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Rúmlega þriðjungur Skilaboð dagsins
vill stjórnina áfram
&ORMENN STJËRNM¹LAFLOKKA

,INDSAY Å LJËT
UM LEIK
,EIKKONAN UNGA
VAR MYNDUÈ VIÈ AÈ
NEYTA KËKAÅNS ¹
KLËSETTI
&«,+ 

3CANBOX
ST¾KKAR

+/3.).'!2 Kosið verður til

Rúmlega tuttugu prósent vilja nú að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna
taki við eftir kosningar. Tæplega fimmtán prósent vilja stjórn Samfylkingar og
Sjálfstæðisflokks. Níu prósent vilja stjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna.
3+/¨!.!+®..5. Flestir, eða 36,5

3IGURJËN 3IGHVATS
SON F¾RIR ENN ÒT
KVÅARNAR
&«,+ 

+OMINN TÅMI TIL AÈ BREYTA
b¶EIR SEM VILJA HALLA SÁR AÈ FRJ¹LS
LYNDRI JAFNAÈARSTEFNU EIGA SKÕRAN
VALKOST p OG Å ÖVÅ EFNI BER AÈ VARAST
EFTIRLÅKINGAR TIL H¾GRI OG VINSTRI n
SEGIR ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON

prósent, vilja nú áframhaldandi
ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eftir
næstu kosningar, samkvæmt nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins.
Stuðningur við áframhaldandi
ríkisstjórnarsamstarf eykst frá
síðustu könnun blaðsins hinn 21.
apríl þegar 28,3 prósent vildu
áframhaldandi ríkisstjórn þessara
tveggja flokka. Tæplega 87 prósent framsóknarmanna og um 66
prósent sjálfstæðismanna segjast
styðja slíka stjórn.

20,3 prósent segjast nú vilja
tveggja flokka stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Það er nánast sama hlutfall og í síðustu könnun blaðsins, þegar 21,2 prósent
studdu slíka stjórn. 45,6 prósent
stuðningsfólks
Samfylkingar
styðja stjórn Samfylkingar og
Vinstri grænna, en 53,3 prósent
stuðningsfólks Vinstri grænna.
Tæplega fjórðungur vill stjórn
Sjálfstæðisflokks við annað hvort
Samfylkingu eða Vinstri græn.
14,5 prósent vilja tveggja flokka
stjórn Sjálfstæðisflokks og Sam-

fylkingar en 9,3 prósent vilja
tveggja flokka stjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna.
Þeim fjölgar lítillega sem vilja nú
að núverandi ríkisstjórnarflokkar
myndi ríkisstjórn. Nú segjast 8 prósent vilja að Frjálslyndi flokkurinn,
Samfylking og Vinstri græn myndi
ríkisstjórn, en í síðustu könnun
blaðsins voru það 4,8 prósent.
Hringt var í 1.600 kjósendur á
kosningaaldri laugardaginn 5. maí
og skiptust svarendur jafnt eftir
kyni. 61,1 prósent tók afstöðu til
spurningarinnar.
SS  SJ¹ SÅÈU 
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HERSLUBREYTINGAR Å V¾NDUM

Sarkozy nýr forseti Frakklands

"ESTI ¹RANGUR
"IRGIS
+YLFINGURINN "IRGIR
,EIFUR (AFÖËRSSON VAR
ÖREMUR HÎGGUM ¹ EFTIR
EFSTA MANNI ¹ ÅTALSKA
MEISTARAMËTINU (ANN
LENTI Å ELLEFTA S¾TI
SEM ER HANS BESTI
¹RANGUR
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OG VESTAN TIL M¹ BÒAST VIÈ BJARTVIÈRI
Å DAG EN EINHVERRI ÒRKOMU ¹ NORÈ
AUSTURHORNINU (ITINN ER ¹ BILINU
  STIG HLÕJAST SUÈVESTANLANDS
EN SVALAST NORÈAUSTAN TIL 6INDUR ER
YFIRLEITT FREKAR H¾GUR   MS
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið
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Alþingis á laugardag, eftir fimm
daga. Fréttablaðið birtir frá
deginum í dag fram á föstudag
skilaboð dagsins til kjósenda frá
formönnum stjórnmálaflokkanna.
Lesendur geta því dag hvern
fylgst með því hvað efst er á
baugi að mati formannanna.
Í dag hvetur Geir H. Haarde
kjósendur til að sofna ekki á
verðinum þrátt fyrir gott gengi
Sjálfstæðisflokksins í skoðanakönnunum en Jón Sigurðsson segir
útkomu Framsóknarflokksins í
könnunum óviðunandi. Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir segir tækifæri
vera til breytinga á laugardaginn
og í sama streng tekur Steingrímur J. Sigfússon. Guðjón Arnar
Kristjánsson gerir kvótakerfið að
umræðuefni og Ómar Ragnarsson
telur brýnt að færa skattleysismörkin til jafns við það sem var
við valdatöku núverandi stjórnarflokka.
- SJ¹ SÅÈU 

Blaðið

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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SEINNI UMFERÈ FRÎNSKU FORSETAKOSNINGANNA SEM FRAM FËR Å G¾R
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Nicolas Sarkozy sigraði sósíalistann Ségolène Royal í seinni
umferð forsetakosninganna í
Frakklandi sem fram fór í gær.
Sarkozy hlaut 53 prósent
atkvæða og Royal 47 prósent,
sem er meiri munur en síðustu
skoðanakannanir gáfu vísbendingu um. Um 85 prósent kjósenda
mættu á kjörstað, sem er
metþátttaka.
Vænta má áherslubreytinga í
innanríkis- og utanríkisstefnu
Frakklands með nýjum forseta að
mati Eiríks Bergmann Einarssonar, forstöðumanns Evrópufræðaseturs Háskólans á Bifröst.
Lögregla beitti táragasi á hóp
mótmælenda sem hrópuðu
slagorð gegn Sarkozy við
Bastilluna í París í gærkvöldi
eftir að úrslit voru ljós.
SDG  SJ¹ SÅÈU 
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+LÒRYRÈI HRËPUÈ AÈ SLÎKKVILIÈI

&ORSETINN FLUTTUR Å ÖYRLU ¹ SJÒKRAHÒS

Komu ekki til
að fækka fötum

Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, var fluttur með
þyrlu
Landhelgisgæslunnar
á
Borgarspítalann í gær vegna veikinda. Forsetinn var staddur á
Búðum á Snæfellsnesi þegar hann
veiktist.
Að sögn Örnólfs Thorssonar forsetaritara eru veikindi forsetans
ekki alvarleg. „Ólafur fann fyrir
sterkum þreytueinkennum í gærmorgun og því var kallað eftir
lækni frá Ólafsvík. Það var mat

6%)+).$)

læknisins að rétt væri að flytja forsetann til frekari rannsókna á
Landspítala – háskólasjúkrahús og
læknirinn óskaði eftir aðstoð
þyrlunnar,“ segir Örnólfur.
Þyrlan kom með forsetann til
Reykjavíkur um klukkan 15.30 og
gekkst hann undir fjölmargar
rannsóknir í gær. Örnólfur sagði í
samtali við Fréttablaðið í gær að
rannsóknirnar hefðu ekki leitt
neitt alvarlegt í ljós og að læknar
teldu forsetann vera við góða

heilsu. Gert var ráð fyrir hann
fengi að fara heim fyrir hádegi í
dag.
Forsetahjónin voru í Stykkishólmi á laugardag vegna opnunar
vatnasafns í bænum. Að því loknu
sóttu þau veislu hjá Hreiðari Má
Sigurðssyni, forstjóra Kaupþings,
sem haldin var í tilefni opnunarinnar. Forsetahjónin gistu svo á
Hótel Búðum og þar var forsetinn
staddur í gærmorgun þegar hann
kenndi sér meins.
ÖO

BURT MEÐ ÓRÉTTLÁTT
KVÓTAKERFI
www.xf.is

%.',!.$ Allt ætlaði af göflum að
ganga á bar í St. Helens í
Englandi á föstudag þegar hópur
stæðilegra slökkviliðsmanna
mætti á staðinn til að slökkva eld
sem kominn var upp í húsinu.
Kvenkyns gestir staðarins, sem
ekki höfðu hugmynd um eldinn,
tóku einkennisklæddum gestunum fagnandi, enda stóðu þeir í
þeirri trú að þarna væru
fatafellur á ferð og hrópuðu
klúra frasa að slökkviliðsmönnunum.
„Það héldu allir að við værum
komnir til að bera okkur, sem við
vorum ekki,“ sagði vaktstjórinn.
Eldurinn hafði komið upp í
búningsherbergi alvöru fatafella,
og kviknaði út frá kveikjarabensíni sem notað var í einu
strípiatriðinu. Einn meiddist
lítillega í eldinum.
SH
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5TANRÅKISR¹ÈHERRA TILKYNNTI FORSTJËRA !LÖJËÈABANKANS AÈ EKKI YRÈI AF FUNDI ¹ ¥SLANDI

4ÕND FLUGVÁL FANNST Å G¾R

Fundi með Wolfowitz hafnað

Ekkert uppgefið
um eftirlifendur

54!.2¥+)3-, Rannsókn á hneyksl-

ismáli tengdu Paul Wolfowitz,
forstjóra Alþjóðabankans, varð
til þess að hætt var við fund hans
og ráðherra Norðurlanda og
Eystrasaltsríkja, sem fara átti
fram hérlendis á föstudaginn var.
Það kom í hlut Valgerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra að tilkynna Wolfowitz bréfleiðis að
ekki væri óskað eftir fundinum
að sinni.
Wolfowitz beitti áhrifum sínum
til að ástkona hans, sem einnig er
starfsmaður
bankans,
fengi
stöðu- og launahækkun eftir að
hún var færð til í starfi, en það
var gert til að koma í veg fyrir

Guðmundur, er baráttusöngurinn að koma stöðunni í lag?
b-ÁR SÕNIST ÖAÈ ¶AÈ VANTAR BARA
HERSLUMUNINN UPP ¹ AÈ ÁG KOMIST
¹ ÖING SVO NÒ ÖARF BARA AÈ SYNGJA
EINS OG VITLAUS MAÈURm
'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON HEFUR SAMIÈ
BAR¹TTUTEXTA FYRIR 3AMFYLKINGUNA VIÈ LAGIÈ
-RS 2OBINSON ¹SAMT 2ËBERT -ARSHALL
SEM ÖEIR FÁLAGAR FLYTJA VIÈ ÕMIS T¾KIF¾RI

®RYGGI ¹ SUNDSTÎÈUM

hagsmunaárekstra eftir
að hann tók við
sem forstjóri.
Fundurinn
sem halda átti
hér er árlegur
fundur
með
ráðherrum þróunarmála í því
0!5, 7/,&/7)4:
kjördæmi
á
starfssvæði bankans sem inniheldur Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. Valgerður segir það
hafa verið samhljóða ákvörðun
ráðherranna að fresta fundinum.
„Það er í gangi rannsókn á vegum
bankaráðsins sem snýst um það

hvort hann hafi
brotið af sér og
við
höfðum
áhyggjur
af
stöðu mála í
bankanum. Það
er reiknað með
niðurstöðu
á
þriðjudaginn
og þangað til
6!,'%2¨52
vil ég ekkert
36%22)3$«44)2
segja
mikið
meira um þetta.“ Valgerður vill
ekki fullyrða að af fundinum
verði, komist nefndin að þeirri
niðurstöðu að Wolfowitz hafi ekki
brotið af sér.
SH

+!-%2². !0 Flak farþegaflugvélarinnar sem hrapaði í skóglendi í
Kamerún á laugardag fannst í
gær nærri bænum Mvengue.
Ekki hafa verið gefnar neinar
upplýsingar um það hvort
einhver farþeganna 114 sem í
vélinni voru hafi lifað af. Ekki
hefur heldur verið greint frá
ástandi flaksins.
Leitarsvæðið er mjög erfitt
yfirferðar vegna þess hve þéttur
skógurinn er, auk þess sem
úrhellisrigning og þoka hefur
gert leitarmönnum erfitt fyrir.
Flugvélin var á leið til Nairóbí í
Kenía frá Douala, höfuðborg
Kamerúns, þegar hún fórst.
SH

Sarkozy forseti Frakklands

Engin lögformleg úttekt
3,93 Enginn lögformlegur

úttektaraðili fer yfir öryggisbúnað sundstaða hér á landi. Svæðið í
Sundlaug Kópavogs, þar sem
fimmtán ára drengur fannst
meðvitundarlaus á dögunum, var
utan sjónsviðs eftirlitsmyndavéla.
Jón Júlíusson, íþróttafulltrúi
Kópavogsbæjar, segir að yfirborðsmyndavélar við sundlaugina
dekki ekki allt sundlaugarsvæðið
og svæðið þar sem drengurinn
fannst hafi ekki verið skilgreint
sem hættusvæði. Hann segir að
sex eftirlitsmyndavélar sýni
myndir af allri lauginni undir
vatnsyfirborðinu en þær séu ekki
tengdar við upptökutæki.
„Í kjölfar slyssins verður
kannað hvort hægt er að efla
eftirlit enn frekar,“ segir Jón.
Hann segir að ef til vill sé tilefni
til að koma á fót einhvers konar
lögformlegu eftirliti sem tekur út
öryggi á sundstöðum.
Drengurinn liggur enn þungt
haldinn á gjörgæsludeild.
ÖO

3EYÈFIRÈINGAR SKORA ¹ FLOKKA

Vilja jarðgöng á
Mið-Austurland
3!-'®.'52 Ólafur Hr. Sigurðsson, bæjarstjóri á Seyðisfirði,
mun í dag afhenda fulltrúum
allra framboða í Norðausturkjördæmi undirskriftalista fyrir
hönd Seyðfirðinga þar sem
skorað er á frambjóðendur að
gera jarðgöng á Mið-Austurlandi
að veruleika á næsta kjörtímabili.
Fyrir helgi höfðu safnast á
fimmta hundrað undirskriftir, en
endanlegur fjöldi undirskrifta
liggur ekki fyrir. Ráðist var í
söfnunina að undirlagi bæjarbúa.
Frambjóðendur af öllum
listum hafa tilkynnt að þeir muni
veita undirskriftalistunum
viðtöku.
SH

Hægrimaðurinn Nicolas Sarkozy var í gær kjörinn forseti Frakklands og tekur hann við af hægrimanninum Jacques Chirac sem hefur verið forseti undanfarin tólf ár. Sósíalistinn Ségolène Royal beið lægri hlut.
!0 Hægrimaðurinn
Nicolas Sarkozy er forseti Frakklands eftir sigur á sósíalistanum
Ségolène Royal í kosningunum í
gær.
Sarkozy hlaut 57 prósent
atkvæða og sigraði andstæðing
sinn með sex prósenta mun, sem
er heldur meira en síðustu skoðanakannanir fyrir kosningar höfðu
spáð. Um 85 prósent kjósenda
mættu á kjörstað, sem er metþátttaka.
„Franska þjóðin hefur kosið
breytingar,“ sagði Sarkozy í sigurræðu sinni fyrir framan hundruð
stuðningsmanna sinna sem fögnuðu ákaft. Sarkozy sagði kjósendur hafa kosið að „snúa baki við
hugmyndum, venjum og hegðun
fortíðar,“ og hét hann því að verða
„forseti allra Frakka“. Sarkozy
tekur við forsetaembættinu af
hægrimanninum Jacques Chirac,
sem hefur verið forseti undanfarin tólf ár.
Royal viðurkenndi ósigur sinn
nokkrum mínútum eftir að kjörstöðum var lokað. „Ég lagði allt
mitt af mörkum og mun halda því
áfram,“ sagði hún stuðningsmönnum sínum. „Atburðarás er hafin
sem ekki mun stöðvast.“
Sarkozy vék meðal annars að
utanríkismálum í sigurræðu sinni
og sagði að Bandaríkin gætu reitt
sig á vináttu Frakka en bætti við
að í vináttu fælist að vinir gætu
haft ólíkar skoðanir. Hann hvatti
Bandaríkin til þess að taka forystu
í baráttu gegn loftslagsbreytingum og sagði að loftslagsmál yrðu í
forgangi í Frakklandi.
Lögreglan var með sérstakan
viðbúnað í gærkvöldi vegna hugsanlegra mótmæla og mögulegra
óeirða. Lögreglan beitti táragasi á
hóp andstæðinga Sarkozys sem
mótmæltu kjöri hans við Bastilluna í París. Mótmælendur köstuðu
flöskum og steinum í lögreglu.

&2!++,!.$
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2ËSA $AVÅÈSDËTTIR NEMI Å M¹LVÅSIND
UM Å 0ARÅS FYLGDIST MEÈ ÖEGAR GREINT
VAR FR¹ ÒRSLITUM FORSETAKOSNINGUN
UM Å G¾R ¹SAMT FRÎNSKUM VINUM
SÅNUM SEM ALLIR KUSU 2OYAL b¡G
UPPLIFI ÖESSI ÒRSLIT SEM MIKIL VON
BRIGÈI OG FËLK ER MJÎG VONSVIKIÈm
2ËSA SEM VAR STÎDD VIÈ
"ASTILLUNA Å 0ARÅS SÅÈAR UM KVÎLD
IÈ SAGÈI HËP FËLKS ÖAR STADDAN
SEM HRËPAÈI ËKV¾ÈISORÈ AÈ 3AR

KOZY +LUKKUTÅMA SÅÈAR BEITTI LÎG
REGLA T¹RAGASI TIL AÈ DREIFA MANN
FJÎLDANUM
2ËSA SEGIR LÅTIÈ HAFA VERIÈ R¾TT
UM ALÖJËÈAM¹L Å KOSNINGABAR¹TT
UNNI OG AÈ YFIRLÕSING 3ARKOZY UM
VIN¹TTU VIÈ "ANDARÅKIN Å SIGURR¾ÈU
SINNI HAFI VERIÈ ATHYGLISVERÈ -EIRI
¹HERSLA VAR LÎGÈ ¹ EFNAHAGSM¹LIN Å
AÈDRAGANDA KOSNINGANNA AÈ SÎGN
2ËSU (ÒN TELUR 3ARKOZY HAFA EIN

FALDLEGA KOMIÈ ÖAR STERKAR ÒT EN
2OYAL SEM HAFI EKKI VIRST VERA MEÈ
ÖAU ¹ HREINU
2ËSA SEGIR ALLA FJÎLMIÈLA HAFA
VERIÈ UNDIRLAGÈA AF UMFJÎLLUN UM
KOSNINGARNAR AÈ UNDANFÎRNU b¶ETTA
ER BÒIÈ AÈ TAKA D¹LÅTIÈ ¹ &ËLK Å
KRINGUM MIG HEFUR TEKIÈ ÖETTA INN ¹
SIG OG FUNDIST ERFITT AÈ BÅÈA EFTIR ÒR
SLITUNUM ¶ANNIG AÈ ÁG HELD AÈ ÖAÈ
SÁ ¹G¾TT AÈ ÖETTA ER BÒIÈm

SDG FRETTABLADIDIS

%IRÅKUR "ERGMANN TELUR ¹HERSLUBREYTINGAR FRAM UNDAN Å &RAKKLANDI
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Mikil kjörsókn merkilegust
34*«2.-, Hin mikla kjörsókn er
það sem Eiríkur Bergmann Einarsson, forstöðumaður Evrópufræðaseturs Háskólans á Bifröst,
telur merkilegast við forsetakosningarnar. „Þetta er vísbending um að kjörsókn sé að aukast
almennt á Vesturlöndum. Eftir
langt tímabil þar sem kjörsókn
hefur smám saman verið að
minnka undanfarna áratugi virðist áhugi á lýðræðislegum kosningum vera að aukast á ný.“
Eiríkur segir kjör Sarkozy geta
haft í för með sér áherslubreytingar, bæði innanlands og ekki
síður í alþjóðapólitík. „Sarkozy
hefur haldið fram nokkuð afgerandi sjónarmiðum um umbætur í
efnahagskerfinu sem ýmsar
klassískar velferðarþjóðir hafa
gengið í gegnum, eins og að auka
sveigjanleika á vinnumarkaði og

auka rétt atvinnurekenda til að
segja upp fólki. Þessar breytingar hafa ekki náð til Frakklands.
Sarkozy hefur farið fram í sinni
kosningabaráttu með slíka stefnu
þannig að við ættum nú að fara
að sjá hægrisinnaðri og markaðssinnaðri lausnir.“

%)2¥+52
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Sterk hefð er fyrir mótmælum
og verkalýðsfélögum í Frakklandi og segir Eiríkur mikil
félagsleg réttindi hafa að einhverju leyti komið niður á sveigj-

anleika í atvinnulífinu. Spurður
hvort Sarkozy nái betur að standa
gegn þessari sterku hefð en
fyrrirrennari sinn segir Eiríkur
erfitt um það að spá. „Hann hefur
þó mikla reynslu sem innanríkisráðherra þar sem hann sýndi að
hann gat tekið óvinsælar og erfiðar ákvarðanir, sem er vísbending um að hann muni ekkert gefa
eftir.“
Eiríkur segir Sarkozy ganga
gegn hefðbundinni utanríkispólitík í Frakklandi. „Frakkar
hafa verið helstu talsmenn þess
að Evrópa sé mótvægi við Bandaríkin og talað fyrir meginlandssamstarfi í Evrópu. Sarkozy er
mikill fylgismaður náins samstarfs við Bandaríkin en í mörg
ár hefur verið stirt samband þar
á milli. Þarna gætum við því séð
breytingu.“

Þegar öllu er á botninn hvolft er

traust efnahagsstjórn
stærsta velferðarmálið
» Kaupmáttur, hagur heimilanna, hefur vaxið um
75% frá 1994
» Erlendar skuldir ríkissjóðs hafa verið greiddar upp
» Skattar hafa verið lækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki
» Háskólanemum hefur fjölgað úr um 7.500 í um
17.000 á síðustu tólf árum
» Atvinnuleysi sem áður var mikið vandamál er nú
svo að segja óþekkt
» Opinber framlög til heilbrigðismála hafa verið
stóraukin og eru nú með þeim hæstu í heiminum
» Ísland er komið í 2. sæti á lista Sameinuðu þjóðanna
yfir þau lönd þar sem lífskjör eru best í heiminum

Nýir tímar - á traustum grunni
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Beinum Kádárs
stolið í Búdapest
5.'6%2*!,!.$ !0 Hauskúpu og

fleiri beinum János Kádárs, sem
um áratuga skeið var leiðtogi
Ungverjalands á kommúnistatímanum, og ösku eiginkonu
hans hefur verið stolið úr gröf
þeirra í Búdapest.
Skemmdarvargar grófu upp
kistu Kádárs og brutu hana upp.
„Nokkur bein vantar, þar á
meðal hauskúpuna,“ sagði
talsmaður lögreglunnar í
Búdapest. Vargarnir, sem nú er
ákaft leitað, krotuðu enn fremur
á minnismerki skammt frá
gröfinni: „Morðingi og svikari,
þú getur ekki hvílt í vígðri
mold.“
AA

&ÁKK B¾TUR FR¹ ÎLGERÈARHÒSINU

Bjórsmakkari
varð alkóhólisti
"2!3),¥! !0 Brasilískur dómstóll

skipaði ölgerðarhúsi að greiða
áfengissjúkum starfsmanni
þess, sem vann við bjórsmökkun, rúmar þrjár milljónir króna.
Starfsmaðurinn sakaði
fyrirtækið um að hafa ekki veitt
heilsufarsleg úrræði til að koma
í veg fyrir að hann yrði alkóhólisti. Í yfir áratug drakk hann á
milli 16 og 25 lítil glös af bjór
daglega.
Ölgerðin hélt því fram að
maðurinn hefði verið alkóhólisti
áður en hann hóf störf. Dómstóllinn sagði fyrirtækið engu að
síður ábyrgt því að ekki ætti að
láta alkóhólista vera bjórsmakkara.
SDG
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"ÅLVELTA ¹ "ÒSTAÈAVEGI
®KUMAÈUR SLASAÈIST LÅTILLEGA ÖEGAR
HANN MISSTI STJËRN ¹ BÅL SÅNUM ¹ "Ò
STAÈAVEGI Å 2EYKJAVÅK AÈFARANËTT
SUNNUDAGS "ÅLLINN VALT OG HAFNAÈI ¹
LJËSASTAUR ¹ MËTS VIÈ 6ALSHEIMILIÈ

&ORSETAKJÎR STOPPAÈ AF AFTUR
492+,!.$ !0 Tyrkneskir stjórnarandstöðuþingmenn komu í annað sinn í veg fyrir að Abdullah
Gül utanríkisráðherra yrði kjörinn forseti
Tyrklands á tyrkneska þinginu í gær þegar þeir
sniðgengu þingfund. Tvo þriðju hluta greiddra
atkvæða þingmanna þarf til að atkvæðagreiðslan teljist gild. Í kjölfarið lýsti Gül yfir að hann
drægi framboð sitt til baka.
Gül, sem var eini forsetaframbjóðandinn, tilheyrir stjórnarflokki Tyrklands sem á rætur í
íslam. Hin öfluga andstaða sem hefur verið við
framboð hans snýr að ótta fólks við að trúarbrögð fari í auknum mæli að hafa áhrif á stjórnmál í Tyrklandi. Mikið er lagt upp úr því að
aðskilja trúmál og stjórnmál í Tyrklandi. Dómsvaldið og herinn hafa staðið vörð um þessa
aðgreiningu, auk þess sem kveðið er á um hana
í stjórnarskrá landsins.

Gül sagði í gær tilgangslaust að láta þingið
greiða atkvæði um kjör forseta í þriðja skiptið
vegna þess þráteflis sem þar væri og hið rétta
nú væri að láta þjóðina kjósa.
Á laugardag samþykkti þingnefnd tillögu að
lagabreytingu um að forseti yrði kjörinn í
þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki af þingi. Þingmenn stjórnarflokksins hafa sagt að verði tillagan að lögum í tæka tíð verði hægt að kjósa
um forseta um leið og þingkosningar fara fram
22. júlí næstkomandi.
SDG

-«4-,%.$52 (UNDRUÈ ÖÒSUNDA 4YRKJA HAFA TEKIÈ
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Fleiri vilja Framsókn í stjórn
Um 40 prósent vilja nú að Framsókn verði í ríkisstjórn, sem er níu prósentustigum meira en í síðustu
könnun blaðsins. Fleiri vilja einnig nú að Samfylking og Frjálslyndir eigi aðild að stjórn. Færri vilja hins
vegar að Vinstri græn eigi aðild að ríkisstjórn. Stuðningur við Sjálfstæðisflokk í ríkisstjórn stendur í stað.
3+/¨!.!+®..5. Tæplega tveir af
hverjum þremur, eða 64,5 prósent, vilja nú að Sjálfstæðisflokkurinn eigi aðild að ríkisstjórn
eftir kosningar. Þetta er sama
hlutfall og var hinn 21. apríl í
könnun Fréttablaðsins. Fylgi við
Sjálfstæðisflokk í ríkisstjórn
umfram fylgi flokksins samkvæmt nýjustu könnun Fréttablaðsins sem birt var í gær er
22,0 prósentustig.
Tveir þriðju stuðningsmanna
Sjálfstæðisflokksins vilja að
flokkurinn myndi áframhaldandi
stjórn með Framsóknarflokknum, sem er nokkuð fleira en í síðustu könnun blaðsins þegar tæpur
helmingur þeirra vildi slíka
stjórn. Þá vilja 15,4 prósent sjálfstæðismanna
tveggja
flokka
stjórn með Samfylkingu, en 10,4
prósent vilja stjórn með Vinstri
grænum.
Þá segist tæpur helmingur, eða
48,7 prósent, nú vilja að Samfylking eigi aðild að ríkisstjórn,
aðeins fleiri en í síðustu könnun
blaðsins, þegar 45,3 prósent vildu
að Samfylking ætti aðild að ríkisstjórn. Fylgi við að flokkurinn
eigi aðild að ríkisstjórn, umfram
fylgi við flokkinn, er 24,7 prósentustig.
Tæpur helmingur stuðningsfólks flokksins, eða 45,6 prósent,
vill að Samfylking myndi tveggja
flokka stjórn með Vinstri grænum, sem er aðeins minna hlutfall
en í síðustu könnun blaðsins. Hins
vegar vill fleira samfylkingarfólk nú en í síðustu könnun blaðsins mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, eða 30,4 prósent
þeirra. Tæp ellefu prósent vilja
að núverandi stjórnarandstöðuflokkar myndi þriggja flokka
ríkisstjórn.
Aðeins færri vilja nú að Vinstri
græn eigi aðild að ríkisstjórn
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heldur en í síðustu könnun blaðsins. Nú segjast 41,6 prósent vilja
að Vinstri græn eigi aðild að ríkisstjórn, sem er 3,5 prósentustigum
minna en í síðustu könnun Fréttablaðsins. 25,6 prósentustigum
fleiri vilja að Vinstri græn eigi
aðild að ríkisstjórn en vilja kjósa
flokkinn.
Líkt og í síðustu könnun blaðsins vill flest stuðningsfólk Vinstri
grænna að flokkurinn myndi ríkisstjórn með Samfylkingu, eða 53,3
prósent. Fjórðungur þeirra vill
hins vegar ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og þrettán prósent vilja þriggja flokka stjórn
núverandi
stjórnarandstöðuflokka.
Þeim sem vilja að Framsóknarflokkur eigi aðild að ríkisstjórn
fjölgar hins vegar nokkuð. Þann
21. apríl sögðust 31,5 prósent vilja
að Framsókn ætti aðild að ríkisstjórn, en nú segjast 40,7 prósent
vilja að flokkurinn eigi aðild að
stjórn. 31,2 prósentustigum fleiri
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vilja að flokkurinn eigi aðild að
ríkisstjórn en vilja kjósa flokkinn.
Eins og áður vill mikill meirihluti stuðningsmanna Framsóknarflokksins að núverandi stjórnarsamstarf haldi áfram, eða 86,5
prósent. Tæplega þrjú prósent
vilja að flokkurinn eigi ekki aðild
að ríkisstjórn eftir kosningar.
Stuðningur við að Frjálslyndi
flokkurinn eða Íslandshreyfingin
eigi aðild að ríkisstjórn er lítill
umfram stuðning við hvorn flokk.
Reyndar eru aðeins færri sem
vilja að Íslandshreyfingin eigi
aðild að ríkisstjórn en segjast
myndu kjósa flokkinn.
11,3 prósent vilja ríkisstjórn
með aðild Frjálslynda flokksins,
rúmum fjórum prósentustigum
fleiri en í könnun blaðsins í apríl.
Tæplega helmingur stuðningsfólks Frjálslynda flokksins vill að
flokkurinn verði í þriggja flokka
ríkisstjórnarsamstarfi
með
stjórnarandstöðunni. Tæplega 19

prósent vilja hins vegar ekki að
Frjálslyndi flokkurinn eigi aðild
að ríkisstjórn eftir kosningar.
Þá segjast 1,9 prósent vilja að
Íslandshreyfingin eigi aðild að
ríkisstjórn og skiptast stuðningsmenn hreyfingarinnar nokkuð
jafnt eftir því hvort þeir vilja
ríkisstjórn til hægri eða vinstri.
Ef litið er til þeirra sem ekki
gefa upp hvaða flokk þeir myndu
kjósa, eru langflestir af þeim
óvissir um hvaða flokka þeir vilja
í ríkisstjórn, því ber að taka þær
tölur með fyrirvara. Ef litið er til
þeirra sem þó gefa upp hvers
konar ríkisstjórnarmynstur þeir
vilja, kemur upp aðeins öðruvísi
mynd en af heildinni. Minna hlutfall óákveðinna en af heildinni vill
ríkisstjórn með aðild Sjálfstæðisflokks,
Framsóknarflokks
og
Vinstri grænna. Aðeins hærra
hlutfall þeirra vill ríkisstjórn með
aðild Frjálslyndra og Samfylkingar.
Ef litið er til einstaka ríkisstjórnarmynsturs vilja nú, sem
áður, flestir áframhaldandi samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, eða 36,7 prósent.
Stuðningur við ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna
stendur nokkuð í stað og segjast
nú 20,3 prósent vilja að slík stjórn
taki við af núverandi ríkisstjórn.
Þá eykst eilítið stuðningur við ríkisstjórn núverandi stjórnarandstöðu. Tæp fimm prósent vildu
slíka stjórn í síðustu könnun blaðsins en átta prósent segjast vilja
slíka stjórn nú. Þá dalar stuðningur við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna og segjast nú 9,3 prósent vilja slíka stjórn
eftir kosningar. Stuðningur við
stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar eykst hins vegar og
vilja nú 14,5 prósent slíka ríkisstjórn.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
BERST GEGN KVÓTAKERFINU
OG MUN AFNEMA ÞAÐ
Sjávarbyggðir Íslands skulu blómstra á ný

Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

• Núverandi kvótakerfi sóar verðmætum með brottkasti.
• Leiguliðar kvótagreifanna eru arðrændir á hverjum degi.
Frjálslyndi flokkurinn mun breyta þessu og berjast gegn kvótakerfinu og þar með leiguforréttindum og fénýtingu veiðiheimilda.
Kvótaleiga og sala einstaklinga á fiskveiðiauðlindinni er siðlaus.
Frjálslyndi flokkurinn stendur heill og óskiptur gegn gjafakvótanum, íslenska þjóðin
má ekki bregðast.

Frjálslyndi flokkurinn hafnar alfarið einkavæðingu á orkufyrirtækjum landsmanna.

•
•
•
•
•

Flýtum Sundabraut
Tvöföldum Suðurlandsveg
Tvöföldum Vesturlandsveg
Höldum áfram í jarðgangagerð og þverunum fjarða.
Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýrinni.

Frjálslyndi flokkurinn vill halda landinu í byggð.
Stórátak í samgöngumálum styrkir byggðirnar
og eykur umferðaröryggi.

www.xf.is
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®KUMAÈUR SKARST ¹ HÎFÈI

Mildi að enginn slasaðist

Tvö hjólhýsi út
af á sama stað

,®'2%',5-, Tengivagn með flutn-

Finnst þér kosningabaráttan
málefnaleg?
*¹
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Ferð þú reglulega til tannlæknis?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

6A 4ECH ¹ +¹RAHNJÒKUM

Gerir upp við
Indónesana
6)..5-!2+!¨52 Samkomulag
hefur tekist milli samstarfsnefndar stéttarfélaganna og móðurfélags Va Tech í
Þýskalandi um
túlkun kjarasamninga þrjátíu
Indónesa á
Kárahnjúkum.
Mennirnir voru á
launum sem
verkamenn en
¶/2"*®2.
voru iðnaðar'5¨-5.$33/. menn og munaði
þar 400 krónum á tímann í
dagvinnu. Þorbjörn Guðmundsson, formaður samstarfsnefndarinnar, segir að fulltrúar móðurfélagsins hafi komið hingað til
lands og samkomulag við þá hafi
verið mjög gott. Málið hafi því
fengið farsælar lyktir.
GHS

3AMNINGUR UM (EKLUSKËGA

Yfirlýsing vegna
ummæla í frétt
5-(6%2&)3-, Vegna fréttar um

deilur vegna Hekluskógasamnings
vill Guðmundur Halldórsson taka
fram eftirfarandi: „Í Fréttablaðinu
6. maí eru höfð eftir mér orð sem
má túlka sem alvarlega ásökun á
starfsmenn landbúnaðarráðuneytisins. Slíkt var alls ekki mín
meining og vil ég biðja starfsmenn
ráðuneytisins afsökunar á þessu. Í
fréttinni kemur einnig fram að ég
hafi verið í virku samráði við
ráðuneytið um gerð samningsins.
Það samráð átti sér stað á fyrri
stigum samningsgerðar og eftir
það tók hann miklum breytingum,
þar sem m.a. var gert ráð fyrir því
að samráðsnefndin verði opin
fleiri aðilum. Ég vil að lokum
ítreka að ég harma að ég hef látið
orð falla sem gætu skilist sem
alvarlegar ásakanir á starfsmenn
landbúnaðarráðuneytisins, slíkt
var alls ekki ætlun mín.“

ingagámi sem skilinn hafði verið
eftir á plani Vörumiðlunar á Blönduósi rann af stað í hádeginu í gær.
Hann rann framhjá söluskála N1 og
hafnaði að lokum á húsi sem
skemmdist töluvert. Í gáminum
voru sex tonn af salti en talið er að
bremsubúnaður hafi gefið sig.
„Þetta eru töluverðar skemmdir
því burðarverkið í húsinu varð
fyrir hnjaski. Vagninn lenti á
burðarsúlu sem laskaðist. Auk þess
gengu gluggar og gólf til við höggið
og rúður brotnuðu,“ segir Lárus
Björnsson
húsasmíðameistari.
Lárus er ásamt fleirum eigandi
hússins sem vagninn hafnaði á. Um

er að ræða gamla vélsmiðju sem
verið er að gera upp og breyta á í
veitingastað.
Fjöldi fólks var á svæðinu þegar
slysið átti sér stað og mildi þykir að
enginn skuli hafa orðið fyrir vagninum. Hann rann fram hjá bensíndælum og N1 söluskálanum áður en
hann hafnaði á vélsmiðjuhúsinu.
Sambærilegt atvik átti sér stað á
sama stað í fyrra. Þá rann tengivagn af stað á þessu sama bílaplani
og hafnaði á söluskálanum sem
skemmdist töluvert.
ÖO

,®'2%',5-, Tvö hjólhýsi fuku út

af veginum í Breiðavaðsbrekku
skammt frá Blönduósi síðdegis í
gær. Annar bíllinn valt og skarst
ökumaðurinn á höfði en mun þó
ekki hafa slasast alvarlega.
Að sögn lögreglu valt fyrst lítið
hjólhýsi, dregið af pallbíl, og
losnaði það strax aftan úr bílnum.
Í honum voru hjón með ungt barn
og sluppu þau ómeidd.
Ökumaðurinn fór út að kanna
skemmdir á hjólhýsinu en þá kom
jeppi með hjólhýsi í brekkuna og
fauk það strax á hliðina. Slinkur
kom á jeppann og valt hann eina
veltu. Tveir menn voru í bílnum
og skarst annar þeirra á höfði. SH
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,EIÈRÁTTUM SKATTLEYSIS
MÎRKIN

4ÅMI KOMINN TIL BREYTINGA

¶JËÈIN ¹ EKKI ËRÁTTL¾TI
KVËTAKERFISINS SKILIÈ

Það þarf að leiðrétta skattleysismörk og færa þau til jafns við
það sem í gildi var við valdatöku
núverandi stjórnarflokka sem jafngildir
142.600 krónum að
núvirði. Að slíta
skattleysismörk úr
samhengi við þróun
launa eins og núverandi ríkisstjórn hefur gert er skammarleg
framkoma við hina lægst
launuðu í landinu, ekki síst með
hliðsjón af gríðarlegri tekjuaukningu ríkissjóðs á undangengnu kjörtímabili og ríkulegs
eftirlaunafrumvarps í þágu þingmanna og ráðherra á sama tíma.
Það á að hætta að líta á aldraða
og öryrkja í þessu landi sem
afgangsstærð.
'EIR ( (AARDE

Við Vinstri græn höfum lagt
okkar málefnaáherslur fram
undir kjörorðinum „Allt annað
líf!“ og með því
undirstrikað að hér
verða breytingar til
batnaðar ef Vinstrihreyfingin – grænt
framboð styrkist í
þessum kosningum. Tólf ára
valdatíð Framsóknar- og
Sjálfstæðisflokks er langur tími,
of langur og nú mega þessi ár
ekki verða fleiri. Tími er til
kominn að hér verði breytingar á
sviði jafnréttis-, velferðar-,
umhverfis-, atvinnu- og byggðamála að ógleymdum utanríkismálum. Smánarblett eins og
þann að setja Ísland á lista yfir
stuðningsaðila Írakstríðsins
verður að þvo af. Þá reikninga
og marga fleiri verður hægt að
gera upp á laugardaginn kemur.

