki í bænum sem hefur ekki gefið
neitt út nema á netinu, til dæmis
á Myspace, sem hefur ótrúlega

mikið „potential“. Við viljum bara
fá sem flesta til að koma,“ sagði
hún. GetReykjavík velur átta til
tíu keppendur úr áheyrnarprufunum sem fá að stíga á svið í Iðnó.
Það er til mikils að vinna fyrir
tónlistarfólk, því í fyrstu verðlaun
er útgáfusamningur og stúdíótími
í boði Cod Music. Í önnur verðlaun er Logic Pro upptökuforrit
frá Apple.
Áheyrnarprufur fara fram á
milli 18 og 23 í kvöld og annað
kvöld. Keppnin í Iðnó, mánudaginn 30. apríl, hefst klukkan 22.
SUN

6),*! & 3%- &,%34! 'ETRVKCOM EFNIR

TIL H¾FILEIKAKEPPNI FYRIR TËNLISTARFËLK Å
SAMSTARFI VIÈ ®LGERÈINA OG 2EYKJAVÅK
&- #ARMEN OG %RLA VILJA SJ¹ SEM FLESTA Å
¹HEYRNARPRUFUNUM Å VIKUNNI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

nýtt myndband
Aðdáendur Bjarkar Guðmundsdóttur verða í
lykilhlutverki við gerð
myndbands við lagið
Innocence. Lagið er það
fyrsta af nýrri plötu
Bjarkar, Volta, sem gert
verður
tónlistarmyndband við.
Á
aðdáendasíðunni
bjork.com er efnt til
samkeppni, þar sem
fólki gefst færi á að gera
myndband við lagið.
Samkvæmt
heimasíðunni
er
hugmyndin
komin frá Björk sjálfri,
og það verður jafnframt hún sem velur
besta myndbandið. Höfundur þess fær svo að
vinna með söngkonunni
við að leggja lokahönd á
verkið og feta þar með 6/,4! !ÈD¹ENDUR "JARKAR F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ GERA
í fótspor ekki óþekktari MYNDBAND VIÈ LAGIÈ )NNOCENCE AF PLÎTUNNI 6OLTA
manna en Spike Jonze
og Michel Gondry.
skjali, og að það þarf að hafa borÁ síðunni má nálgast myndir
ist í byrjun júlí. Sigurvegarinn
af listaverkinu sem Björk klæðog söngkonan munu hins vegar
ist á umslagi plötunnar. Þar má
leiða saman hesta sína í byrjun
einnig finna hlekk á lagið sjálft,
ágúst. Nánari upplýsingar fást
sem og texta. Engar reglur gilda
með því að skrá sig á póstlista
um myndbandið aðrar en þær
keppninnar.
að því þarf að skila í Quicktime
SUN

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.
HAGSTÆTT VERÐ

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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 6ALUR Å -EISTARADEILDINA
¥SLANDSMEISTARAR 6ALS Å HANDKNATTLEIK STEFNA ¹ AÈ TAKA
Ö¹TT Å -EISTARADEILDINNI N¾STA
VETUR "¾ÈI AÈALSTJËRN FÁLAGSINS
OG 6ALSMENN HF HAFA HVATT
HANDKNATTLEIKSDEILDINA TIL
AÈ TAKA Ö¹TT OG AÈ SÎGN
3TEF¹NS +ARLSSONAR FORMANNS
HANDKNATTLEIKSDEILDAR ER
STEFNA DEILDARINNAR AÈ GERA ÖAÈ
,EIKMENN MUNU TAKA Ö¹TT Å SÎFNUN
FYRIR Ö¹TTTÎKU MEÈ ÕMSUM H¾TTI ¹
BORÈ VIÈ AÈ TAKA AÈ SÁR VÎRUTALNINGAR
6ALUR MUN N¾STA VETUR VÅGJA NÕJA
ÅÖRËTTAHÒSIÈ SITT GL¾SILEGA SEM MUN SËMA
SÁR VEL ¹ LEIKJUM Å -EISTARADEILDINNI

SPORT FRETTABLADIDIS

Fékk ranga meðhöndlun hjá Hannover
'UNNAR (EIÈAR ¶ORVALDSSON LANDSLIÈSMAÈ
UR Å KNATTSPYRNU ER NÒ STADDUR HÁR ¹ LANDI
Å H¹LFGERÈU VEIKINDALEYFI 'UNNAR (EIÈAR ER
¹ M¹LA HJ¹ ÖÕSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU (ANN
OVER  EN HEFUR ¹TT VIÈ ÖR¹L¹T MEIÈSLI Å N¹RA
AÈ STRÅÈA Å ALLAN VETUR (EFUR HANN AF ÖEIM
SÎKUM KOMIÈ VIÈ SÎGU Å F¹UM LEIKJUM LIÈS
INS ¹ TÅMABILINU
b¶EIR ERU EKKI ÖEKKTIR FYRIR AÈ ANDA MEÈ
NEFINU Å ¶ÕSKALANDI EINS OG ÁG HEF OFT SAGT
¹ÈUR ¶EIR LÁTU MIG ¾FA Å HEILAN M¹NUÈ
TVISVAR ¹ DAG ÖR¹TT FYRIR AÈ ÁG V¾RI MEIDDUR
¡G VARÈ BARA VERRI AF ÖVÅ OG ¹KVAÈ ÖVÅ AÈ ÖAÈ
V¾RI BEST AÈ KOMA HEIM TIL ¥SLANDS Å NOKKRA
DAGA TIL AÈ F¹ MEÈHÎNDLUN HÁR ¶AÈ HEFUR
GENGIÈ VEL OG LÅÈUR MÁR STRAX BETUR m SAGÈI
'UNNAR (EIÈAR SEM KOM HINGAÈ TIL LANDS
SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG
"ATINN ER ÖAÈ GËÈUR AÈ HANN VONAST NÒ

