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„Ég held að samansafn hljóð-færa úr óvæntum áttum einkenni heimili tónlistarmanna og þar er mitt heimili engin undantekning,“ segir Sylvía Hlynsdóttir trompet-leikari þar sem hún situr í stofu sem nálgast það að vera lítill tón-leikasalur, fullbúinn til tónleika-halds. Á sófaborðinu stendur aldið flugelhorn, sem henni e hjfólg

hörku svo hann dældist ekki,“ segir Sylvía, sem hafði ekki hug-mynd um hvað leyndist innan í ullinni mjúku, en hafði þráð að eignast flugelhorn. „Trompet er mitt aðalhljóðfæri, en flugelhorn geymir öðruvísi hljóm, sem er dekkri og mýkriKærastin f

sem standa virðulega innan um trommusett og fleira hljómfag-urt í stofunni. „Ég safna lúðrum, en læt ekki duga að hafa þá fyrir augað held-ur spila á þá alla. Ég valdi að læraá trompet átta ár ö

Ástarlúður í ullarteppiÞegar snjókorn jólanætur liðinna ára læddust niður úr hátíðlegum skýjum laumaðist kærasti Sylvíu 

Hlynsdóttur trompetleikara með fornt flugelhorn í íslenskum ullarfelubúningi undir jólatréð.

Sylvía Hlynsdóttir trompetleikari lætur hugann reika til liðinna jóla þegar hún fékk flugelhornið fagra frá sínum hugvitssama og 

þá heittelskaða. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HIRSLUR  undir alls konar dót má auðveldlega búa 
til sjálfur. Þessar skemmtilegu skúffur í barnaherbergið 
eru til dæmis bara gerðar úr tveimur trékössum sem 
hafa verið málaðir og settir á hjól.

Hringdu í síma
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Stórborgir í framtíðarsýnEva Margrét Reynisdóttir sér ýmsa kosti við matjurtaræktun á húsaþökum og í almenningsgörðum. SÍÐA 2
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Miðlar af eigin reynslu
Rósa Guðbjartsdóttir 

er nýkjörinn formað-
ur Styrktarfélags 
krabbameinssjúkra 

barna.
TÍMAMÓT 14

VORVERKIN

Náttúrugrill, garðvinna 
og matjurtaræktun
Sérblað um vorverk

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Mikið úrval af
upphengdum salernum

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

Tryggt húsnæði

HVASST SV-TIL   Í dag verða sunn-
an eða suðaustan 8-13 m/s en 
10-18 m/s suðvestan til. Þurrt að 
mestu og bjart NA-lands en bætir 
í úrkomu sunnan og vestanlands 
eftir hádegi. Hiti víða 3-10 stig.
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SYLVÍA HLYNSDÓTTIR

Fornt og falskt horn 
hjartfólgnast eigna
• heimili

             Í MIÐJU BLAÐSINS

Skiptir um gír
Rapparinn og list-
neminn Dóri DNA 
reynir fyrir sér sem 
uppistandari.

FÓLK 34

Everton sló 
 United út

Það verða 
Chelsea og 
Everton 

sem mætast 
í úrslitum ensku bikar-
keppninnar.

ÍÞRÓTTIR 30

Íslandsvinur
Joseph Henry Ritter myndar Jó-
hönnu Guðrúnu, Umu Thurman 
og Isabellu Rossellini.

FÓLK 26

VEÐRIÐ Í DAG

FÆRÐIR FYRIR DÓMARA Þrír menn voru handteknir vegna smygls á hundrað kílóum af fíkniefnum til landsins. Efnin voru flutt 
með skútu og mennirnir sóttu efnin á slöngubáti út í skútuna við Papey.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Þota danska flug-
hersins aðstoðaði við aðgerð-
ir Landhelgisgæslu og lögreglu 
vegna smyglskútunnar í gær. 
Hún hélt uppi eftirliti meðan 
Fokker-vél Landhelgisgæslunnar 
tók eldsneyti.