'ËÈAR KVEÈJUR TIL «LAFS
2AGNARS
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Ég vil byrja á að senda Ólafi
Ragnari Grímssyni, forseta
Íslands, bestu kveðjur með von
um að hann nái fullri
heilsu sem allra fyrst.
Að öðru leyti vil ég
þakka fyrir þann góða
stuðning sem Sjálfstæðisflokkurinn
nýtur, ef marka má skoðanakannanir. Ég hvet fólk hins
vegar til þess að sofna ekki á
verðinum á lokasprettinum enda
eru það hin endanlegu úrslit
kosninganna sem skipta máli.
Það er mikilvægt að áfram verði
vel haldið á málum í íslensku
þjóðfélagi og það verður best
tryggt með því að greiða
Sjálfstæðisflokknum atkvæði á
laugardaginn. Þannig byggjum
við áfram á þeim trausta grunni
sem lagður hefur verið undanfarin ár.

Þegar aðeins fimm dagar eru til
kosninga mælist fylgi Framsóknarflokksins óviðunandi í
skoðanakönnunum. Ef
niðurstaða kosninga
verður í þessa veru er
ljóst að Framsóknarflokkurinn hefur ekki
þann styrk sem
nauðsynlegur er til stjórnarsetu
og aðrir flokkar tækju þá við
stjórn landsmála. Ef svo færi er
hætta á að stöðugleika, kaupmáttaraukningu og velmegun
landsmanna yrði ógnað. Við
erum þó alls óhrædd því
meðbyrinn fer vaxandi og
stemmingin í okkar röðum er
mikil. Við trúum því að verk
okkar verði metin að verðleikum
og árangurinn verði eftir því
þann 12. maí næstkomandi.

3TAÈAN ER ËVIÈUNANDI

Undanfarin ár hefur Frjálslyndi
flokkurinn barist fyrir réttlátara
þjóðfélagi og því að einstaklingurinn fái sem best
notið sín. Kvótakerfið
er óréttlátasta kerfi
sem íslenska þjóðin
hefur búið við síðan á
tímum einokunarverslunar Dana. Kvótakerfið
drepur niður einstaklingsframtakið, eyðir byggðum landsins og
safnar fiskveiðiheimildum
þjóðarinnar á fárra manna
hendur þar sem margir nota þær
í brask og útleigu. Kerfið veldur
því að milljarðar hverfa út úr
atvinnugreininni sem getur á
engan hátt staðið undir okurleiguverði til kvótagreifanna.
Skuldir sjávarútvegsins eru nú
um 300 milljarðar króna og
engin nýliðun er möguleg í
atvinnugreininni. Frjálslyndi
flokkurinn mun berjast af öllu
afli fyrir þjóðareign náttúruauðlinda. Framtíð lands og þjóðar
er í húfi. Kjósið Frjálslynda
flokkinn.
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR 3

4¾KIF¾RI TIL BREYTINGA
Nú eru bara fimm dagar til
kosninga. Það er eftirvænting í
loftinu enda gefst nú færi á því
að breyta því sem
aflaga hefur farið í 12
ára valdatíð hægri
stjórnarinnar. Við
finnum að skýr
áhersla okkar á
velferð barna og aldraðra og
hag heimilanna hefur vaxandi
hljómgrunn í samfélaginu. En
staðan er tvísýn og ríkisstjórnin
gæti haldið velli. Þess vegna
þurfa allir sem vilja aukinn
jöfnuð og tryggari velferðarþjónustu að leggjast á eitt næstu
daga til að tryggja Samfylkingunni góða kosningu á laugardaginn.

#(2)34)!. +,!2 'AGNRÕNENDUR SEGJA
+LAR EKKI EIGA SKILIÈ N¹ÈUN ÖAR SEM
HANN SÕNI ENGIN MERKI EFTIRSJ¹R
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3TJËRNM¹LAMENN SÕNI STILLINGU

Möguleg náðun
Klar gagnrýnd
"%2,¥. !0 Angela Merkel,
kanslari Þýskalands, bað í gær
samflokksmenn sína og aðra
stjórnmálamenn um að sýna
stillingu í gagnrýni þeirra á
mögulega náðun eins af forsprökkum Rauðu herdeildanna,
Christian Klar.
Búist er við því að Horst
Köhler, forseti Þýskalands,
tilkynni í vikunni hvort hann
náði Klar en tvö ár eru enn í að
reynslulausn komi til greina.
Klar hefur afplánað 24 ár af
dómi sínum fyrir aðild að
nokkrum morðum, þar á meðal á
fyrrverandi ríkissaksóknara. SDG

5-(6%2&)3-,
2YKMENGUN KÎNNUÈ
2YKMENGUN VEGNA NIÈURRIFS TUTTUGU
HÒSA VIÈ ¶VERHOLT ER NÒ Å SKOÈUN
B¾ÈI HJ¹ 6INNUEFTIRLITINU OG 2EYKJA
VÅKURBORG ¶ETTA KOM FRAM Å FRÁTTUM
3JËNVARPS ¹ LAUGARDAG "ÒIST ER VIÈ AÈ
NIÈURSTAÈA F¹IST Å M¹LIÈ NÒ EFTIR HELGI

6ARAFORMAÈUR 3AMFYLKINGAR HVETUR STJËRNVÎLD TIL ÖESS AÈ STYRKJA TËNLEIKA

6ILJI TIL ÖESS AÈ HÕSA ,IVE %ARTH
Meðal dagskráratriða í dag, 7. maí:
Bæjarskrifstofur Kópavogs kl. 9–15. Vorsýning unglingadeilda Myndlistarskóla Kópavogs.
Leikskólinn Álfaheiði kl. 10–15. Listsýning og opið hús.
Smáratorg. Listsýning frá leikskólanum Smárahvammi.
Safnahús. Bókasafnið og Náttúrufræðistofa kl. 10 og 11. Börn og
bangsar á Norðurslóð. Fræðsluerindi fyrir börn á leikskólaaldri.
Salurinn kl. 18. Opin æfing Tónlistarskóla Kópavogs.
Leiksýningar • myndlistarsýningar • opin hús.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is

-%..).' Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður
Samfylkingarinnar, segir það hneisu ef íslensk
stjórnvöld vilja ekki styrkja Live Earth-tónleikana
sem stendur til að halda í Reykjavík í sumar.
„Íslensk stjórnvöld ættu að hoppa á þetta tækifæri og það er með ólíkindum að það skuli taka
fimm mánuði að taka afstöðu,“ segir Ágúst. Hann
segir að það sé tvímælalaust í verkahring stjórnvalda að styðja við menningarviðburði sem setja
loftslagsmálin í forgrunn.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu á laugardag
hefur Kári Sturluson, „sendiherra“ Live Earth á
Íslandi, óskað eftir fjárstyrk frá stjórnvöldum svo að
hægt verði að halda tónleikana hér á landi. Um er að
ræða heimsviðburð sem tvær milljónir manna munu
fylgjast með í beinni útsendingu. Kári sendi erindi til
Reykjavíkurborgar og forsætisráðuneytisins í janúar þar sem hann óskaði eftir styrk.
Svanhildur Konráðsdóttir, sviðstjóri menningarog ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, segir hugmyndirnar hafa fallið vel í kramið hjá borgaryfirvöldum.
„Þessar hugmyndir voru kynntar fyrir mér og

34«24«.,%)+!2 4ËNLEIKARNIR VERÈA HALDNIR Å 2ÅË 4ËKÕË

3HANGHAÅ ,ONDON .EW 9ORK 3YDNEY *ËHANNESARBORG OG EF
TIL VILL ¹ -IKLATÒNI Å 2EYKJAVÅK
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aðstoðarmanni borgarstjóra. Við óskuðum eftir því
að Kári færi yfir verkefnið í samvinnu við viðburðadeild höfuðborgarstofu. Sú greining hefur ekki borist okkur enn og því er ekki hægt að taka afstöðu til
málsins,“ segir Svanhildur.
ÖO

EUROVISION2007

FRAM AÐ UNDANKEPPNINNI 10. MAÍ
NK. GETA LANDSMENN HVATT EIRÍK
TIL DÁÐA MEÐ STUÐNINGSKVEÐJU Á
SPRON.IS OG TEKIÐ UM LEIÐ ÞÁTT Í
LÉTTUM LEIK.

VIÐ HEITUM
Á EIRÍK!
ARGUS 07-0333

SPRON heitir á Eirík og aðra í Eurovision-hópnum 500.000 kr.
ef Valentine Lost kemst áfram upp úr undankeppninni
10. maí. Ef lagið lendir síðan ofar en í 16. sæti í úrslitakeppninni bætast 500.000 kr. við.
Auk þess veitir SPRON hópnum grunnstyrk að
upphæð 1.500.000 kr.

10 MILLJÓ

TIL GÓÐS

Eiríkur mun fylgjast með kveðjunum á Netinu og virkja
kraftinn þaðan í keppninni.
Hægt er að fara daglega á spron.is og senda stuðningskveðju og auka þannig í leiðinni vinningslíkur sínar.

Spron styður Eirík – hvað með þig?

75 ára

MÁLEFNIS

!

Sigri Ei
ríkur ke
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SPRON
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láta 10
.000.00
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il góðg
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STYDDU EIRÍK ALLA LEIÐ – SENDU HONUM STUÐNINGSKVEÐJU Á SPRON.IS
Einn heppinn þátttakandi mun vinna glæsilegt 42” LCDsjónvarp og daglega verður dreginn út Eurovision-varningur.

NIR
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6INNSLUSTÎÈIN Å %YJUM GR¾ÈIR

Neytendur skoða ekki á netinu

Afkoman sú
besta í sögunni

.%94%.$52 Stjórnendur N1, sem

 Hversu mörg ár eru liðin frá
lokum Surtseyjarelda?
 Hversu marga bíla eyðilögðu
skemmdarvargar við Kaplakrika í Hafnarfirði aðfaranótt
laugardags?
 Fyrir hvað stendur megrunardagurinn sem haldinn var
alþjóðlegur í gær?
36®2). %25  3¥¨5 

2ÅKISSTJËRN &INNLANDS

Konurnar í útgjaldamestu
ráðuneytunum
&)..,!.$ Kvenráðherrarnir í

Finnlandi hafa þyngstu ráðuneytin í nýju ríkisstjórninni ef marka
má óformlega könnun finnska
dagblaðsins Helsingin Sanomat.
Þar kemur fram að þær konur
sem gegna tólf af tuttugu
ráðherraembættum eru í
útgjaldafrekum ráðuneytum, til
dæmis félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntamálum.
Ef skipting ráðuneyta er
skoðuð milli flokka kemur í ljós
að Hægriflokkurinn hefur
þyngstu ráðuneytin ef miðað er
við fjárveitingar. Hann hefur til
dæmis fjármálaráðuneytið og
utanríkisráðuneytið. Miðflokkurinn hefur hins vegar meiri völd í
innanríkismálum, til dæmis í
vinnumarkaðsmálum og velferðarmálum.
GHS

 MAÅ  -.5$!'52

varð til með sameiningu Olíufélags Íslands og Bílanausts, hafa
tekið þá ákvörðun að birta ekki
eldsneytisverð á vef fyrirtækisins, eins og öll önnur fyrirtæki
sem selja eldsneyti til íslenskra
neytenda hafa gert um árabil.
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
vekur athygli á þessu á vef sínum
og telur þetta hreina afturför.
„Það var ákveðið að taka þetta
út vegna þess að þetta er ekki það
sem neytandinn vill sjá á heimasíðunni,“ segir Ingunn Sveinsdóttir,
framkvæmdastjóri neytendasviðs
hjá N1. „Við teljum ekki á nokkurn
máta að það séu nokkur óþægindi

sem hljótist af
[fyrir viðskiptavini],
nema
síður sé.“
Ingunn segir
að viðskiptavinir fari ekki
á netið til að
kanna verðið
á eldsneyti.
Neytendur
kanni
frekar
eldsneytisverð á sínum sölustöðum og hjá samkeppnisaðilum í
nágrenninu. Verðið sé nú í grunninn það sama um allt land, þó að
vissulega sé gefinn mismikill

afsláttur á sölustöðum félagsins.
Spurð hvort hún
óttist ekki að N1 verði
undir í samkeppninni
ef fyrirtækið veiti
neytendum lakari þjónustu að þessu leyti segir
Ingunn: „Við teljum
þetta ekki vera lakari
þjónustu, við teljum þetta
vera mjög góða þjónustu.
Við birtum verðið á stöðvunum þar sem viðskiptavinurinn
kemur. Ef við erum með samkeppni á ákveðnum stöðum erum
við í útvarpi, sjónvarpi og öllum
miðlum.“
BJ

3*6!2²46%'52 Afkoma Vinnslu-

stöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum
á síðasta ári var sú besta í sextíu
ára sögu fyrirtækisins. Þetta
kemur fram í fréttatilkynningu
sem fyrirtækið sendi frá sér í gær.
Tekjur þess numu 5,8 milljörðum
og hafa aldrei verið hærri.
Framlegð og velta voru einnig í
sögulegu hámarki. Afli skipaflota
Vinnslustöðvarinnar jókst í heild
um 35 prósent á síðasta ári og afli
nótaskipanna enn meira, um 50
prósent. Að sögn framkvæmdastjórans Sigurgeirs Brynjars
Kristgeirssonar var árangur
nótaskipanna aðallega svokölluðu
tvíburatrolli að þakka.
SH

¥SLANDSHREYFINGIN KYNNTI STJËRNM¹LA¹LYKTUN SÅNA ¹ FJÎLMENNU VORÖINGI Å )ÈNË

(ÒSFYLLIR OG BJARTSÕNI HJ¹ ¥SLANDSHREYFINGUNNI
34*«2.-, Húsfyllir var í Iðnó í

gær á vorþingi Íslandshreyfingarinnar. Á þinginu var stjórnmálaályktun flokksins borin upp og
samþykkt.
Margrét Sverrisdóttir, varaformaður flokksins, segist bjartsýn á
gott gengi í kosningunum á
laugardag, þrátt fyrir að kannanir
bendi til þess að flokkurinn nái
ekki manni á þing. „Við höfum
verið að sækja í okkur veðrið
undanfarið. Ég hef líka sagt að
þetta eina prósent sem okkur
vantar upp á er mjög dýrmætt því
við fáum þrjá þingmenn út á það,
á meðan aðrir fá kannski ekki
neitt.“
Stjórnmálaályktun flokksins er
tvískipt. Annar hlutinn nefnist
„Höfnum hneykslanlegri framgöngu sérgóðra stjórnmálamanna
í garð hinna verst launuðu“ og er

megininntak hans að hækka skuli
skattleysismörk í 142.600 krónur.
Hinn hlutinn ber yfirskriftina
„Stöðvum útsölu auðlindanna“ og
er þar aðallega fjallað um stóriðjumál, auk þess sem tæpt er á óréttlátri úthlutun kvóta.
Ómar Ragnarsson, formaður
flokksins, ávarpaði gesti við upphaf þingsins. Andri Snær Magnason rithöfundur flutti ræðu, sem
og Katrín Ólafsdóttir, lektor í viðskiptafræði við Háskólann í
Reykjavík, sem ræddi um það
hvernig lægri skattar gætu aukið
tekjur ríkissjóðs.
SH
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Þarftu að fá nýtt skattkort eða fá gamla kortinu skipt?
Nýjung!

Nú getur þú sótt um

skattkort
á skattur.is
og fengið það sent

1 - Umsækjandi sækir um skattkort
á skattur.is
2 - Skattstjóri fer yﬁr umsóknina
3 - Skattkortið berst í pósti
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OG ORKURANNSËKNASJËÈI /RKUVEITU 2EYKJA
VÅKUR ¹ SUNNUDAG

100%

3492+52 Tvö verkefni, byggð á
hugmyndum um meðferð
gróðurhúsalofttegunda, hlutu
hæstu styrki úr Umhverfis- og
orkurannsóknasjóði Orkuveitu
Reykjavíkur, samanlagt 21,4
milljónir króna. Athöfnin fór í
fyrsta sinn fram í höfuðstöðvum
Orkuveitu Reykjavíkur á
sunnudag.
Stjórn sjóðsins þótti verkefnin
njóta sérstöðu í ýmsu tilliti,
meðal annars þar sem virtir
fræðimenn stýrðu þeim og því
meiri líkur á að þær leiddu til
vísindalegrar þekkingar á
heimsvísu. Orkuveita Reykjavíkur styrkti alls 40 umhverfis- og
orkurannsóknir um 100 milljónir
króna.
RVE
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¶YRLAN SËTTI SLASAÈA KONU

Sótt er um skattkort á:

www.skattur.is

¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR SËTTI Å G¾R
KONU SEM HAFÈI FËTBROTNAÈ Å GÎNGU
FERÈ VIÈ "OTNSSÒLUR %KKI VAR BÅLF¾RT
¹ STAÈINN OG ÖVÅ VAR ÖYRLAN KÎLLUÈ ¹
STAÈINN

%RILL HJ¹ LÎGREGLUNNI
4ALSVERÈUR ERILL VAR HJ¹ LÎGREGLUNNI
VEGNA ÎLVUNAR Å MIÈBORG 2EYKJAVÅKUR
AÈFARANËTT SUNNUDAGS !LLAR FANGA
GEYMSLUR VORU FULLAR Å G¾RMORGUN OG
EIN LÅKAMS¹R¹S HAFÈI VERIÈ K¾RÈ

Þjónustuver VÍS er opið alla virka daga milli
kl. 8.00 og 17.30, sími 560 5000. Þar geta
korthafar fengið allar upplýsingar um
tryggingavernd sína og viðbrögð við tjónum.
Verið velkomin!

VÍS býður VISA
korthafa velkomna
VISA býður korthöfum Kaupþings, Sparisjóðanna, SPRON, BYRS og Netbankans aðgang
að þéttriðnu Þjónustuneti VÍS, öflugusta og stærsta þjónustuneti tryggingafélaga á
Íslandi. Þar með opnast VISA korthöfum tryggingaþjónusta á 46 þjónustuskrifstofum
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VÍS, hringinn í kringum landið.
VÍS leggur höfuðáherslu á að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu,
hvort sem er á þjónustuskrifstofum eða í þjónustuveri. Þú finnur upplýsingar um
staðsetningu þjónustuskrifstofu VÍS sem er næst þér á www.vis.is.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk
Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is
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4RÒNAÈARMAÈUR VANN M¹L GEGN SVEITARFÁLAGI VEGNA ËLÎGM¾TRAR UPPSAGNAR

3N¾FELLSB¾R ER EINS OG +ÒBA
6)..5-!2+!¨52 „Þetta er eins og að búa á Kúbu, algjört
einræði og valtað yfir hvern sem er,“ segir Sumarrós
Hansdóttir, fyrrverandi trúnaðarmaður og starfsmaður
hjá Snæfellsbæ. Hún vann nýlega mál gegn Snæfellsbæ vegna ólögmætrar uppsagnar frá störfum.

«,!&36¥+ 4RÒNAÈARMAÈURINN LÅKIR STJËRNARH¹TTUM MEIRIHLUT

ANS Å 3N¾FELLSB¾ VIÈ Ö¹ SEM ÖEKKJAST ¹ EYJU &ÅDELS +ASTRË Å
+ARÅBAHAFI
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Sex starfsmönnum bæjarins var sagt upp störfum
síðastliðið sumar. Síðan voru þeir allir endurráðnir
nema Sumarrós, trúnaðarmaður hópsins. Að auki
voru þrír nýir starfsmenn ráðnir til starfa. „Ég var
trúnaðarmaður og þurfti að beita mér fyrir hópinn,“
segir hún og vísar til deilu sem kom upp vegna breytts
starfsfyrirkomulags.
Uppsögn Sumarrósar var dæmd ólögmæt og bærinn bótaskyldur. Eftir sem áður er hún atvinnulaus og
svartsýn á framtíðarhorfur. „Það eru afskaplega litlir
möguleikar hér í Snæfellsbæ, ég tala ekki um hjá
konu sem er að verða sextug. Það er gífurlegur sársauki sem fylgir því að vera sviptur öllu án þess að
hafa brotið nokkuð af sér.“ Sumarrós lofar þó afstöðu
minnihluta bæjarstjórnar, sem hafi beitt sér eftir
megni í málinu. Sérstaklega nefnir hún Gunnar Örn
Gunnarsson. „Hann á heiður skilið fyrir drengilega
framkomu.“
KËÖ

2ISI VAKNAR AF DVALA OG SKELFIR 2EYKVÅKINGA UM N¾STU HELGI

Hola ógurlegs risa í miðbænum
,)34)2 Götuleikhúsið Royal de Luxe

frá Frakklandi mun um næstu
helgi setja á svið ævintýri um risa
sem vakinn er af værum blundi í
Reykjavík og gerir mikinn usla í
höfuðborginni. Umgjörð ævintýrisins er sjálf miðborgin.
Verkið er upphafsatriði
Listahátíðar í Reykjavík sem
standa mun til 26. maí. Hefst
verkið er franskir fornleifafræðingar að störfum vestan við Kaffi
Reykjavík vekja risann af
árþúsunda löngum dvala. Brýst
hann upp úr risastóru eggi sem
rýfur yfirborðið. Lætur hann
öllum illum látum þar til dóttir
hans er fengin til að róa kappann
og tæla hann í átt að höfninni.
Dóttirin er átta metra há Risessa
sem stýrt verður með miklum
búnaði um götur og torg Reykjavíkur.
GAR

(/,! 2)3!.3 'RÅÈARLEG HOLA ER KOMIN Å BÅLAPLANIÈ VIÈ +AFFI 2EYKJAVÅK ¥ HENNI VERÈUR

EGG REIÈA RISANS SEM TRÎLLRÅÈA MUN 2EYKJAVÅK KOSNINGAHELGINA N¾STU
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LISTUNNENDUR VIRÈA FYRIR SÁR STYTTU AF
LEIÈTOGA .ORÈUR +ËREU +IM *ONG )L
ÖAR SEM HANN HELDUR ¹ !+ RIFFLI OG
HANDSPRENGJU
./2$)#0(/4/3!&0

!UÈUR Å KRAFTI KVENNA
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#APACENT 'ALLUP LEIÈRÁTTIR OFREIKNAÈAN AUGLÕSINGAKOSTNAÈ &RAMSËKNARFLOKKSINS

"ROTLENDING ¹ 3ÅNAÅ SKAGA

Tvíbókuðu birtingar flokksins

Flugvél friðargæsluliða fórst

34*«2.-, Kostnaður Framsóknarflokksins vegna auglýsinga var
ofreiknaður um rúmar 4,3 milljónir
króna við samantekt á auglýsingakostnaði stjórnmálaflokkana á
föstudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Capacent Gallup þar
sem fyrirtækið biðst velvirðingar
á mistökunum, en greinir jafnframt frá því að villan hafi verið
tilkomin vegna tvíbókunar á birtingum flokksins.
Í leiðréttum niðurstöðum sem
Capacent sendi frá sér í gær kemur
fram að Samfylkingin hefur varið
mestu til auglýsinga til þessa, eða
11,7 milljónum króna, sem eru 41,8
prósent af þeim 28 milljónum

!5',µ3).' 3AMFYLKINGIN HEFUR VARIÈ
MESTU TIL AUGLÕSINGA Å KOSNINGABAR¹TT
UNNI EKKI &RAMSËKNARFLOKKURINN
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

króna sem heimilt er að verja til
auglýsinga. Framsóknarflokkurinn hefur varið rúmlega 10,6 milljónum, eða 38,1 prósenti. Vinstri

græn hafa varið 9,1 milljón, eða
32,6 prósentum, og Frjálslyndi
flokkurinn rúmum 8,3 milljónum,
eða 29,9 prósentum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur varið rúmlega
6,5 milljónum, eða 23,3 prósentum.
Alls hafa flokkarnir því varið 46,4
milljónum af þeim 140 milljónum
sem þeim er leyfilegt að verja til
auglýsinga í kosningabaráttunni.
Í samantektinni kemur fram að
flokkarnir nýta sér prentmiðla að
stórum hluta til baráttu sinnar en
minnst er auglýst í útvarpi. Aðeins
Framsóknarflokkurinn og Vinstri
græn höfðu nýtt sér auglýsingar í
sjónvarpi þegar úttektin var gerð
2. maí.
SH¹

%'904!,!.$ !0 Níu friðargæsluliðar létust þegar flugvél sem þeir
voru farþegar í hrapaði í afskekktu
fjallendi á Sínaí-skaga í Egyptalandi í gær. Átta þeirra voru
Frakkar og einn Kanadamaður.
Reynt var að nauðlenda flugvélinni á þjóðvegi í fjalllendinu en
eftir að hafa rekist í vörubíl
brotlenti hún nálægt veginum.
Bílstjórinn komst ómeiddur út úr
vörubílnum eftir að það kviknaði í
honum.
Fleiri voru um borð í flugvélinni
en venjulegt er að sögn talsmanns
alþjóðlega friðargæsluliðsins í
Egyptalandi. Orsök slyssins var
ókunn.
SDG

Brennuvargar eru ófundnir

Haldið áfram
í verkefninu
Mannauður
*!&.2¡44)3-, Undirritaður hefur

verið samstarfssamningur Háskólans í Reykjavík við Landsbankann,
Deloitte, Morgunblaðið og
Nýsköpunarsjóð um verkefnið
Mannauður. Um nýtt verkefni er
að ræða sem er sjálfstætt
framhald verkefnisins „Auður í
krafti kvenna“ og er því nú ætlað
að ná jafnt til karla og kvenna.
Í fréttatilkynningu segir að
tilgangurinn sé að virkja betur
mannauð Íslands og stuðla þannig
að auknum hagvexti og betri
lífsgæðum. Þetta verði gert með
því að efla þekkingu fólks á
fjármálum, frumkvæði og forystu.
Jafnframt verði leitast við að
skilgreina leiðir til þess að tryggja
jafnvægi milli einkalífs og vinnu.
GHS

.EYTENDASAMTÎKIN

Íbúðarhús við Lundargötu á Akureyri stórskemmdist í bruna í gærmorgun. Á sama tíma barðist
slökkviliðið við elda sem kveiktir voru í ruslagámum og ferðaklósettum í miðbænum. Sömu brennuvargar kunna að hafa verið á ferðinni í öllum tilfellum. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni á Akureyri.
"25.) Tilkynnt var um eld í kjallara húss að Lundargötu 17 um
klukkan sex í gærmorgun. Þá var
allt lið slökkviliðsins að störfum í
miðbænum við að slökkva elda
sem kveiktir höfðu verið í ruslagámum og ferðaklósettum á fjórum stöðum í miðbænum.
Ingimar Eydal, aðstoðarslökkviliðsstjóri á Akureyri, segir að
greiðlega hafi gengið að slökkva
eldinn á Lundargötu en slökkvistarfi var lokið um klukkan átta.
„Við höfðum þegar kallað út aukavakt og dælubíla til þess að
slökkva elda í ruslagámum og því
höfðum við góðan mannafla til
þess að glíma við eldinn á Lundargötunni,“ segir Ingimar.
Húsið er tveggja hæða forskalað timburhús með tveimur íbúð-

um. Íbúar hússins höfðu komið sér
út af sjálfsdáðum en ekki var vitað
um afdrif eins þeirra þegar
slökkvilið bar að garði. Reykkafarar fóru því inn í húsið til að
tryggja að það væri mannlaust.
Ingimar segir að talsverður
eldur hafi verið í húsinu. „Eldurinn kemur upp í kjallaranum og
nær fljótlega að læsa sig í gólfið
þar fyrir ofan. Þaðan fer hann inn
í millivegg sem er einangraður
með sagi og spæni svo það tók
dágóðan tíma að slökkva hann,“
segir Ingimar.
Ekki er ljóst að svo stöddu
hvernig eldurinn kviknaði en lögreglan á Akureyri fer með rannsókn málsins. Ingólfur segir að
margt bendi til þess að kveikt hafi
verið í.









Grimmari samkeppni en áður
.%94%.$!-, Jóhannes Gunnarsson, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna, telur að miðað
við minni verðbreytingar á
eldsneyti hér á landi upp á
síðkastið og þá vitneskju að verð
hafi hækkað erlendis komi sér
ekki á óvart að FÍB komist að
þeirri niðurstöðu að álagning
olíufélaganna sé óvenjulág á
eldsneyti þessar vikurnar, eins og
Fréttablaðið greindi frá í síðustu
viku. „Það er alveg greinilegt að
samkeppni á eldsneytismarkaði er
grimmari nú en oftast áður,“ segir
Jóhannes og bætir við: „Raunar
hefur Atlantsolía verið að saka
hin olíufélögin um undirverðlagningu en það er samkeppnisyfirvalda að rannsaka það.“
GHS

'25.52 5- ¥+6%)+*5 (ÒSIÈ VIÈ ,UNDARGÎTU ER ËÅBÒÈARH¾FT EFTIR BRUNANN %LDURINN
KOM UPP Å KJALLARA HÒSSINS OG ÖAR ERU UMMERKI UM MANNAFERÈIR -9.$(2%)¨!2 *²,¥533/.

„Það er hægt að komast inn í
kjallarann utan frá og eldurinn
virðist hafa kviknað í rusli,“ segir
Ingimar.
Hermann Karlsson, varðstjóri
hjá lögreglunni á Akureyri, segir
að ekkert liggi fyrir um upptök
eldsins og að ekkert sé útilokað í
rannsókninni. „Það er ljóst að það
höfðu verið mannaferðir í húsinu
og einhver hefur farið inn í kjallarann,“ segir Hermann.
Hvað varðar íkveikjuna í ruslagámunum og á ferðaklósettunum
segir Hermann að líklegast sé að
þar hafi sömu einstaklingar verið
á ferð. „Þessir eldar kvikna allir á
sama hálftímanum. Hins vegar er
of snemmt að segja til um hvort

4),+9..).'!2 5- %,$  !+52
%92)  4¥-!"),).5  4),  
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%LDUR Å G¹MI VIÈ (ËTEL .ORÈURLAND
%LDUR Å RUSLAG¹MI VIÈ +AFFI !KUREYRI
%LDUR Å RUSLAG¹MI VIÈ 3KIPAGÎTU 
%LDUR Å ÅBÒÈARHÒSI VIÈ ,UNDARGÎTU
%LDUR Å KLËSETTG¹MI VIÈ "ORGARBÅË

brennuvargarnir sem þar voru á
ferð séu þeir sömu og voru á ferð í
Lundargötunni,“ segir Hermann.
Það verður að teljast harla
óvenjulegt að slökkviliðið á Akureyri sinni svo mörgum brunaútköllum á einum morgni. Á þessum
sama sólarhring sinnti slökkviliðið
auk þess tveimur sjúkraflugum og
bjargaði páfagauki úr lífsháska.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

Hlutabréfareikningur II
Nýr fjárfestingarkostur

100% höfuðstó
lstrygging!
ARGUS 07-0301

- tekur mið af erlendum hlutabréfavísitölum
Hlutabréfareikningur II
• 100% höfuðstólstrygging
• Lágmarksupphæð kr. 500.000
• Ávöxtun tekur mið af erlendum hlutabréfavísitölum í V-Evrópu, A-Evrópu og Asíu.

issa
Ekki m
u
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Nánari upplýsingar á spron.is eða hjá þjónustufulltrúa í síma 550 1200
*M.v. 20. apríl sl. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíðinni.
Hlutabréfavísitölur geta hækkað jafnt sem lækkað.

