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Stórauknar líkur á
stuttu kjörtímabili
Verði samið um aðild að ESB á næstu misserum þarf að kjósa á ný til Alþingis til
að breyta stjórnarskrá. Nýtt þing þarf að fullgilda breytingu á stjórnarskránni.
EVRÓPUMÁL Stórauknar líkur eru

á því að næsta kjörtímabil verði
stytt eftir að meirihluta Alþingis
mistókst að ná fram breytingum á
stjórnarskrá fyrir þingrof.
Koma átti inn í stjórnarskrána
ákvæði sem gerði það mögulegt
að fullgilda breytingu á stjórnarskránni með þjóðaratkvæðagreiðslu í stað þess að rjúfa þurfi
þing og fá breytinguna samþykkta
af nýju þingi.
Það er yfirlýst forgangsmál
Samfylkingarinnar, sem kannanir

Jóhann Sigmarsson varð fyrir
fólskulegri árás
SÓMALÍA 30

á fylgi flokkanna benda til að
muni fara fyrir næstu ríkisstjórn,
að láta reyna á aðildarviðræður
við Evrópusambandið sem fyrst.
Verði aðildarsamningur gerður
á næstu misserum og samþykktur að því loknu í þjóðaratkvæðagreiðslu er útlit fyrir að kjósa
þurfi á ný til Alþingis. Nýtt þing
þyrfti að fullgilda þá breytingu á
stjórnarskránni sem tæki af tvímæli um að það framsal á ríkisvaldi sem talið er myndu felast í
Evrópusambandsaðild kæmist í

gildi áður en aðildarsamningurinn tæki gildi.
Hefði fyrirhuguð breyting á
fyrirkomulagi stjórnarskrárbreytinga verið samþykkt fyrir
kosningarnar nú hefði verið hægt
að fullgilda síðarnefndu stjórnarskrárbreytinguna í sömu þjóðaratkvæðagreiðslunni og ESB-aðildarsamningurinn yrði borinn undir.
Þetta kom fram á blaðamannafundi sem haldinn var í gær til að
kynna skýrslu nefndar um þróun
Evrópumála.
- aa / sjá síðu 8

Sjóræningjar láta
fátt stöðva sig

STENDUR AUTT Fjölmörg hús standa auð

í miðbænum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjöldi tómra húsa í borginni:

Tómu húsin
bíða dómsdags
SKIPULAGSMÁL Að minnsta kosti 29

hús standa að öllum eða mestum
hluta auð í miðbæ Reykjavíkur.
Tíð meirihlutaskipti í borgarstjórn Reykjavíkur eru helsta
orsök þess að húseignir eru auðar
eða í niðurníðslu. Þetta kemur
fram í máli húseigenda og talsmanna þeirra. Benedikt Sigurðsson, stjórnarformaður Festa og
Foldar fasteignaþróunarfélags,
gagnrýnir skipulagsmál borgarinnar og segir að ákvarðanataka
um þau hljóti að eiga að snúast um
langtímamarkmið en ekki geðþótta manna.
- jse/ sjá 32

Ógna stöðugleika krónunnar:

Vilja losa um
krónubréfin

STÍLL 50

Töffaratíska
hjá Gucci

EFNAHAGSMÁL Áhyggjuefni er

hvernig svonefnd krónubréf geta
ógnað stöðugleika krónunnar og
mikilvægt að eigendum þeirra sé
gefið tækifæri til að losa um þau
með skipulögðum og markvissum
hætti. Þetta sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra á ársfundi Seðlabankans í gær.
Svein Harald Øygard seðlabankastjóri upplýsti að bankinn
mæti nú úrræði sem gætu gert
óþolinmóðustu fjárfestunum sem
hafa verið bundnir af gjaldeyrishöftum kleift að skipta skuldabréfum sínum í íslenskar krónur
þannig að ekki komi niður á gjaldeyrisforða bankans. - óká / sjá síðu 4

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG
Spennandi
hlutverk

menning
apríl 2009

Hrólfur Sæmundsson
barítón er kominn með
samning við óperuna í
Aachen.
SÍÐA 2

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

GOTT FRAMTAK
Siggi Anton og
Guðbjörg Jóhannsdóttir felldu hugi
saman á viðskiptastefnumóti. BLS. 2

SÍÐA 6

ÍSLENKIR LESTARTEINAR Nemendur
við Borgarholtsskóla
smíða lestarteina
sem eiga að sameina betur þjóðir
Evrópu.

BLS. 2

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 18. APRÍL 2009

Stærsta leiklistarhátíð
Íslandssögunnar
Þjóðleikur á Austurlandi

„Ég ætla að láta
reyna á þetta“

Það gengur mikið á í starﬁ Bjarna Hauks Þórssonar
þessa dagana: Selma Björnsdóttir er nú í undirbúningsvinnu fyrir æﬁngar á Grease, ásamt samverkafólki
sínu: Þorvaldi Bjarna tónlistarstjóra, Brian Pilkington
leikmyndahönnuði og Maríu Ólafsdóttur búningahönnuði; vinnan fyrir frumsýningu á Grease í Loftkastalanum hinn 11. júní er í fullum gangi . Og ekki
nóg með það: í Loftkastalanum, sem varð að fullburða
leikhúsi vorið 1995, er verið að taka húsið í gegn. Þar
ætlar Bjarni Haukur að reka leikhús næstu árin: „Það
er verið að gera húsið aftur boðlegt fyrir fólk.“
MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Menningarog listamiðstöð
Hafnarfjarðar.

Opið alla daga kl. 11 – 17
og ﬁmmtudaga til kl. 21.
Lokað á þriðjudögum.

Strandgata 34
www.hafnarborg.is

4. apríl – 10. maí
2009

Þ

að er verið að taka upp
teppi og laga gólf. Stólarnir komu úr Regnboganum og voru alls ekki
óþægilegir, en það þurfti
að laga gorma og setur. Það hefur
ekkert verið hugsað um þá. Svo er
bara verið að taka allt í gegn: rafmagn, klósettin. Þetta er dýr framkvæmd en það er ódýrara en að
byggja frá grunni, fara inn í hrátt
rými og breyta því í leikhús.“

Pabbinn og fleira
Bjarni hefur hin síðari ár lagt
gjörva hönd á margt: hann leikstýrði síðla vetrar sýningu í Þjóðleikhúsinu og hafði þá um nokkurt
skeið einbeitt sér að samningu og
flutningi
einsmannssýninga:

Veðurskrift
Weather Writing
Guðrún
Kristjánsdóttir

Pabbanum og Hvers virði er ég?
Hann ætlar reyndar um næstu
mánaðamót að setja upp nokkrar
sýningar af Pabbanum. Sýningar
eru orðnar 120 og tíundi hver
Íslendingur hefur séð sýninguna.
Enn fleiri eru kunnugir leikstíl og
kómískum tilþrifum Bjarna af
Hellisbúanum, sem er ein fjölsóttasta leiksýning íslensk síðari áratuga. Þetta er vanur maður: hefur
staðið fyrir leiksýningum og sjónvarpsþáttaframleiðslu hér heima
og víðar um Norðurlönd. Var því
að undra að hann kæmi sér upp
leikhúsaðstöðu?

Dagar Loftkastala
Sú frétt barst út síðla vetrar að
Bjarni Haukur væri búinn að taka

Loftkastalann á leigu. Eigendur
hússins höfðu þá horfið í bili frá
þeim áætlunum að rífa gamla
Sindrahúsið og byggja þar stórhýsi með íbúðum fyrir aldraða.
Staðföst ákvörðun Bjarna að hefja
á ný leikhúsrekstur í húsinu kom á
óvart: eftir að Flugfélagið Loftur
rann inn í samsteypuna Leikfélag
Íslands og það fór litlu seinna í
þrot töldu flestir að dagar leikhúsrekstrar vestur á Seljavegi væru
taldir, þótt Sigurður Kaiser héldi
þar áfram um nokkra hríð. Það
eru rúm tuttugu ár síðan leiksýningar hófust þar í gamla vélasalnum sem gengur vestur úr húsinu:
fyrst fór þangað inn Frú Emelía.

Framhald á bls. 4

Listamannsspjall
sunnudag kl. 15.

VORIÐ GÓÐA GRÆNT OG HLÝTT Fjörið var allsráðandi þegar þessir glaðlegu strákar úr Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ

sprettu úr spori niður grasbalann sem fyrr en varir verður orðinn iðagrænn.

Sjá dagskrá á bls. 20 og 49 eða á:

www.ferdafagnadur.is

Norrænt
velferðarsamfélag

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Áfram
Skólahreysti!
Munið keppnina
í kvöld á RÚV kl. 18

– AÐALSTYRKTARAÐILI
SKÓLAHREYSTI
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Umferðarstofa upplýsir kaupendur einkanúmera fyrir bíla ekki um hvenær fara á með bílana í skoðun:

Segir bifreiðaeigendur leidda í gildru
SAMGÖNGUR Eigandi bíls með einkanúmer

Árni Páll, er þá búið að banna
ykkur að rassskella stuttbuxnadeildina?
„Já, en er hún ekki hvort eð er
mestöll komin í mútur?“
Lög voru samþykkt á Alþingi á fimmtudag sem kveða á um að óheimilt sé að
beita börn líkamlegum eða andlegum
refsingum. Dómur sem bar blak af
flengingum var kveikja málsins. Árni Páll
Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar,
er formaður allsherjarnefndar.

hefur verið sektaður um 15 þúsund krónur fyrir að láta ekki skoða bíl sinn í réttum
mánuði. Hann segir að svo virðist sem verið
sé að leiða eigendur einkanúmera í gildru.
Bíll Ásgeirs Þormóðssonar er með einkanúmerið ERR 1. Fastanúmer bílsins endar
hins vegar á tölustafnum átta, og hefur
Ásgeir því látið skoða bílinn í ágúst ár hvert
frá árinu 1997, athugasemdalaust.
Ásgeir fékk nýverið bréf frá Sýslumanninum í Bolungarvík þar sem honum er bent
á að skoða eigi bílinn í janúar, þar sem
einkanúmerið endar á tölustafnum einum.
Að auki er hann sektaður um 15 þúsund
krónur, en greiði hann innan mánaðar lækkar sektin í 7.500 krónur.
Hann segist afar ósáttur við þessar

aðfarir, enda sé að sínu mati skýrt í reglum
að miða eigi við fastanúmer bíls þegar
ákvarðað er hvenær á að skoða bílinn.
Hjá Umferðarstofu fengust þær upplýsingar að samkvæmt reglugerð eigi að skoða
bíla með einkanúmerum sem enda á tölustaf í þeim mánuði ársins sem tölustafurinn
gefur til kynna. Endi númerið á bókstaf beri
að láta skoða bílinn í maí ár hvert. Engu
skipti í því samhengi hvert fastanúmerið sé.
Bifreiðaeigendur sem kaupa einkanúmer
þurfa sjálfir að afla sér upplýsinga um þær
reglur sem gilda um skoðun ökutækjanna,
samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu.
Stofan hefur hingað til ekki upplýst um reglurnar að fyrra bragði þegar slík númer eru
keypt.
- bj

FÆRRI EINKANÚMER
Í kringum fjögur þúsund einkanúmer hafa verið
framleidd hér á landi frá því fyrst var boðið upp
á þann möguleika, samkvæmt upplýsingum frá
númeradeild fangelsisins að Litla-Hrauni. Daglega
eru framleidd þrjú til fjögur slík númer, en einhver
eru endurgerðir af skemmdum eða týndum
númerum.
Samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu
voru 164 einkanúmer keypt eða endurnýjuð á
fyrstu þremur mánuðum ársins 2009. Það er rúmlega 40 prósentum minna en á sama tímabili í
fyrra, þegar 281 númer var keypt eða endurnýjað.
Framleiðsla á hefðbundnum bílnúmerum hefur
einnig dregist verulega saman, og hefur ekki verið
minni í 20 ár. Nú eru um 50 númeraplötur framleiddar á dag, en voru um 1.000 þegar mest var.

Stjórnarflokkar ósammála:

Heimild fyrir
Helguvík samþykkt á þingi
STJÓRNMÁL Alþingi samþykkti
í gær með 38 atkvæðum gegn
níu að veita iðnaðarráðherra
heimild til að semja fyrir hönd
ríkisstjórnarinnar við Century Aluminium Company og
Norðurál Helguvík ehf. um álver
í Helguvík.
Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokks, sagðist
hins vegar undrast að þingmenn
Vinstri grænna og Mörður Árnason, varaþingmaður Samfylkingar, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingmaður Samfylkingar og
fyrrverandi umhverfisráðherra,
gætu ekki greitt atkvæði með
stjórnarfrumvarpinu sem fæli
í sér atvinnuuppbyggingu sem
ekki veitti af í því ástandi sem
nú ríkir. Tæplega nítján hundruð
manns eru atvinnulausir á Suðurnesjum.
- jse

SAMEINUÐ EVRÓPA Aðalsteinn ásamt

nemendum úr Borgarholtsskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nemar úr Borgarholtsskóla:

UPP VAR HAFINN BIKARINN Á STÍGAMÓTUM AF ÞESSU TILEFNI Stígamót og velunnarar skáluðu hér eru Björg Gísladóttir, Arnar

Gíslason, Kristín Tómasdóttir, Fríða Rós Valdimarsdóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristbjörg Kristjánsdóttir, Sóley Tómasdóttir og
Guðrún Jónsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kaup á vændi refsiverð

Kosningabaráttan hafin:

Kaup á vændi hafa verð gerð refsiverð. Fagnað var í Stígamótum. Þingmaður
Sjálfstæðisflokksins segir öfl í stjórnarflokkum fá að dæla málum í gegn og
gagnrýnir að mál sem þetta séu afgreidd í flýti meðan brýnni mál bíði.

Þingi lauk í gær

STJÓRNMÁL Skálað var í kampavíni

STJÓRNMÁL Þingi var frestað í
gærkvöldi og halda þingmenn
nú í kosningabaráttu nema þeir
átján sem ekki gefa kost á sér.
Guðbjartur Hannesson, forseti
Alþingis, hvatti þingmenn og
stjórnmálasamtök til að halda
í góða og heiðarlega kosningabaráttu. Arnbjörg Sveinsdóttir,
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, tók til máls og þakkaði
meðal annars starfsfólki þingsins fyrir það æðruleysi sem það
sýndi þegar mótmælin stóðu sem
hæst í janúar.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tilkynnti svo að lokum
að þinginu væri frestað þegar
hún las upp úr bréfi sem hún
hafði ritað ásamt Ólafi Ragnari
Grímssyni, forseta Íslands.
- jse

og fagnað á skrifstofu Stígamóta í
gærkvöldi af því tilefni að Alþingi
samþykkti frumvarp sem gerir það
refsivert að greiða fyrir vændi.
Lögin tóku þegar gildi þannig að
verði einhver staðinn að slíku má
hann eiga von á sekt eða fangelsi í
allt að einu ári.
„Þetta hefur afar mikilvæga
táknræna þýðingu, finnst okkur,“
sagði Guðrún Jónsdóttir, talskona
Stigamóta. „En ekki aðeins fyrir
okkur heldur alla kvennahreyfingu og þar að auki, að ég tel, meirihluta fólks af öllum flokkum og
báðum kynjum ef skoðanakönnun
Capacent frá árinu 2007 er marktæk en hún sýndi að sjötíu prósent
þjóðarinnar eru hliðholl þessari
breytingu. Við hrósum því þessari
feminísku ríkisstjórn í hástert.“
Þar með hefur Ísland orðið
þriðja þjóðin til að fara hina svo-
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Ung Vinstri græn bjóða í grillpartý í dag kl. 17
í kosningamiðstöð UVG á Suðurgötu 3. Vertu með!
Svandís Svavars plokkar gítarinn af sinni alkunnu snilld.

kölluðu sænsku leið, því Svíar stigu
fyrstir þetta skref en Norðmenn
samþykktu lög sem þessi fyrir
skemmstu. Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna og einn flutningsmanna frumvarpsins, segir að
eftir því sem fleiri lönd feti þessa
sænsku leið, þeim mun meiri árangur náist gegn mansali. Hann segir
einnig að í Svíþjóð hafi götuvændi
minnkað og færri konur leiðst út í
vændi frá því lögin voru sett þar.
En verður vændið ekki aðeins
enn meira falið í undirheimunum
eftir þessa breytingu og því harðara og erfiðara við að eiga? „Það
verður alltaf eins ósýnilegt og það
þarf til að viðskiptavinirnir sjáist
ekki en nógu sýnilegt til að hægt
sé að selja það,“ svarar Guðrún.
„Þannig að ég held að þetta breyti
engu þar um.“ Hún segir einnig
mikilvægt að þjóðin sé farin af
þeirri leið að vændi sé í raun lög-

legt og fjölmiðlar meira að segja
farnir að fjalla um það sem viðtekinn hlut. Atli segir að nauðsynlegt
hafi verið að banna vændi eftir að
Sjálfstæðisflokkurinn hafi lögleitt
það með breytingu á hegningarlögum árið 2007.
„Það er bara kjaftæði,“ segir Ólöf
Nordal, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. „Þetta hafði verið svona í
hegningarlögum frá því 1940, menn
eru aðeins að slá sig til riddara með
því að tala svona.“ Hún gagnrýnir
vinnubrögðin. „Því var kippt út úr
allsherjarnefnd og í raun hef ég
ekki fengið tíma til að kynna mér
frumvarpið því asinn er svo mikill.
Þetta virðist vera eitt af þessum
málum sem samið hefur verið um
við öfl innan stjórnarflokkanna
að fá að dæla í gegn. Miðað við
ástandið í þjóðfélaginu finnst mér
nú að við þurfum að drífa okkur við
önnur mál.“
jse@frettabladid.is

Vilja sameina
þjóðir Evrópu
með lestarsmíð
FÓLK Nemar við málmdeild

Borgarholtsskóla eru nú í óða
önn að ljúka við gerð líkans af
lestarteinum sem hefur tekið tvö
ár að smíða. Þeir fylgja sérstöku
lestarlíkani sem er samvinnuverkefni 24 evrópskra skóla og
verður frumsýnt í húsakynnum
Evrópusambandsins í Brussel í
næstu viku.
„Skólunum var skipt í þrjá
hópa sem fengu það verkefni að
smíða lestarvagna eða -teina,
sem tákna sameinaða Evrópu,“
segir Aðalsteinn Ómarsson,
kennari og umsjónarmaður
verksins hérlendis. Hann er
ánægður með framvindu þess og
segir þjóðirnar hafa lært ýmislegt af samstarfinu.
-rve/sjá Heimili og hönnun

MENNTAMÁL
Orkuvísindi á Ásbrú
Undirritaður hefur verið samstarfssamningur um uppbyggingu
rannsóknarseturs í orkuvísindum á
gamla varnarsvæðinu sem hlotið
hefur nafnið Ásbrú. Þar á að stunda
rannsóknir á sviði orkuvísinda,
einkum á sviði jarðvarma og annarrar
endurnýjanlegrar orku og innlendrar
orkuframleiðslu.

Skoðanakönnun Fréttablaðsins um afturköllun aflaheimilda:

Meirihluti vill afturkalla kvóta
SKOÐANAKÖNNUN 62,5 prósent segjast vilja afturköllun núgildandi aflaheimilda, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. 37,5 prósent eru því mótfallin.
Nokkur munur er á afstöðu fólks eftir bæði kyni
og búsetu. Konur eru mun frekar fylgjandi afturköllun aflaheimilda en karlar. 68,0 prósent þeirra eru
því hlynnt, en 58,2 prósent karla. Þá eru 69,1 prósent
íbúa á höfuðborgarsvæðinu hlynnt því að kvóti verði
afturkallaður, en 52,5 prósent íbúa á landsbyggðinni.
Mikill meirihluti kjósenda Samfylkingar og
Vinstri grænna er hlynntur afturköllun veiðiheimilda. 79,7 prósent kjósenda Samfylkingar og 77,2 prósent kjósenda Vinstri grænna.
Meirihluti kjósenda Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks er hins vegar andvígur því að aflaheimildir verði afturkallaðar; 58,6 prósent kjósenda
Framsóknarflokks styðja ekki slíka afturköllun og
68,5 prósent stuðningsmanna Sjálfstæðisflokks eru
því mótfallin.
Af þeim sem ekki gefa upp stuðning við stjórnmálaflokk segjast 63,1 prósent vera hlynnt afturköllun kvóta, en 36,9 prósent eru því andvíg.

Á að afturkalla núgildandi
aflaheimildir?
Nei
37,5

%
Já
62,5

Skv. könnun Fréttablaðsins 14.4. 2009

Hringt var í 800 manns þriðjudaginn 14. apríl og
skiptust svarendur jafnt eftir kyni og hlutfallslega
eftir búsetu. Spurt var; Á að afturkalla núgildandi
aflaheimildir? 76,8 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
- ss
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Forsætisráðherra vill samstarf við Seðlabanka Evrópu samhliða viðræðum um aðild að Evrópusambandinu:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

128,24

128,86

Sterlingspund

189,68

190,6

Evra

167,38

168,32

Dönsk króna

22,467

22,599

Norsk króna

19,029

19,141

Sænsk króna

15,156

15,244

Japanskt jen

1,2897

1,2973

SDR

190,46

191,6

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,2212
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

ERIC HOLDER Dómsmálaráðherra

Bandaríkjanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Minnisblöð um pyntingar:

Vonbrigði með
afstöðu Obama
BANDARÍKIN, AP Jafnt mannrétt-

indasamtök sem fyrrverandi
fangar Bandaríkjahers leyndu
ekki vonbrigðum sínum með yfirlýsingu Baracks Obama um að
starfsmenn leyniþjónustunnar
CIA verði ekki sóttir til saka þótt
sannað verði að þeir hafi stundað
pyntingar.
Minnisblöð leyniþjónustunnar
um pyntingaraðferðir voru birt
opinberlega á fimmtudag. Þar
kemur fram að við yfirheyrslur
höfðu starfsmenn leyniþjónustunnar heimild yfirboðara sinna
til að beita fanga harðræði og
pyntingum.
Obama brást við með því að
fordæma pyntingarnar, en segja
leyniþjónustumennina samt ekki
þurfa neitt að óttast.
- gb

AKUREYRI
Sumarnám í HA
Ákveðið hefur verið að bjóða upp
á sumarnámskeið í Háskólanum á
Akureyri í sumar. Áætlunin um þau
námskeið var kynnt fyrir háskólaráði
í gær. Alls eru þetta 32 námskeið en
einnig er boðið upp á að taka próf í
150 námskeiðum í ágúst. Í tilkynningu
frá skólanum segir að þetta sé gert til
að koma til móts við óskir nemenda.

LEIÐRÉTTING
Í Fréttablaðinu í gær var sagt að
Eiríkur Tómasson væri prófessor
við Háskólann í Reykjavík. Það er
rangt. Eiríkur er prófessor í lögum við
Háskóla Íslands.

Peningastefnuna á að endurskoða
EFNAHAGSMÁL „Ég hef ekki farið

leynt með þá skoðun mína að eitt
af forgangsverkefnum næstu ríkisstjórnar á að vera umsókn um
aðild að Evrópusambandinu og
upptaka evru,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra. Hún
flutti ræðu á ársfundi Seðlabankans í gær.
Samhliða aðildarviðræðum vill
Jóhanna að leitað verði samninga
um hvort og hvernig Seðlabanki
Evrópu gæti stutt við gengi krónunnar þar til unnt verði að taka hér
upp evru. „Ljóst er að hvers kyns
samvinna við Seðlabanka Evrópu
myndi auka trúverðugleika Seðlabanka Íslands og gera honum auð-

veldara að ná fram markmiðum
sínum um stöðugleika,“ segir hún
og bendir á að þjóðir á borð við
Dani, sem ekki hafi tekið upp evru,
hafi notið aðstoðar Seðlabanka
Evrópu. „Og bankinn hefur aðstoðað aðrar þjóðir, svo sem Ungverja,
í þeirra erfiðu aðstæðum.“
Þá kveður Jóhanna tíma kominn
á endurskoðun peningastefnunnar.
„Ég hef því ákveðið að fela nýrri
peningastefnunefnd Seðlabankans
að fara yfir kosti og galla þess að
breyta peningastefnunni og gera
tillögu til stjórnvalda með hliðsjón
af því mati. Jafnframt tel ég rétt
að Seðlabankinn leggi mat á hvernig við getum stigið mikilvæg skref

til þess að koma okkur út úr verðtryggingunni.“
Auk þessa boðar Jóhanna að
farið verði að tillögum finnska
bankasérfræðingsins Kaarlos
Jänneri og þegar verði á vegum
forsætisráðuneytisins undirbúnar tillögur um að færri ráðuneyti
hafi með löggjöf á sviði fjármálamarkaðar að gera. Þá eigi sem
fyrst eftir kosningar að setja á
fót nefnd sem kanni kosti og galla
aukins samstarfs milli Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins eða
sameiningar stofnananna.
Svein Harald Øygard seðlabankastjóri kveðst fylgjandi slíkri
sameiningu, sem sé í takt við þróun

Á ÁRSFUNDI Í GÆR Svein Harald Øygard
seðlabankastjóri, Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra, Ragnar Arnalds seðlabankaráðsmaður og Gylfi Magnússon
viðskiptaráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

eftirlitsmála á fjármálamörkuðum
í öðrum löndum.
- óká

Rekstrargjöld SÍ tvöfölduðust:

Eftirlit aukið með
gjaldeyrishöftum

1,1 milljarður
króna í ráðgjafa
EFNAHAGSMÁL

Rekstargjöld
Seðlabanka
Íslands tvöfölduðust á árinu 2008,
fóru úr 1,5 milljörðum króna árið
áður í 3,0 milljarða.
LÁRA V.
Fram kom í
máli Láru V. Júlí- JÚLÍUSDÓTTIR
usdóttur, formanns bankaráðs Seðlabankans
á ársfundi hans í gær, að mikil
kostnaðaraukning skrifist á
umsvif vegna falls fjármálakerfisins á árinu. Þannig hafi ráðgjafarkostnaður vegna hrunsins
numið 1,1 milljarði króna.
Lára fór yfir starfsemi bankans á árinu, sem hún taldi að yrði
lengi minnst fyrir hremmingarnar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.
- óká

Svipaðar reglur verða um eftirlit með gjaldeyrishöftum og með peningaþvætti.
Seðlabankinn eykur eftirlit. Forgangsaðgerðir efnahagsmála þær sömu hvort
sem er með krónu eða án. Vinna á skýrslu um mismunandi gengisfyrirkomulag.
EFNAHAGSMÁL „Almennt lít ég svo á

að allar helstu forgangsaðgerðir í
peninga- og ríkisfjármálum næsta
árið séu að meira og minna leyti
þær sömu, án tillits til þess hvort
Íslendingar kjósa að nýta sér kerfi
sveigjanlegs gengis á grundvelli
krónunnar eða taka upp annað
gjaldmiðilsfyrirkomulag eins og
með aðild að myntbandalagi Evrópuríkja,“ segir Svein Harald
Øygard seðlabankastjóri. Hann
fór yfir stöðu og horfur í efnahagsmálum og aðsteðjandi verkefni Seðlabankans í ræðu á ársfundi bankans síðdegis í gær.
Seðlabankastjóri upplýsti að
bankinn vildi leggja sitt af mörkum til opinberrar umræðu og
væri því unnið að því að uppfæra
skýrslu bankans frá 1997 um
aðdraganda og áhrif stofnunar
Efnahags- og myntbandalags Evrópu (EMU). „Á sama hátt verður
unnin rannsóknarskýrsla um kosti
og galla mismunandi gengisfyrirkomulags, þar á meðal inngöngu í
EMU. Lykilþáttur í þessari greiningu verður spurningin um hlutverk krónunnar við að draga úr
hagsveiflum eða sem sjálfstæð
uppspretta sveiflna.“
Brýnustu verkefni hagstjórnarinnar segir Svein Harald að
hafa hemil á verðbólgu og stuðla
að stöðugu gengi krónunnar. Í
þessu ferli segir hann gjaldeyrishöftin illa nauðsyn og herði nú
Seðlabankinn enn frekar eftirlit
sitt með því að farið sé að settum reglum í þeim efnum. „Komið
verður á fót nýrri eftirlitseiningu
og reglum verður breytt á þann
veg að bönkum verði skylt að til-

Kaupþing Edge-reikningar:

Kaupþing átti
fyrir kröfunum
VIÐSKIPTI „Ánægjulegt er að
geta upplýst hér að eigur Kaupþings nægja til að gera upp við
þýska innstæðueigendur,“ sagði
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra í ræðu sinni á ársfundi
Seðlabankans í gær. Skuldbindingar vegna Kaupthing Edgereikninganna lenda því ekki á
íslenskum skattgreiðendum.
Upphæðin sem um ræðir er um
það bil 330 milljónir evra, eða
rúmlega 55 milljarðar íslenskra
króna.
Í tilkynningu skilanefndar Kaupþings segir Steinar Þór
Guðgeirsson formaður hennar
niðurstöðuna afar ánægjulega, en
áréttar um leið að innstæðueigendur séu aðeins hluti kröfuhafa
og skilanefndin muni „áfram
leggja áherslu á að hámarka virði
eigna bankans“.
- óká

SEÐLABANKASTJÓRI Í PONTU Svein Harald Øygard seðlabankastjóri flytur erindi á

ársfundi bankans síðdegis í gær. Hann segir að í Seðlabankanum hafi verið ráðist í
rannsóknir á gildi þess að notast við krónu sem mynt.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

kynna meint óleyfileg viðskipti,
með líkum hætti og kveðið er á
um í reglum Evrópusambandsins
um peningaþvætti.“
Svein Harald segir áhættusama
leið að lækka stýrivexti mjög hratt
og að of mikið hafi verið gert úr
áhrifum stýrivaxtanna á vaxtagreiðslur úr landi vegna erlendrar skuldabréfaeignar hér á landi.
Hann segir betra að fara aðra
leið, ekki jafnáhættusama, og að
á næstu mánuðum eigi að vera
hægt að ná fram fimm af meginforsendunum fyrir verulegri
lækkun stýrivaxta.

Hann segir að hrinda þurfi í
framkvæmd áætlun um aðlögun ríkisfjármála og skapa traust
á því að Íslendingar séu í stakk
búnir til að takast á við skuldastöðu hins opinbera. Þá verði
að ljúka endurskipulagningu og
endurfjármögnun bankakerfisins, nýta afgang á viðskiptum
við útlönd til að greiða niður uppsafnaðar skuldir, aflétta gjaldeyrishöftum í áföngum og ljúka
samningaviðræðum um tvíhliða
lán, öðrum samningaferlum og
endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
olikr@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur

Norrænt velferðarsamfélag
Tryggjum jafnan aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu, grunnheilsugæslu og menntun. Föllum frá frekari einkavæðingu og aukinni
gjaldtöku í velferðarkerfinu og eflum lýðheilsu, heimaþjónustu
og heimahjúkrun.

Á MORGUN
5-15 m/s hvassast
allra syðst
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HLÝINDI ÁFRAM
Í dag vex vindur
smám saman sunnan
og vestan til af
suðaustri. Undir kvöld
verður vindur víðast
orðinn 8-13 m/s. Lítilsháttar væta verður
sunnan og vestan til
í fyrstu en vaxandi
væta vestan til á
landinu seint í dag
eða kvöld. Norðanog austanlands verður
þurrt og sæmilega
10
bjart verður á landinu
norðanverðu.
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Alicante

19°

Amsterdam

18°

Basel

10°

Berlín

17°

Billund

14°

Eindhoven

16°

Frankfurt

16°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

13°

Las Palmas

22°

London

17°

New York

23°

Orlando

27°

Ósló

9°

París

10°

Róm

19°

Stokkhólmur

12
MÁNUDAGUR
13-20 m/s

7

8

6°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

VELFERÐ FYRIR HEIMILIN
VIÐ SEGJUM FYRIR KOSNINGAR HVAÐ VIÐ VILJUM GERA EFTIR KOSNINGAR

Þetta höfum við gert
Síðan Vinstri græn tóku sæti í ríkisstjórn fyrir 76 dögum
höfum við m.a. gert þetta fyrir heimilin:
Tryggt að enginn missi húsnæðið
Hækkað vaxtabætur um 25%.
Stöðvað öll nauðungaruppboð.
Komið á greiðslujöfnun gengistryggðra lána og greiðsluaðlögun fyrir þá sem verst eru settir.
Aukið fjárhagslegt svigrúm heimilanna
Opnað fyrir útgreiðslu séreignarlífeyrissparnaðar.
Fellt niður innritunargjöld á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir.
Aukið réttindi sjálfstætt starfandi einstaklinga og námsmanna til að komast á atvinnuleysisskrá.
Varið velferð og skóla
Staðið vörð um góða og ódýra þjónustu á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum.
Komið í veg fyrir aukna gjaldtöku í skólum landsins.
Gert námsmönnum kleift að stunda lánshæft nám í sumar í stað þess að þiggja bætur.

Þetta ætlum við að gera
Með áframhaldandi ríkisstjórn Vinstri grænna höldum við áfram
að verja velferð fyrir heimilin í landinu. Við viljum:
Norrænt velferðarsamfélag
Tryggja jafnan aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu, grunnheilsugæslu og menntun
og falla frá frekari einkavæðingu og gjaldtöku í velferðarkerfinu.
Taka upp réttlátara skattkerfi þar sem skattbyrðinni er dreift þannig að lágtekju- og
millitekjufólki sé hlíft við skattahækkunum.
Taka upp gjaldfrjálsar og hollar skólamáltíðir í grunnskólum landsins svo kreppan
bitni síður á heilsu og daglegu umhverfi barna.
Minnka vaxtabyrði húsnæðislána
Lækka vexti umtalsvert og hratt á næstu mánuðum.
Endurskoða forsendur fyrir útreikningum vísitölugrunnsins og afnema verðtryggingu í áföngum.
Bjóða óverðtryggð íbúðalán og lengja lánstíma verðtryggðra lána.
Skoða þann möguleika að frysta tímabundið hluta hækkunar höfuðstóls verðtryggðra
fasteignalána.
Nýta krafta allra
Efla þjónustu og uppbyggileg úrræði fyrir atvinnulausa til að tryggja velferð
og samfélagslega þátttöku fólks sem misst hefur vinnuna.
Nýta fjármuni hins opinbera í að skapa störf og tækifæri til menntunar.
Tryggja jafnframt að atvinnuleysisbætur dugi til framfærslu.
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Endurskoðun á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins:

Maður á fimmtugsaldri:

Fulltrúi Íslands vinnur að endurskoðun

Barði konu og
nefbraut hana

SJÁVARÚTVEGUR Stefán Ásmunds-

son, skrifstofustjóri alþjóðaskrifstofu sjávarútvegsráðuneytisins,
hóf störf hinn 1. apríl í Brussel
sem sérfræðingur Íslands við
endur skoðun fiskveiðistefnu
Evrópusambandsins. Endurskoðuninni á að vera lokið fyrir 2012,
en Stefán mun starfa í Brussel
næstu tvö árin. Hann verður
áfram á launum hjá íslenskum
stjórnvöldum.
Sigurgeir Þorgeirsson, ráðuneytisstjóri sjávarútvegsráðuneytisins, segir að Evrópusambandið
hafi leitað eftir því í fyrravor að
ráðuneytið skipaði sérfræðing við
endurskoðunina, á sviði sem ekki

Ekur þú á bíl á nagladekkjum?
Já
Nei

33,6%
66,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú sátt(ur) við að ekki verði
gerðar breytingar á stjórnarskrá fyrir kosningar?
Segðu þína skoðun á visir.is

Nefnd um sveitarstjórnir:

sneri að fiskveiðimálum. Því hefði
ekki verið hafnað, en leitað hefði
verið eftir því að fá frekar að skipa
sérfræðing í fiskveiðimálum. Það
hefði verið samþykkt í janúar á
þessu ári.
„Stefán er beinn þátttakandi í
endurskoðuninni. Það mun nýtast
hvort heldur sem kemur til aðildar
að Evrópusambandinu eða ekki.“
Sigurgeir bendir á að hvort sem
Ísland verði aðili að ESB eða ekki
muni Íslendingar geta haft áhrif
á framtíðarfiskveiðistefnu ESB í
gegnum þessa vinnu.
- ss

DÓMSMÁL Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir
að berja konu í andlitið á veitingastað.
Atvikið átti sér stað á veitingastaðnum Ránni í Reykjanesbæ. Konan, sem er af erlendum uppruna, nefbrotnaði við
árásina, hlaut brot á augntóttargólfi hægra megin og glóðarauga
beggja vegna.
Ákæruvaldið krefst þess að
maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Konan gerir skaðabótakröfu upp á tæpar 600
þúsund krónur.

STEFÁN ÁSMUNDSSON

Fulltrúi Íslands við endurskoðun sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.

- jss

Pirate Bay-menn
dæmdir í fangelsi

Reynt að jafna
kynjahlutföll
JAFNRÉTTISMÁL Samgönguráðherra

hefur sett á fót starfshóp sem á
að vinna að því að jafna betur
stöðu kynjanna í sveitarstjórnum
við kosningar á næsta ári.
Í tilkynningu segir að enn halli
verulega á konur í sveitarstjórnum landsins. Þær séu nú 36 prósent sveitarstjórnarfulltrúa og í
fimm sveitarstjórnum á landinu
séu engar konur.
Hópurinn á að skila tillögum
fyrir 1. júlí í ár um það hvaða leið
sé best að fara í þessum efnum.
Ráðherra mun síðan ákveða
frekari aðgerðir í framhaldinu.

Fjórir aðstandendur skráaskiptisíðunnar The Pirate Bay voru í gær dæmdir af
sænskum dómstól til árs fangelsisvistar og til að greiða stórfyrirtækjum afþreyingariðnaðarins háar fjársektir. Sakborningarnir hyggjast áfrýja dómnum.
EYÐILEGGING Í ÞORPI Tveir menn sitja á

rústum húss í þorpinu Sherzad.
NORDICPHOTOS/AFP

Jarðskjálfti í Afganistan:

Á þriðja tug
þorpsbúa létust

- sh

Drukkinn ökukennari:

Kenndi á bíl
undir áhrifum

AFGANISTAN, AP Tveir jarðskjálftar urðu í austanverðu Afganistan
í fyrrinótt. Leirsteinshús hrundu
í fjórum fjallaþorpum í Nangarhar-héraði og fórust þar rúmlega tuttugu manns.
Á hverju ári verða tugir jarðskjálfta í Hindu Kush-fjöllunum.
Flestir skjálftarnir eru minniháttar, en valda þó oft skemmdum og jafnvel manntjóni vegna
þess hve leirsteinshúsin eru viðkvæm fyrir skjálftum.
Skjálftarnir í fyrrinótt mældust 5,5 og 5,1 stig. Sá fyrri varð
um klukkan tvö að staðartíma
en hinn tveimur klukkustundum
síðar.
- gb

BANDARÍKIN, AP Verslunarmaður

í í Salem í Massachusetts, gerði
lögreglu viðvart þegar hann sá 53
ára ökukennara, Daniel Winsky,
setjast inn í kennslubifreið sína,
nýfarinn út úr verslun hans angandi af áfengi.
Winsky settist reyndar ekki
undir stýri, en bar engu að síður
ábyrgð á akstri nemanda síns.
Winsky var dæmdur í átján
mánaða skilorðsbundið fangelsi,
en má hvorki aka bifreið né stunda
starf sitt næsta árið.
- gb
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SVÍÞJÓÐ, AP Fjórir aðstandendur

skráaskiptisíðunnar The Pirate
Bay voru í gær dæmdir í árs fangelsi og háar fjársektir af dómstól
í Stokkhólmi. Fjórmenningarnir
voru sakfelldir fyrir brot á sænskum lögum um vernd höfundarréttar með því að hjálpa milljónum
tölvunotenda að hlaða tónlist, kvikmyndum og tölvuleikjum niður af
Netinu endurgjaldslaust.
Dómurinn þykir marka tímamót. Samkvæmt honum skulu
hinir dæmdu, Gottfrid Svartholm
Warg, Peter Sunde, Fredrik Neij og
Carl Lundström, sæta árs fangelsi
og greiðslu 30 milljóna sænskra
króna, andvirði um 450 milljóna
íslenskra, í skaðabætur til afþreyingarrisafyrirtækjanna Warner
Bros., Sony Music Entertainment,
EMI og Columbia Pictures.
Giskað er á að um 22 milljónir
tölvunotenda hafi nýtt sér þjónustu The Pirate Bay. Stórfyrirtæki afþreyingarbransans hafa
um nokkurt skeið litið á síðuna
sem höfuðóvin sinn, eftir að þeim
tókst eftir dómstólaleiðinni að loka
Grokster, Kazaa og fleiri sambærilegum skráaskiptisíðum.
Lundström átti þátt í að fjármagna The Pirate Bay, en hinir
þrír sakborningarnir önnuðust
umsýslu síðunnar.
Verjendur fjórmenninganna
höfðu farið fram á sýknudóm
þar sem Pirate Bay-síðan vistar
ekki sem slík höfundarréttarvarið efni. Hún sé aðeins vettvangur fyrir notendur síðunnar til að
hlaða niður efni með svonefndum
torrent-skrám. Sú tækni gerir notendum kleift að hlaða niður hlutum af stórum skrám frá mörgum öðrum notendum; þetta eykur
niðurhleðsluhraðann.
Í dómnum eru fjórmenningarnir fundnir sekir um að aðstoða

TÍMAMÓTADÓMUR Fréttamenn keppast um að komast yfir eintak af dómnum í máli

Pirate-Bay-manna í Héraðsdómi Stokkhólms í gær.

notendur við að brjóta gegn höfundarrétti „með því að bjóða
upp á vefsíðu með (...) háþróuðum leitar möguleikum, einfaldri
niðurhleðslu- og vistunargetu, og
með eltiforritinu (tracker) sem er
hlekkjað inn á af vefsíðunni“.
Dómarinn, Tomas Nordström,
tók fram að rétturinn hefði tekið
tillit til þess að síðan væri „rekin
á viðskiptalegum forsendum“.
Sakborningarnir hafa neitað því
að nokkur viðskiptaleg markmið
lægju að baki síðunni.

NORDICPHOTOS/AFP

John Kennedy, forsvarsmaður
Alþjóðasamtaka hljómplötuiðnaðarins, kallaði dóminn „góðar fréttir fyrir alla, í Svíþjóð sem um víða
veröld, sem eru að reyna að framfleyta sér eða byggja rekstur á
skapandi starfsemi og sem þurfa
að vita að réttur þeirra sé verndaður af lögum.“
Sakborningarnir sögðu áður
en dómur var kveðinn upp að
yrðu þeir sakfelldir myndu þeir
áfrýja.
audunn@frettabladid.is

FORDÆMI FYRIR HEIM ALLAN

ÓÁNÆGÐUR MEÐ ÞRÓUNINA

„Þetta er mikið fagnaðarefni fyrir alla rétthafa,“ segir
Snæbjörn Steingrímsson, framkvæmdastjóri Smáís, sem
barist hefur gegn ólögmætri dreifingu á höfundarréttarvörðu efni. „Það sem er ánægjulegt er að það er gengið
að öllum kröfum saksóknara,“
segir Snæbjörn. Sannað hafi verið
að mennirnir hafi haft gríðarlegar
tekjur af rekstri síðunnar, tugmilljónir á ári.
„Þetta skapar fordæmi, ekki
bara í Skandinavíu heldur um
allan heim,“ segir hann. Fjórmenningarnir séu holdgervingar og
fánaberar þessarar menningar í
heiminum. „Þeir höfðu aðstoðað
við gerð á kvikmyndum og höfðu
SNÆBJÖRN
farið víða um allan heim með
STEINGRÍMSSON
fyrirlestra um svona skráarskipti.“
Snæbjörn segir þrjú mál í farvatninu gegn aðstandendum íslenskra skráaskiptisíðna. Þeim hafi verið sendar
aðvaranir en í engu svarað þeim. Þá séu kærur á næsta
leiti.
- sh

„Ég er ekkert ánægður með þessa niðurstöðu, að þriðji
aðili sé sakfelldur fyrir gjörðir annarra,“ segir Svavar
Lúthersson, sem fyrir skömmu laut í gras fyrir Smáís í
dómsmáli. Þá var lögbann sett á vefsíðuna Istorrent, sem Svavar hélt úti,
og skaðabótaskylda hans viðurkennd.
Hann var jafnframt dæmdur til að
greiða milljón krónur í málskostnað.
„Mér finnst þetta óeðlileg þróun.
Þetta á náttúrulega eftir að fara fyrir
Hæstarétt, eins og þeir á Pirate Bay
hafa sagt, þannig að ég bara bíð
niðurstöðu hans. Ég vona að þeir snúi
SVAVAR
þessum dómi við,“ segir Svavar.
LÚTHERSSON
„Ég hef lent í óréttlætinu þannig að
ég get vel skilið þá. Þótt það séu ekki eins háar fjárhæðir í
spilinu, þá hef ég verið á sama enda og þeir,“ segir hann.
Svavar hefur ekki ákveðið hvort máli hans verður áfrýjað
til Hæstaréttar. Það fari eftir kostnaði, enda þurfi hann að
greiða fyrir málareksturinn sjálfur. Hugsanlegt sé að niðurstaðan í Stokkhólmi og mögulegt fordæmi hennar hafi
áhrif á það hvort hann ákveður að áfrýja málinu.
- sh
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða leikari fékk að gjöf
forláta einkennisbúning frá
ónefndum aðdáanda sem hann
mun klæðast í á leiksýningum?
2 Hver sló stigamet í lokaúrslitum úrslitakeppni í körfubolta?
3 Hver lagði fram tillögu í
borgarráði um að bókhald
frambjóðenda í prófkjöri verði
opnað?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66
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Síbrotamaður sem stolið hefur öllu sem hönd á festir í gæsluvarðhald:

Margir ungir atvinnulausir:

Stal fatnaði öryggisvarða Securitas

Átján þúsund
án atvinnu

DÓMSMÁL Síbrotamaður hefur verið

VINNUMARKAÐUR Atvinnulausir eru

úrskurðaður í gæsluvarðhald til
11. maí. Hann hefur stolið öllu sem
hönd á festi að undanförnu, meðal
annars fatnaði öryggisvarða, sem
var merktur Securitas, úr þvottahúsi. Hann var gómaður í stigagangi þar sem þvottahúsið er og
sagðist þá vera að tína ánamaðka.
Maðurinn er grunaður um níu
innbrot og þjófnaði á fáeinum
dögum. Meðal mála sem eru til
rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eru innbrot og
þjófnaður á síma og greiðslukortum úr herbergi á Fosshóteli við
Rauðarárstíg. Jafnframt þjófnaður greiðslukorta, síma og fjármuna

frá starfsmanni á öðru hóteli. Þá
braust hann inn í íbúðarhúsnæði.
Lögregla fann hann í hnipri bak
við bíl rétt hjá húsnæðinu. Hann
var með talsvert af skartgripum og
stafræna myndavél í fórum sínum.
Næst braust hann inn hjá Bændasamtökunum og er grunaður um að
hafa stolið fartölvu.
Úr bílum stal hann sjónauka,
lyfjaglasi, afsali og sólgleraugum.
Í þvottahúsinu stal hann svo fatnaði merktum Securitas. Þegar
lögreglan handtók hann var hann
kominn í buxur eins og öryggisverðir klæðast.
Maðurinn hefur hlotið fjöldamarga fangelsisdóma.
- jss

SECURITAS Maðurinn skartaði buxum
eins og öryggisverðir klæðast þegar
lögreglan tók hann.

nú alls tæplega 18 þúsund talsins á landinu öllu, ríflega 11 þúsund karlar og 6.500 konur. Mest er
atvinnuleysið á Suðurnesjum og
höfuðborgarsvæðinu.
Atvinnuleysi var að meðaltali 7,1
prósent vinnuaflsins á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Atvinnuleysið
mældist 9,2 prósent hjá körlum og
4,8 prósent hjá konum. Mest mældist það meðal fólks á aldrinum
16-24 ára, eða 12,6 prósent. Þetta
kemur fram hjá Hagstofu Íslands.
Atvinnulausum fjölgaði um
8.500 manns frá fyrsta ársfjórðungi 2008 til fyrsta ársfjórðungs á
þessu ári.
- ghs

Aðild að ESB einu leiðina út úr gjaldeyrishöftum:

CCP gætu þurft að
flytja úr landi
SONDHI LIMTHONGKULI Varð fyrir skoti,

en slapp lítt meiddur.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Morðtilræði á Taílandi:

Skotið á leiðtoga mótmæla
TAÍLAND, AP Tilraun var gerð til

að myrða leiðtoga mótmælendahreyfingarinnar á Taílandi, sem
á síðasta ári lokaði helstu flugvöllum landsins og hrakti þrjá
forsætisráðherra frá völdum.
Sondhi Limthongkul var
fluttur á sjúkrahús og gekkst
undir aðgerð þar sem nokkur
brot úr byssukúlu voru fjarlægð
úr höfuðkúpu hans. Hann var
hins vegar með fullri meðvitund
og sagður við góða heilsu eftir
aðgerðina.
Lögreglan brást skjótt við og
jók viðbúnað sinn. Aðeins fáir
dagar eru síðan annar hópur mótmælenda, andstæðingar núverandi stjórnar, hætti aðgerðum í
höfuðborginni Bangkok.
- gb

VIÐSKIPTI Tölvufyrirtækið CCP

gæti þurft að flytja höfuðstöðvar
fyrirtækisins úr landi. Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður
CCP, segir að fyrirtækið geti ekki
búið við gjaldeyrishöft lengur en í
um það bil tvö ár til viðbótar.
„Ef við erum að sjá fram á að
gjaldeyrishöftin séu komin til
að vera til lengri tíma, og engin
leið út úr þeim vanda, kemur að
því að félag eins og CCP þarf að
flytja höfuðstöðvar sínar eitthvert
annað,“ segir Vilhjálmur. Hann
segir einu sjáanlegu leiðina út úr
núverandi ástandi aðild að Evrópusambandinu.
CCP hannaði og framleiðir fjölþátttökutölvuleikinn Eve Online,
sem hefur verið einn af vinsælustu tölvuleikjum þeirrar tegundar undanfarin ár.
Vilhjálmur segir félagið vilja
vera áfram hér á landi, en ekki sé
hægt að búa við höft til langs tíma.
Ekki sé verið að tala um að færa
starfsmenn úr landi, en félagið
verði að vera skráð í landi þar sem

MARGKLOFIN NIÐURSTAÐA Ágúst Ólafur Ágústsson, í miðju, ásamt öðrum nefndarmeðlimum á blaðamannafundi í Þjóðmenningarhúsinu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EVE ONLINE CCP hannaði og viðheldur
fjölþátttökutölvuleiknum Eve Online,
sem er með um 292 þúsund áskrifendur um heim allan.

aðgengi sé að erlendu fjármagni.
„Við getum ekki verið lengi
innan virkisveggja þar sem erlent
fjármagn kemst hvorki inn né út,“
segir Vilhjálmur.
Gjaldeyrishöftin voru sett í
kjölfar efnahagshrunsins síðasta
haust. Áætlanir gera ráð fyrir að
þeim verði aflétt innan tveggja ára
frá því þau voru sett.
- bj

Ný stjórn setji
ESB í forgang
ASÍ og fjögur stærstu aðildarfélög SA standa ásamt
Samfylkingunni að séráliti við nýja skýrslu nefndar
um þróun Evrópumála. Forgangsverkefni nýrrar
ríkisstjórnar er að sækja um aðild að ESB.
EVRÓPUMÁL Aðilar þverpólitískrar
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nefndar um þróun Evrópumála,
sem skipuð var í tíð fyrri ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar, skiluðu fimm sérálitum við skýrslu nefndarinnar
sem kynnt var á blaðamannafundi
í gær.
Ágúst Ólafur Ágústsson, fyrrverandi varaformaður Samfylkingarinnar og annar tveggja formanna nefndarinnar, sagðist hafa
óskað sér að unnt hefði verið að
leggja fram sameiginlega niðurstöðu úr starfi nefndarinnar, en
skoðanir væru einfaldlega of
skiptar til að á því hefði reynst
kostur.
Þrír stjórnmálaflokkar – Sjálfstæðisflokkur, VG og Framsóknarflokkur – skila hver sínu sérálitinu og BSRB sínu. Hins vegar
standa ASÍ, Samtök iðnaðarins,
Viðskiptaráð Íslands, Samtök
verslunar og þjónustu og Samtök
ferðaþjónustunnar ásamt Samfylkingunni að sameiginlegu áliti
þar sem því er lýst sem forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar að
skilgreina samningsmarkmið og
sækja um aðild að Evrópusambandinu.
Ágúst Ólafur sagði það niðurstöðu þessara aðila að þetta væri
lykilatriði í að skapa vænlegar forsendur fyrir endurreisn íslensks
efnahagslífs, þar sem með því
að stefna inn í ESB og evrópska
myntbandalagið fengist „kærkomið skjól í gjaldmiðilsmálum“.
Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og hinn
formaður nefndarinnar, færði rök
fyrir séráliti sjálfstæðismanna, en
í því er lagt til að látið verði á það
reyna að íslensk stjórnvöld leiti
liðsinnis Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) til að fara þess á leit við
Evrópusambandið að það heimili
Íslendingum að nota evruna vegna
þess neyðarástands í gjaldmiðilsmálum sem Íslendingar búi nú

ÓSAMMÁLA Ágúst Ólafur Ágústsson og

Illugi Gunnarsson formenn nefndarinnar
eru ekki sömu skoðunar um Evrópumál.

við. Tilefni þessarar tillögu er að
AGS hefur lagt það til við Evrópusambandið að það heimili nýjustu
aðildarríkjum sambandsins í Miðog Austur-Evrópu að fá afnot af
evrunni jafnvel þótt þau hafi enn
ekki uppfyllt Maastricht-skilyrðin
svonefndu. Illugi sagði „rangt að
láta ekki reyna á þetta“.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
gaf lítið fyrir þessa tillögu sjálfstæðismanna; það væri fyrirfram
ljóst að slík bónleið til AGS og
ESB, án þess að lýsa yfir vilja til
að ganga í ESB, yrði sneypuför.
Aðalsteinn Leifsson, lektor
og annar fulltrúi Samfylkingar
í nefndinni, vakti athygli á því
að innan ESB gætti „stækkunarþreytu“. Eina umsóknarríkið
sem nú hefði tímasettan ramma
fyrir inngöngu í sambandið væri
Króatía, sem gert er ráð fyrir að
geti fengið aðild á árinu 2011 eða
í síðasta lagi í ársbyrjun 2012.
Legði Ísland fram aðildarumsókn fyrir haustið ætti það kost á
að vera í samfloti við Króatíu inn
í sambandið og væntanlegir aðildarsamningar beggja ríkja gætu
fylgst að í gegnum fullgildingarferlið hjá hinum núverandi 27
aðildarríkjum ESB. Gerðist það
ekki væri hætt við að Íslandi yrði
sem umsóknarríki vísað aftar
í biðröðina eftir aðild, sem gæti
þar með frestast aftur fyrir árið
2015.
audunn@frettabladid.is

– tekur vel
v l á móti þér
ve

Dom Pancho
Brottför 20. júní
Gott 3 stjörnu íbúðarhótel, allt endurnýjað árið
2006. Staðsett 200 metra frá „Laugaveginum“.
Stutt í alla þjónustu, verslanir, veitingastaði
o.ﬂ.

VERÐDÆMI

69.782 kr.
á mann miðað við 2 með 2 börn í 1 viku.
2 fullorðnir 78.815 kr.

Portúgal í allt sumar – vinsælasti
áfangastaður Úrvals-Útsýnar
Áratuga reynsla Úrvals-Útsýnar og
þaulreyndir fararstjórar tryggja

að v

ið 2 me

ð 2 b ö r n í v ik

u.

skoðunarferðir í fallegri náttúru,
menningar- og sögustaði að ekki sé

fátt betra en frí á sólarströnd, þar

4 stjörnu vel búið klassahótel með heilsulind,
sundlaugum og veitingastöðum. Lifandi tónlist
á kvöldin og skemmtilegt mannlíf í gamla
bænum er í göngufæri.

sem blátær sjórinn og himininn

2 fullorðnir í herb. með morgunverði 96.924 kr.

Mið

verðﬂokkum, áhugaverðar

Brottför 20. júní

á mann miðað við 2 með 2 börn í 1 viku með
morgunverði.

íbúðarhóteli.

Bókaðu núna
á
urvalutsyn.is

verði. Gæða gististaðir í ýmsum

talað um frábæra golfvelli. Það er

90.908 kr.

á mann í viku á

farþegum okkar gott frí á frábæru

Vila Galé Cerro Alagoa

VERÐDÆMI

69.782 kr.

renna saman í eitt. Óskafrí þar sem
hægt er að hlaða batteríin í
rólegheitum og koma heim með orku
sem endist fram á vetur.
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

www.urvalutsyn.is

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000
Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Fíton/SÍA

VERÐ FR Á
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MP Banki hættur
við kaup á SPRON
SAMVERJINN OG SONUR HANS Þessi

góði Samverji á Vesturbakkanum í
Palestínu leyfði syni sínum að hlýja sér
á bænastund.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GERVISLYS Síðasta æfing af svipuðu tagi

var árið 2004.

MYND / VÍKURFRÉTTIR

Viðbragðsæfing í Keflavík:

Líkja eftir
sprengjuhótun
ÖRYGGI Viðbrögð við sprengjuhót-

un og nauðlendingu verða æfð á
Keflavíkurflugvelli í dag. Keflavíkurflugvöllur ohf. og lögreglustjórinn á Suðurnesjum efna til
æfingarinnar í samvinnu við
almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra. Líkt verður eftir sprengjuhótun um borð í flugvél sem endar
síðan með slysi eftir lendingu.
300 manns taka þátt í æfingunni og eru þeir meðal annars frá
slökkviliði, lögreglu og Landhelgisgæslunni.
- sh

Í GROSNÍ Íbúar vonast til að stríðsástandi sé að ljúka.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnarformaður MP Banka sakar Kaupþing um að hafa brugðið fæti fyrir
bankann með fulltingi Seðlabankans. Hyggst kæra Kaupþing til Samkeppniseftirlitsins. Bankastjóri Kaupþings hafnar ásökunum um samkeppnishindranir.

Tsjetsjenar fagna:

VIÐSKIPTI Þrotabú SPRON verður

TSJETSJENÍA, AP Mikill fögnuður

af 800 milljónum króna eftir að
MP Banki ákvað að falla frá samningi um kaup bankans á útibúaneti
SPRON og Netbankanum.
„Það er algerlega ljóst að þessi
kaupsamningur er niður fallinn,
við getum ekki greitt 800 milljónir
fyrir vörumerki banka sem verður
lokaður í meira en mánuð,“ segir
Margeir Pétursson, stjórnarformaður MP Banka.
Þótt áform MP Banka um kaup á
útibúaneti SPRON hafi ekki gengið eftir breytir það ekki áformum
bankans um að hasla sér völl á viðskiptabankasviðinu, segir Margeir. Nýjum netbanka MP Banka
var hleypt af stokkunum í gær og
mun bankinn opna útibú og hefja
útgáfu greiðslukorta á næstunni.
MP Banki keypti útibúanet
SPRON og Netbankann á 800 milljónir króna í lok mars, skömmu
eftir yfirtöku ríkisins á SPRON.
Innlán viðskiptavina SPRON voru
færð til Nýja Kaupþings banka, og
vonuðust forsvarsmenn MP Banka
til þess að umtalsverður hluti
fyrrverandi viðskiptavina SPRON
flytti viðskipti sín aftur til bankans þegar útibúin opnuðu á ný.
Hlynur Jónsson, formaður
skilanefndar SPRON, segir það
vonbrigði fyrir kröfuhafa ef verðmæti tapist. Kaupi MP Banki ekki
útibú SPRON og Netbankann
verði þessar eignir líklega lagðar niður.
Kaup MP Banka á SPRON og

KOMU EKKI Í VEG FYRIR KAUP Á SPRON
Finnur Sveinbjörnsson,
með því að opna undir heiti
bankastjóri Nýja Kaupþings
SPRON var að ná sem flestbanka, hafnar því alfarið
um viðskiptavinum í viðskipti
að bankinn hafi komið í
aftur. Ef það hefði gerst í
veg fyrir kaup MP Banka á
mjög miklum mæli hefði það
útibúaneti SPRON.
haft ákveðinn óstöðugleika í
Kaupþing benti á það
för með sér,“ segir Finnur.
strax eftir að bankinn tók
Hann bendir þó á að
við innlánum SPRON að
fyrrverandi viðskiptavinum
FINNUR
gefa ætti út skuldabréf á
SVEINBJÖRNSSON SPRON sé frjálst að færa sín
móti innlánunum áður en
viðskipti frá Kaupþingi. Hann
útibú SPRON yrðu seld, segir
vonist þó til að bankinn
Finnur. Seðlabankinn og nú Fjármálageti boðið það góða þjónustu að
eftirlitið séu greinilega sama sinnis.
viðskiptavinirnir kjósi að vera áfram í
„Það blasir við að tilgangurinn
viðskiptum við Kaupþing.

… við getum ekki greitt
800 milljónir fyrir vörumerki banka sem verður lokaður í
meira en mánuð.
MARGEIR PÉTURSSON
STJÓRNARFORMAÐUR MP BANKA

Netbankanum voru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins og Fjármálaeftirlitsins. Samkeppniseftirlitið veitti
þegar undanþágu til þess að kaupin gætu gengið eftir. Fjármálaeftirlitið frestaði málinu hins vegar
ótímabundið með nýrri ákvörðun
um þrotabú SPRON í gær.
Margeir segir MP Banka hafa
verið reiðubúinn til að standa við
kaupin í dag, en ljóst sé að vegna

ákvörðunar Fjármálaeftirlitsins
muni kaupin tefjast í að minnsta
kosti mánuð til viðbótar.
Margeir segir augljóst að Kaupþing hafi brugðið fæti fyrir MP
Banka og náð að tefja kaupin á
SPRON. Kaupþing hafi óttast að
missa viðskipti til MP Banka og
tekist að sannfæra Seðlabankann um að hætta væri á áhlaupi
á Kaupþing fengju viðskiptavinir SPRON val um að snúa aftur til
SPRON.
„Það verður að láta á það reyna
hvað Kaupþing getur gengið langt
í að koma í veg fyrir samkeppni,“
segir Margeir. Hann segir að MP
Banki muni kæra Kaupþing til
Samkeppniseftirlitsins vegna samkeppnishindrandi aðgerða.

Mán til mið 10–18.30, ﬁm og fös 10–19, lau 10–18, sun 13–17 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is

brjann@frettabladid.is

Rússar segja
hernaði lokið
braust út í Tsjetsjeníuhéraði í gær
eftir að rússnesk stjórnvöld lýstu
því formlega yfir að hernaði þeirra
gegn hryðjuverkamönnum í héraðinu sé lokið. Búist er við því að
fljótlega fari rússneskir hermenn
að tínast burt úr héraðinu.
Rússar réðust fyrst inn í héraðið
árið 1994 til að berjast við aðskilnaðarsinna. Þótt eiginlegum átökum hafi lokið fyrir nokkrum árum
hefur ástandið verið eldfimt áfram
og Rússar sakaðir um gróf mannréttindabrot.
- gb

Upplýsingar um kosningar:

Rafræn kjörskrá
fyrir borgarbúa
KOSNINGAR Reykjavíkurborg hefur
opnað fyrir rafrænan aðgang að
kjörskrá í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur fyrir komandi
kosningar. Þar má slá inn kennitölu eða nafn og heimilisfang
kjósanda og fá uppgefið í hvoru
kjördæmanna tveggja hann býr,
á hvaða kjörstað hann á að kjósa
og í hvaða kjördeild. Kjörskrána
má finna á vef Reykjavíkuborgar
www.reykjavik.is.
Kosningarnar fara fram laugardaginn 25. apríl. Mörk kjördæmanna liggja eftir Hringbraut,
Miklubraut og Vesturlandsvegi,
og í gegnum Grafarholt.
- sh
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Landskjörstjórn fundaði vegna L-lista:

Framboðin leyfð
kjörstjórnar. Landskjörstjórn ógilti þann
stjórn úrskurðaði á
úrskurð. Þá krafð fundi sínum í gær að
ist hreyfingin þess að
framboðslistar Lýðræðishreyfingarinnar
oddviti yfirkjörstjórní Reykjavíkurkjördæmar Reykjavíkur norður, Erla S. Árnadóttir,
um suður og norður
væru gildir. Ástráður
viki sæti. Þeirri kröfu
Haraldsson, formaður
var hafnað af landskjörstjórn. Í þriðja
landskjörstjórnlagi var þess krafist
ar, segir niðurstöðað kjörstjórnarmenn
una hafa komið eftir ÁSTÞÓR MAGNÚSSON
miklar umræður kjörbeggja yfirkjörstjórna
stjórnarmanna. Lýðræðishreyfí Reykjavík upplýstu um tengsl sín
ingin hafði kært úrskurð yfirkjörvið stjórnmálaflokka og útrásarstjórna Reykjavíkurkjördæmanna,
fyrirtæki. Þeirri kröfu vísaði
þar sem framboðslistarnir voru
landskjörstjórn frá.
úrskurðaðir ógildir, til lands- ss
STJÓRNMÁL Landskjör-

Dæmdur til vistunar á viðeigandi stofnun:

Frambjóðendur á faraldsfæti
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi eru á ferð og flugi um helgina
og verða viðstaddir eftirfarandi viðburði:
Laugardagurinn 18. apríl
Morgunverðarspjall á Seltjarnarnesi, Austurströnd 3, kl. 10.00
Hádegisverðarspjall í Garðabæ, Garðatorgi 7, kl. 12.00
Kaffispjall í Hafnarfirði, Norðurbakka 1a, kl. 14.00
Kaffispjall á Álftanesi, Haukshúsum, kl. 15.30
Sunnudagurinn 19. apríl
Hádegisverðarspjall í Kópavogi, Dalvegi 18, kl. 12.00
Kaffispjall í Mosfellsbæ, Háholti 23, kl. 14.00
Kosningaskrifstofur Sjálfstæðisflokksins
á eftirtöldum stöðum eru opnar alla virka
daga frá klukkan 16 - 22 og um helgar frá
klukkan 10 - 17.

»
»
»
»

Norðurbakka 1a í Hafnarfirði
Austurströnd 3 á Seltjarnarnesi
Garðatorgi 7 í Garðabæ
Háholti 23 í Mosfellsbæ

Hlökkum til að sjá þig!