Landhelgisgæslan óskaði eftir 
því við Varnarmálastofnun um 
hádegi í gær að kannað yrði 
hvort herskip eða flugvélar frá 
nágrannaríkjum væru stödd 
nærri landinu og gætu aðstoðað 
við aðgerðina, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins.

Dönsk herþota af gerðinni 
Challenger CL604 var stödd 
við Grænland, og hélt þegar 
til aðstoðar. Danski flugher-
inn notar slíkar vélar einkum til 
eftirlits yfir hafi. - bj

Varnarmálastofnun aðstoðaði:

Kölluðu til 
danska herþotu

LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn úr 
sérsveit Ríkislögreglustjóra náðu 
í gærkvöldi á sitt vald skútu sem 
talið er að hafi komið með um 100 
kíló af fíkniefnum til landsins um 
helgina. Þetta er stærsta tilraun til 
fíkniefnasmygls sem komist hefur 
upp um hér á landi.

Þrír menn voru um borð í skút-
unni þegar sérsveitarmenn fóru 
um borð, og voru þeir allir hand-
teknir. Varðskip Landhelgisgæsl-
unnar sem var með sérsveitar-
mennina um borð veitti skútunni 
eftirför í gær og náði henni á milli 
Íslands og Hjaltlandseyja klukkan 
22:35 í gærkvöldi.

Til stendur að draga skútuna, 
sem er 43 fet á lengd, til hafnar á 
Íslandi í dag. 

Landhelgisgæslan og sérsveit-
in fylgdust með skútunni á flótta 
út úr landhelginni í gær. Um tíma 
hvarf skútan úr sjónmáli en fannst 
svo aftur. 

Alls voru sex menn handteknir 
vegna málsins í gær. Auk þeirra 
þriggja sem handteknir voru á 
skútunni voru þrír menn hand-
teknir á Djúpavogi og Höfn í 

Hornafirði í gær. Talið er að þeir 
hafi siglt til móts við skútuna og 
flutt fíkniefnin í land. 

Vel yfir 100 manns tóku þátt í 
aðgerðunum gegn meintum fíkni-
efnasmyglurum í gær. Þeirra á 
meðal voru sérsveitarmenn Rík-
islögreglustjóra, lögreglumenn af 
höfuðborgarsvæðinu og Eskifirði, 
þyrluáhafnir og áhöfn flugvélar 
Landhelgisgæslunnar og áhöfn 
varðskipsins. Þá kom þota danska 
flughersins einnig að leit að skút-
unni í um tvær klukkustundir í 
gær.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins komu mennirnir þrír sem 
handteknir voru á Suð-Austurlandi 
í gær á tveimur jeppum með zodi-
ac slöngubát til Djúpavogs á föstu-
dag. Þeir óskuðu eftir leyfi til að 
láta bátinn liggja í höfninni yfir 
helgina og sögðust ætla að stunda 
köfun yfir helgina. Tveir þeirra 
voru handteknir á Djúpavogi en 
einn nálægt Höfn í Hornafirði.

Aðgerð lögreglu hófst um miðj-
an dag á laugardag en fór mjög 
leynt. Íbúar á Djúpavogi urðu 
lítið varir við aðgerðina en íbúar 

á Hornafirði urðu mikið varir við 
þyrluflug og aukinn lögregluafla á 
Höfn. Engar upplýsingar fengust 
hins vegar um aðgerðirnar fyrr en 
um kvöldmatarleytið í gær.

  - ghs, bj / sjá síðu 4

Handteknir á flótta 
út úr landhelginni
Lögreglan handtók í gær sex menn grunaða um að hafa reynt að smygla um 100 
kílóum af fíkniefnum til landsins með skútu. Varðskip Landhelgisgæslunnar 
náði skútunni á flótta úr landhelginni í gær og sérsveitarmenn tóku skútuna.

Ljóst er að götuverðmæti fíkni-
efnanna sem lögregla lagði hald 
á hleypur á hundruðum milljóna 
króna. 