• Ekkert þak á ávöxtun
• Binditími 2 ár

Sölutímabil
er 2.-10. maí 2007

75 ára



-.5$!'52  MAÅ 

²TSKRIFTARNEMAR Å VÁLSTJËRN VIÈ 6-! VILJA AÈ VERKN¹MI SÁ GERT H¾RRA UNDIR HÎFÈI

+JÎR LÎGMANNA ¹ STOFUM

Tryggja 300.000
skammta af lyfi

Níðstöng gegn menntastefnu

Karlar fleiri í
hálaunaflokki

(%),"2)'¨)3-, Heilbrigðisráð-

-%..4!-, „Við erum óánægðir með það hvernig

6)..5-!2+!¨52 Rúmur fjórðung-

herra hefur undirritað samning
við lyfjafyrirtækið GlaxoSmithKline um að fyrirtækið tryggi
Íslendingum 300 þúsund skammta
af bóluefni gegn inflúensuheimsfaraldri. Kostnaður
íslenskra stjórnvalda vegna hans
er um 19,5 milljónir króna á þessu
ári og 19,5 milljónir á því næsta.
Gerðir hafa verið samningar
um kaup á inflúensulyfjum,
dreypilyfjum og hlífðarbúnaði
vegna hugsanlegs inflúensufaraldurs. Einnig er unnið að því að
tryggja birgðir af nauðsynlegustu
lyfjum til að standast heimsfaraldur á borð við inflúensu.
JSS

staðið er að verknámi í landinu og vildum vekja
athygli á því með þessu uppátæki,“ segir Þorbjörn
Jóhannsson, útskriftarnemi í vélstjórn við Verkmenntaskólann á Akureyri. Hann reisti á föstudag
níðstöng á skólalóðinni ásamt félögum sínum á vélstjórnarbraut.
Níðstöngin er óhugnanleg enda prýðir hana hestshaus sem félagarnir fengu hjá slátrara. Á stöngina
var fest blað með texta sem fuðraði upp þegar kveiktur var eldur undir stönginni. Þar sagði meðal annars:
„Hér höfum vér reist níðstöng og snúum vér níði
þessu að íslenska menntakerfinu fyrir það að sniðganga verknám og verknemendur með öllu fjárhagslega. Snúum vér níði þessu á landvættir þær er land
þetta byggja svo allar fari þær villur vegar.“
Þorbjörn segir að hugmyndin að níðstönginni hafi
kviknað í íslenskutíma þar sem piltarnir lásu Egils

ur lögmanna á lögmannsstofum
tekur 14.000 krónur eða meira í
þóknun fyrir hvern útseldan tíma,
fyrir utan virðisaukaskatt. Tæp
tvö prósent lögfræðinga eru með
undir 7.900 krónur á tímann.
Flestir lögmenn raðast þó í
launaflokkinn 10.000 til 13.900,
eða 64,45 prósent. Í þessum flokki
eru 75 prósent kvenna, en 61,22
prósent karla.
Í næsta flokki fyrir ofan, 14.000
til 17.900, eru hins vegar 15
prósent kvenkyns lögfræðinga á
móti 21,43 prósentum karla.
Könnunina vann Lögmannablaðið í janúar þessa árs.
KËÖ

3AMNINGUR UM BËLUEFNI

.¥¨34®.' ²TSKRIFTARNEMAR ¹ VÁLSTJËRNARBRAUT VIÈ 6-! REISTU

NÅÈSTÎNG ¹ DIMMISJËN (ÁR DANSAR ¶ORBJÎRN *ËHANNSSON Å
KRINGUM STÎNGINA
-9.$'5¨*«. «,!&33/.

sögu. Hann segir að kennarar og nemendur hafi tekið
uppátækinu vel en hann grunar þó að skólameistara,
sem er mikill hestamaður, hafi verið svolítið brugðið
þegar hann sá hestshausinn.
ÖO

Einstakt tilboð fyrir Vörðufélaga Landsbankans:

Tilboð á Vildarpunktum
á þrjá nýja áfangastaði

6)¨ 5.$)22)45. 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR

HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA VIÈ UNDIRRITUN SAMN
INGSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

Vörðufélögum býðst 50% punktaafsláttur á ferðum til
Halifax, Bergen og Gautaborgar*

3 GERIR ÖJËNUSTUSAMNING

Fær 80 milljónir upp í kostnað

Halifax 25.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 50.000 punkta
Bergen 19.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 38.000 punkta
• Gautaborg 19.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 38.000 punkta
• Barnaafsláttur Vildarklúbbsins gildir í þessar ferðir.
•
•

(%),"2)'¨)3-, Siv Friðleifsdóttir

heilbrigðisráðherra og Ásgerður
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri
hjá SÁÁ, undirrituðu í liðinni
viku nýjan þjónustusamning sem
framlengir eldri samning og
færir SÁÁ aukna fjárveitingu.
Samningurinn gildir til áramóta
og fær SÁÁ samtals 80 milljónir;
40 milljónir króna fyrir árið 2006
og 40 milljónir fyrir 2007.
Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri hjá SÁÁ, segir að kostnaður
hafi aukist gríðarlega 2006 og
2007, til dæmis í viðhaldsmeðferð
ópíumfíkla og í sambandi við
fasteignagjöld. Hallinn nemi
nærri 230 milljónum króna
þannig að SÁÁ beri 75 milljónir
fyrir hvort ár, og SÁÁ ráði við
það. „Við erum býsna dugleg að
afla fjár,“ segir hann.
GHS

Með því að bóka á www.vildarklubbur.is sparast 2.000 kr. þjónustugjald. Þú getur líka bókað í síma 5050 100 gegn 2.000 kr.
þjónustugjaldi. Nánari upplýsingar á www.landsbanki.is og www.vildarklubbur.is

Sölutímabil 7., 8., og 9. maí. Ferðatímabil: 17. maí til 20. júní
*Ath. Flugvallaskattar eru ekki innifaldir.

Aðild að Vörðu Landsbankans margborgar sig
Í Vörðunni nýtur þú ávinnings af því að vera með heildarviðskipti þín hjá Landsbankanum, færð betri yfirsýn yfir fjármálin,
persónulegri ráðgjöf og þjónustu. Auk þess getur þú safnað Vildarpunktum með debet-og kreditkortinu þínu.
Með aðild að netklúbbi Vörðunnar færðu reglulega sendar fréttir af nýjungum í þjónustu bankans og spennandi tilboð. Það er
einfalt að skrá sig á www.landsbanki.is undir Varðan eða að hringja í Ráðgjafa-og þjónustuver Landsbankans í síma 410-4000.

.EYTENDASTOFA FAGGILT

.%94%.$52 Neytendastofa hefur
hlotið faggildingu frá bresku
faggildingarstofunni um alþjóðlega hæfni til stöðlunar mælitækja.
Neytendastofa staðlar
mælitæki á
borð við vogir
og hitamæla og
getur hér eftir
veitt alþjóðlega
viðurkennda
stöðlun.
429''6) !8%,33/.
Í sumum
tilvikum er kveðið á um stöðlun
mælitækja í lögum en í öðrum
tilvikum kjósa fyrirtæki að láta
staðla tæki sín til að uppfylla
gæðakröfur.
BÖS

¥3!&*®2¨52
-ISDÕR NIÈURRIFSÎFL
'RÅÈARMIKILL MUNUR VAR ¹ TILBOÈUM
SEM B¹RUST B¾JARSTJËRNINNI ¹ ¥SAFIRÈI Å
NIÈURRIF ¹ HÒSUM VIÈ RVELLI Å (NÅFSDAL
4EKIÈ VAR TILBOÈI UPP ¹   MILLJËNIR
KRËNA ,ANGH¾STA TILBOÈIÈ Å VERKIÈ VAR
HINS VEGAR   MILLJËNIR +OSTNAÈAR
¹¾TLUN VAR  MILLJËNIR

ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 37417 05/07

Hlýtur alþjóðlega
vottun til stöðlunar mælitækja
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„ ORÐRÉTT“
Ákafur elskhugi

Árás á einkalífið

b¶ETTA LÅTUR EKKI VEL ÒT m SAGÈI
ÁG ¹HYGGJUFULL OG BEYGÈI MIG
NEÈAR TIL AÈ SKOÈA BL¾ÈANDI
S¹RIÈ ¹ VINSTRI RASSKINN TAUGA
ËSTYRKU VINKONU MINNARm

b-EÈ ÖVÅ AÈ BIRTA UPPLÕSINGAR
SEM +ASTLJËS HEFUR FENGIÈ
MEÈ ËLÎGM¾TUM H¾TTI UM
UMSËKN STÒLKUNNAR HEFUR
VERIÈ BROTIÈ GEGN FRIÈHELGI
EINKALÅFS HENNARm
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nær og fjær
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Jafnt á yfir
alla að ganga
*ËNÅNU "JARTMARZ
UMHVERFISR¹È
HERRA HEFUR VERIÈ
BORIÈ ¹ BRIGSL AÈ
HAFA GREITT GÎTU
K¾RUSTU SONAR
SÅNS FYRIR ÖVÅ AÈ
HÒN FENGI RÅKIS
BORGARARÁTT SEM
HÒN OG FÁKK *ËN
ÅNA NEITAR ÖVÅ OG
2!'.(%)¨52
SEGIR M¹LIÈ HAFA
%)2¥+3$«44)2
HLOTIÈ EÈLILEGA
4ËNLISTARKONA
MEÈFERÈ
2AGNHEIÈUR %IRÅKSDËTTIR TËNLISTARKONA
SEGIR ERFITT AÈ D¾MA UM M¹LIÈ ÒT
FR¹ ÖVÅ SEM FRAM HEFUR KOMIÈ Å FJÎL
MIÈLUM b¡G HEF SVO SEM EKKI VERIÈ
¹ LÅMINGUNUM YFIR ÖESSU m SEGIR HÒN
b!UÈVITAÈ ¹ JAFNT YFIR ALLA AÈ GANGA
EN STUNDUM VERÈUR MAÈUR VAR VIÈ
HÁR ¹ ¥SLANDI AÈ ÖAÈ SKIPTIR M¹LI
HVORT UM *ËN EÈA SÁRA *ËN ER AÈ
R¾ÈA %F SVO ER Å ÖESSU TILFELLI FYNDIST
MÁR ÖAÈ ÎMURLEGTm (ÒN MINNIR ÖË
¹ AÈ ENN SÁU EKKI ÎLL KURL KOMIN TIL
GRAFAR b6IÈ EIGUM LÅKA AÈ STÅGA VAR
LEGA TIL JARÈAR *ËNÅNA OG FJÎLSKYLDA
HENNAR MEGA HELDUR EKKI LÅÈA FYRIR
STÎÈU HENNAR %F UMR¾ÈAN VERÈUR
TIL ÖESS AÈ ÎLL M¹L HLJËTA JAFNA MEÈ
FERÈ V¾RI ÖAÈ GOTT EN VIÈ EIGUM
HELDUR EKKI AÈ VERA AÈ VELTA OKKUR
UPP ÒR HLUTUNUMm

Síldarævintýri og sauðburður
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA AF MÁR 3AUÈBURÈUR
INN ER AÈ FARA AF STAÈ OG VIÈ BÅÈUM BARA EFTIR
ÖVÅ NÒNA AÈ FYRSTA ¾RIN BERI m SEGIR 3OLVEIG ,¹RA
'UÈMUNDSDËTTIR SËKNARPRESTUR ¹ -ÎÈRUVÎLLUM
Å (ÎRG¹RDAL 3OLVEIG HEFUR HAFT Å NËGU AÈ SNÒAST
UNDANFARIÈ b&ERMINGARNAR HAFA VERIÈ Å FULLUM
GANGI OG SVO HEF ÁG VERIÈ AÈ SINNA
(RÅSEY
INGUM LÅKA ÖVÅ SËKNARPRESTURINN
ÖAR ER Å N¹MSLEYFI m SEGIR 3OLVEIG
EN B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ MINNA VERÈI UM
MESSUHÎLD MEÈAN SAUÈBURÈURINN
STENDUR YFIR
&ÁLAGSLÅFIÈ TEKUR EINNIG SINN TÅMA ÖVÅ
SÅÈUSTU VIKUR HEFUR 3OLVEIG TEKIÈ Ö¹TT
Å UPPF¾RSLU LEIKFÁLAGS (ÎRGD¾LA ¹
VERKINU 3ÅLDIN KEMUR SÅLDIN FER EFTIR
)ÈUNNI OG +RISTÅNU 3TEINSD¾TUR
b6IÈ FRUMSÕNDUM  MARS OG
NÒ ERU SÕNINGARNAR ORÈNAR UM

 TALSINS ¶ETTA HEFUR VERIÈ HEILMIKIL TÎRN ÖVÅ
ÖAÈ HEFUR VERIÈ SÕNING UM HVERJA HELGI OFTAST
TV¾R EN STUNDUM ALLT UPP Å FJËRAR OG UPPSELT ¹
Ö¾R ALLAR NEMA EINA m SEGIR 3OLVEIG EN VERKIÈ ER
SÕNT Å FÁLAGSHEIMILINU ¹ -ELUM Å (ÎRG¹RDAL b¡G
LEIK -¹LFRÅÈI ¹ SÅMANUM SEM ER STËRSKEMMTI
LEGT HLUTVERK OG MAÈURINN MINN 'YLFI *ËNSSON
LEIKUR «FEIG BËNDA 6IÈ TËKUM Ö¹TT Å LEIK
SÕNINGU LEIKFÁLAGSINS FYRIR FIMM ¹RUM
SÅÈAN OG SKEMMTUM OKKUR SVO VEL AÈ
VIÈ ¹KV¹ÈUM AÈ VERA AFTUR MEÈ NÒNA m
SEGIR 3OLVEIG
3ÅÈASTA SÕNING LEIKFÁLAGSINS VAR Å G¾R
EN 3OLVEIG ¾LTAR EKKI AÈ LIGGJA OG HVÅLA
SIG Å KVÎLD b.EI NEI ÁG VERÈ Å $ALVÅKUR
KIRKJU Å KVÎLD ¹ SAMEIGINLEGUM TËNLEIK
UM KIRKJUKËRS -ÎÈRUVALLAKLAUSTURS
PRESTAKALLS OG SÎNGKËRS 3VARF
D¾LA m SEGIR 3OLVEIG

&2!.+%.34%).
(®&5.$52)..  2!
N &RANKENSTEIN VAR GEFIN ÒT Å
,ONDON ¹RIÈ  OG VAKTI MIKLA
HNEYKSLAN (ÎFUNDURINN -ARY
3HELLEY FÁKK HUGMYNDINA AÈ
SÎGUNNI ÖEGAR HÒN DVALDI Å 3VISS
 ¹SAMT EIGIMANNI SÅNUM
0ERCY 3HELLEY "YRON L¹VARÈI
OG FLEIRUM 6EGNA SL¾MS VEÈ
URSFARS EFNDI HËPURINN TIL SAM
KEPPNI Å HROLLVEKJUGERÈ OG VARÈ
&RANKENSTEIN FRAM
LAG -ARY (ÒN VAR Ö¹
AÈEINS  ¹RA
¶EGAR BËKIN KOM
ÒT VAR HÎFUND
AR ËGETIÈ OG GAF
-ARY SIG EKKI
FRAM FYRR EN 
ÖEGAR MEÈBYRINN
VAR ORÈINN MEIRI

List auglýst á netinu í leyfisleysi
Verk íslensku listakonunnar Bjargar Þórhallsdóttur
hafa verið auglýst upp á
síðkastið á vef Dagbladet
í Noregi, dagbladet.no, af
fyrirtækinu Fine Art. Björg
er ein af söluhæstu grafíklistamönnum Noregs og er
eini Íslendingurinn af 400
listamönnum á skrá Kunstklubben sem rekur gallerí
og gefur út pöntunarbæklinginn Aktuell Kunst fyrir
félaga sína. Klúbburinn er í
nánu samstarfi við Fine Art
sem heldur uppboð og selur
grafíklistaverk á netinu.
Björg Þórhallsdóttir grafíklistakona er ein af fimm söluhæstu
grafíklistamönnum Noregs. Á síðasta ári seldi hún átta þúsund
myndir, þar af tvö þúsund myndir í
Stokkhólmi. Hún gerir líka steinda
glugga, nú síðast fyrir norsku sjómannakirkjuna á Spáni. Nú nýlega
hóf Fine Art að auglýsa verk hennar til sölu á heimasíðu norska Dagblaðsins, en Björg segist ósátt við
þá auglýsingu.
„Það kemur verðbólga í listina,
fólk hættir að kaupa í galleríinu og
kaupir bara á netinu fyrir miklu
lægra verð. Þetta netgallerí er búið
að eyðileggja nafnið á ansi mörgum

KJÖRSTAÐIR Í REYKJAVÍK
við alþingiskosningar 12. maí 2007
Í Reykjavíkurkjördæmi suður:
Hagaskóli
Hlíðaskóli
Breiðagerðisskóli
Ölduselsskóli
Íþróttamiðstöðin Austurbergi
Árbæjarskóli
Ingunnarskóli
Í Reykjavíkurkjördæmi norður:
Ráðhús
Kjarvalsstaðir
Laugardalshöll
Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi
Borgaskóli
Ingunnarskóli
Klébergsskóli
Kjörfundur hefst laugardaginn 12. maí kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00.
Sérstök athygli kjósenda er vakin á að kjósandi, sem ekki hefur meðferðis
persónuskilríki, getur átt von á því að fá ekki að greiða atkvæði.
<¿rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi suður mun á kjördegi hafa aðsetur í
+DJDVNyODRJìDUYHUèDDWNY èLWDOLQ6tPDQ~PHU\¿rkjörstjórnarinnar verður á
kjördegi 411 4920.
<¿rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi norður mun á kjördegi hafa aðsetur í
5ièK~VL5H\NMDYtNXURJìDUYHUèDDWNY èLWDOLQ6tPDQ~PHU\¿rkjörstjórnarinnar verður á kjördegi 411 4910.
Borgarstjórinn í Reykjavík
<¿rkjörstjórnin í Reykjavíkurkjördæmi suður
<¿rkjörstjórnin í Reykjavíkurkjördæmi norður

'«¨ 3!,!  .%4).5 'RAFÅKLISTAMARKAÈ
URINN Å .OREGI ER MJÎG STËR OG SALAN ¹
NETINU GËÈ AÈ SÎGN %LSU VARSDËTTUR
HJ¹ +UNSTKLUBBEN

listamönnum í
Noregi og ég vil
ekki að það
hendi
mig,“
segir hún og
kveðst hafa mótmælt netsölunni
kröftuglega við
Fine Art.
"*®2'
Björg er fædd ¶«2(!,,3$«44)2
á Ísafirði en
flutti tæplega tveggja ára til Noregs. Hún hefur búið víða um heim,
meðal annars í Malasíu og Mexíkó
og í tíu ár hefur hún verið við nám
við virta listaháskóla í Frakklandi
og á Spáni. Björg verður afar upptekin næstu tvo til þrjá mánuði því
þá mun hún opna að meðaltali eina
sýningu á viku úti um allan Noreg
auk þess að taka þátt í samsýningum. Björg hefur heimspekileg yrkisefni. „Ég fjalla um það hvernig

!5',µ34 '%'. 6),*! (%..!2 ¶ETTA ER EITT ÖEIRRA VERKA "JARGAR SEM ER AUGLÕST ¹

NETINU Å TR¹SSI VIÈ VILJA HENNAR

fólk á að taka sér tíma til að njóta
lífsins og flýta sér ekki of mikið,
leggja rækt við ástina,“ segir hún.
„Mér hefur gengið rosalega vel. Ég
sel miklu meira en ég get búið til.“
Elsa Ævarsdóttir sér um að finna
listamenn og verk fyrir Kunstklubben. Hún segir að félagar í
Kunstklubben séu um tíu þúsund
talsins og þeir fái sendan bæklinginn Aktuell Kunst níu sinnum á ári.
Í því séu listamenn kynntir og
sömuleiðis myndirnar þeirra, alls

tuttugu verk hverju sinni. Verk
Bjargar hafi verið kynnt í þessum
bæklingi. Þeir sem panti í gegnum
bæklinginn fái 20 prósenta afslátt.
Elsa segir að grafíkmarkaðurinn
í Noregi sé mjög stór miðað við hin
Norðurlöndin og salan á netinu sé
góð. Hún nemi 20 milljónum
íslenskra króna á mánuði og fari
vaxandi. Þetta sé með því besta
sem gerist í listaverkasölu á netinu
á Norðurlöndunum.
GHS FRETTABLADIDIS

"ARNASPRENGJA Å )NGUNNARSKËLA Å 'RAFARHOLTI

Sautján börn á einu skólaári
&«,+ „Ég hef aldrei heyrt um jafn mikla barnasprengju í nokkrum skóla, en það verður ekki annað sagt en að

þetta sé alveg yndislegt,“ segir Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri í Ingunnarskóla í Grafarholti, þar sem mikil
fjölgun er innan kennarastéttarinnar.
„Ég veit um sautján börn sem eru komin eða á leiðinni í heiminn á þessu skólaári,“ segir Guðlaug en í málrómi hennar má greina vissar grunsemdir um að ekki sé loku fyrir það skotið að enn fleiri börn kunni að bætast í hópinn. Hún segir skýringarnar á þessum barneignum líklega helgast af því að börnin í Ingunnarskóla séu
með eindæmum stillt
og prúð. „Það er frábært að fá fleiri börn í
þetta góða hverfi þótt
vissulega þurfi að auglýsa mikið eftir kennurum til að fylla skarð
þeirra kennara sem
fara í barneignarfrí,“
segir Guðlaug og hlær.
KDK

&*®,'5. ¥ +%..!2!
34¡44)..) 3KËLASTJËRINN

Å )NGUNNARSKËLA SEGIR
¹ST¾ÈUNA FYRIR BARNA
SPRENGJUNNI LÅKLEGA Ö¹ AÈ
BÎRNIN Å SKËLANUM SÁU
MEÈ EIND¾MUM STILLT OG
PRÒÈ
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

www.toyota.is
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Athyglin er á
Avensis

Upplifðu Avensis í dag
Það getur verið erfitt að einbeita sér að hversdagslegum hlutum þegar
maður hefur kynnst Avensis. Hugurinn er alltaf fullur af tilhlökkun fyrir
næstu ökuferð. Þetta er skemmtilegt vandamál. Ennþá skemmtilegra er að
njóta reynslunnar og upplifa útlit bílsins, auk allra þeirra þæginda sem
einkenna Avensis meira en nokkru sinni fyrr.
Avensis verður ekki lýst með orðum.
Komdu og reynsluaktu Avensis í dag.
Ps. Ekki gleyma að þú komst á öðrum bíl í reynsluaksturinn.
Verð frá 2.570.000 kr.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Margfaldur flutningshraði og myndsímtöl
&ARSÅMAFYRIRT¾KIN TVÎ 3ÅMINN OG 6ODAFONE HAFA NÒ ORÈIÈ SÁR ÒTI UM
REKSTRARLEYFI FYRIR ÖRIÈJU KYNSLËÈAR FARSÅMANET "ÒIST ER VIÈ AÈ ÖJËNUST
AN VERÈI KOMIN Å GAGNIÈ Å LOK ÖESSA ¹RS

M¹ BÒAST VIÈ AÈ HRAÈINN HÁR FIMMTÅU
FALDIST EÈA SVO MIÈAÈ VIÈ BURÈI '3KERFISINS

(VAÈ ÖÕÈA ÖESSAR KYNSLËÈIR

(VAÈ ÖÕÈIR ÖETTA FYRIR NEYTENDUR

¶RËUN Å FARSÅMAT¾KNI HEFUR HINGAÈ TIL VERIÈ SKIPT Å KYNSLËÈIR ¶¹ ER
HELST LITIÈ TIL ÖESS HVERNIG TAL OG GÎGN ERU FLUTT OG HVAÈ ER H¾GT AÈ
GERA MEÈ KERFINU '3- KERFIÈ SEM FLESTIR ¥SLENDINGAR NOTA NÒ TIL
DAGS ER AF ANNARRI KYNSLËÈ VEGNA ÖESS AÈ ÖAÈ FLYTUR TAL ¹ STAFR¾N
AN H¹TT .-4 KERFIÈ FLYTUR TAL ¹ HLIÈR¾NAN H¹TT SEM ÖÕÈIR AÈ ÖAÈ ER AF
FYRSTU KYNSLËÈ 'ÎMLU TALSTÎÈVARNAR ERU OFT SAGÈAR VERA AF NÒLLTU KYN
SLËÈ

¶EGAR FARSÅMAFYRIRT¾KIN TVÎ SEM FENG
IÈ HAFA LEYFI TIL AÈ REKA ÖRIÈJU KYNSLËÈ
AR FARSÅMAKERFI 3ÅMINN OG 6ODAFONE
LJÒKA VIÈ UPPSETNINGU ÖEIRRA M¹ BÒAST
VIÈ NÕJUM ÖJËNUSTUM SEM EKKI HEFUR
VERIÈ H¾GT AÈ BJËÈA UPP ¹ ¹ÈUR ¶AR
M¹ NEFNA SJËNVARPSÒTSENDINGAR Å FULL
UM G¾ÈUM MEIRI HRAÈA ÖEGAR VAFRAÈ
ER ¹ NETINU OG MYNDSÅMTÎL ÖAR SEM
NOTENDUR GETA SÁÈ VIÈM¾LANDA SINN
%INNIG OPNAST FYRIR MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ AÈ
TENGJA FARTÎLVUR VIÈ H¹HRAÈATENGINGU
HVAR SEM ER MEÈ GAGNAKORTUM SEM SETT
ERU Å TÎLVURNAR

(VAÈ ER ÖRIÈJA KYNSLËÈIN

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Netlögregla
gæti verið
nauðsynleg
,ÎGREGLAN RANN
SAKAR NÒ HVORT EIG
ANDI AÈ ÅSLENSKRI
HEIMASÅÈU HAFI
BROTIÈ LÎG UM
DREIFINGU OG BIRT
INGU ¹ BARNAKL¹MI
OG ÎÈRU KL¹MEFNI
(EIMASÅÈAN VAR
UPPFULL AF ËGEÈ
'%)2 *«.
FELLDUM MYNDUM
¶«2)33/.
AF FËLKI SEM HEFUR 9FIRLÎGREGLUÖJËNN
L¹TIST ¹ VOVEIFLEG
AN H¹TT OG GRËFU
DÕRA OG BARNAKL¹MI -YNDEFN
IÈ ÖYKIR MEÈ ÖVÅ ËGEÈFELLDASTA SEM
LÎGREGLUYFIRVÎLD HAFA KOMIST Å SNERT
INGU VIÈ HÁR ¹ LANDI 'EIR *ËN ¶ËRIS
SON ER YFIRLÎGREGLUÖJËNN
¶ARF AÈ SKERPA ¹ LÎGUM Å TENGSL
UM VIÈ NETNOTKUN HÁR ¹ LANDI
¡G HELD AÈ ÖESS ÖURFI MEÈ HLIÈSJËN
AF ÕMSU SKELFILEGU SEM ÖAR ER AÈ
FINNA .ETLÎGREGLA SEM MYNDI HAFA
ÖANN STARFA AÈ SÅA ÒT EFNI SEM KL¹R
LEGA VARÈAR VIÈ LÎG G¾TI VERIÈ NAUÈ
SYNLEG ¶AÈ ÖARF SÁRH¾FINGU TIL AÈ
RANNSAKA ÕMISLEG M¹L ÖESSU TENGDU
3VO SEM BARNAKL¹M OG ÎÈRU SKELFI
LEGU OG STËRH¾TTULEGU
(VERN ER H¾GT AÈ S¾KJA TIL SAKA Å
M¹LUM SEM ÖESSU
¶EIR SEM SETJA ÖETTA INN ¹ NETIÈ GETA
SKAPAÈ SÁR REFSI¹BYRGÈ 2ANNSËKN ¹
EFTIR AÈ LEIÈA Å LJËS MEÈ HVAÈA H¾TTI
VERÈUR BRUGÈIST VIÈ EN ÖAÈ SEM ÁG
S¹ VAR KL¹RLEGA BROT ¹ LÎGUM ¶ARNA
VAR BARNAKL¹M OG ANNAÈ SEM EKKI
ÖARF AÈ DEILA UM AÈ ER ËLÎGLEGT
&YRIR UTAN ANNAN VIÈBJËÈ SEM ÖË
BRÕTUR EF TIL VILL EKKI Å B¹GA VIÈ LÎG

¶AÈ SEM EINKENNIR ÖRIÈJU KYNSLËÈAR FARSÅMAKERFI ER MÎGULEIKINN ¹
AÈ SENDA OG TAKA ¹ MËTI GÎGNUM ¹ MARGFALT MEIRI HRAÈA EN ¹ÈUR
%INNIG GETA GAGNAFLUTNINGAR EINS OG VEFR¹P OG TÎLVUPËSTSENDINGAR
FARIÈ FRAM ¹ SAMA TÅMA OG TALAÈ ER Å SÅMANN -IÈAÈ VIÈ GAGNAFLUTN
INGSHRAÈANN HJ¹ ÖRIÈJU KYNSLËÈAR KERFUM SEM NOTUÈ ERU ERLENDIS

Íslandi sett mannréttindastefna
„Mannréttindi snerta alla,
alls staðar og eru óháð tíma
og rúmi,“ segir í inngangi
að ritinu „Mannréttindi í
íslenskri utanríkisstefnu“
sem Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra kynnti
á fundi í Háskólanum á
Akureyri síðastliðinn mánudag. Þar boðaði hún einnig
hugmyndir um að koma á
fót nýrri landsstofnun um
mannréttindamál, sem hér
verða skoðaðar nánar.
Þetta er í fyrsta sinn sem fyrir
hönd ríkisstjórnar Íslands er mótuð
heildstæð stefna í mannréttindamálum, og markar hið 34 síðna rit
frá utanríkisráðuneytinu því allnokkur tímamót.
Í tengslum við kynninguna boðaði ráðherrann að Ísland myndi
sækjast eftir setu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Hún
greindi enn fremur frá því að
Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Akureyri hefði verið falið að
kynna sér svonefndar Parísarreglur
Sameinuðu þjóðanna um landsstofnun í mannréttindamálum og
skila skýrslu þar um, með það að
markmiði að veita ráðgjöf um það
hvort koma beri slíkri stofnun á fót
hérlendis.

6EKUR SPURNINGAR UM -23¥
Þetta síðasta atriði hefur valdið
ýmsum heilabrotum, með tilliti til
þess að síðan árið 1995 hefur hér
verið starfandi Mannréttindaskrifstofa Íslands (MRSÍ). Enda segir í
fréttatilkynningu sem Mannréttindaskrifstofa Íslands sendi frá
sér, að skrifstofan árétti að hún sé
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3TEFNUMIÈ ¥SLANDS Å MANNRÁTTINDAM¹LUM
ERU TÅUNDUÈ Å ÖESSU RITI SEM UTANRÅKIS
R¹ÈUNEYTIÈ GAF ÒT  APRÅL

sjálfstæð stofnun sem allt til ársins 2005 hafi starfað „sem landsstofnun, á fjárlögum“.
„Það er frábært ef kominn er
vilji til þess að styrkja mannréttindastarfsemi á landinu,“ segir
Guðrún D. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri MRSÍ, í samtali við
Fréttablaðið. „En að mínu viti er
augljóst að beinast liggur við að
nýta þá sérþekkingu sem byggzt
hefur upp hjá Mannréttindaskrifstofu Íslands á síðustu tólf árum,
og reynslu okkar af þátttöku í
alþjóðasamstarfi.“ Til að koma hér
á fót landsstofnun sem uppfyllti
svonefndar Parísarreglur SÞ segir
Guðrún að einfaldasta leiðin væri
að styrkja starfsemi MRSÍ í samræmi við Parísarreglurnar, sem
væntanlega þyrfti að gerast með
nýrri löggjöf. Guðrún tekur fram
að MRSÍ gegni nú þegar mörgum
af þeim hlutverkum sem Parísarreglur SÞ kveða á um.

%KKI VEGIÈ AÈ -23¥
Ágúst Þór Árnason, aðjúnkt við
Félagsvísinda- og lagadeild HA
sem á sæti í stjórn MRSÍ, segir það
vera mikinn misskilning að hugmyndir um stofnun landsstofnunar
í mannréttindamálum kunni að
vera til þess fallnar að sniðganga
Mannréttindaskrifstofu
Íslands
eða grafa undan henni með nokkrum hætti. „Íslenska ríkið hefur sett
um átta milljónir árlega til MRSÍ,
það var sú upphæð sem hún fékk
þar til fyrirkomulaginu á fjárveitingum til hennar var breytt árið
2005,“ segir Ágúst Þór í samtali við
Fréttablaðið. „En ég tel að ef
íslensk stjórnvöld komast að þeirri
niðurstöðu að koma beri á fót landsstofnun þá sé það grundvallað á
þeim vilja að styrkja mannréttindastarf verulega og reikna megi
með að kostnaður við slíkt sé 30-50
milljónir á ári.“
Með þessu vill Ágúst undirstrika,
að á engan hátt sé að Mannréttindaskrifstofunni
vegið
með
áformum um stofnun nýrrar landsstofnunar. Í áformunum myndi öllu
heldur
felast
skuldbinding
íslenzkra stjórnvalda til að stórauka framlög til málaflokksins,
sem hafi jú lengi verið eitt helzta
baráttumál MRSÍ.
Ágúst Þór segir lykilatriðið að
slík landsstofnun njóti rekstraröryggis, óháð geðþótta stjórnmálanna frá einu kjörtímabili til
annars. Því komi að sínu viti jafnvel til greina að skrifa hlutverk
stofnunarinnar inn í stjórnarskrá.
b5MBOÈSMAÈUR MANNRÁTTINDAm
Samkvæmt skilgreiningu í Parísarreglunum svonefndu, sem er að
finna í ályktun allsherjarþings SÞ
nr. 48/134 frá 20. desember 1993, er
landsstofnun í mannréttindamálum (á ensku: National Human
Rights Institution) opinber stofnun
á fjárlögum viðkomandi ríkis, en
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0ARÅSARREGLUR 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
UM LANDSSTOFNANIR Å MANNRÁTTINDA
M¹LUM KVEÈA ¹ UM VALDSVIÈ OG
SKYLDUR SLÅKRA STOFNANA OG HVERNIG
SJ¹LFST¾ÈI STOFNANANNA OG FJÎLR¾ÈI Å
STJËRN ÖEIRRA SKULI TRYGGT
(LUTVERK OG STARFSEMI 3TOFNAN
IRNAR SKULU STARFA Å HEIMALANDI OG
HAFA VÅTT UMBOÈ TIL AÈ VINNA AÈ EFL
INGU OG FRAMKV¾MD MANNRÁTTINDA ¹
BREIÈUM GRUNNI (LUTVERKIÈ ER FIMM
Ö¾TT
 %FTIRLIT MEÈ STÎÈU MANNRÁTTINDA
Å LANDINU Å FORMI RANNSËKNA OG
SKÕRSLNA
 2¹ÈGEFANDI HLUTVERK TIL AÈ AÈ
STOÈA YFIRVÎLD ÖING OG AÈRAR
STOFNANIR 'ERA MANNRÁTTINDABROT
OPINBER GREINA HVERNIG LÎGGJÎF
SAMR¾MIST ALÖJËÈLEGUM MANN
RÁTTINDASKULDBINDINGUM OG VEITA
R¹ÈGJÎF UM FRAMKV¾MD RÁTTINDA
 !È FYLGJAST MEÈ OG VERA Å TENGSL
UM VIÈ ALÖJËÈLEGAR MANNRÁTT
INDASTOFNANIR
 -ENNTUN OG FR¾ÈSLA !È AÈSTOÈA
VIÈ ÖRËUN OG FRAMKV¾MD MANN
RÁTTINDAFR¾ÈSLU OG RANNSËKNA
 !È STUÈLA AÈ MANNRÁTTINDAUM
R¾ÈU Å FJÎLMIÈLUM OG AÈGERÈUM
TIL AÈ VINNA GEGN MANNRÁTTINDA
BROTUM

&ORM 3TOFNUNIN ¹ AÈ VERA ÖANNIG
UPPBYGGÈ AÈ FJÎLR¾ÈI SÁ TRYGGT OG
ÖAR EIGI BORGARALEGT SAMFÁLAG SEM
VINNUR AÈ EFLINGU MANNRÁTTINDA FULL
TRÒA EN EINNIG TRÒFÁLÎG H¹SKËLAR
ÖING OG ¹HEYRNARFULLTRÒAR FR¹ RÅKIS
STOFNUNUM
&J¹RMAGN OG SJ¹LFST¾ÈI 3TOFN
UNIN SKAL HAFA VIÈUNANDI FJ¹RMAGN
ÖANNIG AÈ HÒN GETI STARFAÈ SJ¹LF
ST¾TT R¹ÈIÈ STARFSFËLK OG LEIGT HÒS
N¾ÈI &J¹RMÎGNUN M¹ EKKI VERA
ÖANNIG H¹TTAÈ AÈ ÖAÈ HAFI ¹HRIF ¹
SJ¹LFST¾ÈI HENNAR 2¹ÈNINGU FULLTRÒA
STOFNUNAR SKAL ÖANNIG H¹TTAÈ AÈ
SJ¹LFST¾ÈI SÁ TRYGGT
3TARFSH¾TTIR 3TOFNUNIN ¹ AÈ TAKA
UPP M¹L SEM BEINT ER TIL HENNAR FR¹
YFIRVÎLDUM EÈA AÈ EIGIN FRUMKV¾ÈI
(ENNI ER ¾TLAÈ AÈ HLÕÈA ¹ M¹L EIN
STAKLINGA OG N¹LGAST HVAÈA UPPLÕS
INGAR SEM ER SEM HÒN TELUR NAUÈ
SYNLEGAR TIL AÈ LEGGJA MAT ¹ STÎÈU
MANNRÁTTINDA Å LANDINU (ENNI ER
MEÈAL ANNARS ¾TLAÈ AÈ EFLA VIRÈINGU
FYRIR MANNRÁTTINDUM MEÈAL ALMENN
INGS Å GEGNUM FJÎLMIÈLA .AUÈSYN
LEGT ER AÈ STOFNUNIN SETJA SAMAN
VINNUHËPA INNANHÒSS OG VINNI
MEÈ ÎÈRUM STOFNUNUM OG FRJ¹LSUM
FÁLAGASAMTÎKUM

þó óháð stjórnvöldum. Fyrirkomulagið má
bera saman við
umboðsmann
Alþingis, sem er
opinbert embætti en þó óháð
stjórnvöldum og
hefur auk þess
'5¨2². $
það skilgreinda
'5¨-5.$3$«44)2
hlutverk að hafa
eftirlit með og
gagnrýna
aðgerðir stjórnvalda. Hlutverk
lands-mannréttindastofnunarinnar er samkvæmt þessu að
vera „umboðsmaður
mann6!,'%2¨52
réttindamála“ í
36%22)3$«44)2
landinu. Hlutverk og starfssvið
slíkrar
stofnunar
er
annars margþætt, eins og
lesa má nánar
um í rammanum hér á síðunni. Til að geta
gegnt
þessu
'²34 ¶«2
margþætta
2.!3/.
hlutverki sínu
með skilvirkum hætti þarf stofnunin að vera fær um að fylla sniðmengi opinberrar stofnunar og
hins borgaralega samfélags, með
öðrum orðum sameina umboð frá
ríkinu því að vera sjálfstæð og
óháð.
Þar sem Mannréttindaskrifstofa
Íslands eru frjáls félagasamtök,
sem skortir þetta umboð frá ríkisvaldinu, uppfyllir hún ekki að fullu
skilgreiningu Parísarreglnanna á
lands-mannréttindastofnun
(NHRI), um það er enginn ágreiningur.
Guðrún D. Guðmundsdóttir segir
mörg dæmi um það frá öðrum
löndum að mannréttindaskrifstofur
sem fyrir eru í hverju landi væru
styrktar þannig að þær uppfylltu
Parísarreglurnar og tækju við hlutverki landsstofnunar í samræmi
við þær.