Nauðgaði tólf ára dreng
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið

dæmdur í vistun á viðeigandi
stofnun og til greiðslu skaðabóta
vegna kynferðisbrots gegn dreng
sem þá var tólf ára.
Stjúpfaðir drengsins leitaði
til félagsmálayfirvalda eftir að
grunur vaknaði um athæfið gegn
drengnum.
Í Barnahúsi sagði drengurinn
að hann hefði farið út að ganga
með hund sem hann átti. Hundurinn hefði sloppið frá honum
og maður byrjað að öskra á sig í
framhaldinu. Drengurinn skildi
íslensku ekki vel þar sem hann
hafði verið búsettur erlendis.
Hann kvaðst hafa reynt að biðjast afsökunar og maðurinn þá
róast. Hann bauð drengnum pening fyrir nammi, sem sá síðarnefndi kvaðst ekki hafa kunnað
við að þiggja. Maðurinn spurði
hann þá hvort hann væri ekki til
í að fara út með smá rusl fyrir

SELFOSS Héraðsdómur Suðurlands á

Selfossi kvað upp dóminn.

sig. Drengurinn samþykkti það
og lokkaði maðurinn hann þá inn
í hús til að sækja það. Þar kom
maðurinn vilja sínum fram við
fórnarlambið.
Maðurinn hefur verið í læknismeðferð vegna geðsjúkdóms.
Hann var dæmdur til að greiða
drengnum 1,5 milljónir í miskabætur og tæpar tvær milljónir í
sakarkostnað.
- jss

GÖNGUM HREINT TIL VERKS
SJÁLFSTÆÐISMENN Í SUÐVESTURKJÖRDÆMI » WWW.XD.IS
ÁLFTANES » GARÐABÆR » HAFNARFJÖRÐUR » KJÓS » KÓPAVOGUR » MOSFELLSBÆR » SELTJARNARNES

Garðveislur, tónar og fallegir kjólar,
sandalar, sundföt og gleraugu sólar.

Komdu í heimsókn
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Verðmæti sjávarafla
eykst um 40 prósent
Töluverðar breytingar eru á verðmæti sjávarafla milli ára samkvæmt nýjum
tölum Hagstofu Íslands. Veiking krónunnar hefur áhrif. Evran var í janúarlok
helmingi dýrari en ári fyrr. Í mars dróst heildarafli saman en verðmæti jókst.

Auglýsingasími

– Mest lesið

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti
íslenskra skipa nam 6,8 milljörðum króna í janúar 2009 samanborið við 4,8 milljarða í janúar 2008, að því er fram kemur í
nýjum tölum Hagstofunnar.
„Aflaverðmæti hefur því aukist
um 1,9 milljarða eða 40,3 prósent
á milli ára,“ segir þar. Munar þar
að öllum líkindum mestu um áhrif
af gengi krónunnar, en meðalvísitölugengi hennar í janúar var 214
stig á móti 124 í fyrra. Þannig
kostaði ein evra 146 krónur í lok
janúar síðastliðins, en 96 krónur
ári fyrr. Þá getur nokkru munað á
samsetningu aflans á milli ára.
Fram kemur að aflaverðmæti
botnfisks hafi aukist um 45 prósent milli ára, verðmæti þorskafla um 69,5 prósent og karfaafla
um rúm 93 prósent. Verðmæti
ufsaafla jókst hins vegar bara um
4,9 prósent og aflaverðmæti ýsu
dróst saman um 6,4 prósent.
Þá hefur Hagstofan einnig birt
aflatölur marsmánaðar, en þar
kemur fram að heildarfiskafli
íslenskra skipa hafi verið rúmlega 108 þúsund tonn í mánuðinum, dregist saman um rúmlega
61 þúsund tonn miðað við mars í
fyrra. „Engu að síður jókst heildaraflinn um 9,8 prósent á föstu
gengi en ástæðan fyrir því er
breytt samsetning heildaraflans.
Botnfiskaflinn, sem er verðmætari afli, hefur verið að aukast á
sama tíma og afli uppsjávarteg-

LÖNDUN Við löndun á smáýsu á Vestfjörðum fyrir nokkru. Afli íslenskra skipa dróst

saman í mars miðað við sama tíma í fyrra, þótt verðmæti aflans á föstu gengi hafi
aukist um tæpa tíund.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

unda hefur dregist saman. Þannig
jókst botnfiskaflinn um sex þúsund tonn í mars samanborið við
sama mánuð fyrra árs og nam
60 þúsund tonnum en þar munar
mestu um aukningu í þorskafla og
karfa,“ segir í umfjöllun Greiningar Glitnis. Um leið er bent á
að uppsjávarafli í mars hafi hins
vegar dregist saman um 68 þúsund tonn á sama tímabili. „Þenn-

an mikla samdrátt má rekja til
þess að engin loðna var veidd nú
í mars vegna loðnuveiðibanns en
í mars á síðasta ári voru veidd
96 þúsund tonn af loðnu. Á móti
kemur að veidd voru fimm þúsund tonn af gulldeplu í mars í
ár en engin gulldepla veiddist á
síðasta ári. Þá jókst einnig kolmunnaaflinn um 39 þúsund tonn.“
olikr@frettabladid.is

SJÚKRAFLUTNINGAR Fyrirhugað er að
breyta og bæta nám sjúkraflutningamanna.

Sjúkraflutningaskólinn:

Fimm hundruð
á 41 námskeiði
HEILBRIGÐISMÁL Rúmlega fimm

Mannauðskerfi Microsoft Dynamics AX veitir þér
nauðsynlega yfirsýn yfir mannauð fyrirtækisins
„Ég skil ekki hvernig fyrirtæki geta farið í gegnum vottun án þess að vera með svona frábært
kerfi eins og mannauðskerfið í Dynamics AX. Kerfið veitir okkur nauðsynlega yfirsýn yfir
starfsmannahópinn og allar upplýsingar um starfsmenn eru mjög aðgengilegar. Við notum
kerfið meðal annars við greiningar og til þess að halda utan um réttindi, menntun og
þróunaráætlanir starfsmanna.“

Ragnhildur Vigfúsdóttir, deildarstjóri starfsþróunar hjá Landsvirkjun.

Guðríðarstíg 2-4 / 113 Reykjavík / Sími 545 1000 / www.hugurax.is

hundruð manns sótti 41 námskeið sem Sjúkraflutningaskólinn efndi til á síðasta ári. Þetta
kemur fram í skýrslu um starfsemi skólans.
Mikil og vaxandi starfsemi einkenndi rekstur skólans á liðnu ári
og mikil og jöfn eftirspurn hefur
verið eftir að komast á námskeiðin sem þar voru haldin. Þess utan
hafa bæst við ný og fjölbreytileg
verkefni sem falla undir starfsemi Sjúkraflutningaskólans.
Á árinu 2008 fór fram töluverð
vinna vegna breytinga á námi
sjúkraflutningamanna.
- jss

Ársreikningur Garðabæjar:

Sterk fjárhagsstaða bæjarins
GARÐABÆR Rekstrartekjur Garðabæjar á árinu 2008 námu 5.400
milljónum króna. Er það 246
milljónum króna hærri upphæð
en áætlað var. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá sveitarfélaginu.
Enn fremur segir í tilkynningunni að fjárfestingar ársins hafi
numið samtals 1.225 milljónum
króna. Þar af hafi um 734 milljónir króna farið til fræðslu-, æskulýðs- og íþróttamála.
Fram kemur að Garðabær búi
að því nú á tímum óvissu í efnahagsmálum að hafa sýnt ráðdeildarsemi. Bærinn eigi nokkurn varasjóð og búi við hóflega
skuldastöðu.
- kg
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Mótmæli í Ósló:

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir mikilvægt að sumarstörfum verði ekki fækkað:

Vilja vopnahlé
á Srí Lanka

1.400 sumarstörf hjá Reykjavíkurborg

NOREGUR Nokkur þúsund nor-

rænir tamílar mótmæltu stríðinu á Srí Lanka með göngu til
norska utanríkisráðuneytisins
og Stórþingsins og fundi í Vigelandsgarðinum í Ósló í gærmorgun. Tamílarnir krefjast þess að
samið verði um vopnahlé á Srí
Lanka.
Mótmælafundurinn var haldinn að frumkvæði norskra tamíla, að sögn norska Dagbladet, en
þeir buðu tamílum frá Svíþjóð og
Danmörku til þátttöku og sendu
tamílar í þessum löndum sendinefnd sína á mótmælin. Fánar
landanna þriggja blöktu við hún.
- ghs

ATVINNUMÁL Sumarstörf á vegum
Reykjavíkurborgar verða jafn
mörg í ár og í fyrra, eða 1.400
talsins. Sunnudagurinn 19. apríl
er síðasti dagurinn sem hægt er
að leggja inn umsóknir um þessi
störf. Þeir sem fæddir eru 1992
eða fyrr geta sótt um störfin.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir mikilvægt
sumarstörfum hjá borginni verði
ekki fækkað. „Upp á síðkastið
hefur verið starfandi starfshópur
um atvinnumöguleika framhaldsog háskólanema í sumar. Þar hafa
verið skoðaðir möguleikar í samstarfi við sveitarfélögin, skólameistara og fleiri aðila, og fulltrú-

ar framhaldsskólanema hafa verið
mjög virkir í því starfi. Hópurinn
lýkur væntanlega starfi sínu í dag
og líklega verður gengið frá þessu
máli í næstu viku.“
Fyrr í vikunni var tilkynnt um
aukna fjárveitingu til Lánasjóðs
íslenskra námsmanna, sem megnar nú að sjá allt að 4.000 nemendum fyrir framfærsluláni vegna
sumarnáms í Háskóla Íslands og
fleiri háskólum. Katrín segir að
með sumarnámi við háskólana
náist að dekka stóran hluta þeirra
háskólanema sem annars hefðu
verið án atvinnu í sumar. „Hvað
varðar önnur störf fyrir þennan
hóp er verið að ræða um störf á

SUMARVINNA Starfshópur um atvinnuúrræði nemenda kynnir niðurstöður í næstu

viku.

vegum Nýsköpunarsjóðs námsmanna, lítinn sumarátakssjóð á
vegum iðnaðarráðherra, sem í
myndu fara um tíu milljónir, og

störf á borð við skógrækt og stígagerð sem kalla eftir sumarstarfsfólki,“ segir Katrín Jakobsdóttir.

LYFJA Í LÁGMÚLA Maðurinn rændi
lyfjum að verðmæti 126 þúsund krónur.

Maður á fertugsaldri ákærður:

Rændi rítalíni
eftir að hafa
ógnað með öxi
DÓMSMÁL Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir
að ógna starfsfólki Lyfju í Lágmúla tvívegis með öxi og hafa
í kjölfarið á brott með sér samtals 49 pakkningar af rítalíni.
Heildarverðmæti lyfjanna sem
maðurinn rændi var um 126 þúsund krónur. Bæði brotin framdi
hann í byrjun þessa árs.
Í fyrra skiptið sem maðurinn ógnaði starfsfólkinu í Lyfju
hafði hann hulið andlit sitt.
Ríkissaksóknari ákærir
manninn og krefst þess að hann
verði dæmdur til refsingar, til
greiðslu alls sakarkostnaðar og
til að sæta upptöku á öxinni. - jss

Orrustuþotur yfir Akureyri:

Velferðarbrú fyrir heimilin

Vopnaðar þotur æfðu aðflug
ALÞINGI Danskar F16 orrustuþot-

ur sem staddar voru hér á landi
við loftrýmisgæslu æfðu aðflug
að Akureyrarflugvelli 21. og
22. mars síðastliðinn. Þær
voru vopnaðar
vélbyssum og
léttum flugskeytum.
Þetta kemur
fram í svari
Össurar Skarp- ÁLFHEIÐUR
INGADÓTTIR
héðinssonar
utanríkisráðherra við fyrirspurn Álfheiðar
Ingadóttur, þingmanns Vinstri
grænna, sem birt var á vef
Alþingis í gær.
Nauðsynlegt er að æfa aðflug
að Akureyrarflugvelli af öryggisástæðum, og verður sama
fyrirkomulag haft á þegar aðrar
þjóðir senda þotur til eftirlits.

10%

Velferðarbrú fyrir skuldsettar fjölskyldur er eitt mikilvægasta verkefni Samfylkingarinnar í ríkisstjórn. Brúin er samsett úr mörgum markvissum aðgerðum
sem eﬂa stöðu heimilanna og tryggja að þau sem komast í vanda fái aðstoð eftir
þörfum. Þannig nýtum við takmarkaða fjármuni þjóðarinnar best.

5%

0%

-5%

Almennar aðgerðir

-10%

2007 2008 2009 2010 2011

Ný hagvaxtarspá
Seðlabanka Íslands
sýnir hvaða bil við
þurfum að brúa.

– Endurgreiðsla vaxta og verðtryggingar
hækkuð um 70%. Vaxtabætur verða
allt að 487 þús.kr. á ári fyrir hjón.
– Hjón geta fengið allt að 2 milljónir
af séreignarsparnaði greiddar út.
– Dráttarvextir lækkaðir um 4%.
– Óskertar barnabætur þrátt fyrir skattaskuld.
– 10–20% lægri greiðslubyrði með
greiðslujöfnun verðtryggðra lána.
– 40–50% lægri greiðslubyrði með
greiðslujöfnun gengistryggðra lána.
– Frysting allra afborgana í allt að 3 ár heimiluð.

Sérstök úrræði fyrir fólk
í alvarlegum skuldavanda
– Greiðsluaðlögun þar sem skuldir eru
afskrifaðar eða aðlagaðar greiðslugetu.
– Frestun nauðungaruppboða fram í október.
– Lengri aðfararfrestir, 40 dagar nú í stað 15.
– Aukinn stuðningur við fólk sem kemst
í greiðsluþrot.
– Heimili ábyrgðarmanna varin og ábyrgð
þeirra takmörkuð.

- bj

FINNLAND
Íslensk listahátíð
Íslenska listahátíðin Ur havet stiger
landet, eða Úr hafinu rís landið,
hófst í Vasa í Finnlandi í gær. Sautján
íslenskir listamenn taka þátt í hátíðinni.

Traust velferðarbrú er ábyrga lausnin á vanda skuldsettra heimila.

www.xs.is

- kg

Sérhannaðir og styrktir
fyrir íslenskar aðstæður
Hægt að snúa bæði
langsum og þversum

NÝTT - ÍSLENSK HÖNNUN
Skjólveggir fyrir íslenskar aðstæður

88x88 sm

88x178 sm

178x178 sm

603315

603317

603312

6.990

11.590

16.990

Sjá nánar í Sælureit
bls. 8-11

og sterkir
Efnismiklir

veggir

þarfir í
með íslenskar
Önnur
er sérhönnuð
eru í boði.
Nýja línan
, 19
gerðir klæðninga
furuborðum
huga. Tvær
er úr gagnvörðum
ramminn
gerðin, Gyrðir
er 5 mm og
bil á milli borða
furu. Hin
x 95 mm og
mm gagnvarinni mynda
er úr 34 x 95
listum sem
umhverfis
er með mjórri
mm, bil á milli
gerðin, Gerður
m, 21 x 45
á skjólveggnu
er úr sama
klæðningu
umhverfis
og ramminn
34 x 95 mm.
lista er 5 mm
breiðari borðunum,
efni og með
Með
stærðum.
í nokkrum
i
flekarnir eru
mismunand
sex
á
Skjólveggja
ni er val
hæð og
breiðari klæðningun varðar breidd og
hvað
ni er í fjórum
gerðum, bæði
klæðningun
með mjórri
einingarnar
i stærðum.
mismunand

sk hönnun markaði á undanförnum árum,dumeruí
Nýjung - íslen
ns á Norðurlönað þeir
í boði á íslenskum
þarfir markaðari
hafa verið
til foráttu

, með
r sem
fundið það
slöndunum
Þeir skjólveggi
á Eystarsalt
að hluta verið
nær allir smíðaðir hefur þessum veggjum
í huga.
frá grunni
á landi
íslenskrar veðráttu
hafa verið
huga. Hér
með þarfir
sem hannaðar
á heiðurinn
línu skjólveggja
itekt sem
séu ekki hannaðir

nýja
því
n upp á alveg
dóttir, landslagsark
og mynda
býður Húsasmiðja er Ragnhildur Skarphéðins veggirnir eru efnismeiri,
Á þessu vori
Það
aðstæðum,
þarfir í huga.
af íslenskum
með okkar
tekur mið
hönnun, sem
af þessari
fallega heild.
sterklega og

Hægt að snúa
þversum

jafnt langsum

og

að
haft í huga
einingum var
á þessum
Við hönnun
þannig að klæðningin
snúa einingunum að hægt sé að snúa
hægt er að
einnig
ina.
og lárétt, og
sé lóðrétt
upp heildarmynd
til að brjóta
á því að blanda
þeim innbyrðis
einnig kost
og mjórri
Þá gefur hönnunin gum með breiðari
t
saman veggjaeininfá þannig fram skemmtileg
ni og
ga.
klæðningun
i veggjaeinin
samspil mismunand
klæða
hendi að
fyrir
á
er einnig
sama útlit
Sá möguleiki
fá þannig
megin og
veggina báðum
báðum hliðum.

178x88 sm

88x118 sm

178x118 sm

603310

603316

603311

Skjólgirðingar
9

EnahVd\``

10.890

7.990

13.590

8

99 kr
TRYGGÐU ÞÉR

EINTAK

Ís 10kr

Pantaðu Sælureitinn heim á www.husa.is
eða hringdu í síma 525 3000

í Skútuvogi

Tilboð

990

GOTT VIÐHALD Á PALLINUM
kr/stk

Gerðu sólpallinn eins og nýjan

1

im-sun
aðeins f

3.499

skref

Hreinsa
pallinn
með Jotun
pallahreinsi

2

skref

Bera
Jotun
pallaolíu
á pallinn

Jotun Terrasserens, 5 ltr

Jotun Treolje, 3 ltr

60x60 sm

er kröftugt hreinsiefni sem hreinsar upp og frískar
viðarfleti, fjarlægir sveppagróður, sót, grillolíur, ryk o.fl.

604300

7158013

7049123/33/37

Pallaeining, Justa

2.499
Jotun Treolje
er hægt að bera
á allt niður í

-5°C

Langmest selda pallaolía á íslandi. Pallaolía á gagnvarið efni. Fáanleg
gullbrún, græn og blöndum einnig fjölda lita.

NÝTT
1.999

Garðhúsgögnin
verða eins og ný
með Benar

2. 24 9

Benar
Edeltreolje
Lestu þér til
um Sýpris og aðrar
barrtegundir á bls. 140141 í Sælureit

Orkidea

Barrviðir

Sýpris

aðrar tegund

S CHINENSIS
(JUNIPERU
KÍNAEINIR
um Austur-Asíu
‘STRICTA’)
in er útbreidd hinum harðgerða
Aðaltegund
ll, náskyld
íslenska. Vaxtarlagið
og Himalajafjö
stálblárri
i og eininum
Himalajaein barr dökkgrænt með
stað og
og
skjólgóðan
er uppreist
plöntunum
þurr. Yrkið
grýttur og
slikju. Veljið
er fremur
jarðveg sem
súluvöxt. ++++
Stricta hefur
NII)
(PICEA ENGELMANorðið 20-30
getur
BLÁGRENI
grenitré sem
líkist sitkagreniHægvaxta
Blágrænt barr,
. Blágreni
metra hátt.
úfnara á ársprotunum
og hentar
barri en er
ara en sitkagrenifjarri sjó hér
best
er grannslegn
Dafnar
á
í garða.
líka sem garðtré
því betur
s, en þrífst
sunnanland
++++
rsvæðinu.
höfuðborga
S)
SITCHENSI
sem þrífst
I (PICEA
SITKAGREN harðgert grenitegund
landi verður
og
Stórvaxið
land. Hér á
sjó um allt
est allra
vel nálægt
fyrirferðarm
ndir
stærst og
og sitkagrenilu
sitkagreni
Það vex hratt landslagi um áratug
grenitrjáa.
vel
áberandi í
hentar afar
fara að verða
‘BLUE ALPS’)
ngu. Sitkagreni
di en síður
CHINENSIS
Himaútivistarlun
eftir gróðursetni
ða(JUNIPERUS um Austur-Asíu og
skógrækt og
i og
heimilisgar
KÍNAEINIR
Í
útbreidd
skjólbelti,
í
Himalajaein
n er
ða í þéttbýli.
heppilegri.
Aðaltegundi
uppreist
hinum harðgerða
í litla heimilisgareða hvítgreni mun með þarf.
ef
lajafjöll, náskyld Vaxtarlagið er venjulega
na eru blágreni klippingu afar vel
slikju. Veljið
eininum íslenska. með stálblárri
þolir
sem er
Sitkagreni
jarðvegi. +++++
og barr dökkgrænt
stað og jarðveg
í allskonar
++++
skjólgóðan
Það þrífst
vaxtarlag.
plöntunum
)
og þurr. Skriðult
CONTORTA
fremur grýttur
né staðarA (PINUS
að jarðvegi
STAFAFUR
er hvorki vönd
við margStafafura
er góð
þrífast ágætlega
virðist
Stafafura
vali og
ðalönd
um allt land.
vísleg skilyrði rsetningar í sumarbústa heppitil fjöldagróðu Í görðum er hún oftast ekki
varpar
og skógarreiti.sitkagreni, því hún
er
en
“latifolia”
legri lausn
skugga. Afbrigðið
eins miklum en aðaltegundin “contorta”.
skógartré
ra
er beinvaxið
grannvaxna
og
vex hratt og
æfni á jarðveg
Stafafuran
aðlögunarh
með afar mikla
veðurfar. +++++

SQUAMATA
ir (JUNIPERUS
Himalajaein
fyrir
‘BLUE STAR’) er harðgerðasta einitegundin á það
ir
og stingandi,
Himalajaein
stað, gott
Barið er gróft
þarf sólríkan nokkuð
íslenska garða.
slikju. Plantan
jarðveg, gjarnan
slær álblárri
Blue
framræstan áburðargjafir. Yrkið
skjól og vel
of sterkar
þúst. ++++
grýttan. Varist og myndar lága
Star er smávaxið

og bersíðvetrarsól +++
skjól fyrir
tegund.
LD’)
ef hann fær
af þessari
‘SUMMERGO
hér sunnanlandsharðgerðasta yrkið
(TAXUS BACCATAbærilega í görðum
reynst einna
Ýr - Ýviður
sem dafnar
barr og hefur
hefur gult
Sígrænt barrtré
Summergold
frosti. Yrkið

‘REPANDA’)
COMMUNIS
reynst
eini. Hefur
Einir (JUNIPERUS
af venjulegum undanfarna áratugi.
Skriðult form
í görðum
malarborin
í grýttan eða
ágætlega harðgerður
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sem framræsla
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áburðargjafi
bruna og kali
getur valdið
++++

Grasflötin
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A
PARIS LAWSONIAN
(CHAMAECY
Fagursýpris
staðið
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á
Blágrænt barr.
sumrin. Sólelskur.
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utandyra á
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JULEP’)
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IS ‘SMARAGD’)
(THUJA OCCIDENTALg. Ljósgrænt
Vesturtúja
Súluvaxtarla standa lárétt í
flatar og
Sígrænn barrviður.
þarf að
. Greinarnar
sumrin en
hreisturbarr staðið utandyra á
í stórum
Dafnar vel
súlunni. Getur
á veturna.
vera í gróðurskála ++
pottum. Tröpputré!

7053040

1.499kr
Barrviðirir

Barrviðir

0,75 ltr

Garðverkin
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999kr
100 sm

Sjá nánar

í Sælureit
bls. 94-95

Sólpallasmíði
í Sælureit
bls. 120-127

PALLAEFNI

5
3

2

4

6
1
7
8

9

Girðingar

Þær geta
m tilgangi.
margvíslegu
dýra, eða
Girðingar þjóna
manna og
ágangi vinda,
veitt skjól fyrir
skýlt gróðri.
0,5 til 0,9
þarf að vera
skýlir gróðri
gróður sem
Girðing sem
er að ræða
hærri, ef um
að vera alveg
metrar eða
þurfa ekki
90
skjól. Þær
vera 10 til
þarf meira
milli borða
plöntur
má bilið á
þéttar og
Viðkvæmari
breidd borðanna.
prósent af
girðingu.
þurfa þéttari

10
11
12

með því að
og útsýni
Haltu skjóli
með gleri.
skjólgirðingu

ingur e›a önnur
Grágr‡tismuln
(má setja hellurönd).
einkörna möl
mm gagnvarin
(621600) 21x95
A4
fest me› ry›fríum
alheflu› fura
UZ (5611318).
4,5x50 mm
tréskrúfum,
gagnvarin
48x98 mm

1 Kantmöl:

2 Kantbor›

3
4

7

Staur steyptur
Staur steyptur

í sand

Gagnvarin
mm (698600):
1 Staur 98x98
alheflu› fura.
me› mikla
grús: Fjölkorna
2 Frostfrí
uleika.
nþjöppunarmög
þjöppunareigi
Me› mikla
3 Holtasandur: og þjappa›ur í lögum.
leika. Vökva›ur
flokkur
Gagnvörn A
4 Vi›arvörn:
r
frárennslinsrö
Múffurör: Steypt
á sta›num.
Jar›vegur
6 Jar›vegur:

Staur 98x98
alheflu› fura.

1

í holu

mm (698600):

17:

19:0

00

1

Gagnvarin

frá staurnum
Veitir vatni
2 5% vatnshalli:
(6226040)
Múrblanda
3 Steypa:
flokkur
Gagnvörn A
4 Vi›arvörn:
í gegnum sig
Hleypir vatni
5 Drenmöl:
á sta›num.
Jar›vegur
Jar›vegur:
6

10x80 (5691922).
eða
g: Flatjárn BMF

8 Steypufestin Til í mörgum lengdum

steypuvinkill.
stærðum.

fjölkorna grús

Ófrostvirk
9 Grús:
nleika.
10 Steypumót:

Pappahólkur

: Múrblanda,

á
verð fr

concrete mix

1101(6226040
á sta›num

12 Jar›vegur

ca 2-4 m

17:
0

r/m
k
9
19

00

19:0

21:00

20. júní

00

c

17:

3

FÁÐU TILBOÐ Í PALLINN

og

me› mikla

750ø 200 mm

(226920).
11 Staurasteypa ).

21:00

b

í hólk

alheflu› fura
mm gagnvarin
Staur: 98x98
5% fráveituhalli.
Vatnshalli:
me› mikla
fjölkorna grús
Grús: Frostfrí
leika.
þjöppunareigin
lkur H 750,
Blikk/Pappahó
4 Steypumót:
mm (226920).
þvermál 200
(6226040).
5 Steypa: Staurasteypa
í gegnum sig.
Hleypir vatni
6 Drenmöl:
á sta›num.
7 Jar›vegur

2

a›ir bor›aboltar

2 heitgalvaniser
7 Boltar:

ca 2 m

0

180 sm

5
6
2

Staur steyptur

1. maí

6

þjöppunareigi

180 sm

a
6

5

alheflu› fura,

17:

kl. 21 um kvöldið.

5

4

3

(648800)
millibil.
6 Dregarar
1,8 - 2 metra

00

2

3

2

4

r
r: Galvanisera›a 210
keri
BMF-þakásan
járnfestingar,
sinkhú›u›um
B fest me›
kambsaum
(5721210-1)
(5614782) e›a
skrúfum 5x40
(5514000).
í hvert járn
4x40, 8 stk
mm gagnvarin
(628600) 28x95
millibili, fest
me› 5 mm
4,5x60 mm
alheflu› fura
A4 tréskrúfum
me› ry›fríum
UZ(5611319).
gagnvarin
48x148 mm

5 Klæ›ning

13:0
17: 0
00

1
1

alheflu› fura,

4 Samtenginga

ekki of nálægt
máli að sitja
ekki í skugganum.
a. Það skiptir
á milli
þess að lenda
planta gróðri
skjólvegg til
skjól.
þess að
auk þess meira
til útivistar.
Gæta verður
sem nota á
Gróður gefur
Velja
byrjun
og þess svæðis
13 til kl 21 í
skjólveggs
og meira skjól.
hann
minni skugga
lengist frá klukkan
til þess að
b. Skugginn
Þetta tryggir
gróður af kostgæfni of hár.
maí.
þarf saman
ekki
júní.
þess að vetrða
í kring um 20.
veiti skjól án
sama skjólvegg
er
þann 1. maí
c. Skuggi frá
1,8 metra skjólvegg í um 6 m kl. 19.
Skuggi frá
lengist
m en hann
kl. 17 um 3
8,5 m
2 m kl 17 en
20 júní er orðinn
Skuggi þann

Afstaða sólar

00

2

3 Bitar (698600):
0,6 metra millibil.

13:

1

undir-

steyptum
Trépallur á
stö›um

byggja

einingar
að velja hærri
er gæti þurft
tilætlaðan
vindasamara
að þær gefi
þær þannig
getur magnað
i
og staðsetja
skjólgirðuppsett skjólgirðing
eininga í
vel að vindáttinn
eða magna
að mynda
árangur. Rangt
gerir Gætið
forsmíðaðra
vindstreng
tilvaldar til
Mikið úrval
i form þeirra
því að breyta
heita
ngar eru
með ríkjandi
upp vind með
í kring um
boði. Mismunand
valið sér Girðingaeini
fylgjast vel
við trépalla,
ingar er í
einn getur
Því þarf að
er ákveðin
götu.
úr skjólhorn í görðum,
að hver og
upp hvirfla.
hlaupi út á
áður en staðsetning
eru smíðaðar
það að verkum
því að börn
vindátt í garðinum a er valið.
hæfi. Einingarnar
saman potta og til varnar
velja
einingar við
er að raða þeim
gar þarf að
og útlit veggjaeining
húsinu,
timbri og hægt
girðingaeinin
gagnvörðu
Þar sem
staðsetja á
hæfir garðinum,
n hátt sem
skýla. Þegar
notagildi í huga.
og útlit með
á margvíslega
þær eiga að
hæð þeirra
öðru því sem
sjálfur.
eða
girðingar
pallinum
að smíða slíkar
Einnig er hægt

Skjólgirðingar

ca 6 m
ca 2 m

og kennsla
Leiðbeiningar

123

124

Gagnvarin fura

199 kr/m

21x95, lengdir 0.9 til 6.0 m
621600

259 kr/m

28x95, lengdir 0.9 til 4.5 m
628601

Timburráðgjöf Grafarholti, Skútuvogi
og í verslunum okkar um land allt.

ÚT Í GARÐ
999

799

1.499

ÓDÝRT

1.499

4.999

499Frábært
verð

Vinnuhanskar
Þjálir m/góðu gripi

Greinaklippur

5866387-90

HiPoint, 55 sm
5084669

4.699

Ruslavagn

1.699

Claber
5081642

Laufhrífa
5084335

Malarhrífa
Stigi/trappa

5084290

stigi 3,5 m, trappa 2m

Hjólbörur

5078860

Ravendo, 80 ltr

Greinaklippur

5080038

HiPoint
5084660

11.499

Hekkklippur

1.299

HiPoint

16.990

5084672

299

ÓDÝRT
ÓDÝRT

599

10 stk
Ruslapokar

Omega 200

10 stk

3000235

2600536
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BARACK OBAMA OG FELIPE CALDERON Forsetar Bandaríkjanna og Mexíkó skáluðu í Mexíkóborg á fimmtu-

HINIR FORSETARNIR Evo Morales Brasilíuforseti, Raul Castro Kúbuforseti og Hugo Chavez Venesúelaforseti

daginn.

hittust á fundi ALBA-samtakanna í Venesúela á fimmtudag.

NORDICPHOTOS/AFP

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Obama segir Kúbu eiga næsta leik
Leiðtogafundur Ameríkuríkja stendur yfir á eyjunni Trinidad. Hugo Chavez frá Venesúela er staðráðinn í að ræða við Barack Obama
um málefni Kúbu. Samskipti Bandaríkjanna og Kúbu hafa verið í lágmarki undanfarin fimmtíu ár, en gætu verið að skána.
HAVANA, AP Í gær hófst á eyjunni Trínidad
í Karíbahafinu þriggja daga leiðtogafundur Norður- og Suður-Ameríkuríkja. Þangað
mæta leiðtogar flestra ríkja álfanna, þar
á meðal þeir Barack Obama Bandaríkjaforseti og Hugo Chavez frá Venesúela, en
þó ekki Raul Castro Kúbuforseti, bróðir
Fidels.
Chavez er hins vegar staðráðinn í að láta
það verða sitt fyrsta verk á fundinum að
ræða við Obama um málefni Kúbu.
Samskipti Bandaríkjanna og Kúbu verða
væntanlega engu að síður í brennidepli
fundarhaldanna, enda virðist sem þau muni
batna verulega á næstunni. Bæði Obama og
Castro hafa á síðustu dögum lýst yfir býsna
ótvíræðum vilja sínum til þess að endur-

nýja tengsl ríkjanna, sem hafa verið nánast
engin undanfarin fimmtíu ár.
Í byrjun vikunnar afléttu Bandaríkjamenn að hluta þeim ströngu takmörkunum
sem verið hafa á ferðum Bandaríkjamanna
til Kúbu. Á fimmtudaginn sagði Obama
síðan að nú væri framhaldið undir Kúbumönnum komið.
Innan fárra klukkustunda svaraði Castro
því til að hann væri reiðubúinn til að ræða
hvað sem er við Bandaríkjamenn, bæði í
einkaviðræðum og opinberlega, þar á meðal
„mannréttindi, fjölmiðlafrelsi, pólitíska
fanga, allt.“
Þetta er fyrsta ferð Obama til rómönsku
Ameríku síðan hann tók við embætti nú í
ársbyrjun. Hann hóf ferðina reyndar á því

að skreppa til Mexíkó á fimmtudag, þar sem
hann hitti Felipe Calderon forseta. Obama
lýsti meðal annars yfir stuðningi sínum við
baráttu Mexíkóstjórnar gegn fíkniefnum.
Á fimmtudaginn hittust einnig í Venesúela leiðtogar hinna „rauðu“ ríkja rómönsku
Ameríku, þar sem vinstrimenn eru við völd.
Hugo Chavez, leiðtogi Venesúela, bauð til
sín leiðtogum Kúbu, Bólivíu, Hondúras, Níkaragúa og Dóminíku, þar sem þeir bjuggu
sig sameiginlega undir leiðtogafundinn á
Trínidad.
- gb
BEÐIÐ EFTIR OBAMA Þessar tvær tylltu sér á bekk í

Mexíkóborg á fimmtudaginn og blöðuðu í bók um
nýja Bandaríkjaforsetann á meðan þær biðu komu
hans til borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KYNNTU ÞÉR FJARNÁM
EÐA FRAMHALDSNÁM VIÐ
HÁSKÓLANN Á AKUREYRI
LAUGARDAGINN 18. APRÍL VERÐUR FJARNÁM OG FRAMHALDSNÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI
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Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfun
Kennarafræði
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Viðskiptafræði

Auðlindafræði
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Nánari upplýsingar eru á www.unak.is eða í síma 460 8000
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 35

Velta: 144 milljónir

OMX ÍSLAND 15
224
+0,61%
MESTA HÆKKUN
MAREL
ÖSSUR

+6,24%
+0,98%

Þriggja mánaða verðbólga í núllið

OMX ÍSLAND 6
Gangi eftir verðbólguspá IFS greining663+1,13% ar fyrir aprílmánuð lækkar 12 mánMESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR

-0,88%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic
Airways 173,50 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,13 -0,88% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 122,00 +0,00% ... Icelandair Group
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 54,50 +6,24% ... Össur 92,50
+0,98%

Umsjón:

nánar á visir.is

Í BORGINNI Íbúðaverð hefur ekki lækkað jafnmikið milli mánaða á höfuðborgarsvæðinu síðan 1994. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íbúðaverð lækkar meira en áður
Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu
hefur ekki áður lækkað jafnmikið
milli mánaða og gerðist nú í mars
frá því byrjað var að reikna vísitölu
húsnæðisverðs árið 1994, að því er
fram kemur í umfjöllun Greiningar
Íslandsbanka.
Samkvæmt upplýsingum frá
Fasteignaskrá Íslands lækkaði
verðið um 3,8 prósent milli febrúar og mars. „Húsnæðisverð hefur
nú lækkað samfellt undanfarna
átta mánuði um samtals 8,1 prósent,“ segir greiningardeildin og
bendir á að frá því húsnæðisverðið
náði hámarki haustið 2007 hafi það
lækkað um 10 prósent að nafnvirði
og 28 prósent að raunvirði.
Greiningardeildin segir þróunina
ekki koma á óvart enda sé að baki
uppsveifla sem drifin var áfram að
stórum hluta af hækkun íbúðaverðs.
Þá gæti áhrifa offramboðs íbúða og
minni greiðslugetu kaupenda. - óká

Bermúda semur
við Norðurlönd
Bermúda hefur skrifað undir átta
nýja samninga um upplýsingagjöf í
skattamálum.
Löndin sem um ræðir eru Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Grænland, Ísland, Noregur og Færeyjar, auk Nýja-Sjálands. Með þessum
samningum er heildarfjöldi skattaupplýsingasamninga Bermúda kominn í ellefu.
Í tilkynningu OECD kemur fram
að Bermúda hafi verið með fyrstu
skattsvæðum til að fallast á alþjóðareglur um gegnsæi og upplýsingagjöf í skattamálum í maí 2000 og
meðal ríkja sem komu að gerð sérstaks samkomulags um skattaupplýsingar milli ríkja árið 2002. - óká

aða verðbólga í 11,5 prósent og hefur þá
ekki verið lægri frá í mars í fyrra. Spáin
hljóðar upp á 0,1 prósents hækkun vísitölu neysluverðs milli mánaða.
„Í mars mældist mesta verðhjöðnun í
einstökum mánuði í yfir 20 ár. Ef að spá
okkar gengur eftir er 3 mánaða verðbólga
núll prósent og hækkun vísitölu neysluverðs frá áramótum aðeins 0,6 prósent,“
segir í spánni sem IFS Greining sendi frá
sér í gær. „Samkvæmt verðkönnun okkar
hækkaði verð á matvælum um eitt prósent í apríl sem hefur 0,12 prósenta áhrif
á vísitölu neysluverðs til hækkunar. Aðallega virðist verð á innfluttum matvælum
hafa hækkað auk þess sem að páskasteikin virðist hafa hækkað nokkuð.“ Fram
kemur að kjötvörur hækki oftast fyrir

VIÐ ÆGISSÍÐU Í REYKJAVÍK Verði krónan viðlíka

veik áfram og síðustu daga hægir á hjöðnun verðbólgu að mati IFS Greiningar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

orðið. Lækkun verðbólgu gæti því orðið
hægari en ef gengi krónunnar hefði haldið sér á þeim slóðum sem það var í byrjun
mars.“
- óká

Notum skattkerﬁð
til að skapa atvinnu

Atvinnuleysi má aldrei
festa sig í sessi á Íslandi
Viðreisn atvinnulífsins er nauðsynleg til þess að
heimilin komist á réttan kjöl. Við eigum að grípa
þau tækifæri sem í boði eru. Ísland er ríkt af
náttúruauðlindum og vel menntuðu fólki.
Okkar leið er að nýta skattkerﬁð til að hvetja
fjárfesta og einnig að veita skattaafslátt
til fyrirtækja sem ráðast í nýsköpunarog þróunarverkefni.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
varaformaður Sjálfstæðisﬂokksins

Skuldbindingar
42,4 milljarðar
Hefja á formlegt nauðasamningsferli Teymis 21. þessa mánaðar og
ljúka því í júní samkvæmt áætlun
sem kynnt hefur verið kröfuhöfum. Afla þarf meðmæla fjórðungs
lánardrottna með því að tilraun
verði gerð til samninga. „Vonast er
til að nægjanlegur meðmælendafjöldi fáist fyrir 25. apríl,“ segir í
kynningarefni félagsins.
„Nauðasamningsfrumvarpið
gerir ráð fyrir að lánardrottnar
fái kröfur sínar greiddar að fullu
með nýjum hlutum í Teymi hf.,
eftir að núverandi hlutafé félagsins hefur áður verið fært niður
að fullu.“ Fram kemur að frá því
í fyrrahaust hafi skuldir Teymis
tvöfaldast meðan virði félagsins
hafi lækkað um meira en helming. Skuldir og ábyrgðir félagsins
nema 42,4 milljörðum króna. - óká

stórhátíðir. Þá er eldsneytisverð sagt hafa
tekið nokkurn kipp samhliða lægra gengi
krónunnar og hækkað um fimm prósent
frá síðustu mælingu.
„Á móti hækkun á matvælum og eldsneyti vegur lækkun á fasteignaverði,“
segir IFS greining en í síðasta mánuði
lækkaði reiknuð húsaleiga um 5,1 prósent. „Við búumst ekki við jafn mikilli
lækkun nú og í síðasta mánuði og spáum
fjögurra prósenta lækkun.“ Þá kemur
fram að verð á fatnaði virðist hafa hækkað á milli mánaða í kjölfar útsöluloka og
er sú hækkun sögð hafa 0,15 prósenta
áhrif á vísitölu neysluverðs.
Spáð er áframhaldandi hraðri verðbólguhjöðnun, en hraði hennar ráðist af
gengi krónunnar. „Ef gengi krónu verður veikt áfram mun það á endanum hafa
víðtækari áhrif á verðlag en nú þegar er

GÖNGUM HREINT TIL VERKS
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Vanefndir á stefnuskrám:

Helsta vonin?
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

R

íkisstjórnin og stjórnarandstaðan eru sammála um
eitt: Þjóðin á að lifa af sjávarútvegi og landbúnaði á
komandi tíð. Með því að viðhalda krónunni sem framtíðargjaldmiðli verður fótunum kippt undan atvinnustarfsemi sem byggist á jafnri samkeppnisstöðu og
getur staðið undir endurreisn lífskjaranna og gefið nokkra von
um fjölgun starfa.
Að þessu leyti bjóða ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan ekki
upp á val milli ólíkra kosta í komandi kosningum. Hvorug fylkingin fylgir stefnu sem gengur upp, eigi þjóðin að eiga einhverja
raunhæfa möguleika á að vinna sig út úr erfiðleikunum.
Til viðbótar þessu hefur ríkisstjórnin lofað að afturkalla veiðiheimildir útgerðarfyrirtækja og smábátasjómanna á tilteknu árabili. Það lítur út fyrir að vera aðlögun að nýrri skipan, sem þó
hefur ekki verið skýrð. Svo er þó ekki. Um leið og ákvörðunin er
tekin fellur veðhæfi skipanna. Fyrirtækin og smábátasjómennirnir fara einfaldlega á hausinn. Líklegast er að bankakerfið fari
einnig í þrot á ný.
Vel má þó vera að með öllu sé óþarft að hafa áhyggjur af
þessum áformum. Tilgátan er sú að afleiðingarnar séu forystumönnum ríkisstjórnarflokkanna svo ljósar að þeim komi aldrei
til hugar að framkvæma loforðin. Í sjálfu sér er engin ástæða til
að vefengja jákvæða hugsun í þessa veru.
Ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að afnema svokallaðan byggðakvóta og leyfa frjálsar handfæraveiðar í staðinn. Markmiðið er
að fjölga störfum. Sannleikurinn er þó sá að aðeins ein leið er
til að fjölga störfum við fiskveiðar. Hún er sú að veiða umfram
vísindalega ráðgjöf. Það verður í litlum mæli í fyrstu en eykst
svo hröðum skrefum með kunnum afleiðingum fyrir efnahaginn
og lífríkið.
Það kostar mikla staðfestu að fylgja meginreglunni um sjálfbæra nýtingu. Nú á að gefa eftir á því sviði undir forystu Vinstri
hreyfingarinnar - græns framboðs. Veiðiskipulag af þessum toga
kallar einnig á offjárfestingu. Hún verður óveruleg í byrjun en
vex síðan hröðum skrefum. Afleiðingin er minni arðsemi og
rýrari skatttekjur ríkissjóðs.
Þau áform sem ríkisstjórnin hefur í fiskveiðimálum eru skaðleg hvort heldur horft er á þau frá sjónarhóli sjálfbærrar nýtingar eða rekstrarhagkvæmni. Það eru bara ríkar þjóðir með
fiskveiðar sem aukabúgrein sem geta í félagslegum tilgangi leyft
sér líffræðilegar og efnahagslegar æfingar af því tagi sem þessi
stefnumörkun felur í sér.
Neikvæð afstaða útvegsmanna átti verulegan þátt í því að fyrrverandi stjórnarflokkar náðu ekki saman um aðild að Evrópska
myntbandalaginu og Evrópusambandinu. Veruleikinn er þó sá að
stefna núverandi ríkisstjórnar í fiskveiðimálum stefnir rekstri
sjávarútvegsins í mun meira uppnám en sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins. Var hagsmunamat útvegsmanna
rétt?
Þegar öllu er á botninn hvolft er niðurstaðan þessi þverstæða:
Helsta von fólksins í landinu er að ríkisstjórnin og stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins skipti um skoðun í peningamálum
og Evrópusambandsmálum. Enn fremur þarf fólkið að geta treyst
því að ríkisstjórnin efni ekki loforð sín í sjávarútvegsmálum. Best
væri þó að setja meira vit í stefnuskrárnar fyrir kosningar.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Borgarahreyfingin ósátt

Jafnræðisrökin

Öfug áhrif

Borgarahreyfingin er ósátt við
Ríkisútvarpið fyrir að neita henni um
gjaldfrjálsar sjónvarpskynningar og
telur að með því sé verið að þagga
niður í nýjum framboðum. Ingólfur
Bjarni Sigfússon, varafréttastjóri RÚV,
svarar því til að þegar tvö framboð
óskuðu eftir slíkri kynningu hafi RÚV
kannað áhuga meðal allra þingframboða. Hann hafi reynst dræmur og
því verið ákveðið að bjóða ekki upp
á slíkar kynningar í sjónvarpinu.
Ingólfur Bjarni segir eitt af hlutverkum RÚV vera að tryggja jafnræði
í ritstjórnarlegri umfjöllun.
RÚV geti því ekki opnað
dagskrá sína fyrir efni frá
sumum framboðum en
öðrum ekki.

Ríkisútvarpið getur fært margar
málefnalegar ástæður fyrir að bjóða
ekki upp á ókeypis sjónvarpskynningar þingframboða en jafnræðisrök
Ingólfs Bjarna halda ekki vatni. RÚV
myndi líka gæta fulls jafnræðis ef
það byði öllum þingframboðum upp
á gjaldfrjálsar sjónvarpskynningar, burtséð frá því hversu
mörg myndu nýta sér
það. Sú ákvörðun lægi
hjá framboðunum
sjálfum.

Nú bendir kannski einhver á að RÚV
gæti vissulega jafnræðis með því að
neita öllum um ókeypis kynningartíma. Það mætti hugsanlega til sanns
vegar færa. En eins og varafréttastjóri RÚV bendir sjálfur á helgast sú
ákvörðun fyrst og fremst af dræmum
áhuga stærri framboðanna. Og það
má færa gild rök fyrir því að með
því að láta áhugaleysi stærri framboðanna ráða því hvort boðið sé
upp á gjaldfrjálsar sjónvarpskynningar eða ekki, sé alls ekki verið
að gæta jafnræðissjónarmiða
– heldur þvert á móti grafið
undan þeim.
bergsteinn@frettabladid.is

Maðurinn með tjakkinn
D

æmisagan um manninn með
tjakkinn fjallar um bílstjóra
sem verður fyrir því óláni að
dekk springur á bíl hans í Hvalfirði um miðja nótt. Bílstjórinn
uppgötvar að enginn tjakkur er í
bílnum en langt í burtu sér hann
ljós á bóndabæ. Hann afræður
að ganga af stað og freista þess
að fá lánaðan tjakk. Á leiðinni
fer hann að velta fyrir sér hvort
bóndinn á bænum eigi nothæfan
tjakk og, ef svo ólíklega vill til,
hvort maðurinn sé þá fáanlegur
til að lána hann. Það er slagviðri,
bílstjórinn er illa búinn og smám
saman tekst honum að sannfæra
sig um að bóndinn sé bölvaður
nirfill sem muni næsta örugglega
taka illa á móti gestinum. Þegar
hann kemur loks á bóndabæinn,
blautur og kaldur, er hann orðinn
svo æstur yfir eigin hugsunum að
hann bankar í fússi á útidyrnar
og hreytir framan í grandalausan
manninn sem opnar: „Þú mátt
eiga þinn helvítis tjakk sjálfur.“
Svo þrammar hann til baka niður
heimreiðina án þess að frekari
samskipti eigi sér stað.

Biðleikurinn valinn
Afstaða hluta Íslendinga til Evrópusambandsins er sama marki
brennd og afstaða bílstjórans í
þessari sögu. Af óskiljanlegum
ástæðum hræðast þeir fyrirfram samningaviðræður við
sambandið. Fyrir skömmu birtist hér í Fréttablaðinu viðtal við
Bjarna Benediktsson, verðandi
formann Sjálfstæðisflokksins,
sem sagði þar meðal annars: „Ég
hef verið þeirrar skoðunar að

Bjarna birtist. Flokkurinn valdi
biðleikina. Tillaga sjálfstæðismanna um að þjóðin kjósi um það
eftir ár hvort hún eigi enn síðar að
fá tækifæri til að kjósa um aðildarsamning er einungis til þess
fallin að drepa málinu á dreif.
JÓN KARL HELGASON

Í DAG | Evrópumál
hagsmunum okkar sé betur borgið
utan ESB vegna þess að ég er
efasemdamaður um að það geti
tekist ásættanlegir samningar við
ESB á sviði sjávarútvegsmála.“
Með öðrum orðum: „Þú mátt eiga
þinn helvítis tjakk sjálfur.“
Í umræddu viðtali viðraði
Bjarni þó andstætt viðhorf þegar
hann sagði: „Rætt hefur verið
um einhliða upptöku annarrar
myntar, en ég tel að í gjaldmiðilsmálum sé enginn valkostur við
krónuna jafn sterkur og evran
með ESB-aðild. Ég vil að við
göngum hreint til verks í þessum
málum og gerum upp á milli valkosta á næstu árum, en séum ekki
að leika marga biðleiki. Ég er talsmaður þess að við tökum afstöðu
til Evrópusambandsaðildar. Ég vil
að þjóðin öll komi að því að taka
afstöðu til þess hvort sá efnahagslegi stöðugleiki sem fengist með
evru, sé eftirsóknarverður kostur með tilliti til þeirra fórna sem
færa þarf.“
Því miður varð þessi heilbrigða
afstaða ekki grundvöllur stjórnmálaályktunar Sjálfstæðisflokksins á landsfundinum sem haldinn var viku eftir að viðtalið við

Tækifæri til að taka afstöðu
Nú dregur að kosningum. Óumdeilt er að ný ríkisstjórn stendur
frammi fyrir vandasömum og
brýnum úrlausnarefnum á vettvangi velferðarmála, efnahagsmála, peningamála og atvinnumála, auk þess sem nauðsynlegt
er að leggja nýjar áherslur í þátttöku þjóðarinnar í alþjóðasamstarfi. Aðild að Evrópusambandinu og þátttaka í myntsamstarfi
Evrópuríkja eru ekki fljótvirkar
töfralausnir en geta, ef ásættanleg niðurstaða fæst úr aðildarviðræðum, lagt grunn að nauðsynlegum framförum á öllum þessum
sviðum.
Ég er í hópi þeirra sem telja
afar brýnt að þjóðin fái tækifæri
til að taka upplýsta afstöðu til
raunverulegra valkosta í þessu
máli sem varðar í senn velferð
einstaklinga og heimila, rekstrarumhverfi fyrirtækja og stöðu
Íslands í samfélagi þjóðanna.
Um er að ræða ákvörðun sem
almenningur á lýðræðislegan rétt
á að taka milliliðalaust sem allra
fyrst. Ég hvet þá sem eru sammála að taka þátt í opinni undirskriftasöfnun á vefslóðinni www.
sammala.is.
Höfundur er dósent við
Háskóla Íslands.

Hagfræði andskotans II
á fræðilegri hagfræði, og (c) að Keynes
hefði gagnrýnt hagmælingar (e. econometrics) án þess að bera skyn á viðfangsefnið. Hér er tekið djúpt í árinni vegna
ágreinings um aðferðafræði. Keynes taldi
kjarna „hagfræðinnar varða aðferðafræði
grein minni um verðtryggingu í Fréttaen ekki kennisetningar, hún væri tæki
blaðinu 15. apríl (Hagfræði andskotans)
hugans, hugsanatækni, sem auðveldar
voru sett fram rök fyrir óhjákvæmilegum
þeim sem hafa hana á valdi sínu að draga
áhrifum verðtryggingar á hag skuldsettra
réttar ályktanir.“ [„It is a method rather
launþega á tímum verðbólgu. Í svargrein
GUNNAR TÓMASSON than a doctrine, an apparatus of the mind,
sinni 17. apríl (Andskotinn og hagfræðin)
a technique of thinking, which helps its
tiltekur Guðmundur Ólafsson hagfræðingur
possessor to draw correct conclusions.“]
tölfræðileg gögn og útreikninga sem eru fræðilegOrð Keynes endurspegla skilgreiningu á hagfræði
um forsendum umræddra áhrifa óviðkomandi. Slíkt
sem John Stuart Mill taldi „vera ótvírætt eðli hennvinnulag er ein ástæða þess að ég tel nútíma hagar að skilningi allra virtustu kennara hagfræði“.
fræði vera rugl eins og Guðmundur nefnir.
[„Such is undoubtely its character as it has been
Eitt sinn undirstrikaði Paul Samuelson, faðir
understood and taught by all its most distinguished
nútíma hagfræði, mikilvægi vandaðs vinnulags
teachers.“] Skilningur Samuelsons og Miltons
með þessum orðum: „Fræðimaður á sviði hagfræði
Friedman er allt annar og endurspeglast m.a. í mótsem er ruglukollur í aðferðafræði getur eytt ævinni
leik Guðmundar Ólafssonar gegn þeim fræðilegu
í baráttu við vindmyllur.“ [„A scholar in economrökum sem liggja að baki umsögn minni um verðics who is fundamentally confused concerning
tryggingu sem Hagfræði andskotans.
[methodology] may spend a life-time shadow-boxFriedman talaði fyrir munn þeirra beggja þegar
ing with reality.“] Þar kemur vel á vondan því sú
hann sagði rökfastan málflutning vera aukaatriði í
ríkjandi hagfræði [e. mainstream economics] sem
umræðu um álitamál á vettvangi hagfræði. [„LogSamuelson ruddi braut fyrir liðlega sextíu árum
ical completeness and consistency are relevant but
lagði grunninn að þeirri rjúkandi rúst sem er hagplay a subsidiary role.“] Rugl trompar því rök ef
kerfi Íslands og heimsins alls í dag.
svo ber undir. Dómur reynslunnar verður þó ekki
Í minningargrein um John Maynard Keynes
umflúinn, sbr. hið fornkveðna: Af ávöxtunum skuluð
(Econometrica, júlí 1946) lét Samuelson að því
þér þekkja þá.
liggja að farið hefði fé betra m.a. á þeim forsendum (a) að Keynes hefði ekki skilið eigin kenningar, (b) að hann hefði í öllu falli aldrei haft áhuga
Höfundur er hagfræðingur.

UMRÆÐAN
Gunnar Tómasson skrifar um verðtryggingu

Í

Nýtt kortatímabil

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is
og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

Það sem Síminn vill
ekki að þú sjáir
Frá því í október 2008 hafa GSM áskrifendur í
Vodafone Gull átt þess kost að fá 5 vini óháð
kerfi á 1.580 kr. Innifaldar 1.000 mín. á mán. að
verðmæti 14.800 kr.
Við bjóðum:
• Lægra mánaðargjald 1.580 kr. (Síminn 1.990 kr.)
• Lægra mínútuverð 14,80 kr. (Síminn 14,90 kr.)
• Lægra upphafsgjald 5,40 kr. (Síminn 5,90 kr.)

Hringdu í 1414 og skráðu þig í
Vodafone Gull strax í dag.
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Við elskum þig fyrir minna

Dagskrá laugardaginn 18. apríl 2009
Höfuðborgarsvæðið
Kl.10:00-18:00

Kl.11:30-21:00

Sögusafnið Perlunni

Hamborgarabúlla Tómasar

Sögusafnið færir þig nær andartaki sögulegra atburða. 20% afsláttur Alvöru búlla. Búlluteymið grillar hamborgara á dúndur búllutilboði.
af miðaverði.
Hamborgarabúlla Tómasar, Geirsgata 1.
Sögusafnið Perlunni.
Kl.12:00

Litbolti
Kl.10:00-20:00

Kl.08:00-18:00

World Class
býður frían aðgang í heilsurækt og sund í 7 heilsuræktarstöðvum.
World Class.
Kl.08:30-23:00

Humarskipið
Humarskipið býður 50% afslátt af sinni girnilegu og fersku
ﬁskisúpu. Útsýnið yﬁr höfnina og stemmingin er engu lík.
Humarskipið, Suðurbugt, Reykjavíkurhöfn.

Skemmtigarðurinn í Grafarvogi býður upp á litbolta fyrir 15 ára og
Straumur
eldri á nýjum æsispennandi þemavöllum. Verð 1.900 kr.
Í Goðafræðamiðstöð Víkingahringsins í Straumi er Haukur Halldórs- Skemmtigarðurinn í Grafarvogi.
son myndlistamaður að vinna risastórar veggmyndir úr Goðafræðinni.
Umhverﬁ Straums er fagurt og eru gestir hvattir til að fara í gönguferð Kl.12:00-15:00
um nágrennið, fjöruna og hraunið og endilega að taka með sér nesti Ylströndin
og njóta þess í salarkynnum Straums.
Ylströndin opin. Afnot af gasgrilli án endurgjalds.
Straumur við Straumsvík.
Ylströndin Nauthólsvík.
Kl.10:00-20:00

Kl.12:00-21:00

Bláa lónið

Fish & Chips

Í tilefni Ferðafagnaðar býður Bláa Lónið gestum sínum upp á 2 fyrir 1 af Heilsa og fróðleikur: Hollur skyndibiti á sérstöku tilboði.
aðgang í lónið. Börn 13 ára og yngri frá frítt í fylgd með forráðamönnum. Fish & Chips, Tryggvagata 8.
Bláa lónið.
Kl.12:00-22:00
Kl.11:00
Hótel Reykjavík Centrum

Kl.09:00-16:00

Eldfjöllin við Reykjavík - Mótun þeirra og nýting.

Hvalalíf
Hressandi sjóstangveiðitúr þar sem jafnframt verður siglt um
sundin. Ferðin tekur 1,5 klst. Brottför kl 09:00,10:30 og 16:30.
Fullorðnir 1.500 kr, 7-15 ára 990 kr, 0-6 ára frítt
Kl 12:55-16:00 verður hefðbundin hvalaskoðun á sérstöku tilboðsverði. Pantanir í síma 897-8433 eða á hvalalif@hvalalif.is
Hvalalíf, Suðurbugt, Reykjavíkurhöfn.

Go Travel Iceland býður uppá ævintýraferð á jeppaslóðum í nágrenni
borgarinnar. Í lok ferðar verður tekið á móti okkur í Hellisheiðarvirkjun. 4x4 ferð, takmarkað sætaframboð. 1.500 kr. á mann.
Ferðin hentar ekki ungum börnum eða fólki sem á erﬁtt um gang.
Áætluð ferðalok um kl. 15:00
Lagt verður af stað frá malarplaninu við Háskóla Ísland kl. 11:00
og frá Mjódd ca. 11:15.

Kl.09.00-17:00

Kl.11:00 og 13:00

Hvalasetrið við Ægisgarð

Ferðamennska á fjöllum

Fróðleikur um lífríki hafsins.
Hvalaskoðun Reykjavík / Elding.

Íslenskir fjallaleiðsögumenn bjóða upp á erindi um ferðamennsku á
fjöllum. Fyrirlesturinn tekur um 30 minútur.
Kornhlöðuloftið, Bankastræti 2.

Kl.09:00-18:00

Hellisheiðarvirkjun
Glæsileg sýning um jarðfræði Íslands, uppruna jarðhitans og
orkuvinnslu í jarðvarmavirkjunum.
Orkuveita Reykjavíkur, Hellisheiðarvirkjun.
Kl.09:30

Gengið á Esjuna
Látum drauminn rætast. Mountain Climbing - the nice and easy way
í samstarﬁ við Allrahanda rútuferðir býður upp á göngu á Esjuna
undir leiðsögn Guðrúnar Helgu Sigurðardóttur. Róleg ganga.
Áætlað er að gangan taki fjóra til sex tíma.
Brottför frá malarplaninu við Háskóla Íslands kl.09:30.
Kl.10:30

Gönguferð á Helgafell með Ferðafélagi Íslands
Skemmtileg fjölskylduganga með fróðleik um jarðfræði og sögu.
Brottför frá Mörkinni 6 Kl. 10:00. Einkabílar. Lagt af stað frá
Kaldárseli kl 10:30.
Ferðafélag Íslands, mæting er við Helgafell.
Kl.10:00

Heiðmörk, fræðsluganga með leiðsögn
Kristján Bjarnason, starfsmaður Skógræktarfélags Reykjavíkur
gengur Fræðslustíginn. Gangan tekur um 2,5 til 3 klst.
Trex - Hópferðamiðstöðin býður upp á rútuferð kl.10:00 frá stóra
bílaplaninu framan við aðalbyggingu Háskóla Íslands og kl.10:10
frá Mjóddinni.
Mæting er við Elliðavatnsbæinn kl.10:30.
Kl. 10:00-17:00

Landnámssýningin Reykjavík 871±2
Margmiðlunartækni er notuð til að útskýra byggingarlag húsa
á víkíngaöld. Með hjálp tölvutækni má ímynda sér hvernig líﬁ
heimilisfólksins var háttað.
Landnámssýning - Minjasafn Reykjavíkur, Aðalstræti 16.
KL.10:00-17:00

Gljúfrasteinn - hús skáldsins
Gljúfrasteinn var heimili og vinnustaður Halldórs Laxness og
fjölskyldu hans um hálfrar aldar skeið en er nú safn þar sem öllu er
haldið óbreyttu.
Gljúfrasteinn – hús skáldsins, Mosfellsbæ.

Kl.11:00-15:00

Fjallastemming
Hægt verður að kynnast alvöru fjallastemningu í miðbæ Reykjavíkur
í boði Íslenskra fjallaleiðsögumanna. Þar verður eldhústjald og
fjallamatur í boði.
Í brekkunni neðan við Humarhúsið.
Kl.11:00-17:00

Byggðasafn Hafnarfjarðar
Opið í ﬁmm húsum safnsins. Pakkhúsið, Sívertsens-húsið, Beggubúð, Siggubær og Bungalóið. Leiðsögn um sýningar í eftirtöldum
húsum. Pakkhús og Beggubúð kl 14:30, í Sívertsens-húsinu
kl.15:30 og í Bungalóinu kl 16:00.
Byggðasafn Hafnarfjarðar, Vesturgata 8.
Kl.11:00-17:00

Fjölskylduleiðangur sem heitir Hvað er svona merkilegt við safn?
Fræðsluáttavitinn er skissu- og verkefnabók um byggingarlist sem
börn og fullorðnir geta leyst í sameiningu.
Sýningar:
Skuggadrengur – heimur Alfreðs Flóka, fyrsta yﬁrlitssýning á
teikningum Flóka um langt skeið.
Elín Hansdóttir – Parallax, innsetning Elínar Hansdóttur.
Erró – Myndaspil, fjölskylduvæn sýning sem Ilmur Stefánsdóttir á
veg og vanda að.
D12 – Jeanette Castioni, sýningaröð þar sem vakin er athygli á
efnilegum myndlistamönnum.
Erró – Bentu í austur, bentu í vestur, sýning úr Erró-safneign
Listasafns Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús, Tryggvagötu 17.

Kl.13:00-17:00

Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík
Sjóminjasafnið er í fyrrum frystihúsi Bæjarútgerðar Reykjavíkur.
Við sérstaka safnbryggju liggur fyrrum varðskipið Óðinn.
Leiðsögn um safnið kl.13.30, 14.00 og kl.15.00
Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarð 8.
Kl.13:15

Leiðsögn í Viðey
Það er Viðeyingurinn Örlygur Hálfdanarson sem leiðir gönguna af
sinni rómuðu snilld og tekur hún um eina og hálfa klukkustund.
Leiðsögnin hefst kl:13:15 þegar fyrsta ferð fer frá Skarfabakka.
kl. 14:00

Aðalstræti gegnum aldirnar – Kvosarganga
Gengið er eftir Aðalstræti og nýjustu fornleifafundir á svæðinu
skoðaðir. Þeir bæta enn við þá margvíslegu þekkingu um líﬁð á
landnámsöld. Sigurborg Hilmarsdóttir frá Minjasafni Reykjavíkur
leiðir gönguna.
Lagt verður af stað frá Grófarhúsinu kl. 14:00
Kl.14:00-16:00

Kl.13:00

Kayakklúbburinn og ScubaIceland

Leiðsögn um Skólavörðuholt og Kvosina

Gestum boðið upp á að prófa að kafa og sigla kayak í barnalaug
Laugardalslaugar
Laugardalslaug v/ Sundlaugarveg.

Gengið verður niður Skólavörðustíg og um Kvosina.
Saga og þróun miðbæjarins, mannlífslýsingar og skemmtilegheit.
Guðrún Þorkelsdóttir sér um leiðsögn.
Gangan hefst fyrir framan Hallgrímskirkju.
Kl.13:00

Undirheimar Laugardalsins
Söguganga um Laugardalssvæðið, þar sem áhersla verður lögð
á tæknisögu svæðisins. Leiðsögumaður er Stefán Pálsson
sagnfræðingur og safnstjóri Minjasafns OR
Lagt af stað frá listaverkinu Fyssu í Grasagarðinum kl. 13:00.
13:00, 14:00 & 15:15

Útsýnisﬂug yﬁr sundin blá
Verð 2.000 kr. fyrir fullorðna og 1.000 kr. fyrir börn að 16 ára aldri,
eldri borgara og öryrkja. Útsýnisﬂugið tekur 20 mín.
Skilmálar: Einungis bókanlegt í síma 570 3030, má ekki breyta,
ekki endurgreitt nema veður hamli ﬂug, veitir ekki vildarpunkta.
Hver fullorðinn má taka með sér tvö börn og börn verða að ferðast
með fullorðnum
Flugfélag Íslands - Reykjavíkurﬂugvelli.

Kl.14:00-17:00

Hótel Hafnarfjörður
Opið hús frá 14 -17. Kíktu við og líttu á þetta glæsilega hótel á
besta stað.
Hótel Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi 72.
14:00- 16:00

Ganga um Goðahverﬁð
Göturnar í Goðahverﬁnu bera nöfn úr norrænu goðafræðinni.
Norræna félagið býður upp á gönguferð um Goðahverﬁð sem er
leidd af Þorleiﬁ Friðrikssyni. Gangan tekur um tvær klukkustundir.
Goðagangan hefst á skrifstofu Norræna félagsins við Óðinstorg.
Kl.14:00-17:00

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Býður upp á leiðsögn kl.15:00 á sýninguna Stund hjá Sigurjóni.
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, Laugarnestanga 70.
Kl. 14:00 – 16:30

Kl.13:00 og 14:00

Viltu smíða bústað í Viðey?

