
Lögð er áhersla á vel-
ferð í stjórnarsáttmála nýrrar ríkis-
stjórnar.

Um það ber stofnun sérstaks vel-
ferðarráðuneytis vitni. 

Breytingar á almannatrygginga-
kerfinu eru boðaðar og færist með-
ferð og umsýsla lífeyristrygginga 
frá heilbrigðis- og tryggingaráðu-
neyti til hins nýja ráðuneytis. 

Skattamál lág- og millitekjufólks 
á að skoða sérstaklega á kjörtíma-
bilinu og verður persónuafsláttur 
hækkaður og stimpilgjöld afnumin 
þegar og ef aðstæður leyfa. 

Þá ætlar ríkisstjórnin að bæta 
hag aldraðra með sérstökum 
aðgerðum.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, verður forsætis-
ráðherra og Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingarinnar, 
verður utanríkisráðherra í nýju 
stjórninni.

„Ég hef bara verið að hugsa um 
að ljúka þessu verkefni áður en ég 
sný mér að því næsta. Ég met það 
þegar þar að kemur hvaða verk-
efni verða á dagskránni,“ svaraði 
Ingibjörg Sólrún í gærkvöldi spurð 
um sínu fyrstu verk í embætti. 

Hvor flokkur fær sex ráðuneyti en 
talsverð breyting verður gerð á til-
högun stjórnarráðsins. 

Björgvin G. Sigurðsson verður 
viðskiptaráðherra, Jóhanna Sig-
urðardóttir velferðarráðherra, 
Kristján L. Möller verður sam-
gönguráðherra, Þórunn Svein-
bjarnardóttir umhverfisráðherra 
og Össur Skarphéðinsson fer með 
nýtt og breytt iðnaðarráðuneyti. 

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingarinnar, verð-
ur ekki ráðherra. 

Aðeins verður ein breyting á ráð-
herraliði Sjálfstæðisflokksins; 
Sturla Böðvarsson lætur af emb-
ætti samgönguráðherra en Guð-
laugur Þór Þórðarson verður heil-
brigðisráðherra.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, verður áfram menntamálaráð-
herra, Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra, Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra og Einar K. 
Guðfinnsson verður ráðherra í 
nýju sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneyti.

Geir H. Haarde mun ganga á 
fund forseta Íslands klukkan hálf 

tíu í dag og greina honum formlega 
frá stjórnarmynduninni. 

Ný ríkisstjórn mun svo taka til 

starfa á morgun, eftir fund ríkis-
ráðs á Bessastöðum.

Bar upp bónorð
á toppnum

Vélafans í Vatns-
endahverfi

Guðmundur Kristján Sæmundsen og Hulda Guð-
rún Bragadóttir skelltu sér í ferð upp á Hvanna-
dalshnúk, sem var toppuð með bónorði.„Ég hafði ætlað mér að biðja Huldu um nokkurt skeið

og var ákveðinn í að gera eitthvað öðruvísi. Þess vegna 

ákvað ég að grípa tækifærið þegar við skelltum okkur
í ferð á Hvannadalshnúk á vegum Íslenskra fjallaleið-
sögumanna og Boot Camp,“ segir Guðmundur Kristj-
án Sæmundsen, tölvu- og upplýsingafræðingur.

Guðmundur og Hulda voru átta og hálfan tíma að 

komast upp á tindinn og viðurkennir brúðguminn til-
vonandi að hann hafi kviðið fyrir eftir því sem ofar
dró. „Ég hafði engar áhyggjur af því að Hulda myndi 

hafna mér, heldur að þurfa að bera upp bónorðið fyrir
framan hóp af fólki, en til allrar hamingju vorum við
bara fjögur. En svo hugsaði ég með mér: Nú er stó
stundin runnin upp og ekkistökk

Jeppadekk

Alorka •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900(31x10.50R15)
33" kr. 15.900(33x12.50R15)

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

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Vélafans
Nýtt hverfi byggist upp á Vatnsenda í Kópavogi BLS. 2
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Þú færð Shimano 
í næstu 

sportvöruverslun

hjól

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

Uppstokkun velferðarmála 
Sérstök áhersla er lögð á velferðarmál í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. 
Breyta á almannatryggingakerfinu, endurskoða skattamál lág- og millitekjufólks og bæta hag aldraðra.



 Byr hefur nú gripið 
til nýstárlegrar aðferðar til að 
auglýsa persónulega þjónustu 
sína. Bankinn hefur valið fjórar 

bloggsíður til að 
birta auglýsingar 
sínar á. Bloggar-
arnir sem um 
ræðir eru Óli 
Björn Kárason, 
Guðmundur
Steingrímsson,
Pétur Gunnarsson 
og Ellý Ármanns.

Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins samdi 
bankinn við bloggarana um að 
greiða þeim fimmtíu þúsund 
krónur á mánuði fyrir birtinguna. 
Guðmundur Steingrímsson segir 
enga skilmála í samningum milli 
sín og bankans. „Þeir vildu 
auglýsa á heimasíðu minni og það 
er velkomið.“

Launaðir 
eðalbloggarar

 Þúsundir manna flúðu úr palestínsku 
flóttamannabúðunum Nahr el-Bared í gærkvöldi 
þegar lát varð á bardögum liðsmanna Fatah-
hreyfingarinnar og stjórnarhersins. Í gær var þriðji 
dagur átakanna sem hófust á sunnudag þegar 
lögregla hugðist handtaka nokkra liðsmenn hreyf-
ingarinnar vegna gruns um aðild að bankaráni.

Líbanski Rauði krossinn sendi frá sér tilkynningu 
í gær um að hann hefði annast sextíu særða og flutt 
32 lík frá búðunum frá því á sunnudag en vegna 
takmarkaðs aðgangs að búðunum eru engar stað-
festar tölur til yfir fjölda látinna.

Tugir palestínskra flóttamanna söfnuðust saman í 
gær og brenndu hjólbarða í stærstu flóttamanna-
búðum Palestínumanna í Líbanon, Ein el-Hilweh, til 
að mótmæla árásinni á Nahr el-Bared. Flóttamenn í 
Rashideyeh-búðunum í suðurhluta landsins brenndu 
einnig hjólbarða í mótmælaskyni.

Alls eru 215.000 flóttamenn í ellefu palestínskum 
flóttamannabúðum í Líbanon og mótmælin í gær 
auka líkur á því að fleiri rísi upp vegna árásarinnar 
á Nahr el-Bared. Vopnaðir herskáir hópar halda 
einnig til í yfirfullum búðunum og takast oft á 

innbyrðis. Slíkum hópum hefur fjölgað undanfarið.
Stjórnvöld í Líbanon hafa beðið Bandaríkin um 

rúmlega 17,5 milljarða króna í hernaðarlega aðstoð 
til að kveða niður þessa hópa, sem margir eru taldir 
hafa tengsl við hryðjuverkasamtökin al-Kaída.

 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri útilokar ekki að 
hætt verði við heimili fyrir heimilis-
lausa að Njálsgötu 74. Tekin verði 
ákvörðun eftir að nefnd íbúa og 
borgarstarfsmanna hafi fjallað um 
málið.

 „Við höfum þá skyldu að finna 
heimili fyrir þessa einstaklinga því 
þetta er fólk eins og við,“ sagði Vil-
hjálmur á opnum fundi í Austur-
bæjarskóla í gær um væntanlegt
heimili. „Einhvers staðar þarf 
fólkið að vera.“

Jórunn Frímannsdóttir, formaður 
velferðarráðs, bendir á að verði 
hætt við heimilið verði aðstandend-
ur hinna heimilislausu aftur á byrj-

unarreit. Á fundinum lagði hún 
áherslu á að réttnefnd heimili væru 
aldrei í iðnaðarhverfum og reynslan 
sýndi að þessi hópur þyrfti að vera 

miðsvæðis. Erfitt væri að finna 
honum stað, því þótt allir væru 
sammála um að hjálpa þyrfti fólk-
inu vildi enginn búa því heimili í 
sínu eigin nágrenni.

Þorsteinn H. Ástráðsson, íbúi við 
Njálsgötu, rakti nokkrar mótbárur 
íbúa. Hann gerði athugasemd við 
að einungis fimmtán metrar væru í 
næsta leikskóla og að mennirnir 
gætu verið í vímuefnaneyslu. Þor-
steinn sagði félagslegar íbúðir á 
svæðinu nú þegar of margar og að 
fasteignir íbúa myndu falla í verði 
vegna heimilisins.

Um hundrað íbúar á Njálsgötu 
og í nágrenni hafa mótmælt fyrir-
huguðu heimili.

Heimilið verður kannski fært

Gengi bréfa í finnska 
bankanum eQ hækkaði um 49 
prósent í gær í kjölfar fregna af 
væntanlegu yfirtökutilboði 
Straums-Burðaráss í bankann.

Straumur-Burðarás tilkynnti í 
gær um kaup á 62 prósenta hlut í 
bankanum, sem er sérhæfður í 
eignastýringu, verðbréfamiðlun 
og fyrirtækjaráðgjöf. Í júní 
verður yfirtökutilboð gert í 
afganginn af hlutafé bankans og 
kaupréttum. Samanlagt virði 
kaupanna samsvarar um 22 
milljörðum króna.

Friðrik Jóhannsson, forstjóri 
Straums-Burðaráss, gerir ráð 
fyrir að gengið verði að tilboðinu. 
Stjórn félagsins mæli með því að 
hluthafar taki því.

Vilja taka yfir 
finnskan banka

Siv Friðleifsdóttir var 
kjörin formaður þingflokks Fram-
sóknarflokksins á fundi þingflokks-
ins í gær. Siv tekur við formennsku 
af Hjálmari Árnasyni.

Magnús Stefánsson og Birkir 
Jón Jónsson eru meðstjórnendur 
en Bjarni Harðarson og Höskuldur 
Þór Þórhallsson varamenn. Önnur
í þingflokki Framsóknar eru Val-
gerður Sverrisdóttir og Guðni 
Ágústsson. Sá síðarnefndi hefur 
verið orðaður við formanns-
embætti flokksins láti Jón Sigurðs-
son, núverandi formaður, af 
embætti. Þeir vildu ekki tjá sig um 
hugsanleg formannsskipti  við 
Fréttablaðið í gær.

Siv formaður 
þingflokksins

 Ríkisstjórn Geirs H. Haarde hyggst 
efna til opinskárrar umræðu um Evrópumál á 
kjörtímabilinu.

Samráðsnefnd stjórnmálaflokkanna verður 
komið á fót og verður henni ætlað að fylgjast 
með þróun mála á vettvangi Evrópusambands-
ins og meta hagsmuni Íslands gagnvart 
sambandinu.

Þetta er meðal þess sem fjallað er um í 
stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar. 

Nefndinni verður ætlað að starfa á grundvelli 
Evrópunefndar sem skilaði skýrslu á vordög-
um.

Í stjórnarsáttmálanum er farið bil beggja. 
Í landsfundarályktun Sjálfstæðislfokks segir 

að flokkurinn telji aðild að ESB ekki þjóna 
hagsmunum þjóðarinnar eins og málum er 
háttað.

Í stefnuskrá Samfylkingarinnar fyrir 
kosningarnar sagði að sækja ætti um aðild að 

sambandinu og hefja aðildarviðræður.
Á næstu tveimur árum á að vinna að verndar- 

og nýtingaráætlun náttúruauðlinda landsins en 
þegar liggur fyrir að friðland Þjórsárvera 
verður stækkað. 

Þá er afráðið að vernda Langasjó og fleiri 
náttúruperlur.

Ný ríkisstjórn Íslands harmar átökin í Írak 
en heitir stuðningi við áframhaldandi uppbygg-
ingu í landinu.

Breytingar á landbúnaðarkerfinu eru 
fyrirhugaðar og skulu þær miða að auknu 
frjálsræði og sjálfstæði í landbúnaði. 

Þá er stefnt að ríkum áherslum í velferðar-
málum líkt og getið er á forsíðu.

Möguleikar á nýju rekstrarformi í heilbrigðis-
þjónustu eru taldir aukast – og verða skoðaðir – 
með breytingu á tryggingakerfinu.

Flokksformennirnir, Geir H. Haarde og 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, greindu þing-

mönnum frá niðurstöðum fimm daga stjórnar-
myndunarviðræðna sinna í gær. 

Geir tók á móti þingmönnum Sjálfstæðis-
flokksins í Ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu 
en Samfylkingarþingmennirnir gengu á fund 
Ingibjargar Sólrúnar á skrifstofu hennar í 
húsakynnum Alþingis. Klukkan sjö í gærkvöldi 
kom þingflokkur Samfylkingarinnar saman á 
Hótel Sögu og á klukkustundarlöngum fundi 
upplýsti Ingibjörg Sólrún þingmenn um 
ráðherraval sitt. Að þeim fundi loknum hófst 
fundur í um 120 manna flokksstjórn í Súlna-
salnum þar sem Ingibjörg greindi frá efni 
stjórnarsáttmálans og tillögu sinni að ráðherra-
skipan. Fundurinn stóð í um tvær klukkustund-
ir. Geir kynnti flokksráði Sjálfstæðisflokksins 
efni stjórnarsáttmálans á um 40 mínútna 
löngum fundi og hlaut samþykki með lófataki. 
Að því búnu greindi hann þingflokknum frá 
ráðherravali sínu. 

Nefnd allra flokka meti 
hagsmuni gagnvart ESB
Samráðsnefnd á að fylgjast með þróun Evrópusambandsins. Stefnt er að auknu frjálsræði í landbúnaði. 
Stækka á friðlandið í Þjórsárverum. Vinna á verndar- og nýtingaráætlun auðlinda á næstu tveimur árum.

Björn, geta fangarnir farið að 
hugsa sér gott til glóðarinnar?



Netreikningur Sparisjóðsins
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Nýr hávaxtareikningur í Heimabankanum – stighækkandi vextir eftir innstæðu 

Netreikningur Sparisjóðsins er óverðtryggður og óbundinn hávaxtareikningur. Þú 

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

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

hefur aðgang að Netreikningnum allan sólarhringinn í gegnum Heimabanka Spari- 

sjóðsins. Vextir eru færðir inn í árslok.

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

Enginn kostnaður og engin úttektarþóknun
Netreikningur er alltaf laus til útborgunar án úttektarþóknunar í 
Heimabanka Sparisjóðsins.

Engin lágmarksinnborgun
Ekki þarf að leggja inn tiltekna lágmarksfjárhæð til að fá háa vexti. 

Fjárhæð

0– 1.999.999

2.000.000– 9.999.999

10.000.000–29.999.999

30.000.000–59.999.999

60.000.000+

Vextir

12,50%

12,85%

13,30%

 13,70%

14,60%

1. þrep

2. þrep

3. þrep

4. þrep

5. þrep

*vextirnir eru miðaðir við vaxtatöflu 21. 4. 2007 



Fjórar konur í stjórninni
Í gærkvöldi var mynduð ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Átta af tólf ráðherrum ríkis-
stjórnarinnar eru af höfuðborgarsvæðinu. Sturla Böðvarsson verður forseti Alþingis. 



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

Íbúðalán SPRON í íslenskri og erlendri mynt
einkennast af frelsi í nútíð og framtíð.

Valfrelsið er mikið þegar kemur að samsetningu lánanna
og eru þau án þvingandi skilyrða um bankaviðskipti til
allt að 40 ára eins og tíðkast annars staðar.

FRELSIÐ ER ÞITT: 
Íbúðalán – allt í íslenskri mynt
• Þú getur valið á milli þess að hafa allt lánið hjá SPRONeða að taka samsett lán hjá Íbúðalánasjóði og SPRON.
Íbúðalán – allt í erlendri mynt
• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.

Samsett íbúðalán – erlend og íslensk mynt• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eiginsamsetningar á myntkörfu.
• Þú getur valið hvert hlutfallið er milli íslenskrar og erlendrar myntar.

Veldu frelsi
– fáðu ráðgjöf hjá viðskiptastjórum SPRON
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Þitt stærsta lán
er frelsi!



Bresk stjórnvöld 
vilja að Andrei Lugovoi, fyrrver-
andi njósnari sovésku leyniþjón-
ustunnar, KGB, verði framseldur 
frá Rússlandi. Hann verður ákærð-
ur í Bretlandi fyrir morðið á Alex-
ander Litvinenko, sem einnig var 
fyrrverandi njósnari hjá KGB.