Erfitt er hins vegar að leggja mat 
á verðmætið þar sem ekki er búið 
að gefa upp um hvaða efni er að 
ræða, hversu hrein þau eru, eða 
hvað magnið er mikið. 

Samkvæmt verðkönnun SÁÁ er 
meðaltalsverð á grammi af amf-
eta-míni 5.630 og 11.500 af kóka-
íni. Gramm af hassi kostar 2.530 
og e-pilla kostar 2.690 krónur. 

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að um 100 kíló af þessum 
fíkniefnum sé að ræða. - kóp

VERÐMÆTI
FÍKNIEFNANNA
GRÍÐARLEGT 

LÖGREGLUMÁL Þrír menn sem 
grunaðir eru um að hafa siglt til 
móts við skútu og flutt fíkniefni 
í land voru úrskurðaðir í gæslu-
varðhald til 11. maí í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær.

Tveir mannanna voru hand-
teknir á Djúpavogi og sá þriðji 
við Höfn í Hornafirði. Fíkniefn-
in fundust í bíl þess síðastnefnda 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Mennirnir eru 28 ára, 
30 ára og 32 ára gamlir. Einn 
þeirra var ákærður fyrir aðild 
að innflutningi á 3,8 kílóum af 
kókaíni árið 2006, en sýknaður 
af öllum ákærum í Hæstarétti 
árið 2007.

Talið er að mennirnir hafi 
sótt um 100 kíló af fíkniefnum 
í skútu sem vitorðsmenn þeirra 
sigldu við Papey út af Djúpavogi. 
Mennirnir notuðust við slöngu-
bát sem þeir sjósettu á Djúpa-
vogi. Þeir sögðu heimamönnum 
að þeir ætluðu að stunda köfun í 
nágrenninu.  - bj

Grunaðir um aðild að smygli:

Úrskurðaðir í 
þriggja vikna 
gæsluvarðhald
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LÖGREGLUMÁL Stór skjólveggur, 
sem reistur var utan um bruna-
rústirnar á Lækjartorgi, fauk á 
fjóra bíla í hvassviðri í gær. Bíl-
unum hafði verið lagt í bílastæði 
í Austurstræti. Bílarnir rispuðust 
en skemmdust að öðru leyti lítið. 
Engan sakaði en veggurinn var 
fjarlægður til að koma í veg fyrir 
frekara tjón. 

Mikið hvassviðri var á höfuð-
borgarsvæðinu í gær og fóru 
vindhviður mest í 28 metra á 
sekúndu. Björgunarsveitir á 
höfuðborgarsvæðinu sinntu 
fjölmörgum útköllum vegna 
hvassviðrisins, en ekkert stórtjón 
varð. - þeb

Tryggt húsnæði
Hækkum vaxtabætur verulega, endurskoðum forsendur 
fyrir útreikningum vísitölugrunnsins og afnemum 
verðtryggingu í áföngum.

EFNAHAGSMÁL Stjórnendur Norðuráls hafa 
undanfarnar vikur átt í viðræðum við Seðla-
bankann um að nota andvirði jöklabréfa og 
annarra eigna erlendra aðila hér á landi til að 
fjármagna álver Norðuráls í Helguvík.

Tilgangurinn er að losa eigendur krónubréfa 
úr klóm gjaldeyrishafta án þess að það valdi 
gengishruni krónunnar.

Ágúst Hafberg, framkvæmdastjóri við-
skiptaþróunar og samskipta hjá Norðuráli, 
segir að fyrirtækið geti vel hugsað sér að fara 
þessa leið til að fjármagna álver í Helguvík, en 
málið sé enn ekki langt komið.

Heimildir Fréttablaðsins herma að fyrir-
komulagið yrði þannig að Norðurál myndi taka 
við krónum frá eigendum jöklabréfanna, sem 
komast ekki úr landi með fé sitt vegna gjald-
eyrishafta, og gefa út skuldabréf í dollurum á 

móti. Þegar álverið hefur framleiðslu og fær 
tekjur í dollurum yrði hluti teknanna notaður 
til að greiða niður skuldabréfin.