Byggðu bústað á smíðavelli á leikvellinum fyrir aftan Viðeyjarstofu.
Leiðbeinandi verður með börnunum á smíðavellinum og nóg af
Sigurbjörg Karlsdóttir leiðir. Farið verður frá Byggðasafninu í
Guðrún Kristjánsdóttir sýnir málverk, ljósmyndir, og myndbandsverk Hafnarﬁrði kl. 13 og kl. 14. Hvor ferð tekur um 45 mínútur. Verð 500 hömrum og nöglum.
auk þess sem umfangsmikil innsetning verður til sýnis.
Viðey.
kr. fyrir fullorðna en ókeypis fyrir börn í fylgd með fullorðnum.
Hafnarborg - Menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, Strandgata 34. Byggðasafn Hafnarfjarðar, Vesturgata 8.
Kl.15:00
Kl.11:00-17:00
Lasertag
Kl.13:00-16:00
Listasafn Íslands
Í Skemmtigarðurinn í Grafarvogi verður boðið upp á fullkomnustu
Menningarmiðstöðin Gerðuberg
Nokkrir vinir - afrakstur þeirrar gerjunar er varð meðal nokkurra
lasertaggræjur á ævintýravöllum undir berum himni.
Cinzia D’Ambrosi, ljósmyndari, verður með leiðsögn á ensku um
ungra listamanna um sama leyti og Dieter Roth kom til landsins.
10 ára aldurstakmark. Verð 1.900kr.
sýningu sína Myrkur sannleikur - Kolanámumenn í Kína. kl.14:00
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7.
Skemmtigarðurinn í Grafarvogi.
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Gerðubergi 3-5.

Hafnarborg

Álfagönguferðir

Kl.11:00-17:00

13:00 - 16:00

Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn

Í fortíð og framtíð - leiðsögn um Nesstofu í Nesi við Fjörukráin og Hótel Víking
Hægt verður að kynna sér þetta skemmtilega þemaveitingahús
Seltjörn

Ljósmyndasýningin Jim Smart í 30 ár og hin árlega sýning
Blaðaljósmyndarafélags Íslands Myndir ársins 2008.
Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn, Hamraborg 4.
Kl.11:00-17:00

Þjóðmenningarhúsið
Ísland::Kvikmyndir - þróun kvikmyndagerðar á Íslandi á árabilinu
1904 til 2008.
Að spyrja Náttúruna – saga Náttúrugripasafnsins.
Saga Náttúrugripasafns Íslands frá stofnun 1889.
Á sýningu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Handritin getur að líta nokkrar þjóðargersemar.
Helmingsafsláttur á aðgöngumiðaverði.
Þjóðmenningarhúsið, Hverﬁsgötu 15.

Kl.10:00-17:00

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús

Allir krakkar sem heimsækja okkur fá frían íspinna.
Tilboð 1 Vafﬂa með rjóma og heitt súkkulaði kr. 490
Tilboð 2 Steikarsamloka með frönskum kr. 990
Hótel Reykjavík Centrum, Aðalstræti 16.

- Bjargey Ólafsdóttir
Keiko Kurita - kyrrt vatn / innocent water
Töfrasjá sem fræðir börn og fullorðna um ljósmyndasöguna.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Grófarhúsi.

Kl.11:00-22:00

Sjávarbarinn
Sjávarréttir í öndvegi: Ferskt sjávarréttahlaðborð á 20% afslætti
Sjávarbarinn, Grandagarði 9.

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir safnstjóri Lækningaminjasafns leiðir
gesti um húsakynni Nesstofu kl.14:00 og 15:00 og taka þær u.þ.b.
30 mínútur. Að leiðsögn lokinni býður Seltjarnarnes gestum upp á
kafﬁ og með því.
Nesstofa, Nesi við Seltjörn.
13:00 - 16:00

Lyfjafræðisafnið
Lyfjafræðisafnið verður opið á sama tíma og Nesstofa.
Lyfjafræðingar verða á staðnum og svara fyrirspurnum.
Lyfjafræðisafnið, Neströð, Seltjarnarnesi.
Kl.13:00-16:00

Ásmundarsafn
Fjölskylduleiðangurinn Hvað er svona merkilegt við safn?
Lögun línunnar - Sýning á verkum Ásmundar Sveinssonar.
Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn, v/Sigtún.
Kl.13:15, 14:15 og 15:15

Kl. 11:30 og 13:30

Viðey – Skarfabakki (Sundahöfn)

Sundasigling frá Ægisgarði

Siglingar frá Skarfabakka kl 13:15, 14:15 og 15:15
Siglingar frá Viðey kl 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 og 17:30
2 fyrir 1 í ferjuna (greitt er fyrir dýrari miðann)
Ljúffengar veitingar í Viðeyjarstofu. Opið frá 13:30 til 17:00
Hvalaskoðun Reykjavík / Elding, Sundahöfn.

30-40 mín sigling um sundin blá frá Gömlu höfninni í Reykjavík.
Fullorðnir 1.000 kr., 7-15 ára 500 kr., 0-6 ára frítt
Elding, Ægisgarður.
Kl.11:30-19:00

Sushismiðjan

Kl.13:00-17:00

Alltaf ferskt: Fimm bita bakki og gos á 750 kr.
Geirsgata 3 (verbúð 9).

Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Tíra: Horfðu í ljósið heillin mín en ekki í skuggann þarna

Kl. 15:00-18:00

og hótel þar sem víkingar ráða ríkjum.
Fjörukráin og Hótel Víking, Strandgötu 55.
Kl.16:00

Gönguferð út í Gróttu
Gengið verður á fjöru út í Gróttu í fylgd leiðsögunema í
Svæðisleiðsögunámi við Leiðsöguskóla Íslands. Þetta er kjörin ferð
fyrir fjölskyldur sem og alla þá sem gaman hafa af lifandi leiðsögn.
Brottför frá Nesstofu kl. 16:00.
Kl.16:00

Hvernig ferðuðust Íslendingar fyrir tíma bílsins?
Kynnist þarfasta þjóninum hjá Íshestum, komið með í klukkutíma
hestaferð. Verð 2.000 kr. á mann.
Íshestar, Sörlaskeiði 26 Hafnarfjörður.
Kl.18:00-00:00

Orange
Fun & Fine dining: Láttu koma þér á óvart! Matreiðslumenn Orange
Lab. galdra fram skemmtilega rétti á ﬂottu verði.
Orange, Geirsgata 9.
Kl.20:00

Draugaganga Jónasar Fr. Thorsteinsson
Lagt er af stað frá Aðalstræti í miðbæ Reykjavíkur og er sjálf gangan
um 90 mínútna löng, hópnum skilað aftur á sama stað. Verð 1.000
kr. á mann, æskilegt að bóka, s. 6967474.
Aðalstræti í miðbæ Reykjavíkur.
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Sprotar eða töfrasprotar
ekki fara álveraleiðina. Eins og kom fram
í heimildarmyndinni
Draumalandinu olli
Kárahnjúkavirkjun svo
miklum hita í hagkerfinu að hækka þurfti
ú sveifla karlar og
vexti upp úr öllu valdi til
konur töfrasprotum
að kæla aðra hluta kerfisins. Ef fjölbreytni á að
til að leysa vanda þjóðarinnar. Líklega er vinstýra endurmótun hins
sælasti sprotinn nefndur DAVÍÐ STEFÁNSSON
Nýja Íslands gerist það
Helguvík, sá næstvinekki með þessum hætti –
sælasti Bakki á Húsavík. Báðir eru
stórar töfralausnir beinlínis hamla
fjölbreytninni.
þeir rándýrir kostir – áætlað er að
kostnaður ríkisins við hvert starf í
Nú þegar íslenskt efnahagslíf
álverinu á Reyðarfirði hafi hljóðað
riðar og hristist er glapræði að setja
upp á 150 milljónir króna.
af stað risastórar framkvæmdir
á borð við byggingu álvers. Það
Það er því ekki aðeins af
umhverfisástæðum sem VG vill
liggur ekki einu sinni fyrir hvaðan

UMRÆÐAN
Davíð Stefánsson
skrifar um atvinnuuppbyggingu

N

Frjálslyndir gegn
spillingu og braski

orkan fyrir Helguvík á að koma, en
það er sjálfsagt smámál sem flutningsmenn ætla að leysa eftir á,
þegar of seint verður að bakka út.
Stærsta óréttlætið í þessu samhengi
er að samningarnir fyrir Helguvík
byggja á tengingu raforkuverðs við
heimsmarkaðsverð á áli. Það fer
nærri að við seljum orkuna okkar
undir kostnaðarverði, helmingi
lægra verði en í Brasilíu. Teljast
það góðir viðskiptahættir?
Spyr sá sem ekki veit. Ég er ekki
orkusérfræðingur eða viðskiptafræðingur. Ég er bókmenntafræðingur. Því lít ég á menningu sem
verðmæti, bæði huglæg og efnisleg. Ég veit að góð skáldsaga skapar afleidd störf hjá bókaforlagi, ritstjóra, prófarkalesara, grafískum

hönnuði, umbrotsmanni, pappírsframleiðanda, blekframleiðanda,
prentara, plastara, dreifingaraðila,
bókabúðum, bókagagnrýnanda og
bókasöfnum. Þetta er aldrei talað
um, því að í umræðunni virðast
afleidd störf aðeins stafa af stórframkvæmdum. Á sama tíma veit
ég að góð skáldsaga örvar hugarflugið, veitir lesandanum frí frá
amstri dagsins og víkkar út sjóndeildarhring hans – almenn vellíðan
hans eykst og að sama skapi eykst
virði hans inn í samfélagið og hagkerfið.
Á sjónvarpsfundi RÚV á NASA
náði Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri ÚTÓN,
að kynna stuttlega hugmyndir um
tónlistarhátíðir út um allt land. Hún

óskaði eftir 30 milljónum, smáaurum sem sagt. Hún er líklega undir
áhrifum frá Finnlandi, en þar notuðu Finnar menninguna markvisst
til að byggja upp eftir kreppuna.
Við þurfum fleiri slíkar hugmyndir sem eru umhverfisvænar, menningarlegar og sjálfbærar.
Við þurfum nauðsynlega þá fjölmörgu sprota sem liggja í eigin
skapandi hugsun. En við þurfum
ekki fleiri töfrasprota á borð við
Kárahnjúka, Fjarðaál, Helguvík og
Bakka. Íslensk hugsun er einfaldlega miklu stærri en stærstu framkvæmdir Íslandssögunnar.
Höfundur skipar 5. sæti á lista
Vinstri grænna í Reykjavík
norður.

,EITA ER EFTIR ÉTTTAKENDUM Ó KLÓNÓSKA RANNSØKN É NâJU RANNSØKNARLYl

UMRÆÐAN
Karl V. Matthíasson
skrifar um kvótakerfið

4ILGANGUR RANNSØKNARINNAR ER A ATHUGA ÚRYGGI OG VERKUN MISMUNANDI SKAMMTA RANNSØKNARLYFSINS VI
MEHÚNDLUN É RÉLÉTUM HÉRâSTINGI SAMANBORI VI LYmEYSU OG VIRKT MARKASSETT LYF !ALRANNSAKANDI ER +ARL
!NDERSEN SÏRFRINGUR Ó LYmKNINGUM OG HJARTALKNINGUM 2ANNSØKNIN FER FRAM É 2ANNSØKNARSETRI °SLENSKRA
LYFJARANNSØKNA EHF n %NCODE +RØKHÉLSI D  2EYKJAVÓK
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(VERJIR GETA TEKI ÉTT

þegar þúsundir manna
eru atvinnulausar hafa
þeir þor og þrek til að
hleypa trillum á sjóinn,
þó ekki væri nema yfri
rjálslyndi flokkurblásumarið til frjálsra
inn býður nú þjóðhandfæraveiða. Hvað
inni enn á ný ferska
stoppar þá einföldu og
stefnu og markmið til
sjálfsögðu réttlætisaðgerð? Af hverju vilja
að hrista upp í því fjórflokkakerfi sem því
þeir koma í veg fyrir að
miður hefur setið allt KARL V MATTHÍASSON
fjöldinn allur af fólki
of lengi með öll völd
geti róið til fiskjar til að
í landinu með afleiðingum sem
brauðfæða fjölskyldur sínar. Það
þjóðin fær nú öll að súpa seiðið af.
er með öllu óskiljanlegt, en FrjálsFrjálslyndi flokkurinn hefur hvatt
lyndi flokkurinn er fús til þess að
koma þeim til hjálpar í þessu efni
þjóðina til þess að beina sjónum
og hefur þor og áræði til þess.
sínum að sameiginlegum auðæfum
sínum í sjónum. Auðlindum hafsins
og mikilvægi þeirra í tekjuöflun og
Allt frá setningu gildandi laga
atvinnulífi landsmanna.

Frjálslyndir óttast ekki
Núverandi stjórnarflokkar hafa í
stefnuskrám sínum fyrirheit um
að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu en því miður er þar meira um
orð en efndir. Ekki einu sinni núna

og reglna um stjórn fiskveiða
hefur Frjálslyndi flokkurinn
lýst andstöðu við framkvæmd
þeirra vegna þeirrar mismununar sem felst í henni.

Lokaorð
Umræðan um sjávarútvegsmálin
hefur ekki hlotið þann sess sem
hefði átt að vera en segja má að
þöggun hafi verið beitt með sama
hætti og þegar ýmsar ábendingar komu fram um veikleika og
blekkingar í útrásarævintýrinu.
Þekktir fjölmiðlamenn vildu lítið
sem ekkert fjalla um sjávarútvegsranglætið, sögðu að kvótakerfinu
yrði ekki breytt, það væri komið
til að vera.
En nú er hulunni svipt af ævintýrinu og krafa þjóðarinnar um
„opnun“ kerfisins svo hún fái að
njóta auðlindar sinnar verður
sífellt háværari. Undir þær kröfur tekur Frjálslyndi flokkurinn.

+ONUR OG KARLAR É ALDRINUM   ÉRA ME RÉLÉTAN HÉRâSTING +ONUR VERA A VERA KOMNAR YlR
TÓAHVÚRF EA HAFA UNDIRGENGIST ØFRJØSEMISAGER

s

%INSTAKLINGAR É STÚUGRI RIGGJA LYFJA MEFER VI HÉRâSTINGI SEM ERU RÉTT FYRIR A ME OF HÉAN
BLØRâSTING ,YFJAMEFERIN MÉ VERA mØKNARI E mEIRI EN RJÞ LYF NOTU EN EITT LYFJANNA SKAL Ø VERA
VAGRSILYF

(VA FELUR RANNSØKNIN Ó SÏR
¨ÉTTTAKA VARIR Ó ALLT A  VIKUR OG GERT ER RÉ FYRIR UM  HEIMSØKNUM É RANNSØKNARSETUR É TÓMABILINU
(EIMSØKNIRNAR TAKA UB  TIL  KLST 'ERAR VERA BLØRâSTINGSMLINGAR BI É RANNSØKNARSETRI OG ME
NOTKUN BLØRâSTINGSVAKTARA YlR SØLARHRING "LØSâNI VERA TEKIN Ó mESTUM HEIMSØKNUM
£HTTA AF ÉTTTÚKU FELST Ó MÚGULEGUM AUKAVERKUNUM AF NOTKUN RANNSØKNARLYFSINS BI EKKTUM OG ØFYRIR
SÏUM %KKI ER HGT A TRYGGJA A ÉTTTAKENDUR FÉI TÓMABUNDINN BATA EN NIURSTÚUR RANNSØKNARINNAR GETA LEITT
TIL FRAMFARA Ó MEFER SJÞKDØMSINS
'REITT VERUR FYRIR ÉTTTÚKU OG RANNSØKNAREFTIRLIT VERUR ÉTTTAKENDUM A KOSTNAARLAUSU

&REKARI UPPLâSINGAR
%F Þ HEFUR ÉHUGA É A TAKA ÉTT VINSAMLEGAST HAFU SAMBAND VI HJÞKRUNARFRING RANNSØKNARINNAR Ó SÓMA
 
4EKI SKAL FRAM A EINSTAKLINGAR SEM SVARA AUGLâSINGUNNI HAFA É ENGAN HÉTT SKULDBUNDI SIG TIL A TAKA ÉTT Ó
RANNSØKNINNI £KVEI EIR A TAKA ÉTT GETA EIR DREGI SIG ÞT ÞR RANNSØKNINNI HVENR SEM ER ÉN ESS A GEFA
SÏRSTAKA ÉSTU FYRIR ÉKVÚRUN SINNI
2ANNSØKNIN HEFUR FENGI LEYl ,YFJASTOFNUNAR 6ÓSINDASIANEFNDAR OG 0ERSØNUVERNDAR

Höfundur skipar 1. sæti á lista
Frjálslynda flokksins í Reykjavík
norður.
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Varnaðarorð
Allt frá setningu gildandi laga og
reglna um stjórn fiskveiða hefur
Frjálslyndi flokkurinn lýst andstöðu við framkvæmd þeirra
vegna þeirrar mismununar sem
felst í henni. Og varnaðarorð
frjálslyndra hafa reynst orð að
sönnu. Ekki aðeins ábendingarnar um ranglætið við kvótakerfið heldur líka um þær alvarlegu
afleiðingar sem kvótakerfið hefur
haft fyrir fjármál þjóðarinnar. Og
nú eftir hrunið hefur þeim fjölgað
sem sjá að hlutur kvótakerfisins í
því öllu er stór. Frjálslyndi flokkurinn hefur og mun áfram berjast af krafti með það að markmiði að breyta þessu kerfi. Því
þarf að tryggja honum nægjanlegan þingstyrk svo hann komist
til almennilegra áhrifa eftir næstu
kosningar.

s
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Umboðsmaður viðskiptavina
vinnu er lögð áhersla
á skýrt og faglegt ferli
þar sem leitast er við
að endurspegla sjónarmiðin um sanngirni,
jafnræði og gagnsæi.
Áhersla er lögð á að
bjarga lífvænlegum
því umhverfi sem
við búum við í dag
fyrirtækjum, þ.e. fyrireru örlög og hagsmuntækjum sem eiga sér
raunhæfan rekstrarir banka, atvinnulífs og
einstaklinga samtvinn- BRYNHILDUR
grundvöll og eru líkleg
uð. Í kjölfar efnahags- GEORGSDÓTTIR
til að leggja atvinnulífinu lið til framtíðar.
hrunsins er mikilvægara en nokkru sinni að fullt traust
Hætt er við að sum fyrirtæki eigi
sér hins vegar ekki lífsvon. Vinna
ríki á milli þessara aðila og þeir
gangi samstíga til þess uppbyggvið endurskipulagningu er unnin
ingarstarfs sem fram undan er. Í
af breiðum hópi sérfræðinga bankþví starfi gegna bankarnir mikans og áhersla er jafnframt lögð á
samvinnu við starfsmenn viðkomilvægu hlutverki og því til stuðnings hefur verið skipaður sérstakandi fyrirtækja. Þannig er leitast
ur umboðsmaður viðskiptavina í
við að nýta þá þekkingu sem þar
hverjum banka.
hefur myndast og mikilvægt er að
glatist ekki úr atvinnulífinu. Slík
Nýtt hlutverk bankanna
samvinna er þó háð því að viðkomEin af afleiðingum efnahagsandi starfsmenn og stjórnendur búi
ástandsins er sú að framtíð margra
yfir nauðynlegri færni og traust
fyrirtækja er í höndum bankanna
ríki milli þeirra og bankans.
og stjórnendur þeirra þurfa að
Stuðningur umboðsmanns
taka erfiðar ákvarðanir sem hafa
áhrif á framvindu atvinnulífsins.
Umboðsmaður viðskiptavina
Þetta er mikilvægt hlutverk en
hjá Nýja Kaupþingi heyrir beint
engan veginn það sem bankarnir
undir stjórn bankans og er skipóskuðu sér. Stjórnendur bankanna
aður af henni til að hafa eftirlit
taka á þessu verkefni af fullri
með því að unnið sé að markmiðalvöru og ábyrgð. Starfsmenn
unum um jafnræði, gagnsæi og
bankanna leggja nótt við dag til að
sanngirni. Umboðsmaður kemur
leita þeirra lausna sem best gagnað mótun þess verklags sem
unnið er eftir við endurskipuast fyirtækjunum sjálfum, bönklagningu fyrirtækja. Umboðsunum og samfélaginu í heild. Nú
sem aldrei fyrr verður að leggja
maður hefur þannig áhrif á ferláherslu á góða og faglega þjónustu,
ið í samstarfi við starfsmenn
bankans og kemur að því verki
þar sem lykilorðin eru gagnsæi og
sanngirni. Byggja þarf að nýju upp
með hagsmuni viðskiptavina og
það glataða traust sem er grundatvinnulífsins að leiðarljósi. Auk
völlurinn undir rekstri bankaþess er umboðsmaður til staðar
stofnana.
fyrir þau fyrirtæki sem eru í
Mikil vinna fer fram um þessar
vanda og telja sig ekki hafa notið
mundir innan Nýja Kaupþings við
sanngjarnrar meðferðar. Þau eiga
endurskipulagningu fyrirtækja
greiðan aðgang að umboðsmanni.
í fjárhagsörðugleikum. Í þeirri
Umboðsmaður skoðar hvert mál

UMRÆÐAN
Brynhildur Georgsdóttir skrifar um nýtt
hlutverk bankanna
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Starfsmenn bankanna leggja
nótt við dag til að leita þeirra
lausna sem best gagnast fyrirtækjunum sjálfum, bönkunum
og samfélaginu í heild. Nú sem
aldrei fyrr verður að leggja
áherslu á góða og faglega
þjónustu.
sem til hans er beint gagnrýnum
augum og metur hvort afgreiðsla
þess sé í samræmi við góða og
viðtekna viðskiptahætti. Umboðsmaður mun einnig taka mál upp
af eigin frumkvæði til að ganga
úr skugga um að farið sé eftir
verklagsreglum. Atbeini umboðsmanns getur komið til bæði á
meðan unnið er að endurskipulagningu fyrirtækja innan bankans en einnig eftir að henni er
lokið. Umboðsmaður mun bregðast við með viðeigandi hætti eftir
málsatvikum hverju sinni.

Göngum samstíga til verks
Það er mikið verk fram undan
í samfélaginu við að koma hjólum atvinnulífsins í gang á ný
og hjálpa heimilum í landinu að
standa af sér þann efnahagsstorm sem nú ríður yfir. Hag
bankanna og kröfuhafa þeirra,
jafnt innlendra sem erlendra, er
best borgið með því að verðmætasköpunin í þjóðfélaginu verði sem
mest. Því er mikilvægt að leggja
heimilunum og fyrirtækjunum í
landinu lið. Þannig eru örlög og
hagsmunir banka, atvinnulífs og
einstaklinga í raun samtvinnuð
og mikilvægara en nokkru sinni
að þessir aðilar gangi samstíga
til verks.
Höfundur er umboðsmaður viðskiptavina hjá Nýja Kaupþingi.

Auðvelt val að
ígrunduðu máli
að breyta þessu laskaða þjóðfélagi hérna þá
gæti ég ekki ætlast til
að aðrir gerðu það fyrir
mig.
Ég fór í öll þau mótmæli sem ég frétti af.
Gerðist einlægur og
umróti seinustu mánstaðfastur aðdáandi
aða hefur margt gerst
Harðar Torfa og fór á
til að vekja mig og vafafyrsta borgarafundinn
laust marga aðra hér á
BJÖRG SIGURÐARDÓTTIR
sem Gunnar Sigurðslandi til að líta yfir liðna
son og fjölskylda hans stóðu fyrir
tíð og reyna að staðsetja sig í lífinu.
upp á eigið einsdæmi og bauð mig
Ég hef litið yfir lífsferil minn og
undrast andvaraleysi mitt um eigin
fram til að hjálpa til við fundina sem
hag og annarra. Í stað þess að fylgjá eftir komu.
ast með þróuninni hér á landi og
Þetta var starf með góðu fólki
erlendis og reyna að skilja það sem
sem bættist í hópinn með hugmyndkoma skyldi eyddi ég öllum mínum
ir sínar og vangaveltur um stöðu
mála. Það var ekki spurt um pólittíma í að vinna, árum saman tvöfaldan vinnudag, til að framfleyta mér
ískan bakgrunn heldur var rökrætt
og börnum mínum þrem þar eð faðir
um möguleikann á að átta sig á því
þeirra lést skömmu eftir heimkomu
hvernig þjóðin gat misst allt sitt. Þ.e.
eftir langt nám erlendis og við þá að
eigur sínar, að miklu leyti lífsafkombyrja að koma undir okkur fótunum
una og sjálfsvirðinguna. Þetta hefur
hér heima, þá nýbúin að festa kaup
verið innihald borgarafundanna sem
á íbúð.
hópurinn stóð fyrir og slíkir fundir
Í óðaverðbólgu þess tíma var eina
eiga rétt á sér um ókomna framtíð
til að þingmenn og ráðherrar geri
líftryggingin fasteign svo ég ákvað
þjóðinni milliliðalaust grein fyrir
að gera allt til að halda henni. Ég var
afar ánægð með sjálfa mig þegar
því sem þau eru að gera.
íbúðin var skuldlaus og ég búin
Þegar ljóst var að kosið yrði
að safna mér sjóði í hlutabréfum í
ætlaði ég að draga mig í hlé en sá
fljótt að svo margt var enn ógert
Kaupþingi, bankanum sem ég vann
um borð í þjóðarskútunni að ekki
í. Best er alltaf að vera upp á engan
kominn.
þýddi að hlaupast undan merkjum.
Draumurinn um frjálst og öruggt
Ég ákvað því að vinna fyrir framlíf breyttist skyndilega í eitthvað
boð þeirrar hreyfingar sem byggðist
allt annað þegar vinnan hvarf með
upp af hluta fólks úr borgarafundsjóðnum mínum og framtíðin varð
unum og mörgum hópum fólks sem
að stóru spurningarmerki. Átti ég að
lét sig ástandið miklu varða og var
hírast inni í örvæntingu og skammtilbúið að leggja mikið af mörkum
ast mín fyrir að vera atvinnulaus?
til að búandi væri fyrir alla í þessu
Ég er líklega of ánægð með sjálfa
fallega landi okkar.
mig til að meta mig þannig og ekki
Þökk sé þér, Hörður Torfason.
tilbúin að láta einn bankavesaling
setja mig út af sporinu. Ég sá það að
Höfundur er fyrrverandi
almennur bankastarfsmaður.
ef ég gerði ekkert sjálf til að reyna

UMRÆÐAN
Björg Sigurðardóttir
skrifar um íslenskt
samfélag
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LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ

Við vinnum með þér
að lausnum fyrir heimilið

410 4000 | landsbankinn.is

Landsbankinn býður upp á nokkur úrræði fyrir heimili sem eiga við greiðsluerfiðleika að etja. Við aðstoðum
þig við að velja lausn sem kemur til móts við þínar þarfir. Hafðu samband við þjónustufulltrúa í útibúinu þínu.
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Stjórnarskrá Íslands

Meiri valddreifing
Á Íslandi er ríkjandi hefð fyrir
meiri valddreifingu. Hugsa mætti
sér að ríkisstjórnin öll yrði kosin
beinni kosningu. Þá myndi maður
bjóða sig fram sem forsætisráðherra. Hann myndi einnig bjóða
fram meðráðherra sína, sem yrðu
þá kosnir með honum. Með þessari aðferð myndu kjósendur fá
að vita hverjir yrðu ráðherrar og
hver stefna ríkisstjórnarinnar yrði
eftir kosningar.
Sá sem keppti við hann um hylli
kjósenda til að verða forsætisráðherra yrði á sama hátt að sýna
hverja meðráðherra hann velur.
Þetta fyrirkomulag veitir kjósendum miklu betri sýn á það hverja
þeir eru að kjósa og hvaða stefnu
þeir, sem ná kjöri, munu fylgja
fram eftir kosningar.
Ekki er ólíklegt að sá sem vill
láta kjósa sig forsætisráðherra
myndi taka mið af pólitískri samsetningu Alþingis við val samráðherraefna sinna í þeim tilgangi að
ná betra samstarfi við þingið. Þá
er spurning hvort kosning Alþingis og ríkisstjórnar eigi að fara
fram á sama tíma eða mismunandi tímum?
Ráðherrar mættu ekki sitja á
Alþingi jafnframt og ef alþing-

Hugsa mætti sér að ríkisstjórnin öll yrði kosin beinni kosningu. Þá myndi maður bjóða
sig fram sem forsætisráðherra.
Hann myndi einnig bjóða fram
meðráðherra sína, sem yrðu
þá kosnir með honum.
ismenn yrðu kosnir yrðu þeir að
segja af sér þingmennsku.
Löggjafinn yrði miklu óháðara
framkvæmdarvaldinu og öfugt.
Alþingi myndi stjórna með lagasetningu og væri miklu sjálfstæðara til að krefja ríkissjórnina,
framkvæmdarvaldið, upplýsinga
um hvernig það framkvæmir fyrirmæli og stefnu Alþingis eða löggjafarvaldsins.
Til þess að þingræðisreglan
hyrfi ekki algjörlega mætti setja
það ákvæði í stjórnarskrá að
Alþingi gæti vikið ríkisstjórn frá
með t.d. 2/3 hluta atkvæða og látið
kjósa nýja ríkisstjórn. Líklegra
yrði að Alþingi myndi sitja út kjörtímabilið og einnig ríkisstjórnin þar sem kjör þeirra yrðu ekki
háð hvert öðru. Meiri festa yrði í
stjórnarfarinu.
Meiri samkskipti yrðu á milli
Alþingis og ríkisstjórnar þar sem
störf beggja byggðist á meiri samskiptum sjálfstæðari aðila en áður.
Verkaskipting yrði ákveðnari og
hreinni.

Umboð eflist
Menn segja oft að Alþingi sé æðsta
valdastofnun landsins. Vissulega
hefur það með löggjafarvaldinu
mikil völd. Ekki má þó gleyma því
að Alþingi þiggur völd sín frá kjósendum.
Þar sem valddreifing ríkir er
ekki hollt að leggja allt of mikla
áherslu á hver sé valdamestur,

heldur stefna meira að jafnræði
og góðum samskiptum. Þar sem
ríkisstjórnin væri kosin beinni
kosningu af þjóðinni, eflist umboð
hennar.
Samþykki ráðherra ásamt samþykki forseta Íslands veitir lögum
frá Alþingi lagagildi eins og nú er.
Til þess að styrkja framkvæmdarvaldið til jafnvægis væri rétt að
veita ráðherra einum heimild til að
fresta undirskrift sinni og senda
lög aftur til Alþingis til endurskoðunar.
Alþingi gæti þá endurskoðað lögin og samþykkt þau aftur
með auknum meirihluta, eða hætt
við lagasetninguna. Einnig gæti
Alþingi samþykkt lögin aftur með
breytingum.
Þar sem aukinn meirihluti
Alþingis væri fyrir lögunum yrði
ráðherra skylt að samþykkja þau
í seinna skiptið. Forseti Íslands
einn hefði áfram heimild til að vísa
lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu
eins og nú er í 26. gr. stjórnarskrárinnar. Þessi regla myndi auka
vandvirkni í allri lagasetningu og
öryggi gagnvart landsmönnum.

Meira jafnræði
Með þessum breytingum yrði
komið á meira jafnræði með tveimur þjóðkjörnum valdastofnunum
þjóðfélagsins, löggjafarvaldi og
framkvæmdarvaldi. Þessar valdastofnanir þyrftu að vinna meira og
betur saman og ná samkomulagi.
Það þýðir meiri umræður fyrir
opnum tjöldum, meira gagnsæi,
svo að almenningur gæti betur
fylgst með atburðarásinni.
Þessar hugmyndir sem bornar
eru fram til skoðanaskipta má ekki
líta á sem endanlegar, heldur einungis tilraun til að örva umræðu
um endurbætur á stjórnskipuninni.
Höfundur er stórkaupmaður.

Pantaðu ráðgjöf á landsbankinn.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000

A5<[Y!?TaWfUTa^\aa^g!'*$##+ %#+#!

H

vörp eiga uppruna sinn hjá ríkisstjórninni, sem er farin að virka
sem „neðri deild þingsins“, eða
þingið sem „efri deild ríkissjórnarinnar“.
Sumir hafa lagt til að við förum
bandarísku leiðina og kjósum forseta beinni kosningu, hann tilnefni síðan sjálfur ráðherra sína
án atbeina þingsins og sé jafnframt forsætisráðherra landsins.
Með þessari aðferð myndu veljast mjög sterkir og fyrirferðarmiklir forystumenn, en misbrestir
gætu einnig orðið miklir. Áhættan
eykst.
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setið á Alþingi. Afleiðing þessa tvenns er sú
að fyrst er myndaður
meirihluti þingmanna
á Alþingi, sem myndar ríkisstjórn og ver
hana falli. Á þennan
hátt renna löggjafaráværar kröfur eru
um það hér á landi
og framkvæmdarvald,
að endurskoða StjórnAlþingi og ríkisstjórn
arskrá Íslands. Þesssaman, þar sem hið
ar kröfur mögnuðust JÓHANN J. ÓLAFSSON
síðastnefnda er ráðandi
um allan helming við
aðilinn.
bankahrunið. Menn gerðu sér ljóst
Þingræðisreglan hefur þann
sögulega bakgrunn erlendis að
að hrun fjármála- og efnahagskerfis jafn þróaðs ríkis og Ísland
takmarka vald konungs. Í Evrópu
er orðið, er ekki neinn einangraðvoru einvaldskonungar og til að
ur atburður, heldur á hann rætur
takmarka vald þeirra voru myndog orsakir vítt og breitt í þjóðféuð þing. Þessi þing komu þingræðlaginu.
isreglunni á svo að konungarnir,
Orsakanna er að leita í miklu siðsem voru yfirmenn framkvæmdrofi, sem hefur myndast á löngum
arvaldsins gátu ekki skipað ráðherra eða ríkisstjórn í andstöðu
tíma og ágerst. Menn gera kröfu
um algjöra nýsköpun þjóðfélagsvið þjóðþingið.
ins. Nýtt Ísland, þar sem gallar
Þegar Hannes Hafstein varð
fortíðarinnar verði sniðnir af og
fyrsti ráðherra á Íslandi 1904,
látnir róa.
innleiddi hann þingræðisregluna
Það er því ekki óeðlilegt að
enda var danskur konunugur yfir
mönnum verði litið til grundvallÍslandi.
ar stjórnskipunar landsins, StjórnFramkvæmdarvaldið takmarkar
arskrárinnar, og spyrji hvað megi
vald löggjafans
betur fara. Sérstaklega stöðvast
athugunin við þrískiptingu ríkÍ Bandaríkjunum var aldrei tekið
isvaldsins, þ.e. löggjafarvaldsins
upp þingræði. Þeir höfðu brotist
(Alþingi), framkvæmdarvaldsundan yfirráðum enska konungsins (ríkisstjórn) og dómsvaldsins
ins með hervaldi, svo þingræðið
(dómstólarnir).
var óþarft þar. Í staðinn er forsetinn (í stað erfðakonungs) valinn af
Brengluð valdahlutföll
þjóðinni í almennri kosningu.
Vegna þingræðisreglunnar hafa
Þar sem við Íslendingar höfum
valdahlutföll milli þessara þriggja
ekki erfðakonung frekar en
þátta ríkisvaldsins brenglast og
Bandaríkamenn þarf Alþingi ekki
framkvæmdarvaldið orðið lang
að takmarka vald forsætisráðherrans. Í rauninni hefur þetta
sterkast og ber nú ægishjálm yfir
algjörlega snúist við hér á landi.
hinum tveimur þáttunum. Það
Framkvæmdarvaldið takmarksem þessu veldur er í fyrsta lagi
ar vald löggjafans, sem er orðin
að samkvæmt þingræðisreglunni
afgreiðslustofnun. Aðeins lagagetur Alþingi fellt hvaða ríkisstjórn sem einfaldur meirihluti
frumvörp ríkisstjórnarinnar komþess ákveður og í öðru lagi geta
ast í gegn um þingið með örfáum
ráðherrar verið þingmenn og
undantekningum. Allflest frum-

UMRÆÐAN
Jóhann J. Ólafsson
skrifar um stjórnarskrána
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ERU NÆSTUM NÁSKYLD Sigrún Ósk og Andrés urðu bæði afar hlessa í viðtalinu þegar þau komust að því að þau eiga sameiginlegan frænda - náskyld honum hvort í sinn legginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auðmenn á internetinu
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sjónvarpskona og Andrés Jónsson almannatengill eiga bæði gæludýr í fóstri. Gæludýr sem hafa
lifað tímana tvenna. Rökstólapar vikunnar ræddi örlög íslenskra dýra, Keikós, apanna í Blómavali og ísbjarna við Júlíu Margréti
Alexandersdóttur. Enda er hreindýrskálfurinn Líf stjarna vikunnar.

Á RÖKSTÓLUM
Hvað vitið þið um persónuhagi
hvors annars?
Sigrún: Ég hef stundum lesið
bloggið þitt en annars er ég ekki
fastur gestur á neinu bloggi.
Andrés: Ekki eftir að Ellý hætti að
blogga?
Sigrún: Ha, ha. Nei, akkúrat. En
annars veit ég ekki nokkurn skapaðan hlut um þig. Ég hafði ekki
einu sinni tíma til að gúggla. Ég
veit jú að þú ert almannatengill og
með eitthvert fyrirtæki?
Andrés: Jú, veistu hvað það
heitir?
Sigrún: Eitthvað enskt? Er það
ekki?
Andrés: Góð samskipti .
Sigrún: Sem er reyndar ekki enskt.
Mátti reyna.
Andrés: Ég veit að þú ert af Akranesi. Ég á mikinn ættboga að rekja
þangað og tók eftir því þegar þú
varst ritstjóri Skessuhorns. Ég á
frændur þarna marga og á þínum
aldri. Hvaða módel ertu?
Sigrún: 1980.
Andrés: Já, þekkirðu þá kannski
Ásgeir Ólafs?
Sigrún: Ásgeir bróður Magga og
Himma? Það er náfrændi minn!
Andrés: Er það náfrændi þinn?
Hann er náfrændi minn! Við erum
systkinabörn. Í gegnum hvern ert
þú skyld þeim? Ásu?
Sigrún: Já, og bíddu, þú ert þá
hinum megin skyldur þeim, manninum hennar Ásu, þú ert af Bergsholtinu? Ég hefði nú getað giskað á
það! En hvað þetta er fyndið. Við
höfum kannski hist í fermingunni
hans Ásgeirs. Ég man svo vel eftir
henni því hann fékk á annan tug
penna, sérmerkta sér, í fermingargjöf. Þetta var það hræðilegasta
sem ég gat ímyndað mér.
Andrés: Hahaha. Það getur verið
að við höfum farið á mis þar, ég
kannski akkúrat verið skiptinemi
úti þegar veislan var. Við ættum

að vera búin að hittast fyrir löngu.
Þetta er eins og í bíómynd þar sem
aðalpersónurnar eru alltaf sín
hvorum megin í snúningshurðinni
í Kringlunni og fara alltaf á mis.

Kötturinn sem flaug til Akureyrar
og kom keyrandi í bæinn
Nefnið mér tvö atriði sem þið vitið
ekki hvort um annað, en gætuð
engu að síður talið að væru sönn.
Sigrún: Ég myndi halda að Andrés
væri málfarsfasisti og ég kann eiginlega að meta það ef svo er. Áttu
svo kannski hund?
Andrés: Mamma og pabbi eiga. En

úr hlíðinni. Hún var alltaf farin að
vera lengur og lengur í burtu og
við héldum að þetta væri farið að
ganga svona líka vel hjá okkur, að
ala hana upp í að bjarga sér sjálf
úti. En svo var ekki því við komumst að því að hún hljóp alltaf inn
á kaffihúsið á Bifröst og var að
gera alla geðveika þar og um síðir
fundust eigendurnir – við. Biblía
var þá keyrð upp í sveit til pabba
vinkonu minnar.
Andrés: Já, þetta var eitt af því
sem ég hefði giskað á – að Sigrún
ætti hund. Svo er ég nokkuð viss
um að henni hefur einhvern tímann

ættum að finna einhver not fyrir
húsið saman.
Sigrún: Bauhaus-húsnæðið á leiðinni upp í Mosó mætti svo hverfa.
Þetta er minnisvarði um það sem
var og það eina sem mér dettur í
hug þegar ég sé húsið er kreppa.
Andrés: Ég er á því að Ráðhúsið
mætti hverfa. Finnst húsið sjálft að
vísu flott en mér hefur alltaf fundist það loka miðbænum og skyggja
á fallegt svæði. Einnig hefur maður
blendnar tilfinningar gagnvart tónlistarhúsinu. Maður vill samt ekki
sjá húsið hverfa en þetta er skrítin staða því maður hefur horft upp

Ég held að þessir hinir sem eru í útlöndum séu á internetinu, á síðunni hans Egils Helgasonar og skrifi þar nafnlaus
komment við færslurnar hans.
ég á kött sem er í fóstri. Hann átti
upphaflega að fara í fóstur til vinafólks á Akureyri. Hlaðmennirnir á
Reykjavíkurflugvelli, sem voru að
setja hann í vélina, misstu hann
úr búrinu og hann var týndur í sjö
daga og fannst svo eftir ábendingu.
Aftur var hann því sendur með
flugi til Akureyrar og komst alla
leið en líkaði ekki nógu vel við hinn
köttinn á heimilinu. Hann kom því
aftur keyrandi í bæinn og er nú í
góðu yfirlæti í Hlíðunum á fínu
heimili.
Sigrún: En þá er nú gaman að
segja frá því að ég á hund sem er
í fóstri. Við vinkona mín ákváðum
þegar við bjuggum saman á Stúdentagörðunum á Bifröst að við
yrðum endilega að eignast hund,
þótt það mætti alls ekki vera
með hunda þar. Nú, við ákváðum
að reyna að ala hann upp eins og
kött og vorum mjög bjartsýnar á
að það myndi ganga. Við hleyptum henni, Biblía heitir hún, einni
út og hún hljóp út í hraun og lék
sér eitthvað í dágóða stund, að því
er við héldum, og kom svo til baka

verið boðið að taka þátt í Fegurðarsamkeppni Vesturlands. Hún hefur
annaðhvort sagt nei eða þegið boðið
og hætt á miðri leið.
Sigrún: Já. Ég var beðin fjórum
sinnum um að taka þátt.
Andrés: Og sagðirðu nei í öll skiptin?
Sigrún: Neibb, því miður.
Andrés: Og vannstu eitthvað?
Sigrún: Ég var valin vinsælasta
stúlkan.

Auðmenn með sýniþörf í
skemmdarstarfsemi
Hústökufólk á Vatnsstíg tók yfir
fréttatíma vikunnar. Ef þið ættuð
að taka yfir hús, hvaða hús yrði
fyrir valinu og af hverju? Hvaða
hús mynduð þið vilja sjá víkja eða
hverfa með hvelli eins og það hefði
aldrei verið til?
Sigrún: Ég myndi taka yfir Fríkirkjuveg 11 sem Björgólfsfjölskyldan keypti.
Andrés: Ég ætla að vera sammála
Sigrúnu Ósk. Jafn glæsilegt hús
með jafn fallegum stórum garði á
ekki að vera fyrir ríkisbubba. Við

á foreldra sína safna fyrir tónlistarhúsinu, ásamt öðru góðu fólki, í
tuttugu ár. Með því að halda tónleika og láta bauka ganga og margir hafa reynt að gefa það litla sem
þeir geta. Svo koma ríkisbubbarnir og eyðileggja konseptið á bara
tveimur árum með því að byggja
hálfgert World Trade Center með
hóteli í kring. Og nú þurfa leikskólar og aðrir að blæða til að viðhalda þessu, því það er ekki hægt
að bakka. Þetta er svolítið einkennandi fyrir góðærið – þar sem góð
málefni voru eyðilögð af auðmönnum með sýniþörf.

Bjössi beikon var étinn
Líf hreindýrskálfsins Lífar er í
hættu ef bóndinn fær sér ekki leyfi
til að halda skepnuna. Sumum
finnst þetta lítt jólalegt. Nefnið
mér eftirminnilegustu dýr Íslands.
Og sorglegustu örlög dýra almennt
á Íslandi.
Sigrún: Keikó er mjög eftirminnilegur. Ég man meira að segja hvar
ég var þegar hann kom. Ég var í
Fjölbrautaskóla Vesturlands og

okkur var gefið frí í tíma til að geta
fylgst með heimkomu háhyrningsins á stóru tjaldi í beinni útsendingu.
Andrés: Ég man líka eftir að hafa
horft á þetta, því miður. Þetta var
séríslensk klikkun. Hins vegar eru
nautið Guttormur og svínið Bjössi
beikon eftirminnilegustu dýr
Íslands í mínum huga. Bjössi var
ekki síður vinsæll hjá börnunum
sem heimsóttu garðinn en nautið.
Örlög Bjössa urðu hins vegar sú að
honum var slátrað fyrir jólahlaðborð starfsmanna Húsdýragarðsins.
Sigrún: Þetta eru svakaleg örlög.
Andrés: Samt er þetta mjög gott
fólk í Húsdýragarðinum. En sorglegustu örlögin eru þó í mínum
huga dauði ísbjarnarins. Ísbjörns
fyrri. Það var svolítið skrítið hve
fljótt hann var skotinn.
Sigrún: Mér finnst mjög erfitt að
hugsa til apanna í Blómavali, sem
voru orðnir alveg sturlaðir fyrir
rest af því að vera þarna margir
saman í búri í öll þessi ár. Líka að
hugsa að maður hafi farið þangað og horft á þá sem krakki sér til
skemmtunar.
Andrés: Já, sammála.
Að lokum. Auðjöfrar landsins
sjást víst lítið á götum borgarinnar.
Hvar haldið þið að þeir séu? Hvert
er eftirminnilegasta góðærisflippið
í boði auðjöfranna?
Andrés: Ég held að þeir séu nú
flestir í útlöndum. Eitthvað hefur
nú sést til Jóns Ásgeirs hér heima
en ég held að þessir hinir sem eru
í útlöndum séu á internetinu, á síðunni hans Egils Helgasonar og
skrifi þar nafnlaus komment við
færslurnar hans: „Þessir auðmenn
voru nú ekkert svo slæmir … muniði ekki eftir því þegar þeir gáfu
þarna …“ og svo framvegis.
Sigrún: Er búið að leita í húsunum
á Vatnsstíg? Segi svona. En þeir
eru eflaust utan landsteinanna og
hvað þeir eru að gera sér til dægrastyttingar? Jú, eru þeir ekki bara á
internetinu?

ÍSLENSKA SIA.IS KAU 45878 04/09

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF
FYRIR ÞIG

Kynntu þér úrræðin
Starfsfólk Kaupþings aðstoðar þig við allt sem tengist
fjármálum heimilisins og breyttum aðstæðum og leitar
hentugra úrræða fyrir þig.
•
•
•
•
•
•

Stöðumat
Ráðgjöf
Heimilisbókhald
Lífeyris- og tryggingamál
Netdreiﬁng/útgjaldadreiﬁng
Sparnaðarleiðir

•
•
•
•
•

Úrræði í greiðsluerﬁðleikum
Greiðslujöfnun
Breyting á lánaskilmálum
Lenging lánstíma
Tímabundin frestun afborgana

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband
í síma 444 7000 eða komdu við í næsta útibúi Kaupþings.
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Pólitíkin 2007-2009 in memoriam
Tíðindamiklu og sögulegu kjörtímabili er að ljúka. Það var hlegið og grátið og allt þar á milli. Staðfest var að pólitísk ást er fallvölt eins og önnur ást. Björn Þór Sigbjörnsson rifjar upp hið stutta en átakasama kjörtímabil 2007-2009 og biður um auðmýkt.

Þ

etta byrjaði svo vel.
Í góðu veðri á Þingvöllum.
Koss.
Svo hvessti og enn
sannaðist að ástin er

fallvölt.
Eftir kosningarnar í maí 2007
höfðu stjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, aðeins eins manns
þingmeirihluta. Það sögðu sjálfstæðismenn of naumt og að loknum málamyndaviðræðum var tólf
ára samstarfi slitið með handabandi flokksformannanna, Geirs
H. Haarde og Jóns Sigurðssonar,
í Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg. Þetta var fimmtudaginn 17.
maí, á uppstigningardegi, fimm
dögum eftir kosningar. Geir hafði
varla sleppt hönd Jóns þegar hann
var kominn í Alþingishúsið á fund
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur.
Formlegar viðræður Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar voru
hafnar.
Formlegar segi ég, en mál manna
var að grunnurinn að samstarfinu
hefði þá þegar verið lagður.
Viðræðurnar gengu enda hratt
og vel fyrir sig og eftir fimm fundi
var ný stjórn orðin til.

Stöðugleikinn, já
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar var víða borið niður en í ljósi
þess sem síðar gerðist stendur ein
málsgrein upp úr. „Eitt brýnasta
verkefni nýrrar ríkisstjórnar er
að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu í þágu heimila og atvinnulífs. Markmið hagstjórnarinnar er að tryggja lága verðbólgu,

lágt vaxtastig, betra jafnvægi í
utanríkisviðskiptum, jafnan og
öflugan hagvöxt og áframhaldandi trausta stöðu ríkissjóðs.“
Þetta mistókst gjörsamlega.
Aldrei nokkurn tíma á kjörtímabilinu varð vart við stöðugleika,
lága verðbólgu, lágt vaxtastig,
jafnvægi í utanríkisviðskiptum
og jafnan og öflugan hagvöxt. Og
eftir hrunið í haust er staða ríkissjóðs einfaldlega hræðileg.
En enginn sá hrunið fyrir. Að
minnsta kosti enginn ráðherra.

Gerðu næstum því allt
Þegar ríkisstjórnin hafði starfað í eitt ár voru oddvitar hennar,
Geir og Ingibjörg Sólrún, býsna
hróðug með sig. „Ríkisstjórnin
setti sér metnaðarfull markmið
í stefnuyfirlýsingunni og ég sé
ekki betur en að um áttatíu prósent mála sem þar eru tiltekin
séu annað hvort frá eða í vinnslu,“
sagði Geir í Fréttablaðinu á tímamótunum. Og Ingibjörg bætti um
betur. „Mér sýnist að nálægt níutíu prósent af þeim verkefnum sem
er að finna í stjórnarsáttmálanum
séu þegar komin til framkvæmda
eða á góðan rekspöl í ráðuneytunum,“ sagði hún á sama vettvangi.
Svo virtist sem árin þrjú sem
þá voru eftir af kjörtímabilinu
yrðu ríkisstjórninni náðug. Efnahagsmálin voru reyndar í ólagi en
stjórnin kvaðst svo sem lítið geta
gert í því; ytri aðstæðum væri um
að kenna.
Afsakið
En þetta gekk ekki andskotalaust.
Skammt var liðið á kjörtímabilið
þegar sjávarútvegsráðherra skar

GENGIÐ TIL ÞINGS Geir H. Haarde fór fyrir ráðherrum sínum þegar þingheimur gekk frá Dómkirkjunni til Alþingishússins við þingsetninguna vorið 2007. Ríkisstjórnin var þá nýmynduð og virtist hafa heiminn í höndum sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

niður þorskafla um rúm 60 þúsund
tonn. „Það kemur ekkert í staðinn
fyrir 60 þúsund tonn af þorski,“
sagði hann og hélt að svartara yrði
það ekki.
Og svo var það Grímseyjarferjumálið. Man einhver eftir því? Sam-

félagið skalf. Ný Grímseyjarferja
kostaði tugum ef ekki hundruðum milljóna meira en lagt var upp
með. Ábyrgðin var ekki stjórnmálamanna heldur einhvers ráðgjafa Vegagerðarinnar, að mati
samgönguráðherra sem svo bað

ráðgjafann afsökunar. Það var
eina afsökunarbeiðni stjórnmálamanns á kjörtímabilinu.

Ástin
Við upphaf ríkisstjórnarsamstarfsins benti ekkert til annars en að
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Haustið
Við hrun bankanna í byrjun október hófst nýr og sjálfstæður kafli í
stjórnmálasögunni. Við horfðum
upp á stjórnarslit, myndun minnihlutastjórnar, boðun kosninga og
brottrekstur seðlabankastjóra. Á
undan hafði gengið á með ráðaleysi og allrahanda fumi. Ógæfan
var algjör en stjórnmálamennirnir föttuðu það ekki. Þó lögregla og
mótmælendur væru í slagsmálum
í Alþingisgarðinum og bílageymsla
þingsins væri notuð til að geyma
handtekna hélt þingfundur áfram
eins og ekkert væri sjálfsagðara. Í
stað þess að finna lausnir hugsuðu
stjórnmálamennirnir um heiður
flokka sinna. Og efndu til keppni
um besta líkingamálið. Brimskafl,
stormur, botn, sker, strand. Þið
munið þetta.
Sakleysið uppmálað
Haustið 2008 fór samfélagið á hliðina með bönkunum. Stjórnmálamenn telja sig enga ábyrgð bera.
Viðskiptaráðherrann sagði af sér
en bara til að reyna að skapa ró.
Hann gerði ekkert rangt. Fjármálaráðherrann sækist ekki eftir
endurkjöri en bara vegna kröfu
samflokksmanna um endurnýjun.
Hann gerði ekkert rangt.
Sama er að segja um alla hina.
En ef stjórnmálamenn höfðu

FLOTTUR Steingrímur J. Sigfússon varð ráðherra
í febrúar eftir átján ár í stjórnarandstöðu. Hann
kom á glæsilegri Volvobifreið sinni til ríkisráðsfundar á Bessastöðum. Sannkölluð fasteign á
hjólum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn hefðu pússað sig sjálf í eilíft
pólitískt hjónaband. Þau töluðu
líka fallega hvort um annað Geir
og Ingibjörg á ársafmælinu. Eða í
það minnsta hún um hann. „Geir
er mjög reyndur stjórnmálamaður og hefur þá rósemi hugans sem
mikilvæg er á erfiðum augnablikum. Hann veit að sá kann margt
sem bíða kann, sem er mikilvægur
eiginleiki góðs stjórnmálamanns,“
sagði Ingibjörg. Geir var ekki jafn
innilegur en lét vel af samstarfinu
við Ingibjörgu. „Það hefur gengið
mjög vel og er með ágætum þó við
höfum ekki þekkst mikið persónulega áður en það hófst.“

Afsagnir og úrsagnir
á kjörtímabilinu
Bjarni Harðarson lét af þingmennsku og sagði sig úr Framsóknarflokknum.
Guðni Ágústsson lét af þingmennsku og formennsku í Framsóknarflokknum.
Valgerður Sverrisdóttir varð formaður Framsóknarflokksins en gaf
ekki kost á sér til endurkjörs.
Björgvin G. Sigurðsson sagði af
sér ráðherraembætti en var látinn
sitja út starfstíma ríkisstjórnarinnar.
Geir H. Haarde lét af formennsku
í Sjálfstæðisflokknum.
Bjarni Benediktsson varð formaður Sjálfstæðisflokksins.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lét af
formennsku í Samfylkingunni.
Jóhanna Sigurðardóttir varð
formaður Samfylkingarinnar.

Framsóknarflokkurinn
Magnús Stefánsson hættir
Valgerður Sverrisdóttir hættir
Kristinn H. Gunnarsson féll í prófkjöri

flokkafólk settist á ráðherrabekk.
Þingmenn öskruðu sig hása út
af stjórnarskránni. VG komst í
stjórn.
Og fleira óvænt gerðist. Bjarni
Harðar varð uppvís að fólsku.
Upp komst að Sjálfstæðisflokkurinn lét eigin prinsipp lönd og
leið af ótta við gjaldþrot. Formaður Frjálslynda flokksins fékk
mótframboð – frá eigin aðstoðarmanni.
Það kom hins vegar ekki á
óvart að Kristinn H. lenti upp á
kant við samflokksmenn.

ingar í stjórnmálunum af öðrum
sökum en efnahagslegum. Tveir
flokksformenn og forystumenn í
þjóðlífinu til margra ára drógu
sig í hlé frá pólitíkinni vegna
veikinda. Framsóknarflokkurinn
laut stjórn fjögurra formanna.
Ráðuneyti voru sameinuð. Utan-

Smá auðmýkt, takk
Margir tala um að eitthvað gott
hljóti að koma út úr hruninu.
Nú verði byrjað upp á nýtt. Nýtt
Ísland.
Þar sem það hentaði voru
stjórnmálamennirnir sammála
því og sungu einum rómi; allt upp
á borðið. En borðið er enn autt.

Átján þingmenn eru ekki í kjöri á ný
Sjálfstæðisflokkurinn
Ármann Kr. Ólafsson féll í prófkjöri
Árni M. Mathiesen hættir
Björk Guðjónsdóttir féll í prófkjöri
Björn Bjarnason hættir
Herdís Þórðardóttir (tók sæti Einars
Odds Kristjánssonar) hættir
Geir H. Haarde hættir
Guðfinna S. Bjarnadóttir hættir
Jón Magnússon féll í prófkjöri
Sturla Böðvarsson hættir

ekkert með hrunið að gera geta
þeir þá endurreist samfélagið? Eru
hrun og uppbygging ekki hvor sín
hliðin á sama peningnum?

Óvænt
Á kjörtímabilinu sem lýkur á
laugardaginn næsta urðu svipt-

Samfylkingin
Ágúst Ólafur Ágústsson hættir
Einar Már Sigurðarson féll í prófkjöri
Ellert B. Schram hættir
Gunnar Svavarsson hættir
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hættir
Lúðvík Bergvinsson hættir

Kristinn H. Gunnarsson sagði sig
úr Frjálslynda flokknum.
Jón Magnússon sagði sig úr
Frjálslynda flokknum og gekk í
Sjálfstæðisflokkinn.
Karl V. Matthíasson sagði sig úr
Samfylkingunni og gekk í Frjálslynda flokkinn.
Einar Oddur Kristjánsson lést á
kjörtímabilinu.

Þeir hafa ekkert sagt. Það litla
sem við vitum hefur verið dregið upp úr mönnum með töngum.
Sagt er að við fáum þá stjórnmálamenn sem við eigum skilið.
Það breytist ekki á laugardaginn. En er óhugsandi að biðja þá
sem þá verða kjörnir um eitt og
aðeins eitt? Að þeir sýni þjóðinni
örlitla auðmýkt.
Það yrði pínulítið skref í átt að
nýju Íslandi.
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VOPNAÐIR UM BORÐ Í FRANSKRI SKÚTU Sómalskir sjóræningjar beina vopnum sínum að Frökkum um borð í skútunni Tanit 10. apríl síðastliðinn. Franskir hermenn réðust um borð í skútuna skömmu eftir að myndin

var tekin.

NORDICPHOTOS/AFP

Sjóræningjar láta fátt stöðva sig
Ein fjölfarnasta siglingaleið heims er í uppnámi vegna sjóræningja frá Sómalíu. Ríki heims hafa staðið ráðþrota gagnvart athæfi þessara ungu manna, sem ráðast um borð í skip og báta á Indlandshafi eða Adenflóa, sigla þeim upp að ströndum Sómalíu
og láta ekki af hendi nema gegn lausnargjaldi. Guðsteinn Bjarnason hefur fylgst með fréttum af sjóræningjum nútímans.

V

Borgar sig ekki að skjóta
„Það borgar sig ekki að skjóta á þá,“
segir Patrick Marchesseau, franskur skipstjóri sem fyrir rúmu ári var
ásamt 30 manna áhöfn eina viku í
gíslingu sómalskra sjóræningja.
Bandaríska fréttastofan AP ræddi
við hann nú í vikunni.
Marchesseau er skipstjóri á lúxussnekkjunni Le Ponant sem tekur
rúmlega 60 farþega og siglir víða
um heimsins höf. Áhöfnin var ein
um borð þegar átta menn á tveimur
litlum bátum með utanborðsmótor
réðust um borð síðastliðið vor,
þegar leiðin lá um Adenflóa. Mennirnir voru berfættir, illa klæddir og
vopnaðir rifflum með gamalt GPStæki sér til halds og trausts.
Mikilvægast er að halda ró sinni
og missa ekki stjórn á sér, segir
Marchesseau, sem slapp heill á húfi
ásamt áhöfn sinni viku síðar þegar
útgerðin hafði greitt umsamið
lausnargjald, rúmlega tvær milljónir Bandaríkjadala.

Sjóræningjaslóðir Sómalíu
Bandaríkin og fleiri ríki reyna að finna
leiðir til að stöðva starfsemi sjóræningja
frá Sómalíu.
Al Mukallah
JEMEN
DJÍBÚTÍ

EÞÍÓPÍA

ADENFLÓI

Calula
Bosaso

SÓMALÍLAND
Sjálfstjórnarhérað

PUNTLAND
Sjálfstjórnarhérað
Harardhere
BANDARÍSKI SKIPSTJÓRINN Richard Williams, hægra megin á myndinni, ásamt Frank

Castellano, sjóliðsforingja á bandaríska herskipinu Bainbridge. Bandarískir hermenn
höfðu bjargað Williams úr klóm sjóræningja um páskana.
NORDICPHOTOS/AFP

Á höttunum eftir peningum
Peningar virðast vera það eina sem
þessir menn eru á höttunum eftir.
Þeir virðast engin tengsl hafa við
hryðjuverkasamtök, þeir virðast
ekki vera með nein pólitísk markmið í huga, það eina sem þeir vilja
er skjótfenginn gróði.
Sómalía er eitt af fátækustu ríkjum jarðar. Ríkisvaldið er veikburða
og ræður engan veginn við að halda
uppi lögum og reglu. Fólk þarf að
bjarga sér sjálft, og sjóræningjarnir virðast hafa dottið niður á ábatasama leið til þess.
Þeir sigla út á litlum bátum, ráðast á skip og reyna að ryðjast um
borð og ná áhöfninni á sitt vald.
Stundum tekst það, stundum ekki og
þá sigla þeir bara burt og bíða eftir
næstu bráð. Því stærri sem skipin
eru, því fleiri sem gíslarnir verða,
því dýrmætari sem farmurinn er,
því hærra lausnargjalds krefjast
þeir af útgerðinni.
Sjálfskipaðir landhelgisverðir
Enginn veit hve margir sjóræningjarnir í Sómalíu eru, en þeir

virðast þó skipta þúsundum og
skiptast í nokkra hópa sem eru
misjafnlega vel skipulagðir og misjafnlega vel búnir. Flestir hafa þeir
aðsetur í Puntlandi, sem er hérað á
norðvesturodda Sómalíu sem neitar
að lúta hinni veikburða ríkisstjórn
landsins.
Einhverjir sjóræningjanna virðast hafa réttlætt gjörðir sínar með
því að segjast vera eins konar landhelgisgæsla fyrir Sómalíu. Þeir
segjast vilja stöðva ofveiði vestrænna fiskiskipa og hafa einnig
sakað evrópsk ríki um að hafa losað
sig við eiturefnaúrgang og jafnvel kjarnorkuúrgang í hafið úti af
ströndum Sómalíu.
Kröfur um lausnargjald séu ekki
annað en „viðbrögð við þeim eiturefnaúrgangi sem stanslaust hefur
verið losaður á strendur okkar í
nærri tuttugu ár,“ hafði arabíska
sjónvarpsstöðin Al Jazeera í vetur
eftir Januna Ali Jama, sem sagður
var talsmaður sjóræningjanna.

Síðbúin viðbrögð
Siglingaleiðin um Adenflóa er ein

SÓMALÍA
KENÍA

ið erum kannski að
fást við sautjándu
aldar glæp, en við
þurfum að beita lausnum 21. aldarinnar,“
sagði Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, nú í vikunni þegar hún kynnti
nýjar aðgerðir Bandaríkjanna gegn
sjóræningjum í Sómalíu.
Aðgerðir Bandaríkjanna virðast þó vera hógværar. Samhæfa á
aðgerðir þeirra ríkja sem sjá um
eftirlit á hafsvæðinu út af ströndum Sómalíu, fá skipaútgerðir og
tryggingafélög til að treysta varnir
skipa sem sigla um hinar hættulegu
slóðir, beita hina valdalitlu stjórn
Sómalíu þrýstingi og ræða við friðargæsluliða sem eru að störfum í
Sómalíu.
Clinton boðaði engar beinar hernaðaraðgerðir, þrátt fyrir að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafi í
desember heimilað ríkisstjórnum
að senda herlið á land í Sómalíu til
að elta þar uppi sjóræningja.

Eyl

Hobyo

INDLANDSHAF
Mogadishu

Bækistöð
sjóræningja
Hafnarborg
Heimild: Google Earth © GRAPHIC NEWS

sú fjölfarnasta í heimi, enda þarf
að fara þar um ef siglt er frá Miðjarðarhafi um Súesskurðinn til Indlandshafs. Önnur leið er ekki fyrir
hendi, nema að leggja á sig ógnarlangan krók fyrir Góðrarvonarhöfða, syðsta odda Afríku. Um
tuttugu þúsund skip fara því þarna
um á ári hverju.
Allt fram á síðustu mánuði hafa
þó aðgerðir ríkja heims gegn
sjó ránum verið lítt samhæfðar og skilað litlum árangri. Skipaútgerðir hafa sjálfar þurft að sjá
um öryggi skipa sinna, en lagt mismikla áherslu á það. Sumar útgerðir hafa fengið sér öryggisverði frá
einkafyrirtækjum, og meðal annars hefur einn Íslendingur starfað
þar suðurfrá undanfarið á vegum
bresks öryggisgæslufyrirtækis.

Síðastliðið haust virðist þó sem
framferði sjóræningjanna hafi loks
orðið til þess að ýta við leiðtogum
Vesturlanda, eftir að þeir höfðu
rænt risastóru olíuflutningaskipi
og gerðust æ bíræfnari.
Í október sendi NATO sjö skip
á vettvang og Evrópusambandið
hefur einnig haldið úti herskipaflota síðustu mánuðina til að gæta
öryggis á þessari mikilvægu siglingaleið.