Rússnesk stjórnvöld segjast 
ekki geta framselt hann til Bret-
lands en bjóðast til þess að halda 
réttarhöld yfir honum í Rússlandi.

„Samkvæmt 61. grein rússnesku 
stjórnarskrárinnar er ekki hægt 
að framselja rússneskan ríkis-
borgara til annars ríkis,“ sagði 
Marina Gridneva hjá skrifstofu 
aðalsaksóknara Rússlands.

Talsmaður Tonys Blair forsætis-
ráðherra fullyrðir hins vegar að 
Rússland og Bretland hafi gert 
með sér gagnkvæman samning um 
framsal brotamanna. „Morð er 

morð. Þetta er mjög alvarlegt 
mál,“ sagði talsmaðurinn, sem 
vildi þó ekki láta nafns síns getið.

Einn af helstu aðstoðarmönnum 
Margaret Beckett utanríkisráð-
herra kallaði rússneska sendiherr-
ann í Bretlandi á sinn fund í gær 
og hvatti Rússa til að sýna Bretum 
samvinnu í málinu.

Lugovoi hefur hvað eftir annað 
neitað allri aðild að morðinu á Lit-
vinenko, sem lést 23. nóvember 
síðastliðinn eftir að hafa orðið 
fyrir eitrun af geislavirka efninu 
pólon-210.

Lugovoi hitti Litvinenko á hóteli 
í London fáeinum klukkustundum 
áður að hann veiktist. Breska sak-
sóknaraembættið telur sig nú hafa 
nægar sannanir fyrir því að það 
hafi verið Lugovoi sem eitraði 
fyrir Litvinenko með hinu geisla-
virka efni pólon-210.

Skömmu fyrir dauða sinn sakaði 
Litvinenko Vladimír Pútín Rúss-
landsforseta um að hafa staðið að 
baki morðtilræðinu. Rússneska 
stjórnin hefur ítrekað neitað þeim 
ásökunum.

Marina, ekkja Litvinenkos, sagð-
ist ánægð með starf bresku lög-
reglunnar, sem nú hafi skilað þess-
um árangri að Lugovoi verði 
ákærður.

Litvinenko-málið hefur orðið til 
þess að samskipti rússneskra og 
breskra stjórnvalda hafa versnað 
mjög síðustu mánuðina. Framsal-
skrafan bætir þar síst úr.

Rússnesk stjórnvöld eru einnig 
reið Bretum fyrir að hafa veitt 
rússneska auðkýfingnum Boris 
Berezovsky hæli og að neita að 
framselja hann til Rússlands. Lit-
vinenko var um tíma lífvörður 
Berezovskys.

Bretar vilja að Rúss-
ar framselji Lugovoi
Bretar segjast hafa nægar sannanir fyrir því að Andrei Lugovoi sé sekur um 
morðið á Alexander Litvinenko, sem eitrað var fyrir í London á síðasta ári. Mál-
ið torveldar enn frekar pólitísk samskipti milli Rússa og Breta. 

Halim Al, fyrrverandi 
eiginmaður Sophiu Hansen, segist 
íhuga að stefna Sophiu til að 
endurgreiða barnsmeðlög sem 

ríkið greiddi 
henni í mörg ár. 
Íslenska ríkið 
hefur krafið 
Halim um 
milljónir vegna 
þessara greiðslna. 

Í viðtali við 
Mannlíf segist 
hann ekki sjá 
eftir því að hafa 

numið dætur sínar, Dagbjörtu og 
Rúnu, á brott 1991. Hugsanlega 
hafi hann beitt Sophiu ranglæti en 
tilgangurinn helgi meðalið. „Hafi 

ég gert rangt þá er 
það einungis vegna 
dætra minna og mér 
tókst að bjarga þeim 
úr aðstæðum sem 
hefðu skaðað þær,“ 
segir hann í viðtali við 
Reyni Traustason, 
ritstjóra Mannlífs.

„Mér fannst 
forvitnilegt að heyra 
hans hlið á málinu,“ 
segir Reynir. „Það er 
búið að fjalla um þetta 
mál á Íslandi síðan 
1991, en það hefur 
aldrei verið talað við 
hann nema í hálfkær-
ingi eða með skætingi. 

Ég ákvað að tala við 
hann og heyra 
fordómalaust hans 
hlið á málinu.“

Reynir segir Halim 
hafa komið sér á 
óvart, hann komi fyrir 
sjónir sem prýðilegur 
maður sem lifir í 
sínum trúarheimi. „Ég 
virði skoðanir hans þó 
ég sé ekki endilega 
sammála þeim. Hann 
hefur gerst sekur um 
að brjóta gegn 
forræðisreglum, eins 
og hundruð annarra 
Íslendinga, en hann er 
ekki glæpamaður.“

Samkeppniseftirlitið
hefur ógilt samruna Frumherja 
og Aðalskoðunar. Í úrskurði 
kemur fram að samruninn hindri 
virka samkeppni á þeim mörkuð-
um sem fyrirtækin starfa á, þar 
sem hann leiði til yfirburðastöðu 
beggja félaganna.

Málið hófst þegar Frumherji 
keypti allt hlutafé Aðalskoðunar í 
janúar síðastliðnum. Aðstand-
endur félaganna beggja töldu að 
ekki væri um eiginlegan sam-
runa að ræða heldur kaup á hluta-
fé án þess að félögin væru sam-
einuð. Samkeppniseftirlitið 
samþykkti ekki þessar forsendur 
og hafnaði samrunanum.

„Þetta eru vissulega ákveðin 
vonbrigði,“ segir Orri Vignir 
Hlöðversson, framkvæmdastjóri 
Frumherja. „Ég er ekki enn búinn 
að lesa allan úrskurðinn, en það 
sem ég hef náð að skoða er afger-
andi: Þeim forsendum sem við 
lögðum upp með er hafnað, og 
samruninn því ógiltur.“

Hann segir ekki búið að ákveða 
hvert næsta skref verður. „Það 
er til staðar áfrýjunarnefnd sam-
keppnismála sem við höfum rétt 
á að vísa þessu máli til. Við gefum 
okkur næstu daga í að taka 
ákvörðun um hvað gerist næst, í 
samráði við lögfræðinga.“

Hindraði virka samkeppni
Aðalmeðferð hófst í gær 

fyrir Héraðsdómi Austurlands í 
máli gegn tveimur starfsmönnum 
Olís sem ákærðir eru fyrir að bera 
ábyrgð á eiturefnaslysinu sem 
varð í sundlaug Eskifjarðar í 
fyrra. Báðir neita sök og segja að 
Olís hafi litla áherslu lagt á að þeir 
kynntu sér öryggisleiðbeiningar 
um meðferð hættulegra efna.

Annar maðurinn er rúmlega 
fertugur og hinn átján ára. Slysið 
varð þegar sá eldri afgreiddi tank 
fullan af ediksýru í hendur þeim 
yngri. Sá dældi sýrunni á klórtank 
laugarinnar, sem í átti að fara 
klórlausn en ekki ediksýra, og þá 
myndaðist eitrað klórgas. 

Neita ábyrgð á 
eiturefnaslysi

Hefurðu brotið lög?

Er ráðherraval í nýrri ríkis-
stjórn þér að skapi?





Logafold 90
112 Reykjavík

Verð: 52.900.000
Stærð: 217

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 30.150.000
Bílskúr: 33

Fallegt og hlýlegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á góðum stað í Foldahverfinu. Stærð lóðar
er  699  fm.   Neðri  hæð  105,8  fm:  Forstofa  m.  skáp.  Þvottahús  og  geymsla  með  útgengi  út í  garð.
Gestasalerni. Stórt svefnherbergi, eldhús, stota og borðstofa með útgengi út í suður garð.  Efri hæð: 78
fm.  Fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Úr  hjónherbergi  er  útgengi  út á  suður
svalir. Garður er hannaður að Stanislas Bohic og er virkilega fallegur og skjólsæll.
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Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 18:00 - 19:00 

Hvatt er til þess að 
fólk skili flokkuðum pappír til end-
urvinnslustöðva í samstarfsverk-
efni Fréttablaðsins og Sorpu sem 
hófst í gær. Um fjörutíu prósent 
dagblaða skila sér til endurvinnslu. 
Megnið endar í ruslatunnunni með 
heimilissorpinu.

Á næstu misserum munu birtast 
áminningar á síðum Fréttablaðsins 
þar sem lesendur eru hvattir til 
þess að fara með blaðið í endur-
vinnslu að lestri loknum. „Máttur 
auglýsinga er mikill og ef fólk er 
móttækilegt getur hvatning haft 
áhrif. Ég held að flestir vilji stuðla 
að umhverfisvernd,“ segir Ari 
Edwald, forstjóri 365 miðla. 

Hann segir að með þessu vilji 
fyrirtækið axla ábyrgð enda beri 
prentmiðlar ábyrgð á stórum hluta 
pappírs sem fellur til á heimilum. 

Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu, segir að 
sífellt þurfi að minna fólk á. „Það 
er til endurvinnslufarvegur fyrir 
pappírinn og við viljum að sem 
hæst hlutfall skili sér þangað,“ 
segir Björn.

Samtök iðnaðarins og Samtök 
verslunar og þjónustu hleyptu 
einnig af stað endurvinnsluátaki í 
gær. Verkefnið er unnið í samstarfi 
við prentfyrirtæki, verslanakeðjur 
og útgefendur dagblaða og tíma-
rita. Hannað hefur verið merki 
sem sett verður á prentefni sem 
borið er í hús en með merkinu er 
fólk minnt á að skila pappírnum til 
endurvinnslu.

Hvatt til endurvinnslu blaða

Karl Steinar Guðna-
son, forstjóri Tryggingastofnunar 
ríkisins (TR), segir að alþjóðleg 
ráðstefna um bóta- og trygginga-
svik, sem haldin var í gær á vegum 
TR, marki upphaf baráttu stofnun-
arinnar gegn svikum hér á landi. 
Hann segir enga ástæðu til að 
halda að tryggingasvik og auðgun-
arbrot heilbrigðisstarfsmanna séu 
minni hér en í nágrannalöndum. 
Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, er þeirr-
ar skoðunar að herða þurfi viður-
lög gegn svikum.

Alþjóðleg ráðstefna undir yfir-
skriftinni Ógnar misnotkun vel-
ferðarkerfinu var haldin í gær á 
vegum TR. Tilgangur ráðstefnunn-
ar var að vekja almenning og 
stjórnvöld til umhugsunar um þá 
hættu sem almenningi stafar af 
bóta- og tryggingasvikum. Í setn-

ingarræðu sinni sagði Karl Steinar 
að höfuðþema TR væri að koma 
óorði af velferðarkerfinu með því 
að skera upp herör gegn svikum. 
Hann segir stofnunina þurfa 
„meira afl og strangari lagaheim-
ildir til að ráða við vandann sem 
svikin eru. Tillögur um þau laga-
tæknilegu atriði sem við þurfum 
til að ráða við vandann eru tilbún-
ar“, segir Karl Steinar.  

Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðherra, flutti 
ávarp á ráðstefnunni. Hún er 
þeirrar skoðunar að efla megi við-
urlög við bótasvikum og misferli 
heilbrigðisstarfsmanna. „Viður-
lögin eru frekar veik eins og þau 
eru í dag. Ég tel að þyngja skuli 
viðurlög en það verður að undir-
búa slíkar lagabreytingar vand-
lega.“

Baldur Guðlaugsson, ráðuneyt-

isstjóri fjármálaráðuneytisins, 
hélt erindi þar sem hann tók sem 
dæmi að ef svik hérlendis væru 
eins umfangsmikil og í mörgum 
Evrópulöndum, sem hann taldi 
ekki ólíklegt, þá jafngilti sú upp-
hæð því sem varið er árlega til 
samgöngumála eða reksturs 
Háskóla Íslands á hverju ári.

Í erindi Joakim Jarnryd, for-
stöðumanns sænsku trygginga-
stofnunarinnar, kom fram að raun-
verulegur árangur hefði fyrst 
náðst í Svíþjóð þegar eftirlits-
mönnum var fjölgað verulega. 
„Við munum fara fram á sambæri-
lega fjölgun og í Svíþjóð, eða um 
níu starfsmenn. 

En þetta veltur á skilningi 
stjórnvalda auk þess sem hugar-
farsbreyting verður að eiga sér 
stað hjá almenningi,“ segir Karl 
Steinar. 

Segja tryggingasvik-
urum stríð á hendur
Tryggingastofnun mun leggja aukna áherslu á baráttuna gegn bóta- og trygg-
ingasvikum. Ráðherra segir að herða beri viðurlög gegn bótasvikum og misferli 
heilbrigðisstarfsmanna. Svikafé gæti samsvarað framlögum til samgöngumála.





Jón Magnússon, skipstjóri á bátnum 
Friðfinni ÍS 105, sem er í eigu Kambs á Flateyri, 
segist ekki áfellast eigendur Kambs fyrir að hætta 
útgerðinni. „Ef þú átt milljón í banka, og hún er að 
étast upp, tekurðu hana ekki út?“ spyr Jón. Hann 
segist halda að flestir þeirra 120 starfsmanna sem 
missa vinnuna þegar Kambur hættir útgerð séu á 
sama máli, og kenni stjórnvöldum um ástandið.

Jón vill að stjórnvöld grípi inn í sem allra fyrst. „Ég 
vil að stjórnvöld hjálpi okkur, sem viljum vinna við 
sjómennsku og annað, að komast yfir kvóta með því 
að hjálpa okkur að ná í lánsfé, eða komi inn með 
tímabundinn byggðakvóta. Ef ég sæi fram á það að ég 
gæti fengið fyrirgreiðslu til að kaupa bát og skapa 
bæði mér og fleiri mönnum atvinnu þá mundi ég gera 
það.“ Jón segir að honum hugnist ekki svokölluð 
Þingeyrarleið, sem Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í 
Ísafjarðarbæ, hefur bent á að hafi gefist vel þar, en í 
henni felst að bær fær úhlutað byggðakvóta gegn því 
að einhver komi þangað, tvöfaldi kvótann hið minnsta 
og vinni hann þar. „Hvað gerist síðan þegar úthlutun-
artíma byggðakvótans lýkur?“ spyr Jón. „Af hverju 
ekki bara að leyfa heimamönnum að kaupa þessa 
báta? Ég held að það myndi skila sér miklu betur til 
samfélagsins.“

Jón segist ekki hafa heyrt af neinum Flateyringum 
sem séu þegar farnir að hugsa sér til hreyfings. „En 
menn hugsa auðvitað mikið. Það er auðvitað sárt fyrir 
fólk sem átti eitthvað fyrir nokkrum vikum að eiga 
allt í einu ekki neitt. Ég er sjálfur nýbúinn að henda 
nokkrum milljónum í að kaupa mér hús sem ég get 
sennilega ekki selt.“

Tíðindin af Flateyri hafa orðið tilefni til fundar-
halda víða. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur sett af 
stað þríþætta aðgerðaáætlun sem miðar að því að 
reyna að koma ástandinu í bænum í samt lag og félag 
Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs í Ísafjarðar-
bæ sendi frá sér ályktun í gær þar sem hvatt er til 
aðgerða af hálfu stjórnvalda.

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og Magnús 
Stefánsson félagsmálaráðherra, sem báðir eru 
þingmenn Norðvesturkjördæmis, hittust á fundi í 
félagsmálaráðuneytinu í gær þar sem meðal annars 
var farið yfir stöðuna á Flateyri og fundur með öllum 
þingmönnum kjördæmisins um málið var undirbúinn. 
Þá stendur nú yfir á Siglufirði vorfundur fram-
kvæmdastjórnar Starfsgreinasambandsins, þar sem 
opin umræða verður um ástandið á Flateyri.

Áfellist stjórnvöld en 
ekki eigendur Kambs
Skipstjóri hjá Kambi segist ekki áfellast eigendur Kambs fyrir að hætta útgerð 
sinni á Flateyri. Honum hugnast ekki hugmynd bæjarstjóra um svokallaða 
Þingeyrarleið. Þingmenn kjördæmisins kallaðir á fund vegna málsins.

Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjó›félagar og rétthafar séreignarsparna›ar
rétt til setu á fundinum.

fieim sjó›félögum sem hafa áhuga á a› kynna sér tillögur til breytinga á
samflykktum e›a ársreikning sjó›sins fyrir fundinn er bent á a› hægt er a›
nálgast flær á eftirfarandi hátt:

• Á skrifstofu sjó›sins í Borgartúni 30, Reykjavík
• Fá flær sendar me› flví a› hafa samband í síma 510 5000
• Fletta fleim upp á vefsí›u sjó›sins, www.lifeyrir.is

Reykjavík, 14. maí 2007.
Stjórn Sameina›a lífeyrissjó›sins

Ársfundur Sameina›a lífeyrissjó›sins ver›ur haldinn
fimmtudaginn 24. maí 2007, kl. 16.00, á Nordica hotel,
Su›urlandsbraut 2, Reykjavík.

Borgartún 30  • 105 Reykjavík  •  S. 510 5000
mottaka@lifeyrir.is • lifeyrir.is

ÁRSFUNDUR 2007

DAGSKRÁ
1. Fundarsetning
2. Sk‡rsla stjórnar

Ábyrgar fjárfestingar:
Georg Páll Skúlason, stjórnarma›ur fjallar um stefnumörkun sjó›sins

3. Erindi fiór›ar Fri›jónssonar, forstjóra Nordic Exchange á Íslandi
um ábyrgar fjárfestingar

Kaffihlé

4. Almenn ársfundarstörf
5. Tillögur stjórnar um breytingar á samflykktum sjó›sins
6. Önnur mál löglega upp borin
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 Þúsundir bænda í þorpinu Shabi í 
suðvesturhluta Kína gengu berserksgang á 
laugardaginn þegar þeir mótmæltu háum 
sektum á fjölskyldur með fleiri börn en 
heimilt er.

Sérsveitir lögreglu voru kallaðar til eftir að 
þorpsbúar höfðu kveikt elda og eyðilagt 
bifreiðar fyrir utan skrifstofur bæjarstjórnar-
innar í Shabi, sem er í Guangxi-héraði. Einn 
maður slasaðist þegar mótmælendur og 
embættismenn bæjarins grýttu hvor aðra. 
Mannfjöldinn vann einnig skemmdir á 
bæjarskrifstofunum og braut niður einn vegg.

Bændurnir reiddust þegar sektir upp á 10 
þúsund júan voru lagðar á fjölskyldur sem 
eignast höfðu fleiri börn en heimilt er 
samkvæmt strangri fjölskyldustefnu í Kína, 
Tíu þúsund júan samsvara rúmlega 80 þúsund 

krónum. „Sektin er of há því árstekjur 
þorpsbúa er bara þúsund júan. Það er meira 
en fólk getur staðið undir,“ sagði Lu Wenhua, 
23 ára þorpsbúi sem tók ekki sjálfur þátt í 
mótmælunum.

Fyrir nærri þrjátíu árum var sett sú regla 
að hver fjölskylda mætti aðeins eignast eitt 
barn en þó má fjölskylda í sumum sveitahér-
uðum eignast tvö börn.

Lu segir að í Shabi megi hver fjölskylda 
eignast tvö börn, ef fyrsta barnið er stúlka, en 
aðeins eitt ef fyrsta barnið er drengur.

Reykjavíkurborg ætlar að 
láta vinna framkvæmdaáætlun 
gegn hegðunarvanda í grunnskól-
um Reykjavíkur. Fræðslustjóra 
borgarinnar hefur verið falið að 
vinna áætlunina sem verður til 
þriggja ára.
 Menntaráð Reykjavíkur fagnar 
málinu og minnir á að biðlistar séu 
langir eftir greiningu á þroskafrá-
vikum og geðröskunum barna. 
„Þetta skapar þeim börnum mikla 
vanlíðan, sem leiðir oft til 
hegðunarvanda. Það er því brýnt 
að stjórnvöld taki strax á þeim 
vanda sem þessir biðlistar skapa,“ 
segir í bókun menntaráðs. 

Leita leiða gegn 
hegðunarvanda

Verndarengill

 Maður á þrítugsaldri 
hefur verið dæmdur til að greiða 
141.000 krónur í sekt til ríkissjóðs 
fyrir hraðakstur, neyslu fíkniefna 
og vörslu. Þá var hann sviptur 
ökuréttindum í fjóra mánuði. 
Honum var gert að greiða 
sakarkostnað að upphæð ríflega 
100 þúsund krónur.

Maðurinn var ákærður fyrir 
akstur yfir leyfilegum hraða-
mörkum í tvígang. Í þriðja skiptið 
sem lögregla hafði afskipti af 
honum fannst tóbaksblandað 
kannabisefni í bifreið hans, auk 
þess sem hann var ökuskírteinis-
laus. Í fjórða sinn sem hann var 
stöðvaður reyndist hann vera 
óhæfur til að stjórna bifreiðinni 
vegna neyslu sterkra kannabis-
efna.

Ekki ökuhæfur 
vegna fíkniefna



 Tuttugu ný störf verða til í 
Sandgerði eftir að fyrsti áfangi 
grænnar gagnageymslu verður 
tekinn í notkun. Fyrirtækið Data 
Íslandia stendur fyrir byggingu 
gagnageymslunnar sem fyrirhug-
að er að reisa á fyrrum varnar-
svæði Sandgerðisbæjar. Gert er 
ráð fyrir umtalsverðri fjölgun 
starfa þegar starfsemin verður 
komin á fullt skrið. Sol Squire, 
framkvæmdastjóri Data Íslandia, 
segir áætlað að um það bil helm-
ingur starfsmanna verði sérfræði- 
eða tæknimenntaður. „Stefna fyrir-
tækisins er að ráða Íslendinga í 
þau störf sem skapast. Einnig 
höfum við verið í viðræðum við 

Háskólann í Reykjavík um mögu-
legt samstarf í formi starfsþjálf-
unar,“ segir Sol, sem kynnti fyrir-

hugaða uppbyggingu og starfsemi 
Data Islandia á blaðamannafundi í 
Sandgerðisbæ í gær. 

Gagnageymslan verður einstök 
í heiminum að sögn Sol því að öll 
orka sem hún nýtir kemur frá end-
urnýjanlegum orkugjöfum. Áætl-
uð orkuþörf fullbyggðrar gagna-
geymslu er tíu megawött. „Við 
hönnun húsnæðisins er leitast við 
að fella það eins mikið og hægt er 
inn í landslagið á Reykjanesi. 
Okkar von er að byggingarnar 
verði góð kynning fyrir fram-
sækni Íslendinga í umhverfismál-
um, enda á mjög áberandi stað, 
rétt við alþjóðaflugvöllinn í Kefla-
vík.“

Fyrsta áfangi tilbúinn í árslok

„Ég vil lítið segja um 
þetta mál á þessu stigi. Þetta fyrir-
komulag hefur verið samþykkt af 
Brunavörnum Árnessýslu og það 
hafa aldrei verið gerðar neinar 
athugasemdir fyrr en nú,“ segir 
Kristján Stefánsson forstöðumaður 
fangelsisins á Litla-Hrauni. Hann 
mun funda um brunavarnir fang-
elsins síðar í vikunni með slökkvi-
liðsstjóra Brunavarna Árnessýslu 
og Birni Karlssyni brunamála-
stjóra.

Í grein í tímaritinu Tímamót sem 
gefið er út af föngum á Litla-Hrauni 
eru brunavarnir í fangelsinu gagn-
rýndar. Þar kemur fram að klefum 
í eldri hluta fangelsisins sé læst 
með hengilásum utan frá á nótt-
unni. Neyðarútgöngum er einnig 
læst utan frá með hengilás. Ef eldur 
kæmi upp í sameiginlegu rými 
þyrftu fangaverðir að ganga á röð-
ina og opna hvern klefa fyrir sig.

„Þetta er nú ekki eins ískyggilegt 
og það kann að hljóma. Það tekur 
enga stund að opna klefana og 
gæsla og eftirlit er mikið,“ segir 
Kristján.

Kristján Einarsson, slökkviliðs-
stjóri Brunavarna Árnessýslu, 
segir að brunavarnir í fangelsinu 
séu fullnægjandi. „Við höfum ekki 
gert athugasemdir við hengilásana 
vegna þess að innra öryggiskerfið 
á Litla-Hrauni er mjög gott. Ég 
hugsa að fáir staðir séu með eins 
öflugt neyðarkerfi, auk þess sem 
alltaf eru þjálfaðir menn á vakt. 
Það er því ólíklegt að þarna verði 
mikill eldur laus,“ segir Kristján. 

Kristján segir að það segi sig 
sjálft að í fangelsi sé ekki hægt að 
hafa neyðarútganga sem opnast 
innan frá. Þar sem um fangelsi er 
að ræða hefur rýming hússins ekki 
heldur verið æfð með föngunum.

Fangaverðir hafa hins vegar 
fengið þjálfun í viðbrögðum við 
eldi og slökkviliðsmenn eru með 
æfingar í húsinu og þekkja það vel. 

Yfirvöld segja bruna-
varnir fullnægjandi
Brunamálastjóri fundar með forstöðumanni Litla-Hrauns og slökkviliðsstjóra 
Brunavarna Árnessýslu síðar í vikunni. Fangar segja brunavarnir þar ófull-
nægjandi. Dæmi eru um að neyðarútgöngum sé læst með hengilás utan frá.

„Íslenskukennsla fyrir innflytjendur er í 
uppnámi á landinu öllu,“ segir Einar Skúlason, 
framkvæmdastjóri Alþjóðahúss.

Síðastliðið haust tilkynnti menntamálaráðherra um 
stóraukin framlög til íslenskukennslu fyrir innflytj-
endur og áttu þau að nema 100 milljónum á þessu ári.

 Einar segir að þegar auglýst var eftir umsóknum 
um styrki til íslenskukennslu í febrúar hafi einungis 
verið auglýst til umsóknar á fyrri hluta ársins. 
Námskeiðshaldarar hafi gert ráð fyrir því að aftur 
yrði auglýst fyrir seinni hluta ársins, þegar tilkynnt 
var um úthlutanir hafi runnið á menn tvær grímur. 
Útdeild upphæð var 90 milljónir eða 90 prósent alls 
fjár sem eyrnamerkt var fyrir árið. „Að auki átti að 
setja peninga í þróun námsefnis og fleira. Þá eru 100 
milljónir búnar. Það væri gott að fá svör við því hvað 
eigi að gera á seinni hluta ársins,“ segir Einar og 

bætir við að eftirspurnin eftir þessari fræðslu hafi 
sýnt sig vera svo mikla að 100 milljónir dugi ekki til. 
Hann áætlar að upphæðina megi tvöfalda. Ekki hefur 
náðst í menntamálaráðherra vegna málsins og 
ráðgjafi hennar, Áslaug Hulda Jónsdóttir, svarar ekki 
fyrirspurnum, þrátt fyrir ítrekanir.
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Stórar fjármálastofnanir hjálpa 
ekki konu eins og Meme 

Mörthu sem býr í norðurhluta 
Namibíu. Stórar fjármálastofnanir 
eins og Alþjóðabankinn eða vold-
ugir höfuðborgabankar í þjóðríkj-
um hugsa bara í milljörðum og 
tugum milljarða. Fyrsta lánið sem 
Meme Martha tók var upp á 5.000 
krónur. Þær dugðu til að kaupa 
efni í föt sem hún saumar og selur, 
og nú tóku hjólin að snúast.

Smálánastarfsemi er eitt af 
stóru umræðuefnunum í þróunar-
málum í dag. Árangurinn af lán-
unum hefur vakið svo mikla at-
hygli að jafnvel alvöru bankar eru 
farnir að hugleiða að setja á stofn 
deildir til að sinna þessu. Smálána-
starfsemi felst í því að tryggja 
einstaklingum og litlum fyrirtækj-
um uppbyggingarfé eða veltufjár-
muni gegn lágum vöxtum. Oft eru 
þetta samvinnufélög, eins og það 
sem Meme Martha gekk í, þar sem 
félagar ábyrgjast í raun skilvísar 
greiðslur hinna. Þetta skapar fé-
lagslegan þrýsting á að fólk borgi 
upp, en líka vettvang til að smár-
ekendur eins og Meme Martha 
geti miðlað reynslu og lært um 
leið af öðrum. Lánsfé fór að hluta 
í að setja upp sölustand fyrir kjóla 
svo þeir sæust frá veginum og 
þrátt fyrir harða samkeppni frá 
innfluttum kínverskum fötum vill 
fólk heldur saumaskapinn hennar.

Saga Meme er ein af fjölmörg-
um álíka smásögum sem ég hef 
skemmt mér við að lesa að undan-
förnu. Hún fæddist 1966, faðir 
hennar var sjálfsþurftarbóndi. 
Hún ólst upp með átta alsystkin-
um og 42 hálfsystkinum enda 
átti faðir hennar átta konur. Þau 
bjuggu öll saman í hefðbund-
um „homestead“, sem er þyrping 
innan gerðis í afrískum stíl; skepn-
ur og fólk. Það hefur verið kraft-
ur í stelpunni því hún missti ung 

bæði föður og bræður en fór lang-
leiðina gegnum barnaskóla eigi að 
síður. Einhvern tímann í lífsbar-
áttunni miðri lærði hún að sauma 
og náði slíkri leikni að fatnaður 
hennar og viðgerðir urðu mark-
aðsvara, nánast óvart. Það sama 
á við um marga í svipuðum spor-
um: stúlkuna sem var svo klár að 
klippa hár og farða konur, fisksal-
ann sem líka selur kökur, bílavið-
gerðarmanninn. Þau tóku skrefið 
frá heimilisiðnaði í alvöru rekstur 
með smáláni.

Saumaskapurinn hjá Mörthu 
tók flugið. Samvinnuhreyfing-
in sem stofnaði til smálánastarf-
semi í héraðinu hefur líka undið 
upp á sig. Það voru Þjóðverjar 
sem komu með fyrstu fjármögn-
un, en starfsemin stendur undir 
sér og hefur gert í rúm fimm ár. 
Alltaf fjölgar þeim sem nýta sér 
þetta tækifæri. Lánþegum hefur 
fjölgað úr rúmlega 200 í rúmlega 
8.000 á ári, og heildarveltan vaxið 
úr 500 þúsund krónum í tæpar 
20 milljónir árlega. Búist er við 
tvöföldun í ár. Ennþá hefur ekk-
ert lán verið afskrifað og nú á að 
færa út kvíarnar með því að meðal-
smá fyrirtæki geta fengið lán sem 
nema allt að 200 þúsund krónum. 
Af öllum lánunum er aðeins rúmt 
prósent talið „áhættulán“ hverju 
sinni, sem sannar skilvísi. Þetta 
eru ekki háar upphæðir og engin 

„alvöru“ bankastofnun lítur við 
þeim. Þetta er samt fjármálastarf-
semi sem hefur sannað sig. Hún 
starfar eftir ströngum reglum 
þótt viðfangsefnið sé smátt í snið-
um. Fyrir hvern lánþega er búinn 
til „efnahagsreikningur“ þar sem 
óhjákvæmilegt er að skarist fjö-
skylduhagir og viðskiptahags-
munir því skilin á milli eru ekki 
glögg. En eins og einstaklingar í 
rekstri þroskast yfir á viðskipta-
brautina taka hagfræðingar eftir 
að þessar þróunarstofnanir færast 
æ nær því að vera fjármálastofn-
anir. Í sumum tilvikum er jafnvel 
talað um að hægt sé að setja þær á 
hlutafélagamarkað.

Fjöldi smálánastofnana og -fé-
laga í heiminum hefur margfald-
ast á liðnum árum, í Afríku, Asíu 
og Suður-Ameríku. Stórblöð eins 
og The Economist leggja nú til að 
„velgjörðarmenn“ hætti afskiptum 
af þessu, bisnessinn hafi sannað 
sig og nú eigi einkaframtakið að 
sjá um málin. Fyrir Meme Mörthu 
er það bara fræðileg umræða. 
Hún tók nýlega enn eitt lánið til 
að auka umsvifin, því vissulega 
hefur gengið á ýmsu. Henni varð 
á og offjárfesti í húsnæði svo það 
tók tíma að rétta sig af, en mögu-
leikarnir liggja í því að fjölga 
vélum, ráða saumafólk og sölu-
menn og virkilega færa út kvíarn-
ar. Á meðan nýtir hún líka fast 
sparnaðarform sem samvinnufé-
lagið býður upp á. Fimm hundr-
uð krónur á mánuði eru lagðar 
til hliðar. Hvers vegna? Hún og 
maður hennar vita að þegar dóttir-
in verður 18 ára þarf að eiga fyrir 
háskólamenntun handa henni. Það 
þarf ekki nema smá lán til að stór-
ir draumar verði til.