TIL AÈ F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ SPILA AFTUR MEÈ LIÈ
INU ¹ÈUR EN TÅMABILINU LÕKUR b¶AÈ V¾RI FR¹
B¾RT AÈ KOMAST ¹ BEKKINN Å N¾STSÅÈASTA
LEIKNUM OG SPILA SVO SÅÈASTA LEIK TÅMABILS
INS "ARA SVONA RÁTT TIL AÈ KOMA SÁR Å FORM
FYRIR LANDSLEIKINA Å JÒNÅm
¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ M¾TIR ,I
ECHTENSTEIN ¹ ,AUGARDALSVELLI 
JÒNÅ OG SVO 3VÅUM ¹ ÒTIVELLI FJËR
UM DÎGUM SÅÈAR 'UNNAR (EIÈAR
MISSTI AF LEIKNUM GEGN 3P¹NVERJ
UM VEGNA MEIÈSLANNA OG HEFUR
EINSETT SÁR AÈ N¹ SÁR GËÈUM FYRIR
LEIKINA Å JÒNÅ
b¶AÈ EINA SEM ÁG ER AÈ HUGSA
UM NÒNA ER LANDSLIÈIÈ m SAGÈI HANN
(ANN SEGIR ¹ST¾ÈUNA FYRIR ÖVÅ
AÈ BATI HANS SÁ SVO GËÈUR ¹ ¥S
LANDI VERA Ö¹ AÈ L¾KNARNIR HÁR SÕNI

HONUM ÖOLINM¾ÈI b¶AÈ HEFUR VERIÈ
MIKIL PRESSA ¹ MÁR AÈ KOMA MÁR Å
FORM ÖAR SEM FRAMHERJARNIR OKKAR HAFA
EKKI SKORAÈ MIKIÈ Å VETUR ¶EIR HAFA ÖVÅ
EKKI GEFIÈ MÁR ÖANN TÅMA SEM MEIÈSLIN
ÖURFA TIL AÈ JAFNA SIGm
!ÈSPURÈUR SEGIR HANN AÈ
L¾KNAR FÁLAGSINS HAFI MEÈ
HÎNDLAÈ SIG ¹ RANGAN M¹TA
b¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ EKKI
SPURNING m SAGÈI HANN
5M FRAMTÅÈ SÅNA HJ¹ (ANN
OVER SAGÈI HANN AÈ HÒN
K¾MI Å LJËS Å SUMAR b¡G FER
ÎRUGGLEGA ¹ FUND Å SUMAR ÖAR
SEM ÖETTA KEMUR Å LJËS ¡G VIL
BARA SPILA FËTBOLTA OG HEFUR ÖETTA
TÅMABIL VERIÈ MIKIL VONBRIGÈI FYRIR
MIGm
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Sigurður líklega áfram
+®2&5"/,4) Þórir Birgisson, for-

maður körfuknattleiksdeildar
Keflavíkur, segir það líklegt að
Sigurður Ingimundarson verði
áfram þjálfari karlaliðs félagsins.
„Viðræður eru hafnar og ganga
vel. Ég býst við því að hann verði
áfram þótt það sé erfitt að fullyrða um það nú.“
Hann segir einnig að Arnar
Freyr Jónsson, Magnús Þór Gunnarsson og Jón Nordal Hafsteinsson verði líklega áfram. Óvissa sé
með Sverri Þór Sverrisson.
„Það er óljóst hvað ég geri,“
sagði Sverrir. „Ég veit að ég mun
spila körfubolta og ætla ekki að
flytja langt frá Suðurnesjunum.
Þetta kemur betur í ljós,“ sagði
Sverrir sem er nú staddur í æfingaferð í Danmörku með knattspyrnuliði Njarðvíkur sem hann
æfir nú með.
ES¹

"!2445$!.3 !NNA "RYNDÅS "LÎNDAL
LEIKMAÈUR 3TJÎRNUNNAR S¾KIR AÈ (ÎNNU
' 3TEF¹NSDËTTUR HJ¹ (AUKUM Å LEIK
LIÈANNA Å G¾R 3TJARNAN VANN FIMMT¹N
MARKA SIGUR   Å FYRSTU VIÈUREIGN
LIÈANNA Å UNDANÒRSLITUM DEILDARBIKAR
KEPPNINNAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Å NETIÈ

2OONEY BJARGAÈI 5NITED
Tvö mörk Waynes Rooney í síðari hálfleik Manchester United og AC Milan í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í gær tryggðu United 3-2 sigur. Kaka skoraði
þó tvö dýrmæt mörk fyrir Milan sem koma liðinu til góða í síðari leik liðanna.
&«4"/,4) Wayne Rooney var hetja

34«2 /' 34%2+52 ¶AÈ R¹ÈA F¹IR VIÈ

'EORGE "YRD INNI Å TEIG
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)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

George Byrd
vill vera áfram
+®2&5"/,4) Bandaríski miðherjinn George Byrd gæti brotið blað
á sínum ferli í íslenska körfuboltanum næsta haust því kappinn er búinn að segja Hamarsmönnum að hann verði áfram í
herbúðum liðsins. Þetta yrði þá
í fyrsta sinn sem Byrd byrjar
tímabil hér á landi en hann hefur
komið inn í deildina þrjú síðustu
tímabil. Byrd var með 17,4 stig og
16,5 fráköst að meðaltali í Iceland
Express-deildinni í vetur.
ËËJ