Aukin harka
Um páskana lögðu þó bæði franskir
og bandarískir hermenn til atlögu
við sjóræningjana. Bandarísku hermennirnir náðu að bjarga skipstjóra
bandarísks flutningaskips úr klóm
þriggja ræningja, sem héldu honum
í gíslingu á litlum yfirbyggðum
björgunarbát. Ræningjarnir þrír
voru skotnir úr launsátri, en skipstjórinn slapp ómeiddur. Fjórði ræninginn hafði áður gefið sig fram og
verður fluttur til New York og dreginn þar fyrir rétt.
Leiðangur franskra hermanna,
sem réðst um borð í franska skútu
10. apríl síðastliðinn til að bjarga
fólki þaðan úr klóm sjóræningja,
kostaði einn gíslanna og tvo af ræningjunum lífið, en fjórir gíslanna
björguðust og þrír ræningjar voru
handteknir.
Sómalskir sjóræningjar brugðust ókvæða við þessum hernaðaraðgerðum og hótuðu strax hefndum, sem ekkert hefur þó orðið úr
enn. Það sem af er þessu ári hafa
þeir ráðist á um áttatíu skip, og eru
nú með um fimmtán skip og nærri
300 manns í gíslingu.
Ættingjar gíslanna óttast sem
von er um líf þeirra, ekki síst ef
stefnan verður sú að sýna hörku og
hernaðarmátt í viðskiptum við ræningjana, frekar en að halda ró sinni
eins og franski skipstjórinn Marchesseau ráðleggur.
Clinton segir að ekki komi til
greina að Bandaríkjamenn semji
við glæpamenn um lausnarfé né
neitt annað.
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Reiðhjól Matrix 24”
24” Reiðhjól m/Hi-Tend
stell, 18 gírar Shimano TZ-30
Afturskiptingu Shimano TY-18.
Bremsur Tektro 45Al Álgjarðir
Demparar að framan.

Tékknesk gæðareiðhjól sem
hafa unnið til fjölda verðlauna

TAX

3899972

AFNEMUM VSK FREE
AF ÖLLUM HJÓLUM laugardag og sunnudag
Reiðhjól Energy 20”
6 gira Shimano Revoshift
skipting, afturskipting
Shimano TY-18.
Álgjarðir, bremsur Tektro 45AL.

19.190
23.990

3899968

Reiðhjól Melody 20”
6 gira Shimano Revoshift
skipting, afturskipting
Shimano TY-18.
Álgjarðir, bremsur Tektro 45AL.

12”

10.325

Reiðhjól 12 og 16”

20.357

Bob the builder og My Bonnie
3899960/61/62/63

25.448

12.390

3899971

16”

12.158
14.590

FRÁBÆRT VERÐ
Vönduð og sterk hjól
með bögglabera,
brettum, handbremsu,
bjöllu, endurskini ofl.

Reiðhjól Unica 26”

Reiðhjól Impulse 26”

Ál stell 7005 26”, framskipting
Shimano C050, afturskipting
Shimano TX-31, skipting
Shimano Revoshift.
BremsurTektro 45AL.

Heavy duty ál stell 21 girar
Framskipting Shimano CO50
Afturskipting Shimano TX-31
Bremsur Tektro 45AL Álgjarðir.
Dempara að framan.

3899978

3899973

3.999

1.579
1.999

31.990

29.190
36.490

Reiðhjólahjálmar

39.990

Reiðhjól Seance 26”

Reiðhjól Seance 26”

Ál stell 24 girar Shimano Acera.
Framskipting Shimano C050.
Afturskipting Shimano Altus.
Bremsur Tektro 55AL, Álgjarðir.
Sæti: Authour touring GEL Lady.

26” Karlar reiðhjól ál stell.
24 girar Shimano Acera,
framskipting Shimano C050,
afturskipting Shimano Acera.
Tektro 57AL bremsur.
Álgjarðir.

3899977

3.159

5872019, 5872037-5872057

1.342
1.699

3899976

Reiðhjólahanskar
S-M-L.
5865940-5865945

47.990
59.990

51.990
64.990
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Tómu húsin
í bænum
Síðan hústökufólk kom sér fyrir í auðu húsi að
Vatnsstíg hafa vaknað áleitnar spurningar um
hversu mörg hús séu auð í bænum og hví sé þannig
fyrir þeim komið. Jón Sigurður Eyjólfsson brá sér í
miðbæinn ásamt ljósmyndurum og kannaði málið.
Fjöldi tómra húsa og íbúða eru í
miðbæ Reykjavíkur. Slökkvilið
höfuðborgarsvæðisins hefur á
skrá 57 hús og íbúðir sem eru tóm
samkvæmt þeirra eftirliti. Í könnunarferð sinn komst Fréttablaðið að því að reyndar eru margar
þessara íbúða nú þegar komnar í
notkun.
Ein af þeim ástæðum sem hústökumenn gáfu fyrir því að þeir
yfirtóku húsið að Vatnsstíg 4 er að
verktakar kaupi hús í miðbæ borgarinnar, opni þau fyrir útigangsmönnum og láti þau grotna niður

og skapi þannig þrýsting á borgaryfirvöld til þess að gefa leyfi fyrir
því að rífa húsin og hefja uppbyggingu í þeirra stað.
Húseigandi einn sem Fréttablaðið talaði við sagði hins vegar
að tíð stjórnarskipti í yfirstjórn
Reykjavíkurborgar og hringlandahátturinn sem því fylgir hafi
sett framtíð húsanna í uppnám.
Fréttablaðið fór því á stúfana og
reyndi að hafa uppi á eigendum
tómra húsa til að spyrjast fyrir
um það hvað á að gera við húsin?
Af hverju eru þau tóm?

GAMALT OG NÝTT Hér ægir saman gömlu og nýju. Þetta hús við Veghúsastíg er reyndar að falli komið meðan nýbyggingarnar í
baksýn rísa. Húsið var númer eitt í götunni en hefur nú verið fært, að því er fyrrverandi eigandi segir og tilheyrir nú Klapparstíg.
Það er þó víðast enn skráð á Veghúsastíg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

61

41

65

46

Vatnsstígu
r

ígur
Klappars

32 34

58a

33a
33b

Frakkstígur

Hverfisgata

33

Laugavegur

46

AUÐ HÚS Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Staðsetning

Eigandi

Hverfisgata 28

Festar ehf.

Hverfisgata 32

Festar ehf.

Hverfisgata 34

Festar ehf.

Laugavegur 21

Festar ehf.

Skýring eiganda: Framtíð húsa í óvissu vegna óreiðu í yfirstjórn borgarinnar.
Hverfisgata 46

Foldir fasteignaþróunarfélag ehf.

Skýring eiganda: Önnur og þriðja hæð tómar vegna endurbóta sem verður lokið í
sumar.

HVERFISGATA 61 Þetta er ekki hæft til útleigu og verður líklega rifið innan tveggja mánaða. Samson Properties á þetta hús.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hverfisgata 58a (autt að hluta)

Vatn og land ehf. (Samson Properties).

Hverfisgata 61

Vatn og land ehf. (Samson Properties).

Skýring eiganda: Hús númer 58a er í leigu nema kjallarinn sem er óíbúðarhæfur.
Borgaryfirvöld bíða uns Samson Poperties gera grein fyrir eignarhaldi félagsins. Friðrik
Þór Snæbjörnsson, frá Samson Properties, segir það verða gert innan tveggja mánaða.
Hverfisgata 61 er hins vegar óhæf til útleigu og er áætlað að rífa húsið innan tveggja
mánaða.
Hverfisgata 92a

Rauðsvík (Samson Properties)

Skýring eiganda: Friðrik Þór Snæbjörnsson, frá Samson Properties, segir það verða rifið
á sama tíma og Hverfisgata 61 eða innan tveggja mánaða.
Laugavegur 33b

ÁF hús ehf.

Vatnsstígur 4

ÁF-hús ehf.

Skýring eiganda: Hefur unnið í málinu í fjögur ár, skipulagsráð er nú loks að klára það.
Þá verður unnið að uppbyggingu reitsins.
Hverfisgata 41

M. Hlíðdal

Hverfisgata 65

Byggingarfélagið Vöxtur

Hverfisgata 75

Björt Rúnarsdóttir, Þuríður Sævarsdóttir, Marléne
Pernier

LAUGAVEGUR 46 Sola Capital er skráð fyrir þessum húsi. Ekki

Bergstaðastræti 12, (bakhús)

Bergtak ehf.

náðist í forsvarsmenn þess félags.

Bergstaðastræti 16

BBH byggingarfélag

Bergstaðastræti 20

Birtingur

Bergstaðastræti 22

Fríða Bragadóttir

Freyjugata 16

Iðunn Angela Andrésdóttir

Grettisgata 20c

Anna María Torfadóttir

Grettisgata 61

Trausti Guðjónsson

HVERFISGATA 46 Foldir fasteignaþróunarfélag á þetta hús.

Klapparstígur 30

Gamli Sirkus, hús tekið af skrá

Önnur og þriðja hæð verða teknar í notkun eftir að endurbótum lýkur, líklegast í sumar, segir eigandinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Laufásvegur 2

Dugguklettur

Laugavegur 4-6

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkur

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HVERFISGATA 46: VERÐUR TILBÚIÐ
Á NÆSTU MÁNUÐUM

HVERFISGATA 58A Þetta hús er í leigu nema kjallarinn sem

er óíbúðarhæfur. Húsið er í eigu Samson Properties og segir
Friðrik Þór Snæbjörnsson að reynt sé halda húsum á þessum
stað í leigu en það geti verið erfitt vegna sviptinga í málefnum
þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Benedikt Sigurðsson, er stjórnarformaður Foldar fasteignaþróunarfélags, sem á húsið að Hverfisgötu 46. Á
jarðhæð er Sportbarinn en önnur og þriðja hæð standa
auðar. „Það var verið að vinna í því innanverðu þegar við
keyptum það [25. júní 2008] og sú vinna heldur bara
áfram og verður líklegast lokið í sumar,“ segir hann. „Þá
verður þarna skrifstofuhúsnæði og íbúðir.“
Benedikt er einnig stjórnarformaður Festa.

Laugavegur 46

Sola Capital ehf

Laugavegur 49a

Þórunn Magnea Magnúsdóttir, Erla Gísladóttir, Þór
Ludwig Stiefel

Lindargata 62

Félagsbústaðir hf. 02/10/1992

Skúlagata 26

Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar 28/09/2004

Skúlagata 28

Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar 05/03/2004
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MÍN
VILDARBORG

Vildarklúbbur

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

50% AFSLÁTTUR
AF VILDARPUNKTUM
TIL ÞRIGGJA BORGA Í JÚNÍ

VILDARPUNKTAR
Safnaðu Vildarpunktum hjá Icelandair
og njóttu á ferð og flugi

Vildarpunktaleikurinn
Vildarpunktaleiku
urinn

TAKTU ÞÁTT!
Þú getur unnið 100.000
100 000 Vildarpunkta

GEYMIÐ BLAÐIÐ

+ Bókaðu á www.icelandair.is

I BLS. 2

Hilton Hhonors
GISTING Á GLÆSIHÓTELUM
FYRIR VILDARPUNKTA
Vildarklúbbur Icelandair hefur í samstarfi við
Hilton Hhonors opnað ótal nýja gistimöguleika
erlendis þar sem hægt er að nota Vildarpunka
til greiðslu. Félagar í Vildarklúbbnum, sem hafa
einnig skráð sig í fríðindaklúbb Hilton Hhonors,
geta þannig flutt Vildarpunkta yfir á punktareikninginn sinn hjá Hilton Hhonors og notað þá
síðan til greiðslu fyrir gistingu sem pöntuð er í
gegnum Hilton Hhonors.
Hægt er að sækja um aðild að fríðindaklúbbi
Hilton Hhonors á heimasíðu Hiltonhótelanna
og eftir að sótt hefur verið um aðild er hægt að
flytja Vildarpunkta til Hilton Hhonors í gegnum
heimasíðu Vildarklúbbs Icelandair. Hægt er að
flytja að lágmarki 5.000 Vildarpunkta í einu og
verður fjöldi Vildarpunkta að hlaupa á 5.000.
Við mælum eindregið með að félagar kynni sér
verð og framboð á heimasíðu Hilton Hhonors
áður en punktar eru fluttir yfir. Það þarf um það
bil 30.000 Hilton Hhonors punkta (breytilegt
eftir hótelum) fyrir eina gistinótt á Hilton
hótelunum.
@ 5.000 Vildarpunktar samsvara
10.000 Hilton Hhonors punktum.
@ 10.000 Vildarpunktar samsvara
20.000 Hilton Hhonors punktum.
@ 15.000 Vildarpunktar samsvara
30.000 Hilton Hhonors punktum.
@ 20.000 Vildarpunktar samsvara
40.000 Hilton Hhonors punktum.
Kynnið ykkur möguleikana á
www.vildarklubbur.is

Points.com
Ennþá meira val fyrir félaga
í Vildarklúbbi Icelandair
Vildarklúbbur Icelandair er í samstarfi við
points.com, Vildarpunktamiðlun á netinu
þar sem fólki bjóðast ótal nýir möguleikar til að nýta Vildarpunktana sína.
Þar er t.d. hægt að nota Vildarpunkta hjá
Icelandair til að greiða fyrir flugfar með
bandarískum flugfélögum eins og Delta,
American Airlines og Aeroplan, greiða
fyrir gistingu um allan heim og bílaleigu
eða kaupa t.d. gjafabréf hjá Amazon,
Best Buy, giftcertificates.com og
margt fleira.
Félagi í Vildarklúbbi Icelandair skráir sig
inn hjá points.com og tilgreinir um leið
hjá hvaða samstarfsaðila hann safnar
Vildarpunktum, í þessu tilfelli Icelandair,
og síðan er ekkert því til fyrirstöðu að
njóta ávaxtanna af Vildarpunkta-söfnun í
gegnum points.com.
Kynnið ykkur málið betur á
www.points.com

VILDARFE
OKKAR

Fjölskyldan skemmtir sér í Köben

Eins og allir vita eru horfurnar í efnahagsmálum
ekkert sérdeilis spennandi þessa dagana og við
hjónin höfðum því ákveðið fyrir nokkru að
ferðast innanlands og bíða betri tíma með það
að bregða okkur út fyrir landsteinana. Við vorum
orðin fullkomlega sátt við þessa ákvörðun þegar
vinir okkar, sem eru búsettir í Florída, hringdu í
okkur og freistuðu okkar svo um munaði. Þau
voru búin að kaupa fjóra miða á tónleika í
Orlando með U2 sem verða í haust. Þau sögðu
að við yrðum að skella okkur; þetta væri
tækifæri sem við mættum ekki sleppa.

Dætur okkar höfðu aldrei farið til annarra landa en
sólarlanda og við vorum því mjög spennt að bjóða
þeim í þessa ferð til Kaupmannahafnar. Við
héldum þessu alveg leyndu fyrir stelpunum þar til
við vorum öll komin út í bíl á brottfarardaginn.

Við elskum auðvitað bæði Orlando og U2 en
fannst við eiginlega ekki hafa efni á svona
„lúxus“. Allir eru hálfsvartsýnir á framtíðina
vegna efnahagsástandsins. En þá komu
Vildarpunktarnir til bjargar – eins og oft áður.
Við fórum að kanna hvað við ættum marga
punkta og kom í ljós að við áttum saman næga
Vildarpunkta fyrir flugfari til Orlando og gistingu
allan tímann. Við slógum því til og ætlum að
skella okkur á tónleika með U2 í Orlando þrátt
fyrir kreppu og barlóm. Ég er sannfærð um að
stuðið á tónleikunum verður virkilega hressandi
og ferðin til Florida ógleymanleg fyrir okkur eins
og allar ferðirnar þangað hingað til. Þetta er enn
ein sönnun þess fyrir okkur hjónin að það getur
margborgað sig að safna Vildarpunktum í
Vildarklúbbi Icelandair.

„Hvert haldið þið að við séum að fara?“
spurðum við dæturnar þar sem þær sátu í
aftursætinu, spenntar af tilhlökkun
„Í Húsdýragarðinn?“ spurði önnur þeirra.
„Erum við að fara í sumarbústað?“ spurði hin.

Ásdís Björg Pálmadóttir
og Rúnar Gíslason.

U2 í Orlando fyrir Vildarpunkta

Við hjónin höfðum verið að plana og leggja drög
að því að panta hina árlegu utanlandsferð okkar
með börnin til sólarlanda þegar við fengum
óvæntan tölvupóst þess efnis að hægt væri að fá
ferðir með Icelandair fyrir helmingi færri
Vildarpunkta en giltu venjulega. Við höfðum verið
dugleg að safna Vildarpunktum og ákváðum nú
að grípa svo hagstætt tækifæri og koma
dætrunum virkilega á óvart. Við pöntuðum því
samstundis vikuferð til Kaupmannahafnar og
gistingu fyrir fjölskylduna í eina viku og greiddum
fyrir þetta allt með Vildarpunktum.

Þær urðu svo sannarlega yfir sig kátar, þegar þær
heyrðu að við værum að fara í dýragarð og í
flottasta tívolí í heimi, í Kaupmannahöfn, og þarf
ekki að orðlengja, að við áttum ógleymanlega viku
saman í Köben, í sól og 25 stiga hita alla dagana.
Ekki spillti ánægjunni að fyrir flugfarið þurftum við
ekki að borga annað en flugvallarskattana og
gistingin kostaði ekki krónu, svo við nutum þess,
öll fjölskyldan að eiga kost á því að nota
Vildarpunktana sem við hjónin höfðum safnað.

VILDARPUNKTAR
Í SAGA SHOP

Félagar í Vildarklúbbi Icelandair fá Vildarpunkta þegar þeir versla í Saga Shop,
tollfrjálsri verslun Icelandair, um borð í vélum
Icelandair, í verslun Saga Shop í Leifsstöð
eða á vefsíðu Saga Shop. Fjöldi punkta
ræðst af fjárhæðinni sem verslað er fyrir og
má sjá töflu yfir punktafjöldann á vefsíðu
Vildarklúbbsins. Klúbbfélagar geta einnig
notað Vildarpunktana sína til að greiða fyrir
tilteknar, valdar vörur í Saga Shop. Þessar
Vildarvörur, sem sjá má hverju sinni á vefsíðu
Vildarklúbbsins, www.sagashop.is, verður að
panta fi mm virkum dögum fyrir brottför og
aðeins er hægt að afhenda rétthafa Sagakortsins Vildarvörurnar. Vildarpunktar verða
teknir af korthafa á frísvæði við Keflavíkurflugvöll stuttu fyrir brottför.
Saga Shop á netinu
Við viljum benda á að allar vörur, sem eru í
boði í Saga Shop, er hægt að panta fyrirfram á vefsíðu Saga Shop og fá þær
afhentar um borð í Icelandairvél eða í Saga
Shop versluninni í Leifsstöð þegar farið er
um Keflavíkurflugvöll. Panta þarf í síðasta
lagi 72 klukkustundum fyrir afhendingu vöru
um borð en fimm virkum dögum áður en
vara er sótt í verslun Saga Shop í Leifsstöð.
Athugið að vörurnar á netinu eru ekki allar til
um borð í flugvélum Icelandair.

Spennandi
hlutverk
Hrólfur Sæmundsson
barítón er kominn með
samning við óperuna í
Aachen.
SÍÐA 2
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Stærsta leiklistarhátíð
Íslandssögunnar
Þjóðleikur á Austurlandi

SÍÐA 6

„Ég ætla að láta
reyna á þetta“
Það gengur mikið á í starﬁ Bjarna Hauks Þórssonar
þessa dagana: Selma Björnsdóttir er nú í undirbúningsvinnu fyrir æﬁngar á Grease, ásamt samverkafólki
sínu: Þorvaldi Bjarna tónlistarstjóra, Brian Pilkington
leikmyndahönnuði og Maríu Ólafsdóttur búningahönnuði; vinnan fyrir frumsýningu á Grease í Loftkastalanum hinn 11. júní er í fullum gangi . Og ekki
nóg með það: í Loftkastalanum, sem varð að fullburða
leikhúsi vorið 1995, er verið að taka húsið í gegn. Þar
ætlar Bjarni Haukur að reka leikhús næstu árin: „Það
er verið að gera húsið aftur boðlegt fyrir fólk.“
MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Menningarog listamiðstöð
Hafnarfjarðar.

Opið alla daga kl. 11 – 17
og ﬁmmtudaga til kl. 21.
Lokað á þriðjudögum.

Strandgata 34
www.hafnarborg.is

4. apríl – 10. maí
2009

Þ

að er verið að taka upp
teppi og laga gólf. Stólarnir komu úr Regnboganum og voru alls ekki
óþægilegir, en það þurfti
að laga gorma og setur. Það hefur
ekkert verið hugsað um þá. Svo er
bara verið að taka allt í gegn: rafmagn, klósettin. Þetta er dýr framkvæmd en það er ódýrara en að
byggja frá grunni, fara inn í hrátt
rými og breyta því í leikhús.“

Pabbinn og fleira
Bjarni hefur hin síðari ár lagt
gjörva hönd á margt: hann leikstýrði síðla vetrar sýningu í Þjóðleikhúsinu og hafði þá um nokkurt
skeið einbeitt sér að samningu og
flutningi
einsmannssýninga:

Veðurskrift
Weather Writing
Guðrún
Kristjánsdóttir

Pabbanum og Hvers virði er ég?
Hann ætlar reyndar um næstu
mánaðamót að setja upp nokkrar
sýningar af Pabbanum. Sýningar
eru orðnar 120 og tíundi hver
Íslendingur hefur séð sýninguna.
Enn fleiri eru kunnugir leikstíl og
kómískum tilþrifum Bjarna af
Hellisbúanum, sem er ein fjölsóttasta leiksýning íslensk síðari áratuga. Þetta er vanur maður: hefur
staðið fyrir leiksýningum og sjónvarpsþáttaframleiðslu hér heima
og víðar um Norðurlönd. Var því
að undra að hann kæmi sér upp
leikhúsaðstöðu?

Dagar Loftkastala

Loftkastalann á leigu. Eigendur
hússins höfðu þá horfið í bili frá
þeim áætlunum að rífa gamla
Sindrahúsið og byggja þar stórhýsi með íbúðum fyrir aldraða.
Staðföst ákvörðun Bjarna að hefja
á ný leikhúsrekstur í húsinu kom á
óvart: eftir að Flugfélagið Loftur
rann inn í samsteypuna Leikfélag
Íslands og það fór litlu seinna í
þrot töldu flestir að dagar leikhúsrekstrar vestur á Seljavegi væru
taldir, þótt Sigurður Kaiser héldi
þar áfram um nokkra hríð. Það
eru rúm tuttugu ár síðan leiksýningar hófust þar í gamla vélasalnum sem gengur vestur úr húsinu:
fyrst fór þangað inn Frú Emelía.

Sú frétt barst út síðla vetrar að
Bjarni Haukur væri búinn að taka

Framhald á bls. 4

Listamannsspjall
sunnudag kl. 15.
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PISTILL
Páll Baldvin Baldvinsson

Reksturinn í
Tónlistarhúsi
F

ramtíð Tónlistarhússins er ráðin. Fjármagn er
nú tryggt til að ljúka byggingunni þótt allt sé
óráðið um umferðarframkvæmdir sunnan við húsið
og allt flæmið frá rótum Arnarhóls að Miðbakka
suður að Hafnarstræti bíði endurskipulags: hótel,
nýbygging Landsbankans, fjármálamiðstöð og fleiri
byggingar sem til stóð að byggja á svæðinu eru nú
minnisvarðar á pappír.
Borgarstjóri hefur varpað fram þeirri hugmynd
að Listaháskólinn rísi á þessu svæði en rektor
Listaháskólans hafnaði henni þegar í stað. Ekki
er þó útséð að það fyrirtæki sem hugðist reisa
skólann og standa fyrir frekari uppbyggingu vestan
Rauðuvíkur lifi fjármálakreppuna af.
Þegar hefur verið lýst áhuga ríkis og borgar að
auka opinbera starfsemi í húsinu: þar verði sýningaraðstaða fyrir Íslensku óperuna og þangað flytjist
starfsemi Íslenska dansflokksins úr Borgarleikhúsi
eftir 2012. Vandséð er að þar muni mikið um:
aðsókn að sýningum Dansflokksins hefur verið
heldur dapurleg hin síðari misseri. Víst bráðvantar
Borgarleikhúsið aðstöðu ef heldur áfram jafn
góðum gangi þar í rekstri eftir þennan vetur. Þrír
salir kæmu til nota fyrir danssýningar í húsinu eftir
umfangi en vafasamt er að binda húsnæði þar undir
skrifstofur og æfingaaðstöðu fyrir flokkinn.
Óperan á nú í vandræðum með að koma fleiri en
einni sviðsetningu á svið. Þegar litið er til áhorfenda og umfangs starfsemi óperu og listdans vaknar sú spurning hvort þeirri starfsemi sé ekki betur
fyrir komið aftur undir væng Þjóðleikhússins og
þá frekar dregið þar úr leikstarfsemi. Ef litið er til
sviðsetningafjölda Þjóðleikhúss í upphafi 1950 og
nú kemur í ljós að fjöldi sviðsetninga nú er tvöfalt
meiri.
Má spyrja hvort ekki sé skynsamlegt að draga úr
styrk Þjóðleikhúss til leikstarfsemi og auka sem því
nemur við styrki til sjálfstæðra leikhópa?
Þegar rekstur á Tónlistarhúsi, í framkvæmd og
til framtíðar, er komin í opinbera forsjá er rétt að
menn staldri við og endurhugsi rekstraráætlanir
hússins, taki að ákveða hvernig listrænni og fjármálalegri stjórn þess verður háttað. Ekki veitir af
fyrirhyggju ef húsið á að vera tilbúið til notkunar
eftir tvö ár – 24 mánuði.

stórhlutverk í boði
OG SAMNINGUR Í HÖFN
Hrólfur Sæmundsson
barítón er kominn með
samning við óperuna
í Aachen. Þrjú stór og
spennandi hlutverk bíða
hans: Papagenó, Pelleas
og Ford í Falstaﬀ. Mozart,
Debussy og Verdi. Í
Aachen opnast honum
stökkpallur á svið víðar í
Evrópu.
MENNING PÁLL BALDVIN
BALDVINSSON

Er ekki rétt að menn staldri við og endurhugsi rekstraráætlanir
Tónlistarhússins?

2009
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rólfur tók í vetur þátt í keppni
í Haldenstein og lenti í öðru
sæti í sinni rödd. Í framhaldi
af þeirri kynningu sem fékkst
með keppninni streymdu að
honum tilboð um vinnu: Leipzig, Aachen
og Salzburg. Eftir nokkra umhugsun og
með ráðum nýs umboðsmanns þar ytra,
Peter Seyfferth, ákvað hann að fara til
Aachen.
Hrólfur er þekktastur fyrir að hafa
stofnað og rekið Sumaróperuna, en hún
setti upp sex sýningar sumrin 2002-2007,
meðal annars í samstarfi við Listahátíð,
Þjóðleikhús, Borgarleikhús og Íslensku
óperuna. Hann segir að eftir að kreppti að
hafi verkefnin dottið upp fyrir og því hafi
verið einráðið að halda utan. Harkið hér
heima hafi einfaldlega ekki freistað þegar
stærri verkefni gufuðu upp, Íslenska óperan dró saman og jarðarfararsöngurinn
einn beið ungs manns. Fjölskylduaðstæður hafi líka breyst, frúin ætlar í nám og
heldur fjölskyldan öll út til nýrra ævintýra.

Hrólfur hefur hingað til ekki leitað mikið
út fyrir landsteinana.
Það eru fjölbreytt hlutverk sem buðust
honum hjá keppendum um vinnu hans:
Papagenó í Töfraflautunni, Pelleas í Pelleas
og Melisande, Figaro í Rakaranum í Sevilla,
alls tíu hlutverk; allt mjög stór. Þegar allt
var komið á borðið kaus hann Aachen. Af
samtali við Hrólf mátti ráða að það er í
raun það breiða svið sem kallar: „Debussy
er erfiður og hlutverkið mjög stórt, tekur
140 síður í 200 síðna handriti. Eins er Ford
í Falstaff spennandi og erfiður.“
Hrólfur slæst því í haust í hóp margra
íslenskra söngvara sem hafa fengið menntun sína og reynslu hér en sækja sér framhaldsmenntun út og lenda þar í harðri
samkeppni um vinnu sem margir þeirra
fá. Heimalandið verður því gististaður og
þær nætur fáar sem þessir listamenn eyða
hér við undirbúning á flutningi fyrir þá
sem kostuðu menntun þeirra fyrst í stað
og fóstruðu þá fyrstu skrefin: íslenska
skattgreiðendur.

Nýir hæfileikar líta dagsins ljós
ÚTSKRIFTARSÝNING
LISTAHÁSKÓLANS
Á KJARVALSSTÖÐUM

18. apríl kl. 14

Cinzia D’Ambrosi ljósmyndari, verður með leiðsögn

um sýningu sína Myrkur sannleikur - Kolanámumenn í Kína.
Leiðsögnin fer fram á ensku og er á dagskránni Ferðafagnaður
sem Höfuðborgarstofa stendur fyrir á þessum degi.
www.ferdafagnadur.is
Viltu vera vinur Gerðubergs? Kíktu á www.facebook.com!
Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

Á sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 23. apríl verður opnuð
sýning með verkum 73 útskriftarnema úr myndlistardeild og hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands á Kjarvalsstöðum.
Verk nemenda á sýningunni er
afrakstur þriggja ára BA-náms
við Listaháskólann, þar sem markmiðið hefur verið að skapa nemendum aðstöðu til að mennta sig
sem listamenn og gera þá reiðubúna að takast á við viðtæk viðfangsefni á skapandi og gagnrýninn hátt með forvitni, áræði og
framsækni að leiðarljósi segir í
tilkynningu frá skólanum.
Meðal þeirra fjölbreyttu verka
sem verða á Kjarvalsstöðum eru
vídeóskúlptúrar, ljósmyndir,
furðuverur, innsetningar, úti-

Draumfarir. Úr myndbandsverkinu „Mara“ eftir Þórð Grímsson, útskriftarnema úr
myndlistardeild.

verk, klippimyndir, draumfarir,
málverk, teikningar, gjörningar,
veggspjöld og rannsóknarstofa.
Sýningarstjórar eru Finnur Arnar

Arnarsson, Kristján Örn Kjartansson og Kristján Eggertsson.
Sýningin stendur til 3. maí og
aðgangur er ókeypis.

GERÐU GÓÐ KAUP
> Húsgögn, húsbúnaður, skrifstofuhúsgögn,
húsgögn, lampar, ljós
fatnaður, skór, töskur og fleira á frábæru
rábæru verði.

Komdu og skoðaðu
u úrvalið!
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STOFUTÓNLEIKA
LISTAHÁTÍÐAR
Helgina 22. til 24. maí verða 25 STOFUTÓNLEIKAR á jafn
mörgum heimilum í Reykjavík, í póstnúmerum 101 til 111.
Aðeins ÖRFÁ SÆTI í boði.

Retro Stefson, FM Belfast
og MC Plútó, 101 Reykjavík
Föstudagur 22. maí
Benda slagverkshópur, Heiðargerði 1b, Ólöf Arnalds,
Ingólfsstræti 10, Vicky, Holtsgötu 39, Bloodgroup, Hólmaslóð 2,
Retro Stefson, FM Belfast og MC Plútó, Ingólfsstræti 21a,
Weirdcore, Hólmaslóð 2, Reykjavík!, Smiðjustíg 4a.

Framhald af forsíðu

Ágerður Júníusdóttir,
107 Reykjavík
Laugardagur 23. maí
Áshildur Haraldsdóttir og Katie Elizabeth Buckley, Túngötu 44,
Benóný Ægisson, Skólavörðustíg 4c, Gershwin í Mýrinni, Kjartansgötu 9, Spilmenn Ríkínís, Dómkirkjuloftinu, Miðillinn, í ﬂutningi
Ásgerðar Júníusdóttur, Melhaga 2, Melchior, Bugðulæk 17,
Jón Ólafsson, Hagamel 33, Sigrún Hjálmtýsdóttir
og Stofukvartettinn, Vesturbrún 4, amiina, Grundarstíg 10.

Kristjana Stefáns og Agnar Már
Magnússon, 109 Reykjavík
Sunnudagur 24. maí
Melakvartettinn, Þórsgötu 18, Dvorák-hópurinn, Hávallagötu18,
Stofutónleikar í Stekknum, Urðarstekk 3, Felix Bergsson,
Starhaga 5, Valgerður Andrésdóttir og Ingibjörg
Guðjónsdóttir, Grettisgötu 39, Barrokk í Þingholtunum,
Bragagötu 27, Djass í Breiðholti, Vesturbergi 137, Tómas R.
Einarsson, Reynimel 24 (bílskúr), Duo Landon, Laugarnestanga 70.

Miðasala á www.listahatid.is
www.midi.is

Þegar Loftur tók við húsinu 1995
var þar lengi kraftmikil starfsemi.
Og nú er Bjarni tekinn við.

Hundrað og fimmtíu þúsunda
markaður
„Ég ætla að láta á þetta reyna. Mér
finnst ótækt að nánast allt leikhúslíf Íslendinga sé annaðhvort ákveðið af borgarleikhússtjóra eða þjóðleikhússtjóra. Í 150 þúsund manna
byggðakjarna á að vera pláss fyrir
prívatsenu – einkarekið leikhús.
Ég er búinn að fylgjast með þessu
á Norðurlöndum, Bretlandi og
Þýskalandi. Og þetta á að vera
hægt. Hins vegar verður maður að
marka sér skýra stefnu. Þetta er
ekkert lúxusleikhús, en þetta er
salur fyrir 400 gesti, svið og

að átta sig á því að vilji þau auka
tekjur í húsinu má þetta ekki bara
vera tómt vesen. Húsið stendur autt
tvo mánuði á ári en þangað fer enginn inn því engum er treyst fyrir
að ganga þar um tæki og tól.“
Bjarni hefur líka unnið í Gamla
bíói og Borgarleikhúsi en þar verða
sýningar einkaaðila að víkja þegar
regluleg starfsemi húsanna fer í
gang. Þar eru sjálfstæðir hópar
víkjandi. Það er því af reynslu sem
hann ræðst í að koma Loftkastalunum í gang.

Endurtekið efni - nýir áhorfendur
Og hvað tekur við þegar Grease
hefur gengið í sumar? „Ef vel tekst
til verða sýningar á Grease fram
eftir hausti. Fjölskyldusýningar
eins og Grease eiga að koma upp
reglulega. Sérðu vinsældirnar sem
Kardemommubærinn nýtur núna.
Í Kaupmannhöfn er hann settur

aldrei fengið fastan stað: Reykjavik Comedy Festival. „Ég sleppi
„International“ úr heitinu í bili en
stefni að því að fara í gang í haust,
kannski fyrst bara í þrjú kvöld,
einhvern tíma milli Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðarinnar og Iceland Airwaves. Ætlunin er að opna
glugga fyrir upprennandi og eldri
uppistandara á Íslandi. Þá vil ég
reyna að fá til landsins bæði
þekkta og minna þekkta erlenda
uppistandara og hef þegar heyrt
af áhuga nokkurra þekktra breskra
uppistandara.“

Tónlist til gamans
Loftkastalinn hefur líka verið skjól
fyrir tónleikahald: „Við ætlum að
ríða á vaðið með KK og vinum, en
ég vil gjarna koma á föstum
uppákomum, kalla til fólk í flutning laga eftir meistara söngleikjanna, Gershwin, Rodgers og

Það er eitt af því sem ég hef aldrei skilið við leikhús hér hvers
vegna kynslóðir þurfa að bíða árum saman eftir verkum sem
allir eiga að sjá á réttum aldri.
aðstaða. Ég ætla bara að láta reyna
á þetta – og ef það gengur ekki upp
– þá gengur það ekki upp. En þetta
verður að vera fyrir alþýðuna –
alþýðuleikhús. Verkin sem fara
þarna upp verða að geta selt
miða.“

Styrkt samkeppni
Samkeppnisaðilar Bjarna eru allir
styrktir ríkulega af opinberu fé:
Þjóðleikhúsið, Íslenska óperan,
Borgarleikhúsið, Tjarnarbær sem
er verið að endurbyggja núna og
til verður næsta haust. Nyrðra er
Leikfélag Akureyrar með tvær
litlar senur og fær brátt aðgang að
nýju 400 sæta húsi, Hofi. Í Hafnarfirði er gamla áhaldahúsið en þar
hefur Hermóður og Háðvör haft
aðstöðu en samningur félagsins
við bæ og ríki rennur út í lok þessa
árs.
Í öll þessi hús hafa sjálfstæðir
leikhópar leitað, bæði eftir húsaskjóli og samstarfi. Bjarni útilokar ekki samstarf við sjálfstæða
leikhópa: „Við getum tekið áhættu
með leikhópum og þeirra sýningum,“ segir hann. „Ég hef reynt að
leigja Þjóðleikhúsið en það er þvílíkt reglugerðarrugl. Þau verða að

upp á hverju ári. Það er eitt af því
sem ég hef aldrei skilið við leikhús
hér hvers vegna kynslóðir þurfa
að bíða árum saman eftir verkum
sem allir eiga að sjá á réttum
aldri.“ Verkefnið sem fyrirhugað
er með haustinu er franskt: Boeing, Boeing, var það kallað og er
það franska verk sem komið hefur
oftast upp. Höfundurinn er íslenskum leikhúsgestum vel kunnur:
Marc Camelotti, sá sem skrifaði
Sex í sveit. Boeing, Boeing naut
mikillar hylli á sjöunda áratugnum og var þá leikið af Leikfélagi
Kópavogs. Fyrir tveimur árum var
það leikið aftur á West End í
London og varð feikilegur smellur
sem fluttur var á Broadway. Hér
verður það Sigurður Sigurjónsson
sem setur verkið á svið.

Hammerstein, Webber, Björn og
Benny. Það furða margir sig á því
en hér á landi er fullt af fólki sem
fílar söngleiki og það sem meira
er, fullt af fólki sem getur
sungið.“

Spott og spaug

Ný störf í innlendri framleiðslu

Bjarni segist hafa fleiri verk í
undirbúningi en hann ætlar sér að
taka eitt skref í einu. Hann ætlar
að stofna til hátíðar sem helguð
verður uppistandi og gamanleik.
Það verði að styrkja þann þátt í
leikmenningu okkar sem hafi í
raun verið afar farsæll á árshátíða- og skemmtanasviðinu en hafi

Gróflega er talið að það séu rúmlega átta hundruð störf í íslenskum
leikhúsiðnaði. Stærstur hluti þeirra
nýtur opinberra styrkja eftir
nokkrum leiðum. Þótt Bjarna tækist ekki nema að auka starfafjöldann um einhverja tugi væri sá
árangur merkilegur. Hann áætlar
að frá mars í ár fram á sumarbyrj-

Úrtölur og áræði
En eru ekki nógir til að draga úr
honum áræðið? „Jú, það eru margir sem hafa komið að máli við mig
og spurt hvort ég fylgist ekki með
fréttum? En ég spyr bara á móti:
Ef ekki núna, þá hvenær? Við erum
að sjá samdrátt á mörgum sviðum,
í utanlandsferðum, sumarleyfi
verða öðruvísi, allt er að breytast.
Leikhúsið stendur aldrei betur en
á samdráttartímum. Ég er bjartsýnn á að þetta takist og ef það
gengur ekki, þá það.“

GOTT FRAMTAK

ÍSLENKIR LESTARTEINAR Nemendur

Siggi Anton og
Guðbjörg Jóhannsdóttir felldu hugi
saman á viðskiptastefnumóti. BLS. 2

við Borgarholtsskóla
smíða lestarteina
sem eiga að sameina betur þjóðir
BLS. 2
Evrópu.

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR 18. APRÍL 2009

ÚT FYRIR RAMMANN
Bryndís Bolladóttur beitir nýstárlegum aðferðum í hönnun sinni þar sem
BLS. 2
fyrirmyndin er handverk fyrri tíma.

FRÁBÆR TILBOÐ
MEÐ DVD SPILARA

LCD BREIÐTJALD

32 TOMMUR

Toshiba 32AV500PG
32” LCD breiðtjald með 1366x768
upplausn, Progressive Scan,
20.000:1 dýnamískri skerpu,
Active Vision LCD, stafrænum ofl.

TILBOÐ

104.995

FULLT VERÐ 139.995

Toshiba 19DV550PG
19” LCD Sjónvarp með innb. DVD spilara, HD-READY, 1440x900
punkta upplausn, 1000:1 skerpu, Nicam Stereo DTS hljóðkerfi,
Analog móttakara, HDMI, Component, Composite og Analog Audio,
Scart og PC(VGA, S-Video og heyrnatólstengi.

19 TOMMUR

TILBOÐ

59.995

FULLT VERÐ 99.995

EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700 - GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK SÍMI 464 1600 - GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI SÍMI 460 3380 - SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK SÍMI 569 1500
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● RÓSAPÚÐI Púða má fá í öllum stærðum, gerðum, formum og
litum. Þessi fallegi rósapúði fæst í John Lewis-verslununum í Bretlandi
en einnig er hægt að versla þar í gegnum netið, www.johnlewis.com.

Ást við fyrstu sýn
H

önnunarmiðstöð Íslands og Innovit standa fyrir verkefninu Orkuverið, viðskiptastefnumóti hönnuða og viðskiptafræðinga sem
miðar að því að koma á auknu samstarfi milli stéttanna og efla framleiðslu og sölu á íslenskri hönnun. Vöruhönnuðurinn Siggi Anton og
viðskiptafræðingurinn Guðbjörg Jóhannsdóttir hittust á slíku stefnumóti. „Þetta er mjög gott fyrir unga hönnuði sem eru að fóta sig, þurfa
að vinna fjárhagsáætlun og sækja um styrki, að eiga í góðu samstarfi
við aðila sem veita aðhald og geta átt í árangursríkum skoðanaskiptum
við þá,“ segir Siggi Anton. „Ég myndi segja að það væri nauðsynlegt
fyrir hönnuðina að fá sjónarhorn einhvers með viðskiptaþekkingu til
að drífa verkið áfram alla leið,“ bætir Guðbjörg við og segir samstarf
þeirra Sigga Antons hafa gengið mjög vel. „Hann kom
með hugmynd að tilbúinni vöru, Lucio veggljósinu, og
við stöndum framarlega í ferlinu; erum að skoða með
hvaða hætti er hægt að koma vörunni betur
út á markaðinn og möguleika á útflutningi.“
Þau segjast vera með Norðurlöndin í sigtinu, einkum
Svíþjóð. „Ljósið hefur verið
selt í Módern og hægt að
panta það á www.birkiland.
com. Nú stendur hins vegar
til að koma því í verslanir erlendis á árinu.“ Þau eru bjartsýn
á framtíðina. „Þetta eflir
vitund fólks um þverfagleg vinnubrögð,“ segir
Guðbjörg. „Nú er um að
gera að nýta sköpunarhæfni fólks, sem sumir
vilja meina að geti komið
okkur upp úr kreppunni,“
bætir Siggi Anton við. - rve

GOTT FRAMTAK
Siggi Anton og
Guðbjörg Jóhannsdóttir felldu hugi
saman á viðskiptastefnumóti. BLS. 2

ÍSLENKIR LESTARTEINAR Nemendur
við Borgarholtsskóla
smíða lestarteina
sem eiga að sameina betur þjóðir
Evrópu.
BLS. 2
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ÚT FYRIR RAMMANN
Bryndís Bolladóttur beitir nýstárlegum aðferðum í hönnun sinni þar
fyrirmyndin er handverk fyrri tíma.

● Forsíðumynd: Vilhelm Gunnarsson tók mynd á heimili
Bryndísar Bolladóttur Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@
frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is.

Vörurnar framleiðir Bryndís í samstarfi við Örva. Þær fást í Mýrinni í Kringlunni og Kraum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gamalt blúndumunstur
tekur á sig nýja mynd
●

Textílhönnuðurinn Bryndís Bolladóttir framleiðir, í samstarfi við Örva, plastdiskamottur
og -skálar með hekl-munstri. Diskamotturnar fást með þrenns konar munsturáferð og skálarnar í þremur mismunandi stærðum.

„Í vörunum mætast gamlir og
nýir tímar en það gefur oft góða
raun,“ segir Bryndís ánægð með
útkomuna.
Hún hefur frá árinu 2003
verið í samstarfi við Örva, sem
er vinnustaður fyrir fatlaða sem
framleiðir ýmsar plastvörur.
„Þegar atvinnulífið fór að róast
dróst saman hjá Örva eins og annars staðar. Fyrir vikið höfðu þeir
eins og önnur fyrirtæki meiri
tíma og finnst mér sem hönnuði
allt annað að koma inn í fyrirtæki
nú samanborið við árið 2007. Örvi
hefur hingað til gert pakkningar
utan um textílvörur mínar en fyrir
skömmu fór ég að skoða tækjabúnaðinn hjá þeim og fékk verkstjórana til að sýna mér hvernig
vélarnar virkuðu. Mig langaði að
vita hvort ég gæti á einhvern hátt

Diskamotturnar fást með þrenns konar
munstri.

sameinað textílinn og plastið. Ég
prófaði alls kyns textílefni en datt
svo niður á heklið,“ segir Bryndís
innt eftir því hvernig hugmyndin
kviknaði.
Í samstarfi við tvær vinkonur, sem eru vanar hekli, þróaði
Bryndís réttu munstrin. Heklið
er síðan notað sem skapalón sem

er hitapressað ofan í plastið. Það
er svo fjarlægt en eftir situr textíláferðin. Bryndís notar þrenns
konar munstur á diskamotturnar
sem heita Esja, Hekla og Katla
en munstrið í skálarnar, sem fást
í þremur stærðum, nefnir hún
Öskju.
Bryndís segir marga hafa það
á orði við sig að vörurnar séu
þjóðlegar. Hún er sama sinnis þó
hekl sé vitanlega ekki eingöngu
íslenskt fyrirbæri. „Það minnir
okkur á gamla tíma en þessi
yfirfærsla á plastið tengir það
við nútímann. Ég hugsa að mörgum þættu heklaðar diskamottur
sætar í dag en heldur ópraktískar.
Plastmotturnar hafa þetta gamla
yfirbragð en eru hentugri í notkun
enda bara hægt að skola af þeim.“
- ve

Lestarlíkan sameinar Evrópu
séum síður en svo þekkt fyrir lestarkerfi. Hinum
Óhætt er að segja að nemendur við málmdeild
þótti það reyndar bráðfyndið og kannski vorum
Borgarholtsskóla hafi haft í nógu að snúast síðustu
við meðal annars þess vegna valin til verksins.“ Á
tvö ár. Þeir hafa á þeim tíma tekið þátt í samvinnuannan tug nemenda við skólann hafa beint og óbeint
verkefni 24 evrópskra verkmenntaskóla sem kallkomið að smíðinni sem Aðalsteinn segir hafa
ast European CNC-Network og
gengið vonum framar. „Þetta hefur
miðar að gerð lestarlíkans sem
gengið mjög vel. Svo má segja
til stendur að tengja saman og
að þátttakan hafi eflt málmdeildá þannig að tákna sameinaða
ina í þeim skilning að skólinn varð
Evrópu. Aðalsteinn Ómarsson,
að kaupa nýjan tækjabúnað, þar
kennari við málmdeild skólans,
sem vinnsla í tölvustýrðum kerfer umsjónarmaður íslenska
um var sett sem skilyrði fyrir
verkefnisins en hann ferðast til
þátttöku,“ bendir hann á og
Brussel í næstu viku þar
bætir við að sé þetta kjörið
sem útkoman verður til
tækifæri fyrir Evrópuþjóðirnar
sýnis í húsakynnum
til að kynnast skólastarfi hverra
Evrópusambandsins.
Upplýsingar um
annarra.
„Nú svo er aldrei að
„Skólunum var skipt í
verkefnið eru á
vita nema þetta verði upphafið að einþrjá hópa sem fengu það verkefni
vefsíunni www.cncnetwork.eu
hverju meiru. Menn vita að minnsta
að smíða lestarvagna eða -teina,“
kosti hvert þeir geta leitað ef einhvern
segir hann. „Þannig féll það í hendur okkur Ístímann stendur til að leggja lestarteina hér á landi,“
lendingum að smíða lestarteina og svo hluti í gufusegir hann og hlær.
eimreið sem keyrir hina vagnana áfram þótt við
- rve

FYRIRLESTUR um hulduefnið fer fram í Öskju, náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands, í dag klukkan 14. Árdís Elíasdóttir,
stjarneðlisfræðingur við Princeton-háskóla í Bandaríkjunum,
flytur erindi um rannsóknir sínar á þessu dularfulla efni.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Vorlegur Dúi Landmark á leið út úr bænum á vit ævintýranna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hafgola, selta og nýmeti
Vorloftið heillar Dúa Landmark, kvikmyndagerðarmann, úr borgarysnum út í dreifbýlið. Hann hefur nýlokið við vormynd um mófugla og er væntanlega kominn vestur á firði þegar þetta birtist.
„Oft hef ég farið á þessum árstíma
að veiða svartfugl. Nú er útlit fyrir
að ég geti blandað þeirri veiðiferð
saman við annað ferðalag vestur
á Suðureyri við Súgandafjörð,“
segir Dúi þegar hann er inntur
eftir áformum sínum um helgina.
„Fyrirtækið Fiskaklettur býður
ferðamönnum upp á sjóstangaveiði
á Suðureyri og Róbert Schmidt,
vinur minn, starfar þar sem leiðsögumaður. Ég er á förum vestur
að skoða þessa starfsemi og taka
upp kynningarefni. Fer með vinkonu minni sem heitir Lena og
geri ráð fyrir að Róbert slái upp

Verð kr.

99.900

– 12 nætur með morgunverði

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli
á Hotel Betania **+ í 12 nætur með
morgunverði. Sértilboð 21. maí til 3.
júní.Aukagjald fyrir einbýli kr. 34.000.

matarveislu, því hann er afbragðs
kokkur,“ bætir hann við og hlakkar
greinilega til.
Dúi hyggst fljúga vestur og taka
hólkinn með. Þegar minnst er á
nýlega sjónvarpsmynd af Austfirðingi á svartfuglsveiðum sem fór
illa í Skandinava segir hann hógvær: „Við reynum að gera þetta af
stakri hófsemi og virðingu fyrir
bráðinni. Í mínum huga er það
vorboði að láta hafgoluna leika um
kinn, þefa af sjávarseltu og ná sér
í nýmeti.“
Atvinnuleysið er ekkert að hrjá
Dúa. „Ég er með dálítið af verk-
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.Ò  FYRIR 
AF ÎLLUM BUXUM


!LLAR PEYSUR

 FYRIR 
Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

,OKAÈ ¹ LAUGARDÎGUM Å MAÅ

efnum erlendis. Er að vinna fyrir
franska sjónvarpið og hef gert að
jafnaði þrjár myndir á ári fyrir
það frá 2001. Svo var ég að ljúka
við íslenska fuglamynd sem hefur
verið nokkur ár í smíðum. Henni er
ætlað að fara með áhorfandann út
í móa og svipta hulunni af því sem
þar gerist á vorin. Hún er að mestu
tekin í friðlandinu í Flóa, sem býr
yfir fjölskrúðugu fuglalífi. Ég
hafði gott fólk með mér í því verkefni, til dæmis Jóhann Óla Hilmarsson fuglafræðing, sem þekkir þetta
svæði eins og baðherbergið heima
hjá sér.“
gun@frettabladid.is
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VIÐEYJARSTOFA er opin frá klukkan 13.30 til 17.00 í dag og
hægt að fá sér kaffi og með því. Boðið verður upp á fría leiðsögn
um eyjuna frá 13.15 og frá 14.00 til 16.30 er opinn smíðavöllur
fyrir börnin.

Voruppskera
listnema
Vorsýning Myndlistaskólans í
Reykjavík, þar sem nemendurnir,
610 talsins, sýna verk sín, verður
opnuð í dag.

Kolaportið er OPIÐ
laugardaga og
sunnudaga

frá kl. 11 -17
00

00

Tr y g g v a g ö t u 19 • 101 R e y k j a v í k
Sími 562 5030 • w w w.kolaportid.is

Hestarétt á Skyggni.

MYND/ÓMAR SMÁRI ÁRMANNSSON

Menningarganga
um Gerðavelli
Menningar- og sögutengd ganga
um Gerðavelli verður farin í
dag. Gengið verður um sögusvið
Grindavíkurstríðs, Junkara og
búskapar í Grindavík.
Menningargangan í dag er í boði
Grindavíkurbæjar og Saltfiskssetursins og hefst klukkan 13 við
Stóru-Bót, þar sem nýtt söguskilti
verður vígt. Gangan tekur 1 til 2
klukkutíma en stoppað verður
víða á leiðinni og fræðst um sögu
staðanna. Ómar Smári Ármannsson og Sigrún Franklín munu sjá
um fræðsluna.
„Þetta er sjötta söguskiltið
sem verður vígt hér á svæðinu,“
segir Sigrún. „Ómar Smári á veg
og vanda af þeim, teiknar kortin

og aflar upplýsinganna sem hann
setur á skiltin. Á þessu svæði sem
við göngum um í dag er heilmikil
saga, til dæmis um Junkerana svokölluðu. Það voru þjóðverjar sem
voru hér á svæðinu á 14. og 16. öld
en þarna sjást minjar eftir gerði
þar sem þeir héldu sig. Svo er
mikil saga um Grindavíkurstríðið
og virkið þar sem Íslendingar,
Danir og þjóðverjar tóku sig til
undir forystu Jóhanns Breiða og
drápu Englendinga sem voru þar
árið 1532,“ segir Sigrún.
Gangan er liður í viðburðaog menningardagskrá Saltfiskssetursins og Grindavíkurbæjar og
verður mikið um að vera í Grindavík í dag í tengslum við Ferðafögnuðinn. Nánar má kynna sér
dagskrána á www.grindavik.is.
- rat

Klukkan 13 verður opnuð sýning á
verkum nemenda skólans , unnum
í anda Magnúsar Pálssonar myndlistarmanns, í Listasafni Íslands
við Fríkirkjuveg. Klukkan 14 verður svo opnuð sýning í húsakynnum Myndlistaskóla Reykjavíkur að
Hringbraut 121, þar sem nemendur skólans á aldrinum 3 til 85 ára
sýna verk sín.
Meðal annars munu nemendur á
myndlista- og hönnunarsviði sýna
verkefni úr lokaáfanga og gefst
gestum tækifæri til að búa til arkitektahatta, renna leir, skoða tengsl
myndlistar og stærðfræði og taka
ljósmyndir með mörg hundruð ára
gamalli aðferð. Einnig kemur út
annað tölublað af myndasögublaðinu AAA!!! með sögum eftir nemendur skólans.
Námskynning verður á Mótun,
leir og tengd efni, sem er nýtt
tveggja ára nám á háskólastigi við
skólann. Sjá nánar um dagskrána
á www.myndlistaskolinn.is.
- rat

Kynning verður á náminu Mótun sem er
nýtt tveggja ára nám við skólann.
MYND/MYNDLISTASKÓLINN Í REYKJAVÍK

Hestaveisla á Akureyri í dag
Hestaáhugamenn fyrir norðan
þurfa ekki að láta sér leiðast
í dag. Þeir ættu að skella sér í
reiðhöllina á Akureyri þar sem
stórveislan Fákar og fjör fer
fram.
Stórveislan Fákar og fjör verður haldin í reiðhöllinni á Akureyri í dag, laugardaginn 18. apríl.
Samkvæmt upplýsingum á vef
Akureyrar hafa skipuleggjendur
mótsins orðið varir við gífurlegan áhuga fyrir mótinu og því að
vænta góðrar stemningar.
Veislan hefst klukkan hálfníu

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Í dag fer stórveislan Fákar og fjör fram í
reiðhöllinni á Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

um kvöldið með formlegri vígsluathöfn á reiðhöll Léttis og tveggja
tíma sýningaratriðum. Þar munu
nokkrir af bestu ræktendum og
keppendum landsins sýna listir
sínar með sinn besta hestakost.

Samkvæmt fréttinni munu jafn
mörg góð hross og knapar líklega
ekki hafa komið saman á Norðurlandi í langan tíma.
Fyrr um daginn verður Gunnar
Arnarsson í Auðsholtshjáleigu með
ræktunarspjall á léttu nótunum. Þá
mun Eyþór Einarsson, kenndur við
Syðra-Skörðugil, vera með kennslu
í byggingardómum, bæði bóklega
og verklega.
Um helgina er Skíðalandsmót
Íslands líka haldið í Hlíðarfjalli.
Mótið hófst í gær, föstudag, og
stendur fram á sunnudag. Það er
því nóg um að vera á Akureyri
þessa helgina fyrir alla fjölskylduna.
- hhs
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Hvað á ég að gefa
barninu mínu að borða?
Miðvikudagur 22. apríl kl. 20:00–22:00
hjá Maður lifandi Borgartúni 24
Námskeið um hvernig á að útbúa einfaldan
en næringarríkan mat fyrir börn frá 6 mánaða
aldri. Farið verður yfir hvaða fæðutegundum
er gott að byrja á og hvenær.
… Svo eitthvað sé nefnt.

Námskeiðið nýtist einnig vel þeim
sem eru með eldri börn. Nýjar
uppskriftir og fróðleiksmolar fylgja
með námskeiðinu og verða nokkrir
réttir og “drykkir” útbúnir
á staðnum.

Leiðbeinandi:
Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennari
Verð: 3.500 kr.
Upplýsingar og skráning:
síma 694-6386 og á netfanginu
ebbagudny@internet.is

Ókeypis

sumarnámskeið
Íslenski flautukórinn er föngulegur á að líta en á sunnudaginn verða haldnir fjáröflunartónleikar í Neskirkju til styrktar för kórsins
á alþjóðlega ráðstefnu flautuleikara í New York í ágúst.
MYND/HILMAR Þ. HILMARSSON

MANNÚÐ OG MENNING
Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands býður upp á
ókeypis námskeið í sumar fyrir börn á aldrinum
7-9 ára og 10-12 ára.

Tuttugu flautur leika
Íslenski flautukórinn heldur fjáröflunartónleika í Neskirkju annað kvöld klukkan átta í tilefni af því að
kórnum hefur verið boðið að halda tónleika á alþjóðlegri ráðstefnu The National Flute Association.
Íslenska flautukórnum hefur verið
boðið að halda tónleika á árlegri
alþjóðlegri ráðstefnu The National
Flute Association sem haldin verður í New York í ágúst á þessu ári
og í tilefni af því mun flautukórinn
halda fjáröflunartónleika í Neskirkju á morgun sunnudaginn, 19.
apríl, klukkan 20.
„Þetta er stærsta ráðstefna sinnar tegundar og er hún haldin ár
hvert í Bandaríkjunum en ferðast á milli staða,“ segir Hallfríður
Ólafsdóttir, flautuleikari og meðlimur í Íslenska flautukórnum.
„Ráðstefnan er einungis á tólf til
fimmtán ára fresti í New York og
þá mæta allir. Þetta árið verða því
öll stærstu nöfnin samankomin og
mikið af kunningjum okkar. Þekktustu flautuleikurunum er boðið og
verða þeir með tónleika og flottar
uppákomur en annars eru margir
um hituna. Því var frábært að við
skyldum fá tækifæri til að halda
tónleika en samkeppnin var hörð
þetta árið,“ útskýrir Hallfríður
áhugasöm. Áætlað er að um
2.500 flautuleikarar hvaðanæva
að úr heiminum sæki hátíðina. Á

tónleikunum í New York flytur
Íslenski flautukórinn eingöngu
íslensk tónverk eftir Þuríði Jónsdóttur, Þorkel Sigurbjörnsson og
Huga Guðmundsson. „Einleikari á
tónleikunum verður Stefán Ragnar Höskuldsson, leiðandi flautuleikari við Metropolitan Óperuna
í New York en óhætt er að segja
að Stefán Ragnar hafi náð einna
lengst íslenskra hljóðfæraleikara
á alþjóðlegum vettvangi og mikið
gleðiefni fyrir kórinn að geta leikið með honum við þetta tækifæri,“
segir Hallfríður ánægð.
Á morgun verður hins vegar
leikin tónlist sem spannar allt
frá heiðríku frönsku barokki upp
í seiðandi sænska skrýtitóna list
og frá angurblíðri ítalskri kvikmyndatónlist að frumflutningi
á teknóskotnu nývirki frá sama
landi. „Við ætlum að spila öll uppáhalds verkin okkar og kennir þar
ýmissa grasa, enda ótrúlegustu
hljóð sem hægt er að ná úr flautunni,“ segir Hallfríður og brosir.
Nýja ítalska verkið, Framenti di
Aqua, kom til flautukórsins í gegnum heimasíðu kórsins og verður

frumflutt á tónleikunum á sunnudaginn. „Íslensku verkin verða
hins vegar ekki flutt núna en við
spilum í Skálholti 9. ágúst og þar
má heyra efnisskrána sem fer til
Ameríku,“ útskýrir hún.
Íslenski flautukórinn var stofnaður árið 2003 og hefur þegar
skapað sér gott orð. „Í flautukórnum eru tuttugu flautuleikarar sem
taka allir virkan þátt í íslensku
tónlistarlífi. Svo maður tali nú um
hina margfrægu íslensku höfðatölu þá eru ótrúlega margir færir
flautuleikarar hér á landi. Við
höfum staðið fyrir því að fá erlenda
gesti heim og þá tengt það við alla
þessa ungu flautuleikara sem eru í
námi en í tvígang höfum við stefnt
saman vel yfir hundrað nemendum
á helgarnámskeið. Við störfum því
á mörgum sviðum og gerum ýmislegt skemmtilegt. Flautuhópurinn
hefur oftast komið fram á nýlistahátíðum og leikið nýja tónlist, en á
sunnudaginn leikum við okkur líka
með ýmsa skemmtitónlist og hefðbundnari í bland,“ segir Hallfríður,
sem hlakkar til tónleikanna.
hrefna@frettabladid.is

EFTIR MÁLI, SNIÐNIR
AÐ ÞÍNUM ÓSKUM

RENNIHURÐAFATASKÁPAR
Hurðirnar eru afgreiddar eftir máli, hæð allt að 275 cm og breidd
40-150 cm. Mikið úrval áferða.
BJÓÐUM EINNIG FATASKÁPA MEÐ HEFÐBUNDNUM HURÐUM
Byggjast á 40,50,60,80 og 100cm raðeiningum.

Við teiknum og gerum þér hagstætt tilboð.

NÝJIR TÍMAR - FERSK FORM

FRÍFORM

BETRA
BAÐ GÓÐ
ÞVOTTAHÚS
BAÐINNRÉTTINGARNAR
VINNUAÐSTAÐA
AF LAGER Á LÆGRA VERÐI

Á námskeiðinu er lögð áhersla á fræðslu og leiki í tengslum við
hugsjónir Rauða krossins um mannúð og óhlutdrægni. Þátttakendur fræðast um Rauða kross starf, skyndihjálp, mismunandi
menningarheima og umhverfið. Meðal efnis á námskeiðinu er;
undirstöðuatriði skyndihjálpar, umhverfismál, skapandi leikir,
saga og starf Rauða krossins, fjölmenningarlegt samfélag og
uppskeruhátíð.
Upplýsingar um tímasetningar
námskeiða má finna á heimasíðu
deildarinnar raudikrossinn.is/reykjavik
Ath. Takmarkað pláss er á hverju
námskeiði.

Skráning hefst mánudaginn 20. apríl á
www.raudikrossinn.is/reykjavík
Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Berglindi Rós Karlsdóttur,
forstöðukonu Ungmennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands,
berglind@redcross.is, sími 545-0407.

Blaðberinn
bíður þín

HREINT OG KLÁRT

ÞEGAR ÞIG VANTAR INNRÉTTINGU

REYFARAKAUP

Einn verkefnastjóri er á hverju námskeiði
og með honum eru þrír til fjórir leiðbeinendur.
Hvert námskeið er ein vika.
Námskeiðin standa yfir frá mánudegi til
föstudags frá kl. 09:00-16:00.
Þáttakendur þurfa að hafa með sér nesti
en hádegismatur og ferðakostnaður er
greiddur af Reykjavíkurdeild Rauða krossins.

SKIPTIR MÁLI

25%

www.friform.is

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

OPIÐ

Mán. - föst.kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

NÚ BJÓÐUM VIÐ ALLAR INNRÉTTINGAR (ELDHÚS,
(ELD ÚS, BAÐ, ÞVOTTAHÚS, FATASKÁPA)
FAT
M FYRIRVARA
TIL AFGREIÐSLU AF LAGER EÐA MEÐ STUTTUM
FYRIRVARA, MEÐ 25% A
AFSLÆTTI

Blaðberinn...
Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

óðar fréttir fyrir umhverfið
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345
MORGUN / HÁDEGI
/ SÍÐDEGI
BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 22. OKT.

MORGUN
 H¹DEGI
SÅÈDEGI
KUNDALINI
HEFST•22.
OKT.
MORGUN • HÁDEGI
SÍÐDEGI
"YRJENDAN¹MSKEIÈ
HEFST
 *ANÒAR
NÝTT NÁMSKEIÐ HEFST 27. APRÍL
Ásta Arnardóttir • 862 6098
STA Arnardóttir
!RNARDËTTIR •S862

• asta@this.is
ASTA THISIS
Ásta
6098
www.this.is/asta
• astaarn@mi.is
,OTUS jógasetur
JËGASETUR •pwww.this.is/asta
WWWTHISISASTA
Lótus
www.lotusjogasetur.is • Borgartúni 20

Það er bara gaman í vatnsleikjagarði Reykjanesbæjar, eins og sjá má skína úr andliti þessa barns í vatnsflaumi ævintýratækja.
MYND/ELLERT GRÉTARSSON

Vatnsparadís fyrir börn
Það er auðvelt að púsla saman ógleymanlegum ævintýradegi fyrir fjölskylduna í Reykjanesbæ, enda
undur og stórmerki sem finnast þar og hvergi annars staðar fyrir leikfúst og lífsglatt fólk á öllum aldri.
Upphaf á ósviknum gleðidegi hefst
í gömlu Keflavík þar sem fyrirfinnst Vatnaveröld; yfirbyggður
vatnsleikjagarður fyrir alla fjölskylduna, klæddur mjúku efni
fyrir lítil kríli.
„Vatnaveröld nýtur mikilla vinsælda fjölskyldna með ung börn,
en allir geta fundið eitthvað við
hæfi í inni- og útilauginni, heitu
pottunum, gufuböðunum og fleiru.
Leikgarðurinn er yfirbyggður og
búinn heitara vatni en gerist og
gengur, til að mæta kröfum lítilla
barna sem þurfa meiri hita um
kroppinn,“ segir Dagný Gísladóttir
kynningarstjóri Reykjanesbæjar,
um Vatnaveröld að Sunnubraut 1,
sem var opnuð 2006.
„Í leikgarðinum eru fötur sem
skvetta gusum yfir börnin, kastali með klifurgrind og fjölbreyttum leiktækjum sem kalla á ómælt
dund barna, rennibrautir, sveppir
og fígúrur til að príla á. Sambærilegur garður er ekki til hérlendis
og mikil vinna lögð í hann svo
ævintýrin gerðust sem best,“ segir
Dagný um Vatnaveröld sem opin er
um helgar frá 8 til 18.
Eftir sundferð er ómissandi að
koma við hjá Skessunni í fjallinu, en skessan er höfundaverk
Herdísar Egilsdóttur, sem skrifað
hefur sextán sögur um Siggu og
skessuna í fjallinu.
„Nýjasta sagan fjallar um flutninginn til Suðurnesja, þar sem
skessan hefur nú aðsetur í Svartahelli við smábátahöfnina í Gróf,
með góðu útsýni yfir Keflavík og
Faxaflóa. Þar situr hún sofandi
í eldhúsi sínu, og heyra má hana
hrjóta og freta hátt,“ segir Dagný

Auglýsingasími

– Mest lesið

Í Vatnaveröld Reykjanesbæjar blasa ævintýrin við í hverju horni og um að gera að
gefa sér góðan tíma til að njóta ferðarinnar sem best.
MYND/ELLERT GRÉTARSSON

um skemmtilegustu viðbót íbúaflóru Suðurnesja.
„Til skessunnar liggur stöðugur
straumur barna sem setja bréf til
hennar í póstkassa hellisins. Skessan er dálítið á ferðinni um bæinn
og finna má skessuspor víða, eins
og fyrir utan Vatnaveröld,“ segir
Dagný, sem veit sitthvað um erindi
barna við skessuna. „Þau er virkilega forvitin um hennar hagi, en
um leið ljóst að hún er blíð og góð,
enda hrifin af börnum, þótt hún sé
eilítið ógnvekjandi í fyrstu. Innihald bréfanna snýst svo mest um
hennar persónulegu hagi; hvort
hún eigi ísskáp, hvað hún leggi
sér til munns og hvort hún pissi
kannski undir úr því sæng hennar
er stundum blaut.“
Hellirinn er opinn frá klukkan 13
til 17 um helgar. thordis@frettabladid.is

Skessan í hellinum er ógnarstór og
virkar ógnvekjandi í fyrstu, en er elsk
að börnum og svarar bréfum þeirra
samviskusamlega milli blunda.
MYND/ODDGEIR KARLSSON

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Fullt starf eða aukavinna

Snæfellsbær

Viltu búa þér til fullt starf eða aukavinnu og fá tekjur
í samræmi við vinnuframlag?