Seðlabankinn hefur einnig rætt við fleiri fyr-
irtæki, þar á meðal Landsvirkjun. Þetta stað-
festir Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi 
Landsvirkjunar. 

Óljóst er nákvæmlega hversu háar upphæð-
ir erlendir aðilar eiga hér á landi í jöklabréfum 
og öðrum eignum, en þegar gjaldeyrishöft voru 
sett á hér á landi síðastliðið haust var talið að 
eignirnar næmu 400 til 500 milljörðum króna. 

Heimildir Fréttablaðsins herma að til að 
byrja með standi til að reyna að losa um í 
kringum 100 milljarða króna. Eigendur jökla-
bréfanna myndu þá kaupa skuldabréf í erlendri 
mynt af íslenskum fyrirtækjum og fá þau 
greidd eftir nokkur ár. - bj

Seðlabankinn leitar leiða til að fá eigendur jöklabréfa til að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum til nokkurra ára:

Vilja fjármagna álver með jöklabréfum

HELGUVÍK Framkvæmdir við álver Norðuráls eru hafnar, 
en til greina kemur að þær verði að hluta til fjármagn-
aðar með jöklabréfum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skjólveggur utan um brunarústir á Lækjartorgi: 

Fauk á fjóra bíla í hvassviðri

Í AUSTURSTRÆTI Veggurinn féll á fjóra 
bíla sem hafði verið lagt í Austurstræti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÉLAGSMÁL Guðjón Sigurðsson, 
formaður MND-samtakanna, 
segir að víða sé pottur brotinn 
þegar kemur að aðgengi fyrir 
fatlaða á kosningaskrifstofur. 
Hann gerði óformlega könnun 
í gær og heimsótti skrifstofur í 
Reykjavík. Áður hafði aðgengi 
verið kannað í Hafnarfirði og í 
Reykjanesbæ.

„Það er allt of víða pottur brot-
inn og við komumst ekki inn í 
skrifstofurnar. En fólk lofaði bót 
og betrun hvar sem við komum,“ 
segir Guðjón. Níu skrifstofur 
voru þannig útbúnar að hjólastóll 
komst ekki inn. Guðjón segir að 
þetta sé málefni sem framboðin 
verði að passa betur upp á. - kóp

Kosningaskrifstofur kannaðar:

Aðgengi slæmt 
fyrir hjólastóla

EKKI SÁTTUR Guðjón segir að allt of 
víða sé pottur brotinn þegar kemur að 
aðgengi fatlaðra inn á kosningaskrifstof-
ur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

STJÓRNMÁL Mögulegt er að endur-
skoða þurfi lög um fjármál stjórn-
málaflokkanna verði pólitísk-
ar auglýsingar sem kostaðar eru 
af hópum ótengdum stjórnmála-
flokkunum áberandi segir Einar 
Mar Þórðarson, stjórnmálafræð-
ingur hjá Félagsvísindastofnun 
HÍ.

Hópur sem kallar sig Áhugahóp 
um endurreisn Íslands birti heil-
síðuauglýsingu í Morgunblaðinu á 
sunnudag þar sem varað var við 
skattastefnu vinstristjórnar. Ekki 

kemur fram 
hverjir standa 
að hópnum.

Þ á  h e f u r 
hópur sem hvet-
ur til aðildar að 
Evrópusam-
bandinu auglýst 
í dagblöðum og 
á netinu. Jón 
Steindór Valdi-
marsson, einn 
stofnenda hóps-

ins, segir hann grasrótarsamtök 
sem gangi þvert á stjórnmála-
flokka og séu fjármögnuð af ein-
staklingum.

Talsvert var rætt um möguleik-
ann á því að stofnaðir yrðu hópar 
til hliðar við stjórnmálaflokkana 
til að komast í kringum lög um 
fjármál stjórnmálaflokka þegar 
þau voru sett. 