-ANCHESTER #ITY

Ranson vill
kaupa City
&«4"/,4) Ray Ranson, fyrrverandi

leikmaður Manchester City, sagði
í gær að hann hafi gert 90 milljóna punda tilboð í Manchester
City. Stjórn félagsins á eftir að
svara honum en stjórnarmaður City, John Wardle, mun vera
áhugasamur um að selja félagið.
ES¹
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Manchester United en hann skoraði tvö mörk í síðari hálfleik og
tryggði þar með liði sínu 3-2 sigur á
AC Milan í fyrri viðureign liðanna
í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu. United komst reyndar
yfir með sjálfsmarki Dida strax á
fimmtu mínútu en Brasilíumaðurinn Kaka náði forystunni fyrir AC
Milan í fyrri hálfleik með tveimur mörkum.
„Mér fannst við spila frábæra
knattspyrnu og að við stjórnuðum
leiknum,“ sagði Alex Ferguson,
stjóri United, eftir leik. „Jöfnunarmarkið veitti okkur hvatningu
til að vinna leikinn og sigurmarkið
gefur okkur frábæran möguleika
á að vinna þessa viðureign.“
Fyrir leikinn var búist við því
að sóknarleikurinn yrði í fyrirrúmi og reyndist það raunin. For-

föll varnarmanna í liði Manchester United kostuðu liðið tvö mörk
en hinir ungu og eldsnöggu Ronaldo og Rooney fóru á stundum
illa með hæga varnarmenn AC
Milan.
Dida, markvörður AC Milan,
gerði sig sekan um mistök í fyrsta
marki leiksins er hann sló boltann
í eigið mark eftir að Ronaldo skallaði að markinu eftir hornspyrnu.
Þrátt fyrir þessa draumabyrjun
tóku leikmenn Milan fljótt völdin og uppskáru tvö mörk. Sérstaklega er síðara markið var skoðað
gerðu varnarmenn United slæm
mistök er Patrice Evra hljóp niður
Gabriel Heinze og Kaka gat leikið sér að því að koma boltanum í
markið.
Michael Carrick fékk reyndar
gullið tækifæri til að jafna metin
snemma í síðari hálfleik en hann

skaut framhjá úr opnu færi. Í
síðari hálfleik hættu leikmenn
Milan að nýta sér veikleika United í vörninni og reyndu frekar að
verja forskotið. Það voru mistök
því Rooney náði sér vel á strik þá.
Fyrra markið skoraði hann eftir
stungusendingu Paul Scholes og
það síðara úr þröngu færi í uppbótartíma.
Ferguson og Rooney lofuðu
sendingu Scholes eftir leikinn.
„Hann gerir þetta á hverjum degi
á æfingu. Hann er afar snjall og
ég nýt þess að spila með þessum
snillingi.“
Sigur United var vissulega mikilvægur og nægir liðinu nú að
halda jöfnu í Milan. En útivallarmörk hafa oft reynst ráða úrslitum í slíkum viðureignum og því
voru mörk Kaka sérstaklega dýrmæt.

#HELSEA OG ,IVERPOOL M¾TAST Å UNDANÒRSLITUM -EISTARADEILDARINNAR Å KVÎLD

Benitez hunsar hugarleiki Mourinhos
&«4"/,4) Það er mikil eftirvænting í Englandi vegna stórleiks
Chelsea og Liverpool í undanúrslitum Meistaradeildarinnar
sem fram fer á Stamford Bridge.
Þetta er fyrri viðureign liðanna.
Sálfræðihernaðurinn
byrjaði um leið og það lá ljóst fyrir
að liðin myndu mætast og stjóri
Chelsea, José Mourinho, hefur
þar farið mikinn. Portúgalski
stjórinn hefur meðal annars látið
hafa eftir sér að Liverpool sé
sigurstranglegra liðið þar sem
það sé eingöngu að einblína á
eina keppni á meðan Chelsea sé
að berjast á þrem vígstöðvum.
Rafael Benitez, stjóri Liverpool,

hefur látið hugarleiki Mourinhos
sem vind um eyru þjóta.
„Ég held að aðaláhersla Chelsea sé á Meistaradeildinni. Félagið hefur breiddina til þess að
einbeita sér að öllum þeim bikurum sem eru í boði,“ sagði Benitez sem ætlar ekki að liggja í vörn
í kvöld.
„Við þekkjum þá, þeir þekkja
okkur og á endanum geta úrslitin ráðist á smáatriðum. Litlu mistökin munu skipta sköpum. Annars munum við mæta til leiks
með svipuðu hugarfari og gegn
Barcelona. Við munum reyna að
vinna og skora eitt eða tvö mörk.
Það verður erfitt þar sem Chel-

sea fær ekki mörg mörk á sig.
Við teljum okkur vera betra lið
en fyrir tveim árum og kannski
eru þeir líka betri,“ sagði Benitez.
Það er skarð fyrir skildi hjá
Chelsea að Michael Essien er í
banni og þeir Michael Ballack
og Arjen Robben eru meiddir.
Hjá Liverpool var Steve Finnan
tæpur er orðinn klár í slaginn.
HBG
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-OURINHO ¾TLAR SÁR SIGUR
Å -EISTARADEILDINNI MEÈ
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'UNNAR ¶ËR 'UNNARSSON KOM INN ¹ SEM VARA
MAÈUR EN (EIÈAR 'EIR *ÒLÅUSSON VAR EKKI Å LEIK
MANNAHËPI (AMMARBY