Lausar stöður

Við leitum að duglegu heiðarlegu fólki sem vill skapa sér
starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki með framúrskarandi vöru sem
er seld í beinni sölu. Miklir möguleikar á góðum tekjum
fyrir duglegt fólk.
Áhugasamir vinsamlega haﬁð samband með
tölvupósti á netfangið: gotttilbod@gmail.com

Kjötiðnaðarmaður
Kjötiðnaðarmaður eða maður vanur
kjötskurði óskast sem fyrst til starfa
í kjötvinnslu okkar.
Umsóknir sendist á
matti@redfood.is

í Snæfellsbæ fyrir áhugasamt fólk!
Frá og með næsta skólaári verða lausar stöður grunn- og leikskólakennara í Snæfellsbæ.

Grunnskóli:
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi og á
Lýsuhóli í Staðarsveit.
Meðal viðfangsefna er almenn kennsla og umsjón á yngsta og miðstigi, danska, nýsköpun og smíði, textílmennt, heimilisfræði og myndmennt. Aðrir möguleikar eru fyrir hendi.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að eﬂa sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu
á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Skólinn starfar að Grænfánaverkefninu og unnið að stefnumótun sem miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu heimabyggðarinnar.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Magnús Þór Jónsson, skólastjóra, í símum 4339900 og 8949903 eða
með tölvupósti í maggi@gsnb.is

Leikskólar:
Leikskólar í Snæfellsbæ eru tveir, einn á Hellissandi og einn í Ólafsvík.
Leikskólinn Krílakot í Ólafsvík leitar að leikskólakennara. Krílakot er þriggja deilda skóli þar sem lögð er áhersla á líﬂeikni
(dyggðirnar 12) og markvissa málörvun allra aldurhópa. Einnig vinnur leikskólinn að Grænfánaverkefninu. Einkunnarorð
okkar eru: „Við berum virðingu fyrir umhverﬁ okkar og viljum virkja einstaklinginn til að taka sjálfstæðar ákvarðanir“.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Ingigerði Stefánsdóttur í síma 433-6925 eða senda tölvupóst
á krilakot@snb.is
Leikskólinn Kríuból á Hellissandi leitar eftir tveimur leikskólakennurum með möguleika á stjórnunarstöðum. Kríuból er
tveggja deilda opinn leikskóli þar sem rými deildanna er sameiginlegt mestan hluta dagsins. Þeir þættir sem hafðir eru að
leiðarljósi í starﬁnu eru sjálfsákvörðunarréttur barnsins, leikurinn í allri sinni mynd og læsishvetjandi umhverﬁ. Einnig vinnur
leikskólinn að Grænfánaverkefninu.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Elísu Dögg Helgadóttur í síma 433-6926 eða senda tölvupóst á
kriubol@snb.is
Snæfellsbær er 1700 manna bæjarfélag á vestanverðu Snæfellsnesi. Helstu þéttbýliskjarnar bæjarfélagsins eru Ólafsvík, Hellissandur og Rif. Í Snæfellsbæ er gott að búa,
öll helsta þjónusta er í bæjarfélaginu og félagslíf mjög öﬂugt. Þá er sama hvort talað er um þjónustu sveitarfélagsins (heilsugæsla, leikskólar, grunnskólar, tónskóli o.ﬂ.)
eða einkaaðila (verslanir, líkamsræktarstöð o.ﬂ.). Félagslíﬁð er margbrotið, s.s. klúbbastarf, kórar og mikil gróska í íþróttlíﬁ, hvort sem er hjá börnum eða fullorðnum.
Nýr og öﬂugur framhaldsskóli er í 35 kílómetra fjarlægð, í Grundarﬁrð,i og eru daglegar áætlunarferðir tengdar honum.

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að gera gott skólastarf
í Snæfellsbæ enn betra. Öllum umsóknum verður svarað.

Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!
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Ráðningarþjónusta

Leitar þú að

starfsmanni?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi.
Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og ﬁnna
réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við
ráðningu starfsfólks.
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við ﬁnnum hæfasta
einstaklinginn til starfsins.
Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starﬁð eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.
Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða
er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Gerðaskóli

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

VIÐ ÓSKUM
EFTIR
STARFSFÓLKI
GK Reykjavík óskar eftir starfsmanni í
fullt starf í verslun okkar í Smáralind
ásamt starfsmanni í hlutastarf í verslanir
á Laugavegi og Smáralind. Starfsmaður
þyrfti að geta haﬁð störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum
Snyrtimennska
Samskiptahæﬁleikar
Ákveðni
Jákvæðni
Áhugi á tísku og hönnun

Vinsamlegast sendið umsókn með helstu upplýsingum á netfangið
heida@gk.is, merkt „starfsumsókn“ fyrir 30.apríl 2009. Farið verður með
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum svarað.

Garðbraut 90, 250 Garði
www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is
Kennara vantar til starfa skólaárið 2009-2010.
Meðal kennslugreina eru:
• Almenn kennsla á yngsta-og miðstigi.
• Náttúrufræði á unglingastigi.
• Heimilsfræði.
• Textílmennt.
• Tónmennt.
Umsóknarfrestur er til 8. maí n.k. Nánari upplýsingar
veita skólastjórnendur.
Sími á skrifstofu skólans er: 422-7020.
Gerðaskóli er þriðji elsti grunnskóli landsins og byggir á gömlum grunni
en horﬁr þó stöðugt til framtíðar. Mikil fjölgun nemenda hefur orðið á
undanförnum árum. Sveitarfélagið Garður hefur geﬁð út metnaðarfulla
skólastefnu sem gerð var í samráði við íbúana og framkvæmdir við
stækkun skólans eru hafnar. Fyrsti áfangi stækkunarinnar verður tekinn í
notkun næsta haust. Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en
jafnframt kosta þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgarsvæðið.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Starfsmaður óskast á lamineringarvél í
prentdeild. Við leitum eftir vandvirkum og
duglegum einstaklingi.
Starfið felur í sér vinnu við lamineringu
á filmum fyrir kröfuharðan markað.
Hæfniskröfur:
Samviskusemi, stundvísi og reglusemi.
Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.
Grunnkunnátta í íslensku og ensku nauðsynleg.
Umsóknafrestur er til 24. apríl 2009
Hægt er að sækja um starfið á vefsíðu Plastprents,
www.plastprent.is og í afgreiðslu Plastprents hf
Fosshálsi 17 – 25.

GK Reykjavík var stofnað árið 1997 og rekur tvær verslanir. Rótgróna
verslun á Laugavegi 66 og nýlega verslun í Smáralind sem opnaði í
desember 2008. Báðar verslanirnar selja vandaða gæðavöru á bæði kyn.
Filippa K I Patrizia Pepe I Dreams I GK Reykjavík I Lee I Wrangler I Rutzou

KONUR OG MENN
LAUGAVEGUR 66 OG SMÁRALIND

Plastprent hf. er leiðandi fyrirtæki í umbúðaiðnaði á Íslandi og
hefur í yfir 50 ár þjónað öllum sviðum atvinnulífsins.
Hjá fyrirtækinu starfar 90 starfsmenn sem þjóna viðskiptavinum
bæði innanlands og erlendis.
Plastprent hf. hefur vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9002
og BRC stöðlum.

Leikskólakennarar óskast til starfa í leikskóla Kópavogs
Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

• Leikskólar Kópavogs óska eftir leikskólakennurum í
almennar kennarastöður og stöður deildarstjóra.
Stöðurnar eru lausar frá ágúst 2009, umsóknarfrestur er
til 30. apríl 2009. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara.
Á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is er að finna
upplýsingar um leikskólana og hvaða stöður eru lausar.
Hægt er að sækja um stöðurnar í gegnum job.is

Nánari upplýsingar gefur
leikskólafulltrúi í síma
570 1600 eða á netfangið
sesselja@kopavogur.is
og leikskólastjóri hvers
leikskóla.

www.kopavogur.is job.is

Hjúkrunarfræðingur
óskast til starfa

Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónusta, óskar eftir
hjúkrunarfræðingi til starfa.
Um er að ræða 50% starfshlutfall og bakvaktir eftir
samkomulagi.
Karitas starfar samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á líknandi
meðferð og umönnun sjúklinga með lífshættulega
og/eða alvarlega langvinna sjúkdóma.
Þjónustan er sólarhringsþjónusta og er veitt í
heimahúsum.
Hjúkrunarfræðingar Karitas bjóða upp faglega
handleiðslu reyndra hjúkrunarfræðinga á þessu sviði.
Nánari upplýsingar eru í síma 7-70-60-50.

Umsóknir berist til:
Hjúkrunarfræðingar
Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónusta
Ægisgata 26
101 Reykjavík

Sölumaður rafbúnaðar
5PPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR ¼SKAR
'ÞSTAVSSON Ó SÓMA    E¡A
á oskar@ronning.is.

Johan Rönning óskar eftir að ráða öflugan sölumann
til starfa á Reyðarfirði.
Starfið:
s SALA OG ¤JØNUSTA É RAFBÞNA¡I
s TILBO¡SGER¡ OG TKNIRÉ¡GJÚF

Umsóknum skal skila inn fyrir
 APRÓL

Hæfniskröfur:
s REYNSLA AF STÚRFUM Ó RAFI¡NA¡I
s REYNSLA AF SÚLUSTÚRFUM KOSTUR
s ÚGU¡ VINNUBRÚG¡
s RÓK ¤JØNUSTULUND
s SAMSKIPTAHFNI

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er
leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar& þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.
Hjá félaginu starfa 90 starfsmenn í Reykjavík, Selfossi,
Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri. Höfuðstöðvar
félagsins eru að Klettagörðum 12 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er þekktur sem góður og eftirsóttur
vinnustaður.

Menntun:
s SVEINSPRØF Ó RAFVIRKJUN
s MEISTARARÏTTINDI KOSTUR

REYKJAVÍK
Klettagörðum 12
Sími 5 200 800

SELFOSS
Eyrarvegur 67
Sími 4 800 600

"O¡I¡ ER UPP É BÞFERLASTYRKI FYRIR
UMSKJENDUR UTAN SV¡ISINS

AKUREYRI
Draupnisgata 2
Sími 4 600 800

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆR
Hafnargata 52
Sími 4 207 200

Sumarstörf á Fosshótelum og
Inns of Iceland
Sumarstörf á eftirtöldum hótelum:
Húsavík, Vatnajökli (Höfn) og Mosfelli (Hellu.

Atvinnutækifæri

Almenn störf (herbergjaþrif, þjónusta í
veitingasal, þvottahús og aðstoð í eldhúsi)
Hæfniskröfur:
• Þjónustulund og umhyggjusemi
• Gestrisni og sveigjanleiki
• Áhugi og dugnaður
• Vingjarnleiki
• 18 ára lágmarksaldur

Gestamóttaka (frá 1. júlí til 31. ágúst á
Mosfelli)
Hæfniskröfur:
• Reynsla af svipuðu starﬁ æskileg
• Samskiptahæﬁleikar á að minnsta kosti 3 tungumálum
• Þjónustulund og gestrisni
• Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
• Vingjarnleiki
• 20 ára lágmarksaldur

Matreiðsla (frá 15. maí til 31. ágúst á
Vatnajökli / 1. júní – 31. ágúst á Húsavík)
Hæfniskröfur:
• Hæfni til að elda bragðgóðan mat
• Skipulags- og samskiptahæﬁleikar
• Menntun og / eða reynsla sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af innkaupum æskileg
• Vingjarnleiki
Nánari upplýsingar um störf á hótelum veita hótelstjórar:
Húsavík: Jóna Árný Sigurðardóttir // jona@fosshotel.is
Mosfell: Snorri Grétar Sigfússon // snorri@fosshotel.is
Vatnajökull: Eva Rós Baldursdóttir // eva@fosshotel.is
Fæði og húsnæði er í boði. Umsóknareyðublöð má nálgast á www.
fosshotel.is Umsækjendur eru sérstaklega beðnir um að tilgreina
hvaða starf þeir sækja um og á hvaða starfsstöð.

Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón
verkferla sem tilheyra fjármálasviði
fyrirtækja og býður fyrirtækjum allt
frá heildarlausnum til afmarkaðra
verkefna á því sviði. Helstu verkferlar
eru umsjón bókhalds, uppgjör,
innheimta, greiðsla reikninga,
fjármálastjórn, launavinnsla og
önnur starfsmannaþjónusta,
fjárhagsupplýsingakerfi og hýsing
þeirra. Með því að útvista fjármálaferlum eru viðskiptavinir okkar að ná
fram hagræðingu í rekstri og auka
gæði stjórnendaupplýsinga.
Hjá fyrirtækinu starfa um 60 manns
sem búa yfir áralangri reynslu í
rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu
kröfur stjórnenda. Mikil áhersla er
lögð á að veita viðskiptavinum ávallt
framúrskarandi þjónustu.
Viðskiptavinir okkar eru fyrirtæki og
stofnanir með samanlagða veltu yfir
100 milljarða króna og með rúmlega 4 þúsund starfsmenn. Fjárvakur
er eitt af dótturfélögum Icelandair
Group og aðsetur félagsins er í
Icelandairhúsinu við Reykjavíkurflugvöll. Nánari upplýsingar er að
finna á www.fjarvakur.is.

Vegna aukinna verkefna eru eftirfarandi störf laus til umsóknar:

ÞJÓNUSTUSTJÓRI
Starfssvið
» Yfirumsjón með bókhaldi
ákveðinna viðskiptavina
» Vinna við afstemmingar
í fjárhagsbókhaldi
» Gerð mánaðarlegra uppgjöra
» Skil á bókhaldi til endurskoðunar
» Úrvinnsla ýmislegra tölulegra
upplýsinga fyrir stjórnendur
Menntunar- og hæfnikröfur
» Viðskiptafræðimenntun af
endurskoðunar- eða fjármálasviði
» Góð reynsla á sviði bókhalds,
af afstemmingum og uppgjörum,
er skilyrði
» Mjög góð Excel þekking
» Mikil þjónustulund og skipulögð
vinnubrögð
» Reynsla af endurskoðunarskrifstofu er æskileg

STARFSMAÐUR
Á ÞJÓNUSTUBORÐ
Starfssvið
» Símsvörun og móttaka
viðskiptavina
» Móttaka og skráning endurgreiðslubeiðna og skattkorta
» Meðhöndlun ítrekana og
fyrirspurna um ógreidda
lánardrottnareikninga
» Meðhöndlun beiðna og
fyrirspurna um útgefna
reikninga
» Afstemmingar á lánardrottnum
» Önnur tilfallandi verkefni innan
fjármálaþjónustu
Menntunar- og hæfnikröfur
» Reynsla í bókhaldi er æskileg
» Mikil þjónustulund og færni
í samskiptum
» Góð enskukunnátta

Fjárvakur leitar eftir metnaðarfullum, áhugasömum og duglegum einstaklingum í spennandi og krefjandi störf. Boðið er upp á gott starfsumhverfi
og þægilega starfsaðstöðu auk tækifæris til þróunar í starfi. Lögð er
áhersla á að viðkomandi hafi mikla þjónustulund og geti unnið sjálfstætt.
Umsjón með störfunum hefur Halldóra Katla Guðmundsdóttir,
starfsmannastjóri Fjárvakurs. Umsóknir óskast sendar á netfangið
dora@fjarvakur.is fyrir 1. maí.
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NimbleGen Systems á Íslandi
óskar eftir að ráða

Linux kerﬁsstjóra
Um er að ræða tímabundna stöðu út árið. Starﬁð felur í
sér rekstur og viðhald á Linux/Unix kerfum fyrirtækisins.
Þátttaka í uppbyggingu/innleiðingu nýrra lausna í Linux
umhverﬁ til stuðnings framleiðslu auk annarra tilfallandi
verkefna.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leik- og grunnskólum
Álfasteinn
(555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar og/eða annað
uppeldismenntað starfsfólk

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Hraunvallaskóli
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða a.m.k.
þriggja ára reynsla í starﬁ sem kerﬁsstjóri í Linux/Unix
umhverﬁ
• Góð þekking á rekstri Linux/Unix kerfa í fyrirtækjaumhverﬁ
• Góð enskukunnátta
Starfsmaður þarf að vera sveigjanlegur og áreiðanlegur
auk þess að eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki.
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com. Umsóknarfrestur
er til 30. apríl nk.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Einarsdóttir, starfsmannastjóri, gudny.einarsdottir@roche.com, s: 414-2125

NimbleGen Systems útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

( 590 2800 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Þroskaþjálﬁ

Hraunvallaskóli
(590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is)
Umsjónarkennari á yngsta stigi
Umsjónarkennari á miðstigi
Umsjónarkennari á unglingastigi
Íþróttakennari
Sérkennari
Sérkennari, kraﬁst reynslu eða menntunar
í atferlismótun
Þroskaþjálﬁ
Kennara til aﬂeysinga vegna barnsburðarleyﬁs
í eitt ár
Sjá nánar heimasíðu skólans, www.hraunvallaskoli.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um störﬁn. Umsóknarfrestur
er til og með 2. maí.
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

HR.IS

'ERÈASKËLI

'ARÈBRAUT   'ARÈI
WWWGERDASKOLIIS GERDASKOLI GERDASKOLIIS
+ENNARA VANTAR TIL STARFA SKËLA¹RIÈ  
-EÈAL KENNSLUGREINA ERU
o !LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA OG MIÈSTIGI
o .¹TTÒRUFR¾ÈI ¹ UNGLINGASTIGI
o (EIMILSFR¾ÈI
o 4EXTÅLMENNT
o 4ËNMENNT
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ NK .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITA SKËLASTJËRNENDUR
3ÅMI ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS ER  
'ERÈASKËLI ER ÖRIÈJI ELSTI GRUNNSKËLI LANDSINS OG BYGGIR ¹ GÎMLUM GRUNNI
EN HORÙR ÖË STÎÈUGT TIL FRAMTÅÈAR -IKIL FJÎLGUN NEMENDA HEFUR ORÈIÈ ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM 3VEITARFÁLAGIÈ 'ARÈUR HEFUR GEÙÈ ÒT METNAÈARFULLA
SKËLASTEFNU SEM GERÈ VAR Å SAMR¹ÈI VIÈ ÅBÒANA OG FRAMKV¾MDIR VIÈ

RAFMAGNSVERKFRÆÐI

ST¾KKUN SKËLANS ERU HAFNAR &YRSTI ¹FANGI ST¾KKUNARINNAR VERÈUR TEKINN Å

VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR

NOTKUN N¾STA HAUST ¥ 'ARÈINUM NJËTA ÅBÒARNIR ÖESS AÈ BÒA Å DREIFBÕLI EN
JAFNFRAMT KOSTA ÖÁTTBÕLISINS VEGNA N¹L¾GÈARINNAR VIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að öflugum einstaklingi til að ganga til liðs við hóp sérfræðinga á véla- og
rafmagnssviði. Við leitum að einstaklingi sem getur leitt þróun framhaldsnámskeiða í rafmagnsverkfræði, auk þess að byggja upp eigin
rannsóknir og sinna kennslu í grunn- og framhaldsnámi. Háskólinn í Reykjavík tryggir akademískum starfsmönnum stuðning og aðstöðu
til að byggja upp rannsóknarstarfsemi.
HÆFNISKRÖFUR:

•
•
•
•

Doktorsgráða í rafmagnsverkfræði af sterk- eða veikstraumssviði.
Rannsóknareynsla.
Kennslureynsla.
Reynsla af hefðbundnum verkfræðistörfum er kostur.

Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið
ákvarðað út frá hæfnismati. Staðan er laus nú þegar. Við bjóðum samkeppnishæf
laun og gott starfsumhverfi á vaxandi og skemmtilegum vinnustað.
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við Gunnar Guðna Tómasson
deildarforseta tækni- og verkfræðideildar HR (gunnargt@ru.is).
Umsóknir skulu sendar á netfangið appl@ru.is fyrir 30. apríl, og skulu fela í sér
starfsferilskrá, lista yfir birtar rannsóknir, lýsingu á kennslureynslu og upplýsingar
um umsagnaraðila.

Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta
háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 50 fasta akademíska starfsmenn á
fjölmörgum sviðum tækni- og verkfræði. Deildin var
stofnuð 2005 þegar Háskólinn í Reykjavík og
Tækniháskóli Íslands voru sameinaðir. Kennsla til
BSc gráðu í verkfræði hófst haustið 2005 og frá og
með haustinu 2009 verður framboð á
meistaranámi við deildina stóraukið. Áformað er að
bjóða doktorsnám við deildina á næsta ári.

Auglýsingasími

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og
miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og
lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru fimm:
Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild,
tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og
viðskiptadeild. Nemendur eru um 3000, en
starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

– Mest lesið
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Útboð

VANTAR MÚRARA OG MÁLARA
1) Óska eftir tilboði í að múra að utan og einangra og múra
að innan stórt einbýlishús á Stórreykjavíkursvæðinu.
2) Óska eftir tilboði í að mála að utan eldra timburhús
í Rvk.
Áhugasamir haﬁ samband á netfangið haukur@fastis.is

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Ertu í stuði?

Tilboð óskast í endurnyjun glugga í vestur tengigangi Álftamýrarskóla.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000, frá kl.
10:00 þriðjudaginn 21. apríl 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.
Opnun tilboða: 8. maí 2009 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12240
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Hófst þú nám í rafiðngrein,
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða
rafeindavirkjun en laukst því ekki?
Ertu að starfa við þær greinar þrátt fyrir að
hafa ekki lokið sveinsprófi?
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst?
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31
þriðjudaginn 28. apríl kl. 17:00.

Innkaupaskrifstofa

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

ÚTBOÐ

VIÐHALDSVERKEFNI

ÚTBOÐ

Verkfræðistofan Efla hf, f.h. Húsfélagsins
Reynimels 80-84, óskar eftir tilboðum í verkið:
Reynimelur 80-84, 107 Reykjavík, viðhald
og viðgerðir utanhúss.
Verkið felst í hefðbundnum steypuviðgerðum,
gluggaskiptum, viðgerðum á tréverki og málun
hússins. Verkinu er skipt í tvo áfanga og skal vinna
fyrri áfangann sumarið 2009 en seinni áfangann
sumarið 2010. Verkinu skal lokið fyrir 1. ágúst 2010.
Sérstaklega skal bent á að verktakar eru eindregið
hvattir til að leggja inn frávikstilboð samhliða
aðaltilboði.

Helstu magntölur eru:
Múrviðgerðir á flötum
Múrviðgerðir á köntum
Endursteypa
Viðgerðir á sprungum
Viðgerðir á ryðpunktum
Háþrýstiþvottur
Málun útveggja
Málun karma og pósta
Endurnýjun glugga
Endurnýjun á gleri
Endurnýjun opnanlegra faga
Endurnýja niðurfallsrör

1660 m²
400 m
13 m³
330 m
1500 stk
2180 m²
2180 m²
1420 m
62 stk
7 m²
30 stk
60 m

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður
afhentur gegn 10.000,- kr. skilatryggingu, frá og
með mánudeginum 20. apríl nk., hjá verkfræðistofunni EFLU hf, Suðurlandsbraut 4A, 108
Reykjavík. Tilboð verða opnuð á sama stað
mánudaginn 4. maí 2009, kl. 14.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum er þess óska.

Simi: 412 6000 | fax: 412 6001 | www.efla.is | efla@efla.is

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.rafis.is/fsr
eða í síma 580 5252

Verkfræðistofan EFLA, fyrir hönd Félagsstofnunar
stúdenta, óskar eftir tilboðum í verkið:
Eggertsgata 6-10, 101 Reykjavík, viðgerðir og
steining utanhúss. Verkið felst í viðgerðum á
hluta hússins, fjarlægja múr og endursteinun,
steypuviðgerðum, viðgerðum á tréverki og málun.
Verkinu skal lokið fyrir 30. ágúst 2009.
Helstu magntölur eru:
Brot múrhúðar og hreinsun
Ásetning jöfnunarlags, múrhúðun
Múrhúðun sléttra flata
Steining flata
Sílanböðun steyptra flata
Viðgerð á ryðpunktum
Endurnýjun glers
Málun karma, pósta og opnanlegra faga
Málun á þakkanti
Endurnýjun glerjunarkerfis
Endurnýjun þakrenna og niðurfallsröra

850 m2
850 m2
90 m2
760 m2
850 m2
500 stk
60 m2
900 m
120 m
105 m2
260 m

Geisladiskur sem inniheldur útboðsgögn verður
afhentur gegn 10.000,- kr. skilatryggingu, frá og með
þriðjudeginum 14. apríl nk., hjá verkfræðistofunni EFLU hf, Suðurlandsbraut 4A, 108
Reykjavík. Tilboð verða opnuð á sama stað
þriðjudaginn 5. maí 2009, kl. 14.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum er þess óska.

Simi: 412 6000 | fax: 412 6001 | www.efla.is | efla@efla.is

Til sölu

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS ¹RG 
EK  ÖKM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fasteignir
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Blaðberinn
bíður
þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.
Blaðberinn...

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 33.445.000
Bílskúr: Já

Vesturtún 49a

225 Álftanes
Mjög falleg og tignarlegt parhús

Opið
Hús

5

Fremri í atvinnufasteignum

Lind

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

Laugardaginn 18.apríl frá 14 -14:30

Verð: 38.900.000

Eignin skiptist sem hér segir: Neðri hæð : Flísalögð, rúmgóð forstofa með skápum. Innaf forstofu er
stórt parketlagt barnaherbergi . Gott eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. Samliggjandi stofa og
borðstofa , parket á gólfi. Baðherbergi með sturtu, flísalagt. Gott þvottahús með innréttingu. Innaf
þvottahúsi er innangengt í bílskúrinn . Efri hæðin skiptist í: Stórt,parketlagt barnaherbergi .
Hjónaherbergi með fataherbergi og skrifstofuhorni. Nýlega endurnýjað baðherbergi með baðkabaðkari.

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
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Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S. 588 9090 • fax 588 9095
Síðumúla 21 108 Reykjavík S. 588 9090• fax 588 9095
www.eignamidlun.is eignamidlun@eignamidlun.is
www.eignamidlun.is eignamidlun@eignamidlun.is
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali
Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk.

Sölusýning - Fossahvarf 2-16
í dag laugardag kl. 13-15
Sérlega glæsileg og vönduð Stórglæsilegar vandaðar sérhæðir við Fossahvarf 3-11
raðhús við Fossahvarf 2-16
NING

NING

Frum

Ý
SÖLUS

Ý
SÖLUS

FOSSAHVARF 2 - 8 og 10 -16. Sérlega falleg og vel skipulögð raðhús
á tveimur hæðum 194,2 fm. ásamt innbyggðum 29.1 fm bílskúr. Alls því
223,3 fm. Endahúsin eru 223,3 fm. og millihúsin 217,2 fm. Neðri hæð:
Innb. bílskúr.Tvö rúmgóð svefnherb. Gestasnyring. Geymsla. Þvottahús og
sjónvarpshol. Gengið út í lóð úr sjónvarpsholi. Efri hæð: Tvö rúmgóð herbergi, baðherb. Eldhús. Stofa og borðstofa. Góðar suður svalir útaf stofu.
Fallegt útsýni. Verð frá 48.5 millj. tilbúin til innréttinga og fullbúin
að utan. Möguleiki að fá húsin lengra komin.

FOSSAHVARF 3 - 11. Glæsilegar efri og neðri sérhæðir. Efri sérhæðin er 147,8 fm ásamt 29,1 fm. bílskúr, alls því 176,9 fm. Auk ca 50 fm.
svala ofan á bílskúr. Neðri sérhæðin er 129 fm. 3 svefnherbergi í hverri
hæð. Sérhæðirnar eru í tveggja hæða húsum sem tengjast saman á
bílskúrunum. Í hverju húsi eru tvær sérhæðir, með efri hæðinni fylgir
bílskúr. Sér suðurlóð fylgir íbúðum á 1. hæð. Efri hæð verð frá 38.9
millj. Neðri hæð verð frá 30.9 millj. tilbúin til innréttinga og
fullbúin að utan. Möguleiki að fá hæðirnar lengra komnar.

Komið og sjáið þessi glæsilegu raðhús og sérhæðir við Fossahvarf sem eru tilbúin undir tréverk og málningu, til afhendingar strax!
Húsin skilast fullbúin að utan með frágenginni lóð.
Glæsilegar innréttingar frá Innx í sýningarhæð.
Lokuð gata – Stutt í skóla og leikskóla.

Stutt í fallega íslenska náttúru og góð útivistarsvæði.
Fullbúin sýningarhæð í Fossahvarfi 3.
Byggingaraðili er Fossahvarf ehf.

Sölumenn Skeifunnar
verða á staðnum kl. 13 – 15
Ábyrg þjónusta

í 24 ár

Suðurlandsbraut 46  www.skeifan.is

Sími 568 5556



Fax 568 5515

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Ford F150 ‘98 4x4 V8 4.6. EK. 198þ.
Verð 600þ. ATH skipti ód. S. 899
4096.

1-2 milljónir

Volkswagen Caddy 97’. til sölu. Góður
vinnubíll. Verðtilboð óskast s. 8956007
Subaru Legacy Wagon árg. ‘00. Ek. 94þ.
TILBOÐ 599þ. Uppl. í s. 691 0319.

Ford Rimor árg. ‘05, ek. 27þ. Velbúinn
og góður bíll. Verð 6m. Sveinn S. 894
8794.

Opel Astra Caravan ‘02 ek.100 þús.
Beinsk. Bíll í toppstandi. Verð 480.000.
Gsm. 897 0848.

Chev.Blazer ‘89, vel gangfær, þarfnast
viðgerða - tilboð óskast. S. 696 7891.
Alfa Romeo árg. ‘01 þarfnast lagfæringar. Tilboð óskast. S. 898 2125.

M. BENZ ML 420 CDI 4MATIC, árg.
2/2008, ek.12þús.km., Dísel, 306
hö, Stór glæsilegur bíll með öllu!!
Umboðsbíll í ábyrgð!! Tilboð óskast

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4. Árg. 2005, ekinn 83 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.480.000.
Rnr.112630.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf,
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu Toyota station ‘97. Ek. 160þ. km.
Ný skoðaður. Í goðu standi. Stgr. 150þ.
Uppl í s. 899 7461.

Hér er Subaru Impreza. Mjög vel með
farinn og mjög góður bíll 105 km 5 g
2.0 lítra. V 600.000 kr. S. 861 9831.

Til sölu Honda Accord sport ‘05 ek
90 þús km. Sumar og vetrardekk á
álfelgum, filmur spoiler og kastarar.
Verð 1650þús áhvílandi gott lán uppá
1 milljón. uppl í síma 8669153

VW Golf 1.6 árg ‘99 ek. 117þ. Svartur. 5
gíra. Uppl. í s. 662 2548.
M.Benz 270 CDi árg. ‘01 ek. 198þ.
Sumar & vetrad. á felum. Góður bíll í
góðu standi. Ásett verð 1990þ. Tilboð
1490þ. S. 864 7498.

Bílar til sölu

Nissan Almera 1.4 árg. ‘00 ek. 128þ.
Nýsk. V. 335þ. S. 862 5727.

ÚTSALA
Range Rover Vouge ‘04 með
öllu ek.74þ. Ásett 5,7 - fæst á
3,3 EKKERT ÁHV.
Uppl. í s. 894 3110.

0-250 þús.

Renault Megane Sport Tourer (Station)
árg.’04, ek. 68þ. km. Næsta skoðun 2010. Smurbók. Verð 1.190 þkr.
Möguleiki á 100% láni ca. 32þ. afb. á
mánuði. Uppl. í síma 892 6064.

Gullfallegur Cadilac Fleetwood ‘83 5.7
diesel. Sk. ‘10. Bíll í toppstandi. V. 590þ.
S. 860 1195.
Toyota Carina ‘97. Skoðaður 2009,
ekinn 350.000. Verð 150.000.- Uppl. í
síma 692 5522.

MB Sprinter 416 CDI

Skr. 4/02 ek. 184þ.km, 100% læstur,
220volt. Skr. f. 4 farþega, vinnuskápar,
bíll í toppstandi. Verð 3,0 millj. Nánari
uppl. á www.enta.is, enta@enta.is 821
1173 & 897 6240.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Chevorolet Camaro Z28
blæjubíll

Til sölu Renault Kangoo árg.99 ek.aðeins115þ. Mjög vel við haldið og
snyrtilegur bíll nýskoðaður Verð 390þ
s.893 6123 og 664 8363

KAWASAKI KDX 220, Árg 2005 , ek 96
mílur, Tvígengis,ekið 64 mílur, Ásett
490 Tilboð aðeins 290.þ,Allar nánari
upplýsingar hjá bílasölunni Netbilar.is
s: 588 5300

Opel Vectra árg. 2003, ekinn 135 þús.
km. nýskoðaður, verð 1.190 þús. Uppl. í
síma 861 2295.

Til sölu einstaklega vel með farinn
og vel útbúinn glæsilegur bíll, sem
inniheldur meðal annars, 18“ x 275
krómfelgur á nýjum dekkjum, opið
pústkerfi/flækjur, 6 gíra beinskiptur,
leður, rafmagn í öllu, ss bodykit. Ekinn
76.000 mílur. Verð 2.490.000 skoða
öll skipti. Nánari upplýsingar í síma
844 7699.

Óska eftir bíl sem geriðist með Kia rio
og áttahundruð þúsund í peningum.
Aðeins bíll með góðum afslætti kemur
til greina. Ekkert rugl. Upplýsingar í
síma 897 8934.
Til sölu MMC Pajero árg. ‘92 3.0 bensín.
Sk. ‘09 V. 250.000 ISK eða skipti. S.
8248 416, Martin.

8 manna

VW TRANSPORTER. Árgerð 2004 ekinn
114 þ.km, DÍSEL, 8 manna 5 gírar.
Álfelgur. Verð 1.990.000. Áhv. millj. Ath
öll skipti, t.d vélsleði eða mótorhjól. S.
693 5053.
Citroen Berlingo árg. ‘04. ek. 60 þús. 6
dyra. Nýskoðaður. Uppl. í s. 840 0159.

1990 þús. stgr.

Dodge Magnum SSt 2007, ek. 39 þús.
Ásett verð 3.500 þús. Fæst á 1990 þús.
stgr. S. 772 1800.

Sjálfskipt Nissan Micra árg. 2000 til sölu
ekinn 92.000 km. Útlit og ástand mjög
gott. Verð aðeins 220.000 þús. kr. Uppl.
í síma 864 4611.
Renault Megane Scenic RN16, vínrauður. Ekinn 150þús. km. Verð kr. 150þús.
Einn eigandi. Upplýsingar í síma 6923672

Troðfull búð af Frábærum og góðum
VESPUM. Verð frá 229.000 kr. skoðið úrvalið á heimasíðu okkar www.
sportx.is

2 milljónir +

Cadillac Escalade árg.’07. Ekin 80 þús.
Km. Með öllum aukahlutum sem
Cadillac býður upp á. 2 dekkjagangar,vetrardekk á 20“ felgum og sumardekk á 24“ Ath skipti á ódýrara. Uppl. Í
síma 820-8483

Er að leita að sjálfskiptum jeppa ekki
amerískum, ekki eldri en ‘06. Upp í
þennan jeppa er ég með Subaru legancyVagon 04 + Mótorhjól Suzuki VL
800 C 06 + Peninga.
S. 899 6200.

Nissan Sunny ‘93 til sölu. Þarfnast
smá lagfæringar. Verðhugmynd 150þ
s:690-4888

Terrano ll Dísel 2.7. SE sjáfsk 7manna
30.12.98 E 186 þús ný dekk og púst
verð 890þús s 825 8175
Honda HRV ‘00. Ek. 50þ.km. Mjög vel
með farinn og góður bíll. S. 698 2312.

Honda Accord ‘91 ekinn 147 Þús km.
Lítur mjög vel út. Einn eigandi frá upph.
Verð 190 þús. Kr. Uppl .s. 897 1939.

250-499 þús.

Manitou
skotbómulyftari
árg
.2000+búr+gafflar. Mögul. skipti
krókh./kranabíll uppl. í s.892 5576.

Bílar óskast

Toyota Camry ‘07 3,5L(270hp)
17“(20“chr) álf. Ásett verð 3,690 áhv.
2,600 afb. 54 þ. FÆST Á YFIRTÖKU. S.
867 6946.

SUBARU LEGACY OUTBACK Árg. ‘00. Ek.
154þ.km Tilb. 840þ. S. 856 0060.

Ford Focus st. bsk. ‘99 ek. 155þ. Sk.
mjög góður bíll. Tilboð stgr. 499 þ.
100% lán. S. 899 9968.
Opel Astra árg. 1999. Ek. 100 þús.,
1600 vél, sjálfsk., ABS, Nýsk. Uppl. í s.
692 3865.

Frábær BÍLL fyrir Íþróttafélög, húsfélög,
Verktaka, og hvern sem er til daglegra nota, bíllinn er götuskráður verð
1.190.000 kr.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta
á staðnum
www.sportx.is

Auglýsingasími

BMW 525 ek. 160 þús. árg. ‘02 Gott
stgr. verð. S. 663 5878.

Volvo fl6 11 árg. ‘98 ek. 240 þús. NÝSK.
‘10. S. 856 0060, Torfi.

Til sölu Peugeot 207 árg.’07 ek.40þ.km.
yfirtaka á láni. S. 694 2609.

Nú er tími notaðra bíla

TILBOÐ 299 ÞÚS!!!

Lítið ekinn SPARIBAUKUR

– Mest lesið

Fiat 290 classic árg. ‘92, ek.126 þ.
Uppl.á bilasolur.is nr. 165054/Sveinn
S. 894 8794.

Til sölu Volvo S40, 2,4 árgerð 2008,
ekinn 12þús. Leður, cruise, sjálfskiptur,
18 tommu álfelgur ofl. Eins og nýr. Verð
4,5 milljónir. Sími 661 2400.

Toyota Yaris 12/2002 ekinn 82.500,
sumar- og vetrardekk. Verð 690.000,
áhv 373.000 (ca 19.000 á mán). Bein
sala en skoða einnig skipti á góðum
ódýrari bíl. Uppl. í s. 899 6292.

NISSAN TERRANO II árg’98 ek.210
þús,2,4 bensin 4 cyl beinskiptur eyðir
ekki miklu,ný skoðaður 2010,topplúga,dráttarkrókur,7 manna,cd,hátt og
lágt drif,rafmagn í rúðum ofl. listaverð
530 þús TILBOÐ 299 ÞÚS! s.841 8955
Bílar óskast: Óska eftir sjálfskiptum
smábíl f. Ömmu, allar tegundir koma
til greina. Staðgreiðasla í boði. Uppl. í
síma 698 4967/566 8366.

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300
Óska e. sendibíl eða pallbíl f. hgst. verð.
Má þarfnast viðg. S. 860 2130.
Go-kart bílar óskast. Vantar tvo með
125cc mótor. Uppl. í síma 892 4332
eða 848 1930.
Vantar ódýran bíl, má þarfnast lagfæringar, á ca. 20-80 þús. stgr. S 8966744
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Notaðir varahlutir

Óska eftir bíl í skiptum fyrir Peugeot 307
SW árg 2004 ek 74þ v:1100þús og allt
að 500þús á milli. E-mail: Bifreid09@
gmail.com

Eigum til og getum útvegað varahluti í
VW, Skoda, Getz, Yaris o.fl. Kaupum bíla
til niðurrifs. S. 534 1045.

Óska e. jeppa á verðb. 5-900 þús. í
skiptum f. hross. Uppl. í s. 865 8177/
Júlíus.
Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel.
Nán.uppl.í s.661 2222
Óska eftir ágætis bíl á verðbilinu 50100 þúsund. S. 699 0065.

Jeppar

Til Sölu Kawasaki Ultra 250X árg. ‘08
Stage I kit Siglt 10tíma Álkerra. V. 1950þ
S. 660 4116.
Ford Econoline árg 90. Vél er
Chvevrolet dísel 6,6 duramax árg 2003.
Nýskoðaður. Nýlega tekinn í gegn bæði
utan og innan. 4 captain stólar, gott
svefnpláss, ný eldavél og vaskur. Óslitin
dekk, loftlæsingar, skriðgír ofl. Ásett
verð aðeins 1,5 m. Uppl í síma 864
3000.

Mótorhjól

FLOTTASTI 100 CRUISER Á LANDINU
LC 100 VX 2006 ekinn 58þús.km. 22“
krómfelgur, low-profile dekk, bakkmyndavél, snertiskjár, sóllúga, leður ofl.
TILBOÐ 7,9mkr. Uppl. í síma 899 6910.
Til sölu Honda Shadow VLX600. Árgerð
2005 ekið 15000km lítur út sem nýtt.
Aukahlutir gler og töskur. Nýtt afturdekk. Frábært byrjandahjól.Ásett verð:
700.000. Uppl. Sími: 8989862

Til sölu Polaris Sportsman 800 H.O. EFI
árg. ‘08. Torfæruskráð. Ek. 800km. V.
1390þ S. 660 4116.
Sumoto 250cc þarfnast viðgerðar á rafstarti. Sanngjarnt verð. Sími 660 3830.

Kerrur

Dekk og alfelgu fyrir M. Benz jeppa
275\ 55R17 á 90.000 kr. Uppl. í s. 822
7078 eftir kl. 14.00.

Utanborðsmótor óskast, Yamaha eða
Suzuki 30-50 hö. S. 845 5066.
Línu og handfærabátur óskast! Sóma
800-900, Gáska eða sambæril.
Verðhugm.: 5,0-10,0 millj. Mögul. skipti
á góðri 150 fm íbúð í 105 Rvik. Leigut.
230 þ.p.m. Uppl. 695 1095 /gyda@
firmus.is

Hreingerningar

Bílaþjónusta

Tilboð kr. 99.000 L.2,06xB.1,11xH.0,40
750kg. kerrur. 13“ dekk. Brimco ehf.
Háholti 18 Mosf. S. 894 5111 www.
brimco.is

Garðyrkja

Hjólhýsi
Aukahlutir í bíla

Musso Sport árg. ‘05, Bsk. Ek. 24þ.
Ásett 1,4m tilb. óskast. Engin skipti. S.
661 8075.
Suzuki Hayabusa, Árg. ‘05 ek. 6200km.
Sem nýtt. V. 1millj. S. 894 0515.

Adria Adora 552UK Árgerð 2007, kojuhús, 7 manna, heit og kalt vatn, gólfhiti + gasmiðstöð, stórt fortjald, skipti
möguleg á pallhúsi. Uppl. 820-8483

Til sölu á góðu verði fjórar 6 gata
léttmálmsfelgur undir ameríska gæðinginn. Tilvalið að smella sumardekkjunum á sérfelgur og spara umfelgun.
Uppl. í s. 618 2535.

Tökum að okkur stærri og smærri verk.
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR),
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL
ÖNNUR VERK). Sláttumenn

Hjólbarðar
GRAND CHEROKEE 2002
- 990þ.!!!

Svartur, árg.’02 ek.140þ.km, með leðri,
topplúgu og krók. Tilboðsverð kr. 990þ.
S. 669 9668.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Til sölu Yamaha Road Star Midnight
Star árg 2004. Ekið 8400 mílur, ný dekk
og rafgeymir. sími 6973041 Jói.

Óska eftir konu í sveit til
að líta eftir ungling og hjálpa til á heimilinu. Létt vinn. Uppl. strabei@hotmail.
com

Nú fara allir í frí innanlands í sumar !
Til leigu hjólhýsi með sólarsellu og fortjöldum. S. 659 2452 Samsel. Athugið
sum stéttarfélög veita styrk til leigunnar. Pantið tímanlega fyrir ættarmótin.
btnet.is/hjolhysaleigan

Tjaldvagnar

Fornbílar
Honda CBR RR 1000. ‘07 svo til óekið
1250km. Vel með farið hjól. V. 1390þ.
stgr. S. 899 7262.

Ánægðir viðskiptavinir frá 1988, Garðar
Best s. 698 9334, gardarbest.is

Camp Let Savanne 500ac tjaldvagn
2008 ónotadur.Fæst á tilboði 630,000kr 8654529

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Til sölu nýlegur tjaldvagn frá Seglag.
Ægi. Vagninn hefur tvisvar verið notaður. Árg. ‘08, með fortjaldi, geymslukassa
og ábreiðu. Nýr vagn 1.1 milj., verð kr.
850 þús. stgr. Uppl. í s. 820 0762.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Ford Galaxy 500 árg’63. Nýmálaður, ný
dekk. Skoðaður 2011. Verð 1 milljón.
Uppl. í s. 899 4096

Til sölu Harley Davidson Sporter. árg.
‘05. Ek. 6200 km. Sem nýtt. áhv.? Uppl.
í s. 821 3400.

Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ
S. 565 8600.

Til sölu Range Rover ‘71 fyrsta árgerðin
skoðaður 2011 33“breyttur. Verð 160þ.
Stgr. S. 893 8027.

Fjórhjól 250 og mini krossari til sölu.
Selst ódýrt. S. 662 6007.

15“ felgur, 100x4 gata undan Toyotu.
Verð 10 þús. Uppl. í s. 694 1122.

Suzuki Bandit 1250s, árg. 2007, ekið
5000 km, 100hö, svart. Uppl. í s. 770
7788 (Valur).

Orginal 19“ álfelgur á hálfslitnum
michelin dekkjum undir BMW X5. Verð
150 þús. Uppl í s. 824 1971

Suzuki Gsx-R600 til sölu á yfirtöku.
Árg. ‘07, svart, keyrt 2500km, lítur út
sem nýtt. Lán um 1.1milj. afb. 29þ. S.
663 4453.

Sendibílar

Vespur
Vespa óskast. óska eftir að kaupa
nýlega vespu. Áhugasamir senda tölvupóst á gretaogatli@msn.com

Reiðhjól

Vinnuvélar

Óska eftir nýlegum sturtuvagn. Uppl. í
s. 864 1220.
Til sölu Atlas-Terex Grabbi nánast nýr
500ltr, Furukawa fleygur 1t, Engcon
rototilt, Digmaster dýptarmælir og
skóflur af ýmsum stærðum. S. 896
0489.

Bátar

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.elbike.is

Góð sumardekk 14“ til sölu. Uppl. í s.
772 5230.
4. stk 14“ sæmileg sumardekk. V.10 þús
Uppl. í s. 772 5230.

555 6666

Til sölu notaður TERHI 6020 Nordic
vatnabátur með 40 hp Yamaha mótor.
Kerrra fylgir. Nanari upplýsingar í síma
617 5460.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Til sölu 4.stk Ný Radial sumardekk
235/65R17. Uppl. í s. 898 2433.

VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30.
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris.
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Láttu okkur sjá um garðinn í sumar
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaumhirðu og trjáklippingar! Föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892
9999.

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Bókhald og framtal. Stofnun ehf,
heimasíður og lén. dignus.is - s: 6995023.

Þjónusta

Húsbílar
FJÓRHJÓLADRIFIN
GÖTUSKRÁÐ
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI.
HAGKAUP GARÐABÆ 563 5000

Til sölu Econoline 350 langur árg. ‘98
bensín ekinn 75 þús. mílur. Full innréttaður með kæliskáp, vaski, eldavél, Truma gasmiðstöð, háum topp
og 12/220 V rafkerfi. Fortjald, TV og
DVD. Mjög góður og vandaður bíll.
Verðhugmynd 2100000. Uppl. í síma
692 3420.

Tökum að okkur hellu og þökulagnir önnumst jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð. S. 862 8530.

Varahlutir

Fjórhjól

Vörubílar

Til sölu fjögur lítið notuð dekk á sex
gata álfelgum, stærð 245x75/R16.
Upplýsingar í síma 893 3048.

Garðyrkja

Felli tré, klippi, grisja, snyrti runna og
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum.
S. 698 1215.

Til sölu örfáar kerrur ennþá á aðeins
99,999,- Til sýnis og sölu hjá Hagkaup
í garðarbæ.

3      o SKRIFSTOFA AÚBINDINGIS
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FRAMTALSÞJÓNUSTA

Fyrir einstaklinga, einstaklinga með
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör.
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

Framtal 2009 - Ódýr
Þjónusta

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga
og einstaklinga með rekstur. Sæki um
viðbótarfrest fram í maí ! Vönduð vinna!
Opið um helgar. Framtalsþjónustan s.
533 1533.

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869
3934.

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í flesta bíla & jeppa, sparnaður 7% til +27% þetta virkar! Meiri
Kraftur. Verð frá 11.900. -kr. 30 daga
skilaréttur. SKM ehf. Viðarhöfða 2 .
Stórhöfða megin S. 517 8400 - WWW.
SNJOKEDJUR.IS

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
RAFGÆÐI EHF Tökum að okkur
almennar raflagnir, nýlagnir, endurnýjun eldri raflagn, töfluskipti, dyrasímkerfi
ofl. Löggiltur rafverktaki Sími 8981078
rafgaedi@gmail.com

TÓMAS BÓKARI &
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com

Húsaviðhald!

Trésmíði

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Málarar

Athafnasmiðir ehf.

2 íslenskir smiðir. Getum bætt við
okkur verkefnum, uppsetningar á
innréttingum, alhliða innanhússmíði,
gluggasmíði og ísetningar og alhliða
viðhald + sólpallar. Símar 892 7120 &
847 1448. Meðmæli ef óskað er.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Tek að mér alla almenna trésmíðavinnu. Uppl. í s. 869 1698.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Önnur þjónusta

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breytingar og aðra almenna smíðavinnu,
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

Málari óskar eftir verkefnum
Málari óskar eftir stórum sem
og litlum verkefnum. Vönduð
vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Hef áratugavinnu og sandspöslun.
Kem á staðinn og gerði verðtilboð að kostnaðarlausu. Upp.

Tek að mér alla viðhalds- og breytingavinnu við sumarbústaði í Borgarfirði.
Stefán G. Stefánsson, húsasmíðameistari. S. 695 2481.

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

STUBBASTANDAR

HG Dráttarbílar

Snyrting

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896-5758

VÉLAFLUTTNINGAR
- EFNISFLUTTNINGAR
- GÁMAFLUTTNINGAR KRANABÍLL
Heiðar Gottskálksson -

Kolbrún Guðnadóttir
löggiltur fótaaðgerðafræðingur

INGI MÁLARI .IS MÁLNINGARVINNA
OG MÚRVIÐGERÐIR. FAGMENN S
8606401.

S. 898 9324 & 892 0890.

hefur opnað stofu í Gigtarfélagi
Íslands að Ármúla 5.
S 845 0527.

Búslóðaflutningar

Spádómar

Til sölu sjónvarp á 3 þús. og ísskápur á
10 þ. S. 694 9126.

Heima er bezt tímarit

Fróðlegt og skemmtilegt mánaðarrit.
Nýtt hefti á sölustöðum. Meðal efnis:
Viðtal við Höllu Bernódusdóttur á
Blönduósi, hugmynd um nýtt Lögberg
á Þingvöllum, María mey í listaverkum,
fróðleikur um starann, kíví, viðureign
hunds og tófu og m.fl. Áskrift s. 553
8200 - www.heimaerbezt.net

Sérstakt tækifæri

Söluturn/matsala, stuttur opnunartími.
Lokað um helgar. Gott verð ef samið er
strax. Uppl. í s. 659 4880.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Vöruflutningar

HD Sky móttakari m. 160gb hörðum
diski & HDMI gæðum, ásamt sky korti.
Ónotað. S. 861 3951.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
Símaspá-draumráðningar: 9086414,
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Óskast keypt

Iðnaður

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

Gull - Gullskartgripir

Húsaviðhald

Kaupum til bræðslu allar tegundir gullskartgripa, gamla,
nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti
13 - S. 699 8000 Magnús
Steinþórsson.

Uppsteypa mannvirkja

Dren og skolplagnir

Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S. 842 2535.

Heitur pottur, plastskel. Selst ódýrt. S.
662 6007.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur endurnýjun
á fráveitulögnum ásamt jarðvegsskiptum og lóðafrágangi
fyrir einstaklinga og húsfélög.
Föst verðtilboð. Traust þjónusta,
vanir menn.
Jarðkraftur, Karel s. 892 7673
& Þórarinn s. 868 4043.

Til sölu flutningakassi með carrier frystigræjum í mjög góðu ástandi Með
fjórum hliðarhurðum er 8,20 á lengd
og 2,60 breidd. Gott verð. Áhugasamir
hafið samband við Ásgeir í síma 8921817.

Ásamt annarri húsasmíði.
Jarðvinna, uppsteypa, mót og
krani. Löggiltur meistari.
Dynkur ehf. Ragnar s. 894
2454.

Glerjun og gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga
og hurðaþjónunstan sími 895 5511
- smidi.is

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Spákonan Michalina

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845
3455.

Til sölu

¶ARF AÈ FARA AÈ HUGA AÈ VIÈHALDI ¹ HÒSINU 
%R KOMINN TÅMI ¹ AÈ M¹LA 
4ÎKUM AÈ OKKUR 
-ÒRVIÈGERÈIR ÚOTUN MÒRHÒÈUN
ÚÅSALAGNIR ÒTI INNI OG ÖAKM¹LUN
SPÎRTLUN OG ÚEIRA
+OMUM OG GERUM TILBOÈ YKKUR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU

Pípulagnir

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu!

Píparavinna. Öll almenn pípulagnavinna Fagmenntaður pípari. Upplýsingar
í síma 8993464

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Rafvirkjun
Málun bílastæða, malbiksviðgerðir,
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verktakar.com s: 5514000

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl.
gefur Sverrir í s. 618 7001.

Til sölu

Óska eftir tvíburakerru/vagn. Helst vel
með farið! Upplýsingar í síma 864 6146
& 564 6146.

%LÅAS 2ABEN p -ÒRARAMEISTARI
3   p
ELIASRABEN GMAILCOM

Óska eftir notuðum ca 16fm geymsluskúr (4x4). Uppl. í s. 696 3700, Auður,
eða audur@maras.is

Teikningaskápar

Fullkomið myndavélakerfi á frábæru
verði! 4 myndavélar ásamt stafrænu
upptökutæki. Auðvelt að skoða upptökur aftur í tímann og í gegnum internetið. - Procam Ehf. - Opið alla helgina
- S. 867 7866 & 862 2121.

Vil kaupa teikningaskápa, helst að gerðinni Neolt. Vinsamlegast hafið samband í s. 892 5874.
Kaupi vildarpunkta Icelandair. Lágmark
15000 punktar per færslu. S 869-5336
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Hljóðfæri

Til bygginga
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Verslun

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni

Gisting

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Tenerife

Nudd

Til leigu á Tenerife á Adeje 100 fm raðhús á einni hæð. Rólegt hverfi, 25 mín.
gangur á strönd. Uppl. í s. 820 4928.
(Langtímaleiga)

Exclusive tantra massage

Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com
English Springer Spaniel hvolpar til
sölu. Uppl. í síma 894 0735.

Vandaðir ferðanuddbekkir (þ.a. 2 ódýrir
35.000kr.) til sölu. Uppl. í S: 891 6447

Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900
Trommusett kr. 49.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox
og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið
frá kl. 12.00 og frameftir alla daga
nema sunnud. Opið alla páskana. S.
823 8280.

Skipstjórnarskólinn býður upp á
smáskipanámskeið í lotufjarnámi og
skemmtibátanámskeið í fjarnámi, nánari upplýsingar www.tskoli.is

Húsnæði í boði

Ökukennsla
Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S.
893 7181.

Óska eftir vel með förnu píanói, Yamaha
U3 eða sambærilegu. Aðeins píanó
í mjög góðu ástandi koma til greina.
Hafið samband í s. 868 8589 Andri.

Ökukennsla.
Akstursmat .
Endurtökupróf. S. 893 4515.

Óska eftir Fender jazz

Vantar gamlann Fender jazz bass. Má
líka vera Precision bass. S. 662 1112 &
magnusarnioder@gmail.com

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Námskeið

Sjónvarp

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

West Highland White Terrier (Westie).
Hvolpur til sölu. Heilsufarskoðaður,
örmerktur & ættbók frá Rex
Hundaræktarfelagi. Tilbúin til afhendingar S. 897 2256/solnes.webs.com

Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
ísskápur, uppþv.vél, gardínur
og öll ljós
fylgja með.
Upplýsingar í síma 772 7553.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Tölvur
Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699
6735.

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir
hjá H.R.F.Í. Tilb. til afh. 1.júní. Uppl. í S.
822 0383 & 822 2118 einnig á www.
labbapabbi.dyraland.is

Vélar og verkfæri

Pommeranian hvolpur, til sölu, sanngjarnt verð. Uppl. í s. 849 9204.

Dýrahald

Óska eftir minnstu gerð af Chuihuaha.
Þarf ekki að vera ættbókfærður, má
vera gallaður. S. 846 1614
5 fisabúr til sölu með fiskum. Uppl. í
s. 772 5230.
Nýlegt 60.lítra fiskabúr með nýrri dælu
og 2. stórum gullfiskum Verð 15 þús.
100 lítra fiskabúr með 7.stórum fiskum,
loftdælu, hreinsara , hitara og skáp.
Verð 25 þús. Lítið fiskabúr með gúbbífiskum. Verð 3 þús. 200 lítra fiskabúr
m/loki Verð 15 þús. 20 lítra fiskabúr
m/20 stölpuðum síkliuseyðum. Verð 5
þús. Uppl í s. 772 5230

www.hundaheimur.is

Heilsuvörur

Óska eftir að kaupa súluborvél. Uppl. í
s. 893 1904.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Snyrtiborð með gálga, tvær stærðir og
vinsælu járnbúrin komin aftur - Áfram
frábær verð. Hundaheimur Mosfellsbæ

Papilon hvolpar til sölu

Af þessari yndislegu tegund, heilsufarsskoðaðir og ættbókarfærðir hjá HRFÍ.
Uppl. í s. 663 2828 og á www.aiminghigh.is

Þjónusta

Óskast keypt

«SKAST KEYPT FYRIR SÎLUTURN
 STK PÎNNUR H¹FUR DJÒPSTEIKINGAPOTTUR MEÈ
LYFTU SAMLOKUGRILL KARTÎÚUHITARI K¾LIBORÈ
FRYSTISK¹PUR FRYSTIKISTA NAMMIHILLUR
NAMMIBORÈ MHILLUM SLÎKKVIKERÙ Å H¹V
 STK SJËÈSVÁLAR MYNDAVÁLAKERÙ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  
Til sölu

SÓFALIST - NETVERSLUN
mikið úrval af áklæðum á
sófa og stóla

www.sofalist.is
Sími 692 8022
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2 herb íbúð á jarðhæð í seljahverfi
til leigu. Innif. hiti, rafm., og fl. V. 70
þús. Trygging og meðmæli skilyrði. S.
899 9066.
Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð,
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824
6692.

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni.
www.lmh.is sími 517-0150

Mjög gott herbergi með húsgögnum
á góðum stað í Hafnarfirði til leigu.
Eldunar- og þvottaaðstaða og nettenging. Uppl.. í síma 899 7004.

Leigjendur, takið eftir!

Saga film
óskar eftir heimilum, íbúðum
og húsum sem nota má í upptöku fyrir sjónvarpsþáttinn
fangavaktina.
Upplýsingar í síma 822 2504
eða sveinnvidar@hive.is

Björt 5.herb. íbúð í 109 til leigu frá
1.júní ‘09 - 1.jan ‘10 framlenging möguleiki. Íbúðin er 104fm, á 1.h. m/ stórum svölum. Eldhús m/búri og litlu
þvottaherb. Ísskápur fylgir. V. 140þ.
m/hússj. S.822-0859 eða rks6767@
hotmail.com
Snyrtileg einstaklingsíbúð, stutt frá
verslunarmiðstöð, með tengi fyrir
þvottavél. Uppl. í s. 864 7222.

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir,
lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

www.leiguherbergi.is

Hveragerði: 3ja herb. Parhús til leigu.
Laust strax. Uppl í s. 694 7239.
Einbýli til leigu ca. 110 fm. 3 herb.
Langtímaleiga. S. 615 1724.
Einbýlishús og fyrirtæki!!! Viltu búa úti
á landi og reka eigið fyrirtæki? Til sölu
stórt einbýli og fyrirtæki í góðum rekstri
til greina koma skipti á góðri eign
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. siffo2@
gmail.com
90 fm. 4 herb. jarðhæð til leigu. Rétt
hjá bænum 220 Hfj. S. 663 5878.

Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Góð 83m2, 4 herb. íb. í Dvergabakka
til leigu. Laus. Verð 100þ. Uppl. í s.
863 8099.
2 herb. á Kvistavöllum 221 Hfj. 80þús.
á mán. m/ hússj. Laus 1 mai. Uppl. í
s. 862 1109.
Skrifstofuherbergi í stærðunum 15m²30m² brúttó til leigu miðsvæðis í
Skipholti í Rvk. Aðg. að fundarherb. og
kaffiaðst. Dúkur. Gardínur. Snyrtingar
og lyfta í sameign. Leiguverð 28 -56
þús./mán. m. hita rafm. og ræstingu.
Uppl. í síma 896-0747.
Góð 3ja herb. íbúð til leigu í 105.
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 698 3983.

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Stórt og gott herbergi til leigu,38þ.Good
room for rent in downtown,Tel:690
1057
4herb,íbúð að Hrefnugötu,105,Rvk.til
leigu í kjallara,stórir gluggar og garður,sérinngangur.leiga 125þ. uppl.í s:847
8432
Til leigu 3 herb.75fm íbúð í Kópavogi.
Langtímaleiga, .Verð 110 þús. Hiti og
hússjóður innifalinn. Uppl. í s. 847
7731
4 herb. íbúð í Fossvogi leigist m. húsgögnum frá 1.júní-31.ágú. Uppl. í s.
699 0639.

TIL LEIGU.

Til leigu ný, glæsileg 108 fm, 3ja herb.
íbúð í Garðabæ, fyrir 50 ára og eldri.
Eikarparket á gólfum. Íbúðin er laus nú
þegar. Upplýsingar í síma 693 7304.
Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk.
Uppl. í síma 895 0482.
Rúml. 20fm stúdióíbúð til leigu. Leiguv.
55þ. á mán. S. 699 5552.
Kaupmannahöfn Til leigu íbúð á besta
stað í Kaupmannahöfn. Bæði er um
skammtíma- og langtímaleigu að ræða.
Uppl. í síma 8472881 eða á http://
www.cozydenmark.com
Spacious room for rent 2 min. from
down town Central Bus station. All facilities. 40þ. per month. Tel. 846 5286.
Stúdíóíbúð í Seljahv. leiga 65þ. m.
hússj. og hita. Einhv. fyrirframgr. Uppl.
í s. 861 3751.
3ja herb. íbúð í Neðstaleiti. Verð
120þús. Uppl. í s. 893 4248.

Atvinnuhúsnæði
Óskum eftir að taka á leigu 100-150 fm
iðnaðarhúsnæði í Rvk. eða Kóp. Uppl. í
síma 772 3050.
2ja herb 80fm íbúð í 101, 5mín frá HÍ,
kjallari, sérinngangur,laus 1 maí.110 þús
pr mán uppl.892 4435
Óska eftir „ódýru“ iðnaðarhúsnæði (80100fm) í ca.3-4 mánuði á höfuðborgarsvæðinu. S. 6605 928.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

Gisting

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.
Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Rúmlega fimmtugur maður, áfengis og
tóbakslaus, með lítinn hljóðlátan hund,
óskar eftir 2 herb. íbúð á sanngjörnu
verði (max 70þ.) Langtímaleiga frá
1.júní. Áhugasamir sendi svör til FBL á
smaar@frett.is merkt „leiga 13.08“

Afslöppun í Hveragerði. íbúðir í
Hveragerði, internet,sjónvarp,heitur
pottur www.frumskogar.is

Atvinna í boði
Okkur vantar matreiðslumann sem
fyrst. Framtíðarstarf, góður vinnutími.
Við erum að leita eftir lærðum fagmanni sem tekur ábyrð á sínu starfi.
Uppl. s. - 892 0986 og mkl@simnet.is

Hressingarskálinn
Austurstræti
Hressingarskálinn óskar eftir
þjónum í fulla vinnu. Við verðum með viðtalstíma á mánudag
20.04 og þriðjudag 21.04 milli
kl. 16-17.
Hlökkum til að sjá þig!