4V¾R LEIÈIR F¾RAR
Guðrún vísar einnig til umsagnar
mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins, Alvaro Gil-Robles, í skýrslu um
stöðu mannréttindamála á Íslandi
frá árinu 2005. Í umsögninni segir:
„Ég hvet íslensk stjórnvöld til að
grípa til ráðstafana sem tryggja að
Ísland haldi áfram að njóta góðs af
starfsemi sjálfstæðrar landsstofnunar í mannréttindamálum, annaðhvort með því að styðja og efla þá
innviði sem þegar eru fyrir hendi
eða með því að stofna með lögum
stofnun sem uppfyllir Parísarreglurnar að fullu.“ Mannréttindafulltrúinn segir þannig tvær leiðir
færar að því að koma upp slíkri
landsstofnun hérlendis, annars
vegar að breyta MRSÍ í slíka stofnun eða stofna nýja með lögum.
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-ÎRK 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MA SUÈUR OG
NORÈUR SKULU DREGIN UM MIÈLÅNU EFTIR
FARANDI GATNA FR¹ VESTRI TIL AUSTURS %FTIR
(RINGBRAUT GÎMLU (RINGBRAUT -IKLUBRAUT
RTÒNSBREKKU OG 6ESTURLANDSVEGI EN FR¹
6ESTURLANDSVEGI ¹ MËTS VIÈ 3ËLTORG SKAL
DREGIN BEIN LÅNA Å MIÈPUNKT 3ËLTORGS OG
ÖAÈAN SKULU MÎRKIN DREGIN EFTIR MIÈLÅNU
+RISTNIBRAUTAR 'VENDARGEISLA OG "ISKUPS
GÎTU AÈ 2EYNISVATNSVEGI
+JËSENDUR SEM BÒA VIÈ SUNNANVERÈA
(RINGBRAUT GÎMLU (RINGBRAUT -IKLU
BRAUT EÈA 6ESTURLANDSVEG VERÈA ¹ KJÎRSKR¹
Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI SUÈUR EN KJËSEND
UR SEM BÒA VIÈ ÖESSAR GÎTUR AÈ NORÈAN
VERÈU ERU ¹ KJÎRSKR¹ Å 2EYKJAVÅKURKJÎR
D¾MI NORÈUR +JALARNES TILHEYRIR 2EYKJA
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Samgöngur og velferð í öndvegi
Frambjóðendur í Reykjavíkurkjördæmi norður boða ólíka sýn á helstu álitamál kosninganna. Allir eru sammála um að huga
þurfi að málefnum aldraðra og ungs fólks, sérstaklega barnafjölskyldna. Magnús Halldórsson ræddi við frambjóðendur í kjördæminu um málefni kjördæmisins og hvaða mála kjósendur muni að líkindum horfa til 12. maí.
+/3.).'!2 
Frambjóðendur í Reykjavíkurkjördæmi
norður eru líkt og í suðurhlutanum flestir
í framvarðasveit flokka sinna. Þrír þeirra,
Katrín Jakobsdóttir hjá Vinstri grænum, Margrét Sverrisdóttir hjá Íslandshreyfingunni og Magnús Þór Hafsteinsson hjá Frjálslynda flokknum, eru varaformenn í flokkum sínum, auk þess sem
Jón Sigurðsson er formaður Framsóknarflokksins og Össur Skarphéðinsson hefur
verið þingflokksformaður Samfylkingarinnar, og fyrrverandi formaður flokksins.
Líkt og í Reykjavík suður beinir þetta
athyglinni að grunnstefnu flokkanna,
frekar en sértækum verkefnum kjördæmisins líkt og í landsbyggðarkjördæmunum. Efstu menn á listum eru sammála um
að málefni ungs fólks og aldraðra komi
til með að skipta miklu máli enda þessir
hópar fjölmennir í kjördæminu.

&RAMBJËÈENDUR Å FRAMVARÈASVEIT
Fimm af sex frambjóðendum kjördæmisins
hafa ekki leitt lista áður í kjördæminu.
Aðeins Össur Skarphéðinsson var í sama
sæti í kosningunum 2003 og tókst þá að
verða fyrsti þingmaður Reykvíkinga.
Össur telur samgöngur og málefni ungs
fólks skipta miklu máli fyrir íbúa í hluta
borgarinnar. „Umferðarmál skipta miklu
máli í kjördæminu. Ég gleðst sérstaklega
yfir því að samgönguráðherra hafi fallist á
tillögu Dags B. Eggertssonar, oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík, um að byggja
umferðarmannvirki um Sundabraut í jarðgöngum í stað annarra kosta. Hún skiptir
miklu máli fyrir íbúa kjördæmisins. Einnig verða málefni ungs fólks eflaust ofarlega í huga íbúanna í kjördæminu, og ég
á von á því að kjósendur horfi til markvissrar stefnu Samfylkingarinnar í þeim
efnum, sem nefnist Unga Ísland.“
Guðlaugur Þór Þórðarson, efsti maður
á lista Sjálfstæðisflokksins, segist horfa á
Reykjavík sem eitt kjördæmi. Hann telur
stöðu Sjálfstæðisflokksins góða og reiknar
með því að grundvallargildi í stefnuskrám
flokkanna verða það sem kjósendur horfi
til. „Fjölskyldu-, velferðar-, og skattamál
skipta vitaskuld íbúa í Reykjavík, sem og
annars staðar, miklu máli og ég tel líklegt að kjósendur horfi til þessara málaflokka. Það er mikilvægt fyrir sjálfstæðismenn að halda vöku sinni fram að kosningum því það er raunveruleg hætta á vinstri
stjórn ef við slökum of mikið á .“
"REYTINGA ÖÎRF
Vinstri græn boða stefnu sem öðru fremur felur í sér hvarf til norræns samfélagsmódels sem byggir á traustu velferðarkerfi og ríkri samábyrgð borgaranna.
Katrín Jakobsdóttir telur mikilvægt
fyrir kjósendur að senda skýr skilaboð um
breytingar. „Málin sem kjósendur hafa
í huga eru velferðarmál. Kannanir hafa
sýnt það. Auk þess eru samgöngumál, og
nauðsyn þess að bæta samgöngur til og frá
borginni, líkleg til þess að vera ofarlega
í huga kjósenda þegar nær dregur kjördegi.“

Lengi hefur verið deilt um hvernig haga
skuli uppbyggingu samgöngumannvirkja
í og við borgina. Á það jafnt við um flugvöll og bifreiðagötur. Margrét Sverrisdóttir segir samgöngu- og velferðarmál
skipta íbúana í kjördæminu miklu máli.
„Samgöngumálin eru augljóslega mikilvæg fyrir íbúa í Reykjavík.
Þau eru ekkert síður á könnu stjórnvalda heldur en borgarfulltrúa. Sundabrautin, sem reiknað er með að verði í
göngum undir Elliðavog og komi upp við
Holtagarðana, þarf að okkar mati að komast upp sem allra fyrst. Íbúarnir, sérstaklega í Grafarvogi, vilja það og það þarf
að hlusta á þá. Lausnirnar á samgöngumálum í kjördæminu eru öðru fremur afrakstur virks samráðs við íbúa og það tel
ég vera leið sem hafa þurfi í fyrirrúmi í
meira mæli.“
Margrét nefnir einnig, eins og aðrir,
mikilvægi velferðarmála og ekki síst umhverfismála. „Það þarf að efla samgöngur
meðal annars með það að markmiði að
draga úr svifryksmengun.“

2EYKJAVÅKURFLUGVÎLLUR UMDEILDUR
Reykavíkurflugvöllur er fyrst og fremst
umdeildur fyrir það hvar hann er. Sumir
vilja hann burt úr Vatnsmýrinni, svo að
mögulegt sé að byggja þar upp íbúabyggð,
meðan aðrir vilja hafa hann þar áfram.
Svo virðist sem fólk myndi sér skoðun á
málinu þvert á flokkslínur.
Fyrir liggur rannsókn samráðshóps samgönguráðherra og borgarstjóra um ýmsa
kosti fyrir flugvöllinn. Þar kemur meðal
annars fram að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að færa flugvöllinn upp á Hólmsheiði, Löngusker eða Keflavík.
Stefna allra flokkanna til þessa máls er
óljós að því leyti að frambjóðendur telja
ótímabært að koma fram með skýra stefnu
í málinu þar sem rannsóknir og skoðun
á stöðum sem til greina koma hafa ekki
farið fram.
2EYNA AÈ N¹ TIL FJÎLDANS
„Kjósendur í Reykjavík þurfa að horfa til
heildarstefnu flokkanna,“ segir Magnús
Þór Hafsteinsson. Hann telur skatta- og
velferðarmál skipta kjósendur sköpum.
„Velferðarmál í víðasta skilngi þess orðs
eru vitanlega öllum mikilvæg en ég hef
líka þá trú að skattamálin, og þær tillögur
sem flokkarnir boða í þeim efnum, hafi
mikil áhrif á hvaða flokk fólk kýs. Heildarstefnan er það sem fólk þarf að gefa sér
tíma í skoða og ég er viss um að okkar
áherslur eigi upp á pallborðið hjá kjósendum.“
Í viðtali við Fréttablaðið fyrir skömmu
lagði Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, áherslu á mikilvægi þess
að halda áfram að „efla velferðarkerfið“
og hlúa að atvinnulífinu með skynsömum
aðgerðum. „Öðru fremur vill flokkurinn
halda áfram á þeirri vegferð sem ríkisstjórnin hefur verið á síðan 1995,“ segir
Jón. Hann telur það hafa einkennst af
miklum krafti, verðmætasköpun og árangri á öllum sviðum. „Það er ekki ástæða
til annars en að halda því áfram,“ sagði
Jón meðal annars.
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¥SLENZKA RÅKINU HEFUR VERIÈ SETT
STEFNA Å ALÖJËÈLEGUM MANNRÁTTINDAM¹LUM

Tímabært
framtak
!5¨5.. !2.«233/. 3+2)&!2

U

tanríkisráðuneytið gaf fyrir viku út merkilegt plagg,
sem ber yfirskriftina „Mannréttindi í íslenzkri utanríkisstefnu“. Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra fylgdi því úr hlaði á fundi við Háskólann á
Akureyri.
„Mannréttindi snerta alla, alls staðar og eru óháð tíma og
rúmi,“ segir í inngangi að hinu 34 síðna riti þar sem stefnan
er tíunduð. Þá segir: „Árangur á mannréttindasviðinu veltur
á samþættri nálgun á mismunandi stefnusviðum og samstarfi þar á milli. Nú er víðtækari skilningur en áður á samspili mannréttinda, sjálfbærrar þróunar, friðar og öryggis. Því
er nauðsynlegt að mannréttindi fléttist inn í öll svið utanríkis-

Það er fagnaðarefni að ráðizt skyldi í að móta með
þessum hætti heildstæða stefnu fyrir Íslands hönd í
alþjóðlegum mannréttindamálum.
stefnu, þar með talið þróunarsamvinnu, öryggismál og viðskipti. Skuldbindingar Íslands á sviði mannréttinda eru ekki
síst í þágu lands og þjóðar og eru skýr skilaboð um vilja Íslands
til að taka þátt í að búa til betri heim í þágu alls mannkyns, þar
sem íbúum heims eru tryggð grundvallarmannréttindi, öryggi
og friður.“
Full ástæða er til að taka undir þetta og fagnaðarefni að ráðizt skyldi í að móta með þessum hætti heildstæða stefnu fyrir Íslands hönd í alþjóðlegum mannréttindamálum.
Er utanríkisráðherra kynnti stefnuna síðastliðinn mánudag
sagði hann að Ísland hefði töluvert fram að færa á þessu sviði.
Í ljósi þess og aukins vægis mannréttindamála í alþjóðastarfi
væri tímabært fyrir Ísland að sækjast eftir setu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, í samráði og samvinnu við önnur
Norðurlönd. Þetta er verðugt verkefni og væntanlega til þess
fallið að skerpa vitund Íslendinga fyrir alþjóðlegum mannréttindamálum.
Af nógu er að taka á þeim vettvangi. Sem dæmi má nefna að í
rúmlega 150 ríkjum heims eru dæmi um að pyntingum og öðrum
grimmilegum aðferðum sé beitt og í um 70 þessara ríkja er slíkt
ástand útbreitt eða viðvarandi. Það veitir því ekki af að Ísland
beiti þeim áhrifum sem því er unnt á alþjóðavettvangi til að berjast gegn mannréttindabrotum.
Í dag stendur Mannréttindaskrifstofa Íslands fyrir fundi með
fulltrúum allra stjórnmálaflokkanna, þar sem þeir lýsa stefnu
þeirra í mannréttindamálum. Þetta er líka framtak sem ber
að fagna, enda gott að stefna flokkanna í þessum málum komi
fram, þótt hún muni tæpast ráða úrslitum í kosningunum á laugardaginn.
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3TUNDUM ER SAGT AÈ EINHVER SÁ MEÈ
ALLT NIÈRUM SIG EF ILLA GENGUR 3UMIR
TRYGGJA MEÈ ÕMSUM H¾TTI AÈ EKKERT
ILLT HENDI OG ERU Ö¹ SAGÈIR VERA B¾ÈI
MEÈ BELTI OG AXLABÎND ¥ UMR¾ÈUM
UM AFN¹M VERÈTRYGGINGA L¹NA Å +AST
LJËSI FYRIR HELGI B¾TTI 'UÈJËN !RNAR
+RISTJ¹NSSON FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS EINUM ÎRYGGISÖ¾TTINUM
ENN Å ÖESSA SAMLÅKINGU 6AR HANN AÈ
GAGNRÕNA AÈ BANKARNIR T¾KJU SÁR EKKI
SJ¹LFIR ÖAÈ FORYSTUHLUTVERK AÈ AFNEMA
VERÈTRYGGINGUNA b¶EIR VIRÈAST EKKI
HAFA KJARK TIL ÖESS AÈ TAKA AF SÁR AXLA
BÎNDIN BELTIÈ OG BLEYJUNA
HELDUR ÖURFA ÖEIR AÈ HAFA
ÖETTA ALLT SAMAN TIL ÖESS
AÈ GETA FENGIÈ FËLK TIL AÈ
BORGA VEXTI OG VERÈTRYGG
INGUNA OFAN ¹ ÖAÈm

"JÎRN "JARNASON TEKUR NÒ FULLAN Ö¹TT Å
KOSNINGABAR¹TTUNNI EFTIR VEIKINDI 2IFJ
AR HANN UPP FRÁTT 3TÎÈVAR  UM AÈ
3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON TELDI BJËR
VERKSMIÈJU TIL MARKS UM BLËMLEGT AT
VINNULÅF VIÈ %YJAFJÎRÈ  SÅNUM TÅMA
VAR 3TEINGRÅMUR ¹ MËTI ÖVÅ AÈ ¹ ¥S
LANDI V¾RI H¾GT AÈ KAUPA BJËR b¶¹
MINNTI FRÁTTAMAÈUR 3TÎÈVAR  ¹ AÈ
VINSTRIGR¾N HEFÈU BENT ¹ "L¹A LËNIÈ
SEM D¾MI UM UMHVERFISV¾NA STËR
IÈJU EN SÅÈAN HEFÈI KOMIÈ Å LJËS AÈ
NÒ YRÈI LËNIÈ TALIÈ UMHVERFISSLYS ¶EIR
GLEYMDU ÖË MËTM¾LUM 3TEINGRÅMS
* GEGN 3TÎÈ  FYRIR AÈ ÖIGGJA STYRK
FR¹ !LCAN VEGNA +RYDDSÅLDARINNAR ¹
GAML¹RSKVÎLD OG BRÁFINU SEM VINSTRI
GR¾N RITUÈU SÅÈAN !LCAN MEÈ BEIÈNI
UM  ÖÒSUND KRËNA STYRK TIL
FLOKKSSTARFSINS n SKRIFAR "JÎRN

b(VERSU OFT EIGNAST ÖJËÈ MANN SEM
ÖEKKIR LANDIÈ EINS OG LËFANN ¹ SÁR OG
MIÈLAR ÖVÅ TIL LANDSMANNA AF ÖEKK
INGU M¾LSKU OG ¹STRÅÈU -ANN
SEM ÖEKKIR FJÎLLIN JÎKLANA OG FLÕGUR
Å GEGNUM ELDGOSIN (VERSU OFT EIGN
AST ÖJËÈ MANN SEM ER KVIKMYNDA
GERÈARMAÈUR KAPPAKSTURSHETJA FLUG
MAÈUR RITHÎFUNDUR SÎNGVARI DANS
ARI OG TEXTAHÎFUNDURm SPURÈI !NDRI
3N¾R -AGNASON ¹ VORÖINGI ¥SLANDS
HREYFINGARINNAR Å G¾R (VORT «MAR
2AGNARSSON GETI B¾TT
EINUM STARFSTITLIN
UM ENN Å SAFNIÈ
R¾ÈST SVO N¾STU
HELGI

Sveifla á Samfylkingunni
Þ

að er sveifla á Samfylkingunni þessa dagana. Mér finnst
athyglisvert hversu miklu betur
hún kemur út úr vönduðum kjördæmakönnunum, þar sem úrtakið er stórt, og óráðnir spurðir
áfram, heldur en í könnunum
á landsvísu. Í síðasta þætti um
Reykjavík-Suður hafði Samfylkingin bætt við sig ríflega 5% á
skömmum tíma. Í Kraganum er
flokkurinn að bæta við sig eftir
kosninguna í Hafnarfirði, og nú
glittir í Guðmund Steingrímsson.
Þáttur Stöðvar 2 um ReykjavíkNorður sýndi næstum 30% um
miðja síðustu viku. Athyglisvert
er að nú hafa þrjár kannanir í röð
sýnt að þar eru jafnaðarmenn
með 27- 30% fylgi. Mogginn sagði
á föstudaginn að frá því í lok apríl
hefði fylgið í kjördæminu aukist
um 10%. Svo það er gaman í baráttunni, vindurinn er í bakið, og
brosin með okkur.

"ROSMILDIR KJËSENDUR
Stóriðjuofsinn rauk úr umræðunni eftir Hafnarfjörð og síðan
hefur Samfylkingin að verulegu leyti sett dagskrá umræðunnar – sem snýst nú aðallega
um velferðarmál. Sjálfur er ég
einsog þeytispjald um Reykjavík, og hef hitt þúsundir manna
sem ég rétti stefnu okkar með
mildu brosi, handtaki og hófstilltum orðum. Það heyrir til undantekninga að konur segi nei takk.
Karlar eru stundum fálátari –
og íhaldssamari. Ég segi þeim
þá að sjálfur sé ég alinn upp hjá
grenjandi bláu íhaldi, og lofa að
þeir verði ekki að verri mönnum eftir lesturinn. Það dugar til
að flestir brosa á móti – og taka
við boðskapnum. Ég hef staðið
fyrir utan alla helstu stórmark-

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið
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aði höfuðborgarsvæðisins, flestar
sundlaugar, World Class í Laugardal og Spönginni, labbað upp
og niður Laugaveginn, haldið
ræður í farandhátalara Samfylkingarinnar – sem Jakob Frímann riggaði upp áður en hann
fór í annað skipsrúm – og það
er mikill munur á því hve miklu
betur Samfylkingunni er tekið
nú þegar hallar í lok baráttunnar
en í upphafi. Þétt, málefnaleg og
vel skipulögð barátta okkar er að
skila miklum árangri.
Ég hef meira að segja gefið
Þorsteini Pálssyni, góðum félaga
úr ríkisstjórn, rauða rós og hann
tyllti mér í sama bláa stofustólinn
og hann bauð mér einu sinni í til
að drekka viskíglas á hádegi eftir
ríkisráðsfund á Bessastöðum.

4ÕNDIR FRAMBJËÈENDUR
Það vekur undrun að einungis á
örfáum stöðum hef ég rekist á
frambjóðendur annarra flokka.
Íhaldið fann ég í Kringlunni
þar sem það brynnti mér þyrstum með D-vatnsflösku og óskaði
mér velfarnaðar. Á sama stað gaf
Framsókn mér tópas. Á einum
stað stóð hjá mér lítill og fallegur
drengur sem trúði mér fyrir að
amma sín ætlaði að kjósa Samfylkinguna. Hann var að dreifa
bæklingi sem ég hélt að væri
um ísskápa, en sá svo að var boð

frá Sjálfstæðisflokknum í Húsdýragarðinn. Ég bað hann þess
lengstra orða að vera hugsjónum
sínum trúr – hverjar sem þær
yrðu að lokum.
Gamli góði Villi sagðist hafa
orðið borgarstjóri á því að heimsækja hundruð vinnustaða í
heilan vetur. Ég hef ekki tölu á
þeim vinnustöðum sem ég hef
farið á – og það vekur furðu að
hvergi hefur nokkur annar flokkur reynt að plægja svörðinn.
Öðru vísi mér áður brá. Meira
að segja í Grafarvogi, sem við
höfum straujað með bæklingum
og rósum, hef ég ekki séð Guðlaug Þór í fjarlægð. Enda er fylgi
Samfylkingarinnar í Grafarvogi
komið yfir það sem áður var.
Á Grand Hótel í vikunni áttu
flokkarnir að ræða samkeppnishæfni Íslands um menntað vinnuafl. Guðfinna S. Bjarnadóttir var
auglýst en mætti ekki. Ég sagðist þekkja íhaldið best og bauðst
til að skýra stefnu þeirra. Hugsanlega finnst henni erfitt að verja
stefnu menntamálaráðherra. Ég
hef samúð með því viðhorfi.

&RJ¹LSLYND JAFNAÈARSTEFNA
Í síðustu vikunni taka 25% kjósenda afstöðu. Á sjálfan kjördaginn eru 15%, eða 10 þingmenn, á
floti. Þeir ná síðustu sveiflunni
sem hafa undirbúið endasprettinn
best. Miðað við súrefnið og kraftinn sem er eftir í Samfylkingunni
er ég að verða meira en bjartsýnn
á það sem kemur upp úr kjörkössunum.
Þeir sem vilja halla sér að
frjálslyndri jafnaðarstefnu eiga
skýran valkost – og í því efni ber
að varast eftirlíkingar til hægri
og vinstri. Það er kominn tími til
að breyta – ekki satt?

Skýr stefna í þjóðlendumálinu
Landeigendur hafa nú ákveðið að bindast samtökum til að styrkja stöðu sína í
meðferð þessara mála gagnvart stjórnvöldum. Kröfurnar ganga mun lengra
en tilgangur Þjóðlendulaganna segir til
ramkvæmd þjóðlendulaganna er
um og má segja að kröfugerðin brjóti
hitamál. Tilgangurinn með setningu
gegn öllu því sem telst eðlilegt og sannlaganna um þjóðlendur var að setja lagagjarnt.
ramma um ábyrgð ríkisins á einskisÁ flokksþingi Framsóknarflokksins
mannslandi og skýra mörk eignarlanda
fór ég ásamt öðrum fyrir málefnahópi
og þeirra landsvæða. Þetta var að mörgu
sem gerði ályktun um þjóðlendumál.
leyti nauðsynjamál og þarft. TilgangurÍ henni kemur fram að Alþingi Íslendinn var ekki að gera eignir landeigenda (®3+5,$52
inga og ríkisstjórn fresti frekari framupptækar til ríkisins né ganga á rétt
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gangi þjóðlendumála á Íslandi og taki
landlausra sem njóta útivistar. Þarna
lög um þjóðlendur til endurskoðunar. Með frestun
var ekki um að ræða eignaupptöku af neinu tagi.
er átt við að ekki verði lýst kröfum í ný svæði.
Þetta var sá almenni skilningur þeirra sem studdu
Jafnframt er skorað á fjármálaráðuneyti og kröfuþessa lagasetningu á sínum tíma.
nefnd þess að endurskoða kröfugerð sína þar sem
Því miður hefur framkvæmd laganna í meðförmál standa yfir og leiti þar sem fyrst sátta við
um fjármálaráðuneytisins verið með öðrum hætti.
jarðeigendur. Þá leggja framsóknarmenn áherslu
Kröfur hafa verið settar fram, þinglýstir pappírá að ríkisvaldið uni úrskurðum Óbyggðanefndar
ar hafa ekki verið teknir gildir og skemmst er frá
enda er nefndin skipuð af ríkisstjórn landsins.
því að segja að logandi ófriður hefur verið á þeim
svæðum sem sæta kröfugerðinni hverju sinni. Svo
Ályktunin var samþykkt með miklum meirihluta
virðist sem stígandi hafi verið í kröfugerðinni eftir
atkvæða. Það er því eindreginn vilji hjá framþví sem fleiri landsvæði voru lögð undir, kröfur
sóknarmönnum fyrir því að lagfæra þessa frameru þingfestar í jarðirnar og fram undan eru málakvæmd, bæði gagnvart þeim svæðum sem á eftir
ferli sem geta tekið langan tíma. Þessu verður að
að taka fyrir og þeim sem lýst hefur verið kröfum í
linna. Það styrjaldarástand við landeigendur sem
nú þegar. Ef breytingar á lögum eru nauðsynlegar
nú ríkir á þessum svæðum er ekki þolandi.
til að vinna að slíku mun ég beita mér fyrir því á
Alþingi.
Fjármálaráðherra fer með framkvæmdirnar
fyrir hönd ríkissjóðs. Nú hefur verið lýst kröfum
Höfundur skipar 3. sætið á lista Framsóknarog þær þingfestar í stór landsvæði á Norðausturflokksins í Norðausturkjördæmi.
landi sem eru í eigu einstaklinga og sveitarfélaga.
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Brottför hersins frá Íslandi
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ann 5. október 1946 var Keflavíkursamningurinn
svokallaði samþykktur á alþingi. Þá lauk
einni og hálfri þrásetu bandarísks
hers í landinu en Bandaríkjamenn
vildu 99 ára herstöðvasamning sem
ekki gat orðið af. Íslendingar tóku
þá við vellinum, bandaríski fáninn
var dreginn niður en íslenski fáninn upp. Ólafur Thors tók við vellinum.
30. september 2006 gerðust svipaðir hlutir, fáni Bandaríkjamanna
var fjarlægður en hinn íslenski
blakti einn. Jóhann R. Benediktsson tók við mannvirkjum, góðum
og slæmum, fyrir hönd flokkssystur sinnar, utanríkisráðherra. Engin
dramatík og léttir einkenndi þessa
athöfn líkt og í október 1946. Herinn flýtti sér upp í flugvél og hélt
til Bandaríkjanna. Að mínu mati
og margra annarra lauk þar með
miklu niðurlægingartímabili í sögu
íslensku þjóðarinnar sem staðið
hafði í 55 ár.

1946 skipti
herinn um föt,
úr herklæðum
í borgaraleg
föt,
engin
greiðsla fyrir
not af landi
fylgdi samningnum 1946,
aðeins
var
3+!20(¡¨)..
tekið
mið
3#(%6).' %).!233/.
af
þörfum
Bandaríkjanna. Árið 2006 var illa
staðið að samningum. Íslendingar tóku á sig alla hreinsun á menguðum svæðum, sem að áliti fróðra
manna mun kosta 5.000 milljónir ef
vel á að standa að málum, sem ég
held að ekki verði gert.
Íslenska ríkisstjórnin hafði farið
margar sneypuferðir til Bandaríkjanna til að fá þessa menn til að vera
hér um kyrrt, einnig höfðu verið
haldnir fundir hér. Afstaða Bandaríkjanna var alla tíð mjög skýr, stöðin þjónaði ekki hagsmunum Bandaríkjanna lengur vegna breyttrar
heimsmyndar, hún var úrelt, þar
með taldar fjórar ratsjárstöðvar
frá 1990. Tveimur vikum seinna,

eftir að herliðið fór frá vellinum og
skrifað hafði verið undir nýja viðbót við svokallaðan varnarsamning frá 1951 (sem er ríkisleyndarmál eins og svo margt sem sú ríkisstjórn sem hefur stjórnað hér í 12
ár hefur gert), kom herskipið Geitungurinn (Wasp) til Reykjavíkur.
Þessi geitungur var herskip
Bandaríkjamanna sem var að koma
frá átakasvæðum nálægt Írak þar
sem geisar stríð sem virðist ætlað
að verða að öðru Víetnamstríði fyrir
Bandaríkin. Íslendingar studdu það
stríð til að reyna að halda í óbreytt
ástand í herstöðinni hér. Þá komu
ráðamenn þjóðarinnar fram í RÚV
og lugu að þjóðinni trekk í trekk.
Einnig komu spunameistarar ríkisstjórnarinnar fram í Kastljósi og
sungu sinn Valhallarblús. Allir
vita og vissu að þetta er stríð um
bandaríska hagsmuni. Án olíu er
ekki hægt að reka stærsta herveldi
heims. Bandaríkjamenn framleiða
10% af olíu heimsins og nota 30%,
en eru aðeins 5% mannkyns. Þess
vegna eru þeir tilbúnir að taka það
sem upp á vantar með illu. Persónulega er ég þeirrar skoðunar að

aðild okkar að NATO sé hornsteinn
númer 2, næst á eftir aðild að Sameinuðu þjóðunum í utanríkisstefnu
okkar. Hvað varðar ógn gætu Íslendingar allt eins treyst á aðstoð
Breta eða Norðmanna á ögurstund,
okkar næstu nágranna, en í dag
erum við á friðsömu svæði. Hvað
varðar Bandaríkin eigum við að
sjálfsögðu að hafa við þá góð samskipti á viðskiptasviði og menningarsviði.
Varðandi framtíðarnot af húsum
í gömlu herstöðinni við Keflavík þá
má nota 30% af húsum, með miklum breytingum þó. En Íslendingar áttu ekki að greiða fyrir þetta
5.000 milljónir. Þeim fjármunum
hefði betur verið varið til bættra
kjara aldraðra og öryrkja sem hafa
bæði verið vanvirtir með lögum á
dóm hæstaréttar sem féll þessum
hópum í vil og öðrum hömlum.
Til eru hús í herstöðinni sem nota
má sem dvalarheimili fyrir eldri
borgara, t.d. hús númer 639, en þá
þarf að byggja lyftuhús og skipta
um rafmagn svo að það mæti Evrópustaðli. Í þessum húsum er 110
volt 60 rið sem þýðir sverari víra.

Einnig má tengja hús saman með
tengibyggingum í svokölluðu B
og Q hverfi, svo þar verði íbúðir
fyrir eldri hjón. En hvernig sem
við skoðum þessi mál varðandi nýtingu á húsum er dýrt að breyta rafmagni, leggja yfirborðsvatn í jörð
o.fl.
Möguleikar til nýtingar eru
margir en í sumum tilfellum væri
ódýrara að byggja nýtt. Það sem
þarf að rífa þarna er gamla flugstöðin, bíóhús, íþróttahús og sundlaug, hús 771, 501, 506, 44, klúbba
yfirmanna og undirmanna, gamlar
skemmur o.fl.
Stjórnstöð og ný fjarskiptastöð
með 6 feta þykkum veggjum og
gólfi úr steypu mætti kannski nota
fyrir leyniþjónustu Sjálfstæðisflokksins sem sumir segja að hér
hafi verið til í 60 ár. Mikil mengun er þarna grafin i jörð, ég tók
sjálfur þátt í að grafa ósómann. Ef
utanríkisraðuneytið óskar mun ég
glaður fara og benda á hvar þetta
er grafið.
Höfundur er bílstjóri og vann á
vellinum í 29 ár.

Innistæðulaust
kaupmáttargort
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Konur og völd
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íkisstjórnarflokkarnir hafa á
undanförnum árum snúið baki
við stöðugleika og ýtt með ábyrgðarlausum hætti undir ofþenslu í
efnahagslífi. Afleiðingin er 8%
verðbólga, 27% viðskiptahalli og
14% stýrivextir. Í fálmkenndri
vörn hafa stjórnarflokkarnir leitast við að réttlæta óstöðugleikann
með því að vísa til þess að kaupmáttur hafi vaxið svo mikið. Í því
samhengi hafa þeir bent á að kaupmáttur hafi vaxið um nærri 60% á
10 árum. Röksemdin virðist vera
sú að óstöðugleikinn sé fórnarkostnaður sem réttlætanlegt sé
að fella á heimilin í landinu til að
tryggja óvenjumikinn kaupmátt.
Fyrir það fyrsta er kaupmáttur
sem fenginn er við svona aðstæður
ótryggur í eðli sínu. Um það vitna
gengisfellingahrinur og óðaverðbólguskeið undanfarinna áratuga,
sem einatt komu í kjölfar mikillar
kaupmáttaraukningar. Einu sinni
hafði Sjálfstæðisflokkurinn til
þess metnað að tryggja stöðugan
og sjálfbæran hagvöxt. Sá tími er
greinilega liðinn.
Í annan stað hefur verið sýnt
fram á að þessum ávinningi hafi
verið gríðarlega misskipt. Kaupmáttaraukningin var mest hjá þeim
10% sem mest höfðu fyrir, eða
120% og minnst hjá þeim 20% sem
minnst höfðu fyrir, eða 30%.
Í þriðja lagi er svo ljóst að meðaltalskaupmáttaraukningin var
ekkert óvenjuleg. Í ráðstöfunaruppgjöri heimilageirans, sem Hagstofan gaf út 16. apríl sl. kemur
fram að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hafi aukist um 56%
milli áranna 1994 og 2005. Hækkun
kaupmáttar upp á 56% á 11 árum
jafngildir árlegri hækkun upp á
4,1%. Eins og taflan hér að neðan
sýnir er þessi hækkun ekki óvenju
mikil í sögulegu samhengi. Svipuð eða meira hækkun var til að
mynda á sjötta, sjöunda og áttunda
áratugnum. Kaupmáttaraukningin
var hins vegar tiltölulega lítil frá
því síðla á níunda áratugnum og
fram til aldamóta.
Mikilvæg skýring á mikilli
hækkun kaupmáttar síðustu 11
ára er að í upphafi tímabilsins var
mikil umframafkastageta í hag-

kerfinu í kjölfar
langvarandi samdráttarskeiðs. Í
ofanálag er mikil
framleiðsluspenna,
eða landsframleiðsla umfram
framleiðslugetu
2.) 0,,
hagkerfisins, í lok
2.!3/.
tímabilsins. Samkvæmt mati Seðlabanka Íslands
var spennan um 4,9% af landsframleiðslu árið 2005 en slakinn
árið 1994 var metinn um 2,1%. Ef
gert er ráð fyrir að hlutdeild launa
í landsframleiðslu sé stöðug má
gera ráð fyrir að þetta samsvari að
kaupmáttaraukningin á tímabilinu
sé ofmetin um u.þ.b. 7,2% miðað
við líklega þróun kaupmáttar ef
jafnvægi hefði ríkt í upphafi og
við lok tímabilsins. Að teknu tilliti til þessara áhrifa umreiknast
árleg hækkun kaupmáttar ráðstöfunartekna á mann í 3,47%. Meðaltal kaupmáttaraukninga árin 19502000 var 3,4%.
Kaupmáttur hefur vissulega
verið ágætur síðustu 11 árin og því
ber að fagna. Kaupmáttarþróunin
er þó ekkert sérlega markverð í
sögulegu samhengi og þegar tekið
er tillit til framleiðsluspennu
kemur í ljós að hún er í meðallagi.
Það er ekkert við kaupmáttaraukningu undanfarinna ára sem réttlætir þá alvarlegu aðför að hagsmunum almenns launafólks sem
felst í viðvarandi verðbólgu, ofurvöxtum og viðskiptahalla.
Metnaðarlausir og huglausir ríkisstjórnarflokkar verða að finna sér
eitthvað annað fíkjulauf að skýla
sér bakvið.
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LEIÈRÁTT FYRIR FRAMLEIÈSLUSPENNU

Höfundur er lögfræðingur og
skipar 4. sætið á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.
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Hægt er að fá Bluetooth-einingar í bíla.
Tækin virka vel.
Ólöglegt er að tala í síma á meðan ekið er. Því verður sífellt
vinsælla að bílar séu búnir Bluetooth-búnaði. Hann er hins
vegar dýr, sérstaklega þegar setja á hann í bílinn eftir að
hann er kominn á götuna. Það er þó hægt að komast í
kringum þetta vandamál.
T-210-DSP er ódýr Bluetooth-eining í bíla sem er einföld í
uppsetningu. Einingin virkar vel og er mjög notendavæn.
Öfugt við hefðbundnar innbyggðar einingar getur reyndar
verið erﬁtt að ﬁnna henni stað en hún kemur með klemmu
svo hægt er að festa hana við sólskyggni.
T-210-DSP er hins vegar ekki dýr,
kostar 6.990 krónur,
og þar hefur hún vinninginn
yﬁr önnur tæki.