Höfundur starfar fyrir Þróunar-
samvinnustofnun í Namibíu. 

Smá lán fyrir stóra drauma

Grímur Atlason bæjarstjóri Bolung-
arvíkur skrifar grein í Fréttablað-

ið þann 22. maí sl. sem er full af rang-
færslum og öfugmælum um íslenska 
kvótakerfið og virðist sem bæjarstjór-
inn hafi ekki kynnt sér þróun mála í 
sjávarútvegi með neinum hætti. 

Í fyrsta lagi fullyrðir bæjarstjórinn 
að kvótakerfið hafi leitt af sér aukna verðmæta-
sköpun. Þessi fullyrðing er röng þar sem glæný 
skýrsla Hagstofu Íslands sýnir að verðmæti ís-
lensks sjávarfangs hefur lækkað um á þriðja 
tug milljarða árlega á síðasta áratug, á verðlagi 
þessa árs. Á sama tíma hafa skuldir útgerðarinn-
ar margfaldast. 

Ekki er að sjá að skuldirnar hafi komið til vegna 
fjárfestinga í greininni þar sem ekki hefur orðið 
eðlileg endurnýjun í togaraflota landsmanna og 
hefur hann elst mjög.

Grímur Atlason fullyrðir enn fremur að frelsi í 
sjávarútvegi hafi aukist og að afskipti hins opin-
bera hafi minnkað! Þessar órökstuddu fullyrðing-
ar Gríms Atlasonar eru með ólíkindum þar sem 
það er nákvæmlega ekkert frelsi í greininni og 
nánast allar veiðar eru rígnegldar niður í kvóta og 

algerlega girt fyrir að nýliðar geti hafið 
rekstur. Hið opinbera ver síðan gífurleg-
um fjárhæðum í að hafa eftirlit og ýmis 
afskipti af sjómönnum. Eftirlitskostnað-
urinn er nokkur hundruð þúsund krónur 
á hvern íslenskan sjómann. Kvótakerf-
ið hvetur til svindls og brottkasts. Þrátt 
fyrir gífurlegt og síaukið eftirlit er millj-
arða svindl í kerfinu að mati fiskistofu-
stjóra en það upplýsti hann í nýlegum 
Kompásþætti, svindl sem er á allra vit-
orði sem þekkja til sjávarútvegsins.

Það er mikið áhyggjuefni að forsvarsmaður 
sjávarbyggðar skuli geysast fram á ritvöllinn með 
vafasamar fullyrðingar um einhverja nútíma-
væðingu atvinnugreinar sem er þjökuð af vondu 
kvótakerfi sem særir sjávarbyggðirnar, framþró-
un útvegsins og réttlætiskennd almennings.

Frjálslyndi flokkurinn hefur ítrekað lagt fram 
tillögur um hvernig eigi að komast út úr núver-
andi pattstöðu byggðanna og fela þær m.a. í sér að 
gefa eitthvert frelsi til sjósóknar á minni bátum. 
Fyrir ábyrga sveitarstjórnarmenn í sjávarbyggð-
unum er bara eitt að gera, þ.e. taka undir tillögur 
Frjálslynda flokksins, a.m.k. ef þeir vilja stuðla að 
áframhaldandi byggð í sjávarbyggðunum.

Höfundur er fyrrverandi þingmaður Frjálslynda 
flokksins.

Gaspur Gríms Atlasonar

Þ
að er ósmátt áfall fyrir lítið byggðarlag þegar burðar-
ás atvinnulífsins leggur upp laupana. Í húfi er ekki 
aðeins atvinna fjölda fólks. Eignir þess eru einnig í 
uppnámi. Lokun sjávarútvegsfyrirtækisins Kambs á 
Flateyri er að því leyti meiri tíðindi en önnur af svip-

uðum toga.
Eðlilegt er að spurt sé um orsakir og hvað sé til ráða. Margir 

hafa litið á auðlindaskatt sem mesta réttlætismál þjóðarinnar. 
Svonefnt auðlindagjald var ákveðið fyrir fimm árum. Í reynd er 
þó öllu heldur um að ræða eins konar vísitölutekjuskatt á trillu-
karla og stærri útgerðir óháð einstaklingsbundinni afkomu. 

Fyrir fáum vikum var stjórnarslitum hótað ef slík skatt-
heimta yrði ekki fest í stjórnarskrá fyrir kosningar. Athyglis-
vert er að engir formælendur skattheimtu af þessu tagi hafa 
sagt upphátt að réttlætinu á Flateyri væri betur borgið nú með 
hærri réttlætisskatti. Þvert á móti sýnir þetta dæmi að réttlæt-
isskatturinn dæmir þá fyrst úr leik sem eru veikastir fyrir.

Markaðslögmál fiskveiðistjórnunarkerfisins hafa gert það að 
verkum að á Flateyri hafa menn getað veitt og unnið þrefalt 
fleiri tonn af fiski en eigin aflaheimildir segja til um. Hitt er 
annað að fyrirtæki sem byggja í svo ríkum mæli á leiguafla-
heimildum eru veik fyrir þegar gefur á í rekstrinum.

Hátt verð á leiguaflaheimildum getur ráðist bæði af þeim tak-
mörkunum sem eru á framsali og því að of mörg skip keppa um 
hituna. Það er vísbending um að flotinn sé stærri en afraksturs-
geta fiskistofnanna segir til um. Sá vandi verður ekki leystur 
með pólitískri tilfærslu á aflaheimildum. Þeir stjórnmálamenn 
sem þannig tala eru beinlínis að blekkja. 

Háir vextir og hátt gengi krónunnar sverfa nú að þeirri út-
flutningsstarfsemi sem hefur veikastar rekstrarforsendur. Það 
eru þær staðreyndir sem horfast verður í augu við. Að því er 
fiskvinnsluna varðar má heldur ekki gleyma því að hún er að 
keppa við framleiðslu á meginlandi Evrópu sem notið hefur 
mikilla styrkja bæði heimalanda og Evrópusambandsins.

Frá árinu 1995 hefur sjómönnum fækkað um 38% og fisk-
vinnslufólki um 55%. Fleiri starfa nú í landbúnaði en við fisk-
veiðar. Þessar tölur eru tákn um gífurlega snögg umskipti, hag-
ræðingu og framleiðniaukningu. Þær breytingar voru forsenda 
þeirrar efnahagslegu endurreisnar sem hófst á tíunda áratugn-
um. Sjávarútvegurinn var þannig dráttarklár þeirra breytinga 
sem skópu efnahagsvelsæld síðustu ára.

Eigi íslenskur sjávarútvegur að standast samkeppni á er-
lendum mörkuðum er ljóst að á komandi árum þurfa að verða 
þar meiri tækniframfarir og aukin hagræðing. Þessi umskipti í 
sjávarútvegi hafa vissulega haft margvísleg áhrif. Fyrirtækin 
eru nú færri, stærri og fjárhagslega öflugri. Byggðarlögin sem 
þau starfa í standa þar af leiðandi á sterkari grunni.

Á hinn bóginn standa mörg minni fyrirtæki og minni útgerð-
arstaðir höllum fæti. Svarið við því er ekki að snúa við til gam-
alla stjórnunarhátta. Það veikir alla. Eina færa leiðin til þess að 
mæta þessari stöðu er að örva fjölbreytni í atvinnustarfsem-
inni. Að vísu er nýsköpun ekkert töfraorð sem draga má upp úr 
hatti. En það er eini vegur nútíma byggðaþróunar. Samfélagið 
sem hagnast hefur á þróuninni ber skyldur í þeim efnum.

Þróun og ábyrgð

Logafold 90
112 Reykjavík

Verð: 5
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Brunabótam

Fallegt og hlýlegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á góðum stað í Foldahverfi
er  699  fm.   Neðri  hæð  105,8  fm:  Forstofa  m.  skáp.  Þvottahús  og  geymsla  með  útg
Gestasalerni. Stórt svefnherbergi, eldhús, stota og borðstofa með útgengi út í suður gar
fm.  Fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Úr  hjónherbergi  er  útge
svalir. Garður er hannaður að Stanislas Bohic og er virkilega fallegur og skjólsæll.

Opið hús 18:00 - 19:00 



Guðmundur Kristján Sæmundsen og Hulda Guð-
rún Bragadóttir skelltu sér í ferð upp á Hvanna-
dalshnúk, sem var toppuð með bónorði.

„Ég hafði ætlað mér að biðja Huldu um nokkurt skeið 
og var ákveðinn í að gera eitthvað öðruvísi. Þess vegna 
ákvað ég að grípa tækifærið þegar við skelltum okkur 
í ferð á Hvannadalshnúk á vegum Íslenskra fjallaleið-
sögumanna og Boot Camp,“ segir Guðmundur Kristj-
án Sæmundsen, tölvu- og upplýsingafræðingur.

Guðmundur og Hulda voru átta og hálfan tíma að 
komast upp á tindinn og viðurkennir brúðguminn til-
vonandi að hann hafi kviðið fyrir eftir því sem ofar 
dró. „Ég hafði engar áhyggjur af því að Hulda myndi 
hafna mér, heldur að þurfa að bera upp bónorðið fyrir 
framan hóp af fólki, en til allrar hamingju vorum við 
bara fjögur. En svo hugsaði ég með mér: Nú er stóra 
stundin runnin upp og ekki um annað velja en að 
stökkva eða hrökkva.“

Þegar upp á toppinn var komið gerði Guðmundur 
sér lítið fyrir og rétti leiðsögumanninum myndavél til 
að smella mynd af skötuhjúunum, fór á hnén og bað 
Huldu. „Hún átti alls ekki von á bónorði og varð alveg 
himinlifandi,“ rifjar hann upp og hlær. „Sagði síðan já 
án þess að hugsa sig um og smellti á mig kossi.“ Guð-
mundur bætir við að gangan niður fjallið hafi því verið 
öllu léttari, bæði í líkamlegu og sálrænu tilliti.

Síðan ráðahagurinn var ákveðinn hafa Guðmundur 
og Hulda verið önnum kafin við brúðkaupsundirbún-

ing og hafa miklar vangaveltur sprottið innan vina-
hópsins hvort útkoman verði eitthvað í líkingu við að-
draganda bónorðsins. „Við vorum nú að velta Everest 
fyrir okkur, en ákváðum svo að fara bara hefðbundu 
leiðina,“ segir Guðmundur í gríni og hlær. „Fólk verð-
ur sem sagt ekki skikkað til að mæta með fjallgöngu-
útbúnað.“

Bónorð á toppnum

Jeppadekk

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er hafin á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja nemendur okkar um námskeiðið:

Frábært, markvisst, hnitmiðað, æviábyrgð, nytsamlegt, krefjandi, skemmtilegt, mjög gott, skipulagning, einbeiting, 
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega á óvart hversu 

miklum hraða ég náði.” 
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

“Loksins sé ég fram á það að geta klárað 
lesbækur fyrir próf”

Elín Björk Jónsdóttir, 15 ára nemi.

“Ég sexfaldaði lestrarhraða minn á 3 vikum! 
Frábært!”

Guðjón Bergmann, 34 ára rithöfundur, f
yrirlesari og jógakennari.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp samræmdu 
prófunum.”

Jökull Torfason, 15 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.” 
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“...á eftir að spara mér hellings tíma af 
námsbókalestri.”

Ragna Björk Ólafsdóttir, 17 ára nemi og golfari.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Ýmislegt bendir til þess að 
í náinni framtíð verði lífræn 
díselolía eldsneyti Formúlu 
1 bílanna. Fundað verður um 
málið í Mónakó.

Formúlan er í hugum margra hold-
gervingur hins slæma í bílamenn-
ingu nútímans. Ofsaakstur þar 
sem bensíni er brennt í tonnavís án 
nokkurra hugleiðinga um áhrifin á 
umhverfið. Ljóst er að ráðamenn 
Formúlunnar þurfa að bregðast við 
gagnrýnisröddum enda umhverf-
isvernd stöðugt að færast framar 
á forgangslista Vesturlanda.

Max Mosley, forseti FIA, er einn 
af þeim sem gera sér grein fyrir 
þessu. Hann hefur boðað til fundar 
með bílaframleiðendum í Mónakó 

þar sem talið er að hann vilji ræða 
möguleikann á því að setja 2,2 lítra 
V6 túrbínudíselvélar sem ganga 
fyrir lífrænu eldsneyti í formúlu-
bílana.

Þetta er reyndar ekki eina hug-
myndin sem rædd verður á fund-
inum en meðal þess sem fjall-
að verður um er notkun stöðug-
leikastýringar í bílana og hversu 
lengi menn verða að keyra á sömu 
vélum.

Formúlan er ekki alslæm í um-
hverfismálunum. Á vef FÍB er 
meðal annars bent á að keppnin 
hafi verið kolefnisjöfnuð síðustu 
ár með kaupum á frumskógar-
svæðum í Suður-Ameríku. Svæð-
um hefur verið bjargað undan 
skógarhöggi og trjám hefur verið 
plantað í akra þar sem áður óx 
skógur.

Dísel í formúluna?

Land Rover stendur fyrir al-
þjóðlegri blaðamannakynningu 
hérlendis. Bretarnir eru mjög 
ánægðir með land og þjóð.

Bílaframleiðendur halda reglu-
lega alþjóðlegar blaðamannakynn-
ingar til að kynna nýja bíla. Land 
Rover hélt fyrir tveimur árum 
kynningu á Discovery og heppn-
aðist sú kynning svo vel að fram-
leiðandinn er kominn aftur með 
nýjan Freelander.

Síðustu daga hafa rúmlega 160 
bílaóðir blaðamenn reynsluekið 16 
bílum um Snæfellsnesið. Bretarn-
ir eru hæstánægðir með hvern-

ig til hefur tekist en ein af meg-
inástæðum komu þeirra hingað ku 
hafa verið að hér er allra veðra 
von allan ársins hring. Þeir hafa 
víst fengið allar óskir sínar upp-
fylltar nú og upplifað bæði skin og 
skúrir, jafnvel á sama tíma.

Land Rover-menn 
ánægðir hérlendis
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Sólning og Barðinn bjóða upp á álfelgur frá
Alutec, Lenzo og Yueling í miklu úrvali,
á verðum sem koma skemmtilega á óvart.

Bjóðum einnig mikið úrval af gæðadekkjum
frá Nankang, Continental og Hankook.

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i 5 4 4 5 0 0 0
Njarðvík | Selfoss | Bílaverkstæði Borgþórs Egilsstöðum

S k ú t u v o g i  2 ,  s í m i  5 6 8  3 0 8 0



Expressferðir gefa fólki kost á 
að kynnast borgunum Berl-
ín og Varsjá í einni og sömu 
ferðinni nú í byrjun sumars og 
rómantísk ferð til Parísar er 
líka á dagskrá. Lilja Hilmars-
dóttir veit meira.

„Fyrri ferðin er farin í lok maí til 
Berlínar, Wroclaw og Varsjár,“ 
byrjar Lilja og kemst á flug. „Það 
er komið til Berlínar á fimmtudeg-
inum 31. maí og verið þar til mánu-
dagsins 4. júní. Þar er farið í rútu 
að skoða markverðustu staðina, 
Brandenborgarhliðið, Unter den 
Linden og Sigursúluna. Þá verð-
ur farið í Berlínarfílharmóníuna 
og síðan er sameiginlegur kvöld-
verður ef þátttakendur vilja. Einn-
ig verður stutt ferð á slóðir „þriðja 
ríkisins“.

Á mánudeginum, 4. júní, verð-
ur ekið um Pólland, kynnst töfrum 
landsins en líka fræðst um sögu 
og menningu þessarar þjóðar sem 

hefur upplifað svo margt. Fyrst er 
farið til borgarinnar Wroclaw sem 
áður hét Breslau. Þar eru margar 
byggingar í endurreisnar- og got-
neskum stíl. 