'RANNASLAGUR Å -ANCHESTER

City neitar bón
United
&«4"/,4) Manchester City hefur

neitað þeirri bón Manchester United að færa leik liðanna aftur um
einn dag. Liðin eiga að mætast
í hádeginu laugardaginn 5. maí,
þremur dögum eftir síðari leik
United gegn AC Milan í Meistaradeildinni. United óskaði eftir því
að leikurinn færi fram á sunnudeginum.
ES¹
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(¾STLAUNAÈA LEIKKONA HEIMS *ULIA 2OBERTS ¹ ÕMIS FR¾G
¹STARSAMBÎND AÈ BAKI RIÈ  TRÒLOFAÈIST HÒN +IEF
ER 3UTHERLAND EN HANN FËR FR¹ KONU SINNI OG BÎRNUM
FYRIR HANA 3AMBAND ÖEIRRA ENDAÈI SEX
DÎGUM FYRIR ¹FORMAÈ BRÒÈKAUP ¶¹
TRÒLOFAÈIST *ULIA SÎNGVARANUM ,YLE
,OVETT EFTIR F¹RRA VIKNA KYNNI EN ÖAU
SKILDU TVEIMUR ¹RUM EFTIR GIFTING
UNA ,EIKKONAN HEFUR EINNIG VERIÈ
MEÈ LEIKURUNUM "ENJAMIN "RATT
-ATTHEW 0ERRY ,IAM .EESON OG
$ANIEL $AY ,EWIS ¥ DAG ER HÒN GIFT
KVIKMYNDATÎKUMANNINUM $ANNY
-ODER OG ¹ MEÈ HONUM TVÅBURA
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Að komast að ásættanlegri niðurstöðu
-IKIÈ FLUG HEFUR VERIÈ ¹ SJËNVARPSÖ¹TTUN
OG ALLT EN ALLTAF GERÈIST EITTHVAÈ Å LOKIN
UM (EROES ,OST OG  AÈ UNDANFÎRNU
SEM KOM Å VEG FYRIR ÖAÈ %KKI GAT MAÈUR
4IL AÈ MYNDA VAR SÅÈASTI ,OST Ö¹TTUR MJÎG
ÖË SAGT MIKIÈ VIÈ ÖESSU ÖVÅ VITASKULD VORU
ÖÁTTUR OG ENDIRINN KOM MANNI GJÎRSAMLEGA
FRAMLEIÈENDURNIR AÈ DRAGA Ö¾TTINA ¹ LANG
Å OPNA SKJÎLDU
INN TIL AÈ F¹ MEIRA ¹HORF
¶EGAR MIKLAR V¾NTINGAR HAFA VERIÈ BYGGÈ
%KKI ¹TTI MAÈUR SAMT VON ¹ ÖVÅ AÈ LOKA
AR UPP Ö¹TT EFTIR Ö¹TT ER SAMT ALLTAF H¾TT
Ö¹TTURINN YRÈI EINS OG ALLIR HINIR ¶R¹TT FYRIR
AN ¹ AÈ MENN VERÈI FYRIR VONBRIGÈUM Å LOK
AÈ HAFA L¹TIÈ LEIÈA SIG ¹ ASNAEYRUNUM
Ö¹TTARAÈARINNAR 3JËNVARPS¹HORFENDUR VILJA
HEILAN VETUR FÁKK MAÈUR ENGA NIÈURSTÎÈU
F¹ EINHVERJA ¹S¾TTANLEGA NIÈURSTÎÈU Å LOKIN
AÈ LAUNUM Å LOKAÖ¹TTUNUM HELDUR EINUNG
OG ÖËTT ÎNNUR Ö¹TTARÎÈ SÁ HANDAN VIÈ
IS ¹FRAMHALDANDI ËVISSU ¶ETTA VAR ILLA GERT
HORNIÈ M¹ EKKI SKILJA Ö¹ EFTIR ËS¹TTA EÈA Å
AF FRAMLEIÈENDUNUM OG VONANDI VERÈ ÁG
LAUSU LOFTI
EKKI EINS ILLA SVIKINN AF FËLKINU ¹ BAK VIÈ
02)3/. "2%!+ 3JËNVARPSÖ¾TTIRNIR 0RISON "REAK HAFA
¶¾TTIRNIR 0RISON "REAK HÁLDU ATHYGLINNI
(EROES ,OST OG 
LOKIÈ GÎNGU SINNI Å BILI
¹G¾TLEGA Å VETUR OG KÎLLUÈU ENDALOK HVERS
0RISON "REAK VORU ÖË SKEMMTILEGIR ¹
Ö¹TTAR ¹ AÈ MAÈUR YRÈI AÈ SJ¹ ÖANN N¾STA ¥ HVERJUM Ö¾TTI LEIT ÒT
MEÈAN ¹ ÖEIM STËÈ EN N¾ST HEIMTA ÁG ALVÎRU ENDI EFTIR ALLAR AND
FYRIR AÈ BR¾ÈRUNUM TVEIMUR ¾TLAÈI AÈ TAKAST AÈ SLEPPPA FYRIR FULLT
VÎKUN¾TURNAR EF ¹HUGINN VERÈUR Ö¹ ENNÖ¹ FYRIR HENDI
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Ö¹TTARÎÈ UM ËSKÎP VENJULEGA STÒLKU SEM ER
R¹ÈIN AÈSTOÈARKONA KVENNABËSA SEM GEFUR
ÒT TÅSKUTÅMARIT Å .EW 9ORK
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 3KEMMTIÖ¹TTUR #ATHERINE 4ATE
 #ATHERINE 4ATE BREGÈUR SÁR Å ÕMIS
GERVI Å STUTTUM GRÅNATRIÈUM
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 .ÕGR¾ÈINGAR 'AMANÖ¹TTARÎÈ UM
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 4ÅUFRÁTTIR
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 -ARIO ,ANZA "RESK HEIMILDAMYND
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 +ASTLJËS
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VARPSSTÎÈVA   E
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 &ULL &RONTAL 2ËMANTÅSK GAMAN
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 +ILL "ILL
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 $ARKWOLF
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HEIM ER KOMIÈ  "ÎNNUÈ BÎRNUM