“úr dómi Fréttablaðsins”

+JARTAN OG FÁLAGAR Å 3TRAX DREIFA VÎRUM FR¹ ÎLLUM HELSTU SÅMAFRAMLEIÈENDUNUM TIL SÅMAFYRIRT¾KJA UM ALLAN HEIM
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Stærsti dreifingaraðili
fylgihluta farsíma í Evrópu
Fyrirtækið Strax Holdings er stærsti dreifingaraðili fylgihluta farsíma í Evrópu. Fyrirtækið er
íslenskt.
Strax Holdings rekur meðal annars Farsímalagerinn
og nýlega festi fyrirtækið kaup á Hans Petersen. Færri
vita hins vegar að fyrirtækið er einnig stærsti dreifingaraðili farsímafylgihluta í Evrópu. „Við stofnuðum fyrirtækið árið 1994 með það að markmiði að verða stærsti
dreifingaraðilinn í Suður-Ameríku,“ segir Kjartan Örn
Sigurðsson, framkvæmdastjóri HP Farsímalagersins
og einn af stofnendum Strax. „Við opnuðum skrifstofur í Miami og í Hong Kong en eftir að við opnuðum í
London 1999 tókum við stefnuna á að verða stærstir í
Evrópu.“

Kjartan segir lykilinn að baki velgengni Strax felast í
pan-evrópsku formi fyrirtækisins. Þegar farsímafyrirtækin stækkuðu, og fóru að bjóða þjónustu sína í mörgum löndum, sáu eigendur Strax sér leik á borði og fylgdu
þeirri þróun eftir með starfsemi sinni. „Í dag dreifum
við vörum frá öllum helstu farsímaframleiðendunum til
margra alþjóðlegra símafyrirtækja og verslunarkeðja
um alla Evrópu og allan heim,“ segir Kjartan.
Gegnum Farsímalagerinn og Hans Petersen ætla eigendur Strax að kanna áður óþekktan markað. „Stærsti
söluaðili myndavéla í heiminum var Nokia með myndavélasíma sína. Þetta er stafræna byltingin í hnotskurn.
Tækifærin sem við sjáum eru að verða bæði stærstir
í sölu stafræns búnaðar og einnig í myndvinnslu fyrir
þennan nýja markaðshóp,“ segir Kjartan.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,4%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 23.4.2007.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***
LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR
GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
4,0% *
66.500

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,4% *
100.800

5,0%
96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

3TOLNAR TÎLVUR ERU LYKLAR TÎLVUÖRJËTA AÈ NET¹R¹SUM  ALGENGARA ER AÈ FYRIRT¾KI BEINI ¹R¹SUM GEGN SAMKEPPNISAÈILUM

Netárásir enn algengar
Þrátt fyrir að eðli netárása hafi
breyst hefur þeim síst af öllu
fækkað.
Á vef breska ríkissjónvarpsins BBC eru netárásir gerðar að
umtalsefni. Netárásir eru þegar
tölvuþrjótar koma sér upp svokölluðum bot-tölvum, sem venjulega eru stolnar, og hóta gegnum
þær að yfirfylla tölvukerfi fyrirtækja af draslpósti og gagnslaus-

um upplýsingum þannig að þau
hrynji.
Eina leiðin fyrir fyrirtækin að
forðast árásina er að borga þrjótunum þá upphæð sem farið er
fram á. Hrun getur verið dýrkeypt
og því er ekki óalgengt að gengið
sé að kröfum tölvuþrjóta. Þeim er
borgað og svo er beðið og vonað að
ekkert verði af árásinni.
Slíkum árásum hefur fækkað þar
sem þær eru erfiðar og áhættusamar en tölvuþrjótarnir hafa fund-

Sigma linsur
fyrir ﬂestar
gerðir
myndavéla

ið nýja leið til að nýta hæfileika
sína. Nú virðist það færast í vöxt að
fyrirtæki fái tölvuþrjóta til að framkvæma árásir á samkeppnisaðila
sína. Liggi vefsíða annarra niðri
gefur það óneitanlega forskot í
hörðum viðskiptaheimi.
Fátt virðist geta komið í veg
fyrir þessar árásir. Eftir því sem
öryggiskerfi verða öflugri, þeim
mun duglegri verða þrjótarnir að
finna leiðir til að brjóta þau á bak
aftur.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

3TEVE *OBS FORSTJËRI !PPLE HEFUR
KYNNT NÕJA UMHVERFISSTEFNU FYRIR
T¾KISINS
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Myndir á Flickr í
stað Yahoo Photos
Yahoo Photos hættir.
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Veffyrirtækið Yahoo hefur ákveðið að hætta með Yahoo Photos, sem
var fyrsta myndageymsla Yahoo á
netinu. Í stað þess mælast forráðamenn fyrirtækisins til þess að fólk
noti heldur síðuna Flickr, sem er í
eigu Yahoo.
Í júní verður tugum milljóna
notenda, sem skráð hafa myndir
á Yahoo Photos, tilkynnt um þær

leiðir sem þeir geta gripið til, til að
færa myndir yfir í Flickr eða aðrar
myndageymslur á netinu. Þetta geta
verið geymslur sem eru í beinni
samkeppni við Yahoo líkt og PhotoBucket, MySpace, Kodak Gallery,
Shutterfly Inc. eða Snapfish.
PhotoBucket hefur stækkað
gríðarlega að undanförnu og er það
talið ástæða þess að Yahoo ræðst í
þessar breytingar nú, segir á fréttavef Reuters.

3TEVE *OBS FORSTJËRI !PPLE HEFUR
GEFIÈ ÒT YFIRLÕSINGU ÖESS EFNIS AÈ
FYRIRT¾KIÈ MUNI B¾TA UMHVERFIS
STEFNU SÅNA ¹ N¾STUNNI TLUNIN
SÁ AÈ FJARL¾GJA EITRUÈ EFNI ÒR
T¾KJUM FR¹ !PPLE ÖAR ¹ MEÈAL
-AC TÎLVUNUM I0OD OG -0 SPIL
URUM %INNIG ¹ AÈ AUKA ENDUR
VINNSLU ELDRI FRAMLEIÈSLUVARA
*OBS TËK FRAM AÈ !PPLE MYNDI
H¾TTA AÈ NOTA ARSENIK Å T¾KI
SÅN Å LOK ¹RS  Ö¹ ¾TTI AÈ
H¾TTA NOTKUN KVIKASILFURS Å SKJ¹I
OG NOTA ÖESS Å STAÈ ,%$ SKJ¹I EN
FYRSTA -AC TÎLVAN MEÈ ,%$ T¾KNI
VERÈUR SETT ¹ MARKAÈ SÅÈAR Å ¹R
5MHVERFISVERNDARSAMTÎK LÅKT
OG 'REENPEACE HAFA BEINT SPJËT
UM SÅNUM AÈ !PPLE Å BAR¹TTU
SINNI VIÈ AÈ F¹ T¾KNIFYRIRT¾KI TIL
AÈ MINNKA NOTKUN EITRAÈRA EFNA Å
FRAMLEIÈSLU SINNI "AR¹TTAN HEFUR
GREINLEGA HAFT EINHVER ¹HRIF
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(ËPFERÈABÅLAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

4IL SÎLU -ISUBISHI 0AJERO ¹RGl %K
 ÖÒS Å GËÈU STANDI SUMARVETRAD
¹ FELGUM 6ERÈ TILBOÈ %INNIG 67 0OLO
¹RGl %K  Ö 6ERÈ  ÖÒS 3
 

6OLVO 3 k EK BEINSKIPTUR
SUMAR OG VETRARDEKK VERÈ  S
 
'RAND #HEROKEE   L ¹RG  Å TOPP
STANDI LITUR VEL ÒT BREMSUR NYJAR OFLSK
 TIL SÎLU ¹  STGR GSM 

 MILLJËNIR

4IL SÎLU -"ENZ 4URISMO  FARÖ ¹RG
k EKINN Ö ÎRYGGISBELTI +LËSETT
KAFFIVEL $VD 3JËNVARP VINNA GETUR FYLGT
UPPL WWWALLRAHANDAIS OG Å SÅMA 
   

44 2,7  ,ÅTIÈ NOTAÈ OG VEL
MEÈ FARIÈ 6ERÈ¶ÒS 3  

(JËLHÕSI

6ÎRUBÅLAR

&ELLIHÕSA OG HÒSBÅLALEIGA %INNIG FELLI
HÕSAVIÈGERÈIR OG VARAHLUTAÖJËNUSTA 3
    

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  
2ENAULT +ANGO ¹RGERÈ  SENDIBÅLL
EKINN  ÖÒSKM SKl  L¹NAÈ
VERÈ KR  MEÈ VSK  

2ENAULT -ASTER DIESEL ¹RGERÈ 
LANGUR H¹ÖEKJA EKINN  ÖÒSKM
SKl  L¹NAÈ VERÈ KR 
MVSK    SAMA STAÈ 2ENAULT
-ASTER ¹RGERÈ  STUTTUR H¹ÖEKJA

!UÈVELD KAUP ¹ 2AV  4OYOTA 2AV 
¹RG k %K  ÖÒS  GÅRA ABS AIRBAG
SK k SETT  ÖÒS ,¹N  ÖÒS
3  

 ÖÒS ¹ M¹NUÈI FYRIR TOPP EINTAK
$AEWOO +ALOS 3E ¹RGl %K  ÖÒS
 GÅRA  VÁL SK k F¾ST ¹ L¹NI 
ÖÒS 3  

(ÒSBÅLAR
4IL SÎLU (OBBY 5&%  MJÎG LÅTIÈ
NOTAÈ ER STAÈSETT Å $ANMÎRK ¹ DÎNSKU
NUMERI TILVALIÈ FYRIR Ö¹ SEM VILJA FERÈAST
UM EVRËPU OG TAKA HEIM MEÈ .ORR¾NU
GOTT VERÈ S
.ÕR  $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR 
SPARNEYTINN FËLKSBÅLLJEPPL FR¹ ÖÒS
 ,KM &¾ST MX .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

"ÅLAR ËSKAST

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 8,) SPECIAL SERIES
%K  Ö "EINSK 3KOÈAÈUR k RG
k ¥ TOPPSTANDI SETT VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

#OLEMAN 9UMA FELLIHÕSI  FET ¹RG k
3ËLARSELLA 66  &ORTJALD FYLGIR
RAFGEYMIR RAFMAGNSVATNSD¾LA ALVÎRU
ÅSSK¹PUR OG GASKÒTUR -JÎG LÅTIÈ NOTAÈ
3     

6INNUVÁLAR
&ELLIHÕSI
4IL SÎLU HÒSBÅLL &IAT $UCATO ¹RG OO
  DISEL  MANNA UPPL Å S
EÈA 

-ËTORHJËL

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL SEM ÖARFNAST
VIÈGERÈAR EKKI ELDRI EN k M¹ VERA
ËNÕTUR 6ERÈHUGMYND   ÖÒS STGR
3  

"ÅLAR TIL SÎLU

.ÕTT FORTJALD TIL SÎLU

0ASSAR ¹ 0ALOMINO #OLT GOTT VERÈ 3
    

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


*EPPAR

%INN «DÕR /PEL #ORSA 3WING ¹RG k
DYRA SVARTUR NÕSKOÈAÈUR NÕ DEKK
EKINN  Ö KM 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ KR
 ÖÒSUND STAÈGREITT 5PPL Å SÅMA
 

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

 GËÈIR 3UBARU &ORRESTER k EK  Ö
6ERÈ  Ö OG 2ENAULT -EGANÁ ST k
EK  Ö 6  Ö 3  
4OYOTA (ILUX $# RG k $ÅSEL m
DEKK SKOÈAÈUR Å TOPP ¹STANDI 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS

*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
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLAR

4IL 3ÎLU ,AND #RUISER  ¹RG k EKIN
 ÖÒS   BENSÅN CRUISE CONTROL
TOPPL TEAMS AUKADEKK 3KIPTI MÎGU
LEG 5PPL Å S  

+ÅNVERSK HJËL BESTU VERÈIN %NNÖ¹
MEIRI VERÈL¾KKUN ¶AÈ LITLA CC AÈEINS
  6ESPUR SVARTAR BL¹AR SILFURLIT
AR EÈA RAUÈAR ¹ AÈEINS   CC
HJËLIN H¾GT AÈ GÎTUSKR¹ NÒNA ¹ AÈEINS
  5PPL Å S  

,YFTARAR

--# 3PACE 7AGON WD RG k 
MANNA .ÕLEG SSK .ÕLEGA SPRAUTAÈ
UR 2AFMAGN Å RÒÈUM SPEGLUM (ITI Å
S¾TUM 4OPPBÅLL 5PPL Å S  
'OLF ', k 3Kl EK  ÖÒS KM D
GÅRA #$¹LFELG NÕ DEKK SETT  Ö
4ILB  Ö 3  

+AVASAKI -EAN STREET   %K
 MÅLUR 'L¾SILEGT HJËL FULLT AF
AUKAHLUTUM OG Å TOPPSTANDI 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 3UBARU *USTY k S  
4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA ,8   , RGERÈ
 %K  ÖÒS KM X  DYRA 
GÅRA .ÕLEG HEILS¹RSDEKK .Õ TÅMAREIM
STANDSSKOÈUN LIGGUR FYRIR OG SKOÈAÈUR
k SETT VERÈ ÖÒS EN F¾ST ¹
YFIRTÎKU ¹ L¹NI SEM STENDUR Å CA 
ÖÒS !FBORGUN UM ÖÒS ¹ M¹NUÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
¶ORGRÅMUR

4IL SÎLU (YUNDAI !CCENT k DYRA HVÅT
UR EKINN  Ö KM ,ÅTUR VEL ÒT BÒIÈ AÈ
SKIPTA UM TÅMAREIM 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  

&ORD & RG b %K Ö MÎLLU
3UMARVETARD ¹ ¹LF 0ALLLOK .ÕTT Å
BREMSUM HVL  MILL CA  ÖM¹N
SETT  Ö !TH SK 3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4IL SÎLU &ORD %SCORT ¹RGl 3KOÈAÈUR
6ERÈ  ÖÒS 3  

  ÖÒS

3UZUKI '38 2   ¹RG %KIÈ 
KM HVÅLANDI  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
EÈA BESTA TILBOÈ  3 

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

4IL SÎLU $AIHATSHU 4ERIOS ¹RGl %K
 ÖÒS %R ¹ NÕLEGUM HEILS¹RS DEKKJUM
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 

-ITSUBISHI 3IGMA ¹RG  EKINN  ÖÒS ¥
GËÈU STANDI MEÈ SKOÈUN  6ERÈ 
ÖÒS UPPL 

0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
4OYOTA 4ACOMA FR¹ ÖÒS %INNIG &ORD
$ODGE 2!-  X DÅSEL ¹N
HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹
53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

WWWBILAPARTARIS

 (AYABUSA ¹RG k %K Ö HV
Ö 6ERÈ Ö STGR %NGIN SKIPTI
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

 MAÅ  -.5$!'52
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"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

(LJËMT¾KI

4IL BYGGINGA

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

ÞJÓNUSTA

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS

(REINGERNINGAR

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     

'RUNNAR
'RÎFUM GRUNNA OG FLEYGUM
%INNG ÒTVEGUM VIÈ ALLT FYLLINGA
EFNI
5PPL Å SÅMA    


6IÈGERÈIR

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

.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  

LVINNUPALLAR ¹ HJËLUM

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 

(VAÈ SKIPTIR ÎLLU M¹LI WWWSKIPT
IMARKADURIS ¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL


KEYPT
& SELT

 CM BREIÈIR  CM BREIÈIR
'OTT VERÈ
3ÅMI  

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4ÎLVUR

6EGNA FLUTNINGS ER TIL SÎLU !MERISKT
SVEFNHERBERGISSETT SEM SAMSTENDUR AF
QUEEN SIZE RÒMI N¹TTBORÈI OG KOMM
ËÈU MEÈ SPEGLUM 5PPL Å S  

4ILBOÈ ¹ BIRKIKROSSVIÈ

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


6ERSLUN

4IL SÎLU

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
FLUTNINGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

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

'ARÈYRKJA

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR AÈ KAUPA NOTAÈA #ANDY
ÖVOTTAVÁL ANNAÈ KEMUR LÅKA TIL GREINA
3  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

(LJËÈF¾RI

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

3L¹TTUVERK ËDÕRT
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT
KLIPPUM RUNNA TÎKUM BEÈIN
EITRUM FYRIR ALLRI ËR¾KT FELLUM
TRÁ OG ÎLL ALMENN GARÈAVINNA
'ËÈ REYNSLA OG MIKILL METN
AÈUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(LYNUR

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

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

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

4RAKTOR HP"RIGGS  3TRATTON VÎKVA
SKIPTUR SL¹TTUBREIDD  CM 6ORTILBOÈ
KR
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 


-ETABO BANDSAGIR BORÈSAGIR BÒTSAGIR
LOFTPRESSUR OG FL SBORG 3MIÈJUVEGI 
3ÅMI  

4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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Mest lesna fasteignablað landsins

Fjóluvellir 3 er fallegt hús með 80 fermetra sólpalli.

Einstök hönnun úti og inni
Hjá Remax á Garðatorgi er til sölu
einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr og stórum palli á
Völlunum í Hafnarfirði.

H

úsið er að mestu steinað og klætt
með harðviði að utanverðu. Það
stendur við Fjóluvelli og er í göngufæri við skóla og leikskóla. Innréttingar eru
allar sérsmíðaðar og blöndunartæki í eldhúsi og baðherbergjum eru innbyggð. Gólf-

efni og flísar á baðherbergisveggjum eru
náttúrusteinn og hiti er í gólfi í öllu húsinu
með þráðlausri hitastýringu. Innihurðir eru
innfelldar.
Í eldhúsinu er gott skápapláss, stór eyja
með granítborðplötu og sæti fyrir fjóra.
Einnig vönduð stáltæki og span helluborð
sem háfur er yfir.
Stofa og borðstofa eru bjartar og rúmgóðar og gluggar eru háir. Gert er ráð fyrir arni.
Innbyggðar hillur eru í stofunni og tveir útgangar á sólríkan pall. Tvö baðherbergi eru

í húsinu. Bæði eru flísalögð í hólf og gólf
með fallegum innréttingum, upphengdum
salernum og vönduðum blöndunartækjum.
Á aðalsnyrtingunni er stórt nuddbaðkar og
á gestasalerninu er sturta. Inni af rúmgóðu
hjónaherbergi er fataherbergi og barnaherbergin eru þrjú með sérsmíðuðum skápum.
Úr þvottahúsi er útgengt í garðinn og
gengið er í bílskúrinn úr forstofu. Milliloft er í bílskúrnum og inni af honum er
geymsla.
Ásett verð er 56,9 milljónir króna.

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,4%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 23.4.2007.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***
LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR
GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
4,0% *
66.500

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,4% *
100.800

5,0%
96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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Tjáðu þig!
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Stæsta
bloggsamfélagið!
Yfir 150.000
notendur!

Viltu sýn’eikkað?
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Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Allar nánari upplýsingar hjá Gissuri Tryggvasyni
símar: 438-1280 eða 892-2280
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Búmenn auglýsa íbúðir

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI og LAUGAVEGI
Til sölu sérverslun velstaðsett í Kringlunni og á Laugavegi. Mjög skemmtileg vara. Frábært tækifæri.

Blásalir 24 í Kópavogi

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR Til sölu þekktur
skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Bullandi traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is

FLUTNINGAFYRIRTÆKI til sölu af sérstökum ástæð-

www.bumenn.is

Miðnestorg 3, í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er
um 71 fm. Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi. Íbúðin getur verið
til afhendingar ﬂjótlega.

INNRÖMMUN Til sölu innrömmunarstofa á frábærum

Prestastígur 8 í Grafarholti

stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo samhenta einstaklinga. Góður tækjakostur Verð 7,5 millj.

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð rúmlega 94 fm. Íbúðin er í fjögurra hæða lyftuhúsi og fylgir stæði
í bílakjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar
ﬂjótlega.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU Mjög þekkt og
vel staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðvar. Hefur starfað á sama stað sl. 10 ár. Gott verð.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI Þekkt og
gróið fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Besti tíminn
framundan.

Frum

Frum

um, Nýlegur bílafloti. Góð vaxandi velta. Traust viðskiptasambönd. Uppl. aðeins á skrifstofu, ekki í síma.

Til endurúthlutunar er nýleg 2ja herbergja íbúð í Blásölum 24.
Íbúðin er um 78 fm. Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi með
miklu útsýni og getur verið til afhendingar strax.

Prestastígur 4 í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð rúmlega 91 fm. Íbúðin er á jarðhæð í tveggja hæða fjórbýlishúsi.
Íbúðin getur verið til afhendingar ﬂjótlega.

GÆLUDÝRAVERSLUN til sölu af sérstökum ástæð-

Árnastígur 5 í Grindavík

um, þekkt verslun miðsvæðis með vinsæla vörur. Gæludýraunnendur, hér er gott tækifæri á ferðinni. Gott verð.

Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð
í parhúsi við Árnastíg í Grindavík. Íbúðin er um 76 fm. ásamt
um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendingar ﬂjótlega.

ÍSBÚÐ OG SÖLUTURN. Til sölu glæsileg ísbúð og söluturn í góðu hverfi Besti íssölutíminn framundan. Vilyrði fyrir löngum leigusamningi. Góð
aðstaða til koma upp veisluþjónustu, eða vísir að hverfisverslun. Einstakt tækifæri. Verð aðeins 5,9 millj.

Umsóknarfrestur er til 14. maí n.k.

SKILTAGERÐ og MERKINGAR Vegna flutnings erl.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að
Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

er til sölu mjög gott og ört vaxandi fyrirtæki í skiltagerð. Er
vel staðsett og með góðan tækjakost. Verð aðeins 9 millj.
Mikill fjöldi fyrirtækja á skrá. Endilega leitið nánari upplýsinga.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 16. maí

umsóknarfrestur er
til og með 15. maí

Frum

Laugavegur 137
105 Reykjavík

Íbúð: 101

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
júní/júlí

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Blikaás 21
221 Hafnarfjörður

Íbúð: 201

1.366.129 -kr
1.127.680 -kr
60.188 -kr

Íbúð: 202

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Kirkjustétt 9
113 Reykjavík

1.366.129 -kr
1.127.680 -kr
60.188 -kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.751.950 -kr
53.799 -kr

Garðhús 4
112 Reykjavík

Íbúð: 104

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 301

2.843.338 -kr
2.568.211 -kr
62.162 -kr

Þrastarás 10
221 Hafnarfjörður

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Íbúð: 803

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.342.243 -kr
46.250 -kr

Breiðavík 9
112 Reykjavík

Íbúð: 301

4 herb. 90 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan júní

Íbúð: 102

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.386.870 -kr
1.145.316 -kr
79.357 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt
til húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með

5 herb. 151 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. september

2.455.318 -kr
1.886.949 -kr
102.027 -kr

Frostafold 20
112 Reykjavík
2 herb. 62,1 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

4 herb. 115,2 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. júní

4 herb. 106,9 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
ágúst/september

1.908.377 -kr
1.626.417 -kr
100.411 -kr

Íbúð: 202

2 herb. 65,0 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

4 herb. 114 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. september

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Laugavegur 137
105 Reykjavík

Skólavörðustígur 20
101 Reykjavík

tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum.
2.787.731 -kr
2.256.580 -kr
119.681 -kr

Eignamörk: 2.900.000
Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000
Tekjumörk hjóna: 3.760.000
Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788 • www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.
Rauðarárstígur - Fyrir verktaka!

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.

Til sölu, í nýju glæsilegu stálgrindarhúsi tvö iðnaðarhúsnæði sem eru hvor um sig
10,8 x 25 mtr. að grunnfleti.
Hægt er að fá iðnaðarrýmin
stök eða bæði saman þá
samtals 635 fm. Annarsvegar
er um að ræða 270 fm iðnaðarhúsnæði, stærð 10,8 mtr x
25 mtr, mikil lofthæð, 4x innkeyrsluh. -tvær á hvorum
enda, og hinsvegar 365 fm
iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og
gegnumkeyrsla.

Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði og
kerjum, staðsett í landi
Saurbæjar í Hvalfirði. 2x
200 rm útikör með ca. 500
fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör.
3ja ára lífmassi nú. Áætlaður lífmassi 2008 er um
100 tonn. Áætlaður lífmassi 2009 er um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum.
Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk
skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð
þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

Dvergshöfði 250 fm.

Tunguháls, allt að 2770 fm.

Til leigu í iðnaðarhúnsæði við Dvergshöfða um 250 fm rými með
aðgengi að innkeyrsluhurð. Tveir inngangar mögulegir í rýmið auk
vörumóttöku um innkeyrsluhurð. Húsnæðið er laust og til afhendingar nú þegar.

Í einkasölu samtals
1070 fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta iðnaðarhverfi Reykjavíkur.
Með fylgir samþykktur
byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæðum. Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildarstærð þar sem grunnflötur hússins yrði um 1560 fm og um 900
fm á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir. Fallega innréttaðar
skrifstofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm. EINSTAKT TÆKIFÆRI.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Miklabraut - Frábært tækifæri.

Vesturhraun - Gbæ, 300 fm - 1.500 fm.

Til sölu sérlega vel staðsettar
verslunar- og þjónustueiningar á
einu fjölfarnasta og mest áberandi horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eignirnar stakar eða sem ein heild. Kærkomin
fjárfesting. Eignirnar eru á verslunarhæð auk rýmis í kjallara
hússins og skiptast þannig: 28,5
fm og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða samtals 125,8 fm, jafnframt er
49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými í kjallara, einnig er sjálfstæð
bygging 36 fm. Samanlagt eru eignirnar á verslunarhæð 165,7 fm
og í kjallara 115,8 fm.

Til sölu nýtt glæsilegt stálgrindarhús.
Húsið er að grunnfleti tæpir 1.500 fm. Í
boði eru minni stakar einingar allt frá
300 fm að stærð.
Stór og rúmgóð lóð
með nægu útiplássi
Vegghæð er 7,4 mtr.
og lofthæð 9 mtr. í mæni. Samtals eru 10 innkeyrsluhurðir á húsinu
3,5 mtr. háar, 8x hurðir á hlið og 2x á gafli. Hægt er að skipta húsinu niður í smærri einingar og auka gólfflöt með milligólfum sökum
lofthæðar. Malbikuð lóð. TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX!

Frum

Súðarvogur 240 fm.

Sérlega vel staðsett 1.440
fm húsnæði miðsvæðis
við Rauðarárstíg. Húsið er
3 hæðir auk kjallara. Verið
er að vinna í skipulags- og
deiliskipulagsbreytingu til
að breyta efri hæðum í
íbúðir og verslunar- og
þjónusturými á jarðhæð.
Hver hæð er í dag um 360
fm. Möguleiki er að
stækka húsið um ca 570 fm m.a. með aukahæð ofaná húsið. Frábært tækifæri fyrir verktaka. Fáið nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar

Til sölu sérlega vel staðsett og standsett atvinnuhúsnæði á 2
hæðum. Neðri hæðin er 120 fm, með innkeyrsluhurð, rýmið er
einn salur/lager. Efri hæðin er 120 fm þar sem nú eru skrifstofur,
opið og bjart rými, mjög fallegt útsýni. Húsnæðið er með góða
aðkomu Dugguvogsmegin. Eignin er sérlega vel viðhaldið.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.

Til sölu á glæsilegum stað við Hafnargötu á Stokkseyri tvær eignir. Um er að ræða vinnustofu 79,3 fm að grunnfleti auk óskráð
milligólfs undir kaffiaðstöðu með glæsilegu útsýni yfir höfnina.
Búið er að yfirfara t.d. rafmagnslagnir og gler. Svo er um að ræða
viðbyggingu sem er 248,5 fm að grunnfleti sem hýsir listagallerý
sem er mikið sótt af ferðamönnum. Mjög góð lofthæð, stórir
gluggar sem gera eignina bjarta og skemmtilega.
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Köllunarklettsvegur
Stærð í fermetrum: 615 fm
Fjöldi herbergja: 15
Tegund eignar: Fjölbýli

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri
S. 898-1177

Ástþór
Sölumaður
S. 898-1005

Verð: Tilboð óskast

Fitjabraut
5 Íbúðir til sölu
Stærð í fermetrum: 80-120 fm
Fjöldi herbergja: 3-5
Tegund eignar: Fjölbýli

HÚSEIGN KYNNIR FALLEGT OG NÝUPPGERT HÚSNÆÐI SEM ER Í LEIGU.

Verð: 115 þús per fm

Húsnæðið er með 15 herbergjum og er í blandaðri leigu með skrifstofum og herbergjum. Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. Fyrstur kemur fyrstur fær!!!

Áslaug
Sölumaður
S. 822-9519

Þráinn
Ingimundarson

HÚSEIGN kynnir: 5 Íbúðir á 115 þús per fm.
Íbúðirnar þarfnast lagfæringar.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Súðarvogur - 104 Reykjavík
Stærð í fermetrum: 600
Fjöldi herbergja: Íbúðir 5
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: Tilboð óskast

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Kleppsvegur
Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 14,9 millj.

HÚSEIGN KYNNIR: Um er að ræða húsnæði á tveimur hæðum í bakhúsi við Súðarvog, 2 X 300 fm sem eru 5 íbúðir, að öllum stærðum. Eignin selst í einu lagi..Íbúðirnar eru allar mjög vandaðar með góðum innréttingum og tækjum Húsnæðið fæst
samþykkt fyrir íbúðarlán að sögn eiganda sjón er sögu ríkari. Góð staðsetning og
frábært fjárfestinga tækifæri

Góð 57,4 fm 2ja herb. íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upprunaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nánari lýsing: Parket er á holi og stofu, Skápur í holi. Eldhús með
upprunalega innréttingu og glugga. Svefnh. er með hurð út á svalirnar og góðir
skápar eru í herberginu. Stofan er rúmgóð og með góðum gluggum. Baðherbergið
er nokkuð rúmgott með baðkerfi og flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Óseyrarbraut
Stærð í fermetrum: 2,622
Fjöldi herbergja: Atvinnuhúsnæði
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði

Hvaleyrarbraut
Stærð í fermetrum: 1084
Fjöldi herbergja: Atvinnuhúsn.
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði

Verð: Tilboð óskast

Verð: Tilboð Óskast

Heil húseign við Óseyrarbraut í Hafnarfirði. Alls er eignin skráð 2030,4 fm og er hún á þremur
hæðum. Steypt plan með aðkomu frá Hvaleyrarbraut. Nánari lýsing: Jarðhæðin er 1290 fm og í
henni er vélsmiðja með aðkomu frá Óseyrarbraut. Á annarri hæðinni eru skrifstofur, eldhús og
mötuneyi, starfsmannaðstaða og renniverkstæði. Önnur hæðin er 370 fm og er hún með aðkomu
frá Hvaleyrarbraut. Þriðja hæðin sem er 370 fm er eitt stórt rými, fokhelt. Og annars vegar Atvinnuhúsnæði á jarðhæð með góðri aðkomu, mikil lofthæð, þrjár innkeyrsluhurðir. Stór lóð með
góðu útisvæði. Húsið stendur á hornlóð með góð aðkomu, mögul. á byggingarrétti.

1084 fm. Húsið var tekið í gegn fyrir ca 5 árum. Hægt er að skipta húsnæðinu upp í
þrjár einingar, allar með innkeyrsludyrum. Stórt sérbílaplan á lóð og pláss fyrir
gámastæði. Hús á góðum stað rétt við athafnasvæði Hafnarfjarðarhafnar. Húsið er
á einni hæð og er samtals 1.084 fm og stendur á 3.000 fm lóð. Góð aðkoma er að
húsinu og mikil lofthæð.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Álftamýri
Stærð í fermetrum: 74
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 17,3 millj.
HÚSEIGN KYNNIR VEL SKIPULAGÐA 3 HERB. ÍBÚÐ. Lýsing: Forst. með parket á
gólfi og góðum fataskáp. Baðh. á hægri hönd með baðkari og hengi fyrir sturtu, flísar og gluggi. Hjónah. er rúmgott með skápum og dúk á gólfi. Barnah. er með skáp
og parket á gólfi. Eldhús er rúmgott með góðri innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél
eða þvottavél, dúkur á gólfi, tvöfaldur amerískur ísskápur og þvottavél sem fylgja
með í kaupunum. Stofan er rúmgóð, parket, útgengt á suður svalir, parket.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Fagrabrekka - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 227
Fjöldi herbergja: 4 svefnhe
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 51,5 millj.
Verulega fallegt einbýli í góðu hverfi í Kópavogi. Fallegur gróinn suður garður. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Innra skipulag: Gengið inn á flísalagða forstofu
með góðum skápum, eldhús er mjög fallegt með nýl. innréttingu, góðum borðkrók
og útgengi í suðurgarð. Rúmgóð stofa og sjónvarpsstofa, parket á gólfi, á efri palli
er borðstofa, gestasalerni og herbergi, parket á gólfi nema á baði (flísalagt). Niðri
eru 3 rúmgóð svefnh., þvottahús, geymsla, fallegt baðherbergi með horn baðkari,
góð innrétting og gott alrými. Bílskúr fylgir eigninni en hann er ekki fullgerður.
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177

-.5$!'52  MAÅ 
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,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

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

.UDD
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

2AFVIRKJUN

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

6ERKFAG EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD
HÒSA SS MÒRUN M¹LUN FLOTUN
GLERJUN RENNUR NIÈURFÎLL BLIKK
OFL
5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'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

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

6ANTAR ÖIG RAFVIRKJA

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM Å HEIMA
HÒSUM EÈA FYRIRT¾KJUM 6ÎNDUÈ VINNA
SANNGJARNT VERÈ 3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

tur

www.granithusid.is

S: 544 5100

plö

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

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

(ÒSAVIÈHALD

-EINDÕRAVARNIR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

4RÁSMÅÈI
'ET B¾TT VIÈ MIG VERK
EFNUM

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 


-AGNHÒS EHF

®NNUR ÖJËNUSTA

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

&ATABREYTINGAR

3TARFSFËLK VANTAR
3TARFSFËLK VANTAR Å TÅSKUVÎRUVERSLUN FULLT STARF
HLUTASTARF EÈA SUMARVINNA

-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM
ÖEIR SEM FARNIR ERU SEGJA
MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%INKATÅMAR %RLA S  

!LLAR FATABREYTINGAR STYTTUM
BUXUR SAMD¾GUS SKIPTUM UM
RENNIL¹SA ¹ BUXUM OG JÎKKUM
EINNIG LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹
KL   LAUGARDAGA  
3ÅMI   3KRADDARINN ¹
(ORNINU ,INDARGÎTU 

orð

-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
FYRIR SUMARIÈ ²TI OG INNI VINNA 'ERI FÎST
VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  'ÅSLI

3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN
TRÁSMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMA
VINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

ítb

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG SPRUNGU
VIÈGERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ 5PPL Å S  
(ALLGRÅMUR

®KUKENNSLA

Gr
an

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

3CHAFER HVOLPURRAKKI TIL SÎLU MEÈ ¾TT
BËK FR¹ (RFÅ TILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
&ORELDRAR 'UNNARSHOLTS ¥ZOLA OG ²RAN
5PPL Å SÅMA  

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

0RÕÈI SF

(ÒSAM¹LARI GETUR B¾TT ¹ SIG VERKEFNUM
3ÅMI   ¶ORSTEINN

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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!TVINNA ËSKAST
3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF 

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
.ÕSTANDSETT OG FALLEG  FM ÅBÒÈ TIL
LEIGU Å (LÅÈUNUM Å JÒNÅ OG JÒLÅ 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS (AFIÈ SAMBAND VIÈ
"RYNHILDI Å SÅMA  

3V¾ÈISSKRIFSTOFA UM M¹LEFNI
FATLAÈRA ¹ 2EYKJANESI LEITAR AÈ
STARFSFËLKI TIL SUMARSTARFA SEM
OG FRAMTÅÈARSTARFA %RUM STARF
R¾KT ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN
ERU VEITT Å SÅMA   OG ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSMFRIS

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

(EIMAÖJËNUSTA
+VÎLD OG HELGARÖJËNUSTA

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
&YRIRT¾KI VANTAR  JA HERB ÅBÒÈIR EÈA
ST¾RRI ¹ HÎFUÈBORGARSV TIL LEIGU STRAX
"¾ÈI FYRIR ÅSLENSKA OG ERLENDA STARFS
MENN 3NYRTIMENNSKU OG SKILVÅSUM
GREIÈSLU HEITIÈ 3    


²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
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 

3TARFSFËLK VANTAR TIL SUMARAF
LEYSINGA ¹ KVÎLD OG HELGARVAKTIR
Å ,AUGARDALSHVERFI
5PPL VEITIR -ARÅA
¶ËRARINSDËTTIR SÅMA 
.ETF MARIATHORARINSDOTTIR
REYKJAVIKIS

6ANTAR ÅBÒÈ FYRIR  EINSTAKLINGA FYRIR
MAX  Ö PER M¹NUÈ 3ÅMI  
%GGERT
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR HERB
¥BÒÈ SEM FYRST ER NÕ FLUTTUR HEIM EFTIR
 ¹RA BÒSETU ERLENDIS 5PPL Å S 
   

(EIMAÖJËNUSTA
$AGVINNA
3TARFSFËLK VANTAR TIL SUMARAF
LEYSINGA Å ,AUGARDALSHVERFI
5PPLÕSINGAR VEITIR 2AGNHEIÈUR
'ESTSDËTTIR SÅMA 
.ETF RAGNHEIDURGESTSDOTTIR
REYKJAVIKIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
6ERSLUNARHÒSN¾ÈI ËSKAST FYRIR VERSLUN
SEM SELUR FALLEGA HEIMILIS OG GJAFAVÎRU
5PPL Å S    AMALAR SIMNETIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!ÈHLYNNING

VAKTAVINNA

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI VIÈ
AÈHLYNNINGU Å ¶JËNUSTUÅBÒÈUM
$ALBRAUT 
5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI FASTA
STÎÈU OG SUMARAFLEYSINGAR
5PPL 6EITA 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR OG 'UÈNÕ
0¹LSDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

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

3TARFSFOLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKA
MENN SUDUMENN RAESTINGAFOLK OFL
3
 ¹RS HÒSASMÅÈANEMI ËSKAR EFTIR VINNU
OG HUGSANLEGUM SAMNING -ATTHÅAS
 
%R  ¹RA KK «SKA EFTIR N¾TURVARÈAR
STARFI EÈA ÎÈRU SAMB¾RILEGU (REINT
SAKAV 5PPL Å S  

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS

.¾TURVAKTIR
«SKUM EFTIR STARFSMANNI TIL
SUMARAFLEYSINGA ¹ N¾TURVAKTIR Å
¶JËNUSTUÅBÒÈUM $ALBRAUT 
5PPL 6EITA 'UÈBJÎRG
6IGNISDËTTIR OG 'UÈNÕ
0¹LSDËTTIR SÅMI 
.ETF GUDBJORGVIGNISDOTTIR
REYKJAVIKIS

TILKYNNINGAR
4ILKYNNINGAR
STANDSSKOÈUN

STANDSSKOÈUN FYRIR HÒSEIGENDUR HÒS
FÁLÎG SELJENDUR KAUPENDUR %INS VEGNA
VIÈHALDS OG GALLA ¹ HÒSN¾ÈI 'ERUM
KOSTNAÈAR ¹¾TLANIR 3  

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

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

#ALL *OAO TLF  

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

%INKAM¹L

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI
B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

2IZZO 0IZZERIA «SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA
NÒ ÖEGAR ¥ AFGREIÈSLUSTÎRF TIL ÒTKEYRSLU
OG PIZZABAKSTURS .¹NARI UPPL GEFUR
'ÅSLI Å S  

!KTU 4AKTU
!KTU 4AKTU ,EITAR EFTIR STARFS
FËLKI Å  VAKTAVINNU OG
HLUTASTARFI !ÈEINS REGLUSAMT OG
DUGLEGT FËLK KEMUR TIL GREINA %F
ÖÒ VILLT VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
OG LÅFLEGUM VINNUSTAÈ Ö¹ ER
ÖETTA RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

¥SPËLSKA R¹ÈNINGARÖJËNUSTAN BÕÈUR
PËLSKA STARFSMENN 3ÅMAR   
 OG   EÈA ISPOLSKA
ISPOLSKACOM
$VALAR
OG
HJÒKRUNARHEIMILIÈ
+UMBARAVOGUR 3TOKKSEYRI ËSKAR EFTIR
DUGLEGU FËLKI TIL STARFA Å AÈHLYNNINGU
FR¹  JÒNÅ 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
DAGVAKTIR EÈA N¾TURVAKTIR (ÒSN¾ÈI ¹
STAÈNUM .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG KUM SIMNETIS
+/&) 4«-!3!2 &2.$! ËSKAR EFTIR
BROSMILDUM OG DUGLEGUM STARFSM Å
FULLT OG HLUTASTARF 5PPL ¹ STAÈNUM
3TÕRIMANN OG MATSVEIN VANTAR STRAX ¹
-" -ÎRTU GÒSTDËTTIR FR¹ 'RINDAVÅK TIL
NETAVEIÈA TIL  JÒLÅ 3UMARFRÅ  VIKUR
5PPL Å S     

'ËÈ AUKAVINNA 

«SKA EFTIR FËLKI Å SÅMASÎLU ¹ MJÎG GËÈRI
VÎRU   KVÎLD Å VIKU UNNIÈ FR¹ KL  
5PPL Å S   FR¹ KL  
«SKA EFTIR BIFVÁLAVIRKJA EÈA VÎNUM
MANNI VANTAR EINNIG ¹ SMURSTÎÈ 5PPL Å
S     

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A
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a[tOcUZ aW\UOPZOW

0OTRZEBUJEMY LUDZI DO PRACY W FABRYCE
RYBW 2EYKJAVÅKU OD ZARAZ DUZO PRACY
INFORMACJE TEL 
6ÁLSTJËRI ËSKAST ¹  TONNA LÅNUB¹T
UPPLÕSINGAR OG FYRIRSPURNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS
3TARFSFËLK  ¹RA OG ELDRI ËSKAST ¹
KVÎLDIN OG UM HELGAR TIL KL  Å
GRILLSÎLUTURN ¹ SV¾ÈI  5PPL Å SÅMA
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66,8%
Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007
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Þjóðin veit hvað hún vill
Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta-

Fréttablaðið eykur forskotið

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt
og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar
auglýsingu þeirra er best borgið.