Þriðjudaginn 5. júní er ekið til 
Varsjár. Þar er margt að skoða. 
Meðal annars verður farið í 
Chopin-garðinn og einnig í sumar-
hallir pólskra konunga. Hinn 7. 
júní er svo ekið beint til Berlín-
ar, boðaður hádegisverður á leið-
inni og svo flogið heim um kvöld-
ið. Fararstjóri í þessari ferð er Jón 
Ingvar Kjaran, master í alþjóða-
sögu við Verslunarskóla Íslands. 

Svo er það ferð sem nefn-
ist Rómantík í París og boðið er 
upp á í tengslum við beina flug-
ið okkar til Parísar. Hún stendur 
yfir 7. til 10. júní. Flogið er út síð-
degis og skoðunarferð um borgina 
er á föstudeginum. Síðan er sam-
eiginlegur kvöldverður og sigling 
um Signu um kvöldið ef farþegar 
óska. Á laugardeginum er göngu-
ferð um tvö hverfi miðborgar-
innar, hinar frægu Mýrar og Lat-

ínuhverfið. Sunnudeginum verð-
ur varið í kaffihúsarölt, búðir og 
söfn en flogið heim klukkan tíu um 
kvöldið. Ég reikna með að verða 
sjálf fararstjóri í þeirri ferð.“ 

Berlín, Wroclaw, Varsjá 
og París í byrjun sumars

Næsta námskeið byrjar 6. júní.

Fagmenntaðir kayak kennarar
og leiðsögumenn

18.700
Vika í Frakklandi

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

Opel Corsa eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

frá
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BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR



Verð: 26,7
Stærð: 109,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20,200,000
Bílskúr: Bílskýli

Marteinslaug
113 Grafarholt

Falleg og opin 109,1 fm útsýnisíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er með
vönduðum eikarinnréttingum, gólfefnum og stæði í opinni bílageymslu. Stofan
er björt og rúmgóð. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarfataskápum.
Fataherbergi  er  inn  af  hjónaherberginu.  Fallegt  eldhús  með  rúmgóðri
eikarinnréttingu.  Keramik  helluborð  og  electrolux  ofn  ásamt  viftu  yfir
helluborði. Uppþvottavél í innréttingu. Tvöfaldur general electric ísskápur með
klakavél  fylgir.  Úr  eldhúsi  er  sérlega  fallegt  útsýni  til  Esjunnar,Úlfarsfells  og
víðar. Stórar suðvestur svalir.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg íbúð með frábæru útsýni

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA SMIÐI?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?

STARFSMANNAMIÐLUN

Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA MÚRARA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóhanna Ólafsdóttir
Kaplaskjólsvegi 35, Reykjavík,

sem lést 14. maí á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
verður jarðsungin frá Neskirkju fimmtudaginn 24. maí
kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á Hjartavernd.

Sigríður Hjördís Indriðadóttir Þórir Hallgrímsson
Bogi Indriðason    Ástríður María Þorsteinsdóttir
Ólafur Indriðason   
Magnús Indriðason    Lilja Viggósdóttir
og fjölskyldur.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Okkar innilegustu þakkir fyrir samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Karls Garðars Þórleifssonar
tæknifræðings, Lerkilundi 32, Akureyri.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 11G á
Landspítalanum við Hringbraut og Heimahlynningu á
Akureyri fyrir einstaka aðhlynningu í veikindum hans.
Einnig viljum við þakka öllum þeim vinum og ætt-
ingjum sem veittu okkur stuðning og hjálp meðan
á Reykjavíkurdvölinni stóð og eftir heimkomuna til
Akureyrar.

Anna Freyja Eðvarðsdóttir
Ólöf Inga Andrésdóttir         Birkir Björnsson
Magnús Halldór Karlsson     Þórleifur Karl Karlsson
Arnar Freyr, Magnús Ingi og Erna Kristín Birkisbörn.

Elskulegur bróðir minn,

Sigurður Tryggvi Arason
fyrrum bréfberi, Sólvangi, áður Öldutúni 4,
Hafnarfirði,

lést laugardaginn 19. maí. Jarðarförin auglýst síðar.

Sigríður Aradóttir.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

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

Bogi Jóhannsson
rafvirkjameistari frá Vestmannaeyjum,
Furugrund 60, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi
sunnudaginn 20. maí sl. Útförin verður frá
Digraneskirkju þriðjudaginn 29. maí kl. 15.00.

Halldóra Guðrún Björnsdóttir
Jóhanna Bogadóttir
Eiríkur Bogason Guðbjörg Ólafsdóttir
Kristján Bogason Jóhanna Emilía Andersen
Svava Bogadóttir Kristján Bjarnason
Gunnar Bogason Bergþóra Aradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir samúð og hlý-
hug við andlát og útför ástkærs eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Níelsar Friðfinnssonar
Hlíðarvegi 19, 350 Grundarfirði.

Sérstakar þakkir sendum við þeim Gundu lækni og
henni Hildi ljósu fyrir einstaka aðhlynningu í veikind-
um hans.  Einnig viljum við þakka öllum þeim vinum
og ættingjum sem veittu okkur stuðning og hjálp
meðan á veikindum hans stóð. Strákarnir hans á Sóley
SH fá hjartans þakkir fyrir allar heimsóknirnar.

Jakobína E. Thomsen
Hallgrímur Óðinn Pétursson Jóhanna S. Ingimundardóttir
Friðfinnur Níelsson
Guðbjörg Jóhanna Níelsdóttir Kristján E. Kristjánsson
Birna Björk Níelsdóttir              Kristján Y. Brynjólfsson
Margrét Eyrún Níelsdóttir      Ævar Rafn Marinósson
og barnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Brynleifur Jóhannesson
bílamálarameistari, Stekkjargötu 81,
Njarðvík,

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
25. maí kl. 14.00.

Lilja Markúsdóttir
Jón Axel Brynleifsson Ingunn Sigurðardóttir
Brynja Brynleifsdóttir   Mallios Phillip Mallios
Jóhann Brynleifsson   Sigríður Garðarsdóttir
Karl Brynleifsson   Jónína Skaftadóttir
Tóbías Brynleifsson   Margrét Jónsdóttir
Jósep Brynleifsson   Melanie Brynleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
vegna andláts og útfarar móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Margrétar Árnadóttur

Nína Hrólfsdóttir Stígur Steingrímsson
Stefanía Hrólfsdóttir     Ívar Gissurarson
Margrét Jeanette Cela
Hrólfur Karl Cela
Edda Ívarsdóttir

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

Guðni A. Ólafsson
Núpalind 2, Kópavogi,

andaðist á Landspítala háskólasjúkrahúsi Fossvogi
miðvikudaginn 16. maí sl. Útförin fer fram í
Kópavogskirkju fimmtudaginn 24. maí kl. 15.00.

Valgerður Á. Blandon
Ingibjörg Unnur Guðnadóttir Ragnar Sigurðsson
Valgerður Selma Guðnadóttir Guðbjörn Björgólfsson
Þorbjörg Guðnadóttir   Helgi S. Reimarsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Auðunsson
frá Ysta-Skála, til heimilis að Stuðlaseli 15,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn
25. maí kl. 15.00.

                                Áslaug Ólafsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir
Auður Ólafsdóttir   Guðmundur T. Sigurðsson
Ólafur H. Ólafsson   Sigrún Konráðsdóttir
Þorri Ólafsson   Guðný Gísladóttir
                                      og barnabörn.

Katherine Houghton Hep-
burn (12. maí 1907 - 29. júní 
2003) var goðsögn í lifanda 
lífi. Hún hlaut fern Óskars-
verðlaun á ævinni og var 
mikils metin fyrir framlag 
sitt til leiklistar bæði í kvik-
myndum og á sviði. Hún var 
þekkt fyrir skarpar gáfur, 
prúðmennsku og óbilandi 
sjálfstæði. Hér koma nokkr-
ar staðreyndir úr lífi leikkon-
unnar sem var glæsileg fram 
á síðustu stund.

- Hepburn-fjölskyldan þótti 
mjög frjálsleg og talaði um 
alla hluti, allt frá pólitík til 
kynlífs.

- Faðir Hepburn lagði ríka 
áherslu á að börnin stunduðu 
líkamsrækt. Katherine vann 
meðal annars til verðlauna í 
skautaíþróttum. Þá stundaði 

hún golf og sund fram á átt-
ræðisaldur.

- Hepburn lék í flestum 
áhættuatriðum sjálf.

- Þegar Katherine var að-
eins fjórtán ára kom hún að 
eldri bróður sínum sem hafði 
hengt sig.

- Í mörg ár notaði Kather-
ine afmælisdag bróður síns, 
8. nóvember, sem sinn eigin. 
Það var ekki fyrr en í ævi-
sögu hennar sem hinn rétti 
fæðingardagur kom í ljós.

- Katherine giftist Ludlow 
Odgden Smith árið 1928. 
Hjónabandið entist þó ekki 
lengi og skildu þau árið 1934. 

- Fyrsta hlutverk Hepburn 
á móti Spencer Tracy var í 
kvikmyndinni Woman of the 
Year árið 1942.

- Tracy og Hepburn urðu 
ástfangin og þar með hófst 

eitt best þekkta ástarævintýri 
heims þrátt fyrir að Tracy 
væri giftur annarri konu.

- Tracy var kaþólskur og 
hafði verið giftur í átján ár 
þegar hann hitti Katherine. 
Hann skildi aldrei við eigin-
konu sína.

- Áður en Katherine hitti 
Tracy hafði hún átt í sam-
bandi við nokkra þekkta 
menn í Hollywood. Meðal 
annars við milljónamæring-
inn og flugmógúlinn Howard 
Hughes.

- Spencer Tracy virðist hins 
vegar hafa verið hennar eina 
og sanna ást. Hún tók sér frí 
frá kvikmyndaleik í fimm ár 
til að hjúkra Tracy á síðustu 
árum hans.

- Hepburn spilar stórt hlut-
verk í kvikmynd Martins 
Scorsese, Aviator, sem fjall-

ar um Howard Hughes. Held-
ur meira er gert úr sambandi 
hennar við milljónamæring-
inn sérvitra en efni standa 
til. Til dæmis fór hún ekki frá 
Hughes til að vera með Tracy 
heldur var sambandi þeirra 
lokið löngu áður en hún hitti 
Tracy.

- Katherine Hepburn lést 
29. júní 2003 af náttúrulegum 
orsökum, 96 ára gömul. 

Bonnie og Clyde skotin

„Þúsund orð hafa ekki eins 
mikil áhrif og eitt verk.“





Stundum velti ég 
því fyrir mér hvort 
tæknin sé að eyði-
leggja líf okkar. 
Ég geri mér grein 
fyrir því að hún 

bjargar ansi mörg-
um líka, en ég er 

samt ein þeirra sem 
fæ hroll af tilhugsuninni um 
gervigreind og genabreytingar. 
Þegar ég var lítil þóttist ég vera 
Laura í Húsinu á sléttunni í leikj-
um frammi í stofu. Það voru hest-
vagnarnir og hlynsýrópið, sem ég 
hafði þá ekki gerst svo fræg að 
smakka, sem heilluðu mig. Aðeins 
síðar, þegar ég uppgötvaði tilvist 
Amish-fólksins, ætlaði ég að flytja 
þangað.

Í dag er ég vissulega þakklát 
fyrir að sú hugsun dó í fæðingu, 
en samt þykir mér enn einhver 
sjarmi yfir liðinni tíð. Meira að 
segja íslenskri liðinni tíð, þó hún 
hafi líklega einkennst af moldar-
lykt og raka. 

Það er einmitt af því að ég er 
enn svo heilluð af liðinni tíð sem 
mér þykir stafræna væðingin svo-
lítið sorgleg. Ég veit fátt skemmti-
legra en að fletta gömlum mynda-
albúmum og gretta mig og fetta 
yfir gömlum myndum af mömmu, 
pabba, ömmu, afa, langömmu og 
mér sjálfri á gelgjunni.

Ég þekki mjög marga sem eiga 
stafrænar myndavélar. Ég þekki 
hins vegar fáa sem hafa fyrir því 
að prenta umræddar myndir út. 

Því eru varla til myndaalbúm yfir 
síðustu ár, og að sitja við tölvuna 
er bara ekki það sama.

Ég á lítinn bróður sem verður 
fjögurra ára í september. Mynd-
in af honum sem ég hef uppi við 
heima, stafræn, að sjálfsögðu, var 
tekin þegar hann var tveggja ára 
gamall. Hún er fölnuð. Farin, horf-
in, á bak og burt.

Mér þykir alveg óskaplega leið-
inlegt til þess að hugsa að leik-
skólabörn dagsins eigi ekki eftir 
að fá að njóta þeirrar ánægju að 
fletta gömlum myndaalbúmum, 
hlæja að múnderingum og roðna 
af skömm þegar fyrsti kærast-
inn/kærastan sér myndina af þeim 
sem ungabörnum, berum í baði. 
Er ég ein um það?

SIGURÐUR FLOSASON – JÓEL PÁLSSON
QUARTET

DOMO
í kvöld kl. 21:00

SIGURÐUR FLOSASON, alt saxófónn

JÓEL PÁLSSON, tenór saxófónn

VALDIMAR K. SIGURJÓNSS., kontrabassi

EINAR SCHEVING, trommur

Fyrsti íslenski diskurinn sem tekinn er upp og gefinn út í Kína

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

              

                    

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Það er engin leið að lýsa 
því sem tónleikagestir eiga 
von á í Hallgrímskirkju í 
kvöld. Þar sameinast kraft-
ar tveggja af voldugustu 
hljóðfærum landsins, Klais-
orgelsins og slagverkssafns 
Gunnars Kristinssonar, að 
viðbættum raddböndum 
Egils Ólafssonar og annar-
legum gítartónum.

Tónleikar Icelandic Sound Comp-
any eru liður í Listahátíð í Reykja-
vík en dúóið Gunnar Kristinsson 
slagverksleikari og Ríkharður H. 
Friðriksson gítarleikari hefur að 
þessu sinni fengið til liðs við sig 
listamanninn Egil Ólafsson og 
orgelleikarann Kirsten Galm.

Tónlist sveitarinnar, sem starf-
að hefur um nokkra hríð en aldrei 
leikið í Reykjavík áður, einkenn-
ist af frjálsum spuna en í tilefni 
staðsetningarinnar verður músík-
in formfastari en áður því að á tón-
leikunum verður lagt út af messu-
forminu.

„Þetta er óvenjuleg hljóðfæraskip-
an, óvenjuleg staðsetning, óvenju-
leg músík og óvenjulegur texti,“ 
útskýrir Egill Ólafsson kíminn. 
„Ég held að ég geti fullyrt að þessi 
hljóðfæraskipan sé einsdæmi, og 
þetta er miklu meira en bara slag-
verk, gítar, söngur og orgel.“ Sér-
staða ISC felst ekki síst í notk-
un á tölvum og hljóðbreytitækj-
um sem galdra og magna öll þau 
hljómbrigði sem kunnáttumenn 
geta framkallað úr hljóðfærunum. 

Þannig eru upphaflegir möguleik-
ar hljóðfæranna notaðir til fulls 
en verða um leið stökkpallur fyrir 
frekari vinnslu.

Slagverkssafn Gunnars er víð-
frægt og líklega einstætt á heims-
vísu, því þar er áherslan lögð á 
gong og tam-tam hljóðfæri sem 
skipta mörgum tugum. Hann hefur 
leikið á ásláttarsafn sitt á tónleik-
um vítt og breitt um Evrópu en síð-
ast heyrðist í því í Reykjavík fyrir 
aldarfjórðungi og nú hefur það líka 
stækkað til muna. „Það er heldur 
ekki rétt og sanngjarnt að tala bara 
um gítar þegar Ríkharður á í hlut,“ 
áréttar Egill því víst er að þar er 
enginn hefðbundinn strengjaslátt-
ur á ferð .