 -EDIUM  !LISON $UBOIS ER
ËSKÎP VENJULEG EIGINKONA OG MËÈIR Å ÒT
HVERFI SEM BÕR YFIR HARLA ËVENJULEGUM YFIR
N¹TTÒRULEGUM H¾FILEIKUM "ÎNNUÈ BÎRNUM

 /PRAH "OB 'REENE SEGIR /PRUH FR¹
ÖVÅ HVERNIG HONUM TËKST AÈ BÒA TIL HINN FULL
KOMNA MEGRUNARKÒR
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 )NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA
STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
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 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
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 !MERICAN )NVENTOR
 3UPERNATURAL  "R¾ÈURNIR
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DJÎFULINN .Ò LEITA ÖEIR HEFNDA

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

 ,AS 6EGAS .µ44  3PENNANDI
BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST Å PARTÅBORGINNI
,AS 6EGAS *AMES #AAN ER HÁR Å HLUTVERKI "IG
%D $ELINE YFIRMANNS ÎRYGGISM¹LA Å STËRU
SPILAVÅTI ÖAR SEM ALLT GETUR GERST ¥ ÖESSARI
FJËRÈU Ö¹TTARÎÈ HELDUR "IG %D ¹FRAM AÈ SJ¹
TIL ÖESS AÈ ALLT FARI VEL FRAM Å SPILAVÅTINU EN
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VERÈA %VA OG :ALDY HEIMSËTT EN ÖAU LEYFÈU
¹HORFENDUM AÈ FYLGJAST MEÈ F¾ÈINGU SONAR
ÖEIRRA Å FYRRA OG SÅÈAN VERÈUR LITIÈ INN HJ¹
)RMU OG 3TEINARI SEM ¹HORFENDUR FENGU AÈ
FYLGJAST MEÈ EIGNAST SITT FYRSTA BARN Å SÅÈ
ASTA M¹NUÈI

 "RITAINlS .EXT 4OP -ODEL 
3TÒLKURNAR FIMM SEM EFTIR ERU KOMA TIL -ÅL
ANË ¶AR ÖURFA Ö¾R AÈ BYRJA ¹ AÈ BERJAST
UM RÒMIN SEM Å BOÈI ERU &YRSTA VERKEFNIÈ
ER AÈ HITTA KONU SEM SÁR UM AÈ BËKA VERK
EFNI FYRIR FYRIRS¾TUR HJ¹ STËRRI MËDELSKRIFSTOFU
Å -ÅLANË
 *ERICHO  "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
UM ÅBÒA Å "ANDARÅSKUM SM¹B¾ SEM EIN
ANGRAST FR¹ UMHEIMINUM EFTIR AÈ KJARNORKU
¹R¹SIR ¹ BANDARÅSKAR BORGIR

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #LOSE TO (OME E
 +IDNAPPED E
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !È LEIKSLOKUM E
 "OLTON 2EADING FR¹  APRÅL
 7ATFORD -AN #ITY FR¹  APRÅL
 7EST (AM %VERTON FR¹ 
APRÅL

 .EWCATLE #HELSEA FR¹  APRÅL
 ¶RUMUSKOT E
 0ALERMO 0ARMA FR¹  APRÅL
 $AGSKR¹RLOK

Við mælum með
gómsætum steinbít kalkútta m/hnetum
og ferskum koriander.

Í dag á aðeins
1.190.-kr/kg
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AR #HELSEA ¹ HARMA AÈ HEFNA EFTIR
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"ERGS

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 -EISTARADEILD %VRËPU -AN 5TD
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 3P¾NSKU MÎRKIN
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN
 -EISTARADEILD %VRËPU #HELSEA
,IVERPOOL

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹

¥ Ö¾TTINUM Å KVÎLD FYLGJAST ¹HORFENDUR
MEÈ ÖVÅ ÖEGAR STÒLKURNAR FIMM SEM
EFTIR ERU FARA TIL -ÅLANË &YRSTA VERK
EFNIÈ ER AÈ HITTA KONU SEM SÁR UM AÈ
BËKA VERKEFNI FYRIR FYRIRS¾TUR HJ¹ STËRRI
MËDELSKRIFSTOFU Å -ÅLANË (ÒN ER
ËV¾GIN Å GAGNRÕNI SINNI OG STÒLKURN
AR ËTTAST AÈ Ö¾R STANDIST EKKI KRÎFURN
AR Å HÎFUÈBORG TÅSKUNNAR -YNDATAKAN
ER FYRIR EINN AF FREMSTU TÅSKUHÎNNUÈ
UM BORGARINNAR OG EIN STÒLKAN ¹ ERFITT
MEÈ AÈ KOMAST Å FÎTIN
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 ,AUFSK¹LINN
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 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3ËLSKINSFËLKIÈ
 -IÈDEGISTËNAR
 ¶¾TTIR ÒR ÅSLENSKRI LEIKRITUN 

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

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

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

GRÆN FRAMTÍÐ
1. Forgangsröðum í þágu náttúruverndar, staðfestum náttúruverndaráætlun til
2012 og leggjum hana til grundvallar ákvörðunum um aðra landnýtingu.
2. Stöðvum alla frekari orkuöﬂun fyrir stóriðju, a.m.k. næstu ﬁmm árin.
3. Ljúkum við rammaáætlun um nýtingu vatnsaﬂs og jarðvarma áður en
ákvarðanir verða teknar um frekari virkjanir. Áætlunin fái umfjöllun og verði
staðfest af Alþingi.
4. Tryggjum öllum heilnæmt neysluvatn og sjálfbæra nýtingu vatns.
5. Eﬂum almenningssamgöngur, aukum hlut vistvænna ökutækja, tökum upp
strandsiglingar og greiðum fyrir umferð hjólandi og gangandi vegfarenda í því
skyni að auka umferðaröryggi og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

MARKAÈNUM SÕNDAR

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

6. Stofnum loftslagsráð sem móti tillögur um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og meti áhrif loftslagsbreytinga á náttúruna, þjóðarhag og þjóðaröryggi.