Í kvöld spilar hljómsveitin

Feðgarnir
Hádegismatur alla virka daga
Sérréttaseðill – Smáréttaseðill
Allar veitingar á vægu verði.
Hamborgaratilboð !
Útleigusalur
Boltatilboð

Öryggisfélagið

óskar eftir starfsfólki í næturvinnu í
verslunum. Helstu störf eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl.
Skilyrði; góð þjónustulund og hreint
sakarvottorð. Lágmarksaldur 25 ár.
Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201
Kópavogur. Umsóknir á staðnum.
www.115.is
Ertu sölumaður? Vantar þig miklar
aukatekjur? Greitt í Evrum! Uppl. í s.
867 1470 Guðmundur eða Kristján í
s. 770 0800.
Íslensk fjölskylda búsett í Osló óskar
eftir Au pair í Júní og Júlí. Vinsamlegast
sendið inn umsókn á palmij@gmail.
com
Barnfóstra/heimilishjálp óskast erlendis. Sjá nánar barnfostra.blogspot.com

Viðskiptatækifæri

3    

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin
Frítt inn

S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

www.leiguherbergi.is

Hringdu í síma

Catalina

Símaþjónusta
Spjalldömur

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Skemmtanir

( A MRA B O R G 
 +Ë P A V O GU R

Heilsuakademían í Egilshöll óskar
eftir hressum starfskrafti í móttöku.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20
ára aldri og með mikla þjónustulund.
Áhugi á líkamsrækt kostur. Um er að
ræða vaktavinnu. Skemmtilegt og lifandi starfsumhverfi. Áhugasamir sendi
ferilskrá á valdis@ha.is

Sexychat.is

Sexychat er verkfæri sem þú notar
til að kynnast og eiga samskipti við
fólk sem leitar djarfrar afþreyingar.
Sexychat.is er opinskár en mjög snyrtilegur vefur. Grunnskráning er gjaldfrjáls.
Samskiptamöguleikar eru fjölbreyttir,
m.a. tvö stór spjallsvæði, bæði gjaldfrjáls, þar sem notendur geta talað
saman um hljóðnema tölva sinna,
alveg eins og í síma. Vertu ævinlega
velkomin/n.

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Óska efir lítilli íbúð til leigu frá 1. júní.
Helst í 107 eða 101. Langtímaleiga. s:
867 6848

44 ára kk. Reyklaus og reglusamur óska
eftir stúdíó íbúð í Kóp. Er í vinnu. Uppl.
í s. 618 9265.

Okkur í golfskálanum hjá
Golfklúbbi Reykjavíkur að
Korpúlfsstöðum vantar starfsfólk til sumarstarfa í eldhús og
afgreiðslu. Æskilegur aldur 20+.
Upplýsingar í síma 892 2899
eftir kl. 12.00.

Gista.is / S. 694 4314

Óska eftir studíó eða 2 herb. íbúð í Hfj.
helst fyrir 25 apríl. Greiðslug. 40-80þ.
S. 848 2598.

Óskum eftir 5 herbergja íbúð í
Grafarvogi í langtímaleigu frá og með
1.júni 2009. Áhugasamir hafi samband
á sigrun@starengi.is

Golfklúbbur Reykjavíkur

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Óska eftir íbúð til leigu frá 1 mai.
Greiðslug. 60 þús. S. 869 8886.

Til leigu eða sölu

Einkamál

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Húsnæði óskast

Reglusöm kona óskar eftir 3 - 4 herb.
íbúð á svæði 108. Öruggar gr. og góð
meðmæli. Uppl. í s. 698 5630.

Við erum að leita að aukaleikurum á öllum aldri fyrir tökur á
tímabilinu maí til loka júlí.
Áhugasamir sendið upplýsingar um umsækjendur og mynd
á aukaleikarar@sagafilm.is

Geymsluhúsnæði

Til sölu

Þriggja manna fjölskylda óskar eftir
3-4 herbergja íbúð miðsvæðis í RVK
til leigu. Greiðslugeta er um 100 000,
fyrirframgreiðsla ekki vandmál. Hafið
samband á ingvld@hotmail.com eða
862 8555.

Aukaleikarar í
Fangavaktina!

ef blaðið berst ekki

Naglastofa - Snyrtistofa
til sölu eða leigu.
Til sölu/leigu snyrtistofa á
besta stað í 104 Rvk. Er með
aðstöðu fyrir 3. Er á götuhæð,
með gott aðgengi og bílastæði.
Auðveld kaup - Tilboð.
Upplýsingar í síma 897 0900.

Kona. Leitar þú tilbreytingar?

Konur sem leita tilbreytingar nota
Rauða Torgið Stefnumót. Áhugasamir
karlmenn þekkja Rauða Torgið og fylgjast vel með og viðbrögðin láta ekki á
sér standa. Kona, auglýstu frítt í síma
555-4321.

Sönn tilbreyting

Kona með yndislega rödd vill ná sambandi við karlmann með ljúfa tilbreytingu í huga. Auglýsing hennar er á
Rauða Torginu Stefnumót, sími 905
2000 (símatorg) og 535 9920 (kreditkort), augl.nr. 8336.

Samk. KK tilbr.

Heitur karlmaður leitar tilbreytingar
með karlmanni. Augl. hans er á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og 535 9920 (visa/mastercard)
augl.nr. 8505.

DIVANY TV skenkur

DIVANY

í hvítu eða svörtu háglans
Stærð: 180cm

Í hvítu eða svörtu háglans

105.000,-

Borðstofuborð

Verð:
Einnig fáanlegur í 120cm
og 240cm

200x100cm
Einnig til í 140x140cm
Verð:

-15%

Spegill

RIO stóll

140x90cm

Fáanlegur í nokkrum litum
Verð áður:
Verð nú:

118.000,-

14.800,-

Verð:

12.580,-

32.000,-

Borðstofuskenkur
240cm

178.000,-

Verð:
Einnig til í 180cm

OPAL leðurstóll
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu
Verð:

-15%

15.800,Stækkanlegt borð
Stærð: 160cm(248cm)x100cm
Verð áður

89.000,-

VERÐ NÚ

75.650,-

Zen leðurstóll
Eingöngu fáanlegur í brúnu leðri
Verð

16.500,Stækkanlegt borð
Stærð: 200cm(288cm)x110cm
Verð:

139.000,-

Stærð: 160cm(248cm)x100cm
Verð:

128.000,-

FLOTT HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
LUND tungusóﬁ

EAST COAST tungusóﬁ

Stærð: 232x160cm færanleg tunga
Fáanlegur í 2 litum

Stærð: 260x180cm
Færanleg tunga
Fáanlegur í 3 litum

Verð:

158.000,-

Metro tungusóﬁ
Stærð: 266cmX166cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum
Verð áður:

198.000,-

VERÐ NÚ:

148.500,-

Verð:

-25%

187.000,-

PLAZA tungusóﬁ

-20%

Stærð: 285x162cm
Fáanlegur í 3 litum
Verð áður:
Verð nú:

248.000,-

198.400,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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● heimili&hönnun

Tekrúsir húsbóndans og húsfreyjunnar.

Útskornar rósir,
fuglar og fiðrildi

M

r. & Mrs. Jones heitir þessi
óvenjulega búsáhaldalína
breska hönnuðarins Polly George.
Línan, sem er skreytt handgerðum
brjóstmyndum, samanstendur
af krúsum, tekatli, brauðstandi,
smjördiski, sítrónupressu og mjólkurflöskum.
Sams konar gripi má fá með
útskornum fiðrildum, rósum og fuglum. Þótt hlutirnir séu stílhreinir og
lausir við marglit munstur og rósaflúr
þá er yfir þeim breskur bragur og
koma settleg teboð í grámóskulegu
veðri óneitanlega upp í hugann. Sjá
nánar á www.pollygeorge.com/ - ve

Tilheyrandi brauðstandur.

Smjördiskur í stíl.

 APRÅL
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BÆTT Í JÓLASIÐI
Jólaævintýri Dickens fyrir börn og fullorðina
Bjarni vill reyna að koma á
þeim sið að setja upp sérstakar
jólasýningar sem verða bara á
fjölunum í kringum jól eins og
nokkrum sinnum hefur verið
reynt af minni leikhópum og

un 2010 verði um 150 hlutastörf til
í kringum reksturinn, endurbætur,
daglegan rekstur, undirbúning
sýninga og viðburða og sýningarnar sjálfar. Saman dregið áætlar
hann að hér séu að verða til milli
fimmtíu og sextíu ársverk. Breytingar
á
frístundalífi
vegna
aðstæðna í fjármálalífi kalla á að
skemmtanaiðnaður eflist innanlands og þeirri kröfu hyggst hann
mæta.

Afþreying hins opinbera
Einkarekið leikhús hefur alltaf átt
á brattann að sækja í íslensku samfélagi enda hafa íslensk stofnanaleikhús sótt hart inn á svið sem í
öðrum löndum þætti vera fyrir
rekstur einkaleikhúsa. Það hefur
reyndar verið álitamál hefur mörgum þótt, hversu fíkin íslensk stofnanaleikhús eru í rekstur sýninga
sem eru hrein kassastykki. Þjóðleikhússtjóri hefur margoft varið
þá stefnu og leikhússtjóri LR heldur henni fast fram, samanber Fló á
skinni og Söngvaseið. Tilkoma
einkarekins leikhúss á höfuðborgarsvæðinu sætir því nokkrum tíðindum og áhrif þess reksturs munu
segja til sín á fleiri stöðum.

Samkeppnisstaða
Á árdögum síðustu stóru bylgjunnar á liðinni öld í rekstri einkarekinna leikhúsa sem lauk með stóru
gjaldþroti upp á 260 milljónir,
reyndu einkarekin leikhús árangurslaust að fá hömlur settar á
rekstur ríkisstyrktra leikhúsa, en
án árangurs. Atvinnustarfsemi af
því tagi skyldi án nokkurra skjóla
verða að keppa við leikhús styrkt
af sveitarstjórnum og ríki. Og hið
opinbera spýtti frekar í rekstur
sinna leikhúsa þegar samkeppni
kom upp frá einkareknum leikhúsum. Það var hugsunarháttur embættismanna og kjörinna fulltrúa
sem nú verður reynt aftur á. Veldi
leikhúsa sem njóta aðstöðu í húsnæði og rekstrarstyrkjum er varið,
styrkir til sjálfstæðra leikhópa eru
hafðir minni máttar og ofríki hinna
stóru tryggt – á kostnað skattborgara. Aðstaða til samkeppni er afar
ójöfn – og óréttlát. Hvernig Bjarna
og hans áætlunum reiðir af í þeirri
samkeppni er óljóst. Það er bara
að bíða þess að endurbótum á Loftkastalanum ljúki og Grease fari í
gang.

Þjóðleikhúsinu. Sá siður er í
heiðri hafður víða um lönd
þar sem það er fastur liður að
fjölskyldur fara saman í leikhús
í aðdraganda jóla og fram á
þrettándann. Verkið sem hann

ætlar að sýna um jólin
er Jólaævintýri Dickens,
sígilt verk um anda
jólanna og búrann
og nirfilinn Scrooge.
Leikstjóri verður Jón

Gunnar Þórðarson, en
sýningin verður full af
hljóðum og furðum
þótt leikarinn sé
aðeins einn sem
flytur hana.

MENNING

6

Aðstandendur
Þjóðleiks
Frá vinstri: Tinna
Gunnlaugsdóttir,
Bjarni Jónsson,
Karen Erla Erlingsdóttir, Þórdís Elva
Bachmann, Vigdís Jakobsdóttir
og Sigtryggur
Magnason.

STÆRSTA LEIKLISTARHÁTÍÐ

Íslandssögunnar
Á AUSTURLANDI
LEIKLIST
BERGSTEINN
SIGURÐSSON

S

tærsta leiklistarhátíð sem haldin
hefur verið hérlendis fer fram á
Egilsstöðum 24.-26. apríl. Þar verða
28 sýningar á vegum þrettán leikhópa sem allir hafa starfað undir
merkjum Þjóðleiks, tilraunaverkefnis á
vegum fræðsludeildar Þjóðleikhússins og
fleiri aðila, í vetur.
Hátt í 200 þátttakendur, víðs vegar að af
Austurlandi koma saman á Egilstöðum og
halda lokahátíð sína en hóparnir hafa að
undanförnu sett upp verk sín í heimabæjum
þar eystra, allt frá Vopnafirði til Hafnar
í Hornafirði. Leikarar í sýningunum eru á
aldrinum 13-20 ára en stjórnendur þeirra
hafa í vetur notið handleiðslu fagmanna
frá Þjóðleikhúsinu. Þjóðleikhúsið er aðili
að Vaxtarsamningi Austurlands og gengst
fyrir verkefninu í samstarfi við Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs og marga fleiri
aðila á Austurlandi um skipulag og framkvæmd verkefnisins.
Eitt meginhlutverk Þjóðleiksverkefnisins
er að efla leiklistarstarf ungs fólks og hvetja
til nýsköpunar í íslenskri leikritun. Ævintýrið
hófst síðasta sumar þegar þrjú ung leikskáld,
þau Bjarni Jónsson, Sigtryggur Magnason og
Þórdís Elva Bachmann, voru valin af Þjóðleikhúsinu til þess að semja leikrit fyrir þetta
grasrótarstarf.
Að sögn Vigdísar Jakobsdóttur, hjá
fræðsludeild Þjóðleikhússins, er sex ára
draumur og tveggja ára undirbúningur að
verða að raunveruleika. „Þegar við auglýstum eftir hópum til að taka þátt í þessu verkefni áttum við von á fimm til sex; þeir voru

hins vegar þrettán, sem fer langt fram úr
okkar björtustu vonum.“ Hóparnir eystra
völdu sér síðan eitt þessara nýsömdu verka
og unnu sínar sýningar og sýndu í heimabyggð. Á hátíðinni verða verkin hins vegar
öll flutt tvisvar á þremur dögum – alls fjórtán uppfærslur á þremur mismunandi verkum. „Þeir allra áhugasömustu geta skipulagt
sig þannig að þeir komist á allar sýningar,“
segir Vigdís. „Það verður ekki síst lærdómsríkt fyrir leikhópana að sjá aðrar uppsetningar á sama verki og þeir settu upp.“
Vigdís segir markmið Þjóðleiks vera mörg.
„Þarna er Þjóðleikhúsið í beinu samtali við
landsbyggðina og miðlar af þeirri þekkingu
sem er til í húsinu til leikhúsfólks út á landi,“
segir hún. „Við erum að búa til vettvang og
tækifæri fyrir ungt fólk til að taka þátt í leiklist, á sumum stöðum hafði til dæmis ekki
verið sett upp leiksýning í háa herrans tíð.
Þetta er líka tækifæri til að tengja byggðarlögin í þessum landshluta saman, krakkar frá
ýmsum stöðum hittast og deila vinnu sinni.
Og síðast en ekki síst erum líka að búa til
öðruvísi tækifæri fyrir íslensk leikskáld.“
Vigdís vonar að Þjóðleikur sé kominn til að
vera og verði haldinn reglulega í framtíðinni,
helst annað hvert ár. „Þetta er of umfangsmikið til að hægt sé að halda þetta á hverju
ári, það þarf þetta auka ár upp á að hlaupa,
bæði til skipulagningar og til að afla fjár. Í
ljósi efnahagsástandsins vitum við að það
verður erfiðara næst, en nú erum við búin
að fara í gegnum þetta einu sinni og höfum
grunn til að byggja á. Það væri mikil synd að
láta það fara í súginn.

Verk eftir Rúrí vígt í München
MYNDLIST
ANNA
MARGRÉT
BJÖRNSSON

Osram-fyrirtækið keypti nýverið
verk af íslensku myndlistarkonunni Rúrí en það verður staðsett fyrir utan aðalstöðvar fyrirtækisins í München. Verkið, sem
heitir Aqua - Silence, verður
vígt í næstu viku og er myndbandsverk þar sem vatn birtist
á margvíslega vegu, í formi
hafsins, fossa og jökla. Innsetning Rúríar er hluti af seríu sem
Osram hefur haldið í München
og nefnist Seven Screens en með
henni vonast þeir til að kynna
umhverfisvæn viðhorf og ábyrgð
stórfyrirtækja í heiminum. Verk
Rúríar þykir einmitt innihalda
þrjú meginþema, tíma, afstöðu og
alheiminn og í senn hið goðsagnakennda og táknræna afl sem
vatnið er fyrir mannkyninu öllu.
Frekari upplýsingar eru á www.
osram.de/art/sevenscreens

Aqua - Silence Myndbandsverk sem fjallar um vatn á margvíslega vegu.
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AÐ TJALDABAKI

Lauga vegurinn kallast
viðamikið verkefni á vegum
sex myndlistarmanna, sem
saman reka listamannahúsið
START ART, og samanstendur
af myndlistarsýningu, gjörningi og
bók. Sýningin og
gjörningurinn eru
tileinkuð þeim konum
sem þvoðu þvott í gömlu
Þvottalaugunum í Laugardal.
Sýningunni verður hleypt af
stokkunum 15. maí næstkomandi.
Sýning nemenda Myndlistaskólans í Reykjavík opnar
í dag í Listasafni Íslands.
Nemendurnir kynntu sér
verk Magnúsar Pálssonar
á sýningunni Nokkrir vinir
fyrir skemmstu. Afraksturinn
af þessu samstarfsverkefni
fræðsludeildar Listasafnsins
og Myndlistaskólans í Reykjavík má nú sjá á vinnustofu
barna á jarðhæð safnbyggingarinnar við Fríkirkjuveg.
Sýningin verður opnuð
á laugardag kl. 13.00 að
viðstöddum listamanninum
sjálfum og stendur til 3. maí.

fyrir konur og karla
Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur
og María Kristjánsdóttir lögmaður

frábær
leið til að auka
styrk, úthald

Námskeiðið er

hreyfigetu. Við erum betur í stakk búnar
að takast á við krefjandi verkefni
og

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til
að koma þér af stað á mjög árangursríkan
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins
er að koma þér á æðra stig hvað varðar
líkamlega og andlega heilsu.
Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
3 öflugir brennslutímar
2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
Vikulegar mælingar
Ítarleg næringarráðgjöf
Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
Takmarkaður fjöldi
6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

Gissur Ísleifsson tölvunarfræðingur

LÍFSSTÍL
og þú getur það líka.
Búinn að missa yfir 20 kíló
á tveimur og hálfum mánuði
og er enn að léttast
Ég breytti um

1. vika – Orkuhleðsla
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi.

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest
út úr holla matnum sem þú ert að borða.

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja
líkamann á náttúrulegan hátt.

Ný námskeið hefjast 4. maí
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
www.nordicaspa.is

Auglýsingasími

Fimm nýjar þýðingar koma
út á vef Bókmenntafræðistofnunar HÍ snemma í
næstu viku. Um kveðskap
á þjóðtungu eftir Dante
Alighieri, í ritstjórn Gottskálks Jenssonar og þýðingu
Kristjáns Árnasonar; Mimesis.
Framsetning veruleikans
í vestrænum bókmenntum eftir Erich Auerbach,
ritstjóri er Torfi
H. Tulinius en
Gauti Kristmannsson er aðalþýðandi; Fagurfræði
og miðlun. Úrval
greina og
bókakafla
eftir Walter
Benjamin, í ritstjórn Ástráðs
Eysteinssonar en Benedikt
Hjartarson er aðalþýðandi;
Svört sól. Geðdeyfð og
þunglyndi eftir Juliu Kristeva.
Dagný Kristjánsdóttir ritstýrir
og Ólöf Pétursdóttir þýðir;
Hið póstmóderníska ástand.
Skýrsla um þekkinguna
eftir Jean-François Lyotard.
Ritstjóri er Björn Þorsteinsson en Guðrún Jóhannsdóttir
þýðir. Bækur Háskólaútgáfunnar hafa hlotið nokkurn
fjölda tilnefninga til verðlauna frá því í desember
síðastliðnum.

– Mest lesið

+ Bókaðu á www.icelandair.is
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Hvernig safnar
þú Vildarpunktum?

Það margborgar sig að punkta niður draumferðina með því að safna Vildarpunktum en til
þess verður þú að vera félagi í Vildarklúbbi Icelandair. Ef þú ert ekki félagi í Vildarklúbbnum
geturðu sótt strax um að ganga í klúbbinn á vefsíðu okkar, www.vildarklubbur.is. Við sendum
þér lykilorð til að skrá þig inn á síðuna þína á vefnum. Sagakort fá félagar sent eftir fyrsta
flugið sitt með Icelandair. – Ef Sagakortið þitt er týnt getur þú endurnýjað kortið þitt með því
að hringja í síma 50 50 100. Þú færð síðan kortið sent heim og getur strax byrjað að safna
Vildarpunktum.

Þú safnar Vildarpunktum þegar …

Langar þig
til að gefa
Vildarpunkta?
Vildarpunktar geta verið tilvalin gjöf handa
vini eða ættingja. Á vefsíðu Vildarklúbbsins
getur þú keypt Vildarpunkta og gefið hvaða
félaga Vildarklúbbsins sem er. Hægt er að
gefa að hámarki 30.000 Vildarpunkta á ári.

… þú flýgur með Icelandair 
Fjöldi punkta ræðst af því hvað þú greiðir fyrir
farmiðann, til hvaða áfangastaðar er flogið og á
hvaða farrými. Þú verður að muna að skrá
númerið á Sagakortinu þínu, þegar þú bókar,
svo að Vildarpunktarnir skili sér örugglega inn á
Vildarreikninginn þinn.
… þú verslar í Saga Shop 
Þegar þú kaupir vöru í Saga Shop, um borð í
flugvélum Icelandair, í Leifsstöð eða á vef Saga
Shop færðu Vildarpunkta og fjöldi punkta ræðst
af fjárhæðinni sem þú kaupir fyrir.
… þú flýgur með Flugfélagi Íslands 
Ákveðin flugfargjöld hjá Flugfélagi Íslands veita
klúbbfélögum Vildarpunkta þegar þeir eru sjálfir
farþegar. Framvísa verður Sagakorti við innritun.
Bóka þarf flug með minnst þriggja daga fyrirvara
hjá Flugfélagi Íslands í síma 570 3030. Ef þú
bókar á vefnum er nauðsynlegt að skrá Sagakortsnúmerið þitt á tiltækt blað við innritun í flug.
… þú gistir á Icelandair-hótelum
og Edduhótelum 
Dvöl á Icelandair-hótelunum og Edduhótelum
gefur Vildarklúbbsfélaga, sem er skráður fyrir
herberginu 500 Vildarpunkta fyrir hverja nótt,
óháð því á hvaða vikudegi og hvaða tíma ársins
er gist. Mundu að láta skrá Sagakortsnúmerið
þitt við bókun svo Vildarpunktar skili sér á
Vildarreikning þinn.

RÐIR
Vantar þig fleiri
Vildarpunkta?
Ef þig vantar Vildarpunkta inn á reikninginn
þinn, til dæmis fyrir Vildarferð eða hótelgistingu, geturðu keypt Vildarpunkta. Hver
félagi í Vildarklúbbnum getur keypt allt að
60.000 Vildarpunkta á ári hverju. Mest er
hægt að kaupa 20.000 Vildarpunkta í einu.

fá korthafar 5.000 til 10.000 Vildarpunkta við
fyrstu notkun kortsins. Með Classic Icelandair
American Express safna korthafar frá 10
Vildarpunktum fyrir hverjar 1.000 krónur og með
Premium Icelandair American Express safna
korthafar frá 15 Vildarpunktum fyrir hverjar
1.000 krónur. Hægt er að sækja um kortin á
www.americanexpress.is
… þú ert félagi í Vörðu Landsbankans 
Vörðufélagar fá Vildarpunkta fyrir ýmis viðskipti
við Landsbankann meðal annars fyrir virk viðskipti barna í Sprotanum, við gerð samnings um
Launavernd og við gerð samnings um lífeyrissparnað Landsbankans. Kynntu þér málið á
www.landsbanki.is
… þú notar Vildarkort VISA og Icelandair 
Handhafi Vildarkorts VISA og Icelandair verður
sjálfkrafa félagi í Vildarklúbbi Icelandair. Handhafar kortanna ávinna sér Vildarpunkta af notkun
kortanna innanlands hjá söluaðilum sem hafa
samning við VALITOR, þ.m.t. af rað- og boðgreiðslum. Þú getur safnað Vildarpunktum á
hverjum degi með því að nota Vildarkort VISA
og Icelandair, t.d. með því að beina viðskiptum
þínum til Vildarfyrirtækja VISA og Icelandair (sjá
lista á vef Vildarklúbbsins) en Vildarfyrirtækin
veita korthöfum afslátt í formi Vildarpunkta.

… þú leigir bíl hjá Hertz 
Fyrir hverja leigu hjá Hertz, hér heima eða
erlendis, færðu 500 Vildarpunkta ef þú ert
skráður er fyrir bílnum, óháð því í hve langan
tíma bíllinn er leigður.

… þú verslar hjá Olís 
Nú getur þú safnað punktum í Vildarklúbbi
Icelandair á öllum þjónustustöðvum Olís, hvort
sem þú greiðir með korti eða peningum. Ef þú
greiðir með Vildarkorti VISA og Icelandair og
Icelandair American Express skrást Vildarpunktar sjálfkrafa., en ef þú greiðir með öðrum
kreditkortum eða peningum, þarftu að muna að
framvísa Sagakortinu þínu hjá Olís.

… þú notar Icelandair American Express 
Með Icelandair American Express safna
korthafar Vildarpunktum af allri veltu bæði
innanlands og í útlöndum. Einn af frábærum
kostum kortsins er félagamiðinn. Þú nýtir einn
Vildarpunktamiða og færð annan frían. Að auki

… þú notar Staðgreiðslukort Skeljungs 
Viðskiptavinir Skeljungs, sem eru félagar í Vildarklúbbi Icelandair, geta safnað Vildarpunktum
Icelandair í gegnum Staðgreiðslukort Skeljungs.
Afsláttur í formi Vildarpunkta fæst bæði vegna
kaupa á eldsneyti og smávöru hjá Skeljungi.

Hvernig notar þú
Vildarpunktana þína?
Þú flýgur með Icelandair 
Fjöldi Vildarpunkta, sem þú verður að nota sem
greiðslu fyrir flugfar, ræðst af verði farmiða til
viðkomandi áfangastaðar, þ.e. flugtíma og
farrými sem ferðast er á. Upplýsingar um
punktafjölda fyrir flug er að finna á
www.vildarklubbur.is. Athugaðu vel að
flugvallarskattar og aðrar greiðslur eru ekki
innifaldar. Barnaafsláttur er 50% af punktum og
gildir fyrir börn á aldrinum 2ja ára upp að 16 ára
afmælisdegi og miðast við ferðadag. Börn upp
að 2ja ári aldri greiða 10% af punktum.
Þú kaupir sérstakar Vildarvörur
í Saga Shop 
Í Saga Shop eru á hverjum tíma sérstakar vörur
í boði sem hægt er að greiða fyrir með Vildarpunktum. Athugaðu vel að Vildarvörur þarf að
panta fimm virkum dögum fyrir brottför.
Þú flýgur innanlands með
Flugfélagi Íslands 
Fjöldi Vildarpunkta ræðst af flugleið (áfangastað) og upplýsingar um punktafjöldann er að
finna á www.vildarklubbur.is
Bóka þarf flug með minnst þriggja daga
fyrirvara hjá Flugfélagi Íslands í síma 570 3030.
Börn undir 2 ára borga einungis 10% af
punktaverði og börn frá 2–15 ára borga
einungis 50% af punktaverði.

Þú ferðast með VITA 
VITA er fyrsta ferðaskrifstofan á Íslandi sem er
samstarfsaðili Vildarklúbbsins. Hjá VITA geta
félagar Vildarklúbbsins bæði safnað og notað
Vildarpunkta og er þetta í fyrsta skipti sem slík
þjónusta er í boði þegar um er að ræða ferðir í
leiguflugi.
Þú greiðir fyrir gistingu hér heima
eða erlendis 
Með Vildarpunktum má greiða fyrir gistingu á
Íslandshótelum og Edduhótelum heima á
Íslandi. Erlendis getur þú notað Vildarpunkta til
að greiða fyrir gistingu á Marriott-hótelum, á
Radisson Blu og Park Inn hótelum í Evrópu og
Afríku, á Radisson Edwardian hótelum í London
og Manchester og á Radisson Hotels and
Resorts í Bandaríkjunum.
Þú leigir bílaleigubíl hér heima eða erlendis 
Þú getur leigt bílaleigubíl hjá Hertz á Íslandi og
út um allan heim. Einnig geturðu notað Vildarpunkta til að greiða fyrir gjafabréf hjá Sixt sem
hægt er að nota sem greiðslu upp í hvaða
Holiday Car leigu sem er hjá Sixt.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

I BLS. 4

TIL HAMINGJU
MEÐ BORGINA ÞÍNA!
Guðmundur Freyr Sveinsson var vinningshafi
í Borgarlukkuleiknum í Mín borg um síðustu
helgi. Hann fær í vinning tvo farseðla á
Economy Class til einhvers af áfangastöðum
Icelandair í Evrópu. Guðmundur býr í
Kópavogi. Það er gamall draumur hjá
Guðmundi að fara á fótbolaleik í Barcelona.
Hann ætlar að bjóða konunni með og bæta
henni upp leikinn með því að skemmta henni
í miðborginni í leiðinni.

50%

Styðjum veik börn
og fjölskyldur þeirra

Icelandair – Mín borg/spurningaleikur
Reykjavíkurflugvelli
101 Reykjavík
Skilafrestur er til og með 22. apríl
Við drögum úr pottinum á fimmtudaginn kemur, 23. apríl, og nafn vinningshafans verður birt í ferðablaði Icelandair sem fylgir með Fréttablaðinu
um næstu helgi (laugard. 25. apríl).

Vildarklúbbsfélagar Icelandair geta ferðast
til þriggja glæsilegra áfangastaða okkar í júní
á helmingspunktum.

Vildarklúbbur

VINNINGUR: 100.000 VILDARPUNKTAR SEM JAFNGILDA
T.D. FLUGFARI FYRIR TVO TIL EINHVERS AF ÁFANGASTÖÐUM ICELANDAIR Í BANDARÍKJUNUM

2) Merktu við rétt svör og skrifaðu síðan nafn og símanúmer.
Klipptu seðilinn út og sendu hann til okkar, merkt:

ÁFANGASTAÐI

Tilboðið bókast á www.vildarklubbur.is þar sem allar
nánari upplýsingar og skilmála er að finna.

VILDARPUNKTAPOTTUR
1) Farðu inn á www.icelandair.is og svaraðu spurningunum þar.
Skilafrestur til og með 22. apríl.

ÞRJÁ GLÆSILEGA

Tilboð er eingöngu bókanlegt mánudaginn 20. apríl
og þriðjudaginn 21. apríl 2009.
Ferðatímabil: Júní 2009.

Saga Shop

Þú finnur rétt svör við þremur spurningum. Síðan geturðu gert annað hvort:

VILDARPUNKTAAFSLÁTTUR Á

MANCHESTER  Aðeins 19.000 Vildarpunktar
DUSSELDORF  Aðeins 21.000 Vildarpunktar
HALIFAX  Aðeins 25.000 Vildarpunktar

ÞÚ GETUR LAGT ÞITT AF MÖRKUM
OG STUTT VILDARBÖRN MEÐ ÞVÍ
AÐ VERSLA SÉRMERKTAR VÖRUR
Í SAGA SHOP.

SETJIÐ X VIÐ RÉTT SVAR:

Vildarbörn Icelandair er ferðasjóður
fyrir langveik börn og börn sem búa
við sérstakar aðstæður.
Þú getur lagt þitt af mörkum til Vildarbarna
með því að:
; Gefa afgangsmynt áður en þú ferð frá
borði að lokinni flugferð með Icelandair.
; Setja peninga í söfnunarbaukinn í höfuðstöðvum félagsins við Reykjavíkurflugvöll.
; Gefa árlega ákveðinn fjölda ferðapunkta,
sem þú safnar sem félagi í Vildarklúbbi
Icelandair, til Vildarbarna.

1. Hvernig safnar maður Vildarpunktum?
Með því að ganga á Esjuna.
Með því að fljúga með Icelandair.
Með því að boða skattahækkanir.
2. Til hvers af þessu má nota Vildarpunkta?
Finna staðsetningu í hnitakerfi.
Greiða fyrir gistingu á Icelandairhótelum.
Örva taugaboð í svæðanuddi.
3. Hvernig safnar maður ekki Vildarpunktum?
Með því að leigja bíl hjá Hertz.
Með því að syngja í sturtu.
Með því að versla í Saga Shop.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*Flug aðra leiðina með sköttum.
Icelandair áskilur sér rétt að leiðrétta villur sem kunna að leynast í blaðinu eða gera breytingar á flugáætlun og verði. Gengi miðast við janúar 2009. Almennir ferðaskilmálar gilda. Sjá www.icelandair.is/skilmalar
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BAKHÚS AÐ HVERFISGÖTU 58A Ekki er hægt að leigja mönnum þetta
bakhús. Það er í eigu Samson Properties.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KLAPPARSTÍGUR 30 Það er búið að gera ráðstafanir til þess að enginn

fari á gamla Sirkus aftur þótt oft hafi verið glatt þar á hjalla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVERFISGATA 32 OG 34 Framtíð þessara húsa, sem eru í eigu Festa, er

í algjörri óvissu. Félagið segist vera að gefast upp á óreiðu í yfirstjórn
borgarinnar. Húsin eru á reit Vatnsstígur-Klappastígur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVERFISGATA 28 Þetta hús er í eigu Festa. Rætt hefur verið um að

færa það að Bergstaðastræti.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FESTAR EIGA HÚSIN Á HLJÓMALINDARREIT EN ÞAR ERU AÐ MINNSTA KOSTI FJÖGUR AUÐ:

Segir húsin föst í óráði borgarinnar
Eignarhaldsfélagið Festar ehf. á húsin við Hverfisgötu 28, 32 og
34. Eins Laugaveg 21, en öll þessi hús standa auð. Hvað hyggst
félagið gera við þau?
Festar ehf. lögðu fram tillögu um breytingu á deiliskipulagi fyrir
allan Hljómalindarreitinn en húsin á þeim reit eru í eigu Festa
ehf. Benedikt Sigurðsson, stjórnarformaður Festa, segir málið
hins vegar komið í hnút. Hann segir að húsin á Hverfisgötu 32 og
34 hafi verið keypt til niðurrifs og íbúðir séu leigðar í húsi númer
28 þó það sé á skrá hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem
autt hús.
„Þessi tíðu stjórnarskipti í yfirstjórn Reykjavíkur hafa komið

framtíð húsanna í algjöra óvissu,“ segir hann. „Þau tefja málið og
svo vil ég segja það að ákvarðanataka í skipulagsmálum hlýtur að
grundvallast á langtímamarkmiðum en ekki á geðþótta einstaklinga, mér liggur við að segja frá mánuði til mánaðar.“ Hann
segir að eignarhaldsfélagið muni líklegast á næstu mánuðum
taka ákvörðun um framtíð húsanna en hann er svartsýnn á að
óvissuástandið breytist. Hann var spurður hvort félagið muni
losa sig við húsin. „Ja, hver getur keypt þau? Ef einkaaðilar eiga
að gera það verður að vera einhver hagur af húsunum.“ Hann
segir að rætt hafi verið um að færa húsið á Hverfisgötu 28 að
Bergstaðastræti.

LAUGAVEGUR 33, 33B OG 33A Þessi hús eru í eigu ÁF-húsa. Þau eru

öll skráð auð á úttektarlista slökkviliðsins en eigandi segir nú einungis
miðhúsið ónotað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LAUGAVEGUR 33B OG VATNSSTÍGUR:
SKIPULAGSRÁÐ ER AÐ KLÁRA MÁLIÐ
Húsin að Laugavegi 33, 33a, 33b og 35 voru öll á skrá hjá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem auð. Nú eru öll í notkun
nema hús númer 33b. Eins og alþjóð veit stendur svo húsið
við Vatnsstíg 4 autt. Þessi hús eru öll í eigu ÁF-húsa ehf. sem
hyggst byggja verslunar-, atvinnu- og íbúðarhúsnæði á reitnum sem húsin eru á. Hvar stendur það mál? „Það er verið að
afgreiða þetta í skipulagsráði, þetta er spurning um einhverjar
vikur eða mánuði,“ segir Ágúst Friðgeirsson, eigandi ÁF-húsa.
Hann segir að efnahagsástandið muni vissulega hafa áhrif
á framkvæmdir. „En fyrst er að klára skipulagið og svo er að
vinna markvisst í þessu.“
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Þetta er stefna framboðanna
Kosið er til Alþingis eftir viku. Fréttablaðið lagði 24 spurningar fyrir forystumenn framboðanna sjö sem vilja á þing. Spurt er
hvort ráðast beri í tiltekin verkefni, stór og smá, á nýju kjörtímabili. Beðið var um stutt og hnitmiðuð svör.
Alþingiskosningar

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
1. Nei.
2. Eins og aðstæður í þjóðfélaginu
eru í dag verðum við trúlega að
búa við íslensku krónuna.

3. Já.
4. Já.
5. Upplýsingar skortir enn þá til
að hægt sé að taka afstöðu til
málsins.

6. Aðgerðir til bjargar stöðunni í
þjóðfélaginu verða fyrst og
fremst að byggjast á aukinni
framleiðslu til gjaldeyrisöflunar
og gjaldeyrissparnaðar, en auk
þess niðurskurði útgjalda og
hugsanlega skattahækkunum,
t.d. með hátekjuskatti.

7. Sjá svar við spurningu 6.
8. Nei.
9. Já.
10. Já.
11. Já.

12. Já.
13. Já.
14. Nei, ekki

SPURNINGAR
1. Á að hefja aðildarviðræður við

að svo
stöddu.

Evrópusambandið?

15. Ef það telst mögulegt og hagkvæmt.

16. Miðað við núverandi ástand er
ekki hægt að svara spurningunni
með jái eða neii.

17. Nei.
18. Já.
19. Nei.
20. Já, ef ekki er unnt að leggja
Varnarmálastofnun niður.

21. Nei, við höfum ekki efni á því
eins og staðan er í þjóðarbúinu.

22. Já.
23. Nei, ekki með lagasetningu.
24. Það á að skoða þann möguleika
að einkavæða t.d. einn banka.

2. Á að taka upp annan gjaldmiðil?

3. Á að vinna að uppbyggingu
álvers í Helguvík?

4. Á að vinna að uppbyggingu
álvers á Bakka?

5. Á að vinna að uppbyggingu
olíuhreinsunarstöðvar í Arnarfirði?

6. Á að leggja á hátekjuskatt?
7. Á að hækka hefðbundinn
tekjuskatt?

8. Á að hækka virðisaukaskatt?
9. Á ríkið að hefja innköllun
fiskveiðiheimilda?

FRAMSÓKNARFLOKKURINN
1. Framsókn er eini flokkurinn sem
hefur bæði samþykkt viðræður og
skilgreint hverju ekki má fórna.

2. Við náum ekki að fara í gegnum
hefðbundna evruvæðingu á 4
árum. Það gæti þó skapast tækifæri til einhliða upptöku erlends
gjaldmiðils í samráði við AGS, fylgi
sjóðurinn sömu stefnu hér og í
Austur-Evrópu.

3. Hún er þegar hafin.
4. Ef fjárfestarnir eru til.
5. Það er ólíklegt að af þeim áformum verði.

6. Nei, hann bitnar á ungu fólki sem
er að byggja upp eignir.

7. Nei.
8. Nei.
9. Nei.
10. Já.
11. Já.
12. Já.

10. Á að stunda hvalveiðar í
atvinnuskyni?

13. Já, það

11. Á að hefja afnám verðtrygging-

er tillaga
Framsóknar.

arinnar?

14. Það gætu
vel skapast
aðstæður til
þess að slík uppbygging yrði hluti
af atvinnusköpun ríkisins.

15. Líklega er betra að hafa þessar
eftirlitsstofnanir í tvennu lagi.

16. Það á að færa eignarhald á
bönkunum að hluta til kröfuhafa
bankanna. Framhaldið verður
unnið í samráði við þá.

17. Ef það er beggja hagur.
18. Já.
19. Nei.
20. Ég veit það ekki.
21. Ef efnahagsaðstæður leyfa.
22. Ef aðstæður krefjast þess.
23. Nei.
24. Já, a.m.k. að hluta.

12. Á að endurskoða stjórnarskrána?

13. Á að efna til stjórnlagaþings?
14. Á að ráðast í nýbyggingu
Landspítalans?

15. Á að sameina Fjármálaeftirlitið
Seðlabankanum?

16. Á að sameina ríkisbanka?
17. Á að sameina háskóla?
18. Á að ráðast í Sundabraut?
19. Á að flytja innanlandsflug frá
Reykjavík til Keflavíkur?

20. Á að sameina starfsemi Landhelgisgæslunnar og Varnarmálastofnunar?

21. Á að auka framlög til þróunarsamvinnu?

VINSTRI GRÆN

22. Á að fækka íslenskum sendiráðum?

1. Nei, en ákvörðun ef til slíks kemur
á að vera í höndum þjóðarinnar.

2. Nei.
3. Nei.
4. Nei.
5. Nei.
6. Já.
7. Nei, en breytt útfærsla hlýtur að
koma til skoðunar.

8. Nei, en breytt útfærsla getur
komið til skoðunar.

9. Hefja á viðræður og undirbúning
breyttrar sjávarútvegsstefnu.

10. Nýja stefnu á að móta á grundvelli
endurskoðaðra laga og niðurstöðu
mats á heildarhagsmunum.

11. Já.
12. Já.

13. Já.
14. Móta á

23. Á að sameina sveitarfélög

stefnu um
framtíðarúrlausn
húsnæðismála LSH og hefja
undirbúning framkvæmda.

15. Já.
16. Ekki tækt að svara að svo stöddu.
17. Ekki tækt að svara að svo stöddu.
18. Ekki tækt að svara að svo stöddu.
19. Nei.
20. Já.
21. Já, um leið og efnahagslegar

kýs um.

2. Já.
3. *
4. *
5. *
6. Já, t.d. á tekjur yfir milljón á

Borgarahreyfingin
er þverpólitískt
framboð um tiltekin
grundvallaratriði.
Mat og sannfæring
þingmanna ræður
afstöðu til annarra
13. Já, afdráttar- mála. Hreyfingin
laust.
hafnar hefðbundnum
leiðtogastjórnmálum.
14. *

mánuði.

7. Nei – en þrjú skattþrep.
8. Já, en ekki á allt.
9. Já.
10. *
11. Já.
12. Já, svo sannarlega.

15. *
16. *
17. *
18. *
19. *
20. *
21. Já.
22. Já.
23. *
24. *

24. Á að einkavæða ríkisbankana?

1. Já, sem fyrst.
2. Já, leggja á grunn að upptöku
3. Já, uppbyggingin er þegar hafin.
4. Nei, enda ólíklegt að framkvæmdaaðilar muni leita eftir
slíku á kjörtímabilinu.

5. Nei, verkefnið hefur ekki verið á
borðum stjórnvalda.

6. Það yrði neyðarúrræði.
7. Nei, ekki ef hægt er að fara aðrar
leiðir til að mæta fyrirsjáanlegum
halla á ríkisstjóði. Ef um hækkun
tekjuskatts yrði að ræða er mikilvægt að persónuafsláttur hækki
á móti til að hlífa þeim sem hafa
lágar og meðaltekjur.

8. Nei, ekki ef hægt er að fara aðrar
leiðir til að mæta fyrirsjáanlegum
halla á ríkissjóði.

9. Já, sátt þarf að nást um fiskveiði-

hagslegar
forsendur
leyfa.

15. Já, ef menn
komast að því að slíkt væri skynsamlegt.

16. Já, ef menn komast að því að slíkt
væri skynsamlegt.

17. Nei, ekki að frumkvæði ríkisins.
18. Já, ef efnahagslegar forsendur
leyfa.

19. Nei, fyrst þarf að ákveða um
framtíð Reykjavíkurflugvallar.

20. Já, ef menn komast að því að það
sé skynsamlegt.

21. Já, ef efnahagslegar forsendur
leyfa.

22. Já, ef menn telja slíkt hagkvæmt.
23. Nei, ekki nema sátt náist um slíkt
við Samband íslenskra sveitarfélaga.

stjórnunarkerfið.

10. Já, ef yfirstandandi hagsmunamat
leiðir til slíkrar niðurstöðu.

24. Já, a.m.k. að hluta, ef það verður
metið skynsamlegt við endurreisn
fjármálakerfisins og efnahagslegar
forsendur leyfa. Rétt að meta
hvort ekki sé skynsamlegt að hafa
a.m.k. einn ríkisbanka áfram.

11. Já, helst með upptöku evru.
12. Já.
13. Já.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN
1. Nei.
2. Við munum búa við krónuna

14. Já, Sjálfstæðisflokkurinn
vill halda
áfram
undirbúningi að nýbyggingu
Landspítala.

áfram en upptaka annars gjaldmiðils í samstarfi við aðrar þjóðir
er kostur sem stjórnvöld þurfa að
skoða til hlítar.

3. Já.
4. Já.
5. Já, Sjálfstæðisflokkurinn vill
halda áfram þeirri undirbúningsvinnu sem sveitarfélög á
Vestfjörðum hafa staðið fyrir til
að unnt verði að taka efnislega
afstöðu til málsins.

6. Nei.
7. Nei.
8. Nei.
9. Nei.
10. Já.
11. Já, með því að unnt verði að
bjóða fólki upp á þann valkost
að taka óverðtryggð lán í auknum mæli.

15. Já, það kemur til greina.
16. Já, en gæta verður að
samkeppnissjónarmiðum.

17. Já, t.d. Háskóla Íslands og Háskólann á Hvanneyri.

18. Já.
19. Nei.
20. Það er einn þeirra kosta sem til
greina koma við hagræðingu í
ríkisrekstrinum.

21. Nei, ekki þegar ríkissjóður er
rekinn með miklum halla.

22. Já.
23. Nei, sameining sveitarfélaga á að
vera ákveðin í íbúakosningu.

24. Já, þegar rétt skilyrði skapast á
að hefja undirbúning að sölu
bankanna.

12. Já.
13. Nei.

LÝÐRÆÐISHREYFINGIN
1. Við eigum að fá að vita hvað er í boði frá Evrópusambandi, hvaða kostir og gallar eru við aðild.
Einstök atriði á síðan að leggja fyrir þjóðina í gegnum
Almannaþing (sjá www.xp.is) og þannig mun þjóðin
kveða upp sinn úrskurð um hvort samningurinn er
hagstæður eða ekki.
heims, sem eru með sérþekkingu á gjaldmiðlamálum
eins og t.d. George Soros og fá þá til að skoða hvaða
raunhæfu möguleikar eru fyrir því að innleiða nýjan
gjaldmiðil á Íslandi. Ef ranglega yrði staðið að gjaldmiðlaskiptum gæti slíkt valdið enn meiri vandamálum
við að leysa úr efnahagsvandanum.

3. Við eigum að skoða alla raunhæfa möguleika í
atvinnuuppbyggingu en um leið gæta þess að valda
ekki óbætanlegu umhverfistjóni.

4. Við eigum að skoða alla raunhæfa möguleika í
atvinnuuppbyggingu en um leið gæta þess að valda
ekki óbætanlegu umhverfistjóni.

5. Við eigum að skoða alla raunhæfa möguleika í
atvinnuuppbyggingu en um leið gæta þess að valda
ekki óbætanlegu umhverfistjóni.

6. Við eigum að markaðssetja Ísland erlendis til að laða
hingað nýja starfsemi frá erlendum fyrirtækjum sem
eykur atvinnu og býr til nýja skattstofna.
* Afstaðan ræðst af
mati og sannfæringu verðandi
þingmanna hreyfingarinnar.

14. Ef efna-

evru með aðildarumsókn að ESB.

2. Við eigum að fá hingað til lands færustu hagfræðinga

forsendur leyfa.

22. Já.
23. Nei.
24. Nei.

BORGARAHREYFINGIN
1. Já – til að fá skilmála sem þjóðin

með lagasetningu?

SAMFYLKINGIN

7. Útilokað er að sækja meiri skatta til til heimila sem
mörg hver berjast í bökkum.

8. Nei, virðisaukaskattur hér er þegar með því hæsta sem
þekkist.

9. Já.

10. Já
11. Við eigum að fá hingað til lands
færustu hagfræðinga heims til
að endurskipuleggja hagkerfið
og finna raunhæfar leiðir úr verðtryggingunni.

12. Já, m.a. að koma á beinu og milliliðalausu lýðræði þar
sem fólkið fær völdin.

13. Hægt að leysa þetta með rafrænu þingi eins og lýst er
á xp.is um Almannaþing.

14. Það á að hagræða í öllum stofnunum og standa vörð
um góða heilbrigðisþjónustu.

15. Já.
16. Það á að endurskipuleggja bankana í samvinnu við
erlendar fjármálastofnanir, það er eina leiðin til að
tryggja að Ísland einangrist ekki frá fjármálaheiminum.

17. Það á gera úttekt á því hvort hægt er að hagræða
þessum stofnunum.

18. Nei.
19. Nei, a.m.k. ekki strax því slíkt yrði líklegast kostnaðarauki til skemmri tíma litið.

20. Já.
21. Nei, ekki í augnablikinu.
22. Já, loka þeim og reka þessa starfsemi úr utanríkisráðuneytinu.

23. Þetta er málefni sveitarstjórna.
24. Já, ríkið á að stunda slíkan atvinnurekstur, en slík
einkavæðing þarf að vera gerð með ábyrgum hætti.

FRÁBÆR TILBOÐ
Á SJÓNVÖRPUM
VAR AÐ LENDA

Full

HD

Panasonic TXP42X10

Panasonic TX37LZD80F

42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta upplausn, Vreal 4 Engine tækni, 100Hz, 24p Playback, Real
Black Drive 20.000:1 skerpa (Native), x.v Colour, 3D Colour management, Motion Pattern Noise Reduction,
Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Viera Link, háskerpu DVB-T stafrænum móttakara (MPEG4),
SD/SDHC kortalesara (JPEG), 20w Nicam Stereó V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 3
HDMI(1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS og PC tengi ofl.

37" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplasun, V-Real Pro3 Engine
tækni, VIERA Link, 10.000:1 skerpu, 500 cd/m2
birtustigi, stafrænum DVB-T móttakara ofl.

TILBOÐ

199.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 299.990

229.990

FULLT VERÐ kr. 249.990

VAR AÐ LENDA

VAR AÐ LENDA

FULL

VAR AÐ LENDA

600Hz

HD

600Hz

Panasonic TXP50X10

Panasonic TXP42G10

Panasonic TXP46G10

32" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplausn, V-Real Pro3 Engine Meiri myndgæði, 24p Cinema myndtækni, x.v Colour,
10.000:1 skerpu, 500 cd/m2 birtustigi, SD/SDHC
kortalesara (les MPEG2 og H.264) ofl.

50" Plasma BREIÐTJALD með 1366x768 punkta
upplausn, Vreal 4 Engine tækni, 100Hz, 24p
Playback, Real Black Drive 20.000:1 skerpa
(Native), x.v Colour, 3D Colour management, Motion
Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, HD
Ready, Progressive Scan, Viera Link, Háskerpu
DVB-T stafrænn móttakari (MPEG4), SD/SDHC
kortalesari (JPEG), 20w Nicam Stereó V-Audio
Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 3
HDMI(1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS og
PC tengi ofl.

42" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplausn, Vreal 4 Pro Engine
tækni, Intelligent Frame Creation Pro(IFC), 600Hz, 24p
Playback, x.v Colour, Dynamic: Infinite Black 40.000:1
skerpa (Native), 3D Colour management, Motion Pattern
Noise Reduction, Sub Pixel Control, 3D Comb Filter
C.A.T.S, HD Ready, VIERA Link, háskerpu DVB-T stafr.
móttakara (MPEG4), SD/SDHC kortalesari (JPEG og
AVCHD), 20w Nicam Stereó V-Audio Surround hljóðkerfi,
2 x Scart (með RGB), 3 HDMI (1.3), Component, CI
rauf, SVHS, CVBS og PC tengi ofl.

46" Full HD 1080p NeoPlasma BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplausn, Vreal 4 Pro Engine
tækni, Intelligent Frame Creation Pro(IFC), 600Hz, 24p
Playback, x.v Colour, Dynamic: Infinite Black 40.000:1
skerpa (Native), 3D Colour management, Motion Pattern
Noise Reduction, Sub Pixel Control, 3D Comb Filter
C.A.T.S, HD Ready, VIERA Link, háskerpu DVB-T stafr.
móttakara (MPEG4), SD/SDHC kortalesari (JPEG og
AVCHD), 20w Nicam Stereó V-Audio Surround hljóðkerfi,
2 x Scart (með RGB), 3 HDMI (1.3), Component, CI
rauf, SVHS, CVBS og PC tengi ofl.

TILBOÐ

TILBOÐ

Panasonic TX32LZD80F

169.990

FULLT VERÐ kr. 279.990

329.990

FULLT VERÐ kr. 349.990

TILBOÐ

349.990

FULLT VERÐ kr. 379.990

TILBOÐ

399.990

FULLT VERÐ kr. 449.990

SJÓNVÖRP HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ MP3 SPILARAR FERÐATÆKI DVD OG BLU-RAY
SPILARAR MYNDAVÉLAR TÖKUVÉLAR ÚTVARPSVEKJARAR iPOD VÖGGUR OFL.

MINNISKORT
1971 - 2009

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.
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www.ellingsen.is

VORDAGAR
Ertu að leggja drög að ævintýrum sumarsins?
Þú færð innblástur í Ellingsen – ferðavagnar,
stangveiðibúnaður, útivistarfatnaður og skór
í miklu úrvali. Margvísleg tilboð í gangi.

'-$Å(+$7FHßB

ÆLU
VINS
LINER
A
Á
R
SIN F
A-HÝ
Verð

ah$
&
&
&
$
&
/
+
$
(
á
ækið
t
a
ð
r
fe
elda í dag.
s
t
s
e
m
Eitt m arkaðnu
m
naði.
ú
b
ð
i
Hlað

TILBOÐ Á NÝJUM HJÓLHÝSUM AF ELDRI ÁRGERÐ
7:H?79B7II?97+,)KB

7:H?77BJ;7),'BJ

7:H?77:?L7+*)KB

>OC;H<;;B?D=*)&

>OC;H<;;B?D=**&

Árgerð 2007
Verð 3.335.00 kr.

Árgerð 2007
Verð 2.280.00 kr.

Árgerð 2007
Verð 3.550.00 kr.

Árgerð 2007
Verð 2.740.00 kr.

Árgerð 2007
Verð 2.840.00 kr.
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MÆLISTIKAN
■ Á uppleið
Matur frá Mið-Austurlöndum.
Loksins eru slíkir veitingastaðir að
spretta upp í bænum, allt frá hinum
ljúffenga Saffran niður í skyndibita
eins og Ali Baba. Namm!

Rúllugardínur. Eina leiðin til að
halda aga á heimilum þessa dagana
þegar börn neita að fara í háttinn.
Hvers vegna? Jú, það er enn þá
dagur!

Hústökur. Nóg er enn af tómum
húsum í miðborginni, hvernig væri nú
að leyfa fátækum námsmönnum og
listamönnum að hreiðra um sig þar í
stað þess að reka burt með valdi?

Mótorhjólajakkar.
Stuttir töffaralegir
leðurjakkar eru
algjört möst
fyrir sumarið,
hvort sem
það er við
þröngar
gallabuxur
eða sæta
kjóla.

Susan Boyle. Þessi músarlega 47
ára heimavinnandi frú sló í gegn í
Britain‘s got Talent með stórfenglegri
rödd og kom svo sannarlega við
hjartað í fólki.

ÉG HLÆ ALDREI Orrustubjarka finnst Breiðholt vera besti staðurinn á jarðríki en Innlit/útlit heldur fyrir honum vöku á nóttunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Yrði góður glæpamaður
Tónlistarmaðurinn Bjarki Markússon er í hljómsveitinni Pétur og úlfurinn en semur einnig tónlist
undir nafninu Orrustubjarki. Anna Margrét Björnsson fékk hann í þriðju gráðu yfirheyrslu.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN: Bjarki Markússon
STARFSFERILL Í HNOTSKURN:
Listamaður/glæpon
FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI:
1975, þá var síðasta þorskastríðið háð á Íslandi.

Hvers vegna Orrustubjarki?
Grunnskólakennarinn minn sagði
mér einu sinni frá brjáluðum víkingi sem hét Böðvar Bjarki og var
kallaður Orrustubjarki.
Hvenær varstu hamingjusamastur? Þegar bróðir minn dró mig
með kaðli upp á bílskúrsþak þegar
ég var þriggja ára. Þá varð ég svo
ánægður að ég hrinti honum niður
og meiddi hann mikið.

Ef þú værir ekki tónlistarmaður hvað myndirðu þá vera? Kokkur eða glæpamaður, veit ég yrði
góður í hvoru tveggja.
Nú ertu bæði í hljómsveitinni
Pétur og úlfurinn og með „solo
project“. Hvernig gengur að
samtvinna það? Það gengur mjög
vel, nema að Pétur er hættur að
drekka bjór.
Hvað er það versta sem nokkur
hefur sagt við þig? Nei.
Hvað er það dýrasta sem þú
hefur nokkurn tímann keypt þér?
Risastóran glæpabens í algjörri
geðveiki.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík,
hvar myndirðu vilja búa? Nálægt
Reykjavík.
Uppáhaldstónlistarmaður og af
hverju? Orrustubjarki, af því að
ég elska að hlusta á sjálfan mig.
Draumahelgin þín í einni setningu? Sex, drugs and rock n’roll.
Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tímann gegnt?
Kassagerðin (man vs. machine).

Uppáhaldsstaðurinn þinn á
jörðunni? Breiðholt.
Hvers konar tónlist hefur mest
áhrif á þig og hvaða lag hlustarðu mest á í dag? Ég fíla Slayer
og Can en er að hlusta mikið á
sjálfan mig og efni á tilvonandi
plötu.
Ef þú ættir tímavél, hvert
myndirðu fara og af hverju? Ég
myndi fara til 4485, kaupa mér
geimskip og eitthvað sem væri
vinsælt að éta í framtíðinni.
Er eitthvað sem heldur fyrir
þér vöku á nóttunni? Innlit/útlit.
Ef þú gætir breytt einhverju
í fortíð þinni, hvað myndi það
vera? Ég myndi koma í veg fyrir
að ég tæki þátt í álfadansinum í
Laugarnesskóla þegar ég var sex
ára. Þetta var dans djöfulsins!
Hvenær fékkstu síðast hláturskast? Ég hlæ aldrei.
Áttu þér einhverja leynda
nautn? Kókaín og rohypnol, en
það er víst ekki leyndarmál úr
þessu …

Uppáhaldsbókin þessa stundina? Voru guðirnir geimfarar?
Hvaða núlifandi manneskju
lítur þú mest upp til? Pabba
míns.
En hvaða núlifandi manneskju
þolirðu ekki? Sigtryggur getur
verið alveg óþolandi!
Uppáhaldsorðið þitt? Alkul.
Hvaða eitt atriði myndi fullkomna lífsgæði þín? Ný tölva.
Hvaða lag á að spila í jarðarförinni þinni? Angel of Death
með Slayer.
Hver verða þín frægu hinstu
orð? Þeir sem ekki lifa, lifa
ekki.
Hvað er næst á dagskrá? B.Ö.M.S AWAY tónleikaferð með
Tarnús Jr, Klængi og Össa. Síðan
eru plötur í vinnslu með Orrustubjarka og Pétri og úlfinum.
Tónlist Orrustubjarka má finna
á www.myspace.com/orrustubjarki. www.myspace.com/peter
and wolf. www.myspace.com/rafgashaus

■ Á niðurleið.
Borgarafundir. Orðið þreytandi að
hlusta á þá, frasarnir eru ofnotaðir og
maður trúir ekki lengur því sem fólkið
hefur að segja.

Facebook-skjall. Hvað er málið
með að skrifa á veggi hjá öðru fólki
endalaust að það sé fallegt, geggjað,
sætt?

Klámvæðing
fjölmiðla.
Þykir það
virkilega frétt
að skrifa um
klobba á
fræga fólkinu?

Ókurteis
börn. Hvert
stefnir æska
landsins þegar
fimm ára
börn svara
fullorðnu fólki með þjósti og segja því
að fara fjandans til?

Köflóttar skyrtur. Eru svo afskaplega „kúl“ þessa dagana að það
verður ekki þverfótað fyrir þeim.

Flókin matarboð. Of mikil fyrirhöfn
þýðir bara að enginn hefur tíma til að
standa í þessu. Skellið bara í næringarríka súpu!
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Heimab Magnarar Htalarar Snrur Fera DVD DVD spilarar Veggfestingar
Blgr¾jur òtvrp Vekjarar Hljmt¾ki Ferat¾ki Prentarar Blek Tlvuhtalarar
Flakkarar Ms Lyklabor Skrifanlegir diskar Tlvuvrur Fartlvutskur iPOD
gr¾jur Myndavlatskur MP3 aukahlutir Tlvuleikjahlutir Nir tlvuleikir Tlvuleikir
 bori DVD - ntt efni Serur  DVD Blue Ray diskar Snrur îdrir DVD Heimasmar
Heyrnatl Hljmbor Smahlutir GSM Myndavlar Minniskort Straujrn Frystiskpar
Blsarar Rakvlar Pizzaofnar Vogir Viftur Hrvrur Rafmagnspottar Brauvlar
Tfrasprotar Hrasuukatlar Kaffivlar Hitaknnur Senseo Kaffivlar Pottar
Pnnur Saumavlar Ryksugur Ryksugupokar Barnavrur Roomba Heilsuvrur
Batter Fjltengi Perur B-bor rbylgjuofnar êsskpar rbylgjuofnar  hillu Sjnvrp
Amerskir sskpar vottavlar Frystikistur Ofnar urrkarar Vnk¾lar Hellubor
Gufugleypar Eldavlar Heimab Magnarar Htalarar Snrur Fera DVD DVD
spilarar Veggfestingar Blgr¾jur òtvrp Vekjarar Hljmt¾ki Ferat¾ki Prentarar
Blek Tlvuhtalarar Flakkarar Ms Lyklabor Skrifanlegir diskar Tlvuvrur
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ÞETTA GERÐIST: 18. APRÍL 1906

MERKISATBURÐIR

Jarðskjálfti skekur San Fransisco

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)
LÉST ÞENNAN DAG.

„Aðeins tvennt er óendanlegt, alheimurinn og
heimska mannsins, og ég er
ekki viss um það fyrra.“
Albert Einstein var einn
þekktasti vísindamaður
20. aldarinnar. Hann fékk
Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði
árið 1921.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1906 reið
sterkur jarðskálfti yfir San
Fransico í Bandaríkjunum.
Skjálftinn, sem mældist um
8 stig á Richterskalanum,
varð snemma morguns en
hundruð manna dóu þegar
fjöldi bygginga hrundi til
grunna. Skjálftinn fannst
allt frá suðurhluta Oregonríkis til Los Angeles.
Miklir eldar brutust út í kjölfar skjálftans en ekki reyndist unnt að slökkva þá þar
sem vatnsæðar borgarinnar
höfðu orðið fyrir skaða. Til
að hefta eldana sprengdu
slökkviliðsmenn upp heilu
húsaraðirnar í borginni.

1872 Jarðskjálftar valda stjór-

Herlið var kallað út til að
aðstoða við hjálparstarf
en fékk einnig þau fyrirmæli að skjóta alla þá sem
reyndu að fara rænandi og
ruplandi um skemmd og
yfirgefin húsin.
Hinn 20. apríl voru 20 þúsund flóttamenn, sem voru
innilokaðir vegna eldanna,
fluttir yfir á skipið USS
Chicago.
Hinn 23. apríl var búið að
slökkva flesta eldana. Talið
er að um 3.000 manns hafi
dáið í hamförunum og að
um 30 þúsund byggingar
hafi eyðilagst.

tjóni á Húsavík. Meira en
hundrað manns verða
húsnæðislausir.
1903 Eldur kemur upp í húsinu Glasgow, sem stóð
milli Fishersunds og Vesturgötu í Reykjavík, en það
var stærsta hús bæjarins.
Ekki varð við eldinn ráðið
en fólk bjargarðist með
naumindum.
1944 Hermann Jónasson er kosinn formaður Framsóknarflokksins í stað Jónasar
Jónassonar frá Hriflu.
1971 Magnús Torfi Ólafsson
sigrar í spurningaþætti útvarpsins „Veistu svarið?“
Í júní sama ár er hann
kjörinn á þing og verður
menntamálaráðherra í
júlí.

Öflugt starf foreldrahúss í tíu ár
Foreldrahús fagnar í dag
tíu ára afmæli sínu en afmælisdagurinn var 8. apríl
síðastliðinn. „Við verðum
með gleði og skemmtilegar uppákomur milli tvö og
fimm í dag. Foreldrahús er í
gömlu Rúgbrauðsgerðinni í
Borgartúni 6 en við verðum
bak við húsið með grillaðstöðu í dag. Við sýnum húsið,
verðum með töframann, andlitsmálun og góðgæti fyrir
alla,“ segir Díana Ósk Óskarsdóttir, IDCT áfengis- og
vímuefnaráðgjafi hjá Foreldrahúsi.
„Ástæðan fyrir að við
höldum upp á afmælið er
sú að Foreldrahús hefur
verið að dafna og gera góða
hluti. Vímulaus æska varð til
fyrir 22 árum og Foreldrahús út frá því. Fyrir tíu
árum voru tekin 232 viðtöl
við foreldra það árið en árið
2007 voru tekin hér 1.989
viðtöl það árið þannig að
aukningin hefur verið gríðarleg. Þá erum við bara að
tala um viðtölin. Svo höfum
við verið með sjálfsstyrkingarnámskeið sem færst

RÁÐGJAFI Díana Ósk Óskarsdóttir

segir starfsemi Foreldrahúss hafa
blómstrað síðustu ár og horfir
hún björtum augum til framtíðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

hafa verulega í aukana og
erum við með um 35 námskeið á árinu og förum með
námskeið í skólana. Síðan er
eftirmeðferð sem hefur líka
blómstrað,“ útskýrir Díana
Ósk og nefnir að ungmenni
hafi vaxið í eftirmeðferð í
sínu nýja, heilbrigða lífi.