Íslendingarnir þrír hafa allir 
verið viðloðandi músík um ára-
bil. Gunnar er búsettur í Sviss og 
þar hefur sveitin haft sitt varnar-
þing en Gunnar starfar þar jöfn-
um höndum við tónlist og mynd-
list. Ríkharður hóf feril sinn í rokk-
inu en lærði síðar tónsmíðar. Hann 
kennir einnig tölvutónlist við Lista-
háskóla Íslands og Tónlistarskóla 
Kópavogs.

 Orgelleikarann fengu þeir fé-
lagar úr kantorsstól Universitäts-
kirche í Freiburg í Þýskalandi. 
Egill og Kirsten Glam komu fram 
á tónleikum með ISC þar í borg í 
fyrra og vöktu mikla lukku og fyrir 
dyrum stendur að sá fyrrnefndi 
komi á ný fram með þeim á kirkju-
listahátíð í haust.

Egill segir að tónlistin sé spuni í 
grunninn og hópurinn hefur líkt 
verkefninu við eins konar hljóð-
skúlptúra. „Við styðjumst við 
messuformið en erum á verald-
legum nótum í textunum; þeir eru 

byggðir upp á svipaðan hátt og 
hefðbundinn messutexti,“ segir 
hann og vísar til yfirskrifta messu-
hlutanna eins og iðrunar, játning-
ar og fyrirgefningar. Egill hefur 
skrifað út lagboða og samið nýjan 
texta fyrir þessa tónleika en fram-
lag hinna verður spunakenndara. 
Textinn felur í sér heimspekileg-
ar vangaveltur um vort jarðneska 
líf en blandast síðan hljóðmyndum 
sveitarinnar og stemningu húss-
ins.

Egill segir að þeir verði djarfir 
við að blanda saman stíltegund-
um á tónleikunum. „Menn munu 
heyra tónlist með nýjum formerkj-
um og alveg tónal-músík í dúr og 
moll. Eitt sinn var mikill ótti við að 
blanda þessu of mikið saman en við 
erum óhræddir við það enda held 
ég að í seinni tíð sé formið farið 
að skipta minna máli en útkoman,“ 
segir hann. 

Hallgrímskirkja er verðugur 
vettvangur fyrir þessa nýsköpun 
listamannanna. „Þetta er líka alveg 
makalaust hljóðfæri, þetta orgel,“ 
segir Egill sannfærandi þegar talið 
berst að staðsetningunni. „Tónlist-
in mun síðan bara flæða um Skóla-
vörðuholtið. Ég held að fólk ætti 
bara að mæta með opnum huga 
og taka á móti nýjum hljóðheimi – 
þetta verður vissulega hljóðheim-
ur sem menn heyra ekki á hverjum 
degi,“ segir Egill að lokum. 

Aðeins einir tónleikar eru fyr-
irhugaðir að þessu sinni og hefj-
ast þeir í Hallgrímskirkju kl. 20 í 
kvöld. Hægt er að nálgast aðgöngu-
miða á heimasíðu Listahátíðar en 
nánari upplýsingar og tóndæmi 
með sveitinni má finna á heima-
síðu hennar www.isc.is.
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„Allt eins og það á að vera...
200.000 naglbítum hefur 

gengið vel að finna rokkið í 
lögunum... Samleikur 
er lipur, fumlaus og
oft fyndinn.“ – ÞT, Mbl

„gamanleikur af guðs náð...
hitti í mark hjá krökkunum“

– SLG, RÚV

„glæsilega unnið sviðsverk með 
skínandi beittan brodd...

Frábær skemmtun – alvöru
hrollur. Flott verk, flottur leikur, 

flott sýning.“ – PBB, Fbl

„LA hefur hitt í mark og eignast 
fyndna og hæfilega ögrandi 

sýningu ... Drepfyndið“ – ÞT, Mbl

„gríðarlega áhrifamikil sýning“
– SLG, RÚV

„enn ein skrautfjöðurin
í hatt LA“ – HMB, akureyri.is

„fjögurra grímna hressandi 
helvíti... frábæra leiksýningu
í heimsklassa...“ – JJ, dagur.net

„mjög slípuð sýning... frammistaða 
leikendanna fjögurra örugg 

og jöfn“ – JVJ, Ísafold

„Þráinn Karlsson lék með 
þvílíkum tilþrifum að ég 

minnist þess varla að hafa séð 
hann gera betur. Þráinn var 
ískrandi viðbjóðslegur frá 

upphafi til enda“
– JVJ, Ísafold

„leikurinn var allur 
stórkostlegur...

leiksigur Þráins“ 
– SLG, RÚV

„Lýsingin afar áhrifarík ...
sýningin nánast fullkomin“

– HMB, akureyri.is

“skemmtilega teiknaðar klisjur 
úr nútímamenningu...

mæli með Svörtum ketti“
– MK, Mbl

„Óvenjuleg og áhrifamikil 
sýning... sem hefur mikið að 

segja“ – ÞT, Mbl

„Forvitnileg og manneskjuleg 
sýning sem skilur mikið eftir 

sig... með frábærri músík“
– KHH, Fréttablaðið

„Mjög ánægjuleg upplifun... ég 
mæli eindregið með þessari 
heillandi sýningu“ – HÁ, RÚV

„Tekst vel að skapa hlýlega og 
innilega stemningu... tónlistin 
einfaldlega æðisleg“ – ÞES, RÚV

„Ástúðlegt og lokkandi, hættulegt
og spennandi“ – IS, Kistan

„loksins, loksins! ...tímamóta-
leikhús“ – HH, Dagur.net

„gullfalleg tónlist Megasar...
fer Kjartan um hann höndum
hins þjálfaða leikhúsmanns; 

ég get ekki ímyndað mér
að nokkur maður hefði getað 

gert betri sýningu“
– JVJ, Ísafold

Sala áskriftakorta fyrir nýjan og spennandi 
leikhúsvetur hefst í ágúst. Vertu með!

Fullkomið brúðkaup
Litla hryllingsbúðin
Skoppa og Skrítla

Ævintýri á gönguför
Píkusögur

Ausa
Best í heimi

Les Kunz
Pabbinn

Auk þess buðum við
upp á fjölbreytt úrval

gestasýninga, sýninga 
frá fyrra ári, námskeiða 

og leiklestra:



Spænski hjartaknúsarinn Enrique 
Iglesias hefur sagt unnustu sinni, 
tenniskonunni Önnu Kournik-
ovu, að hann muni aldrei giftast 
henni. Enn fremur hefur söngvar-
inn engan áhuga á að eignast börn 
næstu átta árin hið minnsta. 

„Fyrir mér hefur eitthvað bréf-
snifsi sem staðfestir samband enga 
þýðingu. Öll sambönd ganga í gegn-
um sína erfiðu tíma og ég held að 
hjónaband komi ekki í veg fyrir það. 
Þvert á móti held ég að hjónaband 
auki á vandamálin,“ segir Iglesias 
sem vill þó ekki útiloka neitt í þess-
um efnum. „Ég þarf ekki á giftingu 
að halda í augnablikinu og ég held 
að ég sé ekki reiðubúinn fyrir börn. 
Ég er nýorðinn 32 ára og vil bíða til 
fertugs hið minnsta.“

Ekki er vitað hvaða áhrif þessi 
ummæli hafa á samband Iglesias 
og Kournikovu en þau hafa verið 
saman í fimm ár.

Vill ekki kvænast

Stórleikur ársins verður 
háður í kvöld þegar Liver-
pool og AC Milan mætast 
í úrslitum Meistaradeild-
arinnar í Aþenu. Freyr 
Bjarnason kannaði stemn-
inguna hjá tveimur eldheit-
um stuðningsmönnum.

Mikill viðbúnaður verður á „heima-
velli“ púllara hér á landi, Players, 
þar sem herlegheitin hefjast upp 
úr hádegi. Sýndar verða vel vald-
ar DVD-myndir fram eftir degi 
og klukkan 16.00 verður efnt til 
knattþrauta þar sem vegleg verð-
laun verða í boði. Engin skipu-
lögð dagskrá er aftur á móti fyrir 
hendi hjá Milan-aðdáendum, sem 
eru engu að síður þó nokkrir hér 
á landi.

Formaður Liverpool-klúbbsins, 
Jón Óli Ólafsson, tekur sér frí úr 
vinnu eftir hádegi í dag og ætlar 
að mæta snemma á Players til að 
taka þátt í dagskránni. Hann býst 
við hörkuleik, jafnvel enn erfið-
ari en þegar hann sá Liverpool 
vinna úrslitaleik liðanna í Istanbúl 
fyrir tveimur árum á ævintýra-
legan hátt. „Það er ekkert sætara 
en að vinna lið aftur,“ segir hann 
og hlær. „En þetta verður erfitt. 
Það eina sem maður getur gert er 
að styðja sitt lið og öskra og gera 
þetta að minnisstæðum og góðum 
degi og vona að þetta falli okkar 
megin.“

Jón Óli spáir sínum mönnum vita-
skuld sigri, 2-1, og til að tryggja 
að úrslitin falli réttu megin ætlar 
hann að klæðast sömu treyju 

og hann var í þegar hann fór til 
Istanbúl. „Það var rosalegt,“ segir 
hann um ævintýrið. „Ég hef farið 

á marga leikina á Anfield en það 
er varla hægt að lýsa þessu. Þetta 
var mesti tilfinningalegi rússíbani 
sem ég hef upplifað á ævinni.“ 

Útvarpsmaðurinn Valtýr Björn 
Valtýsson ætlar að horfa á leik-
inn einn heima hjá sér. „Ég býð 
engum upp á að vera í kring-
um mig þegar mitt lið spilar. Það 
væri einna helst að kærastan mín 
yrði hjá mér en hún skilur þenn-
an bilaða einstakling fullkom-
lega,“ segir Valtýr Björn. „Það er 
sennnilega ekki til skilningsríkari 
manneskja og hún ein getur þolað 
að vera í kringum mig.“

Valtýr, sem ætlar að klæðast 
gamalli Franco Baresi-treyju, 
spáir leiknum 3-1 fyrir sína menn 
í AC Milan. „Ef þeir spila sama 
leik og á móti United þá vinna 
þeir, það er bara svoleiðis. Forza 
Milan!“
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GULLHÁTÍÐ Á
GAUKI Á STÖNG

23. - 27. maí
Mið: Dúndurfréttir

21:00 - 01:00
Fim: Dúndurfréttir

21:00 - 01:00

Margverðlaunaður
stór Egils Gull á 
kr. 390 - öll kvöld.

Velkomin heim!

Léttöl

Brooke Shields fer með eitt að-
alhlutverka í nýjum þáttum sem 
heita Lipstick Jungle. Þættirnir 
eru byggðir á bók eftir Candace 
Bushnell, sem flestir kannast við 
sem höfund Sex and the City. NBC 
tekur Lipstick Jungle til sýninga í 
janúar 2008, en aðdáendur Sex and 
the City hafa þegar útnefnt þátta-
röðina sem arftaka hennar. 

Þættirnir fjalla um þrjár konur 
í toppstöðum í New York borg: 
ein þeirra er ritstjóri tískublaðs, 
önnur er fatahönnuður og sú 
þriðja framkvæmdastjóri í kvik-
myndaiðnaðinum. Shields leikur 
kvikmyndagúrúinn, með hlutverk 
ritstjórans fer Kim Raver úr 24, 
og Lindsay Price úr Beverly Hills 
og Coupling leikur hönnuðinn. 

Leikur í nýj-
um SATC

Enska leikkonan Kate Beckinsale 
hefur fengið sig fullsadda af því 
kynlífssvelti sem hún hefur mátt 
þola síðustu vikur en eiginmaður 
hennar, Len Wiseman, hefur varla 
sést á heimili þeirra skötuhjúa 
vegna mikillar vinnu að undan-
förnu. Wiseman er leikstjóri Live 
Free or Die Hard, nýjustu myndar 
Bruce Willis, og eyðir öllum sínum 

tíma í að klippa og kynna sitt nýj-
asta verk.  

„Hann þarf að bæta mér þetta 
upp. Ég mun ekki hleypa honum úr 
rúminu í mánuð,“ segir Beckinsale.

Kate saknar kynlífsins



Tónlistarkonunni Lay Low hefur 
verið boðið að koma fram á hátíð-
unum Canadian Music Week og 
South By Southwest sem fara fram 
í mars á næsta ári. Boðin komu 
eftir vel heppnaða seinni tónleika 
hennar á Great Escape-hátíðinni 
sem var haldin í Brighton um síð-
ustu helgi.

Sjö íslenskar hljómsveitir komu 
fram á hátíðinni en fimm þeirra 
voru valdar af tónleikabókur-
um hátíðarinnar á Iceland Air-
waves-hátíðinni í fyrra. Auk Lay 

Low tróðu upp 
hljómsveitirnar
Jakobínarína, Am-
iina, Seabear, Stór-
sveit Nix Noltes, 
Hafdís Huld, og 
Benni Hemm 
Hemm.

Edna Tletchet-
ero sem vinnur hjá 
fyrirtækinu Big 
Dipper Manage-
ment sem hefur að-
stoðað Amiinu og 
Jakobínarínu sagði 
þetta hafa verið 
mjög góða hátíð 
fyrir báðar sveit-
irnar. „Það spillti 
ekki fyrir hversu mikil athygli var 
á íslensku hljómsveitunum í heild 
sinni. Ísland var á allra vörum og 
góð sameiginleg kynning skilaði 
sér. Það er auðvitað með ólíkind-
um að 300.000 manna þjóð skili 
miklu fleiri böndum á eina af virt-
ustu bransahátíð heims heldur en 
nokkur önnur Evrópuþjóð og við 

erum glöð yfir því að vera hluti af 
þeirri senu,“ sagði Edna. 

Jakobínarína hélt tvenna tón-
leika og hefur nú verið staðfest 
að sveitin hitar upp fyrir bresku 
hljómsveitina Cajun Dance Party 
á tveggja vikna tónleikaferðalagi 
um Bretland í júlí næstkomandi. 

Lay Low boðið á tvær hátíðir

GJAFABRÉF

Verð frá kr.: 23.500

Aðrir söluaðilar:

Fyrir
heilsuna

Safapressa

UNKNOWN   kl. 5.50 - 8 - 10.10 
FRACTURE   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE CONDEMNED   kl. 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
SPIDERMAN 3   kl. 5.20

B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

ÞEIR ERU LOKAÐIR INNI OG MUNA EKKI HVAÐ
GERÐIST. ÞEIR TREYSTA ENGUM OG ÓTTAST ALLA.

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ FLOTTUM LEIKURUM.

Nýjung í ræstingum
– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsettinu

R
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UniFlex afþurrkunarsett 
og 2 örtrefjamoppur

1.398,-

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku
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Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

B.I. 14 ÁRA
B.I. 10 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 16 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

FRACTURE kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 6 - 9

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3    kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 11
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS    kl. 5 - 9
FRACTURE    kl. 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING    kl. 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3    kl. 5 - 8 - 10.50

UNKNOWN       kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE PAINTED VEIL       kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING       kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 6 - 9

ÞEIR ERU LOKAÐIR INNI OG MUNA EKKI
HVAÐ GERÐIST. ÞEIR TREYSTA ENGUM

OG ÓTTAST ALLA.

ÞEIR ERU LOKAÐIR INNI OG MUNA EKKI
HVAÐ GERÐIST. ÞEIR TREYSTA ENGUM

OG ÓTTAST ALLA.

ÞEIR ERU LOKAÐIR INNI OG MUNA EKKI
HVAÐ GERÐIST. ÞEIR TREYSTA ENGUM

OG ÓTTAST ALLA.

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ
FLOTTUM LEIKURUM.



Orðrómurinn um að stúlkurn-
ar í Spice Girls ætli að koma 
saman á ný fékk byr undir báða 
vængi í gær þegar sást til þeirra 
Geri Halliwell og Emmu Bunton 
yfirgefa heimili Richards Stann-
ard í Brighton, en hann var helsti 
upptökustjóri hljómsveitarinnar 
þegar hún var sem vinsælust. 

Hugsanleg endurkoma Krydd-
píanna á tónlistarsviðið hefur 

lengi verið í umræðunni en stelp-
urnar hafa ekki sungið saman 
síðan árið 2001. Fjölmiðlar í 
Bretlandi segjast hafa heimild-
ir fyrir því að Mel C hafi einnig 
verið á þessum meinta fundi, en 
Victoria Beckham mun víst ekki 
hafa verið boðuð enda upptek-
in við að undirbúa flutning fjöl-
skyldu sinnar frá Madrid til Los 
Angeles.