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

7. Tryggjum aðkomu almennings og frjálsra félagasamtaka að stefnumótun og
ákvörðunum á sviði umhverﬁs- og skipulagsmála. Samráð skiptir máli!

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

8. Nýtum gróðurlendi á sjálfbæran hátt og heftum landeyðingu með skipulegri
landgræðslu. Leggjum áherslu á að endurheimta töpuð vistkerﬁ og aukum
landgæði með uppgræðslu og skógrækt þar sem við á.

 0OSTMAND 0ER  .ODDY  5D I DET BL½
 )TALIENSKE FRISTELSER  3MAGSDOMMERNE
 %KSTREME GR¾NSER  /"3  !RBEJDSLIV
FIND ET JOB  $EN  TIME  (OLD MASKEN
 46 !VISEN  +ONTANT  5D I NATUREN
 (VAD ER DET V¾RD  !FTENSHOWET 
(OKUS +ROKUS  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
"OOGIE 3PECIAL  3+5- 46  0UCCA 
(ANNAH -ONTANA  *OHANNA 9OHANNA 
$ER VAR ENGANG  !FTENSHOWET  46
!VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET
 +ONGEHUSET  3ÐREN 2YGE -ADS OG
4OVE I 4IM  ) L¾RE SOM STJERNE  46
!VISEN  0ENGE  3PORT.YT  %N
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9. Eﬂum náttúrufarsrannsóknir og aukum alþjóðlegt samstarf á því sviði.
Beinum sérstaklega sjónum að hafrannsóknum svo styrkja megi vísindalegan
grundvöll ﬁskveiðistjórnunar og framleiðslu sjávarafurða.
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4ELEMARK OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS 
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10. Aukum hlut lífrænnar landbúnaðarframleiðslu og hvetjum til rannsókna og
þróunar vistvænna aðferða í landbúnaði.
11. Leggjum áherslu á að útivist og ferðamennska samræmist markmiðum um
sjálfbæra þróun og hlutur menningartengdrar ferðaþjónustu verði aukinn.
12. Samþættum umhverﬁsfræðslu öllum námsgreinum og sjáum skólunum fyrir
vönduðu og fjölbreyttu námsefni um umhverﬁsmál á öllum skólastigum.

Kynntu þér málið á www.VG.is

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum
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Kolbrún Halldórsdóttir
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Flottar heimildarmyndir fyrir vestan
„Þarna var ég búin að vera í
eitt ár hjá Sjónvarpinu. Ég á
þennan jakka enn þó að hann
sé kominn inn í skáp. Stóra
systir mín keypti hann í París,
þar sem hann var sérsaumaður
á mig.“
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir,
fréttakona.
-YNDIN ER TEKIN Å MARS 
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„Við ætlum að frumsýna tæplega
tuttugu nýjar íslenskar heimildarmyndir,“ segir Hálfdán Pedersen,
einn skipuleggjenda heimildarmyndahátíðarinnar Skjaldborg ´07
sem verður haldin í fallegu gömlu
bíóhúsi á Patreksfirði um hvítasunnuhelgina. „Meðal myndanna
sem verða frumsýndar eru Syndir
feðranna, myndin hans Bergsteins
Björgúlfssonar um upptökuheimilið í Breiðavík sem er búið að
vera mikið í fréttum og Án titils:
Sigur Rós á hljómleikaferðalagi
sem er mjög lífleg og skemmtileg
mynd um Evróputúr hljómsveitarinnar,“ segir Hálfdán.
Einnig verður frumsýnd myndin Hugleikir, fyrsta heimildarmynd Hugleiks Dagsonar mynda-

söguhöfunds með meiru, sem
fjallar um hlutverkaleiki á borð
við Dungeons and Dragons og allt
sem fylgir þeim.
Hátíðin á Patreksfirði er enn
einn liður í hinum mikla uppgangi
sem hefur verið á Vestfjörðum
síðustu misseri, alveg álverslaust.
Skemmst er að minnast hátíðarinnar Aldrei fór ég suður sem laðaði að sér blaðamenn frá mörgum erlendum stórblöðum og fegurðarsamkeppninnar
Óbeisluð
fegurð sem vakti athygli langt út
fyrir landsteinana.
„Við erum með þessari hátíð
að skapa vettvang fyrir heimildarmyndagerðarfólk til að sýna
myndir sínar á sama tíma og við
erum að drífa borgarfólkið út á