TIL HJÁLPAR Íris Marelsdóttir, formaður Hjálparsveitar skáta í Kópavogi, og Sigurður Jónsson sem hefur haft veg og vanda af því að skipuleggja

opinn dag fyrir almenning, sem haldinn verður í dag í Hafnarskemmunni við Kópavogshöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HJÁLPARSVEIT SKÁTA Í KÓPAVOGI: MEÐ OPIÐ HÚS Á 40 ÁRA AFMÆLI

Gleði, fræðsla og fyrirlestrar
,EIÈAÖJËNUSTAN
3TANDSETNING OG UMHIRÈA LEIÈA
²TVEGUM BLËM OG KRANSA

UMHIRDACOM

 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hjálparsveit skáta í Kópavogi var stofnuð fyrir fjörutíu árum af félögum skátafélagsins Kópa. „Sveitin hefur síðan þá
vaxið gífurlega, í upphafi vorum við í
einu horni Hafnarskemmunnar en nú
höfum við lagt alla skemmuna undir
okkur,“ segir Íris Marelsdóttir, formaður
hjálparsveitarinnar, sem hefur verið
félagi í sveitinni í þrjátíu ár.
Íris segir sveitina hafa þróast mjög
bæði hvað varðar búnað, mannskap og
þekkingu. „Við áttum í fyrstu aðeins
einn bíl en eigum núna fimm stóra og
vel útbúna bíla, tvo báta, tvo snjóbíla,
auk kajaka og vélsleða,“ segir Íris en
mest finnst henni þó muna um þá þróun
sem hefur orðið á fatnaði þessi þrjátíu
ár. „Mun auðveldara er að vera á fjöllum í dag því í gamla daga var maður í
bómullarstakk og lopapeysu. Í dag getur
maður valið um flís, goretex, merinóull,
þykkt og þunnt föðurland,“ segir Íris
glaðlega og bætir við að einnig hafi til-

koma GPS-tækisins orðið til að auðvelda
allar ferðir á fjöll.
Um þrjú hundruð félagar eru skráðir
í Hjálparsveit skáta í Kópavogi en Íris
segir um sextíu til áttatíu vera mjög
virka í starfinu. Á síðasta ári sinnti
sveitin sextíu útköllum en hjálparsveitin sinnir útköllum á sjó, í fjöru og á landi
auk þess sem starfandi er fjallasveit.
„Við leggjum áherslu á að vera fjölhæf,
fljót á vettvang og fagleg,“ segir Íris en
mikil áhersla er lögð á góða fræðslu og
fjölda námskeiða fyrir félaga sveitarinnar.
Á afmælisárinu verður ýmislegt
brallað. Fyrst af öllu verður þó haft opið
hús í Hafnarskemmunni í dag þar sem
boðið verður upp á ýmislegt skemmtilegt fyrir alla fjölskylduna.
„Með þessum fræðsludegi viljum
við þakka fyrir þann stuðning sem við
höfum fengið í gegnum árin,“ segir Sigurður Jónsson, sem er í þjálfunarráði

sveitarinnar og hefur haft veg og vanda
af því að skipuleggja viðburðinn. „Í
öllum krókum og kimum skemmunnar
verða fróðleiksmolar, verkleg kennsla,
myndasýningar, örnámskeið og stuttir
fyrirlestrar við allra hæfi,“ útskýrir Sigurður en sem dæmi má nefna fyrirlestra
um eldamennsku á fjöllum, hvernig skal
klæða sig rétt, umfjöllun um GPS-stillingar og ferðasögu með myndum.
„Svo er búið að skipa barnapíunefnd
þannig að börnin hafi eitthvað fyrir
stafni meðan foreldrarnir hlusta á fyrirlestra eða kynna sér annað sem er í
boði,“ segir Sigurður en farið verður
með börnin í bátsferðir, þau fá að nota
klifurvegg og fara í ratleiki.
Opið hús Hjálparsveitar skáta í Kópavogi verður í Hafnarskemmunni að
Bryggjuvör 2 í dag frá klukkan 9 til 18
og er aðgangur ókeypis. Nánari upplýsingar um dagskrána má nálgast á vefsíðunni www.hssk.is.
solveig@frettabladid.is

Nemar frumflytja verk í Salnum
Nítján nemendur útskrifast úr tónlistardeild Listaháskóla Íslands nú í
vor. Því stendur nú yfir röð útskriftartónleika en fyrstu tónleikarnir
voru 31. mars og þeir síðustu verða
14. maí næstkomandi.
Næstu tónleikar í röðinni verða
mánudaginn 20. apríl. Þá verða tónsmíðatónleikar í Salnum í Kópavogi.
Þar verða frumflutt verkin Norðaustur eftir Harald Rúnar Sverrisson, Kveðjusöngur eftir Helgu
Ragnarsdóttur og Veikleikar eftir
Hauk Ísfeld Ragnarsson en þau eru
öll að útskrifast í vor með BA-próf í

tónsmíðum. Stjórnandi á tónleikunum er Úlfar Ingi Haraldsson. Tónleikarnir hefjast klukkan 20.
Útskriftartónleikar Listaháskólans
eru kjörið tækifæri til að skyggnast
inn í framtíð íslensks tónlistarlífs,
en margir þeirra nemenda sem þar
koma fram hafa þegar vakið athygli
sem efnilegir listamenn, og stefna
ýmist að því að hella sér út í atvinnulífið, eða í framhaldsnám við virtar
erlendar stofnanir.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir en flestir tónleikanna fara
fram í Salnum í Kópavogi.

ÚTSKRIFTARNEMAR Haraldur, Helga og

Haukur.
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Ferðalag til sjálfsþekkingar
Námskeið sem byggir á sjálfsþekkingu og heilun verður haldið í Skálholti helgina 24.-26. apríl. Leiðbeinendur eru Björg Einarsdóttir, sjúkranuddari og reikimeistari og Ólöf
Sverrisdóttir, leikari, leikritshöfundur og leikstjóri. Þær munu nota leiklist, dans, tjáningu í máli og myndum,
ásamt hefðbundnum hugleiðsluaðferðum til að hjálpa fólki að nálgast sinn
innsta kjarna en í kreppu er oft talað
um að fólk leiti inn á við og rækti sinn
innri mann og er námskeiðið tækifæri
til að gera það.
Á þessu ferðalagi inn á við kynnast
þátttakendur því hvar styrkur þeirra
liggur og hvaða þætti þeir vilja leggja
áherslu á að styrkja. Þetta er einnig
gott tækifæri til að taka sér frí frá erli
dagsins og endurnýja lífsorkuna.

Námskeiðið er haldið í fallegu húsnæði með tveggja manna herbergjum
með uppbúnum rúmum og sturtu. Umhverfið er einnig yndislegt, með fallegum gönguleiðum og heitum potti.
Heilnæmt grænmetisfæði sem gleður
bragðlaukana og styrkir líkamann er
innifalið.
Námskeiðið fer fram í sumarbúðunum í Skálholti, þangað er rúmlega
klukkustundar akstur frá Reykjavík.
Það stendur frá klukkan 17 föstudaginn 24. apríl til klukkan 16 sunndaginn
26. apríl. Námskeiðsgjaldið er 32.000
krónur. Síðasti skráningardagur er
mánudagurinn 20. apríl.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför okkar
elskulegu móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Fjólu Bjarnadóttur
Kirkjuvegi 5, Keflavík.

Þökkum veitta aðstoð,
Stefán Haraldsson
Svanhildur Kjær
Guðrún Haraldsdóttir
John Bridger
barnabörn og barnabarnabörn.

NÁMSKEIÐ Í SKÁLHOLTI Þær Björg Einarsdóttir og Ólöf Sverrisdóttir halda námskeið í
Skálholti um kosningahelgina.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Símonardóttir
Hrafnistu, Reykjavík,

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug vegna andláts og útfarar
elsku föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Guðmundar Ólafs
Finnbjörnssonar
Bugðulæk 18, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki B-4,
Landspítalanum í Fossvogi, fyrir kærleiksríka
umönnun.
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir
Laufey Guðmundsdóttir
Sigríður Guðmundsdóttir
Helga Guðmundsdóttir
afabörn og langafabarn.

Haukur Garðarsson
Gylfi Georgsson
Brynjólfur N. Jónsson
Sigurður Einar Einarsson

Ástkær eiginkona mín, móðir, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma og systir,

Ásgerður Jónasdóttir
Seljahlíð 3i, Akureyri,

Guðfinna Jóhannesdóttir,
Gógó

Valgerður Kr. Gunnarsdóttir Guðmundur S. Sveinsson
Símon Á. Gunnarsson
Guðrún M. Benediktsdóttir
Kristján Gunnarsson
Sjöfn Sigþórsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

sem lést á heimili sínu 12. apríl, verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju 22. apríl kl. 13.30. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Heimahlynningu Akureyrar.
Sveinn Ingi Halldórsson
Kolbrún Jónsdóttir
Pétur Tyrfingsson
Hanna G. Sveinsdóttir
Eiríkur Þórðarson
Ómar Örn Bjarnþórsson
Friðrik, Steinar, Elmar, Atli Gunnar
og systkini hinnar látnu.

Ástkær stjúpfaðir minn, tengdafaðir,
afi og langafi,

Eiríkur Elí Stefánsson
fyrrverandi skrifstofustjóri,
Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,
Ástkær móðir mín, amma okkar og langamma,

sem andaðist að kvöldi 11. apríl, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 21. apríl kl. 15.00.

Jóna Margrét Sigurðardóttir
Brekkulandi 6, (Gili) Mosfellsbæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, fimmtudaginn 9. apríl.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
21. apríl kl. 13.00.

lést á hjúkrunarheimilinu Eir laugardaginn 11. apríl.
Hann verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju í Reykjavík
mánudaginn 20. apríl kl. 11.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent á
Minningarkort Hringsins til styrktar veikum börnum
á Íslandi.
Grétar H. Óskarsson
Ingibjörg G. Haraldsdóttir
Eiríkur Á. Grétarsson
Lisa Grétarsson
Ragnheiður Ýr Grétarsdóttir
Guðbrandur Magnússon
Haraldur E. Grétarsson
Mjöll Þórarinsdóttir
og barnabarnabörn.

Heiðarvegi 18, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 13. apríl.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn
21. apríl kl. 14.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið.

Sigurdór Rafn Andrésson
Sigurður Gunnar Andrésson
Guðný Arnardóttir
Andrés Guðni Andrésson
Jenný Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæru móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Heiða Björk Heiðarsdóttir
Karen Guðfinna Guðmundsdóttir
Brynja Dögg Brynjarsdóttir
Eggert Þór Ólason
Heiðar Aron, Jenný Björk, Kjartan Þórir og Sigurður Freyr.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Borghildar G.
Guðmundsdóttur

Arngrímur Ingimundarson

frá Harðbak á Sléttu, Dalbraut 20,
Reykjavík.

kaupmaður, Grettisgötu 2a,

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður, dóttur, ömmu
og systur,

Helgu Sifjar Jónsdóttur
Skagabraut 28, Garði.

andaðist fimmtudaginn 16. apríl 2009. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 30. apríl klukkan
13.00.
Ingileif Arngrímsdóttir
Sigmar Æ. Björgvinsson
Jóhanna Arngrímsdóttir
Snorri B. Ingason
Sigríður Arngrímsdóttir
Grettir K. Jóhannesson
Gíslunn Arngrímsdóttir
Gunnlaugur S. Sigurðsson
og afabörnin.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítala Fossvogi,
deild 4B, fyrir elskulegheit í hennar garð.
Hildur Jónsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Árni Stefán Jónsson
Jakobína Jónsdóttir

Helga Ingibergsdóttir

Maria Hedin Jonsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinsdeildar
Landspítalans við Hringbraut, og starfsfólks D-deildar
og heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
Guðmundur Örn Ólafsson
Halldór Kr. Guðmundsson
Magni Freyr Guðmundsson
Kristjana Vilborg
Þorvaldsdóttir
Linda Guðmundsdóttir
Martin King
Ólafur Örn Guðmundsson
Íris Birgitta Hilmarsdóttir
Guðmundur Jökull Guðmundsson
Jón H. Jónsson
Soffía Karlsdóttir
barnabörn og systkini.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Unnar Steindórsdóttur
Vatnskoti 2, Þykkvabæ,

sem lést miðvikudaginn 25. mars á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands. Sérstakar þakkir til starfsfólks á
Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Guði blessi ykkur öll.
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Gunnar Guðmundsson, börn, tengdabörn, barnabörn og
barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Geirþrúður Brynjólfsdóttir
Austurbyggð 17, Akureyri, áður til heimilis
að Tjarnalundi 1, Akureyri,

lést sunnudaginn 12. apríl. Útför hennar fer fram frá
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 21. apríl kl. 13.30.
Árdís Björnsdóttir
Anna Björnsdóttir
Birna Björnsdóttir
Smári Björnsson
ömmu- og langömmubörn.

Ingvar Þorvaldsson
Hólmgeir Valdimarsson
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Ný sumardekk
Dekkjaskipti

18. apríl 2009 LAUGARDAGUR

Drengurinn grætur góðærið

Opið í dag3
frá 9 til 1ax1
á öllum M
stöðvum
rrarvogi
Lokað í Kna

Sparaðu, láttu

skipta um dekkk hjá Max1

Þ

ar sem þvottadrengurinn hefur heimilishaldið mikið til á sinni könnu hefur
hann þurft að beita útsjónarsemi í innkaupum og allri matreiðslu, eftir því sem
matarkarfan hækkar í verði. Hann stendur
sig með prýði og skipuleggur innkaupin eins
og hússtjórnarskólagenginn sé. Kreppan
gerir honum þó lífið leitt á fleiri en einn
hátt því meðan góðærið lék við hvern hans
fingur gat hann leyft sér að láta heimilisþvottinn hlaðast óhóflega upp. Þegar í óefni
var komið gat hann bara brunað með hann á
atvinnuþvottahús þangað sem
hann gat svo sótt hann samanbrotinn og hreinan daginn eftir
gegn greiðslu. Svona lúxus
getur hann ekki leyft sér í dag.
Enda grætur drengurinn góðærið meðan hann hleður í hverja
vélina á fætur annarri og hengir
upp á snúrur dag eftir dag.

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður
Tryggvadóttir

Umfelgun og ný dekk á góðu verði
Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu sumardekkin hjá Max1 á góðu verði.
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.
Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is
Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.
Skoðaðu www.max1.is

Kreppan hefur ekki truflað mín verkefni á
heimilinu eins þar sem þau snúast aðallega
um uppvask og tiltekt. Það var helst að góðærið byði upp á þann möguleika að panta
heimsendan mat öðru hvoru og þá fylgdi
því auðvitað ekkert uppvask. En drengurinn situr í súpunni. Nú sér hann nefnilega
fram á enn versnandi ástand í þvottamálum
heimilisins en innan fárra daga mun drengurinn verða faðir í annað sinn. Verð á bréfbleium hefur hækkað svo úr hófi fram að
taubleiur eru nú orðnar almenn nauðsyn,
en ekki bara dyntir í umhverfisþenkjandi
hippum. Þvottadrengurinn myndi seint teljast til þess hóps. Hann mun því
gráta góðærið enn meira þegar
hann hefst handa við að mylja
úr og þvo heilu fjöllin af taubleium, dag eftir dag næstu 730
daga eða svo. Blessaður drengurinn.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þú stóðst þig
frábærlega Og þú
varst...
Kamilla!

Aumkunarverður!
Ég veit!

Hún er að fara að
eignast tvíbura í
herbergi 212!

Uss...

Ég kem! Fyrst
ég er mættur
hingað!

Þú sparar
kr. 9.210

■ Gelgjan
Mikael!
Þú ert
aleinn!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvar er
Helga?

Á klósettinu
held ég.

Hvernig
líður þér
yfir því?

Við Helga erum
ekki límd saman!
Stundum er
gott að vera Einmitt!
einn...

... vera við
sjálf.
Ég meina
ég sjálfur.

■ Handan við hornið

Vá! Samdirðu ljóð
fyrir mig á
meðan ég
var í burtu?

Eftir Tony Lopes

FÉLAG
HANDSTERKRA

Sparaðu
með Miele
Nýja S2120 ryksugan frá Miele er lágvær, létt, kraftmikil
og með stórum poka. Hún fæst í rauðu og bláu.
Parketbursti að andvirði kr. 9.210 fylgir frítt með.

Togið
fast

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Störukeppni!
Sá fyrsti sem blikkar
tapar!

Þarna fékk ég þig til
að líta undan.

TILBOÐ
Kr. 23.414*
Opið í dag laugardag frá kl. 11:00-15:00
*tilboð gildir á meðan birgðir endast.

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

■ Barnalán
Hvað?!?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég lofaði Bínu
að við myndum
passa á meðan
þau eru á Havaí.

Sex börn? Erum
við með sex börn
um helgina??

Nei, nei. Ekki
sex börn.

Guði sé lof!

Þrjú þeirra eru enn
þá ungbörn.
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GÆGÐIST Á GLUGGA Hin 26 ára Miranda

Tozier-Robbins var tekin við að gægjast
á gluggana hjá Britney Spears.
NORDICPHOTOS/GETTY

Braust inn á
lóð Britney

Kona að nafni Miranda TozierRobbins var handtekin á landareign Britney Spears á fimmtudagsmorgun. Tozier-Robbins,
sem er 26 ára, var staðin að verki
fyrir utan hús söngkonunnar í
Calabasas í Kaliforníu, þar sem
hún gægðist á glugga, klædd í
felulitum frá toppi til táar, með
myndbandsupptökuvél og bakpoka.
Þegar öryggisverðir komu auga
á Tozier-Robbins og báðu hana
kurteisislega að yfirgefa landareignina brást hún hin versta við
og neitaði að fara. Hún var að
lokum flutt nauðug á lögreglustöð og mun þurfa að mæta fyrir
rétt 16. júní. Britney Spears var
ekki á heimili sínu þegar atvikið
átti sér stað, hún var í stödd í Los
Angeles Staples Centre þar sem
hún var með tónleika.

Dularfull
dánarorsök
Lögregluyfirvöld í Flórída hafa
útilokað að mágur bandarísku
leikkonunnar Katie Holmes hafi
verið myrtur. Joseph Jeffrey
Fretti fannst meðvitundarlaus
á heimili sínu og var fluttur á
sjúkrahús í skyndi þar sem hann
lést. Fretti var giftur elstu systir Katie, Tamera, en þau höfðu
átt í hjónabandserfiðleikum og
Tamera hafði sótt um skilnað í
febrúar.
Dr. Russell Vega hjá rannsóknardeild lögreglunnar í Flórída
sagði í samtali við fjölmiðla að hann hefði
ekki fundið dánarorsökina. „Við munum
gera allar rannsóknir sem nauðsynlegar eru til að finna út
hvað varð Fretti að
bana,“ sagði Vega.
SORG Mágur

162 / AKUREYRI

410 4000 | landsbankinn.is
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Komdu við í útibúinu á Akureyri
eða hringdu í okkur í síma 410 4000.
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bandarísku
leikkonunnar
Katie Holmes lést
nýverið. Ekki er
vitað hvað varð
honum að bana.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 18. apríl 2009
➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
„The Untouchables“ kvikmynd Brians
De Palma í Bæjarbíói við Strandgötu 6 í
Hafnarfirði. Nánari upplýsingar á www.
kvikmyndasafn. is.

Miðasala í síma 555 2222 og á

➜ Tónleikar
12.00 Stórsveit Reykjavíkur stendur

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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fyrir Stórsveitamaraþoni í Ráðhúsi
Reykjavíkur milli kl. 12 og 17.30.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
14.00 Sinfóníuhljómsveit Íslands
verður með fjölskyldutónleika í Háskólabíói við Hagatorg þar sem flutt verður
verkið Þyrnirós eftir Tsjaíkovskí. Einnig
koma fram dansarar úr Listdansskóla
Íslands og Halldór Gylfason.
17.00 Flautuleikarinn
Melkorka Ólafsdóttir
verður með tónleika í
Salnum við Hamraborg
í Kópavogi sem bera yfirskriftina „Sögur af fuglum
og furðufuglum“.
17.00 Sálumessa (Requiem) eftir
Karl Jenkins verður flutt í Lindakirkju
við Uppsali í Kópavogi. Um 170
manns taka þátt í flutningnum frá
Samkór Kópavogs, Skólakór Kársness
og Strengjasveit Tónlistarskóla Kópavogs.
18.30 Hljómsveitarkeppnin „Wacken
Metal Battle“ fer fram á Dillon Sportbar við Trönuhraun 10 í Hafnarfirðinum.
Húsið opnar kl. 18.
20.00 Fransk-íslenska
hljómsveitin Klezmer
Kaos verður á Nasa
við Austurvöll. Einnig
kemur fram hljómsveitin Múgsefjun.
Húsið opnar kl. 20.
20.30 Bubbi Morthens spilar nýtt efni
í bland við eldra á Græna hattinum við
Hafnarstræti á Akureyri. Húsið opnar
kl. 20.
21.30 Hvanndalsbræður og Ljótu hálfvitarnir spila á tónlistarhátíðinni „Stundum fór ég norður“ á Kaffi Rósenberg
við Klapparstíg

➜ Dansleikir
Á móti sól verður á Players við Bæjarlind 4 í Kópavogi.

➜ Síðustu forvöð
Lísa K. Guðjónsdóttir sýnir steinskúptúra
á Náttúrufræðistofu Kópavogs
við Hamraborg 6a. Sýningu
lýkur á sunnudag. Opið
mán.-fim. kl. 10-20, fös. kl.
11-17 og um helgar kl. 13-17.

➜ Opnanir
14.00 Indverski listamaðurinn
Baniprosonno opnar sýningu á olíumálverkum og pennateikningum hjá
Listamönnum við Skúlagötu 21 kl. 14-17.
Opið mán.-fim. kl. 9-18
15.00 Ragnhildur Ágústsdóttir opnar
sýninguna „Memento Mori“ í Galleríi
Fold við Rauðarárstíg. Opið lau. kl. 1016 og sun. kl. 13-16.
➜ Rússneskir dagar
Rússneskir dagar 16.-18. apríl í Bókasafni Kópavogs við Hamraborg 6.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
Opið mán.-fim. kl. 10-20, fös. kl. 11-17
og lau.-sun. kl. 13-17.
14.00 Fræðslumynd um geimferðir
á 20. öld og rússnesk sögustund fyrir
börn.

➜ Ratleikur

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Sunnudagur 19. apríl 2009
➜ Tónleikar
13.00 Kammerhópurinn Nordic Affect
flytur verk eftir Händel og fleiri í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu 15.
aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
17.00 Sópransöngkonan Alexandra Chernyshova verður með
útgáfutónleika í Salnum
við Hamraborg í Kópavogi þar sem hún ásamt
Jónasi Ingimundarsyni
mun flytja verk m.a. eftir
Rachmaninov.
20.00 Sópransöngkonurnar Auður
Gunnarsdóttir, Elín Ósk Óskarsdóttir,
Hulda Björk Garðarsdóttir og Þóra
Einarsdóttir verða með tónleika í
Íslensku óperunni við Ingólfsstræti.
20.00 Stúlknakórinn Graduale Nobili
verður með tónleika í Langholtskirkju
við Sólheima þar sem á efnisskránni
verða m.a. verk eftir Javier Busto og
Francis Poulenc.
➜ Sýningar

14.00 Íslenski fjallahjóla-

Sýningin Förumenn og flakkarar hefur
verið opnuð í Laxdalshúsi við Hafnarstræti 11 á Akureyri. Sigurgeir Guðjónsson sagnfræðingur og Þórarinn
Blöndal mynlistarmaður standa að
sýningunni. Opið sun. kl. 14-17.

klúbburinn býður öllum í
ratleik í tengslum við Ferðafögnuð, hátíð ferðaþjónustunnar. Nánari upplýsingar og
þátttökuseðill á www.ifhk.is.

➜ Uppákomur

➜ Dansleikir

17.00 Uppákoma verður í tengslum

við sýninguna „Opið - til eru hræ“ í
Kling&Bang við Hverfisgötu 42. Dansverk, tónlistargjörningur, list o.fl. Nánari
upplýsingar á http://this.is/klingogbang

20.00 Dansleikur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður að
Stangarhyl 4. Hljómsveitirn Klassík
leikur danslög við allra hæfi.

➜ Leiðsögn

➜ Leiðsögn

14.00 Marta María Jónsdóttir og Magnús Helgason verða með leiðsögn um
sýninguna Málverkasýning sem nú
stendur yfir í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12, milli kl. 14 og 16.
Fjölbreytt dagskrá verður í tengslum við
„Ferðafögnuð“, hátíð ferðaþjónustunnar
þar sem í boði verður m.a. ævintýraferðir, sjóstöng, útsýnisflug, fjórhjólaferðir og
margt margt fleira. Dagskrá og nánari
upplýsingar á www.ferdafagnadur.is.

15.00 Guðrún Kristjánsdóttir verður
með leiðsögn um sýningu sína „Veðurskrift“ sem nú stendur yfir í Hafnarborg
við Strandgötu í Hafnarfirði.
15.00 Bjargey Ólafsdóttir verður með
leiðsögn um sýningu sína „Stungið af
til Suður-Ameríku“ í Listasafni ASÍ við
Freyjugötu 41.
17.00 Síðasti sýningardagur „Opið - til
eru hræ“ í Kling&Bang gallerí. Leiðsögn
verður um sýninguna og kl. 18 verður
sýningunni formlega lokið með gjörningnum ListMessa.

➜ Myndlist

➜ Listamannaspjall

Ingólfur Arnarsson hefur opnað sýningu í Suðsuðvestur við Hafnargötu 22 í
Reykjanesbæ. Opið um helgar kl. 14-17.

15.00 Sjón fjallar um
kynni sín af listamanninum Alfreð Flóka og
súrrealisma ásamt því að
lesa upp ljóð í Listasafni
Reykjavíkur við Tryggvagötu. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.is.

➜ Útivist

➜ Sýningar
Sýning um kosningar og aðdraganda
þeirra hefur verið opnuð á ganginum í
Þjóðarbókhlöðunni við Arngrímsgötu 3.
Opið mán.-fim. kl. 8.15-22, fös. kl. 8.1519, lau. kl. 10-17 og sun. kl. 11-17.

Ódó á gjaldbuxum

Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

Frumsýnt sunnudag
19.apríl kl 20.
Næstu sýningar:

23.apríl, 25.apríl, 30.apríl
og 2.maí.
Miðasala í síma 555 2222 og miði.is

2009
ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN KYNNIR
EINSTAKAN VIÐBURÐ Í BLÁA LÓNINU
MIÐVIKUDAGINN 22. APRÍL

TRANSAQUANIA - OUT OF THE BLUE
Höfundar: Erna Ómarsdóttir – Damien Jalet – Gabríela Friðriksdóttir
Tónlist: Ben Frost – Valdimar Jóhannsson

Alþjóðlega þekktir listamenn og dansarar ÍD koma saman og skapa einstakan dans og listviðburð þar
sem leikhúsið er Bláa Lónið sjálft og áhorfendur taka sér sæti í heitum jarðsjónum. Að lokinni sýningu
verður vetur kvaddur og sumri fagnað í Lava sal Bláa Lónsins og allir stíga dans saman.

Miðaverð aðeins kr. 3000
Miðasala í síma 568 8000 og á www.id.is
Sætaferðir verða í boði með Kynnisferðum
Bókanir á www.re.is
Mæting kl. 21:30 – Munið sundfötin!

18. apríl kl. 14

Cinzia D’Ambrosi ljósmyndari, verður með leiðsögn um sýningu sína Myrkur sannleikur - Kolanámumenn í Kína. Leiðsögnin fer fram á ensku kl. 14
Sunnudaginn 19. apríl kl. 14 og
sumardaginn fyrsta 23. apríl kl. 14

Alli Nalli og tunglið

Möguleikhúsið sýnir leikrit byggt á sögum
Vilborgar Dagbjartsdóttur. Fyrir áhorfendur á aldrinum 1-7 ára

Brúðusýning

Leikbrúðulands

Draumsýnir

Magnús H. Gíslason
í Boganum

Vissir þú...

I
AÐEINS ÞESS
!
EINA SÝNING

www.moguleikhusid.is
Aðgangseyrir kr. 1.500

að í Gerðubergi er frábær aðstaða
fyrir ráðstefnur, fundi, námskeið
og veislur. Salir og fundarherbergi
fyrir 8-120 manns.

Kaffihús
Hádegisverður
Veisluþjónusta
galleryfiskur.is

Fjölbreyttur tækjabúnaður er til staðar

Viltu vera vinur Gerðubergs? Kíktu á www.facebook.com!
Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

www.ferdafagnadur.is
Aðgangur
ókeypis
nema ann
að sé teki
ð fram

Geymdu auglýsinguna
Framhald dagskrár á bls. 49.

Dagskrá laugardaginn 18. apríl 2009
Reykjanes
Kl.07:00-23:30

Aðal-Braut
Kleinuhringir, snúðar, skinkubökur og graskersbrauð á
tilboði í bakaríinu.
Kókómjólk og snúður kr 279.Aðal-Braut, Víkurbraut 31, Grindavík.

Ganga með leiðsögn hefst við Bótina (Stóru-Bót) kl. 13.
Gangan er í tengslum við uppsetningu á nýju söguskilti
við Bótina.
Saltﬁsksetur Íslands, Hafnargata 12a, Grindavík.

á landinu og stórmerkileg sýning sem heitir Heimskautin
Heilla.
Börnin gleyma sér við rannsóknir í Fræðasetrinu í Sandgerði.
Ókeypis aðgangur.
Fræðasetrið í Sandgerði, Garðvegi 1.

Kl.11:30-15:30

Kl.22:00

Veitingahúsið Vitinn
Dansleikur, Hermann Ingi JR leikur fyrir gesti á káetukendiri.
Húsið opnar kl 22.00 frítt inn til 24.00.
Gamla góða Vita-stemmingin. 20 ára aldurstakmark.
Veitingahúsið Vitinn, Vitatorg 7, Sandgerði.

Orkuverið Jörð, Reykjanesvirkjun

Kl.13:00-18:00

Byggðasafnið í Garði

Flughótel

Sundlaugar Reykjanesbæjar og Vatnaveröld

Tilboð 2 fyrir 1.
Orkuverið Jörð, Reykjanesvirkjun, Hafnargötu 29.

Sundlaugin í Njarðvík, Sundlaugin Akurskóla, Vatnaveröld
í Reykjanesbæ.

Kl.12:00-22:00

Afsláttur 20% af gistingu og 15% af öllum mat.
Flughótel, Hafnargötu 57, Reykjanesbæ.

Mamma mía

Leiðsögn um safnið og kynning á vörum og lendingum í
Garði þá verður stóri vitinn opinn og sagt frá skipsströndum
á Garðskagaﬂös.
Byggðasafnið í Garði, Skagabraut 100, Garðskaga

20 % afsláttur af matseðli.
Mamma mía, Hafnargata 7a, Grindavík.

Hótel Keﬂavík

Kl.15:00-17:00

7000 kr afsláttur af DeLux herbergjum.
Vatnsnesvegi 12 , Reykjanesbæ.

Kl.08:00-18:00

Kl.10:00-15:00

Sundlaug Grindavíkur
Opið kl 10:00 - 15:00.
Frítt í sund.
Sundlaug Grindavíkur, Austurvegi 1, Grindavík.

Kl.13:00-17:00

Duushús

Humarsúpa á tilboði milli 11:00-14:00.
Veitingahúsið Brim, Hafnargata 9, Grindavík.

-Bátasafn Gríms Karlssonar
-Listasafn Reykjanesbæjar
-Völlurinn
Frítt inn.
Duushús, Duusgötu 2-8 Reykjanesbæ.

Kl.11:00-18:00

Kl. 13:00 – 17:00.

Saltﬁsksetur Íslands

Jöklaljós kertagerð

Saltﬁskur í sögu þjóðar, kafﬁteria og glæsilegt útsýni yﬁr
aﬂahæstu höfn landsins. Upplýsingamiðstöð Grindavíkur er
einnig til húsa í setrinu, þar sem upplýsingar um Reykjanes
og Krýsuvík og að sjálfsögðu um ferðaþjónustu í Grindavík.
Hægt er að fara í skipulagðar ferðir frá Bláa lóninu með
Grindavíkurferðum Salty Tour um Grindavík og með viðkomu
í setrinu.
Frír aðgangur í safnið, heitt á könnunni.
Menningar- og sögutengd 1-2 tíma gönguferð.

10% afsláttur af öllum vörum í tilefni sumarkomunnar.
Jöklaljós kertagerð, Gróﬁn 2, Reykjanesbæ.
Kl.13:00-17:00

Kl. 11:00-14:00

Veitingahúsið Brim

Veitingahúsið Vitinn
Kafﬁhlaðborð verð kr. 1.450.á mann
hálft verð f. 6-12 ára, 0-6 ára frítt.
Veitingahúsið Vitinn, Vitatorg 7, Sandgerði

Hótel Keilir

Kl.16:00-21:00

Fjórhjólaævintýri

Lukku Láki

Fjórhjólaævintýri býður 2 fyrir 1 í allar ferðir miðað við að
það séu tveir á hjóli. Boðið er uppá 1-4 klst fjórhjólaferðir
í fallegri náttúru á Reykjanesinu, lengri ferðir eftir samkomulagi .
Fjórhjólaævintýri, Tangasund 1, Grindavík.

Tilboð á hamborgurum og pizzum.
Lukku Láki, Hafnargata 6, Grindavík
Kl.18:00-20:00

Söluturninn
Tilboð á subs.
Söluturninn, Víkurbraut 62, Grindavík.

Heimagisting Borg
Tveggja manna herbergi á verði eins manns herbergis.
Heimagisting Borg, Borgarhrauni 2, Grindavík.
Kl.12:00-15:00

Fræðasetrið í Sandgerði
Fræðasetrið í Sandgerði er safn sem tengir saman mann og
náttúru, þar eru til sýnis uppstoppaðir fuglar, minkur, refur,
selir, allskonar bein úr hvölum,lifandi sjávardýr í sjóbúrum
ásamt skelja og ﬁðrildasafni, einnig er þar eini Rostungurinn

Aﬂáttur 20% af öllum herbergjum.
Hótel Keilir, Hafnargötu 37, Reykjanesbæ.

Kl.18:00-22:00

Aþena - hannyrða og gjafavöruverslun

Kafﬁ Duus

10% afsláttur af sængurfatnaði og 15% afsláttur
af nærfötum og sokkum.
Aþena, hannyrða og gjafavöruverslun, Hafnargata 6.

Tilboð 15% afsláttur af kvöldmáltíð.
Kafﬁ Duus, Duusgötu 10, Reykjanesbæ.
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> LOKASÝNING FATAHÖNNUNARNEMA
Næstkomandi miðvikudag, síðasta vetrardag, munu
nemendur á lokaári í fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands sýna afrakstur náms síns á glæsilegri
tískusýningu i Hafnarhúsinu. Einn prófdómara er
Louise Wilson sem er yfir mastersnámi í fatahönnun
við St. Martins-skólann í London. Fötin verða áfram
til sýnis á Kjarvalsstöðum til 3. maí.

OKKUR
LANGAR Í
…

Gullfallegan
gagnsæjan
topp sem
lítur út eins
og skikkja
frá Einveru,
Laugavegi.

Æðislegt
rakagefandi
mistur fyrir
andlit til að
nota hvenær
sem er dagsins
frá Make Up
Store. Algjört
möst fyrir
tölvunotendur. Fæst í
Kringlunni.

Nærandi og fegrandi
Immortelle-krem frá
franska snyrtivörufyrirtækinu L‘Occitane til að
fríska upp húðina eftir
veturinn.
utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

TÖFF Flottur
grænn pels
við svartar
buxur og
bol.

HIMINHÁ Geggjuð
þröng stígvél sem
ná upp á læri.

Hvað næst?
Í gegnum aldirnar og áratugina hafa ætíð myndast litlir þjóðfélagshópar sem deila sömu lífssýn, fatastíl, tónlistarsmekk og almennri
fagurfræði. Heimurinn hefur fengið að njóta nærveru bítnikka, rokkara, pönkara, gothara, „grunge“, moddara og hippa og hér á landi hafa
minni og séríslenskir hópar skotið upp kollinum. Eftirminnilegastir
eru hnakkarnir, með sína rökuðu hnakka, strípur og appelsínugulan
litarhátt og dúndrandi teknótónlist en þeir eru víst enn til í ákveðnum bæjarhlutum. Rokkarar, treflar og krútt lifa góðu lífi í miðbænum
ásamt „bara vá“-genginu svokallaða sem samanstendur af ungu fólki í fötum frá Kron Kron
sem er ötult við að dásama fatasmekk hvers
annars. Goth-tískan þótti dálítið jaðar og töff
í fyrrasumar en dó drottni sínum í byrjun árs
þegar hún komst út í „meinstrímið“ með Emokrökkum, vampírumyndum og South Park. Nú
spyr maður sig hver verði eiginlega næsti hópurinn til að myndast og hvaða æði verði næst?
Er það „grunge“, ásamt köflóttum skyrtum,
lopahúfum og post-rokk tónlist? Munu moddararnir aftur komast í tísku og hópar af svartklæddu fólki í támjóum skóm með Marc Bolan-klippingar og ælæner
streyma um strætin? Eða hvernig væri að gerast hippi og gera hústökur, taka upp kommúnulifnað og athuga hvort maður kemst upp með
að rækta maríjúana í kryddjurtasettinu frá Kokku? Eða kannski að
„sækadelían“ sé málið ásamt loðfeldum, kringlóttum sólgleraugum og
síðu hári. Það gefur auga leið að andleg uppvakning, nirvana og möntrur koma í kjölfar peningjahyggjunnar og Gucci-plebbaskapar góðærisins og rói okkur á krepputímum. Dalai Lama er líka að koma til
landsins bráðlega og er ekki um að gera að snobba fyrir honum? Eða
kannski að listamenn, heimspekingar og bókmenntaspekúlantar taki
bara yfir bæjarlífið ásamt spekingslegum höttum og hvítum treflum í
anda Sigga Páls og sitji í heimspekilegum umræðum yfir „chai latte“ á
kaffihúsunum. Nýir tímar hljóta að kalla á nýja og skemmtilega þjóðfélagshópa og ég bíð spennt eftir því hvað kemur næst.

TÖFFARATÍSKA HJÁ GUCCI

Stuttir kjólar, sólgleraugu
og rokkaðar leggings
„Hjá okkur er engin kreppa,“ sagði ítalski hönnuðurinn Frida Giannini spurð um
haust- og vetrarlínu Gucci fyrir 2009. „Gucci-stelpan lifir bara fyrir næsta partí.“
Línan er sérlega klæðileg og samanstendur af flottum, stuttum kjólum í svörtu,
smaragðsgrænu og fjólubláu við rokkaðar leggings, pelsa, stígvél sem ná upp á
læri og sólgleraugu. Skemmtilegt lúkk sem auðvelt er að stæla.
- amb

RENDUR

Glæsilegur
fjólublár
skikkjukjóll
við þröngar
svartar leggings.

GLÆSILEGT

Flottur svartur
kjóll í anda
níunda áratugarins með belti
við leggings.

ÞÆGILEGT

Sniðug samsetning sem
klikkar ekki,
víður svartur
toppur við
þröngar
leggings.

GRÆNT

Flottur
stuttur kjóll
með einum
hlýra við
leggings og
hælaskó.

ROKKAÐ

Glitrandi
leggings
við stuttan
svartan kjól
og pels.

GRÍÐARLEGT ÚRVAL

AF MONGOOSE
BARNAHJÓLUM Á
FRÁBÆRU VERÐI FYRIR
SUMARDAGINN FYRSTA.

0

17.99
Twinkle 12” (2-4 ára)

0
22.90
motivatormini 20” (5-7 ára)

með hjálpardekkjum .

með fótbremsu

Blaze 20” (5-7 ára)
með fótbremsu

0

17.99

Til í fleirum litum

Moto Micro 12” (2-4 ára)
með hjálpardekkjum .

0
31.90
Rockadile AL 20” (6-8 ára)
Álstell 7 gírar og demparar að framan. Standari fylgir.

0

19.90
Moto Micro 16” (4-6 ára)
með hjálpardekkjum .

Til í fleirum litum

0
38.90

0

19.90
Moto Micro 16” (4-6 ára)

Rockadile AL 24” (8-11 ára)

með hjálpardekkjum .

Álstell 21 gírar og demparar að framan. Standari fylgir.

WWW.GAP.IS

ATH!
OPIÐ
SUMARDAGINN FYRSTA
6

FIMMTUDAGINN 23.APRÍL
FRÁ 12-16
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HIN HLIÐIN SIGRÍÐUR MOGENSEN FRÉTTAKONA

> VILL MEIRA JAFNVÆGI

Er hreinskilin og gefst aldrei upp

Keira Knightley óttast að ferill sinn
muni binda enda á fjögurra ára samband hennar og Rupberts Friend. Í viðtali
við ástralska tímaritið Marie Claire segist hún vilja finna betra jafnvægi milli
sambandsins og vinnunnar. „Það
er erfitt að vera í sambandi þegar
maður vinnur svona mikið. Maður
þarf að hugsa um hvað skiptir raunverulega máli. Ef maður einbeitir sér
bara að ferlinum mun koma sá dagur
að maður verður einmana,“ segir
Knightley.

Hvað er að frétta? Ég er að leggja
lokahönd á BS-ritgerðina mína í
hagfræði við HÍ og svo er nóg að
gera í vinnunni. Þannig að ég hef
lítinn frítíma þessa dagana, sem
bitnar á líkamsræktinni sem ég
hef vanrækt að undanförnu.
Augnlitur: Grænn.
Starf: Fréttakona.
Fjölskylduhagir: Í sambúð með
Þórði Gunnarssyni.
Hvaðan ertu? Ég er uppalin í
Hafnarfirði, en hef búið í Reykjavík
núna í mörg ár.
Ertu hjátrúarfull? Ekki í dag, en
þegar ég var lítil notaði ég alltaf
sama hárbandið í fótboltaleikjum, þangað til það slitnaði af
ofnotkun.

folk@frettabladid.is

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn:
Fyrstu seríurnar af Grey’s Anatomy
voru frábærar. Svo klikkar Seinfeld
aldrei.
Uppáhaldsmaturinn: Grillaðar
svínalundir og fajitas.
Fallegasti staðurinn: Goa á
Indlandi.
iPod eða geislaspilari: iPod.
Hvað er skemmtilegast? Að vera
áhyggjulaus í útlöndum.
Hvað er leiðinlegast? Próflestur.
Helsti veikleiki: Get verið algjör
þrasari.
Helsti kostur: Hreinskilin og gefst
aldrei upp.
Helsta afrek: Að komast heil í
gegnum árið 2006.
Mestu vonbrigðin: Ég verð oft fyrir

vonbrigðum, en man ekkert
sérstakt í augnablikinu.
Hver er draumurinn? Að
vera áfram hamingjusöm.
Hver er fyndnastur
eða fyndnust? Ég hlæ
sjaldan jafn mikið og
þegar Björg Magnúsdóttir, vinkona mín,
segir mér sögur sem
hún er búin að „hagræða“ aðeins.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Óheiðarleiki.
Hvað er mikilvægast?
Heilsan og fólkið sem
maður elskar.

31.07.1985

Hlynur Ben besti trúbadorinn

JÁKVÆÐUR TRÚBADOR „Þetta er nokkuð sem ég hefði ekki
þorað að gera fyrir þremur árum, en núna er ég rólegri yfir því
hvað öðrum finnst um mig. Lífið snýst bara um að skemmta
sjálfum sér, en ekki öðrum,“ segir Hlynur brosandi.

skjöldu að keppni lokinni. „Hljóðfærahúsið gaf
gítar upp á 100.000 krónur, Baltazar gaf máltíð upp
á 100.000 og svo fékk ég tíu kassa af bjór frá Corona. Þetta er 260.000 kall á einu bretti,“ segir hann
brosandi.
- ag

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA 09-0664

„Ástæðan fyrir því að ég fór í þetta var að ég vildi
athuga hvort ég væri útbrunninn,“ segir Hlynur Benediktsson, 26 ára, sem bar sigur úr býtum
í trúbadorakeppni FM 95,7 sem fór fram fyrir
fullu húsi á Baltazar á fimmtudagskvöldið. Sjö
kepptu um að verða „Trúbador FM957“, en í dómnefnd sátu útvarpsmennirnir Brynjar Már og
Svali ásamt Ingó Veðurguði. „Ég var veikur heima
þegar ég sá þetta auglýst á Netinu og ákvað að það
væri gaman að taka þátt. Ég hef verið í tónlistinni
heillengi, er búinn að vera svona „barrotta“, og
maður hefur alveg spilað á leiðinlegri samkomum,“
útskýrir Hlynur, sem er í sveitaballahljómsveitinni
Mono.
Aðspurður segir hann sigurinn vissulega koma
á hentugum tíma því hljómsveitin sé nú starfandi
af fullum krafti. „Við ætlum að taka upp lagið sem
ég samdi og söng í keppninni á kosningadaginn í
Stúdíó Sýrlandi. Lagið heitir Partý Jesús og fjallar
um mann sem er að hugsa um af hverju hann ætti
að láta ferma sig, en það er meiri ádeila á manninn sjálfan heldur en nokkurn tíma trúna,“ segir
Hlynur.
Verðlaunin voru ekki af verri endanum og
segir Hlynur þau hafa komið sér algjörlega í opna

Árlega veitir Íslandsbanki tíu félögum í Námsvild námsstyrki.
Við vonum að styrkirnir geti hjálpað nemendum að einbeita
sér að því að ná góðum árangri í námi sínu. Alls eru veittir tíu
styrkir sem í heildina nema 3,4 milljónum króna.

Styrkirnir skiptast þannig:
 2 styrkir til framhaldsskólanáms 100.000 kr. hver
 4 styrkir til háskólanáms (BA/BS/B.Ed) 300.000 kr. hver
 4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi 500.000 kr. hver

Q

MÆÐGUR MEÐ DÚKKUR Oddný Magnea og dóttir hennar með nokkrar af dúkkunum.
Oddný heldur á dúkku sem hún gerði eftir sjálfri sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hannar dúkkur sem
líkjast mæðrum
Vöruhönnuðurinn Oddný
Magnea hannar dúkkur
sem líkjast mæðrum barna.
Þannig verður auðveldara
fyrir börn að afbera fjarvist móðurinnar.
„Dúkkugerðin byrjaði þannig
að ég á litla frænku sem er með
aðskilnaðarkvíða. Sálfræðingur
benti móðurinni á þessa leið: Að
láta gera dúkku sem líktist henni
til að láta barnið hafa þegar hún
færi út í búð eða í göngutúr. Í raun
og veru kemur dúkkan þannig í
staðinn fyrir mömmuna á meðan
hún er í burtu,“ segir Oddný
Magnea Arnbjörnsdóttir vöruhönnuður.
Dúkkur hennar, sem hannaðar
eru með það að markmiði að líkjast mæðrum barnanna, hafa notið
vinsælda en hún segir að fyrsta
dúkkan sem hún hannaði hafi einfaldlega spurst út og hún hafi því
farið að taka pantanir.
„Ég fæ ljósmynd af mæðrunum og fæ jafnframt að vita hver
uppáhaldslitur þeirra er til að nota

í kjólinn til dæmis. Yfirleitt er ein
mynd nóg en hún verður þá að vera
dæmigerð fyrir útlit móðurinnar,
með hennar brosi og þvíumlíkt. Ég
nota einkennandi svipbrigði móðurinnar sem ég handmála, augnlit hennar og háralit. Einnig líki
ég eftir klæðaburði hennar ef því
er til að dreifa. Til að mynda var
móðir sem bað mig um að gera
dúkku eftir sér en hún býr í Los
Angeles og gengur dagsdaglega
í fínum Prada-kjólum og slíku.
Hún sendi mér nokkra kjóla sem
hún vildi að ég notaði sem fyrirmynd,“ segir Oddný og segir að
það sé merkilegt hverju ná megi
fram í andlitinu með því að líkja
eftir augabrúnum, lagi augnanna
og brosi.
„Fyrstu dúkkuna hannaði ég
í febrúar en þetta hefur spurst
hratt út. Dúkkurnar sem ég geri
eru handgerðar frá A-Ö og engin
þeirra er eins, enda verða þær
ekki eins þegar fyrirmyndirnar
eru ólíkar.“ Oddný er með heimasíðuna oddny.com en dúkkurnar
eru til í þremur stærðum eftir því
hversu stór eigandinn er.
juliam@frettabladid.is

Q
Q

Hægt er að sækja um á vef okkar islandsbanki.is/namsstyrkir.
Einnig er hægt að senda umsóknir í pósti merktar:
Íslandsbanki
Markaðs- og sölumál „Námsstyrkur“
Kirkjusandi 2
155 Reykjavík

Umsóknarfrestur er til 1. maí og eru styrkirnir greiddir út fyrir
1. júní.

Selur sundbolinn
Pamela Anderson vonast til að geta fengið tæpa þrjú þúsund dollara, eða tæplega 400
þúsund krónur, fyrir sundbolinn fræga sem
hún klæddist í sjónvarpsþáttunum Baywatch.
Lycra-sundbolurinn varð heimsfrægur þegar
Pamela sprangaði um í honum með David
Hasselhoff en hann verður áritaður af leikkonunni brjóstgóðu.
Þetta verður þó ekki eini frægi leikmunurinn sem verður boðinn upp því jafnframt
verða í boði byssurnar sem Angelina Jolie notaði í Tomb Raider og skotvopn Harrisons Ford
Á UPPBOÐ Rauði
í Blade Runner. Búist er við því að sú ágæta
sundbolurinn hennar
CJ og byssur Löru Croft byssa slái met og verði seld fyrir 107 þúsund
og Blade Runner verða dollara, eða þrettán milljónir íslenskra.
Uppboðið hefst í Calabasas í Kaliforníu hinn
til sölu á uppboði sem
haldið verður 30. apríl. 30. apríl.
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Til heiðurs lýðræðinu
Stórleikararnir Matt Damon, Marisa Tomei og Viggo Mortensen eru
meðal þeirra sem bregður fyrir í
bandarískri heimildarmynd um
amerískt lýðræði. Myndin beinir sjónum að því hvernig það voru
venjulegir þegnar Bandaríkjanna
sem skópu bandarískt lýðræði.
Damon mun meðal annars leika í
vinjettu um skáldsögu Johns Steinbeck, Þrúgur reiðinnar, en Tomei
mun bregða sér í hlutverk verksmiðjustarfsmannsins Harriet
Hanson Robinson.
Damon sagðist í samtali við
bandaríska fjölmiða hafa fulla trú
á þessu verkefni. „Ég er stoltur af
því að taka þátt og ég stoltur af því
að við skulum vera að vinna þetta
verkefni um bandaríska sögu.

Óléttan staðfest

Skilaboðin sem hún færir eiga
svo sannarlega við í dag því
hún sýnir að breytingarnar koma ekki að ofan heldur
frá almúganum og að án hins
venjulega bandaríska borgara, sem hefur lagt svo mikið
á sig, þá væru ekki til nein
Bandaríki.“

Bandaríski söngvarinn Seal
staðfesti á tónleikum í New
York að kona hans, ofurfyrirsætan Heidi Klum, ætti von
á barni. Við þessa yfirlýsingu braust út mikill fögnuður. Orðrómur hefur verið á
kreiki um að Klum ætti von á
þeirra fjórða barni og Seal gat
ekki setið á sér þar sem hann
tróð upp í Radio City Hall.
„Allir eru að tala um hvort FJÖLGA MANNKYNINU Seal og Heidi Klum
við eigum von á barni. Svar- eiga von á sínu fjórða barni.
ið er já!, Heidi og ég eigum
vonum á barni. Ég meina hún vinnur alla vinnuna,“ sagði Seal við
aðdáendur sína.
Ekki minnkaði gleðin þegar Heidi tók sjálf þátt í gleðinni og sendi
manni sínum fingurkoss frá sjöttu röð tónleikasalarins, en þar sat hún
ásamt börnunum þeirra þremur, þeim Leni, Henry og Johanni.

Í MYND UM LÝÐRÆÐI

Marisa Tomei og
Matt Damon leika
í sjónvarpsmynd
sem fjalla á um
framlag venjulegra Bandaríkjamanna
til lýðræðisþróunarinnar.

NÝ
T

T!

BROT ÚR HARRY Stiklur úr nýjustu Harry

Potter- og Tarantino-myndunum eru
notaðar til að laða fólk í bíó.

Sýna stiklur
til að auka
aðsókn
Breskir dreifingaraðilar og kvikmyndahús hafa tekið höndum
saman til að auka enn á vægi
þess að fara í bíó. Á undan öllum
nýjum bíómyndum í breskum
kvikmyndahúsum verður nú sýnd
mínútulöng stikla úr kvikmyndum
á borð við Harry Potter and the
Halfblood Prince og Inglourious
Basterds eftir Quentin Tarantino.
Mark Batey hjá samtökum
dreifingaraðila í Bretlandi segir
hugsunina vera þá að hvetja fólk
til að fara meira í bíó. „Þetta er
ekki auglýsing fyrir kvikmyndirnar sjálfar heldur eiga þessar
stiklur að sýna hversu stórfengleg skemmtun bíóferðin getur
verið,“ segir Batey. Aðsókn í
bresk kvikmyndahús var með
mesta móti í fyrra og vonast
dreifingaraðilarnir til þess að
auglýsingin verði til þess að viðhalda þeim meðbyr.

Nýtt frá
Tom Waits
Tom Waits hyggst gefa út smáskífu á vínyl í tilefni af degi
plötubúða sem haldin verður
hátíðlegur hinn 18. apríl. Á smáskífunni verða þrjú lög sem öll
voru tekin upp á tónleikum í júlí
með þessum hrjúfa og vinalega
listamanni. „Plötubúðirnar eru staður þar
sem ég fóðra eyru
mín,“ var það eina
sem hægt var að
toga upp úr Waits í
tilefni af útgáfunni.
Waits hefur löngum verið talinn
frumkvöðull í
tónlistinni og
áhrifa hans
gætir víða.
Hann gaf út
sína fyrstu
plötu árið
1973 og
hefur síðan
þá haft
nokkra sérstöðu innan
tónlistargeirans.

Stærsta Outlet landsins!

KORPUTORGI
| Sundfatnaður | Dömufatnaður |
| Barnafatnaður | Herrafatnaður |
| Íþróttafatnaður | Skór | Töskur | DVD |
Verðdæmi:
Dömubolir
Dömubuxur
Dömublússur
Kjólar
Dömuskór með háum hæl
Dömutöskur

695
995
1.595
1.995
1.995
995

Barnabolir
Strákaskyrtur
Barnabuxur
Barnanáttföt
Barnainniskór
Barnaskór

495
695
1.495
995
495
795

Arena sundskýlur, karla
Arena sundskýlur, stráka
Arena sundbolir

3.495
2.995
2.995

FRØKEN PIL blússur
FRØKEN PIL buxur
FRØKEN PIL kjólar

2.495
3.995
6.995

Herrabolir
Herraskyrtur
Herrabuxur

995
1.495
1.495

Didriksons útivistargalli
Didriksons útivistarbuxur
Rucanor galli fyrir stelpur
Rucanor körfuboltar

6.995
2.495
3.995
995

DVD
Tölvuleikir
DVD Þáttaraðir

500
500
1.000

Mikið úrval - Vandaðar vörur!

NÝ SMÁSKÍFA Tom

Waits gefur út þrjú
lög á smáskífu í
tilefni af degi plötubúða sem haldin
verður hátíðlegur
hinn 18. apríl.

Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400
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Margskipt veröld Jóns Ólafssonar
Liðlega þrítugur hjúkrunarfræðingur í Reykjavík gaf
nýverið út frumsamda
barnabók sem hefur gengið
vel, en í henni bregða
krakkar sér í hlutverk dýra.

LEYNILEGT FRÍ Kelly Preston og John
Travolta hafa farið huldu höfði eftir að
sonur þeirra lést. Þau flugu í kringum
heiminn í síðustu viku og höfðu viðkomu á Fiji-eyjum.

Travoltahjónin flýja
sorgina
John Travolta og Kelly Preston
hafa átt um sárt að binda eftir
að sonur þeirra Jett lést í byrjun
þessa árs. Þau hafa varla farið út
úr húsi en reyndu að fljúga sig frá
sorginni í síðust viku. Travolta og
Preston fóru í hringferð um heiminn á flugvél þeirra hjóna og höfðu
meðal annars viðkomu á Fijieyjum og Ástralíu yfir páskana.
The Sydney Daily Telegraph
greinir frá þessu og segir meðal
annars frá því að þau hafi borðað
páskamáltíðina með vinum sínum
við Byron-flóa. Einn íbúanna
hafði þó heppnina með sér því
hann fékk að láta mynda sig með
Travolta þar sem hjónin sátu að
snæðingi á kínverskum veitingastað. „Hann var virkilega viðkunnanlegur og fannst lítið mál að
láta mynda sig með okkur,“ segir
Alicie Spence við The Sydney
Daily Telegraph.

„Ég held það sé mér hreinlega lífsnauðsynlegt að gera eitthvað „einstaklingshæft“ eins og að skrifa
bók til mótvægis við vinnuna mína
sem hjúkrunarfræðingur sem
er náttúrlega mjög félagsleg og
gengur út á allt annað. Sinna fólki,
hjálpa öðrum,“ segir hinn rétt liðlega þrítugi Jón Ólafsson. Hann er
hjúkrunarfræðingur en gerði sér
lítið fyrir og gaf nýverið út barnabók sem hann skrifar og teiknar
myndir í. Bókin, sem heitir Voff
pabbi, ég er hundur, hefur hlotið
góðar viðtökur og er í fjórða sæti
á sölulista Eymundsson. „Þetta
er voða fjör. Þetta er bók um efni
sem mér skilst að krakkar eigi auðvelt með að tengja sig við, það að
bregða sér í hlutverk dýra.“
Nú virðist sem starf hjúkrunarfræðings eigi fátt skylt við hið einmanalega starf rithöfundarins og
Jón segir það merg málsins. Vinna
hjúkrunarfræðings er mikið út á
við – mikil teymisvinna. „Ég held
reyndar að það blundi í okkur öllum
þessar tvær hliðar. Annars vegar
félagsveran og hins vegar einstaklingurinn. Ég er mjög félagslyndur
en hef líka mikla þörf fyrir einveru
og að gera hluti einn.“
Jón á mjög fjölbreytt áhugamál sem þýðir að hann er ágætur í mörgu en ekki afbragðsgóður
í neinu einu. „Ég er einn af þeim
sem finnst allt áhugavert og verð
helst að vera í öllu, ja í það minnsta
að prufa allt. Ég mála, sker út í við,
skrifa, hugleiði, stunda jóga, æfi
jiujitsu, stunda kajaksiglingar, er

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR OG RITHÖFUNDUR Sonur Jóns heimtaði að hann færi með sig í bandi niður Laugaveginn og það varð

kveikjan að bók.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að vinna í að eignast mótorhjól,
ég er útivistarfrík, spila á gítar
og fleira og fleira. Og svo þetta að
skrifa og teikna bók og gefa hana
svo út sjálfur. Ég ætlaði reyndar að fara með hana til útgefanda
en svo vaknaði upp þessi löngun
til að gera það sjálfur. Bara til að
sjá hvort það væri hægt. Af hverju
ekki?“
Höfundur bókarinnar Voff
pabbi, ég er hundur gerir sér engar
grillur þó viðtökurnar hafi verið
ánægjulegar.
Metsölulistinn er byggður á
vikulegri sölu og það þarf kannski

ekki mikið til. „En, hey! Það var
rosalega gaman að sjá bókina sína
í einhverri hillu merktri 4. sæti.
Held hún hafi verið komin í 7. sæti
í síðustu viku og gáði svo í dag
og þá var hún ekki lengur á topp
tíu listanum. Það gengur svona.“
Aðspurður hvernig honum hafi
dottið í hug þetta sjónarhorn – það
að sögumaður telji sig hund segir
Jón það einfaldlega hafa komið til
sín. Hann horfi á börnin í kring
um sig. Þar á meðal strákinn sinn.
Það virðist vera börnum mjög
eðlilegt að bregða sér í hlutverk
hunds eða annarra dýra. „Marg-

ar uppákomurnar í bókinni eru
dagsannar. Mér fannst þetta bara
svo sniðugt og ég man að ég hugsaði með mér að þetta, þessar uppákomur, þessar furðulegu aðstæður,
væri nokkuð sem ég yrði að koma
frá mér. Deila með öðrum. Þetta er
bara eitthvað svo frábært. Ímyndaðu þér bara að standa fyrir framan barnið þitt þar sem það heimtar
að þú gangir með það í bandi niður
Laugaveginn af því það er hundur. Það er ekki hægt annað en að
gleðjast yfir slíkri innlifun og leikgleði.“

Fáðu Idol áritun
hjá Vodafone
Í dag milli klukkan 14:00 –15:00 munu
keppendur úr Idol-stjörnuleit árita myndir
fyrir framan verslun Vodafone í Smáralind.
Viðskiptavinir fá einnig að snúa lukkuhjóli í
verslun okkar og geta unnið glæsilega vinninga.

Lifðu núna

jakob@frettabladid.is

Skráðu þig á
póstlista Skífunnar
á Skífan.is
50 fyrstu fá gefins
Pottþétt 49*

Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð
www.skifan.is

Væntanlegar í næstu viku!

*50 fyrstu fá tilkynningu
í tölvupósti

NÝLEG TÓNLIST Í SKÍFUNNI

Yeah Yeah Yeah's

ATH: Á e
um nýja kki við
það eru h titla en
und
titla í boðruðir
i.

It´s Blitz

Þú kaupir
erktar
tvær plötur m

2

2200

eins
og borgar að
2200 kr.

NÝTT Í BÍÓ!
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Ragnar prófar rauðhærð börn
„Við auglýstum fyrir nokkru eftir
rauðhærðum börnum til að leika
Georg á hinum ýmsu aldursskeiðum og fengum fín viðbrögð, fjörutíu börn sendu af sér myndir og við
erum að fara að prófa þau núna á
næstunni,“ segir Ragnar Bragason,
leikstjóri kvikmyndarinnar Bjarnfreðarson. Myndin verður byggð á
hinum vinsæla sjónvarpsþáttaþríleik Næturvaktinni, Dagvaktinni
og Fangavaktinni, sem nú er á leið
í tökur. Ragnar gerir ráð fyrir að
tökur á kvikmyndinni hefjist strax
að þeim loknum til að halda mönnum heitum og við efnið.
Myndin mun segja frá uppvaxtarárum Georgs og fara fram og

YNDIN
NARM
OPNU
Eftir Friðrik Guðmundsson

EMPIRE

TOTAL FILM

UNCUT

aftur í tíma. „Þess vegna vantar
okkur rauðhærð börn á öllum aldri,
frá þriggja og upp í tólf ára,“ segir
Ragnar en samfara því er unnið að
því að gera heimildarmynd um gerð
myndarinnar. „Já, því hún verður nokkuð söguleg. Vísindamenn
hafa sýnt fram á að rauðhært fólk
verði útdautt í kringum 2040 vegna
þess að þetta er víkjandi gen. Þetta
verður því einhvers konar óður til
rauðhærðra,“ segir Ragnar. Enn á
eftir að ganga frá leikurum í helstu
hlutverk en Ragnar sagðist vonast
til að þau mál ættu að skýrast á
næstunni; aðalmálið væri auðvitað að finna Bjarnfreði Geirsdóttur, móður Georgs.
- fgg

ÓÐUR TIL RAUÐHÆRÐRA Ragnar Bragason ætlar að prófa rauðhærð börn fyrir
ungan Georg Bjarnfreðarson.

Fischer fyrstur á Bíódögum
SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

17 AGAIN
17 AGAIN LÚXUS
I LOVE YOU MAN
5%
DRAUMALANDIÐ
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN
FAST AND FURIOUS
MONSTERS VS ALIENS 3D
MONSTERS VS ALIENS
MALL COP

kl. 1 - 3.20 -5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.20 -5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8
kl.1
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl.1 - 3.20 ísl. tal
kl.1 - 3.20 ísl. tal
kl. 3 - 10.10

L
L
12
L
L
12
L
L
L

SÍMI 551 9000

12
L
7
L
12
12

FAST AND FURIOUS
MALL COP
DRAGONBALL
MARLEY AND ME
VILTU VINNA MILLJARÐ

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.40 - 8 - 10.10
kl. 4 - 6 - 8
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30 - 10
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 3 - 5.30

DRAUMALANDIÐ
kl. 4 - 6 - 8 - 10
STATE OF PLAY
kl. 8 - 10.30
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 18. APRÍL
BOY A
kl. 4 ísl. texti
DIE WELLE
kl. 8 enskur texti
ME AND BOBBY FISHER
kl. 8 ísl. texti
YOUNG AT HEART
kl. 4 ótextuð
GOMORRA
kl. 3.30 ísl. texti
WORDPLAY
kl. 6 ísl. texti
MAN ON A WIRE
kl. 6 enskur texti
HUNGER
kl. 6 ótextuð
kl. 10 ísl. texti
FLASH OF GENIUS
COCAINE COWBOYS 2
kl. 10 ísl. texti
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 19. APRÍL
ME AND BOBBY FISHER
kl. 6 ísl. texti
FLASH OF GENIUS
kl. 5.40 ísl. texti
GOMORRA
kl. 8 ísl. texti
YOUNG AT HEART
kl. 8 ótextuð
HUNGER
kl. 10 ótextuð
TVO LOVERS
kl. 4 ísl. texti
NOT QUITE HOLLYWOOD
kl. 4 ísl. texti
FROZEN RIVER
kl. 3.30 ísl. texti
SLACKER UPRISING
kl. 6 ísl. texti
GARBAGE WARRIOR
kl. 10.30 ísl. texti

L
12
14
12
12
L
16
L
L
14
L
14
14
L
L
16
L
14
12
14
12
L
L

Bíódagar Græna ljóssins
hófust á fimmtudagskvöldið
með frumsýningu íslensku
heimildarmyndarinnar Me
and Bobby Fischer eftir
Friðrik Guðmundsson.
Kannski við hæfi, enda var
skáksnillingurinn annálaður
bíóáhugamaður. Fjöldi fólks
mætti í Háskólabíó til að
vera viðstatt frumsýningu
myndarinnar. Myndin mæltist mjög vel fyrir meðal
áhorfenda og var fagnað
ákaft í lokin. Stjarna myndarinnar var svo að sjálfsögðu meðal gesta.
- fgg

SÍMI 462 3500

17 AGAIN
DRAUMALANDIÐ
FAST AND FURIOUS
I LOVE YOU MAN
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN

kl. 5.50 - 8 - 10
kl. 3.45 - 5.30
kl. 10
kl. 8
kl.4

STJARNAN Sæmundur Pálsson var hrókur alls fagnaðar og fannst mikið til gjörnings
Weird-girls koma á undan frumsýningu myndarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

L
L
12
12
L

5%

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Ísleifur B. Þórhallsson hjá Græna Ljósinu
og Friðrik Guðmundsson, leikstjóri Me &
Bobby Fischer, voru glaðir í bragði.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
STATE OF PLAY

EINNIG
SÝND Í

kl. 5.30, 8 og 10.30 12
L
kl. 4, 6, 8 og 10

17 AGAIN

3D

I LOVE YOU MAN

kl. 5.50, 8 og 10.15 12
kl. 2(500kr) og 3.45 L

FRANKLÍN - Ísl. tal

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 2(850kr) - Ísl tal L
MONSTERS VS. ALIENS kl.2(500kr)og 4 -Ísl tal 12

Þeir Mundi, Spessi og Snorri Ásmundsson voru að sjálfsögðu meðal gesta.