Kryddpíur á leynifundi

Mikil umræða hefur farið 
fram um auglýsingaherferð 
Öryggismiðstöðvarinn-
ar þar sem Lalli Johns er 
í aðalhlutverki. Nú hefur 
Öryrkjabandalagið kært 
hana til siðanefndar SÍA.

„Við teljum okkur hafa verið að 
vinna innan rammans. Aldrei er 
markmið að særa blygðunarkennd 
eða koma illa fram við einn né 
neinn,“ segir Eiríkur Aðalsteinsson 
framkvæmdastjóri og eigandi aug-
lýsingastofunnar Himinn og haf.

Öryrkjabandalag Íslands hefur 
nú kært stofuna vegna auglýs-
ingaherferðar til siðanefndar SÍA 
(Samband íslenskra auglýsinga-
stofa), sem hún vann fyrir Örygg-
ismiðstöðina: „Hver vaktar þitt 
heimili.“ Þar er Lalli Johns í að-
alhlutverki en í kærunni segir að 
verið sé að ala á ótta í garð Lalla 
– hann sé gerður að holdgervingi 
þess sem fólki ber að varast. 

Vísað er í frétt Fréttablaðsins 
þar sem fram kemur að Lalli hafi 
þegið þrjú hundruð þúsund krónur 
fyrir fyrirsætustörf sín, og sagt að 
það sé mikil fjárhæð sem erfitt sé 
fyrir hann að hafna. Af hverju Ör-
yrkjabandalagið kærir skýrist af 
því að margir heimilislausir ein-
staklingar, svo sem Lalli, séu ör-
yrkjar og því telur bandalagið sér 
skylt að gæta hagsmuna þeirra. 

Undir kæruna skrifar Daníel Ise-
barn Ágústsson hæstaréttarlög-
maður og segir  þar: „Undirritaður 
þekkir a.m.k. engin dæmi þess að 
maður hafi áður tekið þátt í auglýs-
ingu sem sýnir hann sjálfan í nei-
kvæðu ljósi.“

Áður en auglýsingaherferð-
in fór í loftið gekk Himinn og haf 
úr skugga um að hún væri réttu 
megin línunnar, bæði með því að 
skoða vel siðareglur SÍA, voru í 
samstarfi við fangelsisyfirvöld og 

lögreglu við gerð auglýsinganna 
auk þess sem auglýsingarnar voru 
bornar undir systur Lalla.

„Við höfum ekkert heyrt í Lalla 
en heyrðum í systur hans og hún 
er enn sama sinnis og áður. Ánægð 
með auglýsinguna,“ segir Eiríkur. 
Hann heldur því fram að Himinn 
og haf, sem og Öryggismiðstöðin, 
hafi gengið út frá því að auglýs-
ingarnar hefðu forvarnargildi. Að-
spurður hvort það segi sig ekki 
sjálft, í ljósi þess hversu mjög 
auglýsingastofan kannaði hvort 
auglýsingaherferðin stæðist ekki 
siðareglur og nyti samþykkis, að 
þeir hafi mátt vita að auglýsingin 
hafi verið á mörkunum vill Eirík-
ur ekki orða það svo.

„En það var aldrei markmið með 
auglýsingunni að gera Lalla Johns 
óleik. Auglýsingaherferðin hefur 
runnið sitt skeið og nú vonum við 
að þeim látum sem verið hafa um 
hana fari að linna.“

,, Kvikmynd sem snertir mann djúpt.”
 -Steven Rea, Philadelphia Inquirer.

,,Langbesta rómantíska stórmynd ársins.”
-Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.
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FALIN ÁSÝND

GOLDEN GLOBE
V E R Ð L A U N

BESTA TÓNLISTIN

SAMTÖK
GAGNRÝNENDA

BESTA HANDRIT

2 INDEPENDENT SPIRIT 
AWARDS TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI
BESTA HANDRIT

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

VERSLAÐU MIÐA Á NETINU Á

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
SPIDER MAN 3 kl. 6 10

BLADES OF GLORY kl. 3:40 - 5:50 - 8 12

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 3:50 L

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4:30 - 6 - 8 - 10 - 11:30 10

PIRATES 3 VIP kl. 4:45 - 8 - 11:10

ZODIAC kl. 8 - 9 - 11:30 16

THE REAPING kl. 5:50  - 10:10 16

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4 - 6:15 - 8 - 10 - 11:10 - 11:30 10

GOAL 2 kl. 5:50 7

ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 4 L

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 3:50 L

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 6 - 8 - 10 10 PIRATES / CARRIBEAN 3 kl  6 - 8 - 10 10

GOAL 2 kl  6 7

FÁÐU BÍÓMIÐANN SENDAN Í
 SÍMANN ÞINN  MEÐ MMS

“Besta kvikmynd Fincher til þessa.”
David Ansen, NEWSWEEK

“Mögnuð kvikmynd!” 
Leonard Maltin, ENTERTAINMENT TONIGHT

“Án efa besta mynd ársins til þessa.” 
Ó.F.

Frá D.Fincher leikstjóra SE7EN & FIGHT CLUB.HJ MBL

PANAMA.IS

VJV TOPP5.IS

DIGITAL-3D

DIGITAL

Mesta ævintýri fyrr og síðar...
...byrjar við hjara veraldar

“Besta Pirates myndin í röðinni! 
Maður einfaldlega gæti ekki búist við meira 
tilvalinni afþreyingarmynd á sumartíma.”

tv - kvikmyndir.is



ÍA eina liðið sem er án stiga

 Arnar Grétarsson sneri 
heim úr atvinnumennskunni um 
mitt síðasta sumar og gekk í raðir 
síns gamla félags Breiðabliks. 
Arnar spilaði með AEK í Grikk-
landi og Lokeren á atvinnumanna-
ferli sínum, en þessi 35 ára gamli 
miðjumaður kemur greinilega vel 
undan vetri. Hann átti frábæran 
leik á miðjunni gegn KR um síð-
ustu helgi, þar sem hann stýrði 
leik Blika með miklum sóma.

„Ég er sáttur með formið mitt, 
þetta er allt að koma og formið 
verður betra með hverjum leik. 
Ég er líka hættur að finna fyrir 
hinum þrálátu meiðslum sem ég 
var búinn að finna fyrir heillengi. 
Fyrir kannski einum og hálfum 
mánuði þurfti ég nánast súrefnis-
kút eftir leikina en nú get ég spil-
að 90 mínútur án þess að vera að 
drepast,“ sagði Arnar léttur í dúr 
við Fréttablaðið í gær. Arnar er 
fyrirliði liðsins og leiðtogahæfi-
leikar hans og reynsla koma ber-
sýnilega í ljós.

„Ég er auðvitað búinn að spila 
nokkra leiki á mínum ferli og heilt 
yfir er liðið nokkuð ungt, það er 
flott ef þeir ná að hlusta á eitt-
hvað sem ég segi. Ég fæ mikið 
út úr því að spila ennþá, annars 
væri maður ekki að þessu. Þetta 
er aðeins öðruvísi en þegar maður 
spilaði hérna í gamla daga þegar 
maður var að reyna að koma sér út 
í atvinnumennskuna, núna er það 

búið og ég er bara í þessu til að 
hafa gaman af þessu og það geri 
ég svo sannarlega,“ sagði Arnar.

„Við erum með fínan mannskap 
og við höfum verið heppnir með 
útlendinga. Þeir eru fínir leik-
menn auk þess sem margir ungir 
og efnilegir strákar hafa verið að 
koma upp. Hlutirnir þurfa þó auð-

vitað að falla svolítið með okkur. 
Það er skammt á milli þess að berj-
ast þarna uppi og að vera í tómu 
basli við botninn,“ sagði Arnar 
sem óttast eins og margir að FH 
sé að stinga af í upphafi móts.

„Það yrði skemmtilegra fyrir 
deildina ef hún er jafnari en ef 
FH klárar næstu leiki sína og hin 

liðin halda áfram að tapa stigum 
þá gerir það deildina aðeins leið-
inlegri, í það minnsta toppbarátt-
una. Ég hef ekki trú á að þeir mis-
stígi sig mjög oft en það gæti þó 
allt eins gerst. Mér finnst liðið 
þeirra samt sem áður bara sterk-
ari en í fyrra ef eitthvað er,“ sagði 
Arnar sem telur aðeins tímaspurs-
mál hvenær Blikavélin hrekkur í 
gang.

„Ef við höldum áfram að spila 
eins og við höfum verið að spila 
þá dettur þetta með okkur, það er 
engin spurning. Við áttum auðvit-
að átt að fá eitthvað út úr leiknum 
gegn Fylki og við hefðum alveg 
getað tekið þrjú stig á móti KR. 
Það sýnir bara hvað það er stutt 
á milli í þessu, það er mikilvægt 
að hala inn hverju einasta stigi,“ 
sagði Arnar en Blikaliðinu hefur 
verið hrósað fyrir góða knatt-
spyrnu í upphafi móts.

„Alveg frá upphafi höfum við 
lagt upp með að spila knattspyrnu. 
Ég er þannig hugsandi að ég hef 
meiri trú á því að boltinn fái að 
fljóta á milli leikmanna, og þannig 
er líka skemmtilegast að spila. Ég 
veit ekki hvort ég myndi endast 
í þessu ef þetta væru bara enda-
lausar kýlingar og hlaup. Við erum 
með lið sem getur spilað og ég tel 
okkur hafa sýnt það. Núna þurfum 
við bara að taka stig í hús,“ sagði 
glaðbeittur Arnar Grétarsson.

Blikinn Arnar Grétarsson var valinn leikmaður 2. umferðar Landsbankadeildarinnar af Fréttablaðinu. 
Arnar segir að ánægja ríki með spilamennskuna en stigin þurfi að fara að detta inn hjá Kópavogsliðinu.

Eyjólfur Sverrisson, 
landsliðsþjálfari Íslands í knatt-
spyrnu kom mikið á óvart þegar 
að hann valdi fjóra nýliða í 
20 manna landsliðshóp á móti 
Liechtenstein og Svíþjóð. 

Nýliðarnir fjórir eru Ragn-
ar Sigurðsson, Theódór Elmar 
Bjarnason, Birkir Már Sævars-
son og Gunnar Kristjánsson, 
en val þess síðastnefnda kom 
líkt og þruma úr heiðskýru lofti 
enda hefur Gunnar ekki enn leik-
ið leik með íslenska 21 árs lands-
liðinu og fór frá KR til Víkinga í 
vetur til að fá að spila meira. 

„Gunnar hefur mikla hæfi-
leika, er gríðarlega fljótur, 
áræðinn og mjög öflugur leik-
maður. Ég er búinn að fylgjast 
lengi með honum,“ segir Eyjólf-
ur um nýja landsliðmanninn sem 
sjálfur var ekki búinn að heyra í 
landsliðsþjálfarnum.

„Þetta kom skemmtilega á 
óvart en ég bjóst ekki við þessu. 
Ég er ekkert búinn að heyra frá 
Eyjólfi en Magnús Gylfason, 
þjálfari minn hjá Víkingi, lét mig 
vita í morgun. Maður er búinn að 
stefna að þessu síðan að maður 
var lítill en þetta kom kannski 
aðeins fyrr en ég bjóst við. Þetta 
sýnir að maður er að gera eitt-
hvað rétt. Ég fór frá KR yfir 
í Víking til þess að fá að spila 
meira og koma mér í landsliðið. 

Ég stefndi náttúrulega fyrst á 21 
árs landsliðið en það skemmir 
ekkert fyrir að landsliðið kom á 
undan,“ sagði Gunnar kátur. 

Eyjólfur er farinn að huga að 
framtíðarlandsliði Íslands enda 
hafa fjögur töp í röð gert út um 
alla möguleika íslenska liðsins 

að komast upp úr riðlinum. 
„Við vorum ekki líklegir til 

þess að komast upp úr þessum 
gríðarlega erfiða riðli. Við ætl-
uðum okkur að safna stigum og 
gera betur en við gerðum síðast.  
Framtíðin er björt, við eigum 
mikið af ungum og efnilegum 
strákum sem við bindum mikl-
ar vonir við. Að velja nokkra 
þeirra núna er einn liðurinn í því 
að fá þá meira inn í þetta.  Það 
er enginn 21 árs leikur núna á 
meðan þessir leikir eru og því 
vildi ég endilega nota tækifærið 
til þess að skoða þessa stráka. Ef 

að menn eru nógu góðir til þess 
að spila með A-landsliðinu þá er 
óþarfi fyrir þá að vera að spila 
með 21 árs liðinu.“

Það vantar marga leikmenn í 
liðið, Hermann Hreiðarsson og 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson eru 
meiddir, Eyjólfur reyndi ekki að 
hafa samband við Heiðar Helgu-
son sem hefur ekki gefið kost á 
sér vegna persónulegra ástæð-
ana og þá gaf hann Jóhannesi 
Karli Guðjónssyni óumbeðið frí. 

„Við viljum vinna þennan leik 
á móti Liechtenstein. Við vitum 
að það verður gríðarlega erf-
itt því þeir eru með öflugt og 
vaxandi lið og unnu meðal ann-
ars Lettland 1-0 á dögunum. Við 
förum síðan út til Svíþjóðar full-
ir sjálfstraust og viljum ná eitt-
hvað út úr þeim leik,“ segir Eyj-
ólfur og bætir við, „Ég er ekki 
bara að hugsa um úrslitin á 
morgun því ég er að hugsa fram 
í tímann og við viljum fara að 
koma þessum ungu og efnilegu 
mönnum inn í liðið. Við viljum 
halda góðum kjarna og reynslu 
og blanda það með ungum og 
efnilegum leikmönnum. Þannig 
viljum við búa til öflugt lið sem 
á einhvern tímann í framtíðinni 
góða möguleika á að taka þátt 
í stórmóti,“ sagði Eyjólfur að 
lokum.

Var búinn að fylgjast lengi með Gunnari

 Hörður Axel Vil-
hjálmsson, 19 ára bakvörður úr 
Fjölni, er farinn til reynslu hjá ít-
alska stórliðinu Vidivici Bologna, 
en Hörður dvelur í fimm daga hjá 
liðinu sem er eitt það virtasta í ít-
alska körfuboltanum. 

Með Bologna leika nú meðal 
annars Travis Best, fyrrum leik-
maður Indiana Pacers í NBA, og 
Daninn Christian Drejer. Hörð-
ur lék á Spáni fyrri hluta tíma-
bilsins en kom heim um áramót-
in og hjálpaði Fjölnismönnum að 
bjarga sér frá falli úr Iceland Ex-
press deild karla. 

Bologna er sem stendur á fullu 
í úrslitakeppninni en liðið endaði 
í 3. sæti í deildinni, einu sæti ofar 
en Jón Arnór Stefánsson og félag-
ar í Lottomatica Roma.

Hörður Axel til 
reynslu á Ítalíu

 KR-konur unnu 4-1 sigur 
á Blikum á Kópavogsvellinum í 
lokaleik 1. umferðar Landsbanka-
deildar kvenna í knattspyrnu 
í gær. Eftir jafnan fyrri hálf-
leik tók KR-liðið öll völd á vellin-
um í seinni hálfleiknum og vann 
góðan sigur. Edda Garðarsdótt-
ir kom KR á bragðið gegn sínum 
gömlu félögum þegar hún skoraði 
beint úr aukaspyrnu á 21. mínútu. 
Fram að því höfðu Blikastúlkur 
verið hættulegri aðilinn.
   Hrefna Huld Jóhannesdóttir 
kom KR í 2-0 á 49. mínútu þegar 
hún ýtti boltanum yfir marklín-
una eftir að Olga Færseth hafði 
átt skot í stöngina en Olga lagði 
síðan upp mark fyrir Katrínu 
Ómarsdóttur sem kom KR í 3-0 á 
51. mínútu. Greta Mjöll Samúels-
dóttir minnkaði muninn á 64. mín-
útu en innan við mínútu seinna 
kom Olga Færseth KR í 4-1 eftir 
stórglæsilegan undirbúning Ólínu 
Viðarsdóttur.