-%)2) 500'!.'52 &92)2 6%34!. (¹LFD¹N 0EDERSEN SKIPULEGGUR FLOTTA HEIMILDAR

MYNDAH¹TÅÈ ¹ 0ATREKSFIRÈI UM HVÅTASUNNUHELGINA

land. Það verður margt fleira að
gera þarna en að horfa á myndir.
Það verður hægt að fara í sigling-
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2AGNAR "RAGASON SITUR EKKI
AUÈUM HÎNDUM ÖËTT B¾ÈI "ÎRN
OG &ORELDARAR SÁU FARNIR ÒR HEIMA
HÒSI HANS 2AGNAR SITUR NÒ SVEITT
UR VIÈ AÈ FULLKL¹RA SJËNVARPSÖ¹TTA
RÎÈINA .¾TURVAKTINA AUK ÖESS SEM
HANN SKRIFAR HANDRIT AÈ DANSKRI
MYND EN TÎKUR ¹ HENNI G¾TU HUGS
ANLEGA HAFIST ¹ N¾STA ¹RI ,EIKSTJËR
INN HEFUR ÖË VARANN ¹ OG
B¾TIR UM BETUR MEÈ
GERÈ ÅSLENSKS HAND
RITS EF FR¾NDURN
IR Å NORÈRI SKYLDU
KLIKKA %NDA KU ÖAÈ
VERA REGLA Å ÖESSUM
BRANSA SEM ÎÈRUM
AÈ BETRI ER EINN FUGL
Å HENDI EN TVEIR Å
SKËGI
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ar, veiða þorsk og svo verður slegið upp allsherjar fiskigrillveislu
og sveitaballi.“ segir Hálfdán. JAR
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+LARA N¾STI R¾ÈISMAÈUR
¥SLANDS ¹ +ANARÅEYJUM
Klara Baldursdóttir, betur þekkt
sem Klara á Klörubar, hefur undanfarna tvo daga verið með opna
kjördeild á bar sínum á Kanaríeyjum fyrir þá sem vilja greiða
atkvæði utan kjörfundar fyrir alþingiskosningarnar 12. maí. Aðsóknin hefur verið með hreinum
ágætum en alls hafa 27 kosið á
þessum tveimur dögum og Klara
segir að fólk geti enn haft samband við sig ef það sjái ekki fram
á að vera komið heim til Íslands
fyrir kosningar.
„Þetta eru ekki nema rúmlega
sextíu manns með börnum sem búa
hérna fyrir vetrartímann þannig
að kjörsókn hefur verið með hreinum ágætum,“ segir Klara þegar
Fréttablaðið náði tali af henni í 28
stiga hita og glampandi sólskini á
sólarparadísinni. „Það eru fleiri
sem eru búnir að láta mig vita og
hafa áhuga á því að kjósa,“ bætir
hún við en margir sjómenn fara
þarna um vegna íslenskra útgerða
sem þarna eru og hafa þeir sýnt utankjörfundinum mikinn áhuga.
Klöru var úthlutað þessu verk-

efni eftir að íslenski konsúllinn
í Las Palmas treysti sér ekki til
þess sökum langvarandi veikinda.
„Hann hefur átt við veikindi að
stríða í þó nokkurn langan tíma og
fór í hjartaaðgerð fyrir skömmu,“
segir Klara. Utanríkisráðuneytinu
barst jafnframt beiðni frá sendiráðinu í París þar sem farið var
þess á leit að Klara myndi sjá um
þessa atkvæðagreiðslu enda myndi

30%..!.$) +/3.).'!2

&RAMSËKNARFLOKKURINN HÁLT KOSNINGA
FUNDI ¹ +LÎRUBAR OG ÖVÅ VERÈUR SPENN
ANDI AÈ SJ¹ HVORT SÒ FYRIRHÎFN SKILAR SÁR Å
SËLBRÒNUM ATKV¾ÈUM FR¹ +ANARÅ

það auðvelda þeim fjölda Íslendinga sem þar væri að kjósa enda
þyrftu þeir þá ekki að leggja upp í
langferð til Las Palmas.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins kemur Klara sterklega
til greina sem næsti ræðismaður Íslands á Kanarí. Fréttablaðið hafði samband við Pétur Ásgeirsson, skrifstofustjóra utanríkisráðuneytisins og hann staðfesti
að beiðni um að Klara Baldursdóttir yrði gerð að ræðismanni Íslendinga lægi fyrir hjá spænskum
stjórnvöldum. Og átti hann ekki
von á öðru en að sú beiðni myndi
renna ljúflega í gegn.
Sólþyrstu Íslendingarnir þurfa
ekki að kvíða því að þeir fái ekki
fyrstu tölur eins og aðrir Íslendingar því að sjálfsögðu býður Klara
upp á kosningavöku 12. maí eins og
áður. „Það er reyndar af sem áður
var eftir að netið kom til sögunnar. Hérna áður fyrr var bara notast við símann, hringt heim og fólk
hringdi aftur út til okkar og leyfði
okkur að fylgjast með.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

+OSNINGABAR¹TTAN ER FARIN ¹ FULLT OG
BEITA FLOKKARNIR ÕMSUM BRÎGÈUM
TIL AÈ LAÈA AÈ SÁR KJËSENDUR 3AM
FYLKINGIN ¹ 3UÈURLANDI HEFUR ÖEGAR
FRUMSÕNT KOSNINGAMYNDBAND SEM
VAKIÈ HEFUR MIKLA ATHYGLI ¹ NET
INU EN ÖAR SJ¹ST FRAMBJËÈENDURNIR Å
FJËRUM EFSTU S¾TUNUM ÖAU 'UÈNÕ
(RUND +ARLSDËTTIR 2ËBERT -ARS
HALL OG ,ÒÈVÅK "ERGVINSSON AUK
LEIÈTOGANS "JÎRGVINS ' 3IGURÈS
SONAR Å SNËKER Å DIMMU HERBERGI
'¹RUNGARNIR HAFA SKEMMT SÁR KON
UNGLEGA YFIR ÖESSU MYNDBANDI EN
EKKI SÅST Å LJËSI ÖESS AÈ ,ÒÈVÅK KALL
AR FLOKKSBRËÈUR SINN 2Ë
BERT -ARSHALL bSPR¾K
AN STR¹Km !È ËGLEYMDRI
ÖEIRRI STAÈREYND AÈ
AÈEINS EINN AF FJËR
UM FRAMBJËÈENDUN
UM VIRÈIST BÒA YFIR
ÖEIM H¾FILEIKA AÈ
SKJËTA KÒLUNNI
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&RÁTTABLAÈSINS MUN 3INDRI NOKK
UR %LDON KOMA TIL MEÈ AÈ VERÈA
EINN ÖEIRRA SEM BÅÈUR SPENNTUR
EFTIR bGRASINUm SÅNU EN MYNDIN FJALL
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$IDDA SEM LEIKUR
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Þorsteinn Joð í veiðiferð til Indlands
Þorsteinn Joð Vilhjálmsson og
Einar Falur Ingólfsson eru á leiðinni í veiðiferð til Maldíveyja í Indlandshafi. Þeir leggja af stað í dag
en það er Pétur Pétursson, leigutaki í Vatnsdalsánni, sem stendur
fyrir ferðinni.
Þegar Fréttablaðið hafði uppi
á Þorsteini var hann í óða önn að
pakka niður hentugum ferðafatnaði sem fólst meðal annars í sólvörn númer sextíu og Simmsskyrtum tveimur en þær eru þeim
kosti búnar að vera sólarvörn um
leið. „Þetta eru um ellefu hundruð eyjar og því er spáð að þær fari
fyrst á kaf ef spár um loftslags-