Einar Mar segir þetta vel þekkt 
erlendis, til dæmis sé sterk hefð 
fyrir því í Bandaríkjunum að slík-
ir hópar birti neikvæðar auglýs-
ingar um pólitíska andstæðinga.

Pólitískar auglýsingar ann-
arra en stjórnmálaflokka eru vel 

þekktar hér á landi. Slíkum aug-
lýsingum var til dæmis beint gegn 
Ólafi Ragnari Grímssyni í síðustu 
forsetakosningum, segir Einar 
Mar.

Hann segir ósmekklegt að birta 
pólitískar auglýsingar ekki undir 
nafni. Nafnleysi í þessum efnum 
sé ekki eðlilegt, enda hljóti þeir 
sem auglýsi að hafa trú á sínum 
málstað og vera tilbúnir að standa 
við orð sín.

Verði pólitískar auglýsingar 
hópa sem ekki tengjast stjórn-
málaflokkunum, en auglýsa 
ýmist með þeim eða á móti, áber-
andi gæti þurft að breyta lögum 
um fjármál stjórnmálaflokkanna, 
segir Einar. Afar erfitt sé þó að 

koma í veg fyrir slíkar auglýs-
ingar, og í raun verði ábyrgðin 
að vera hjá kjósendum að leggja 
ekki trúnað á nafnlaus skilaboð, 
hvort sem er á netinu eða í aug-
lýsingum.

„Auglýsingar virka, sama hvort 
þær eru jákvæðar eða neikvæð-
ar,“ segir Þormóður Jónsson, 
stjórnarformaður Fíton. 

Hann segir mjög kostnaðar-
sama leið að kaupa heilsíðuauglýs-
ingar í dagblöðum. Hver birting 
geti kostað á þriðja hundrað þús-
unda króna. Birting auglýsinga 
sé í sjálfu sér svipuð aðgerð og að 
fara í kröfugöngur, tilgangurinn 
sé að vekja athygli á ákveðnum 
sjónarmiðum.  brjann@frettabladid.is

Pólitískar auglýsingar 
óháðra hópa áberandi
Endurskoða gæti þurft lög um fjármál stjórnmálaflokka verði pólitískar auglýs-
ingar kostaðar af óháðum hópum áberandi. Nafnlausar auglýsingar ósmekkleg-
ar segir stjórnmálafræðingur. Neikvæðar auglýsingar virka segir sérfræðingur.

AUGLÝSINGAR Óprúttnir aðilar höfðu í gær sett svört strik yfir munn frambjóðenda 
Sjálfstæðisflokksins á auglýsingum á strætisvagnaskýlum. Aðrir fara kostnaðarsamari 
leið við að koma skilaboðum sínum á framfæri og kaupa auglýsingar í fjölmiðlum 
eða setja upp vefsíður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ragnar, sérðu bara rautt þessa 
dagana?

„Já, ég sé bara rautt af gleði en ekki 
reiði.“

Áheyrnarprufur vegna kvikmyndarinnar 
Bjarnfreðarson, sem mun fjalla um 
uppvaxtarár Georgs Bjarnfreðarsonar, 
fara fram á næstunni. Ragnar Bragason 
leikstjóri mun prófa fjölda rauðhærðra 
barna á aldrinum þriggja til tólf ára til að 
leika ungan Georg. 

LANDBÚNAÐUR Framlög til bænda í 
ár verða samkvæmt fjárlögum og 
framlög næsta árs verða 2 pró-
sentum hærri en í ár, óháð verð-
lagsbreytingum. Þetta kemur 
fram í breyttum búvörusamningi 
sem undirritaður var á laugar-
daginn. 