KR-konur byrja 
með stæl



Það ríkir mikil eftirvænt-
ing í Aþenu þar sem Liverpool og 
AC Milan leiða saman hesta sína í 
kvöld. Úrslitaleikurinn fer fram á 
Ólympíuleikvangnum sem rúmar 
72.000 manns en búist er við því að 
stuðningsmenn Liverpool verði í 
miklum meirihluta á vellinum.

Það ríkir bæði sjálfstraust og eft-
irvænting úr herbúðum beggja liða 
en úrslitaleikurinn frá árinu 2005 
er mönnum skiljanlega ofarlega í 
huga. Þar fór Liverpool með sigur 
af hólmi eftir vítaspyrnukeppni í 
einum eftirminnilegasta úrslitaleik 
síðari ára. 

AC Milan er talið ögn sigur-
stranglegra fyrir leikinn sam-
kvæmt veðbönkum en enginn af-
skrifar þó Liverpool sem hefur 
sýnt allar sínar bestu hliðar í Evr-
ópukeppninni á tímabilinu. Margir 
bíða hvað spenntastir yfir barátt-
unni á milli lykilmannanna tveggja, 

Stevens Gerrard fyrirliða Liver-
pool og Kaka, sem munu væntan-
lega takast á inni á miðsvæðinu. 
Reyndar er talið líklegast að Gerr-
ard spili á hægri kantinum í leikn-
um.

Stjórarnir tveir eru báðir takt-
ískir snillingar og leikurinn mun 
ekki síður ráðast af undirbúningi 
þeirra og hvernig þeir kortleggja 
andstæðinginn fyrirfram. Á blaða-
mannafundum í gær sendu þeir 
báðir skýr skilaboð.

„Við erum hérna af því við höfum 
verið að gera hlutina rétt og við 
eigum skilið að vera hér. Ég mun 
segja mínum mönnum fyrir leikinn 
að láta þetta tækifæri ekki renna 
sér úr greipum. Við vitum hvað við 
þurfum að gera en það er aldrei 
auðvelt að spila úrslitaleik í Meist-
aradeildinni. Við berum mikla virð-
ingu fyrir Milan, þetta er frábært 
lið og býr yfir mikilli reynslu eins 

og við sáum í leikjum liðsins gegn 
Manchester United. Liðið sem 
skorar á undan verður í góðum 
málum en lykilatriði er að muna af 
hverju við erum hér og halda sömu 
spilamennsku og við höfum gert í 
Evrópu á tímabilinu,“ sagði Rafael 
Benítez, stjóri Liverpool.

Byrjunarlið Carlos Ancelotti, 
stjóra Milan, er vitað um fyrir utan 
það hvort Filippo Inzaghi eða Al-
berto Gilardino muni spila með 
Kaka í fremstu víglínu. „Inzaghi 
skorar meira en Gilardino styður 
miðjumennina betur. Ég er þegar 
búinn að velja liðið en ekki einu 
sinni leikmennirnir vita það. Það 
eiga allir skilið að spila. Við þurf-
um að laða fram það besta gegn 
liði sem gefur fá færi á sér. Ég get 
þó sagt að að liðið er í góðum gír, 
við höfum undirbúið okkur af kost-
gæfni og allir eru tilbúnir í slag-
inn,“ sagði Ancelotti.

Spennan stigmagnast í Aþenu

Bónus-vinningur10milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!
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1. vinningur

MILLJÓNIRMILLJÓNIR

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

MILLJÓNIR
Á LAUSU!
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Potturinn er tvöfaldur og stefnir í 100 milljónir.
Ofurpotturinn stefnir í 30 milljónir og

bónusvinningurinn í 10 milljónir.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur

pottur22

„ég er alltaf í 
vinningsliðinu“

Endurtekur 
sagan sig?

Úrslitaleikurinn í Meistaradeild Evrópu
er alltaf stórviðburður, en þessi verður örugglega sérstakur.
Síðasti úrslitaleikur þessara liða var einhver sá drama-
tískasti í manna minnum. Enginn vill missa af þessum.

Leikurinn er að sjálfsögðu á Lengjunni. Þú getur 
líka aukið spennuna enn meira og tekið Sénsinn
og tippað í beinni.

Stærsti  leikur  ársins
Liverpool – AC Milan
miðvikudaginn 23.  maí



Léttleikinn í fyrirrúmi

VIÐ HÖFUM SÉÐ FRAMTÍÐINA,
HÚN ER TÓPAS!

TÓPAS TIL FÓLKSINS
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„Við höfum gert þetta einu sinni 
eða tvisvar áður. Aðallega vegna 
þess að það er illa gengið um á 
þessum hundasvæðum. Fólk hendir 
hundunum út úr bílunum en gleym-
ir að tína upp eftir þá,“ segir Stef-
anía H. Sigurðardóttir, einn af að-
standendum Tryggs, hagsmuna-
samtaka hundaeigenda. Félagið 
stóð fyrir skítatínslu á Geirsnefi, á 
sunnudaginn var, og mættu um tut-
tugu manns til tínslunnar. 

„Með þessu átaki viljum við 
vekja fólk til meðvitundar um að 
hundahald í borg er hundahald í 
borg en ekki í sveit. Það eru líklega 
sjö til átta þúsund hundar skráðir 
á landinu og þar af fimm þúsund á 
höfuðborgarsvæðinu. Menn verða 
að fara að hugsa dæmið öðruvísi 

og tína upp eftir sig því hundar 
eða jafnvel börn geta farið í þetta,“ 
segir Stefanía. 

Að sögn Stefaníu hefur bóluefni 
gegn lifrarbólgu í hundum vantað 
í þrjú ár og því eru komnar kyn-
slóðir hunda sem eru ekki varðar 
fyrir henni. „Það eru árstíðabundn-
ar sveiflur í veikindum hjá hundum 
og með því að skilja eftir úrganginn 
eykur fólk á smithættuna,“ segir 
Stefanía en tekur skýrt fram að 
lifrarbólga hunda geti ekki smitast 
í fólk. „Lifrarbólgan sem og aðrir 
sjúkdómar virðast skjóta reglulega 
upp kollinum og hvolpar sem eru að 
vaxa úr grasi eru sérlega móttæki-
legir fyrir þeim. Fólk sem er með 
got er hætt að fara út þar sem aðrir 
hundar eru vegna smithættunnar,“ 

segir Stefanía og bætir við. „Það er 
til dæmis ekki langt síðan ræktandi 
missti got vegna parvóvíruss.“

Í skítatínslunni á sunnudag voru 
tíndir tveir fullir ruslapokar af skít 
og öðru drasli, hátt í hundrað lítr-
ar. „Glerbrotin og stubbarnir eru 

hættulegir og geta stíflað melting-
arveginn hjá hundunum. Það eiga 
allir þetta svæði saman og þá verð-
ur það líka að fylgja að fólk sé sam-
taka í að hreinsa svæðið,“ segir 
Stefanía hundaeigandi.

Tíndu hátt í hundrað lítra af skít

Umslag væntanlegrar plötu Sir Paul McCartn-
ey, Memory Almost Full, þykir sláandi líkt um-
slagi fyrstu sólóplötu gítarleikarans Hilmars 
Jenssonar, Dofinn, sem kom út árið 1995.

Á báðum umslögunum er mynd af hæginda-
stól í forgrunninum með hvítum bakgrunni 
og eru titlar platnanna jafnframt á svipuðum 

stað á umslögunum. Hilmar sagðist í samtali 
við Fréttablaðið ekki hafa séð umslag McCartn-
ey. Fannst honum ákaflega ólíklegt að Bítill-
inn fyrrverandi hefði stolið hugmyndinni frá 
honum. „Þetta er bara ein af þessum skemmti-
legu tilviljunum,“ segir Hilmar, sem er aðdá-
andi McCartney eins og svo margir aðrir. „Ég 

hef nú ekki fylgst mikið með sólóferlinum 
hans hin síðari ár en ég hlustaði mikið á 
Bítlana og Wings og hans fyrstu sólóplöt-
ur þegar ég var pjakkur,“ segir hann. 

Að sögn Hilmars voru það hönnuð-
ir umslagsins sem ákváðu að 

setja hægindastólinn í for-
grunninn. „Þeir duttu 
niður á þetta eftir 
að þeir fengu titil-
inn á plötunni. Þeim 

fannst hann vera vísun í að það væri dofi í sam-
félaginu þar sem fólk væri kannski frekar að 
fókusera á veraldlega hluti heldur en eitthvað 
annað.“

Hilmar, sem er upptekinn við að fylgja eftir 
nýjustu plötu Tyft, Meg Nem Sa, í Evrópu og 
Bandaríkjunum, segist enn eiga eftir að fara 
á tónleika með McCartney. „Ég hef ekki ennþá 
farið en það fer kannski hver að vera síðastur.“ 

Bítill hermir eftir Hilmari Jenssyni

„Ég ætla að reyna að kaupa birtingu hjá einum til 
tveimur í viðbót. Allt er þetta fólk sem kemur oft 
fyrir á lista yfir vinsæla bloggara,“ segir Þórmund-
ur Bergsson hjá Media Com – birtingaraðila Byrs 
banka.

Byr hefur gripið til þeirrar nýstárlegu aðferðar að 
kaupa birtingu auglýsinga sinna hjá völdum blogg-
urum. Þeir fjórir sem þegar hafa verið valdir eru 
Óli Björn Kárason, Ellý Ármanns, Guðmundur Stein-
grímsson og Pétur Gunnarsson. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins fá þeir greitt í kringum fimmtíu 
þúsund krónur á mánuði en allt er það þó háð samn-
ingum milli bankans og bloggaranna hvers um sig.

Þórmundur, sem stjórnar þessu verkefni, segir að 
til standi að fá tvo til þrjá bloggara til viðbótar í þenn-
an hóp en um tilraunaverkefni er að ræða.

„Ég hef til dæmis ekki náð í Sóleyju Tómasdóttur. 
Hún er klárlega á listanum. Það skiptir okkur engu 
máli hvort bloggarinn er framsóknarmaður, sjálf-
stæðismaður, karl eða kona, við erum ekki 
að þessu eftir slíkum línum,“ segir
Þórmundur aðspurð- ur
hvort bankinn sé 
með vali sínu að 
reyna að ná um 
hið pólitíska 
svið.

Eingöngu
er um að 
ræða þá sem 

hýsa

bloggsíður sínar hjá mbl.is. Ástæðan er einkum sú 
að mbl.is vísar ekki auglýsingum inn á síður blogg-
ara sinna og gengur út frá því að bloggsíður þeirra 
séu eign bloggaranna. Hins vegar mun því svo hátt-
að, til dæmis á Vísi.is, að þar er auglýsingum veitt 
inn á síður bloggaranna og hafa þeir ekkert um það 
að segja.

Trausti Haraldsson, markaðsstjóri hjá Byr, segir 
bankann rétt að byrja. Byr sjái sér hag í því að 
vera inni á mbl.is en þar sé eldri markhópur, meiri 
ímynd og gæði. „Þarna fara almennt inn 130 þúsund 
á viku.“

Trausti bindur við það vonir að þetta styrki blogg-
heima. Skrif margra virðast full vinna og bankinn 
vill með þessu vekja athygli á persónulegri þjónustu 
sinni. „Þetta er nýr vinkill sem fólk skoðar. Vanda-
málið með hefðbundna miðla er að þar er reynt að 
hafa allt hlutlaust. Fólk hefur gaman af umbúðalaus-
um skoðunum.“

Þórmundur segir sig hafa langað að vera inni hjá 
topp fimm til sjö bloggurum og sjá hvað gerist. „Ellý 
til dæmis, einn mest lesni bloggarinn, henni fannst 
þetta frekar skemmtilegt og er allt í einu farin að 
hafa tekjur af pistlum sínum. Ekkert ósvipað og 
menn fá greitt fyrir pistla í Fréttablaðinu.“

Guðmundur Steingrímsson, einn þeirra útvöldu, 
segir enga skilmála í samningum. „Þeir vildu aug-
lýsa á heimasíðu minni og það er velkomið. Eins og 
auglýsendur eru almennt ekki að kaupa fjölmiðla þó 
þeir auglýsi í þeim. Þetta er hins vegar stór áfangi 
í sögu þessa miðils: gummisteingrims.blog.is,“ segir 
Guðmundur Steingrímsson.

„Guð minn góður, segi ég nú 
bara. Ég þekki sjálfa mig ekki 
þarna. Ég var 16 ára og algjör 
strákur, málaði mig aldrei, gekk 
í fötum af kærastanum mínum 
og hlustaði ekki á neitt nema 
teknó og rapptónlist.“

Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›

www.stillumhitann.is





FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Systir mín hefur staðið í 
ströngu í samskiptum sínum 

við Tryggingastofnun undanfar-
in misseri. Fyrir aldarfjórðungi 
þurfti að fjarlægja skjaldkirtil 
hennar en fyrir mistök voru kalk-
kirtlarnir teknir líka. Eftir það 
er ekki nóg að drekka tvö mjólk-
urglös á dag. Raunar verður skað-
inn aldrei bættur, því afleiddur 
heilsubrestur er mikill, en til að 
halda lífi er nauðsynlegt að taka 
stóra skammta af kalki daglega. 
Sem hún hefur gert og þar til ný-
lega að mestu á eigin kostnað.

var gerð áður en 
sjúklingar öðluðust lagalegan rétt 
gagnvart læknamistökum enda 
stóð aldrei til að draga einhvern til 
ábyrgðar. Hins vegar fannst syst-
ur minni alltaf dálítið skrýtið að 
þurfa sjálf að greiða hin nauðsyn-
legu kalklyf fyrir mistök opinbers 
starfsmanns. Árlega sótti hún um 
og fékk lyfjaskírteini frá Trygg-
ingastofnun sem veitti henni 500 
króna afslátt af hinum rándýru 
lyfjum. Það er reyndar töluvert 
moj að sækja um svona afslátt-
arkort, því í hvert skipti þarf að 
mæta til sérfræðings og greiða 
fyrir læknisvottorð. Persónulega 
hefði ég bara nennt að sækja um 
einu sinni enda húðlöt að eðlisfari, 
en það er systir mín ekki.

 eftir lækna-
mistökin komst hún að því fyrir 
tilviljun að til væri reglugerð 
sem segir að fólk í hennar stöðu 
eigi að fá lyfin ókeypis. Þegar 
hún spurði um ástæðuna fyrir 
að hafa ekki áður fengið þá rétt-
látu afgreiðslu fékk hún hortugt 
svar frá lögfræðideildinni um að 
henni væri nær, hún hefði aldrei 
kært ákvarðanir þeirra. Ósk um 
endurgreiðslu útlagðs kostnað-
ar var svarað með harðsnúinni 
sveit lögfræðinga sem í mála-
vafstri sínu síðan hafa sennilega 
kostað margfalda þá leiðréttingu 
sem farið var fram á. Eftir flókn-
ar krókaleiðir um myrkviði kerf-
isins hefur enn ekki fengist önnur 
niðurstaða en sú að mikilvægt er 
að vera við hestaheilsu í glímunni 
við stofnun sem vera á veikum 
skjól og vörn.

af alþjóðlegri ráð-
stefnu um bóta- og tryggingasvik 
játar forstjóri TR að sífelldur 
ótti við svindl kveiki tortryggni 
starfsfólks sem bitni aðallega 
á saklausum skjólstæðingum. 
Heiðarleikinn fer forstjóranum 
vel. Ef til vill heldur hann næst 
ráðstefnu um réttláta málsmeð-
ferð.

Á ég að gæta 
systur minnar?
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Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

www.toyota.is

Hilux - Enn betri með stærri vél
Nú er ekki hægt að standast það lengur að setjast undir 
stýri á Hilux Double Cab, fjallkóngi, vinnuþjarki og 
borgarbarni sem enginn stenst snúning við íslenskar 
aðstæður. Þú færð ekki styrk og öryggi á hagstæðara verði.

Nýr Hilux er með öflugri 3,0 lítra D-4D dísilvél (common 
rail turbo). Hann er rýmri, hljóðlátari, rennilegri og getur 
tekist á við mun kröfuharðari verkefni en áður.

Láttu reyna á'ann

Verð 3.090.000 kr.*

*Gildir fyrir Hilux Double Cab