F í t o n / S Í A

– Mest lesið

MARKAÐ
A URINN
R

Hefur
vinninginn

62% FLEIRI LESENDUR
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA
Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin
í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu
umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag
vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi
Fréttablaðinu á miðvikudögum.

t o n / S Í A

F I 0 1 9 9 0 2

Horfðu á Markaðinn í símanum

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á visir.is alla daga

MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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Viljum við enn meiri ójöfnuð?
5-2¨!.
3AMFÁLAGSM¹L

R

íkisstjórnarflokkarnir
tveir
neita og vilja ekki kannast við
fátækt hér á landi. Þeir segja að
kaupmáttur landsmanna hafi aukist verulega á síðastliðnum tólf
árum. Þeir vilja telja okkur trú um
að aukinn ójöfnuður hér á landi sé
tilkominn vegna markaðsaflanna
en ekki vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar.
Staðreyndin er hins vegar sú að
ójöfnuður hefur aukist vegna meðvitaðra aðgerða stjórnarflokkanna.
Skattleysismörk hafa ekki fylgt
launaþróun og með því hafa ríkisstjórnarflokkarnir leynt þeim skatta-

Aðalsmenn
maka
krókinn
5-2¨!.
+VËTAKERFIÈ

F

yrrverandi forsætisráðherra
Steingrímur
Hermannsson skrifar athygliverða blaðagrein um daginn sem hann kallar „Bolvíkingar á báðum buxunum“.
Eftir
að hafa fjallað
um gjafakvótakerfið bendir
hann á að vegna
þess hafi aðalsmenn á Íslandi
aldrei haft það
betra.
Steingrímur
*«. -!'.²33/.
Hermannsson
var
forsætisráðherra
þegar
gjafakvótakerfinu var komið á
en hann hefur lýst því í ævisögu
sinni hvernig hagsmunaaðilarnir
stórútgerðarmennirnir með arftaka hans í formannsstól Framsóknarflokksins fengu því til leiðar komið að gjafakvótakerfinu
var komið á. Gjafakvótakerfið er
ranglátt.
Í dag eru leiguliðar kvótagreifanna að leggja úr höfn á hverjum morgni og þurfa að greiða
þeim sem heima sofa 200 krónur
fyrir hvert kíló af þorski eða ýsu
sem þeir koma með heim. Það er
það lénsgjald sem Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa lagt á sjómenn sem
vilja draga fisk úr sjó. Gjafakvótakerfið þjónar ekki tilgangi
sínum. Heildarafli fer minnkandi þannig að forsenda kerfisins, friðun fiskistofna og aukinn
afrakstur þeirra, er ekki fyrir
hendi.
Gjafakvótakerfið er fjandsamlegt byggðunum og andstætt hugmyndum um einstaklingsog
atvinnufrelsi.
Gjafakvótakerfið þjónar engum
nema eigendum gjafakvótans og
lánastofnununum sem hafa lánað
með tryggingu í þjóðarauðlindinni. Saman munda þessir aðilar
svo sterka hagsmunaeiningu að
þeir hafa náð að bægja frá skynsamlegum breytingum og afnámi
kerfisins. Með hverju árinu sem
líður verður erfiðara að snúa til
baka. Þess vegna skiptir máli að
kjósendur nú hafni því að nýju
lénsskipulagi sé við haldið. Hafni
því að gefa árlega hundrað milljarða af þjóðarauðlindinni til fárra
útvaldra. Hafni því að beita fiskveiðistefnu sem er fjandsamleg
uppbyggingu fiskimiðanna.
Hvaða
röksemd
réttlætir
eiginlega það að kerfinu verði
viðhaldið? Hagsmunir hinna fáu
á kostnað hinna mörgu? Er það
eitthvað annað?
Höfundur er hæstaréttarlögmaður
og frambjóðandi Frjálslynda
flokksins.

hækkunum sem
hafa
einkennt
síðastliðin
ár.
Með þessum aðgerðum
þurfa
ríkisstjórnarflokkarnir ekki
að
réttlæta
þessar
beinu
skattahækkanir.
(5,$! '5¨-5.$!
Þeir hafa ein«3+!23$«44)2
faldlega
falið
þær og kæft okkur kjósendur í umræðu um tölur, útreikninga og útúrsnúninga þegar þeir eru beðnir um
svör um skattahækkanir. Þegar ríkisstjórninni er bent á niðurstöður
rannsókna Stefáns Ólafssonar sem
kveða á um að skattbyrði einstaklinga og fjölskyldna hafi aukist

undanfarin ár verða ráðherrar og
þingmenn þessara tveggja flokka
æfir og reyna að rengja niðurstöður hans. Sumir hafa verið það óforskammaðir að þeir reyna að gera
lítið úr færni Stefáns Ólafssonar,
eins fremsta fræðimanns landsins á sviðum þjóðfélagsfræða og
vinnumarkaðshagfræði. Það segir
auðvitað ýmislegt um þá stöðu sem
ríkisstjórnin er í að það þurfi að
vega persónulega að þeim sem setja
fram fræðilega og málefnalega
gagnrýni á skattastefnu hennar.
Áhugasömum er beint á heimasíðu
Stefáns Ólafssonar sem er http://
www.hi.is/~olafsson/. Þar er hægt
að finna ýmsar greindar tengdar
þjóðfélagsfræðum og vinnumarkaðshagfræði.

Fátækt og ójöfnuður er íslenskur
veruleiki. Niðurstöður rannsókna
og annarra mælinga sýna að hann
mun bara aukast ef ekki verður
gripið til einhverra aðgerða á
næstu mánuðum. Aukinn ójöfnuður
getur haft gífurleg áhrif á framtíð
landsins. Samkeppni landa mun á
næstu árum byggjast upp á þekkingu og nýtingu hennar. Við erum
að stíga inn á öld þekkingar þar
sem þekking er og verður ein af
mikilvægustu auðlindum þjóða. Þar
sem þekking býr í huga einstaklinga mun mannauður þjóða skipta
mestu máli. Mannauður landsins er
smár og fjölbreyttur og við eigum
að nýta okkur fjölbreytnina og
kraftinn sem býr í honum. Til þess
að nýta mannauð landsins sem best

þurfum við að veita öllum börnum
jöfn tækifæri til að skapa sér möguleika og frelsi til að velja úr þeim.
Það er ekki hægt að tala um frelsi
þegar aðgerðir ríkisstjórnar leiði
til þess að einn eða fleiri hópar eru
sviptir raunverulegu tækifæri, eða
réttara sagt frelsi til að skapa sér
möguleika og velja sér úr þeim.
Jöfn og frjáls er yfirskrift Samfylkingarinnar. Samfylking vill að
öll börn hafi sama frelsi til að velja
úr og skapa sér tækifæri í lífinu.
Hugum að mannauði Íslands og að
landinu 12. maí næstkomandi. Fjárfestum í börnum okkar, því þannig
fjárfestum við í framtíð okkar.
Kjósum að vera jöfn og frjáls.
Höfundur er náms- og starfsráðgjafi.
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„Ég veit, eins og hver einasta kona, að ég hef meiri
styrk en ég lít út fyrir að
hafa.“
%VÅTA 0ERËN VAR ÎNNUR EIGIN
KONA *UANS 0ERËN FORSETA !RG
ENTÅNU (ÒN ER SÎGÈ HAFA HAFT
MIKIL PËLITÅSK VÎLD

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Þjóðverjar skrifa undir uppgjöf



¶ENNAN DAG ¹RIÈ  SKRIF
HERRA "RETA *ËSEF 3TALÅN LEIÈ
AÈI NASISTASTJËRN ¶JËÈVERJA
TOGI 3OVÁTRÅKJANNA OG (ARRY 3
UNDIR SKILYRÈISLAUSA UPPGJÎF
4RUMAN FORSETI "ANDARÅKJANNA
TILKYNNTU ALLIR ÖRÅR SAMTÅMIS OP
FYRIR HÎND LANDSINS ,AUK ÖAR
MEÈ HÎRMULEGU STRÅÈI Å %VR
INBERLEGA UM UPPGJÎF ¶JËÈ
ËPU SEM STAÈIÈ HAFÈI YFIR Å
VERJA Å HÎFUÈBORGUM LANDANNA
H¹TT Å SEX ¹R &REGNIRNAR B¹R
ÖRIGGJA
UST FYRST FR¹ &RAKKLANDI EN VORU
5PPGJÎF ¶JËÈVERJA HAFÈI
SEINNA UM KVÎLDIÈ HINN SAMA
LEGIÈ Å LOFTINU NOKKRU ¹ÈUR EN
DAG STAÈFESTAR AF UPPLÕSINGA
*/$, (%23(®&¨).') 3+2)&!2 5.$)2 HÒN VARÈ AÈ VERULEIKA (ÎFÈU
R¹ÈUNEYTI "RETLANDS 5NDIRSKRIFT
HERIR NASISTA Å SUÈRI MEÈAL ANN
UPPGJAFARINNAR FËR FRAM Å BORGINNI Å 2EIMS Å NORÈ ARS VERIÈ SIGRAÈIR AUK ÖESS SEM HERIR ÖEIRRA Å (OL
AUSTURHLUTA &RAKKLANDS SNEMMA MORGUNS &YRIR
LANDI $ANMÎRKU OG .OREGI HÎFÈU GEFIST UPP
6IKU ¹ÈUR HAFÈI !DOLF (ITLER LEIÈTOGI NASISTA SVIPT
HÎND NASISTA SKRIFAÈI HERSHÎFÈINGINN !LFRED *ODL
UNDIR UPPGJÎFINA EN FULLTRÒAR 2ÒSSA &RAKKA OG
SIG LÅFI OG +ARL $ÎNITZ TEKIÈ VIÈ AF HONUM $ÎNITZ
"ANDAMANNA RITUÈU EINNIG UNDIR STAÈFESTINGUNA HAFÈI ÖË TILKYNNT AÈ ¶JËÈVERJAR MYNDU EKKI GEFAST
UPP MEÈAN ENN V¾RI BARIST Å 2ÒSSLANDI 3KILYRÈIS
¹ UPPGJÎFINNI
$AGINN EFTIR VAR HALDIÈ UPP ¹ DAGINN VÅÈA
LAUS UPPGJÎF ¶JËÈVERJA KOM ÖVÅ EKKI MÎRGUM Å
UM HEIM EN 7INSTON #HURCHILL FORS¾TISR¹È
OPNA SKJÎLDU EN HENNI VAR FAGNAÈ VEL OG LENGI

(VELFING 3ËFÅUKIRKJUNNAR
Å +ONSTANTÅNËPEL HRYNUR
*ÒSTINÅANUS FYRSTI FYRIRSKIP
AR AÈ HÒN VERÈI ENDUR
BYGGÈ ¹N TAFAR

 .ÅUNDA SINFËNÅA "EET

HOVENS ER FRUMFLUTT Å 6ÅN
 'RIKKLAND VERÈUR SJ¹LFST¾TT

RÅKI
 #OLUMBIA H¹SKËLI Å .EW

9ORK KEMUR 0ULITZER VERÈ
LAUNUNUM ¹ LAGGIRNAR
 ¶ÕSKUR KAFB¹TUR GRANDAR

FARÖEGASKIPINU ,ÒSITANÅU
4ËLF HUNDRUÈ FARAST
 7INSTON #HURCHILL VERÈ

UR FORS¾TISR¹ÈHERRA "RET
LANDS
 *ARÈGÎNGIN Å /DDSSKARÈI

ERU VÅGÈ

Nýfæddir á netið
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði hefur sett upp tengil á
vef sínum þar sem sjá má
nýfædda Ísfirðinga og allar
upplýsingar um þá, meðal
annars stærð þeirra og fæðingardag, nöfn foreldra
og ljósmóður. Þetta kemur
fram á héraðsvefnum bb.is.
Að sögn Brynju Pálu
Helgudóttur,
ljósmóður,
hefur síðan mælst alveg
ótrúlega vel fyrir en
þetta er ekki í fyrsta
skipti sem sjúkrahús bryddar upp
á þessu. „Við
höfum séð þetta
hjá
öðrum
sjúkrahúsum, t.d. á Sel-

fossi og á Akranesi, og langaði til að gera eins. Þetta er
góð lausn, því það eru allir
svo forvitnir um fæðingar
hér á svæðinu, og þykir
gaman að heyra um þær.
Þetta er að sjálfsögðu gert
með leyfi foreldra, og hingað til hefur enginn neitað
og öllum bara fundist þetta
spennandi,“ segir Brynja
Pála í samtali við bb.is.

.µ"52!2  .%4).5

&¾ÈINGAR NÕRRA MEÈ
LIMI ¹ 6ESFJÎRÈUM
FER NÒ EKKI
FRAMHJ¹ NOKKR
UM MANNI

%LSA " &RIÈFINNSDËTTIR -ARKMIÈ !LÖJËÈASAMTAKA HJÒKRUNARFR¾ÈINGA ER AÈ STUÈLA AÈ G¾ÈUM INNAN HEILBRIGÈISÖJËNUSTUNNAR
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-ANNEKLA OG ÎRYGGI
Alþjóðadagur
hjúkrunarfræðinga
verður haldinn víðs vegar um heiminn hinn 12. maí. Hér á landi verður
aftur á móti haldið upp á hann í dag.
„Við ákváðum að við myndum tapa
fyrir Eurovision og kosningunum.
Síðan er fulltrúaþing Félags hjúkrunarfræðinga á mánudag og þriðjudag þannig að við ákváðum að halda
upp á daginn í tengslum við það,“
segir Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. „Hjúkrunarfræðingar um allan
heim halda þennan dag hátíðlegan,
en þetta er fæðingardagur Florence

Nightingale. Alþjóðasamtök hjúkrunarfræðinga gefa út þetta þema og
það er mikið efni sem tengist þessum
degi,“ segir hún. „Það sem við köllum vandamál myndi okkar fólk í þróunarríkjunum ekki kalla vandamál,
heldur lúxusvandamál. Þetta eru mál
eins og mannekla og öryggi sem alls
staðar þarf að gæta, bæði með lyfjum
og tækjum. Það eru sömu grundvallarþættirnir sem þarf að gæta að um
allan heim.“
Markmið Alþjóðasamtaka hjúkrunarfræðinga er að stuðla að gæðum
innan heilbrigðisþjónustunnar með

því að hvetja til uppbyggingar á góðu
starfsumhverfi fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Starfsumhverfið er víða
ófullnægjandi og hafa samtökin kallað eftir umbótum á því.
Á fulltrúaþinginu í dag og á morgun
verður ýmislegt á efnisskránni, þar á
meðal fjárhagsáætlanir og starfsáætlanir auk þess sem veigamiklar breytingar á lögum félagsins verða lagðar
fram. Í tilefni alþjóðadagsins býður
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
upp á dagskrá á Grand hóteli í Sigtúni
frá klukkan 16.30 til 18 í dag.
FREYR FRETTABLADIDIS

Íslendingar aðstoða við sjávarútveg

30 ára
Sirra Sigrún
Sigurðardóttir
myndlistarmaður og ein af
stofnendum Kling & Bang gallerí
er þrítug í dag, 7. maí 2007.

Fyrsta þjónustumiðstöð fiskimanna,
sem Íslendingar láta byggja, var afhent á Srí Lanka í vikunni. Áformað er að reisa 26 slíkar þjónustumiðstöðvar á löndunarstöðum en stuðningur
Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands við fiskimannasamfélögin á
Srí Lanka er stærsta verkefni Íslendinga í þróunarsamvinnu landanna.
Árni Helgason, umdæmisstjóri
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands
á Sri Lanka, segir að mikilvægi miðstöðvarinnar sé mikið. „Þjónustumiðstöðin mun nýtast sjómönnum
frá fimm löndunarstöðum í nágrenninu en dag hvern koma 4-500 fiskkaupendur á staðinn til að kaupa
fisk. Um 200 bátar gera út frá þessum fimm stöðum, sjómennirnir eru
um 500 talsins og heildarársafli á
svæðinu er áætlaður um 2.000 tonn,“
segir Árni.
Þjónustumiðstöðin í Toduwawa,
sem afhent var í vikunni, er tveggja
hæða, samtals um 220 fermetrar að stærð. Á neðri hæðinni er aðstaða til að gera við veiðibúnað, en á

.µ*! ¶*«.5345-)¨34®¨). -IÈSTÎÈIN Å 4ODUWAWA ER ¹ TVEIMUR H¾ÈUM (ÒN NÕTIST SJË
MÎNNUM FR¹ FIMM LÎNDUNARSTÎÈUM Å N¹GRENNINU
-9.$¶2«5.!23!-6)..534/&.5.

efri hæðinni er skrifstofa fyrir samvinnufélagið, rými fyrir varahlutaverslun, geymsluaðstaða fyrir utanborðsvélar félagsmanna og hreinlætisaðstaða. Í viðbyggingu við húsið er
síðan þvotta- og hreinlætisaðstaða

fyrir almenning og brunnur var grafinn fyrir neysluvatn á staðnum.
Stefnt er að því að taka ellefu sambærilegar þjónustumiðstöðvar í
gagnið í sumar.
ÖO

Af hverju að borga
of háa vexti?
Hefur þú hugleitt hversu mikið þú sparar
með því að vera með yfirdráttinn hjá S24?
Borgaðu lægri vexti og gerðu eitthvað
skemmtilegt fyrir mismuninn!

20%

23,95%

21,75%
18,25%

Einn tveir og þrír 312.161

10%

0%
Hæstu
yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

S24

Sæktu um... www.s24.is
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Frábær gamanmynd um strák og stelpu og stelpu og strák!

Hann reynir að komast
úr nærbuxunum hennar...
ekki í þær!

¶«2'5..52 /$$3$«44)2 30)2 ¥ 30),). &92)2 +/3.).'!2

Það eru nokkrir
dagar í kosningar og þjóðin er að
missa sig. Sjálf er
ég löngu búin að
ákveða hvað ég ætla
að kjósa á laugardaginn. Ég hef meiri
áhyggjur af kosningunni í undankeppni Eurovision á
fimmtudaginn.
Ég verð að viðurkenna að ég
hef ekki verið nógu dugleg að
kynna mér lögin sem taka þátt í
undankeppninni. Að sama skapi
hef ég ekki verið sérlega dugleg
að kynna mér frambjóðendur til
alþingiskosninganna. Eurovisionlögin eru öll frekar lík og óspennandi og því miður er hægt að segja

það sama um marga þeirra sem
bjóða sig fram til Alþingis. Þetta
hljómar allt saman eins.
Formúlan í Eurovision er alltaf sú sama. Lögin þurfa helst að
hljóma kunnuglega til þess að
einhver taki eftir þeim og sömu
klisjurnar koma fram ár eftir ár.
Í pólitíkinni er það sama uppi á
teningnum. Lofræðurnar eru þær
sömu fyrir hverjar kosningar og
frambjóðendur reyna að ná til
kjósenda á allan mögulegan hátt.
Svipað og þegar keppendur í Eurovision reyna að heilla áhorfendur á þremur mínútum með sviðsframkomunni einni saman. Pólitíkusarnir eru duglegir að mæta á
alls kyns viðburði þessa dagana
og í blöðum og bæklingum brosa

þeir sínum „fótósjoppuðu“ brosum og gefa útliti poppstjarnanna
lítið eftir. Framsóknarflokkurinn hefur meira að segja gefið út
lag þar sem Magnús Stefánsson
syngur „Árangur áfram ekkert
stopp,“ ásamt heilum kór manna.
Ég fékk hálfgerðan hroll þegar
ég heyrði lagið. Það er hins vegar
svo grípandi að ég hef verið með
það á heilanum síðan ég hlustaði
á það. Í kjölfarið hef ég velt því
fyrir mér hvort Framsóknarflokkurinn eigi kannski betur heima í
Eurovision heldur en í ríkisstjórn.
Og fyrst við erum komin út í þessa
sálma þá held ég að Eiríkur Hauksson myndi sóma sér vel á þingi.
Hann er fínn í utanríkismálin –
hann talar jú norsku.

N 0ONDUS
.ENNIR ÖÒ AÈ
FARA ÒT MEÈ
RUSLIÈ

%FTIR &RODE °VERLI
!LLT SAMAN

.ENNIRÈU

(EYRÈU EKKI
HENDA GEISLA
DISKUNUM
MÅNUM

!LVEG
SJ¹LFSAGT

N 'ELGJAN

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

Gott, ég hélt að
ég hefði gleymt
stúdentakortinu.

6ILTU AÈ ÁG FARI
ÒT MEÈ RUSLIÈ
EÈA EKKI

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Já...
Er þetta
þú?

Ég tek alltaf af
mér gleraugun
fyrir myndatökur.

Mér ﬁnnst ég líta út fyrir
að vera veraldarvanari.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Mér ﬁnnst
þú bara vera
ólíkur sjálfum
þér.

Það er það
sem ég
meina.

%FTIR 4ONY ,OPES

3J¹ÈU HVAÈ
GERIST ÖEGAR
ÖÒ GEFUR
ÖEIM MAT

N +JÎLTURAKKAR
%F ÖÒ HAGAR ÖÁR
EKKI ALMENNI
LEGA Ö¹ NOTA ÁG
ÖETTA BLAÈ OG BÕ
TIL BRJ¹L¾ÈISLEGAN
H¹VAÈA

9. HVER
VINNUR!
LEIKU

Fru
ms

"INNA ¹ VON ¹
TVÅBURUM

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!

ýn

d1

1.
m

aí

¶Ò VERÈUR AÈ
DRÅFA ÖIG AÈ GEFA
HONUM MAT

+LASK
KLASK
KLASK

-J¹

N "ARNAL¹N

SENDU SMS JA GBT
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

SMSR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

%FTIR +IRKMAN3COTT

.EI ÖAÈ ER FR¹B¾RT ÁG
MEINA MJÎG GOTT ER ÖAÈ
EKKI BARA FÅNT EÈA

(MM

 ÁG EKKI AÈ
VERÈA GLAÈUR

¶Ò ERT VON
LAUS ÁG ¾TLA
AÈ TALA VIÈ
,INDU

Þú færð örugglega meira fyrir minna veljir þú Citroën C3 í dag.
Hvað komast margir fílar í Citroën C3? Tveir frammí og..? Berðu
saman franska bíla - berðu saman Yaris og C3. Sjáðu muninn.
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Þverskurður fyrir framtíðina
20.00
Kvennakór Garðabæjar heldur djassaða vortónleika í Kirkjuhvoli −
Vídalínskirkju ásamt djasskvartett.
Stjórnandi er Ingibjörg Guðjónsdóttir
en meðleikari á píanó er Kristinn
Örn Kristinsson.

MENNING FRETTABLADIDIS

3AGNFR¾ÈINGAR FRAMTÅÈARINN
AR MUNU RÕNA Å FLEIRA EN FRÅ
MERKT SENDIBRÁF ÖEGAR ÖEIR
LEITA HEIMILDA "RETAR ERU
FYRIRHYGGJUSAMIR EN ÖARLEND
IR SPEKÒLANTAR HAFA SÁÈ FYRIR AÈ
VIÈFANG SAGNFR¾ÈINGANNA VERÈ
UR EINNIG FORGENGILEGUR TÎLVU
PËSTUR SEM NÒ ER ÖEYTT MILLI
MANNA 6EFÒTG¹FA ÖÕSKA BLAÈS
INS $ER 3PIEGEL GREINIR FR¹ ÖVÅ
AÈ "RESKA ÖJËÈARBËKASAFNIÈ
4HE "RITISH ,IBRARY ËSKI NÒ EFTIR
¹HUGAVERÈUM SÕNISHORNUM AF
BRESKUM TÎLVUPËSTI OG HYGGIST
GEYMA ÖANN ÖVERSKURÈ AF NÒ
TÅMASAMSKIPTUM Å GAGNASAFNI
EÈA TÅMAHYLKI FYRIR KOMANDI
RANNSAKENDUR
&YRSTA SËLARHRINGINN B¹R
UST BËKASAFNINU  SÕNIS

!,,3 +9.3 500,µ3).'!2 $²++!
500 ¥ 4®,650«34).5- (VAÈ MUNU

FR¾ÈIMENN Å FRAMTÅÈINNI GETA R¹ÈIÈ AF
TÎLVUPËSTSAMSKIPTUM MEÈALJËNS

HORN OG M¹ LÅKLEGT TELJAST AÈ
ÖAÈ FARI VEL UM BRÁFIN Å SAFN
INU SEM EINNIG HÕSIR BRÁF
SK¹LDKONUNNAR *ANE !USTEN
OG FYRSTU VERK 7ILLIAMS 3HAKE
SPEARE 0ËSTURINN VERÈUR FLOKK
AÈUR EFTIR INNTAKI ÖAR ¹ MEÈAL
Å FLOKKA SEM BERA YFIRSKRIFTIRNAR
bKVARTANIRm b¹ST OG RËMANTÅKm
bFJASm AUK ÖESS SEM SÁRSTAKUR
FLOKKUR VERÈUR FYRIR bSPAMm EÈA
HINN ILLA ÖOKKAÈA RUSLPËST
4ÎLVUPËSTURINN VEKUR UPP
NÕ VANDAM¹L TENGD UPPRUNA
OG FÎLSUNUM FYRIR SAGNFR¾È
INGA AUK ÖESS SEM GEYMSLA
BRÁFANNA ER ÕMSUM VAND
KV¾ÈUM BUNDIN %KKI ER ÖVÅ
R¹È NEMA Å TÅMA SÁ TEKIÈ AÈ
HUGA AÈ VARÈVEISLU ÖESSARA
FRAMTÅÈARHEIMILDA

 %KKI MISSA AF
'ORAN "REGOVIC OG STËRHLJËMSVEIT
¹ ,ISTAH¹TÅÈ "L¹SIÈ VERÈUR Å DANS
LÒÈRA OG SLEGIÈ ¹ FRAMS¾KNA BALKAN
STRENGI UM MIÈJAN M¹NUÈINN
5PPREISN LITARINS Å 6IN ¹ (VERFIS
GÎTU ¥ DAG KL  VERÈUR OPNUÈ SAM
SÕNING ÖAR EN SÕNING SÒ ER LIÈUR Å H¹
TÅÈINNI ,IST ¹N LANDAM¾RA

+ARLMENNSKUFLEYIÈ «ÈINN Å KVENNAHÎNDUM
Það kom víst svipur á varðskipsmenn þegar stöllurnar í Vatnadansmeyjafélaginu Hrafnhildi hófu að
bera blúndur, tjull og silki
um borð í Óðin. Fimmtíu
manns vinna nú að því að
umbreyta íslensku karlmennskuvígi í listvettvang
og höfnin er líka leiksvið.
Uppákoma
Vatnadansmeyjafélagsins Hrafnhildar er liður í
Listahátíð sem hefst á fimmtudaginn en þá mun listafólk úr öllum
áttum taka þátt í margþættri sýningu þeirra „Gyðjan í vélinni“.
„Ein okkar, hún Halla Margrét
Jóhannsdóttir, vissi af þessu skipi
en nú er nýbúið að friða það,“ segir
Margrét Vilhjálmsdóttir, leikkona
og vatnadansmey, um tildrög verkefnisins. Velmektarfólk í samfélaginu hefur víst stofnað hollvinasamtök skipsins en þar innanborðs eru ekki minni spámenn en
fyrrum Glitnisstjórinn Bjarni Ármannsson, Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og sjálfur forsetinn
að sögn Margrétar. „Enda er þetta
sögulegt fley og eitt af fyrstu
varðskipunum. Óðinn var notaður
í þorskastríðinu og við ótal frækin
björgunarafrek,“ segir hún.

4OPPURINN Å TESTËSTERËNI
Vatnadansmeyjarnar eru gjörningahópur sem hefur starfað frá
1991 en félagarnir eru bekkjarsystur úr Leiklistarskólanum.
Auk Margrétar og Höllu starfa
þær Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir, Katrín Þorkelsdóttir og Sigrún Sól Ólafsdóttir saman undir
þessum merkjum. Margir muna
eftir sjónarspili þeirra á Menningarnótt um árið en þá fengu þær
Lögreglukórinn til liðs við sig og
frömdu „hjartablóðsgjörning“ við
höfuðstöðvar lögreglunnar við
Hverfisgötu.
Nú er sviðið eitt mesta karlmennskuvígi landsins en Margrét
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segir að vart mælist meira testósterón en um borð í varðskipum
þar sem konur hafa vart fengið að
stíga inn fæti í gegnum árin. „Ja,
nema þegar verið er að flytja þær
eins hvern annað búfénað,“ útskýrir Margrét.

!LHEIMSVERULEIKI KVENNA
„En nú verðum við gyðjurnar í
vélinni. Sýningin er gerð til heiðurs hinu kvenlega. Undirtitillinn
vísar til sögu kvenna í gegnum

Katrín Jakobsdótttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

árþúsundin, viðfangsefnið er alheimsveruleiki kvenna – jafnvel
fyrir tíma tungumálsins,“ bætir
Margrét við grafalvarleg í bragði
enda er ekkert spaug að skilja
heimsmynd kvenna eða hvað?
Hún segir að vitaskuld sé verkefnið bullandi pólitískt enda sé
það við hæfi nú þegar skammt er
til kosninga, en það er stutt í grallaraskapinn hjá þeim. Þannig verður „hugurinn baðaður í hlaupi,
hunangi, royal-búðingi og majón-

Gestur Svavarsson
3. sæti Suðvesturkjördæmi

esi“ og konan skræluð og skoðuð í nýju samhengi svo vitnað sé
til fréttatilkynningar hópsins þar
sem þessi frumlegi verknaður er
kynntur sem einstök blanda ólíkra
listgreina.

«TRÒLEG SMÅÈ
Með vatnadansmeyjunum starfar myndarhópur listafólks, þar
á meðal kamelljónið Davíð Þór
Jónsson sem semur tónlist og
hannar hljóðmynd fyrir fjörutíu

Paul Nikolov
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

ólík rými í skipinu og Halla Gunnarsdóttir myndlistarmaður sem
hefur unnið um tuttugu verk sem
sýnd verða um borð. Innsetningar og önnur listaverk verður að
finna innan þessa verkfræðiundurs sem að sögn Margrétar verður skreytt hátt og lágt. „Meira
að segja búningarnir verða eins
og skúlptúrar,“ segir hún en um
hönnun þeirra sjá Þórunn Elísabet Sveinsdóttir og Ríkey Kristjánsdóttir. Fjöldi leikara kemur að
sýningunni, þar á meðal Kristjana Skúladóttir, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir, Rósa Guðný
Þórsdóttir, Hera Björk Jónsdóttir,
Helga Rakel Rafnsdóttir, Ásta
Sighvats Óladóttir, Árni Pétur
Guðjónsson, Aðalbjörg Árnadóttir, Harpa Arnardóttir og María
Pálsdóttir.
„Skipið sjálft er ótrúleg smíð.
Með breyttum atvinnuháttum eru
sífellt færri Íslendingar tengdir
sjónum svo ég held að almenningur þekki lítið til um borð í svona
skipum. En þetta er alveg magnað farartæki − maður verður hálf
feiminn, þetta er svo ótrúlegur
efniviður.“
Varðskipið Óðinn liggur nú
við Reykjavíkurhöfn til móts við
Kolaportið og fara sýningarnar
því fram í hjarta miðbæjarins.
„Leiksviðið byrjar strax við höfnina en áhorfendur verða leiddir
um innviði og rangala skipsins,
inn í þennan hugarheim,“ segir
Margrét sposk. „Þetta verður
óvæntari uppákoma og öðruvísi í
laginu en fólk á að venjast og við
erum mjög þakklátar Landhelgisgæslunni að veita okkur þetta
tækifæri – það getur allt gerst.“
Aðeins eru fyrirhugaðar fimm
sýningar á Listahátíð, hin fyrsta
á fimmtudagskvöld en hinar síðari þann 11., 17., 18. og 19. maí.
Hægt er að nálgast miða á heimasíðu þeirra, www.listahatid.is.
„Síðan væri náttúrulega draumur
að geta seinna leyst festarnar og
tekið túr um landið – eða eitthvert
lengra, hver veit?“ spyr Margrét
að lokum.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Kolbrún Halldórsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður
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MANNA B¾ÈI FR¹ SÕNINGUNNI OG EINS
FR¹ FYRRI VERKUM ÖEIRRA 3ÕNINGUNNI ERU
GERÈ SKIL Å LJËSMYNDUM EFTIR 3TEF¹N ¶
+ARLSSON LJËSMYNDARA EN AUK ÖESS
ERU MYNDIR EFTIR FJÎLMARGA LJËSMYND
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Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

NÚ GETUR ÞÚ SAFNAÐ
VILDARPUNKTUM HJÁ DEBENHAMS
Debenhams í Smáralind er nýr samstarfsaðili Vildarkorts Icelandair
og VISA. Frá og með 1. maí fá handhafar Vildarkorts Icelandair og
VISA Vildarpunkta í hvert skipti sem kortið er notað, þegar greitt er
hjá Debenhams.
TVÖFALDIR PUNKTAR Í MAÍ
Við bjóðum Debenhams velkomið í hóp samstarfsfyrirtækja okkar
í verslun og þjónustu og vekjum sérstaka athygli á að í maí fá
viðskiptavinir tvöfalda Vildarpunkta hjá Debenhams.