Framlög munu síðan hækka 
aftur árið 2011 um 2 prósent, auk 
þess sem við bætist helmingur 
af því sem vantar til að uppfylla 
ákvæði núgildandi samnings. 
Bændur taka því á sig ákveðna 
skerðingu í tvö til þrjú ár.  - kóp

Breytingar undirritaðar:

Búvörusamn-
ingum breytt

SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegs-
ráðherra hefur samið við Hag-
fræðistofnun HÍ um að rannsaka 
þjóðhagsleg áhrif hvalveiða við 
Ísland. Litið verði á áhrif hval-
veiða á atvinnustig, fjárfest-
ingar og útflutningstekjur, auk 
afleiddra áhrifa á ferðaþjónustu 
og önnur hugsanleg áhrif á aðrar 
atvinnugreinar.

Verkefnið er með vísan til þess 
sem Steingrímur J. Sigfússon 
kynnti í febrúar þegar tilkynnt 
var að úthlutun fyrrverandi 
sjávarútvegsráðherra, Einars K. 
Guðfinnssonar, á hvalveiðikvóta 
yrði ekki afturkölluð. - kóp

Samið við Hagfræðistofnun:

Áhrif hvalveiða 
rannsökuð

HVALVEIÐAR RANNSAKAÐAR Sjávarút-
vegsráðherra hefur samið við Hagfræði-
stofnun um að vega og meta þjóðhags-
leg áhrif hvalveiða. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EINAR MAR 
ÞÓRÐARSON

Barn á hjóli varð fyrir bíl
Ungur drengur varð fyrir bíl í Grafar-
vogi um kvöldmatarleyti í gær. Dreng-
urinn var á hjóli og með hjálm, sem 
varð til þess að hann slasaðist ekki 
alvarlega. Hann var fluttur á slysadeild 
með mar á fæti og skrámur á höfði. 

LÖGREGLUMÁL 

SPURNING DAGSINS
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100 kíló af fíkniefnum voru gerð 
upptæk í stærsta fíkniefnamáli 
sem upp hefur komið á Íslandi. Þrír 
menn voru handteknir um miðnætti 
á laugardagskvöld, tveir á Djúpa-
vogi og einn við Höfn á Hornafirði. 
Í jeppabifreið þess síðarnefnda 
fundust fíkniefnin, sem samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins voru hvít 
efni, það er kókaín eða amfetamín, 
hass og töflur. 

Mennirnir sem komu á föstudag 
til Djúpavogs á tveimur jeppum með 
zodiac bát í eftirdragi óskuðu eftir 
leyfi til að láta bátinn liggja í höfn-
inni yfir helgina og sögðust ætla að 
nota helgina til að kafa í nágrenni 
Djúpavogs. Þeir sigldu á bátnum til 
Papeyjar á laugardagskvöldið þar 
sem skútan var og náðu í fíkniefn-
in. Þeir sigldu svo í land þar sem 
þeir voru handteknir. Skútan sigldi 
hins vegar frá landi. Henni var veitt 
eftirför í gær og fram á kvöld. 

Í kjölfar handtöku mannanna 
voru gerðar húsleitir í tveimur til 
þremur húsum á höfuðborgarsvæð-
inu, lagt var hald á tölvur og önnur 
gögn sem lögreglan mun nota í 
rannsókninni. Eitthvað af fíkniefn-
um fannst við þessa húsleit. 

Íbúar á Djúpavogi virtust lítið 
hafa orðið varir við lögregluna í 
fyrrinótt eftir því sem Fréttablað-
ið kemst næst. Margir sem rætt var 
við í gær fréttu fyrst af handtöku 
mannanna síðdegis í gærdag þegar 
fyrstu fréttir af málinu birtist á 
vefmiðlum. Þórir Stefánsson hótel-
stjóri sagðist í samtali við Frétta-
blaðið ekki hafa orðið var við neitt 
óvenjulegt, hann sagði bátsumferð 
að kvöld og næturþeli líka litla 
athygli vekja á Djúpavogi, þar sé 
alvanalegt að menn fari út á sjó á 
öllum tímum sólarhringsins. Flug-
umferð og fjöldi lögreglumanna á 
ferð vöktu hins vegar athygli á Höfn 
í gærdag enda óvenju mikil.