breytingar ganga eftir,“ útskýrir Þorsteinn en félagarnir munu
annars vegar veiða af báti með
kaststöng en hins vegar af hvítum
ströndum eyjanna.
„Af bátnum geta komið allt að
þrjátíu til fimmtíu punda fiskar og ég sá einu sinni mynd eftir
Dúa Landmark um þessa sportveiði. Manni virtist það bara vera
á færi manna sem tækju hundrað
og tíu í bekkpressu að landa þessum skepnum. Ég verð nú eiginlega að viðurkenna að ég er eiginlega mest spenntur fyrir að veiða
af ströndinni því þá getur maður
eiginlega átt von á öllu,“ útskýr-

ir Þorsteinn sem er mikill veiðimaður og þykir fátt jafn gott og
að veiða á flugu. „Það er eitt af
þeim fáu áhugamálum þar sem ég
gleymi eiginlega bara vinnunni,“
útskýrir hann.
Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem þeir félagar leggja í langferð
hálfa leið yfir hnöttinn því þeir
fóru einnig á Norðurpólinn til að
sækja pólfarann Harald Örn Ólafsson á sínum tíma. „Það er alltaf gaman að rannsaka nýjar og
framandi slóðir,“ segir Þorsteinn
en veiðiferðin til eyjanna stendur
í eina viku.
FGG
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Beðið
eftir Botox

Framtíðin er núna

Í

hinum dæmigerðu vinkonuhópum var eitt sinn mjög vinsælt að
halda snyrtivörukvöld. Þá söfnuðust þær saman í heimahúsi og létu
selja sér fyrir formúur nauðsynlega andlitskornmaska og naglabandasmyrsl sem ekki voru notuð
upp frá því. Nokkru síðar varð
nauðsynlegt að hittast og skoða
undirföt sem engin viðstaddra
hefði þorað að handleika alein
úti í búð. Raunar seldi á þessum
tíma engin verslun með snefil af
sómatilfinningu nærföt af þeirri
sort sem hér um ræðir. Þetta var
samt eftir að Pan-hópurinn hafði
rutt brautina með dónasýningum
og fyrirgert um leið mannorðinu
til frambúðar. Eftir á að hyggja
voru þessar sýningar trúlega álíka
ruddalegar og fegurðarsamkeppnin í sjónvarpinu á dögunum.

¶%'!2 allir höfðu vanist jafn
þokkafullum undirfatnaði lognaðist nærbuxnaheimasalan að mestu
út af. Eftir dálitla ládeyðu varð
samt gaman að hittast yfir plastdollum. Þetta voru ákaflega góðar
og nytsamlegar plastdollur en satt
best að segja þurfti heilmikla múgsefjun til að hægt væri að finnast
tíma sínum vel varið þessi kvöld.
Sumar komu út með fjárfestingar
heimilisins í ýmsum tegundum af
hristidollum, hnoðskálum og loftþrýstiumbúðum sem nýttust svo
þegar á reyndi ljómandi vel sem
poppskálar.
dolluæðið hjaðnaði ögn
kom í ljós umtalsvert frjálslyndara þjóðfélag en áður og enn og
aftur má þar ekki vanmeta framlag hins framsýna Pan-hóps. Nú
varð málið að mæta í heimahús á
sölukvöld hjálpartækja ástarlífsins. Þar er ég sjálf reyndar alveg
lens en hef frétt að þetta hafi verið
með hvetjandi samkomum svo
feimnustu frúr hafi skundað heim
með birgðir af alls kyns töfrakúlum, -stöfum og -fiðrildum.

/' fyrir okkur sem lifað hafa
allar þessar sviptingar fréttist
nú af nýrri tegund af heimasamkomu til að rækta hópsálina. Það
er hið eina og sanna botoxkvöld,
því miður aðeins fáanlegt í Ameríku í bili en áreiðanlega rétt ókomið hingað. Þá hittast konur í krísu
miðlífsins og endurheimta tíu ár
með aðstoð sérfræðings og dálítilli innspýtingu af þessu undrameðali hist og her. Eini gallinn
er sá að eftir dálítið botox er ekki
nokkur leið að sýna svipbrigði, en
þau eru nú ofmetin hvort eð er.
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Prius - við erum komin upp á næsta stig.
Öll höfum við hugmyndir um hvernig framtíðin verður.
Ólíkar hugmyndir. Við hjá Toyota sjáum fyrir okkur hreinni
heim og stefnum óhikað á framleiðslu bíla sem menga
ekkert. Leiðin þangað er löng og ströng en við erum komin
upp á næsta stig.

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er
sjálfum sér nógur um rafmagn og gefur frá sér allt að 55%
minna koldíoxíð en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri
stærð. Hann er umhverfisvænni og mikilvægt skref í átt að
hreinni heimi.
Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu næsta skref.

Verð 2.790.000 kr.
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Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