Árni Þór Sigurðsson
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Álfheiður Ingadóttir
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Auður Lilja Erlingsdóttir
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Ögmundur Jónasson
1. sæti Suðvesturkjördæmi
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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

'LUGGAR 'ERÈAR TIL SÕNIS
Steindir gluggar Gerðar
Helgadóttur úr einni af
mörgum kirkjum sem hún
glerjaði í Þýskalandi eru
komnir heim og hafa verið
settir upp í Gerðarsafni í
Kópavogi.
Gluggarnir eru hluti af sýningu
á völdum verkum úr stofngjöf
safnsins sem sett er þar upp í tilefni af Kópavogsdögum. Þar eru
verk eftir þau þrjú, Gerði, Barböru Árnason og Magnús Á. Árnason en verk þeirra runnu til Kópavogsbæjar og urðu stofninn í
Gerðarsafni.
Gluggarnir eftir Gerði eru
úr kirkju í Düsseldorf sem var
rifin fyrr á þessu ári. Á sýningunni, sem stendur til 26. maí, eru
einnig áður ósýnd verk Gerðar sem vinir og velunnarar hennar hafa gefið safninu auk verka
sem safnið hefur keypt, til dæmis
einstakt veggverk sem gert
var fyrir kaffihús í París 1957.
Einnig verða sýnd verk eftir Barböru og Magnús Á. Árnason sem
gefin hafa verið til safnsins. Þar
á meðal eru teikningar af Maríu
Guðmundsdóttur sem Barbara
teiknaði af henni þegar hún var
barn, löngu áður en María varð alheimsfegurðardrottning.

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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-9.$,)34 (LUTI AF GLUGGUNUM SEM VAR BJARGAÈ ÒR KIRKJU Å ¶ÕSKALANDI

Á neðri hæð safnsins eru
módelteikningar og verk úr
gifsi og brenndum leir sem
Gerður Helgadóttir vann á skólaárum sínum í Flórens og París.
Áhugamönnum um hinn verkmikla og glæsilega feril listakonunnar eru þeir safngripir ljómandi
búbót: hlutur Gerðar í íslenskri
listasögu er mikill og merkur. Elja
hennar var einstök og verkaskráin
fjölbreytileg.
Gluggar Gerðar úr Melanchtonkirkjunni í Düsseldorf, sem
sýndir eru á efri hæðinni, eru
mikið meistaraverk, 20 talsins
og mynda eina heild. Þeir eru
gerðir meðan Gerður stóð á hátindi þess skeiðs á ferli sínum sem
kennt er við ljóðræna abstrakt-

sjón. Það er því ómetanlegt að
tekist hafi að bjarga gluggunum
áður en til niðurrifs kom og koma
þeim til varðveislu í Gerðarsafni.
Gerður Helgadóttir naut mikilla
vinsælda í Þýskalandi. Við gerð
hinna frægu glugga fyrir Skálholtskirkju komst hún í kynni við
Oidtmann-bræður i Linnich, sem
voru fremstu handverksmenn
þýsku þjóðarinnar á sviði steindra
glugga. Báru þeir hróður hennar
víða og fékk hún fjölda verkefna
í kjölfarið. Steinda glugga eftir
Gerði er meðal annars að finna í
sex kirkjum í Þýskalandi.
Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, er opið alla daga nema mánudaga frá kl. 11-17.
PBB FRETTABLADIDIS
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Alma Lísa Jóhannsdóttir
2. sæti Suðurkjördæmi

Björn Valur Gíslason
3. sæti Norðausturkjördæmi

Þuríður Backman
2. sæti Norðausturkjördæmi

Ragnheiður Eiríksdóttir
3. sæti Suðurkjördæmi

Steingrímur J. Sigfússon
1. sæti Norðausturkjördæmi
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F  3ÕNING 'UÈRÒNAR ®YAHALS
Å HLIÈARSAL 'ALLERÕ &OLDAR NEFNIST
!RAKNE EN ÖAR SÕNIR 'UÈRÒN M¹LVERK
OG SKÒLPTÒRA 3ÕNINGUNNI LÕKUR 
MAÅ
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Jón Bjarnason
1. sæti Norðvesturkjördæmi

Atli Gíslason
1. sæti í Suðurkjördæmi

Björg Gunnarsdóttir
3. sæti Norðvesturkjördæmi

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
2. sæti Norðvesturkjördæmi
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3TUTTBUXNATÅSKAN
OG STERKU LITIRNIR
SAMEINAST Å ÖESSARI
HÎNNUN #ARLI
4URLAND ¶ETTA
SKEMMTI
LEGA
H¹LSM¹L ¹
SKYRTUNNI
GERIR
LÅKA AÈ
VERKUM AÈ
SKARTGRIPIR
ERU ALGJÎR
ËÖARFI

&2!-4¥¨!22«-!.3 4ÅSKUHEIMURINN
ER ENNÖ¹ HRIFINN AF ANDST¾ÈUM OG HJ¹
!LICE -C#ALL VAR FLIKKAÈ UPP ¹ RËMANT
ÅSKA BLËMAKJËLA MEÈ NEONGULUM ARM
BÎNDUM 3TAR 4REK HITTIR ENSKA BLËMARËS
OG ÒR VERÈUR FARS¾LT HJËNABAND

",%)+4 /' ",«-,%'4 3K¾RBLEIKUR
TOPPUR GERIR BLËMAKJËLINN TÎLUVERT
SKEMMTILEGRI OG NÒTÅMALEGRI %INS
OG HINIR SK¾RU LITIRNIR VIRKAR ÖESSI ÖË
V¾NTANLEGA BEST VIÈ HÒÈ SEM HEFUR
FENGIÈ ¹ SIG D¹LÅTINN LIT

,ITAGLEÈI Å STRALÅU

*%33)#! ")%, ,EIKKONAN SEGIST EKKI NJËTA
N¾GRAR VIRÈINGAR Å (OLLYWOOD

Vill meiri
virðingu
Leikkonan Jessica Biel segist
ekki njóta nógu mikillar virðingar í Hollywood. „Hluta af því
sem ég vil fæ ég ekki,“ sagði
Biel, sem er 25 ára. Segir hún að
leikkonur á borð við Scarlett Johansson og Natalie Portman fái
öll bestu hlutverkin. Engum detti
í hug að tala við hana vegna hlutverka sem krefjist mikilla leikhæfileika.
Næsta mynd Biel er I Now
Pronounce You Chuck and Larry
þar sem hún leikur á móti Adam
Sandler og Kevin James. Hún
hefur áður leikið í The Illusionist,
Home of the Brave og Next.

Sydney var undirlögð sýningarstúlkum og
hönnuðum í síðustu viku, þegar ástralska
tískuvikan var haldin með pompi og prakt.
Eins og á sýningarpöllunum hérna megin
á hnettinum kenndi ýmissa grasa í Sydney.
Flestir hönnuðirnir virðast þó hafa verið
sammála um að sterkir litir væru bæði a og
ö í sumartískunni. Þó að hitastigið hinum
megin á hnettinum hríðfalli í takt við að
okkar taki loksins kipp upp á við leggja
Ástralarnir línurnar fyrir komandi
sumar. Litir, litir, litir lífga upp á allan
klæðnað, eins og myndirnar sýna.

"%¨-, ¥ 39$.%9"/2' ,ITSTERK RËS HÎNNUÈARINS
-ADAME -ARIE FETAR RÁTTA VEGINN ¹ MILLI RËMANT
ÅKUR OG LITAGLEÈI 3VO MINNIR HÒN LÅKA ËNEITANLEGA ¹
TÅSKUFYRIRMYNDINA #ARRIE ÒR "EÈM¹LUM Å BORGINNI
SEM SKARTAÈI OFT ¹ TÅÈUM STËRUM BLËMUM VIÈ
FATNAÈINN SINN

35-!2,%'52 -ATTHEW %AGER FËR ALLA

LEIÈ OG EINSKORÈAÈI STERKU LITINA EKKI
BARA VIÈ FYLGIHLUTI ¶ESSI APPELSÅNU
GYLLTI KJËLL F¾RI EINSTAKLEGA VEL VIÈ
SËLARLAG ¹ SUMARLEGRI STRÎND

+«2!,2!544 /' +,¨),%'4

%)452'2.! %ITURGR¾NT BELTI BRÕTUR
UPP EINFALDAN EÈA EINLITAN KL¾ÈNAÈ OG
ER ËNEITANLEGA SUMARLEGT

3TËRT OG MIKIÈ H¹LSMEN Å KËRAL
RAUÈUM LIT GERIR KRAFTAVERK FYRIR
ANNARS LITLÅTINN FATNAÈ HÎNNUÈARINS
"RIGID -C,AUGHLIN 2AUÈUR OG AÈRIR
HEFÈBUNDNIR LITIR ÖURFTU MARGIR AÈ
VÅKJA FYRIR NEONLITUM ¹ SÕNINGARPÎLL
UNUM EN FYRIR Ö¹ SEM VILJA EKKI
SKOPPA UM Å EITURGR¾NU GERIR RAUÈUR
ALVEG SVIPAÈ GAGN &2¡44!",!¨)¨'%449

%)44 3-44 %ITT SM¹TT GERIR MARGT STËRT
HJ¹ !RABELLU 2AMSAY ¶AÈ ÖARF EKKI
MEIRA EN EYRNALOKKA Å ¾PANDI LIT TIL AÈ
LÅFGA UPP ¹ SUMARFÎT Å LJËSUM LITUM ¶¾R
SEM LEGGJA Å BLEIKA VARALITINN EIGA SVO
HEIÈUR SKILINN
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Þreföld vandræði
Köngulóarmannsins

'%")%
6;HAÌIIJG
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+ÎNGULËARMAÈURINN 
,EIKSTJËRI 3AM 2AIMI
!ÈALHLUTVERK 4OBEY -AGUIRE +IRSTEN
$UNST OG 4HOMAS (ADEN #HURCH
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¶RIÈJA MYNDIN UM +ÎNGULËARMANN
INN ER SÅST AF ÖEIM OG 3AM 2AIMI
F¾RIST ÖVÅ MIÈUR OF MIKIÈ Å FANG %N
SKEMMTANAGILDI ,ËA STENDUR FYRIR SÅNU

sem hingað til hafa verið ein helsta
skrautfjöðurin í hatti leikstjórans. Atburðarásin verður nánast
klúðursleg um miðbik myndarinnar en Raimi nær þó tökum á þessu
öllu og siglir skipinu örugglega til
hafnar með tilheyrandi lúðraþyt og
ameríska fánanum.
Tobey Maguire, Kirsten Dunst
og James Franco leika sínar rullur af miklu öryggi. Thomas Haden
Church fer létt með hlutverk
Marko/Sandmannsins en því miður
fær Topher Grace ekki úr miklu
að moða. Raimi klikkar hins vegar
ekki í mesta fjörinu og þar fá áhorfendur mikið fyrir sinn snúð.
Þriðja Köngulóarmyndin er sísta
myndin, því miður. Hún ber þess
kannski merki að einhver þreyta
sé komin í mannskapinn enda
hafa hvorki leikarar né leikstjóri
viljað staðfesta að fjórða myndin sé í burðarliðnum. Það verður
hins vegar enginn svikin
af þeirri skemmtun sem
ævintýrið um Lóa vissulega er þótt einhverjum
kunni að þykja Raimi hafa
kannski færst full mikið í
fang.

=_{d``jg[¨gÂjBZooV^cZ\a[bZÂb^`aVWjgÂVg\Zij!E.%aV\Zg`Zg[^
d\[_aYVVccVggV]^aaj`Zg[V[ng^gaV\Zg^ccd\h`g^[hid[j]hc¨Â^Â#

PIPAR / SÍA

Myndir Sams Raimi um Peter
Parker, betur þekktan sem Köngulóarmanninn, hafa fest sig í sessi
sem einhverjar bestu ofurhetjumyndir allra tíma. Sam Raimi
hefur tekist að gera Köngulóarmanninn að breyskri manneskju
sem hefur sína kosti og sína galla.
Sektarkennd og stolt voru ekki tilfinningar sem hurfu þegar erfðabreytta köngulóin beit Parker í
höndina forðum daga.
Raimi hefur yfirleitt farið þá
leið að láta Parker berjast við einn
þrjót í einu og tekist ótrúlega vel
upp. The Green Goblin og Doc
Ock eru þrjótar sem leikstjórinn
gerði að manneskjum og áhorfendur fengu samúð með. Og þar liggur einn mesti styrkur myndanna
um Lóa.
Í þriðju myndinni þarf Köngulóarmaðurinn fyrst og fremst að
kljást við sjálfan sig og sitt egó.
Peter Parker hefur smám saman
misst sjónar á því sem mestu máli
skiptir í lífinu enda athyglin sem
Köngulóarmaðurinn fær orðin
gríðarleg. Við þetta bætist að hugsanlegum morðingja frænda hans,
Flint Marko, hefur tekist að sleppa
úr haldi lögreglunnar og til að
bæta gráu ofan á svart hefur hann
umbreyst í Sandmanninn eftir tilraunaslys. Og vandræðin hrannast
upp hjá Parker því svart efni utan
úr geim heltekur hann, Mary Jane
vill ekki sjá hann og Parker neyðist
til að særa besta vininn sinn lífshættulega. Til að strá salti í sárin
mætir síðan nýr óvinur til leiks,
öflugri en nokkur annar. Lífið er
því að verða nokkuð flókið hjá ljósmyndaranum Peter Parker.
Og þar liggja einmitt einu mistökin hjá Sam Raimi. Óþjóðalýðnum er einfaldlega ofaukið. Fyrir
vikið verður ekki jafnmikið rými
fyrir persónusköpun illmennanna
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&REYR 'ÅGJA 'UNNARSSON

AUGLÝSINGASÍMI
.µ44 !&, 3VART EFNI UTAN ÒR

GEIM HELTEKUR 0ARKER OG GERIR
HANN STERKARI EN UM LEIÈ
SIÈBLINDARI

550 5000

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

SÍMI 564 0000
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
NEXT
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5 - 8 - 11 B.I. 10 ÁRA
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 10.30 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.45
kl. 4 - 6 B.I. 7 ÁRA

SPIDERMAN 3
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
HILLS HAVE EYES 2
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20 B.I. 10 ÁRA
kl. 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 2.30 - 5.45 - 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 3 - 6 - 8 - 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 3 - 6

SPIDERMAN 3
NEXT

kl. 6 - 8 - 10.40* B.I. 10 ÁRA
kl. 6 - 9 - 11 B.I. 14 ÁRA

*KRAFTSÝNING

MIÐASALA Á

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

,INDSAY GRIPIN GLËÈVOLG
Unglingastjarnan Lindsay
Lohan virðist vera búin að
koma sér í mikil vandræði.
Breska blaðið News of the
World birti í gær myndir af
leikkonunni að taka kókaín í
miklu magni og virðist ekki
um einangrað tilvik að ræða.
Samkvæmt News of the World
eru myndirnar teknar af myndbandi sem náðist af Lohan aðeins tuttugu dögum eftir að hún
hafði skráð sig út af meðferðarheimilinu Wonderland í Los Angeles. Lohan sést á myndunum
draga upp poka með hvítu púðri
á kvennaklóseti skemmtistaðar,
gefa vinkonu sinni en fá sér síðan
sjálf. Og svo heyrist hún segja.
„Ég er að fara að sænga hjá Jude
Law í New York eftir helgina.“
News of the World hefur eftir
heimildarmanni sínum, sem er
náin vinkona leikkonunnar, að

,/(!. 'RIPIN GLËÈVOLG VIÈ EITURLYFJA
NEYSLU ¹ SKEMMTISTAÈ SAMKV¾MT
BRESKA BLAÈINU .EWS OF THE 7ORLD

Lohan sé gjörsamlega búin að
missa öll tök á vímuefnaneyslu
sinni. Sést hafi til hennar í partíum þar sem hún hafi notað kókaín og brennivín óspart, strippað
fyrir gesti og gangandi og grobbað sig af villtum kynlífsleikjum
með söngvaranum James Blunt
og fyrirsætunni Calum Best. „Hún
gengur um með flösku af vatni og
segir við alla að hún sé alveg hætt
að drekka. Þegar tækifæri gefst
er vatnið horfið og vodka og tónik
komið í staðinn,“ segir vinkonan
við blaðið.
Og það eru ekki bara vímuefnin sem Lohan hefur áhuga á.
News of the World hefur eftir vinkonunni að Lohan geti ekki látið
frægu leikarana í Hollywood í
friði. Meðal nýlegra bólfélaga
Lohan má nefna Joaquin Phoenix,
Benicio Del Toro, Jared Leto og
James Franco auk áðurnefndra
Blunt, Law og Best. „Hún elskar
breska karlmenn,“ sagði vinkonan við blaðið.

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið
Vortilboð
2007
Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

THE LIVES OF OTHERS
NEXT
SUNSHINE
MÝRIN 2 FYRIR 1
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1
HOT FUZZ
HAGATORG

kl. 5.30 - 8- 10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 10.20
kl. 5.40 - 8
kl. 5.50 - 8
kl. 5.40 - 10.10
www.haskolabio.is

B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

RV6234C

51.888 kr.

Nilfisk-ALTO P160 1-15 B X-tra

Nilfisk-ALTO C120 2-6

Dæluþrýstingur: 160 bör.
Vatnsmagn: 650 l/klst.

Dæluþrýstingur: 120 bör.
Vatnsmagn: 520 l/klst.

SÍMI 530 1919

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

25áraRekstrarvörur
1982–2007

12.888 kr.

Tilboðið gildir út maí 2007
eða meðan birgðir endast.

Fór beint
á toppinn
í U.S.A

SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ
BEN STILLER !

Stærsta orrustan er innri baráttan
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

/ ÁLFABAKKA
kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30

B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9

kl.10:10

B.i.12

NEXT

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

SPIDERMAN 3

kl. 8 - 10

B.i. 10

BLADES OF GLORY

kl. 8 - 10

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 6 - 8:10 - 10:20

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 8

Leyfð

BREACH

kl. 8 - 10

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL

kl. 4

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8

B.i.16

SHOOTER

kl. 8

B.i.16

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 6

Leyfð

BREACH

kl. 8:10 - 10:30

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

300.

kl. 10

B.i.16

Guðlegur svanasöngur
Nú rétt undir ævilok Playstation
2 kemur gullmoli frá Sony sem
ber nafnið God of War II. Leikurinn er framhald hins afbragðsgóða God of War sem kom út
fyrir tveimur árum.
Þar var spilarinn í hlutverki
Kratos, herforingja í Grikklandi
til forna, sem seldi sálu sína
stríðsguðinum Ares í skiptum
fyrir lífsgjöf. Eftir svik, blóð og
frábæra skemmtun endaði leikurinn þegar Kratos drap Ares og
tók sæti hans á Ólympusfjalli.
Framhaldið hefst stuttu eftir að
fyrri leiknum lauk, og er Kratos
enn stríðsguð. Vegna óstöðvandi
blóðþorsta skipar hann herjum
Spörtu að eyðileggja hinn byggi-

'/$ /& 7!2 )) 3VIPAR TIL FYRRI LEIKSINS EN

N¾STUM ALLT ER BETUR HEPPNAÈ

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

THE GOOD SHEPERD

lega heim eins og hann leggur
sig, og uppsker óvild hinna guðanna á Ólympsfjalli. Seifur svíkur hann og sviptir hann guðatölunni, en títaninn Gaia kemur
Kratos til bjargar og hjálpar
honum að leggja á ráðin gegn
Seifi. Með það hefst leikurinn og
er markmiðið að elta uppi sjálfan konung guðanna til að drepa
hann.
God of War II spilast á mjög
svipaðan hátt og upprunalegi
leikurinn, en nánast allt er aðeins
betra en síðast. Sem fyrr svipar leiknum til bíómyndar, með
löng og flott atriði inni á milli
bardaga, og sagan er jafnvel enn
stórfenglegri en áður. Bardagakerfið er lítið breytt enda var
það nokkurn veginn fullkomið í
fyrri leiknum.
Grafíkin er aðeins betri en
áður og í raun magnað hvað
framleiðendurnir ná að kreista
mikið úr vélbúnaðinum. Hljóðið er óaðfinnanlegt og tónlistin
með því besta sem ég hef heyrt
í tölvuleik.
Það skal tekið fram að leikurinn er gríðarlega ofbeldisfullur,
svo vægt sé tekið til orða, líkt og
fyrirrennari hans. Ef eitthvað
er hann enn blóðugri og hvorki
fyrir viðkvæma né börn.
God of War II er nánast hinn
fullkomni þriðju persónu hasarleikur. Sagan er stórfengleg, bardagakerfið frábært, tónlistin góð
og allt eins epískt og á verður
kosið. Þeir örfáu gallar sem hægt

MÁ
7 . NUDAG
TJ M A UR

ARN Í
ARB
ÍÓI

FILMFE
ST.IS

DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is
35-!24),"/¨
¥BÒÈIR ¹ "ENIDORM TIL LEIGU ¹ ËTRÒLEGU VERÈI
¥ MAÅ OG JÒNÅ BJËÈUM VIÈ GL¾SILEGAR ÅBÒÈIR TIL LEIGU
¹ EINUM BESTA STAÈ ¹ "ENIDORM
(VER ÅBÒÈ HEFUR SVEFNPL¹SS FYRIR FJËRA
6IKUVERÈ Å MAÅ AÈEINS  KR Å JÒNÅ  KR
5PPLÕSINGAR OG BËKANIR HJ¹ ESPIS ESPISNET
3ÅMAR     OG    
WWWESPISNET

4®,65,%)+)2
'OD OF 7AR ))
VISKEIÈI 0LAYSTATION  ER AÈ LJÒKA
OG HÒN KVEÈUR SVO SANNARLEGA MEÈ
ST¾L &RAMHALD EINS BESTA LEIKSINS
FYRIR TÎLVUNA B¾TIR UM BETUR ¹ N¹NAST
ALLAN H¹TT %PÅKIN HREINLEGA LEKUR ÒR
TÎLVUNNI

(((((
er að finna eru svo smávægilegir
að það tekur ekki að nefna þá.
Þeir sem hafa gaman af þessari tegund leikja og hafa ekkert á
móti töluverðu ofbeldi geta varla
gert betri kaup en þennan leik.
3ALVAR ¶ËR 3IGURÈARSON

SLEMIKUSR

NDINA!
M
Y
U
Á
Ð
J
S ÐU LEIKINN!
SPILA

KLUKKAN 17:00

RONJA
RÆNINGJADÓTTIR
(SWE), Tage Danielsson, 1984.

KLUKKAN 20:00
REYKJAVIK DOCUMENTARY WORKSHOP:

GLAÐVAKANDI

(Wide awake)

(USA), Alan Berliner, 2006.

SENDU SMS JA FSP NIÐ!
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIÁRSPUIDENRMAN,

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR
NLIST ÚR SPIDERMAN,
SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓ
IRA
DVD MYNDIR OG MARGT FLE

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

SPIDER MAN 3
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Fylkismenn á tímamótum
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«LAFUR 3TÅGSSON ER KLETTURINN ¹

&RÁTTABLAÈIÈ HELDUR ¹FRAM AÈ TELJA NIÈUR AÈ ¥S
LANDSMËTINU Å KNATTSPYRNU OG VIÈ SP¹UM &YLKIS
MÎNNUM FIMMTA S¾TINU
¶AÈ M¹ SEGJA AÈ &YLKISMENN STANDI ¹ ¹KVEÈN
UM TÅMAMËTUM Å SUMAR %FTIR AÈ HAFA BARIST UM
¥SLANDSMEISTARATITILINN ¹ ¹RUNUM  TIL 
HEFUR LIÈIÈ FALLIÈ Å VERÈI OG HRUNIÈ NIÈUR STIGATÎFL
UNA SÅÈUSTU TVÎ SUMUR &YLKIR ENDAÈI Å ¹TTUNDA
S¾TINU ¹ SÅÈASTA TÅMABILI OG NÒ ÖARF EITTHVAÈ
GOTT AÈ FARA AÈ GERAST Å RB¾NUM ¾TLI &YLKIS
MENN AÈ KOMAST AFTUR Å EFRI HLUTA DEILDARINN
AR ¶EIR HAFA EKKI H¾KKAÈ SIG Å FIMM ¹R OG ÖAÈ
ÖARF AÈ BREYTAST ¾TLI RB¾INGAR AÈ FORÈAST FALL
BAR¹TTUNA SEM ÖEIR KYNNTUST ËV¾NT Å LOK MËTS
Å FYRRA
&YLKISMENN VORU Å RAUN HEPPNIR AÈ FALLA EKKI
EFTIR SKELFILEGAN ENDASPRETT ÖAR SEM ÖEIR UNNU
EKKI LEIK Å SÅÈUSTU ¹TTA UMFERÈUNUM &RAMMI

&YLKISMIÈJUNNI OG S¹ LEIKMAÈUR
SEM &YLKISMENN MEGA ALLS
EKKI MISSA Å MEIÈSLI Å SUMAR
«LAFUR KOM SÁR AFTUR AF
STAÈ SÅÈASTA SUMAR EFTIR
AÈ HAFA SLITIÈ KROSSBAND
OG TËK STRAX AÈ SÁR
LEIÈTOGAHLUTVERK Å LIÈINU
,EIÈTOGAH¾FILEIKAR
«LAFS KOMA EKKI SÅST
FRAM Å ËSÁRHLÅFNI OG
HARÈFYLGNI HANS
INNI ¹ VELLINUM
OG HANN VERÈUR
EINS OG ¹ÈUR Å MJÎG
MIKILV¾GU HLUTVERKI Å LIÈI
&YLKIS

STAÈA LIÈSINS FRAMAN AF SUMRI GAF ÖË TILEFNI TIL
BJARTSÕNI OG ER EITTHVAÈ TIL AÈ BYGGJA ¹ Å SUMAR
,EIFUR 'ARÈARSSON FÁKK DÕRM¾TA REYNSLU ¹ SÅNU
FYRSTA ¹RI OG ER V¾NTANLEGA BÒINN AÈ FINNA
LAUSNINA ¹ VANDAM¹LUM SÅÈASTA SUMARS SEM
SNERUST OFT UM AÈ NÕTA SÁR BETUR YFIRBURÈI Å LEIKJ
UNUM OG F¹ EITTHVAÈ FYRIR GËÈA SPILAMENNSKU
&YLKISLIÈIÈ HEFUR GENGIÈ Å GEGNUM TALSVERÈAR
BREYTINGAR EN ÖAÈ HEFUR GENGIÈ VEL AÈ STYRKJA
LIÈIÈ 6ALUR &ANNAR 'ÅSLASON $AVID (ANNAH OG
(ALLDËR (ILMISSON HAFA ALLIR SANNAÈ SIG SEM
LEIKMENN Å DEILDINNI OG KOMA MEÈ DÕRM¾TA
REYNSLU INN Å &YLKISLIÈIÈ OG Ö¹ ER VONANDI FYRIR R
B¾INGA AÈ MENN EINS OG (AUKUR )NGI 'UÈNA
SON OG «LAFUR 3TÅGSSON SLEPPI VIÈ MEIÈSLI OG N¹I
FULLUM STYRK ,IÈIÈ ER REYNSLUMEIRA EN Å FYRRA OG
HEFUR ALLA BURÈI TIL ÖESS AÈ KOMAST AFTUR UPP Å
EFRI HLUTA DEILDARINNAR

 8 &!+4/2)..
(AUKUR )NGI 'UÈNASON HEFUR
EKKI N¹È AÈ SPILA  LEIKI SAMANLAGT
¹ SÅÈUSTU ÖREMUR TÅMABILUM OG TÅMI
HANS Å RB¾NUM HEFUR EINKENNST
AF ERFIÈUM MEIÈSLUM OG AÈEINS
 MÎRKUM Å  LEIKJUM ¹ FJËRUM
SUMRUM "¾ÈI (AUKUR )NGI OG &YLKIR
ÖURFA AÈ F¹ FR¹ HONUM GOTT SUMAR
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FALL FYRIR &YLKI

Fjalar meiddur
– Bjarni í Fylki?
&«4"/,4) Fjalar Þorgeirsson,

markvörður Fylkis, meiddist í
æfingaleik gegn Þór um helgina. Ekki er vitað hversu alvarleg meiðslin eru og mun það ekki
koma í ljós fyrr en síðar í vikunni.
Komi í ljós að þau séu alvarleg
getur Fylkir kallað á Bjarna Þórð
Halldórsson úr láni hjá Víkingi.
Það myndi setja Víkinga í verulega vond mál enda var Bjarni
fenginn til að leysa Ingvar Kale
af hólmi sem er meiddur. Það bíða
því margir spenntir eftir fréttum
af heilsufari Fjalars.
HBG

GÒST ¶ËR *ËHANNSSON

Áfram með
Valsstelpur
(!.$"/,4) Ágúst Þór Jóhannsson
verður áfram þjálfari kvennaliðs
Vals en hann skrifaði undir nýjan
samning við Val í gærkvöldi
sem gildir til eins árs í senn.
Ágúst segir að liðið ætli sér stóra
hluti þó að stór skörð hafi verið
höggvin í hópinn síðustu misseri.
„Pavla markvörður fer frá
okkur. Svo er Alla hætt og þær
Ágústa Edda og Arna Grímsdóttir
eru óléttar. Nú verður farið í að
styrkja liðið og vonandi kemur
Berglind Íris í markið til okkar.
Við erum að skoða markaðinn
þessa dagana og höfum meðal
annars verið að horfa út fyrir
landsteinana,“ sagði Ágúst, sem
hafnaði tilboði um að þjálfa karlalið Fram á dögunum.
„Við þurfum að styrkja útilínuna hjá okkur enda misst mikið
þar. Við ætlum að vera samkeppnishæf við Stjörnuna og Gróttu
næsta vetur.“
HBG
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4ILFINNINGIN ER YNDISLEG
Birgir Leifur Hafþórsson náði ellefta sæti á ítalska meistaramótinu í golfi.
Þetta er hans besti árangur á Evrópumótaröðinni og besti árangur Íslendings á
alþjóðamóti. Birgir Leifur fékk tvær og hálfa milljón króna í verðlaunafé.
Birgir Leifur Hafþórsson
náði sínum besta árangri á Evrópumótaröðinni í gær þegar hann
hafnaði í ellefta sæti á ítalska
meistaramótinu. Sökum veðurs
voru aðeins leiknir þrír hringir á
mótinu og Birgir Leifur kom í hús
á þrettán höggum undir pari, aðeins þremur höggum á eftir sigurvegaranum Spánverjanum Gonzales Castano. Fyrstu tvo hringina
lék Birgir á fimm höggum undir
pari en í gær kom hann í hús á
þrem höggum undir pari.
„Þetta er með betri dögum hjá
manni. Tilfinningin er yndisleg og
þetta er mjög ánægjulegt,“ sagði
Birgir Leifur kátur við Fréttablaðið eftir mótið í gær en vann sér
inn tvær og hálfa milljón króna í
vinningsfé. Á hinum sex mótunum
sem hann hafði tekið þátt í hafði
hann samtals unnið sér inn rúma
milljón króna í vinningsfé þannig
að hann er loksins farinn að fá almennilegan pening upp í kostnað.
„Þetta snýst um að vinna sér inn
fé enda er þetta lifibrauð manns.
Ég var ekkert að spá í peningunum meðan á mótinu stóð en ég veit
að það er hægt að hafa það gott ef
maður stendur sig vel.“
Það var glæsileg umgjörð á mótinu og það var ákaflega vel sótt af
áhorfendum.
„Þetta var meiri háttar skemmtilegt mót. Ég hef aldrei spilað fyrir
framan svona marga áhorfendur og var óneitanlega stressaður í
upphafi og það var gott að vinna
bug á stressinu og koma svona
sterkur út úr því. Ég hefði viljað fá annan hring en ef ég hefði
verið efstur þá hefði ég ekki viljað
annan hring,“ sagði Birgir léttur.
„Að vera aðeins þrem höggum

'/,&

Alþingiskosni ngar 2007
Hverju svara stjórnmálaflokkarnir
þegar spurt er um íþróttir ?

Svörin eru á

  S¾TI



'ENGI Å VORMËTUM 

www.i si.is

Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir
iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í
bílskúrinn. Hagstætt verð.

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

6)''« 3)'52¨33/. 6ILDI F¹ BETUR BORG

AÈ EN &RAMARAR TREYSTU SÁR TIL AÈ BORGA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

(ANDKNATTLEIKSLIÈ &RAM

Á eftir erlendum þjálfara

sér. Ég vissi að ég gæti þetta. Ég
var á tímabili í bullandi baráttu á
toppnum og þetta er stórt skref
áfram fyrir mig.“
Birgir Leifur heldur í kjölfarið
til Spánar, þar sem hann tekur þátt
í sterku móti í Andalúsíu.
„Það er svipað sterkt mót en
kannski aðeins sterkara. Það geta
samt allir unnið á góðri viku og ég
mun mæta fullur sjálfstrausts til
Spánar,“ sagði Birgir Leifur.

(!.$"/,4) Framarar eru þessa
dagana í viðræðum við erlendan
þjálfara um að taka við af Guðmundi Guðmundssyni sem þjálfari karlaliðs félagsins.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að Ágúst Þór Jóhannsson hefði
hafnað tilboði Safamýrarfélagsins en Framarar höfðu áður rætt
við Viggó Sigurðsson sem var
þeirra fyrsti kostur.
Framarar spjölluðu við Viggó
fljótlega eftir að Guðmundur
hætti en hann gaf málið frá sér.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var launapakkinn sem
Fram gat boðið Viggó ekki í samræmi við væntingar þjálfarans.
„Við erum að ræða við erlendan
þjálfara og erum nálægt því að ná
saman. Þegar það tekst munum
við fara utan og hitta viðkomandi og ganga frá pappírunum.
Það er samt ekkert í hendi fyrr en
búið er að skrifa undir,“ sagði Jón
Eggert Hallsson, formaður handknattleiksdeildar Fram.