Um hundrað manns tóku þátt í 
aðgerðunum í gær, frá lögreglunni á 
Eskifirði, lögreglunni á höfuðborg-
arsvæðinu, sérsveit ríkislögreglu-
stjóra og Landhelgisgæslunni auk 
þess sem þota frá danska hernum 
og Björgunarfélag Hornafjarðar 
aðstoðuðu við leit að skútunni.

Mennirnir sem handteknir voru 
eru allir um þrítugt. Allir hafa þeir 
komið við sögu lögreglu áður, þar af 
tveir í tengslum við fíkniefnamis-
ferli. Einn var ákærður fyrir aðild 
að innflutningi á 3,8 kílóum af kóka-
íni árið 2007 en var sýknaður af 
ákærunni. Þremenningarnir voru 
fluttir suður strax eftir handtöku 
og voru yfirheyrslur í gær. Menn-
irnir voru úrskurðaðir í þriggja 
vikna gæsluvarðhald í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gærkvöldi.   

 ghs@frettabladid.is; 

 jss@frettabladid.is

Bót í máli
Átt þú rétt á slysabótum?
Fyrsta flokks ráðgjöf um bótarétt vegna slysa

- þér að kostnaðarlausu

S L Y S A B Æ T U R
Sími: 520 2900
landslog.is
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VINDUR OG VÆTA  
Það mun bæta í 
úrkomu og vind 
eftir því sem líður 
á daginn, einkum 
suðvestanlands 
en það verður 
þurrt að mestu og 
bjart með köfl um 
norðaustan til. 
Á morgun verða 
víða skúrir, einkum 
sunnan og vestan 
til en yfi rleitt úr-
komulítið og bjart-
ara fyrir norðan og 
austan.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

STÆRSTA FÍKNIEFNAMÁL ÍSLANDSSÖGUNNAR

Smyglmálið fyrir austan leiðir 
hugann að Pólstjörnumálinu svo-
kallaða sem kom upp árið 2007. 
Sex sakborningar voru dæmdir 
hér á landi og einn í Færeyjum. 
Lengsta dóminn hlaut Einar Jök-
ull Einarsson, níu og hálfs árs 
fangelsi fyrir að skipuleggja inn-
flutninginn.

Fimmtudaginn 20. september 
gerði lögreglan áhlaup á skútuna 
Pólstjörnuna þar sem hún lá við 
bryggju á Fáskrúðsfirði. Menn í 
bíl í grenndinni voru einnig hand-
teknir. Í ljós kom að í skútunni 
voru tæp 40 kíló af fíkniefnum.

Sex sakborningar hlutu sam-
tals 32 ára fangelsi hér á landi. 
Guðbjarni Traustason hlaut sjö 
og hálfs árs dóm, Alvar Óskars-
son sjö ára, Marínó Einar Árna-
son fimm og hálfs árs fangelsi og 
Bjarni Hrafnkelsson átján mán-
uði. Sjötti sakborningurinn var 
dæmdur í eins árs skilorðsbundið 
fangelsi.

Auk sexmenninganna var Birg-
ir Páll Marteinsson dæmdur í sjö 
ára fangelsi í Færeyjum. Hann 
situr nú á Litla-Hrauni. - kóp

Pólstjörnumálið:

Lengsti dómur 
níu og hálft ár

Með 100 kíló af fíkniefnum
Þrír menn voru handteknir aðfaranótt sunnudags og hald lagt á 100 kíló af hvítum fíkniefnum, hassi og 
töflum í stærsta fíkniefnamáli sem upp hefur komið á Íslandi. Mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald í gærkvöldi. 100 manns tóku þátt í umfangsmiklum aðgerðum lögreglunnar.

Djúpivogur

Höfn

Papey

■ Föstudagur: Mennirnir koma til Djúpavogs á 
tveimur jeppum með slöngubát í eftirdragi. Óska 
eftir leyfi til að láta bátinn liggja við bryggju því 
þeir ætli að kafa um helgina. Leyfi veitt.