Finnbogi Pétursson og Kristína
Ragnarsdóttir voru mætt í Háskólabíó á
fimmtudagskvöldið.

SparBíó
laugard. og sunnudag.

55
0k
r
MYND SEM
SKILUR EFTIR

VARANLEG
SPOR Í HUGUM
ÁHORFENDA!

MONSTERS VS ALIENS m/ísl tali

17 AGAIN

kl. 1.30 í Álfabakka kr. 550 og kr 850 í þrívídd
kl. 4 í Kringlunni kr. 550 og kr 850 í þrívídd
kl. 2 á Selfossi, Keﬂavík og Akureyri

kl. 1.30 í Álfabakka

ÆVINTÝRI DESPERAUX
kl. 1.30 í Álfabakka

CHIHUAHUA m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka

FORSÝND !

17 AGAIN

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

17 AGAIN
I LOVE YOU MAN
PUSH

kl. 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20

L

VIP
12
12

MONSTERS... m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 DIGITAL-3D L
MONSTERS.. m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L

MALL COP

kl. 8 - 10:10

12

LAST CHANCE HARVEY
KILLSHOT

kl. 8
kl. 10:10

L
16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6
ÆVINTÝRI DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 2 - 6

L

FRANKLIN miðverð kr.650 m/ísl. tali

kl. 4

L

L

FAST & FURIOUS

kl. 8 - 10:20

12

FAST & FURIOUS

kl. 1:30 - 3:40

VIP

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

L

KNOWING

kl. 8:10 - 10:30

12

OBSERVE AND REPORT

kl. 8

16

RACE TO WITCH MOUNTAIN
DUPLICITY

kl. 3:40
kl. 5:50

L

RACE TO WITCH MOUNTAIN

kl. 2 - 4

16

12

kl. 6 - 8 - 10

12

GRAN TORINO

kl.5:50

VIP

PUSH
KNOWING

kl. 10

12

CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 1:30 - 3:40

L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 1:30
STATE OF PLAY

L

kl. 5:30 - 8 - 10:20 12

LET THE RIGHT ONE IN

kl. 8 - 10:40

16

OBSERVE AND REPORT Forsýnd

kl. 10:20
16
MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4- 6 DIGITAL-3D L
MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali

kl. 2 - 4

L

OBSERVE AND REPORT

kl. 8

16

FAST AND FURIOUS

kl. 5 - 8 - 10:20

12

ELEGY
Y

kl. 10:10

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6

L

FRANKLIN OG FJÁRSJÓÐURINN m/ísl. tali kl. 2

L

TILBOÐSVERÐ
500 kr.
850 kr.

500 kr.

SÝNINGAR TÍMAR GILDA FYRIR LAUGARDAG

KYNNIÐ YKKUR SUNNUDAGS SÝNINGARTÍMANA Á

500 kr.

MONSTERS VS ALIENS m/ensku tali kl. 6(3D) (ótextuð) L
BAADER MEINHOF COMPLEX

kl. 8

16

SHOPAHOLIC

kl. 2

L

SparBíó 550kr

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
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ÚRSLITAKEPPNI N1-DEILD KVENNA HEFST Í DAG: EINAR JÓNSSON STENDUR Í STRÖNGU MEÐ BÆÐI LIÐ FRAM

> Elvar hættur með FH
Elvar Örn Erlingsson er hættur sem þjálfari FH sem leikur
í N1-deild karla. Elvar og stjórn handknattleiksdeildar FH
komust að þessari niðurstöðu fyrr í vikunni. Elvar sagði
í samtali við Fréttablaðið að helsta ástæðan fyrir þessu
væri sú að óeining ríkti meðal leikmanna um hans störf.
„Sitt sýnist hverjum eins og þar stendur. Því var ákveðið
að láta gott heita því mér fannst ekki grundvöllur til að
halda áfram með þeim formerkjum. En svona er lífið í boltanum og er ég alveg sáttur við
þessi málalok.“ Elvar hafði
þjálfað FH í tvö ár og alls
starfað hjá félaginu í þrettán ár. Hann ætlar að taka
sér frí frá þjálfun.

Karlalið Fram er betra með mig á bekknum

sport@frettabladid.is

Það er hátíð hjá handknattleiksáhugamönnum þessa dagana
enda úrslitakeppnirnar að fara af stað. Strákarnir hófu leik á
fimmtudaginn og stelpurnar byrja í dag. Þá mætast Haukar
og Fram, sem og lið Stjörnunnar og Vals. Báðir leikirnir
hefjast klukkan 16 í dag.
Einar Jónsson, þjálfari kvennaliðs Fram, stendur í ströngu
en hann var á bekknum hjá karlaliði félagsins þegar það
vann óvæntan sigur á Haukum að
Ásvöllum. Ástæðan fyrir veru Einars á
bekknum var sú að Viggó Sigurðsson
var í leikbanni.
„Það þurfti mig til að koma liðinu
aftur á sigurbraut. Það vantaði ákveðna
hugarfarsbreytingu sem ég kom með í
liðið. Það skiptir ekki máli hvar Viggó er en
Framliðið er betra með mig á bekknum,“ sagði
Einar í gamansömum tón en hann verður ekki á
bekknum á mánudaginn enda kominn á fullt með stelpurnar
sínar. Svo skemmtilega vildi til að hinn maðurinn sem stýrði

Landsliðsþjálfarinn rekinn

Hjúkrunarfræðingur

Stjórn KKÍ ákvað í gær að rifta samningi sínum við Ágúst Björgvinsson, sem
hefur verið þjálfari kvennalandsliðsins í körfubolta í tæpt eitt og hálft ár.
Stjórn KKÍ ber við trúnaðarbresti en ekki er frekar greint frá honum.

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HJÒKRUNARFR¾ÈING TIL STARFA ¹
HEILBRIGÈISSVIÈ FYRIRT¾KISINS
SKILEGT AÈ VIÈKOMANDI GETI HAÙÈ STÎRF FR¹ MAÅ NK
EÈA EFTIR N¹NARI SAMKOMULAGI 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARFSHLUTFALL

KÖRFUBOLTI Stjórn Körfuknattleiks-

BYRGÈASVIÈ
o +YNNING OG MARKAÈSSETNING ¹ HJÒKRUNAR OG
L¾KNINGAT¾KJUM FYRIR FYRIRT¾KI OG STOFNANIR
o 3AMSTARF OG SAMSKIPTI VIÈ ERLENDA BIRGJA
o 3AMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI
o 3ALA OG SËKN NÕRRA VIÈSKIPTAVINA
(¾FNISKRÎFUR
o 'ËÈ ÖEKKING ¹ HJÒKRUNAR OG L¾KNINGAT¾KJUM
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o 2EYNSLA AF SÎLUSTÎRFUM ¾SKILEG
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o 'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA ¾SKILEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'UÈMUNDUR (REIÈARSSON
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Framliðinu gegn Haukum heitir líka Einar Jónsson. „Hann sá meira
um þetta, en ég var að peppa menn áfram og sá um að rífast
við andstæðinginn,“ sagði Einar léttur en smá ryskingar voru í
hálfleik á leiknum þar sem Einar kom við sögu. Hann sagði það
þó ekki hafa verið neitt stórvægilegt.
Kvennaliði Fram hefur ekki vegnað sem skyldi í vetur en
Einar er þrátt fyrir það hvergi banginn fyrir rimmuna
gegn Haukum.
„Stelpurnar hafa verið að bíða eftir þessu síðan við
töpuðum titlinum í fyrra. Það breytir engu hvernig
hefur gengið í vetur. Það sást best í karlaleik Fram
og Hauka. Við mætum ákveðin til leiks og ætlum
okkur að slá Haukana út,“ sagði Einar ákveðinn en
hann verður án hinnar sterku Pövlu Nevarilovu.
„Ég held að við vinnum þessa rimmu 2-0. Við
höfum haft svolítið tak á þeim síðustu tvö ár og
ég held að þær séu pínu hræddar við okkur,“
sagði Einar, sem spáir Val 2-1 sigri í einvíginu
gegn Stjörnunni.

– Mest lesið

samband Íslands rifti í gær samningi sínum við Ágúst Björgvinsson,
sem hefur verið þjálfari kvennalandsliðsins síðan í desember árið
2007. Ástæðuna segir stjórnin vera
trúnaðarbrest en hvorki formaður
KKÍ né Ágúst sjálfur vildu tjá sig
nánar um ástæður brottvikningarinnar.
„Yfirlýsingin segir það sem
segja þarf,“ sagði Hannes Jónsson,
formaður KKÍ. „En þetta mál bar
þó ekki brátt að. Það hefur verið
unnið að því í talsverðan tíma og
þetta var ákvörðun sem stjórnin
tók að mjög vel ígrunduðu máli.“
Hannes sagði að þetta tengdist
ekki árangri landsliðsins undir
stjórn Ágústs. Spurður hvort aðrir
aðilar en Ágúst sjálfur og stjórnarmenn KKÍ tengdust téðum trúnaðarbresti vísaði Hannes til áðurnefndar yfirlýsingar. Játaði hann
því hvorki né neitaði.
„Þetta er viðkvæmt mál. Þetta
er bara leiðinlegt,“ sagði hann.
Þeir aðilar sem Fréttablaðið ræddi við í gær segja að sögusagnir hafi líklega orðið Ágústi að
falli. Enginn vildi þó koma fram
undir nafni og segja hvers eðlis
þær sögusagnir væru.
„Þetta er nokkuð sem mér finnst
mjög leiðinlegt og miður,“ sagði
Ágúst í samtali við Fréttablaðið í gær. „Ég er eyðilagður vegna
þessa.“
Hann sagðist heldur ekki vilja
greina nánar frá ástæðum þess að
hann var rekinn úr starfi. „Þetta
er nokkuð sem ég vil halda milli
mín og stjórnar KKÍ að svo stöddu.
Ég kýs að tjá mig ekki um þær
ástæður.“
Ágúst þjálfaði landsliðið í tveimur verkefnum í fyrra – á Norðurlandamótinu og B-deild Evrópumótsins.

ÁGÚST BJÖRGVINSSON Mun ekki þjálfa kvennalandsliðið áfram.

„Ég var búinn að leggja mikinn metnað í þetta starf og körfuboltann í heild sinni. Þetta var
stuttur tími sem ég hafði með
landsliðinu en ég er mjög ánægður með að hafa þó fengið að vinna
með þessum leikmönnum. Ég er
afar ánægður með hversu fórnfúsar þær voru fyrir landsliðið og
metnaðarfullar enda hafa framfarirnar ekki látið á sér standa.
Ég óska leikmönnum alls hins
besta.“
Ágúst hætti í vikunni sem þjálfari karlaliðs Hamars. „Í þjálf-

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

araheiminum veit maður aldrei á
hverju maður á von. Það er auðvitað alltaf erfitt þegar maður er
látinn taka pokann sinn. Ég er þó
ekki hættur í þjálfun. Ég á í viðræðum við nokkur lið og þær eru
komnar langt á veg við eitt lið.“
Hann játti því að hafa átt í viðræðum við að taka við kvennaliði
Hauka á ný.
„Ég hef þó átt í viðræðum við
fleiri lið. En það eru mjög góðar
líkur á að ég verði að þjálfa í
kvennadeildinni á næstu leiktíð.“
eirikur@frettabladid.is

Opiðídag
Bíldshöfða 6

Upphitanleg
pp
g framsæti,, rafdr.
rúður að framan ofl.
Skrd. 09/2007. Ek. 24.000 km.
Ásett verð 2.170.000 kr.
Afsláttur 290.000 kr.
Tilboðsverð 1.880.000 kr.

i
m
æ
Ný dð og gæði

Við erumá
V
tá
tánumídag
–fyrir þig

er
um v

Nýtum það sem við eigum
Endurnýtum gjaldeyrinn
Komdu í Brimborg í dag

Ford Mustang er 45 ára.
Komdu. Afmælissýning í dag.

Semdu
við
umg verð
Afmælissýning
ý okkur
g Íslenska Mustang
klúbbsins er í Brimborg, Bíldshöfða
í dag milli kl. 10 og 16.
Komdu – upplifðu fullan sal af
Mustang sem spanna sögu
þessa fræga bíls frá upphafi.
Frítt inn. Taktu öll börnin með.

Opiðídag
Kauptu notaðan bíl. Eingöngu bílar sem sérfræðingar Ford mæla með.
Fjöldi annarra Ford bíla í boði. Hringdu núna í síma 515 7000.

1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Upphitanleg
pp
g framrúða,,
loftkæling ofl.
Skrd. 05/2006. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 2.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 1.890.000 kr.

3,0 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
16” álfelgur,
g , hraðastillir,,
dökklitaðar rúður ofl.
Skrd. 06/2006. Ek. 44.000 km.
Ásett verð 3.090.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr.
Tilboðsverð 2.690.000 kr.

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

Sýning
í dag

Ford Transit 280S
Sendibíll (PA192)
2,0TDCi 85 hö dísil beinskiptur.
Hleðslurými 6,55 m3, 6 dyra.
Skrd. 08/2005. Ek. 55.000 km.
Ásett verð með vsk. 1.990.000 kr.
Tilboðsverð með vsk. 1.690.000 kr.
Tilboðsverð án vsk. 1.357.429 kr.

Ford Focus Trend (KX713)
1,6 bensín beinskiptur station.
Upphitanleg framrúða, 16”
álfelgur,
skyggðar rúður ofl.
Skrd. 01/2006. Ek. 44.000 km.
Ásett verð 2.220.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 1.890.000 kr.

,
j
p
y
Leðuráklæði, 17” krómfelgur,
nálægðarskynjari,
g
y j , dráttarbeisli ofl.
Skrd. 01/2007. Ek. 41.000 km.
Ásett verð 5.150.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 4.790.000 kr.

4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Leðuráááklæði,
klæði lok á palli
palli,
tölvustýrð miðstöð ofl.
tölvust
Skrd. 06/2008. Ek. 7.000 km.
Ásett verð 4.700.000 kr.
Afsláttur 430.000 kr.
Tilboðsverð 4.270.000 kr.

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
notaðan bíl fyrir þig – farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.

1 6 bensín sjálfskiptur station.
1,6
station
Upphitanleg framrúða, 15” álfelgur,
upphitanleg framsæti ofl.
Skrd. 03/2008. Ek. 16.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.
Tilboðsverð 2.990.000 kr.

1,6TDCi dísil beinsiptur 5 dyra.
Hæðarstillanleg framsæti,
lloftkæling,
ftk li sólarvörn
ól ö í framrúðu
f
úð ofl.
fl
Skrd. 06/2008. Ek. 5.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 2.890.000 kr.

g ,
,
h
hraðastillir
ofl.
Skrd.
Sk
d 02/2006.
02/2006 Ek.
Ek 59.000
59 000 kkm.
Ásett verð 3.880.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 3.580.000 kr.

5,4 V88 bensín sjálfskiptur 8 manna.
Leðurááklæði
áklæði, rafdr
rafdr. niðurfelling
3ju sætaraðar, dráttarbeisli ofl.
3j
Skrd. 03/2005. Ek. 98.000 km.
Ásett verð 3.800.000 kr.
Afsláttur 610.000 kr.
Tilboðsverð 3.190.000 kr.

Bíldshöfða 6

Ford Mondeo Ghia (DDX00)
2,0TDCi dísil sjálfskiptur 4 dyra.
16” álfelgur, nálægðarskynjarar framan
og aftan, tölvustýrð miðstöð ofl.
Skrd. 07/2007. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 4.350.000 kr.
Afsláttur 480.000 kr.
Tilboðsverð 3.870.000 kr.

5,4 V8 bensín sjálfskiptur 8 manna.
SSóllúga,
óllúga leðuráklæði,
leðuráklæði rafdr.
rafdr afturhleri
afturhleri,
dráttarbeisli ofl.
Skrd. 05/2007. Ek. 45.000 km.
Ásett verð 6.680.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 6.380.000 kr.

Opið í dag
• notaðir og nýir bílar
• varahlutaverslun
• verkstæðismóttaka

Opið frá kl. 10 til 16

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is | www.ford.is
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Bikarúrslitaleikur í boði um helgina
Undanúrslitaleikirnir í enska bikarnum fara fram um helgina en báðir verða þeir spilaðir á hinum nýja og
glæsilega Wembley-leikvangi. Í dag mætast Lundúnaliðin Arsenal og Chelsea og á morgun er komið að leik
Manchester United og Everton. Flestir spá því að Chelsea og Man. Utd fari í sjálfan úrslitaleikinn.
FÓTBOLTI Undanúrslitin í elstu

RAFA BENITEZ Byrjaði sálfræðistríðið

sem nær brátt hámarki.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Sálfræðistríðið á fullu:

Benitez fær
það óþvegið
FÓTBOLTI Rafael Benitez, knattspyrnustjóri Liverpool, mátti þola
gagnrýni úr mörgum áttum í gær
- bæði frá Alex Ferguson, stjóra
Manchester United, og Sam Allardyce hjá Blackburn.
Þeir Benitez og Ferguson hafa
skipst á skotum frá því að Benitez
gagnrýndi í janúar síðastliðnum
hvernig Ferguson kæmi fram við
knattspyrnudómara.
United mætir Everton um helgina og notaði Ferguson tækifærið
í dag til að bauna á Benitez.
„Everton er stórt félag, ekki
lítið eins og Benitez sagði eins
og einhver hrokagikkur,“ sagði
Ferguson.
„Eitt er að vera hrokafullur
en það er ekki hægt að fyrirgefa
fyrirlitningu eins og hann sýndi
Sam Allardyce um síðustu helgi.“
- esá

bikarkeppni heims, ensku bikarkeppninni, fara fram í dag
og á morgun. Eru margir á því
að Chelsea og Manchester United komist í úrslit keppninnar en
þau gætu einnig mæst í úrslitum
Meistaradeildarinnar. Enginn
skyldi þó bóka neitt fyrir fram
því óvæntu úrslitin koma í bikarnum.
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, gæti þurft að breyta vörninni
hjá sér í dag fyrir leikinn gegn
Chelsea. Bacary Sagna er tæpur
vegna meiðsla og sömu sögu má
segja af Keiran Gibbs. Chelseamenn kætast yfir því að endurheimta fyrirliðann sinn, John
Terry, úr banni. Deco er tæpur
vegna meiðsla en Jose Bosingwa
er byrjaður að æfa á nýjan leik.
„Ég elskaði gamla Wembley og
var ekkert sérstaklega hrifinn
af nýja vellinum. Ég var aðeins
áhorfandi á fyrsta úrslitaleiknum þar á milli Chelsea og Man.
Utd. Kannski mun þetta blasa
öðruvísi við mér núna þar sem
ég verð þjálfari niðri á vellinum,“
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsenal, um upplifun sína af nýja og
gamla Wembley.
„Þegar ég var krakki lékum
við á lélegum völlum og draumur
okkar allra var að spila á fallega
grasinu á Wembley. Það voru því
mikil vonbrigði þegar ég heyrði
að það væru vandamál með völlinn því maður vissi að það var
eitthvað mjög sérstakt við þennan völl. Ég býst við mikilli stemningu en lætin eru ekki eins sannfærandi og þau voru á gamla
vellinum,“ sagði Wenger.
L a nd i Wengers, F lorent

ALLAR LEIÐIR LIGGJA TIL WEMBLEY Augu knattspyrnuáhugamanna verða um helgina
á þessum velli þar sem undanúrslitin í enska bikarnum verða leikin.
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Malouda hjá Chelsea, segist vera
afar spenntur fyrir því að taka
þátt í undanúrslitum enska bikarsins.
„Þegar maður lítur á sögu bikarkeppninnar sést munurinn á
Englandi og öðrum löndum. Fortíðin og öll sagan, maður finnur
fyrir henni. Fólk talar um keppnina en það er ótrúlegt að fá að
taka þátt í þessu og fá að spila á
Wembley. Þetta verður stórkostlegt,“ sagði Malouda brosmildur.
Leikurinn á sunnudag verður mjög sérstakur fyrir Wayne
Rooney, sem mætir þar sínu uppeldisfélagi.
„Ég hef engar áhyggjur af því
hvernig stuðningsmenn Everton
taki á móti mér. Ég veit að þeir
voru reiðir þegar ég fór. Ég fæ
alltaf að heyra það frá þeim en
tek það ekkert alvarlega,“ sagði
Rooney léttur en hann hrósar
David Moyes, stjóra Everton,
fyrir sitt starf.
„Hann hefur gert frábæra hluti
með Everton og hefur náð langt
með liðinu. Það eina sem það í
raun vantar er titill. Við vitum að
þeir eru afar hungraðir og verðum því að vera á tánum.“
David Moyes, stjóri Everton,
hefur sagt að leikurinn á morgun sé hans mikilvægasti á ferlinum.
„Ég hef trú á því að þetta félag
sé mjög nálægt því að vinna
titil. Þegar maður gengur um
ganga Goodison Park sér maður
myndir af gömlu hetjunum sem
unnu titla. Ég vil sjá myndir þar
af strákunum mínum sem eru
Everton-hetjur nútímans,“ sagði
Moyes.
henry@frettabladid.is
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KSÍ enn án styrktaraðila fyrir efstu deildirnar:

Verður það malt og appelsín-deildin í sumar?
FÓTBOLTI Aðeins rétt rúmlega þrjár

SIGURÐUR RAGNAR Valdi ellefu atvinnu-

menn í landsliðið.

vikur eru þar til boltinn fer að
rúlla í efstu deild karla á Íslandi
og KSÍ er enn án styrktaraðila á
deildina.
Eins og kunnugt er gaf Landsbankinn frá sér markaðsréttinn
af efstu deildum karla og kvenna
sökum mikils kostnaðar. Forystumenn KSÍ hafa sagst vera bjartsýnir á að finna nýjan styrktaraðila og á því hefur engin breyting
orðið.
„Ég er mjög bjartsýnn á að nýr
styrktaraðili verði kominn í næstu
viku,“ sagði Geir Þorsteinsson,
formaður KSÍ, við Fréttablaðið í

gær. Hann staðfesti að sambandið
hefði verið í viðræðum við nokkur
fyrirtæki en vildi ekki nefna neitt
þeirra á nafn.
„Viðræður eru á viðkvæmu stigi
en ganga vel. Þetta fer vonandi að
klárast,“ sagði Geir.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að viðræður á milli KSÍ og Ölgerðarinnar séu langt komnar. Geir
vildi ekki staðfesta það. Fari svo
að samningar við Ölgerðina náist
koma margir nafnamöguleikar til
greina enda fjölbreytt fyrirtæki.
Nöfn eins og Ölgerðar-deildin,
Egils-deildin eða einfaldlega malt
og appelsín-deildin.
- hbg

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEIR ÞORSTEINSSON Er bjartsýnn á að semja við styrktaraðila fyrir efstu deildirnar í

knattspyrnu í næstu viku.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Landsliðið valið:

Aldrei fleiri atvinnumenn
FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur valið landsliðið sem
mætir Hollandi í vináttulandsleik
á laugardaginn næstkomandi.
Leikurinn fer fram í Kórnum og
hefst klukkan 14.
Bæði lið leika á EM sem fer
fram í Finnlandi í sumar. Holland
er í A-riðli en Ísland í B-riðli. Síðast þegar þessi lið mættust vann
Holland, 2-1, en Ísland hefur þó
unnið fjóra af sex landsleikjum
þjóðanna.
Ellefu leikmenn leika með
liðum á Norðurlöndunum en ein
þeirra, Rakel Hönnudóttir, er
reyndar hætt að spila með Bröndby í Danmörku vegna meiðsla.- esá

2.990
.-

LANDSLIÐSHÓPURINN
Sem mætir Hollandi
Þóra B. Helgadóttir
Kolbotn
Guðbjörg Gunnarsdóttir Djurgården
Katrín Jónsdóttir
Valur
Edda Garðarsdóttir
Örebro
Guðrún Sóley Gunnarsd. Djurgården
Margrét Lára Viðarsdóttir
Linköping
Dóra María Lárusdóttir
Valur
Hólmfríður Magnúsdóttir Kristianstad
Erla Steina Arnardóttir
Kristianstad
Ásta Árnadóttir
Tyresö
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
Örebro
Erna Björk Sigurðardóttir Breiðablik
Sara Björk Gunnarsdóttir Breiðablik
Rakel Logadóttir
Valur
Guðný Björk Óðinsdóttir Kristianstad
Harpa Þorsteinsdóttir
Breiðablik
Rakel Hönnudóttir
Bröndby
Hallbera Guðný Gísladóttir
Valur

3.990
.-

2.990
.ÓLAFUR RAFNSSON Verður áfram forseti

ÍSÍ.

Íþróttaþing ÍSÍ um helgina:

Ólafur fær ekki
mótframboð
ÍÞRÓTTIR Í gær var 69. íþróttaþing
Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands sett á Hilton Hótel Nordica í Reykjavík. Mörg mál verða
tekin fyrir á þinginu og verður
einnig kosið til embættis forseta,
framkvæmdastjórnar og varastjórnar ÍSÍ.
Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ,
gefur áfram kost á sér og fær
ekki mótframboð að þessu sinni.
Ellefu manns sækjast eftir kjöri
í framkvæmdastjórn þar sem tíu
manns sitja. Fimm sækjast eftir
kjöri í þrjú sæti varastjórnar ÍSÍ.
- esá

3.990
.-

2.990
.-

3.990

690
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10.30 Feðgar í eldhúsinu (3:6)
11.00 Hrúturinn Hreinn
11.10 Alla leið (1:4)(e)
12.00 Kosningar 2009 Norð-

Það verður magnaður slagur á
Wembley þegar Englandsmeistarar
Man. Utd mæta Everton í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.
Fyrirfram má búast við sannkölluðum hörkuleik en Man. Utd á enn
möguleika á að vinna alla titla sem
í boði eru á leiktíðinni og mun
ekki láta þennan fram hjá sér fara.
Lærisveinar Alex Ferguson fóru í
úrslit 2007 en liðið beið þá lægri
hlut fyrir Chelsea en liðið vann
keppnina síðast árið 2004. Alex
Ferguson þekkir vel til keppninnar en hann hefur unnið bikarinn fjórum sinnum á sínum ferli hjá Man. Utd. Saga Everton í
bikarnum er aftur á móti ekki eins glæsileg á undanförnum árum en nú eru 14 ár síðan liðið
lék síðast til úrslita en þá lagði liðið einmitt Man. Utd að velli á Wembley.

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stövðar 2 Lalli,
Krakkarnir í næsta húsi, Þorlákur, Refurinn
Pablo og Gulla og grænjaxlarnir.
08.00 Algjör Sveppi Kalli og Lóa,
Svampur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Áfram Diego, áfram! og Könnuðurinn Dóra.

09.45 Stóra teiknimyndastundin

10.10 Adventures of Jimmy
Neutron

austurkjördæmi og Reykjavík norður (e)

10.35 Beethoven. Story of a

12.30 Silfur Egils
13.50 Villta Kína (5:6) (e)
14.40 Börn í vændishúsum (e)
16.05 Tákn vonar (e)
16.30 Skólahreysti (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Piparkökuhúsið
17.45 Pip og Panik (2:13) (e)
17.52 Sögurnar hennar Sölku

12.00 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 American Idol (27:40)
14.10 American Idol (28:40)
14.55 Hell‘s Kitchen
15.50 Worst Week (7:15)
16.25 Two and a Half Men

(8:13)

18.00 Stundin okkar
18.25 Kínverskar krásir (3:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Fréttaaukinn
20.10 Sommer (Sommer)
(20:20)

21.10 Hallam Foe (Hallam Foe)
Bresk bíómynd frá 2007. 17 ára
strákur með njósnarahæfileika reynir að grennslast fyrir um dauða
mömmu sinnar en kemst að ýmsu
í leiðinni. Aðalhlutverk: Jamie Bell,
Ruth Milne, John Paul Lawler, Ciarán Hinds og Sophia Myles.

22.45 Silfur Egils (e)
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Dog

(7:19)

16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 Jamie At Home (1:13)
Jamie Oliver sýnir hvernig best er að
elda einfalda rétti í eldhúsinu heima.

19.40 Sjálfstætt fólk (31:40)
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram
mannlífsrannsóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

20.15 Cold Case (14:23) Lilly

06.30 F1. Kína / Kappakstur-

16.00 Hollyoaks (166:260)

inn Bein útsending.

Bresk unglingasápa sem segir frá lífi
og ástum íbúa Hollyoaks í Chester.

09.15 F1. Við endamarkið
09.45 NBA tilþrif
10.10 Augusta Masters Official Film

11.00 F1. Kína / Kappaksturinn
12.55 Lemgo - THW Kiel Bein
útsending frá leik í þýska handboltanum.

útsending frá leik í undanúrslitum
ensku bikarkeppninnar.

16.50 Atvinnumennirnir okkar
17.35 Gillette World Sport
18.05 Spænsku mörkin
18.35 Inside the PGA Tour

18.30
19.00
19.30
20.00

14.25 FA Cup - Preview Show
14.50 Man. Utd. - Everton Bein

2009

19.00 Verizon Heritage Beint frá
Verizon Heritage-golfmótinu.

22.00 F1. Við endamarkið
22.30 Man. Utd. - Everton Útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

00.10 Lemgo - THW Kiel

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.50 Premier League World
11.20 PL Classic Matches Liver-

12.20 Tottenham - Newcastle

22.35 The Sopranos (11:13)
23.25 60 mínútur
00.10 Twenty Four (12:24)
00.55 Munich
03.35 Imaginary Heroes
05.25 Two and a Half Men
(7:19)

05.50 Fréttir

Seinfeld (15:22)

17.55 America’s Next Top

Seinfeld (6:22)

Model (4:13) Bandarísk raunveruleikasería þar sem Tyra Banks leitar
að næstu ofurfyrirsætu. (e)

Idol-stjörnuleit (9:14) Úrslitin eru nú hafin í Smáralindinni og
það er á valdi áhorfenda að skera úr
um hverjir komast áfram með símakosningu.

21.30 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

22.45 Seinfeld (14:22)
00.00 Seinfeld (6:22)
00.25 Sjáðu
00.50 Idol-stjörnuleit (9:14)
01.40 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

11.50 PL Classic Matches Arsenal - Liverpool, 2003.
Útsending frá leik í ensku úrvaldsdeildinni.

14.30 PL Classic Matches Arsenal - Manchester Utd, 2001.
15.00 Man. City - WBA Útsending frá leik í ensku úrvaldsdeildinni.
16.45 Stoke - Blackburn Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
18.30 4 4 2 Heimir Karlsson og
Guðni Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Tottenham - Newcastle
Útsending frá leik í ensku úrvaldsdeildinni.

21.20 4 4 2

(9:12) (e)

17.05 90210 (15:24) Það koma

Seinfeld (5:22)

Bráðskemmtilegir gamanþættir.

09.10 Portsmouth - Bolton Út-

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.00 Rachael Ray (e)
13.45 Rachael Ray (e)
14.30 Rachael Ray (e)
15.15 The Game (14:22) (e)
15.40 The Game (15:22) (e)
16.05 Spjallið með Sölva

hnökrar á samband Annie og
Ethans þegar hann byrjar að eyða
löngum stundum með Rhondu.
Adrianna þarf að segja mömmu
sinni frá óléttunni og Naomi hjálpar henni að leggja á ráðin um bestu
leiðina. (e)

22.15 Lucky Louie (13:13)

21.00 Damages (7:13) Patty
21.45 Fringe (13:21) Olivia Dun-

16.25 Hollyoaks (167:260)
16.50 Hollyoaks (168:260)
17.15 Hollyoaks (169:260)
17.40 Hollyoaks (170:260)
18.05 Seinfeld (14:22) Jerry Seinfeld er uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti við annað
fólk. Hann er nefnilega óendanlega
smámunasamur og sérvitur. Sem
betur fer á hann góða vini sem eru
álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

pool - Arsenal, 2001.

Hewes er virtur lögfræðingur sem
lætur ekkert stöðva sig..

Nathan Ford vann eitt sinn við að
góma svikahrappa og þjófa fyrir
tryggingafélag. Nú býðst honum aftur
á móti tækifæri til að starfa hinum
megin borðsins. Hann fær til liðs
við sig meistaraþjóf, tölvuhakkara,
sérþjálfaðan bardagamann og lævísa
leikkonu og þau byrja strax að taka til
hendinni.

SKJÁREINN

Rush og félagar hennar í sérdeild
lögreglunnar halda áfram að upplýsa sakamál.

ham alríkisfulltrúi og feðgarnir Walter
og Peter Bishop, rannsaka dularfull mál.

10.10 EastEnders 10.40 EastEnders
11.10 EastEnders 11.40 EastEnders
12.10 EastEnders 12.40 EastEnders
13.10 The Chase 14.00 Dalziel and
Pascoe 14.50 Dalziel and Pascoe 15.40
After You‘ve Gone 16.10 My Hero 16.40
Blackadder the Third 17.10 Doctor Who
18.00 Doctor Who 18.45 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 19.15 Lead Balloon
19.45 Extras 20.15 Doctor Who 21.00
Doctor Who 21.45 Holby Blue 22.35
Hustle 23.25 The Chase

▼

Man. Utd - Everton, beint

SJÓNVARPIÐ

10.15 Landið mitt (This is My
Country)

Skjár einn kl. 21.00

STÖÐ 2 SPORT KL. 14.50

18.00 Hrafnaþing
19.00 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson

19.30 Á réttri leið Katrín Júlíusdóttir

20.00 Lífsblómið Steinunn Anna
Gunnlaugsdóttir
21.00 HH Edda Sigfúsdóttir og
Sindri Rafn Þrastarsson

21.30 Grasrótin Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir

18.45 The Biggest Loser (12:24)
Bandarísk raunveruleikasería þar
sem fitubollur berjast við bumbuna. (e)

19.35 Ljósmyndaleikur Iceland
Express (3:5) (e)
19.40 Fyndnar fjölskyldumyndir Skemmtilegur þáttur fyrir
alla fjölskylduna þar sem sýnd eru
bráðfyndin myndbönd, bæði innlend og erlend. (e)
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
Gus er tekinn sem gísl þegar bankarán fer úr böndunum og Shawn
verður að finna leið til að komast inn í bankann og semja við
ræningjann.

21.00 Leverage, NÝTT (1:13)
21.50 Californication (11:12)
Bandarísk þáttaröð um rithöfundinn
Hank Moody. Ashby heldur útgáfupartí fyrir Mia, Charlie vill skilja og
Becca kemur að kærastanum með
annarri stelpu.

22.25 Boston Legal (7:13) (e)
23.15 Top Chef (6:13) (e)
00.05 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

Björnsdóttir
Sigurðardóttir

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Boxen 10.30 Family Guy 10.55 Spam
11.15 Chapper &amp; Pharfar 11.30
Pigerne Mod Drengene 11.58 Boogie
Mix 12.00 Gudstjeneste i DR Kirken
12.45 Fantastiske mrs. Pritchard 13.40
Columbo 15.30 Bamses Billedbog 16.00
Når gorillaen pakker kufferten 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
The Sketch Show 17.10 Høvdingebold
18.00 Hjerteslag 19.00 21 Søndag 19.40
SportNyt med SAS liga 19.55 Små og
store sager. Hvidt bryllup 21.30 Dødens
Detektiver 21.55 Tilståelserne

20.10 Psych (8:16) Bandarísk

22.00 Hrafnaþing
23.00 Blátt áfram Sigríður
23.30 Frumkvöðlar Elinóra Inga

06.10 Nancy Drew
08.00 Bigger Than the Sky
10.00 Music and Lyrics
12.00 Ástríkur og víkingarnir
14.00 Bigger Than the Sky
16.00 Music and Lyrics
18.00 Ástríkur og víkingarnir
20.00 Nancy Drew
22.00 Havana
00.20 Irresistible
02.00 Jagged Edge
04.00 Havana

Dagskrá allan sólarhringinn.

10.45 Oppskrift for framtiden 11.50
Filmavisen 1959 12.00 Jorda rundt i
80 hager 13.00 Innebandy 15.30 Åpen
himmel 16.00 Ole Aleksander Filibombom-bom 16.15 Sola er en gul sjiraff
16.25 Tryll natten inn - godnattsang
16.30 Newton 17.00 Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen 18.05 Norsk polarhistorie 19.00 Miss Marple 20.35
Vendepunkt 21.05 Kveldsnytt 21.25 Min
mammas gård 22.20 Den store klassefesten 23.25 Jazz jukeboks

SVT 1
10.00 Ridsport. Världscupfinal 10.55
Tre Kronor live. Czech Hockey Games
13.30 Mitt i naturen 14.00 Slutspel.
Handboll 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Inför sametingsvalet 16.45
Minnenas television 17.30 Rapport 17.55
Regionala nyheter 18.00 Mäklarna 18.30
Sportspegeln 19.15 Nip/Tuck 20.00
Språkresan 20.30 Rädslans ansikte 21.00
Ridsport. Världscupfinal 22.00 Andra
Avenyn 22.45 På liv och död 23.15 Var
fan är min revy!

152 / SELFOSS

410 4000 | landsbankinn.is
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„Að leika er ekkert annað
en að þykjast ekki vera að
þykjast – þegar maður er
samt að þykjast.“
Danson leikur Arthur
Frobisher í þættinum
Damages sem sýndur er á
Stöð 2 í kvöld.

08.00 Morgunstundin okkar
Í næturgarði, Róbert bangsi, Geirharður Bojng Bojng, Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans og Frumskógar Goggi.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Leverage

SUNNUDAGSKVÖLD

> Ted Danson
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VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON HORFÐI Á REIÐAN KOKK MEÐ ANDLITSDRÆTTI HVOLPS

> Brendan Fraser

Helvítis eldhús helvítis
Með tilkomu Stöðvar 2 árið 1986 lagðist af sú sérstæða
og örlítið krúttlega venja að hafa fimmtudagskvöldin
sjónvarpslaus með öllu hér á landi. Þar sem stillimyndin réði ríkjum hér áður fyrr hefur skoskur og úrillur
kokkur, Gordon Ramsay að nafni, tekið völdin með þátt
sinn Hell‘s Kitchen. Ég veit svei mér ekki hvort breytingin hefur verið til batnaðar.
Gordon er leiðindagaur sem gefur sig út fyrir að vera
eitilharður nagli. Töffaraskapurinn felst þó aðallega
í því að vera vondur við konur, homma og feitt fólk.
Yfirþjónninn á veitingastaðnum hans, sem er lítill og
ræfilslegur Belgi, verður einnig reglulega fyrir barðinu
á uppgerðarbræði Skotans. Þátturinn gengur í grófum
dráttum út á að Gordon safnar til sín fólki sem reynir
af veikum mætti að elda sér leiðina að yfirkokksstöðunni á nýjum veitingastað í Los Angeles, sem ber hið
frumlega nafn London LA. Munurinn á Hell‘s Kitchen
og hinum matreiðsluraunveruleikaþættinum, Top Chef, er sá að á

08.00 Morgunstundin okkar Pósturinn
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Snillingarnir, Hænsnakofinn, Húrra fyrir Kela!, Elías
knái, Hrúturinn Hreinn, Skúli skelfir, Fræknir
ferðalangar og Þessir grallaraspóar.

16.00

Arsenal - Chelsea
STÖÐ 2 SPORT

10.30 Leiðarljós (e)
11.10 Leiðarljós (e)
11.55 Kastljós (e)
12.30 Kiljan (e)
13.20 Leiftrið bjarta (1:2) (e)
14.10 Leiftrið bjarta (2:2) (e)
14.55 Ístölt - Þeir allra sterkustu Þáttur um styrktarmót fyrir íslenska landsliðið í
hestaíþróttum.

15.25 Kraftavíkingur Íslands 2008 (e)
15.50 Dansað á fákspori (e)
16.20 Íslandsmót í hópfimleikum Bein
útsending frá Íslandsmótinu í hópfimleikum.

19.25

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Skólahreysti
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Alla leið
20.30 Tímavélin (Minutemen) Banda-

▼

myndir

Fyndnar fjölskylduSKJÁREINN

rísk fjölskyldumynd frá 2008. Þrír skólakrakkar finna upp tímavél til að forða öðru fólki frá
sömu niðurlægingu og þeir hafa mátt þola.

19.35

The Simpsons

STÖÐ 2

22.00 Kongó (Congo) Bandarísk bíómynd frá 1995. Könnunarferð inn í myrkviði
Afríku endar með ósköpum og annar leiðangur er sendur til að athuga hvað fór úrskeiðis.
23.45 Wallander - Fyrir frostið (Wallander: Innan frosten: Fyrir frostið)

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þakinu, Flintstone krakkarnir og Hlaupin.

20.00

Idol-Stjörnuleit
STÖÐ 2 EXTRA

08.00 Nanny McPhee
10.00 The Devil Wears Prada
12.00 Beethoven‘s 2nd
14.00 Nanny McPhee
16.00 The Devil Wears Prada
18.00 Beethoven‘s 2nd
20.00 The Last Time Sálfræðitryllir með
Michael Keaton og Brendan Frasier í aðalhlutverkum.

20.30

Tímavélin

SJÓNVARPIÐ

22.00 Man in the Iron Mask
00.10 Thelma and Louise
02.15 Puff,Puff, Pass
04.00 Man in the Iron Mask

07.50 Veitt með vinum - Stóra Laxá
08.20 Fréttaþáttur Meistaradeild-

08.00 Algjör Sveppi Dynkur smáeðla,

ar Evrópu

Blær, Lalli, Þorlákur, Refurinn Pablo, Boowa
and Kwala, Sumardalsmyllan, Elías, Svampur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll og Könnuðurinn Dóra.

08.50 World Supercross GP Að þessu

10.20 Kalli litli Kanína og vinir
10.45 Ævintýri Juniper Lee
11.10 Nornafélagið
11.35 Njósnaskólinn
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Idol stjörnuleit (9:14)
14.45 Idol stjörnuleit
15.10 Gossip Girl (11:25)
15.55 The Big Bang Theory (16:17)
16.15 How I Met Your Mother (5:20)
16.40 Sjálfstætt fólk (30:40)
17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti

sinni fór mótið fram í Toronto í Kanada.

09.45 KR - Grindavík Útsending frá leik í
úrslitakeppni Iceland Express-deildarinnar.

11.30 F1. Við rásmarkið
12.00 F1. Kína / Tímataka
13.50 Porto - Man. Utd. Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.

15.30 FA Cup - Preview Show
16.00 Arsenal - Chelsea Bein út-

sending frá leik í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.

18.20 Getafe - Barcelona Útsending frá
leik í spænska boltanum.

20.00 Atvinnumennirnir okkar
20.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu

21.05 UFC Unleashed
21.45 Bardaginn mikli Mike Tyson á
móti Lennox Lewis

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

22.40 Bardaginn mikli Joe Louis á móti

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

leik í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.

það nýjasta í bíóheiminum, hvaða myndir
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Íþróttir
18.52 Lottó
19.00 Ísland í dag - helgarúrval
19.30 Veður
19.35 The Simpsons Sextánda þátta-

▼

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2

röðin í þessum langlífasta gamanþætti í
Bandaríkjunum. Simpson-fjölskyldan er söm
við sig og hefur aldrei verið uppátækjasamari.

20.00 Söngkeppni framhaldsskólanna
22.35 You Can‘t Stop the Murders
Gráglettin og léttgeggjuð áströlsk glæpamynd
um raðmorðingja sem minna á diskóstjörnurnar í Village People.

00.10 Bee Season Dramatísk kvikmynd
með Richard Gere, Juliette Binoche og Kate
Boshworth í aðalhlutverkum. Naumann-fjölskyldan virðist vera í góðu jafnvægi en undir
niðri krauma vonbrigði og gömul leyndarmál.

01.55 Everything Is Illuminated
03.40 Blade. Trinity
05.30 Fréttir

Max Schmeling

23.35 Arsenal - Chelsea Útsending frá

08.55 Tottenham - West Ham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

10.35 PL Classic Matches Liverpool Manchester Utd, 2000.

11.05 Man. Utd. - Liverpool Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
12.45 Premier League World
13.15 Premier League Preview
13.45 Tottenham - Newcastle Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport
3. Aston Villa - West Ham Sport 4. Portsmouth - Bolton Sport 5. Man. City - WBA
Sport 6. Stoke - Blackburn

16.15 Portsmouth - Bolton Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 PL Classic Matches Liverpool Arsenal, 1997.

18.30 Stoke - Blackburn Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Middlesbrough - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.30 Sunderland - Hull Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.20 Rachael Ray (e)
14.50 The Game (11:22) (e)
15.40 The Game (13:22) (e)
16.05 All of Us (1:22) (e)
16.35 Top Chef (6:13) (e)
17.25 Survivor (8:16) (e)
18.15 The Office (14:19) (e)
18.45 Game Tíví (11:15) Sverrir Bergmann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

19.25 Fyndnar fjölskyldumyndir (9:12)
Þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem sýnd
eru bráðfyndin myndbönd, innlend og
erlend.
19.55 Ljósmyndaleikur Iceland Express (3:5)
20.00 Spjallið með Sölva (9:12) Nýr
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr. (e)
21.00 Nýtt útlit (5:10) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen finnur
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til
fata. (e)
21.50 Heroes (18:26) Bandarísk þáttaröð
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfileikum. (e)
22.40 Californication (10:12) (e)
23.15 Brit Awards 2009 (1:1) (e)
01.05 Battlestar Galactica (9:20) (e)
01.55 Painkiller Jane (10:22) (e)
02.45 The Game (14:22) (e)
03.35 Jay Leno (e)
04.25 Óstöðvandi tónlist

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson
19.30 Íslands safarí Akeem R. Oppang
20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson
21.30 Á réttri leið Katrín Júlíusdóttir
22.00 Lífsblómið Steinunn Anna
23.00 HH Edda Sigfúsdóttir og Sindri Rafn
Þrastarsson

23.30 Grasrótin Guðfríður Lilja

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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meðan keppendurnir í Top Chef hafa flestir víðtæka
reynslu í bransanum finnst manni eins og allir þátttakendurnir í Hell‘s Kitchen séu nýstignir út úr hjólhýsunum. Samt verður Gordon alltaf jafn hissa þegar hann
bragðar á ómetinu frá amatörunum. Þá er gripið til
víðfeðms orðaforðans, sem samanstendur af fáu fleiru
en hinum löngu sígildu frösum „piss off“ og „fuck off“.
Gordon þreytist seint á því að raupa um glæsilegan
knattspyrnuferil sinn hjá Glasgow Rangers og þá unaðslegu tilfinningu sem fylgdi því að hlaupa inn á völlinn í
stórleik fyrir framan tugþúsundir áhorfenda. Örlítil rannsóknarvinna á Netinu leiðir í ljós að kokkurinn lék tvo
leiki með aðalliði Rangers. Í öðrum leiknum náði hann
að vera heilar tuttugu mínútur inni á vellinum. Einungis
tíu mínútur í hinum. Það var þá allur ferillinn. Lúser.
Það er sannarlega í takt við annað að Kaupþing hafi
lánað Gordon 680 milljónir króna á sínum tíma. Þeir
hafa líklega óttast að hann byrsti sig annars.

▼

„Þegar ég var ungur óskaði ég
mér frama. Í dag óska ég þess að
ég eigi hann skilið.“ Fraser fer með
aðalhlutverkið í myndinni The
Last Time sem sýnd er á
Stöð 2 bíó í kvöld.
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STÖÐ 2 KL. 20.00
Söngkeppni
framhaldsskólanna
Bein útsending í opinni dagskrá frá Söngkeppni framhaldsskólanna sem fram fer í
íþróttahöllinni á Akureyri. Í þessari vinsælustu og fjölmennustu söngvarakeppni landsins mæta til keppni
allir 32 framhaldsskólar landsins
og er þetta í 19. sinn sem keppnin
er haldin. Söngkeppni þessi
hefur reynst frábær stökkpallur
fyrir upprennandi söngvara en
meðal þeirra sem slegið hafa í
gegn í keppninni eru Emilíana Torrini, Páll Óskar, Magni
Ásgeirsson, Eyþór Ingi, Sverrir
Bergmann, Margrét Eir, Hera
Björk, Ágústa Eva Erlendsdóttir
og Regína Ósk.

17.45 Nágrannar
18.05 Nágrannar
18.25 Nágrannar
18.45 Nágrannar
19.15 E.R. (7:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

20.00 Idol-stjörnuleit (9:14)Úrslitin eru
nú hafin í Smáralindinni og það er á valdi
áhorfenda að skera úr um hverjir komast
áfram með símakosningu.
21.30 American Idol (27:40) Úrslitaslagurinn heldur áfram í American Idol og aðeins þeir bestu eftir. Keppendur þurfa því að
leggja enn harðar að sér til þess að vinna
hylli og atkvæði almennings.

22.15 American Idol (28:40) Nú
kemur í ljós hverjir halda áfram í American
Idol og eiga enn von um að verða næsta
söngstjarna Bandaríkjanna.
23.00 Skins (8:9) Átakanleg bresk sería
um hóp unglinga sem reynir að takast á við
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu
og fleiri vandamála sem steðja að unglingum í dag.
23.45 X-Files (7:24) Fox Mulder trúir en
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að
hindra leit þeirra að sannleikanum.

00.30 E.R. (7:22)
01.15 Osbournes (9:10)
01.40 American Idol (27:40)
02.25 American Idol (28:40)
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 EastEnders 10.30 EastEnders 11.00
EastEnders 11.30 EastEnders 12.00 EastEnders
12.30 EastEnders 13.00 EastEnders 13.30
EastEnders 14.00 The Inspector Lynley Mysteries
14.50 The Inspector Lynley Mysteries 15.40 The
Black Adder 16.15 Strictly Come Dancing 17.45
Rob Brydon‘s Annually Retentive 18.15 Lead
Balloon 18.45 Extras 19.15 Holby Blue 20.05
Hustle 20.55 The Chase 21.45 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 22.15 Lead Balloon 22.45
Extras 23.15 Holby Blue

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 S, P eller K 10.40 Boogie Update
11.10 S, P eller K 11.15 Høvdingebold 12.00
Cirkusrevyen 2008 12.55 Ønskehaven 13.25 Min
italienske drøm 14.25 Landsbyhospitalet 15.10 Før
søndagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Vildmarkens
Stjerne 16.00 Radiserne 16.30 TV Avisen med
vejret 16.55 SportNyt 17.05 DM i børnerap 18.00
Nanny Mcphee - den fortryllende barnepige 19.30
Kriminalkommissær Barnaby 21.05 Det stærke
køn

10.45 Exil - der virkeligheten ikke teller 11.35
Showbiz 12.35 Adresse Moskva 13.20 V-cup
freeride 13.45 4-4-2.Tippekampen 16.00
Kometkameratene 16.25 Lykke er 16.30 Habib
17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55
Den store klassefesten 18.55 20 spørsmål 19.20
Med hjartet på rette staden 20.10 Fakta på
lørdag 20.55 Smilehullet 21.00 Kveldsnytt 21.15
Forfengelighetens marked 23.30 Dansefot jukeboks m/chat

SVT 1
10.30 USA mot John Lennon 12.00 Uppdrag
Granskning 13.00 Så ska det låta 14.00 Slutspel.
Handboll 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Disneydags 17.00 Bobster
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Babben
&amp; co 19.00 Var fan är min revy! 19.30
Brottet och straffet 20.40 En djävulsk romans
22.15 Ridsport. Världscupfinal 23.10 Sändningar
från SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Alla leið

▼

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 19.35
Páll Óskar Hjálmtýsson spáir í lögin
sem keppa í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva í ár ásamt þeim dr.
Gunna, Guðrúnu Gunnarsdóttur og
Reyni Þór Eggertssyni. Í leiðinni ætla
þau að rifja upp hversu sannspá þau
reyndust í þáttunum í fyrra.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Hringsól
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Heimsmenning á hjara veraldar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.10 Frá Vopnafirði til Vesturheims
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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Unnið að komu Puff Daddy til Íslands

Yrsa Sigurðardóttir
Aldur: 45 ára.
Starf: Verkfræðingur hjá Verkís.
Stjörnumerki: Meyja.
Fjölskylda: Ég á tvö börn, eiginmann
og eitt barnabarn.
Búseta: Ég bý úti á Seltjarnarnesi.
Yrsa fær frábæra dóma fyrir bók
sína Sér grefur gröf í breska stórblaðinu The Indipendent.
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HÁLFA LEIÐ TIL
ÍSLANDS Sean John

Combs er kominn
hálfa leið til Íslands
en nú standa yfir
samningaviðræður
um að gera myndband hér á landi.

5

10

il myndbönd þar sem kostnaður
nemur oft nokkrum tugum
milljóna. Hann tilkynnti
nýverið að ný plata væri
væntanlega frá honum,
sú fyrsta síðan Press
Play kom út árið 2006.
D i s k nu m h ef u r
verið gefið nafnið
Last Train to Paris
og er væntanleg í
allar betri plötubúðir þann 22.
september. Samk væmt fy rst u
f r ét t u m ver ð u r
engin hörgull á þekktum gesta-röppurum,
en meðal þeirra sem
hafa verið nefndir til

JONNI SIGMARS Í kjölfar fólskulegrar
árásar sem leiddi til mjaðmagrindarbrots þurfti Jonni að læra að labba í
þriðja skipti á ævinni.
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14
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16
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fyrir því að leikstjórann Hype
Williams langar að koma með
verkefnið til Íslands. Krónan
er nú í sögulegu lágmarki en
gengi hennar gagnvart dollaranum er 128,7, samkvæmt vef Kaupþingsbanka.
Sean John Combs
er þekktur fyrir að
gera íburðarmik-
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LÁRÉTT
2. ágætt, 6. frá, 8. sigti, 9. skammstöfun, 11. tveir eins, 12. hroki, 14.
svall, 16. tónlistarmaður, 17. eru, 18.
stansa, 20. tveir eins, 21. djamm.
LÓÐRÉTT
1. lengdareining, 3. klaki, 4. ófrægðarpappír, 5. skítur, 7. ávöxtur, 10. óvild,
13. blaður, 15. yfirhöfn, 16. hugfólginn, 19. skammstöfun.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. yard, 3. ís, 4. níðbréf, 5.
tað, 7. ferskja, 10. kal, 13. mas, 15.
kufl, 16. kær, 19. al.
LÁRÉTT: 2. fínt, 6. af, 8. sía, 9. rek, 11.
ðð, 12. dramb, 14. slark, 16. kk, 17.
séu, 18. æja, 20. ff, 21. rall.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Gunnar Eyjólfsson.
2 Brenton Birmingham.
3 Ólafur F. Magnússon.

KÍKTU VIÐ
Á IÐAVÖLLUM
(áður Eden)

Glæsilegt kaffihlaðborð
laugardag og sunnudag
frá kl. 14:00
Heitir réttir, brauðtertur,
rjóma og súkkulaðitertur,
kaffi, heitt súkkulaði,
ávaxtasafi fyrir börnin.

JÓHANN SIGMARSSON: UPPSKURÐUR MINN EINS OG SPLATTER-MYND

Lærir að ganga þriðja sinni
„Ég er að læra að ganga í þriðja
skipti. Er kominn upp, er með fjögurra punkta staf en get lítið hreyft
mig,“ segir Jóhann Sigmarsson
kvikmyndagerðarmaður – sem
gegnir nafninu Jonni Sigmars.
Jonni er að ganga í gegnum þá
einstæðu lífsreynslu að læra að
ganga í þriðja skipti á ævinni. Hinn
3. mars varð Jonni fyrir fólskulegri og tilefnislausri árás en hann
var þá á leið á Kaffi París með tölvuna sína. „Þetta var klukkan níu
að kvöldi og þá kom einhver bíll
fyrir aftan mig, flautaði og flautaði og ég sneri mér við og spurði
hvað væri að? Þá kom einhver út
og síðasta sem ég sá var að einhver
hljóp að mér og henti mér af öllu
afli niður í götuna. Svo stungu þeir
af.“ Sem betur fer voru vitni og
bílnúmer náðist. Lögreglan hafði
þannig upp á misyndismönnunum
og Jonni hefur kært.
Afleiðingar árásarinnar eru þær
að Jonni mjaðmagrindarbrotnaði
og dvelur hann nú á sjúkrahótelinu á Rauðarárstíg þar sem hann
er í endurhæfingu. Hefur verið í

göngugrind en styðst nú við staf.
Að læra að ganga er ekkert nýtt
fyrir Jonna.
„Já, ég lærði náttúrulega að
ganga þegar ég var lítill. Eins og
flest önnur börn. Svo fékk ég heilahimnubólgu fimm ára gamall og
lamaðist. Ég er með réttu rétthentur en varð að æfa mig í að gera allt
með vinstri í staðinn,“ segir Jonni
sem var rúmfastur í nokkra mánuði í kjölfar heilahimnubólgunnar. Hann fór þaðan í hjólastól sem
hann gat ekki einu sinni ýtt sjálfur
og svo á hækjur. Og heilahimnubólgunni fylgdi að Jonni er spastískur. „Ég lærði fyrst að hoppa á
einni löpp og svo kom þetta að ég
gat farið að geta stigið með. Það
var í annað skipti.“
Og nú er þriðja skiptið yfirstandandi og Jonni gerir ráð fyrir því
að nýju göngulagi fylgi nýr stíll.
Jafnvel hattur og frakki. Jonni átti
fertugsafmæli á spítalanum. Hann
hefði gjarnan viljað halda upp á
það annars staðar en fékk heimsóknir. Jonni þurfti í kjölfar árásarinnar að gangast undir uppskurð

sem er í frásögur færandi: „Út af
spasmanum stjórna ég ekki vöðvunum hægra megin, fékk vöðvakrampa og þá gliðnaði brotið. Sem
var ekki mjög gott,“ segir Jonni.
Hann var því sprautaður niður
með morfíni og þurfti að fasta 17
klukkutíma fyrir uppskurð. „Þeir
þorðu ekki að svæfa mig út af spasmanum þannig að ég var vakandi
í uppskurðinum. Meðan þeir voru
að bora í, negla, festa skrúfur og
járnplötur í mjöðmina á mér. Ég
fann ekkert fyrir þessu en var eins
og í öðru herbergi að fylgjast með
splattermynd þar sem blóðið sullaðist úr mér.“
Jonni vinnur nú að næstu mynd
sinni, Skarð, sem fjallar um vegagerð úti á landi. Hann þekkir það
að gera myndir án styrkja og bíður
eftir grænu ljósi frá Kvikmyndamiðstöð Íslands. „Ég veit ekki hvenær þetta gæti farið í tökur. Ég er
að bíða eftir græna ljósinu. þarf
maður ekki alltaf að hafa græna
ljósið?“ segir Jonni – á kunnuglegum tímamótum.

sögunnar má nefna Íslandsvininn
50 Cent og stórstjörnuna Kanya
West. Leikstjóri myndbandsins,
Hype Williams, er ákaflega vinsæll meðal r&b-tónlistarmanna
en meðal skjólstæðinga hans eru
skötuhjúin Jay-Z og Beyoncé.
Williams fékk sérstök heiðursverðlaun á MTV-verðlaunahátíðinni árið 2006.
- fgg

GESTASÖNGVARI Kanye West

verður meðal gesta á nýjustu
plötu Sean John Combs.
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Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er nú unnið að því á
bak við tjöldin að fá rapparann Sean John Combs, betur
þekktan sem Puff Daddy eða
Diddy, til landsins. Ekki þó
til að halda tónleika heldur
til að gera tónlistarmyndband. Fréttablaðið hafði
samband við stærstu
framleiðslufyrirtækin í kvikmynda- og auglýsingageiranum og fékk
staðfest hjá einu þeirra að
það væri í samningaviðræðum við aðila tengda
rapparanum. Eftir því
sem Fréttablaðið kemst
næst er veik staða krónunnar ein helsta ástæðan

FRÉTTIR AF FÓLKI
Stefáni Eiríkssyni, lögreglustjóra á
höfuðborgarsvæðinu, er sem betur
fer umhugað um að menn hafi
staðreyndir á hreinu – ekki síst þær
sem snúa að sér og sínu. Þannig
er Stefán afkastamikill í framlögum
sínum á Wikipedia-alfræðiorðabókinni á netinu og hefur breytt ýmsu
þar sem betur má fara. Þannig
hefur Stefán lagað upplýsingar um
Jón H.B. Snorrason, Hörð Jóhannesson, lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu, það er sig sjálfan,
auk þess sem Stefán hefur leiðrétt
upplýsingar um Morfís-keppnina.
En þar eru til dæmis tíundaðir
þekktir einstaklingar
sem hafa tekið þátt
svo sem Sigmar
Guðmundsson,
Inga Lind Karlsdóttir,
Sigurður Kári, Eyrún
Magnúsdóttir, Stefán
Pálsson, Ólafur
Teitur, Gísli
Marteinn
og … Stefán
Eiríksson.
Fréttablaðið greindi frá því að hin
einstæða hljómsveit Tiger Lillies væri
væntanleg til landsins og ræddi af
því tilefni við aðdáanda listamannanna, hana Valdísi Óskarsdóttur
kvikmyndagerðarmann. Valdís er
ekki ein um að kunna að meta
Tiger Lillies því uppselt er að verða
á tónleika þeirra. Þá heyrist úr
herbúðum Listahátíðar
að mikil sókn sé í
miða á Lhasa de
Sela, Hjaltalín og
Daníel Bjarnason
auk þess sem
uppselt er að verða
á Deborah
Voight.

Kristrún Heiða Hauksdóttir,
kynningarstjóri Þjóðleikhússins,
hefur ákveðið að söðla um og
ráðið sig til starfa hjá Forlaginu. Er henni þar
ætlað að fylla skarð
Sifjar Jóhannsdóttur, sem er á leið
í barneignarleyfi,
og Atla Bollasonar
sem ku vera á
leið í nám.
- jbg, hdm

jakob@frettabladid.is

Afsalar sér ekki heiðurslaunum listamanna
ÛiÀ>}iÀsÊUÊ-Ê{nÎÊääää

„Nei, það hvarflar ekki að mér, það væri
svona svipað og að skila Ólympíugullinu,
þetta er æðsti heiður sem hægt er að veita
íslenskum listamanni og eitthvað sem ég
vann mér inn löngu áður en ég fór að vasast í þessu framboði,“ segir Þráinn Bertelsson, frambjóðandi Borgarahreyfingarinnar.
Samkvæmt síðustu skoðanakönnunum bankar hreyfingin ansi fast á alþingisdyrnar og
Þráinn á raunhæfa möguleika á að komast
inn á þing. Ef það gengur eftir myndi hann
annars vegar þiggja laun sem heiðurslistamaður og hins vegar sem alþingismaður.
Þráinn hefur hins vegar svör á reiðum
höndum. „Ég afsalaði mér engum borgaralegum réttindum þegar ég tók við þessari

viðurkenningu og hef ekki í hyggju að láta
hana frá mér ef ég verð kjörinn inn á þing,“
útskýrir Þráinn sem segist líða alveg ágætlega í þeirri baráttu sem nú er fram undan.
Þegar maður er að berjast fyrir réttlátum
og góðum málstað sem fær góðan hljómgrunn hjá fólki þá leiðir það af sjálfu sér að
manni líður vel,“ segir Þráinn og bætir því
við að fátt hafi komið honum á óvart í því
pólitíska karpi sem nú einokar alla helstu
fjölmiðla landsins. „Nema kannski þessi
spurning, hvort ég ætli að afsala mér þessum launum. En hún hefði kannski ekkert átt
að gera það því mannleg illska eða heimska
eiga ekki að koma mér á óvart.“
- fgg

EINS OG AÐ SKILA ÓLYMPÍUGULLI Það hvarflar ekki að

Þráni Bertelssyni að skila heiðurslaunum listamanna
verði hann kjörinn á þing.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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BAKÞANKAR
Bergsteins
Sigurðssonar

Gráskalli

H

e-man hét maður sem var
hafður í hávegum í mínu
ungdæmi. Garpur, eins og He-Man
var nefndur upp á íslensku, var
hliðarsjálf krónprinsins Adams
sem bjó í konungsríkinu Eilífíu. „I
have the power – mitt er valdið,“
voru kjörorð He-Mans, sem var
karl í krapinu eins og nafnið gefur
til kynna. Reyndar var hann svo
mikill harðhaus að hann hélt heimili í gráum kastala sem leit út eins
og hauskúpa. Af því dró óðalið
sjálfsagt nafn sitt, en það hét
Grayskull eða Gráskalli.

ÉG verð að viðurkenna að ég
er ekki vel að mér í skipulagsmálum Eilífíu en það kom mér
ávallt dálítið spánskt fyrir sjónir
að He-Man héldi heimili í hauskúpu. Þetta er jú frekar óaðlaðandi
arkitektúr sem ég á bágt með að
trúa að slyppi óhindrað í gegnum
grenndarkynningu. Um daginn áttaði ég mig hins vegar á merkingunni. Þar sem ég stóð með kaffibolla við eldhúsgluggann heima og
starði yfir á Skúlagötu í steindauð
augun á einu steypuferlíkinu sem
útséð er um að verði klárað í bráð,
rann hið sanna upp fyrir mér.
MEISTARAR himingeimsins, en
svo hétu þættirnir um garpinn,
voru sem sagt allegoría – táknsaga.
Erfðasynd He-Mans er drambið;
hann ofmetnast en fellur flatt og
er dæmdur til að eyða eilífðinni
í nöprum dragsúg í hálfköruðum
kastala. He-Man er með öðrum
orðum íslenskur byggingaverktaki
sem spennti bogann of hátt, ákvað
að reisa tuttugu hæða lúxusblokk
en fór á hausinn í miðjum klíðum
og situr uppi með stórhýsi sem er
ekki einu sinni fokhelt.

ÞAÐ

fer sjálfsagt vel á því nú
þegar við erum einmitt á kúpunni, að einhver byggingaverktakinn, sem að hímenskum sið fann
aðeins of mikið til máttar síns,
hafi tekið sig til og í ógáti endurreist Gráskalla á besta stað í borginni. Þarna gapir hann við mér á
hverjum morgni. Ekki er nóg með
að hann sé ófrýnilegur ásýndar,
heldur rekur hann upp hrollkalt
vein í hvert sinn sem vind hreyfir.
Í hressilegri norðanátt breytist
veinið í nístandi útburðarvæl, sem
smýgur gegnum merg og bein og
heldur fyrir manni vöku.

ÞETTA er hlutskipti Reykvíkinga
á nýrri öld; frá Hverfisgötu og upp
Holtið horfum við á híbýlaprýði 20.
aldar grotna niður af mannavöldum.
Við sjávarsíðuna gapa hins vegar
við kveinandi Gráskallarnir sem
langvarandi vitnisburður um það
þegar við bárum út þær systur
Skynsemi, Fyrirhyggju og Ráðdeild.
Og Smekkvísi dó af harmi.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 18. apríl,
108. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.45
5.22

Hádegi

Sólarlag

13.27
13.12

21.11
21.04

Heimild: Almanak Háskólans

350,-