HENRY FRETTABLADIDIS

HBG

%)."%)4452 "IRGIR ,EIFUR SÁST HÁR EINBEITTUR ¹ ¹TJ¹NDU HOLUNNI ¹ ¥TALÅU (ANN MISSTI

DÕRM¾TT PÒTT ÖAR Å G¾R SEM RANN RÁTT FRAMHJ¹ HOLU

frá efsta manni sýnir að það er
ótrúlega stutt í toppinn. Ég missti
tvö mikilvæg pútt á síðustu fjórum holunum og þau voru dýrmæt.
Ég hef verið að lýsa því yfir að
ég ætti heima svona ofarlega og
það gefur mér mikið að ná loksins svona góðum árangri,“ sagði
Birgir, sem átti best 32. sætið á
Evrópumótaröðinni fyrir.
„Ég tel mig eiga heima þarna
uppi á meðal þeirra bestu og það
er gaman að hafa sannað það fyrir

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

-EISTARAKEPPNI +3¥ FËR FRAM Å NOKKRUM KULDA OG TREKKI Å +APLAKRIKA Å G¾R

Sanngjarn sigur FH á Keflavík
Íslandsmeistarar FH
unnu sanngjarnan sigur á bikarmeisturum Keflavíkur í hinni árlegu Meistarakeppni KSÍ. Það var
Bjarki Gunnlaugsson sem skoraði eina mark leiksins á 18. mínútu leiksins.
Aðstæður til knattspyrnuiðkunar voru ekkert sérstakar á frjálsíþróttavellinum í Krikanum í gær.
Nokkur vindur gerði leikmönnum
erfitt fyrir en eftir að leikmenn
höfðu vanist aðstæðum mátti sjá
góð tilþrif. Flest voru þau FH-inga,
sem réðu lögum og lofum á vellinum og voru klaufar að skora ekki
fleiri mörk í leiknum. Miðju- og
sóknarleikur Keflavíkur var máttlítill lengstum en með smá heppni
hefðu Keflvíkingar getað knúið
fram framlengingu undir lokin er
þeir settu FH undir smá pressu.
&«4"/,4)

3)'52(2).'52 ¶EIR $AÈI ,¹RUSSON 4RYGGVI 'UÈMUNDSSON OG 3IGURVIN «LAFSSON

HLAUPA HÁR SIGURHRING MEÈ BIKARINN Å G¾R

FH-liðið lítur vel út fyrir
sumarið og erfitt að sjá á þessum tímapunkti hvernig stöðva
eigi liðið. Það er ógnarsterkt og
tilkoma tvíburanna Arnars og
Bjarka hefur hleypt enn frekara
lífi í sóknarleikinn. Matthías Guð-

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

mundsson ógnar einnig mikið með
hraða sínum.
Keflavíkurliðið lítur einnig
ágætlega út og það hefur ekkert
breyst þar á bæ að menn reyna að
spila fótbolta í stað þess að kýla
boltanum fram.
HBG

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 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

Sölustaðir: Lyfja, Lyf og Heilsa, Apótekið, Apótekarinn
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-IKIL DRAMATÅK Å ÒRSLITALEIK HOLLENSKA BIKARSINS

Ajax lagði AZ Alkmaar
í vítaspyrnukeppni

2/9 +%!.% (EFUR UNNIÈ KRAFTAVERK MEÈ

3UNDERLAND Å VETUR

&«4"/,4) Ajax varð í gær hollenskur bikarmeistari í knattspyrnu
eftir sigur á AZ Alkmaar í vítaspyrnukeppni sem fór alla leið í
bráðabana.
Dembele kom AZ yfir á 4.
mínútu en hinn magnaði framherji Klaas-Jan Huntelaar jafnaði metin fyrir Ajax á 50. mínútu. Meira markvert gerðist ekki í
venjulegum leiktíma fyrir utan að
Gabri, leikmaður Ajax, var rekinn
af velli á 89. mínútu.
Einum færri hélt vörn Ajax og
leikurinn endaði í vítakeppni. Þar

skoruðu bæði lið úr sjö fyrstu
spyrnum sínum. Stekelenburg
varði áttundu spyrnu AZ frá Van
Donk og Edgar Davids tryggði
Ajax síðan sigurinn.
Grétar Rafn Steinsson spilaði
allan leikinn fyrir AZ og skoraði úr þriðju vítaspyrnu Alkmaar.
Þetta er annar bikarinn sem Grétar og félagar missa af en þeir urðu
af hollenska meistaratitlinum á
grátlegan hátt um síðustu helgi.
Það mun eflaust taka leikmenn
drjúgan tíma að jafna sig á þessum áföllum.
HBG

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

")+!2-%)34!2!2 %DGAR $AVIDS OG FÁLAGAR Å !JAX G¹TU LEYFT SÁR AÈ FAGNA Å G¾R ÖEGAR
ÖEIR URÈU HOLLENSKIR BIKARMEISTARAR
&2¡44!",!¨)¨'%449

%NSKA " DEILDIN

²23,)4

Sunderland
sigurvegari

Enska úrvalsdeildin:
!23%.!, #(%,3%!



  'ILBERTO 3ILVA    -ICHAEL %SSIEN 

&«4"/,4) Sunderland tryggði sér

34!¨!.

í gær titilinn í ensku B-deildinni.
Liðið lagði Luton 5-0 og á meðan
tapaði Birmingham fyrir Preston,
1-0. Ótrúlegu tímabili félagsins
undir stjórn Roys Keane er þar
með lokið en liðið var á botninum þegar Keane tók við stjórnartaumunum af Niall Quinn.
Sunderland og Birmingham
fara beint upp í úrvalsdeildina
en WBA, Wolves, Southampton
og Derby fara í umspil um þriðja
lausa sætið í ensku úrvalsdeildinni.
HBG
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 /' "%25- (®&5¨ (44 *OSÁ -OURINHO STJËRI #HELSEA HEFÈI EFLAUST VILJAÈ F¹ +2 LAGIÈ SPILAÈ Å LEIKSLOK ÖVÅ HANN SAGÈI STUÈN

INGSMÎNNUM AÈ BERA HÎFUÈIÈ H¹TT ENDA V¾RU LEIKMENN HANS HETJUR

&2¡44!",!¨)¨!&0

6ALDASKIPTI ¹ %NGLANDI
Manchester United varð Englandsmeistari í knattspyrnu í gær þegar Chelsea og
Arsenal gerðu jafntefli, 1-1, á Emirates-vellinum. Chelsea varð að vinna leikinn
til að eygja von um titilinn þriðja árið í röð.

,/5)3 3!(! 4ALIÈ ER AÈ HANN VERÈI
SELDUR FR¹ -AN 5TD Å SUMAR

,OUIS 3AHA

Orðaður við
Lyon
&«4"/,4) Jean-Michel Aulas, for-

seti franska félagsins Lyon, hefur
gefið í skyn að hann muni bera víurnar í franska sóknarmanninn
Louis Saha en talið er að Sir Alex
Ferguson vilji selja hann frá Man.
Utd þar sem hann sé orðinn langþreyttur á meiðslavandræðum
framherjans.
„Hann er góður leikmaður.
Allir franskir landsliðsmenn sem
leika erlendis vekja áhuga okkar,“
sagði Aulas en United keypti Saha
frá Fulham fyrir þrem árum á
tæpar 13 milljónir punda.
Þessi 28 ára gamli framherji
hefur aðeins komið þrisvar sinnum inn af bekknum síðustu tvo
mánuði.
HBG

&«4"/,4) Manchester United er
Englandsmeistari í knattspyrnu
leiktíðina 2006-07. Meistarar síðustu tveggja ára, Chelsea, horfðu
á eftir bikarnum til Manchester er
þeim mistókst að leggja Arsenal
á Emirates-vellinum. Stórleikur
Chelsea og United á miðvikudag
er þar með þýðingarlaus.
José Mourinho, stjóri Chelsea,
bar sig vel eftir leikinn og kallaði
leikmenn sína hetjur. Hann gekk
um völlinn og bað áhorfendur um
að klappa fyrir hetjunum sínum
og bera höfuðið hátt. Að hans
mati hefur lið hans margt til að
vera stolt af. Spurður hvort besta
liðið hefði unnið titilinn sagði
Mourinho:
„Það skiptir ekki máli. Það sem
skiptir máli er að liðið sem er
með flest stig á töflunni er meistari. Ég óska meisturunum til hamingju sem og öllum sem hjálpuðu
þeim að verða meistarar. Annars
verð ég að segja að ég er hugsanlega stoltari í dag en þegar ég
varð meistari með liðið,“ sagði
Mourinho uppréttur og ákveðinn.
„Leikmennirnir
mínir
eru
hetjur. Það hefur verið margt á
móti þeim í allan vetur en þeir hafa
staðið sig frábærlega. Þetta tíma-

bil var frábært og leikurinn í dag
er leikur sem fólk á að muna eftir.
Chelsea-strákarnir sýndu hvaða
karakter þeir hafa að geyma og
ég gæti ekki verið ánægðari með
það hvernig hlutirnir enduðu hjá
okkur. Ég er mjög stoltur af leikmönnum mínum.“
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.
Utd, var eðlilega mjög kátur enda
efuðust margir um að hann gæti
farið með þetta United-lið alla
leið, sérstaklega miðað við hversu
lítinn liðsstyrk hann fékk síðasta sumar og svo var mikið um
meiðsli í vetur.
„Þetta er frábær dagur fyrir
félagið og stuðningsmennina.
Enska úrvalsdeildin er gríðarlega
sterk og erfið deild og við lögðum mikla áherslu á að vinna þennan titil. Lykillinn var að byrja vel
og við litum aldrei til baka eftir
það,“ sagði Ferguson kampakátur
en honum hefur fundist erfitt að
horfa á eftir titlinum til Chelsea
síðustu ár og slagurinn við José
Mourinho virðist hafa kveikt nýtt
líf í kallinum. „Ég var áður með
það á heilanum að vinna Evrópukeppnina en núna er það enska úrvalsdeildin sem er í forgangi hjá
mér.“

3)2 "/""9 3TARFAR SEM R¹ÈGJAFI HJ¹ ÅRSKA

KNATTSPYRNUSAMBANDINU

3IR "OBBY 2OBSON

Greindur með
krabbamein
&«4"/,4) Lífið er ekki dans á

+!-0!+452 3IR !LEX VAR AÈ VONUM

S¹TTUR Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

Ferguson er ekkert á því að
hætta með United og eflaust vilja
margir halda honum áfram næstu
árin eftir afrek vetrarins en ekki
er langt síðan margir afskrifuðu
skoska stjórann.
„Viljinn og metnaðurinn í hópnum gefur mér von og kveikir í mér
líf. Til hvers ætti maður eiginlega
að hætta? Ég mun halda áfram
en hversu lengi hef ég ekki hugmynd um. Ég nýt þess að stýra liðinu og meðan svo er mun ég halda
áfram,“ sagði Ferguson.
HENRY FRETTABLADIDIS

rósum hjá hinum aldna höfðingja
Sir Bobby Robson en hann hefur
verið greindur með krabbamein í
fimmta skiptið á ævinni. Robson
hefur verið að berjast við krabbamein meira og minna síðustu
fimmtán ár og hann mun gera það
áfram.
„Auðvitað eru þetta ekki beint
bestu fréttir í heimi en ég hef
barist allt mitt líf og ég mun
halda áfram að berjast,“ sagði
Robson við enska fjölmiðla.
„Ég fór í aðgerð síðastliðinn
ágúst sem gekk vel en læknarnir segja að það sé ekki hægt að
leggjast undir hnífinn að þessu
sinni. Vonandi dugar hefðbundin
meðferð. Mér er ráðlagt að vera
virkur í starfi og leik og það mun
ég gera eins og alltaf.“
HBG
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Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UIDNERMAN,

SLEMIKUSR

SP
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á
NLIST ÚR SPIDERMAN,
SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓ
A
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIR
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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$ÕRASTI BOXBARDAGI SÎGUNNAR FËR FRAM Å ,AS 6EGAS AÈFARANËTT SUNNUDAGS

Mayweather vann de la Hoya á stigum
tólftu lotu og varð því að grípa
til stiga dómara. Tveir dómarar dæmdu Mayweather sigur en
einn de la Hoya. Það þóttu nokkuð sanngjörn úrslit en bardaginn
var jafn.
„Hann kýldi mikið en hitti lítið,“
sagði Mayweather, sem lýsti
því yfir í kjölfarið að hann væri
hættur keppni, ósigraður. „Þetta
var svakalegur bardagi en auðvelt
verk fyrir mig. Ég hitti oftar og
boxaði betur. Hann var sterkur en
gat ekki unnið mig.
Ég sá höggin hans koma og hélt
mér í hæfilegri fjarlægð og sá til
þess að hann hitti ekki. Hann er
besti boxari þessarar kynslóðar
og ég vann hann. Nú er ég hættur.
Ég á ekki eftir að gera neitt og hef
ekkert að sanna lengur. Ég er búinn
að moka inn peningum og vil eyða
meiri tíma með konunni og krökkunum,“ sagði Mayweather, sem
hefur unnið titla í fimm þyngdarflokkum.
De la Hoya var auðmjúkur eins
og alltaf eftir bardaga og tók tapinu, sem var hans fimmta, af karlmennsku. Hann ýjaði einnig að
því að hann væri að hugsa um að
hætta.
„Mér fannst ég ná góðum

"/8 Það var mikið um dýrðir þegar
tveir fræknustu hnefaleikakappar síðari ára – Floyd Mayweather
og Oscar de la Hoya – öttu kappi
í Las Vegas í dýrasta boxbardaga
sögunnar. Talið var að de la Hoya
hefði fengið að lágmarki 25 milljónir dollara í sinn hlut en Mayweather tíu milljónir.
Ekki var boðið upp á rothögg
heldur börðust þeir hetjulega út

#!2,/3 "//:%2 TTI MJÎG GËÈAN LEIK
&2¡44!",!¨)¨'%44 9 )-!'%3

."! ÒRSLITAKEPPNIN

Utah skellti
Houston
+®2&5"/,4) Óvæntir hlutir halda
áfram að gerast í úrslitakeppni
NBA-deildarinnar en Utah Jazz
varð um helgina síðasta liðið til
að tryggja sér þátttökurétt í annarri umferð er það lagði Houston
á útivelli, 99-103, í oddaleik.
Þetta var sögulegur sigur enda
aðeins í nítjánda skipti í sögu
NBA sem útilið vinnur sjöunda
leik. Utah hafði þess utan tapað
sex leikjum í röð á útivelli fyrir
leikinn gegn Houston og svo er
þetta í fyrsta skipti sem Utah
vinnur einvígi í úrslitakeppni
NBA síðan Stockton og Malone
hættu hjá félaginu.
Stórstjarnan Tracy McGrady
grét á blaðamannafundi eftir leikinn en hann hefur ekki enn komist í aðra umferð úrslitakeppninnar í sex tilraunum. „Ég get þetta
ekki,“ sagði McGrady grátandi á
blaðamannafundinum og gekk út.
Detroit Pistons vann síðan auðveldan sigur á Chicago Bulls, 9569, í fyrsta leik liðanna í annarri
umferð.
SB
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FËLKI ¹ BARDAGANUM OG LEIKKONAN (ELEN
-IRREN STRÅÈIR HÁR 7ILL &ERRELL SEM ER
UPPTEKINN AÈ SUMBLI
'%449 )-!'%3

(®''¶5.'52 &LOYD -AYWEATHER N¹ÈI NOKKRUM ÖUNGUM HÎGGUM Å ANDLIT $E LA
(OYA EN ENGU ROTHÎGGI ÖË "ARDAGINN FËR ALLA LEIÈ Å TËLF LOTUR
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höggum inn. Ég vissi sem var að
ef ég myndi ekki pressa yrði þetta
enginn bardagi. Ég veit ég meiddi
hann með nokkrum höggum. Ég
reyndi að pressa og stöðva hann.
Ég er samt meistarinn og það þarf
að gera meira en þetta til að leggja

meistarann,“ sagði De La Hoya.
Það var mikill stjörnufans í húsinu en rapparinn 50 Cent gekk inn
á undan Mayweather og rappaði
allan tímann. Þeir félagar voru
ekki vinsælir og var baulað á þá
alla leið í hringinn.
HBG
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%GGERT -AGNÒSSON

Engar áhyggjur
af kærumálum
&«4"/,4) Eggert Magnússon,

stjórnarformaður West Ham, segist ekki hafa neinar áhyggjur af
yfirvofandi kæru frá félögunum
sem berjast á botni ensku úrvalsdeildarinnar við West Ham.
Charlton, Fulham, Sheff. Utd
og Wigan hafa hótað að kæra þá
ákvörðun forráðamanna deildarinnar að draga ekki stig af West
Ham vegna mála Argentínumannanna Carlos Tevez og Javier
Mascherano.
„Ég tel að málið sé vandamál
forráðamanna deildarinnar. Ég
skil nokkurn veginn hvað liðin
eru að segja en ég skil engan veginn af hverju þau eru í blöðunum á hverjum einasta degi að tala
um þetta,“ sagði Eggert við enska
fjölmiðla.
„Ef félögin ætla að kæra ættu
þau að koma út og segja það
þegar það er ákveðið. Annars tel
ég að þessi mál eigi að ráðast á
vellinum,“ sagði Eggert.
HBG
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*AMES ¾TLAÈI SÁR AÈ VERÈA
HERFLUGMAÈUR EN FAÈIR
HANS STARFAÈI Å LEYNI
ÖJËNUSTU "ANDARÅKJA
HERS *AMES KOMST INN Å
BANDARÅSKA HERFLUGSKËL
ANN EN ÎRF¹UM VIKUM
¹ÈUR EN N¹MIÈ ¹TTI AÈ
HEFJAST LENTI HANN Å SLYSI OG
MEIDDIST SVO ILLA ¹ HENDI
AÈ HONUM VAR VÅSAÈ ÒR
SKËLANUM *AMES
LEIKUR Å Ö¹TTUNUM
3HARK ¹ 3TÎÈ  KL


Með grillaða rækju í annarri og byssu í hinni
3JËNVARPSSTÎÈ Å STRALÅU ER BÒIN AÈ FRAMLEIÈA  ÖÒSUND
Ö¾TTI UM F¹EINAR MANNESKJUR SEM BÒA Å SEX HÒSUM VIÈ GÎTU
EINA Å SM¹B¾NUM %RINSBOROUGH %INS OG GEFUR AÈ SKILJA HEFUR
FËLKIÈ SEM UM R¾ÈIR UPPLIFAÈ FLEST ÖAÈ SEM VIÈ HIN ÖEKKJ
UM EN AUK ÖESS DREPA ÖAU HVERT ANNAÈ OG SOFA HJ¹ HVERT
ÎÈRU ÖVERS OG KRUSS 3AFARÅKARA VERÈUR SJËNVARPSEFNI EKKI
%ITT AÈALSMERKI Ö¹TTANNA ER PERSËNUSKÎPUNIN 4IL D¾MIS
M¹ NEFNA G¾ÈABLËÈIÈ (ARALD "ISKUPSSON SEM ER STËRT NAFN Å
(J¹LPR¾ÈISHERNUM Å B¾NUM EN HANN ¹ SÁR EINNIG LEYND
AR ¹STRÅÈUR (ANN ELSKAR MATARGERÈ OG BLËM HANN ER
BARNAKALL OG SPILAR ¹ TÒBU (ANN DREYMIR LÅKA UM
AÈ DREPA Å FRÅSTUNDUM SÅNUM SEM HEFUR BYGGT
UNDIR TRÒ HANS ¹ FYRIRGEFNINGU SYNDANNA «ÖARFI
ER AÈ NEFNA L¾KNINN +ARL SEM SPILAR ¹ GÅTAR
HANN ÖEKKJA ALLIR %ÈA TVÅBURABR¾ÈURNA GEÈ
VEIKU EN GEÈÖEKKU !LLT ERU ÖETTA HLUTIR SEM
VIÈ ÖEKKJUM ÒR OKKAR N¾STA N¹GRENNI OG
HELSTA ¹ST¾ÈA ÖESS AÈ FËLK SITUR SEM LÅMT
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LENSK HEIMILDAMYND Å TVEIMUR HLUTUM UM
N¹TTÒRU OG DÕRALÅF VIÈ MIÈBAUG
!MERICAN )DOL
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EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 &LOKKAKYNNING 6INSTRIHREYFING
IN GR¾NT FRAMBOÈ  6INSTRIHREYFINGIN
GR¾NT FRAMBOÈ KYNNIR STEFNUM¹L SÅN FYRIR !L
ÖINGISKOSNINGARNAR  MAÅ

 &LOKKAKYNNING 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKURINN  3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN KYNN
IR STEFNUM¹L SÅN FYRIR ALÖINGISKOSNINGARN
AR  MAÅ
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 /CEANS 4WELVE
 &OYLES 7AR 
 4HE $AY !FTER 4OMORROW
 /CEANS 4WELVE
 &OYLES 7AR 
 4HE $AY !FTER 4OMORROW
 #ONFESSIONS OF A $ANGEROUS

-IND #HUCK "ARRIS ER EINN S¹ ÖEKKTASTI Å
SJËNVARPSBRANSANU
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4RUE ,IES
#ONFIDENCE
3TRAIGHT )NTO $ARKNESS
4RUE ,IES

 )NSIDER
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 'IRLS .EXT $OOR  E
7HAT (APPENS )N 6EGAS ¶¾R ERU OFTAST
LJËSH¾RÈAR METNAÈARGJARNAR OG ALLTAF FALLEG
AR ¶¾R ERU UNGAR KONUR SEM FERÈAST ÖVERT
YFIR "ANDARÅKIN Å ÖEIRRI VON AÈ F¹ AÈ TAKA Ö¹TT
Å DRAUMI EINS MANNS (UGH (EFNER OG 0LAY
BOY HÎLLINNI HANS ¥ ÖESSARI EINSTÎKU Ö¹TTA
RÎÈ F¹ ¹HORFENDUR AÈ KÅKJA INN FYRIR HLIÈ HALL
ARINNAR OG INN Å HEIM (UG (EFNER SEM ER
ENGU LÅKUR OG AÈ SJ¹LFSÎGÈU F¾RÈU AÈ FARA Å
PARTÕ MEÈ HONUM "ÎNNUÈ BÎRNUM

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 0USSYCAT $OLLS 0RESENT
 4RADING 3POUSES %R GRASIÈ GR¾NNA
HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA SIG TIL
OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF ÖEIRRA EKKI NËGU GOTT
EÈA ERU ÖAU VANÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST MEÈ
NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR OG
FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU
MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK
VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP
BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹
ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ LÅF &YRIR SUMA ER
ÖETTA GOTT FRÅ EN FYRIR AÈRA ALGJÎR MARTRÎÈ

AÈEINS FIMM SÎNGVARAR EFTIR EN Å LOK KVÎLDS
INS F¹UM VIÈ AÈ VITA HVERJIR VERÈA ÖEIR FJËR
IR EFSTU

 4WENTY &OUR  3JÎTTA Ö¹TTA
RÎÈ VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR  SÅÈ
USTU ¹RIN ¶¹TTURINN HEFUR MARGSINNIS HLOT
IÈ 'OLDEN 'LOBE OG %MMY VERÈLAUNIN¶ESSI
Ö¹TTARÎÈ ER SÎGÈ VERA SÒ MEST SPENNANDI
HINGAÈ TIL  *ACK ER EKKI AF BAKI DOTT
INN EN TÅMINN ER AÈ RENNA ÒT 3LAGURINN UM
FORSETASTËLINN ER EINNIG AÈ HARÈNA EN ÖAÈ ER
MIKILV¾GT Å BAR¹TTUNNI GEGN HRYÈJUVERKUM
AÈ ÖAR SITJI RÁTTUR MAÈUR 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

 !MERICAN )DOL 
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FRAMHALDSMYND UM MILLJËNAM¾RING SEM
KEMST Å HANN KRAPPANN ÖEGAR GAMALL SKËLA
FÁLAGI HEFUR UPP ¹ HONUM EN S¹ HEFUR EKK
ERT GOTT Å HYGGJU !ÈALHLUTVERK -ARTIN +EMP
(UGO 3PEER #LAIRE 'OOSE 

 3HARK  .ÕIR BANDARÅSK
IR SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK
SEM SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAK
SËKNARI
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VIÈ SKJ¹INN %INS ERU ÖETTA RÎK ÖEIRRA SEM MISSA EKKI AF
Ö¾TTI ¶ETTA ER VENJULEGT FËLK OG ÖAÈ ER ËVENJULEGT AÈ
SJ¹ SLÅKT Å SJËNVARPI bEITTHVAÈ SEM LÅKIST ÖVÅ SEM ÁG ER
AÈ GANGA Å GEGNUMm
!LLIR Ö¾TTIRNIR HAFA VERIÈ SÕNDIR Å ÅSLENSKU SJËNVARPI OG
STËR HËPUR ¥SLENDINGA LESIST KVENNA ¹ ÎLLUM ALDRI
ER TILBÒINN AÈ FËRNA ELSTA SVEINBARNI FJÎLSKYLDU SINN
AR FYRIR ÖAÈ EITT AÈ MISSA EKKI AF ¡G ER MIÈBARN OG HEF
ÖVÅ ËSEGJANLEGA MIKLA ¹N¾GJU AF ÖVÅ AÈ SKAKKYRÈAST UM
ÖESSA Ö¾TTI VIÈ KONURNAR Å LÅFI MÅNU ¶¾R TAKA ÖVÅ
ILLA OG SEGJA MIG HAFA FORDËMA ¶AÈ ER RÁTT
BÕST ÁG VIÈ
¶ÁR FINNST KANNSKI EFNI ÖESSA PISTILS LÁTT
V¾GT %N Ö¹ VIL ÁG BENDA ¹ AÈ BRËÈIR
MINN HEFUR BÒIÈ Å .OREGI  ¹R
(ANN STRÅDDI MÎMMU LÅKA OFT ¹
ÖVÅ AÈ HÒN HORFIR ALLTAF ¹ .¹
GRANNA

RÅSK UNGLINGASERÅA ¶¹TTUNUM LÅKUR H¹LFU ¹RI
EFTIR AÈ JARÈSKJ¹LFTANN SEM RÒSTAÈI .EW
PORT HORFENDUR F¹ NÒ AÈ KYNNAST ÎRLÎG
UM ÅBÒANNA

 (EROES  "ANDARÅSK Ö¹TTA
RÎÈ UM VENJULEGT FËLK SEM ÎÈLAST ËVENJU
LEGA H¾FILEIKA .ATHAN HITTIR ,INDERMAN RÁTT
FYRIR KOSNINGAR (IRO GERIR ÎRLAGARÅKA TILRAUN TIL
AÈ N¹ Å SVERÈIÈ 3URESH KEMST YFIR NÕJAR UPP
LÕSINGAR UM HETJULISTANN OG NÕ HETJA #AND
ICE 7ILMER ER KYNNT TIL SÎGUNNAR

 #3)  "ANDARÅSKIR Ö¾TTIR
UM STÎRF RANNSËKNARDEILDAR ,AS 6EGAS BORG
AR 6INS¾LL KÎRFUBOLTASTR¹KUR OG KLAPPSTÕRA
HVERFA SPORLAUST EFTIR LEIK
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR &RANK VERÈUR AF
BRÕÈISAMUR ÖEGAR -ARCO EYÈIR TÅMA MEÈ
-ARIE

 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM ÖAR SEM H¹ÈFUGLINN *AY ,ENO F¾R TIL
SÅN GËÈA GESTI OG SL¾R ¹ LÁTTA STRENGI
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 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
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'REYlS !NATOMY
'REYS !NATOMY SNÕR AFTUR EFTIR
ÖRIGGJA VIKNA HLÁ 3LAGURINN UM
YFIRL¾KNASTÎÈUNA HELDUR ¹FRAM
EN NÒ ER HANN ORÈINN PERSËNU
LEGUR %INN UMS¾KJANDINN DREG
UR UMSËKNINA TIL BAKA EN SAMT ER
ÒR VÎNDU AÈ R¹ÈA FYRIR STJËRNINA
STARSAMBÎNDIN ERU ALLTAF JAFN
FLËKIN OG ÖAÈ GETUR VERIÈ ERFITT AÈ
SAMR¾MA VINNU OG EINKALÅF ÖEGAR
UNNIÈ ER  KLUKKUSTUNDIR ¹ VIKU
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(OLLENSK HEIMILDARMYND Å TVEIMUR
HLUTUM UM N¹TTÒRU OG DÕRALÅF VIÈ
MIÈBAUG -IÈBAUGUR SKIPTIR JÎRÈINNI Å
TVENNT EN HANN ER ANNAÈ OG MEIRA EN
LÅNA ¹ KORTI SEM AÈSKILUR NORÈUR OG
SUÈURHVEL JARÈAR MIÈBAUGUR ER LÅFLÅNA
OG N¹TTÒRUKRAFTUR Å SJ¹LFUM SÁR ¶AR
GETA DÕR FJÎLGAÈ SÁR ¹RIÈ UM KRING ÖAR
ER MANNKYNIÈ UPPRUNNIÈ OG ÖAR ER
ÎFLUGASTA ORKUUPPSPRETTA JARÈAR
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 (EIM Å HÁRAÈ p OG AFTUR TIL BAKA
 /RÈ KVÎLDSINS
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 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
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 3P¾NSKI BOLTINN
 #OCA #OLA DEILDIN %NSKA DEILDIN
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  ²TSENDING FR¹ LEIK #RYSTAL 0AL
ACE OG ,EEDS 5NITED Å ENSKU  DEILDINNI

 ."!  2EGULAR
3EASON

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

 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR TIL
ÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN

 #OCA #OLA MÎRKIN (ÁR ER FARIÈ YFIR
ALLT ÖAÈ HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å
ENSKU  DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAG
ANNA Å DEILDINNI ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
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Vilhjálmur hitti skoskan bjargvætt sinn

„Ég hlusta á Rás tvö og stundum á Bylgjuna. Það róar mann
niður þótt það sé auðvitað ekki
sama hvaða tónlist það er.“
(AFÖËR %DMOND "YRD SKËSMÅÈAMEISTARI
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kvæmt hefð verður borgarstjórinn þá að láta af
embætti. „Vilhjálmur var þannig séð eini borgarstjórinn á svæðinu,“ segir Jón Kristinn.
Sirrý var að vonum hughrifin af þessari sögu
Vilhjálms og sagði að mikil vinátta hefði tekist
með borgarstjóranum og sjómanninum sem dró
hann upp úr sjónum. „Fjölmiðlar í Aberdeen og
nokkur mannfjöldi safnaðist saman þegar Vilhjálmur þakkaði fyrir sig,“ segir Sirrý og bætti
því við að Skotarnir hefðu verið ákaflega hrifnir af borgarstjóranum og haft það á orði hversu
alþýðlegur og og vingjarnlegur hann hefði verið.
„Það var augljóslega mikill heiður fyrir sjómennina og fjölskyldur þeirra að hann skyldi
hafa komið aftur til Aberdeen af þessu tilefni,“
bætir sjónvarpskonan við.
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Vilhjálmi Vilhjálmssyni, borgarstjóra í Reykjavík, var bjargað úr sjávarháska af skoskum sjómönnum árið 1960 þegar Drangajökull sökk í
Pentlandsfirði. Vilhjálmur fór á dögunum með
sjónvarpskonunni Sirrý og hitti bjargvætt sinn,
hinn tæplega sjötuga Dick, í Aberdeen og verða
fagnaðarfundirnir sýndir í fyrsta þætti Örlagadagsins 3. júní á Stöð 2.
Ekki náðist í Vilhjálm borgarstjóra en hann
var á flugi yfir Norður-Atlantshafið á leið heim
frá London. Jón Kristinn Snæhólm, aðstoðarmaður hans, var hins vegar með í för og sagði
þetta hafa verið ótrúlega tilfinninganæma stund.
„Já, maður táraðist næstum því bara,“ sagði Jón
Kristinn. „Þarna urðu miklir fagnaðarfundir.
Við hittumst fyrst á hæð fyrir ofan höfnina og
síðan fóru allir saman á ekta skoska krá og fengu
sér einn öllara,“ bætir Jón Kristinn við. Svo
skemmtilega vildi til að íbúar Aberdeen kusu
til sveitarstjórnarkosninga þennan dag og sam-
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FORDËMUM Å GARÈ FEITRA

Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›
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3TJÎRNURNAR BERJAST FYRIR
ENDURBYGGINGU 0RAVDA
„Við viljum einfaldlega benda
á að það er fjöldi manns sem
vill sjá Pravda endurbyggðan,
þetta eru ekki bara einhverjar
fimm hræður,“ segir Darri Freyr
Helgason, 21 árs verkfræðinemi
sem berst fyrir endurbyggingu
skemmtistaðarins Pravda í Austurstræti. Pravda brann sem kunnugt er til grunna í stórbrunanum í
Austurstræti í síðasta mánuði.
Darri hefur komið af stað
undirskriftasöfnun til styrktar
málstað sínum. Hann er
ánægður með viðtökurnar:
„Það hafa yfir sjö hundruð
skrifað undir á netinu og
svo skrifuðu margir undir
uppi í Háskóla. Ég myndi
áætla að þetta verði
yfir þúsund manns
í það heila,“ segir
Darri, sem ætlar
að afhenda Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni
borgarstjóra
undirskriftirnar í vikunni.
„Við viljum að

húsið verði endurbyggt og sama
starfsemi fái að halda áfram.“
Aðspurður segir Darri að þeir
sem stunduðu Pravda telji sig
ekki geta fundið sambærilegan
skemmtistað í miðborginni. Staðurinn hafi verið sérstaklega vinsæll meðal háskólanema sem
gjarnan hafi komið þangað eftir
vísindaferðir og aðrar samkomur.
Staðsetningin hafi hentað einstaklega vel. „Þetta er svo miðsvæðis
að það verður ekkert betra. Þarna
endar fólk alltaf,“ segir Darri, sem
sjálfur hafði unnið á Pravda síðustu þrjú og hálft ár, fyrst sem
34*®2.52.!2 (*,0! &JÎLMIÈLA
MENNIRNIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON OG
SGEIR +OLBEINSSON VILJA AÈ 0RAVDA
RÅSI AÈ NÕJU

glasabarn en síðar bæði sem dyravörður og barþjónn.
Undirskriftasöfnuna á netinu
má finna á slóðinni Petitiononline.com/austur22. Þegar hún er
skoðuð kemur í ljós að þjóðþekktir einstaklingar ljá þessu málefni stuðning sinn. Þeirra á meðal
eru fjölmiðlamennirnir Ívar Guðmundsson og Ásgeir Kolbeinsson, tónlistarmennirnir Einar
Ágúst Víðisson og Gunnar Ólason
úr Skítamóral og Idolstjarnan Einir Guðlaugsson.
Þá
láta
fótboltamennirnir
Grétar Rafn Steinsson
og Sölvi Geir Ottesen
ekki sitt eftir liggja
heldur.
HDM FRETTABLADIDIS
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Sigurjón Sighvatsson stækkar við sig
Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvatsson og fyrirtækið hans Scanbox hafa fest kaup
á hlutabréfum í norska framleiðslufyrirtækinu
Paradox Holding AS en það er eitt af stærstu
framleiðslufyrirtækjum Noregs. Frá þessu er
greint á vefsíðu kvikmyndatímaritsins Hollywood Reporter. Sigurjón vildi ekki gefa upp
hversu stóran hluta þeir hefðu keypt né hvert
kaupverðið hefði verið í samtali við Fréttablaðið. „Þetta er hluti af þeirri þróun sem við
höfum verið að vinna með. Í staðinn fyrir að
stofna eigin framleiðsludeild þá vildum við
miklu frekar vinna með þeim sem hafa þekkinguna og hafa sannað sig í þessum geira,“ útskýrir Sigurjón. „Og vonandi geta þeir nýtt sér
okkar þekkingu,“ bætir hann við.

Fram kemur í frétt Hollywood Reporter að
Paradox sé með sex kvikmyndir í fullri lengd
í þróun og að minnsta kosti tvær barnamyndir.
„Stærsta „trendið“ í kvikmyndaheiminum í
dag eru þessar local-myndir og við ætlum að
sækja á þann markað,“ útskýrir Sigurjón. „Og
þess vegna viljum einbeita okkur meira að því
að framleiða myndir í hverju landi fyrir sig,“
bætir hann við. Hann segir þessi kaup vera
fyrst og fremst til þess að styrkja fyrirtækið
fjárhagslega þannig að fyrirtækið geti framleitt fleiri og betri myndir og lagt meiri vinnu í
þróun verkefna.
FGG
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Glasapússarar
og kosningaspá

É

g gladdist mjög og fylltist
nýrri trú á stjórnmálamenn
þegar ég frétti að ráðherra hefði
lagt pólitíska framtíð sína í hættu
við að hjálpa erlendri skólastúlku
um flýtiafgreiðslu á ríkisborgararétti. Svona eiga stjórnmálamenn
að vera. Síðan dró úr gleði minni
þegar það kom í ljós að viðkomandi landleysingi var heimilisföst
hjá hjálpsama ráðherranum og
tengdist honum fjölskylduböndum.

-¡2 rann kalt vatn milli skinns
og hörunds þegar þingmenn í allsherjarnefnd, dómsmálaráðuneytið
og fleiri drógust inn í málið. Enginn hafði talað við neinn um nokkurn skapaðan hlut. Enginn vissi
neitt. Engin fingraför. Engin sönnunargögn.
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minnið úr íslenskri
spillingu er frá því þegar framkvæmdastjóri
stjórnmálaflokks
sat á fundi með þungavigtarmönnum. Í stað þess að predika yfir
þeim þagmælsku um efni fundarins tók hann glas af borðinu
og þurrkaði af því öll fingraför
meðan fundarmenn góndu á hann.
Setti svo glasið frá sér skínandi og
hreint. Fundi slitið.
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á laugardaginn er fólk (nema ef til
vill einhverjir í Suðurlandskjördæmi) að vonast til að geta kosið
heiðarlegt fólk á Alþingi Íslendinga þótt viðbúið sé að einhverjir pólitískir glasapússarar slæðist
með í þeim hópi. 12. feb. sl. birti ég
eftirfarandi spá um kosningaúrslitin: Frjálslyndir 5%, Framsókn
10%, Samfylking 26%, Sjálfstæðir
38% og VG 21%.
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er svona: Frjálslyndir 5%, Framsókn 10%, Íslandshreyfing 3%,
Samfylking
26%, Sjálfstæðir 38%, Vinstrigræn 18%. Þátttakandi í könnuninni var 1. Svarhlutfall 100%.
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ég ætti að nefna helstu framfarir í sögu lands og þjóðar á því
stutta æviskeiði sem íslenska lýðveldið og ég höfum lifað frá 1944
væri mér efst í huga að heldur
hefur dregið úr pólitískri spillingu, mismunun og siðleysi. Hér
áður var spillingin slík að menn
gerðu það sem þeir gátu af því að
þeir gátu það. Núna gera menn
helst ekki nema það sem þeir eru
nokkurn veginn vissir um að komist ekki í hámæli – og alls ekkert nema þeir geti neitað að hafa
komið nálægt því.