■ Laugardagur: Mennirnir sigla út til Papeyjar um 
kvöldið þar sem skútan liggur og ná í 100 kíló af 
fíkniefnum.
Kl. 24:00 Þremenningarnir handteknir. Tveir á 
Djúpavogi og einn við Höfn, sá er með fíkniefnin 
í bílnum sínum.

■ Aðfaranótt sunnudags: Lögregla og Landhelg-
isgæsla fylgja skútunni eftir. Þeir missa sjónar af 
henni um stund en komast svo á sporið aftur.

■ Sunnudagur: Kl. 18.30 Fyrsti maðurinn úrskurð-
aður í gæsluvarðhald. 
Kvöld: Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgir 
skútunni eftir en vonast var eftir að henni yrði 
náð í gærkvöldi. 

TÍMAÁS

BÁTURINN SEM SÓTTI EFNIN Þrír menn voru handteknir um miðnætti á laugardagskvöld eftir að hafa farið út á þessum 
Zodiac-slöngubáti að sækja fíkniefni um borð í skútu sem var á leið til landsins. Mennirnir höfðu dvalist á Djúpavogi og gefið 
þar þá ástæðu fyrir bátnum að þeir ætluðu að stunda köfun um helgina. Báturinn lá ennþá við bryggju á Djúpavogi í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR BJÖRNSSON

Fjölmargir slöngubátar svipaðir bátnum sem notaður 
var til að sækja fíkniefnin í smyglskútuna eru til hér við 
land. Margir eru í eigu björgunarsveita, en einkaaðilar 
eiga einnig einhvern fjölda, segir Hallgrímur Axelsson, 
formaður Snarfara, félags sportbátaeigenda í Reykjavík.

Bátar þessarar gerðar geta siglt á þrjátíu til fjöru-
tíu sjómílna hraða á klukkustund á sléttum sjó, en á 
rúmsjó eða í slæmu veðri minnkar hámarkshraðinn 

verulega. Drægi báta þessarar gerðar fer aðallega eftir 
veðri og eldsneytisbirgðum, en í góðu veðri gæti slíkur 
bátur hæglega siglt til Færeyja.

Erfitt er að geta sér til um verð á bát af þeirri gerð 
sem notaður var við smygltilraunina, en Hallgrímur 
segir mögulegt að kaupa slíkan bát á um tvær milljónir 
króna. Vélarstærðin skipti miklu í því samhengi.

 - bj

GÆTI HÆGLEGA SIGLT TIL FÆREYJA

„Við leituðum á vissu svæði milli 
Hornafjarðar og Djúpavogs sem 
lögreglan bað okkur að kíkja á 
og héldum svo heim á leið,“ sagði 
Friðrik Jónas Friðriksson, for-
maður Björgunarfélags Horna-
fjarðar 

Þrír menn frá Björgunarfélag-
inu tóku þátt í aðgerðum lögreglu 
og Landhelgisgæslu á Djúpa-
vogi og Hornafirði í gær. Frið-
rik Jónas segir að aðgerðin hafi 
gengið mjög vel en björgunar-
sveitarmennirnir hafi siglt um 
80-100 sjómílur út á haf. 

 - ghs

Veittu lögreglu liðsinni:

Björgunarsveit 
kölluð til hjálpar

GENGIÐ 17.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 206,2212
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 128,24   128,86

 189,68  190,6

 167,38  168,32

 22,467  22,599

 19,029  19,141

 15,156  15,244

 1,2897  1,2973

 190,46  191,6

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



GÖNGUM HREINT TIL VERKS

Trúverðug leið
að upptöku evru

Tökum upp evru í samstarfi við AGS
Sjálfstæðisflokkurinn telur að leita eigi eftir samstarfi 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um að íslensk stjórnvöld 
og IMF (AGS) vinni að því í sameiningu að í lok 
efnahagsáætlunar Íslands og sjóðsins geti Íslendingar 
tekið upp evru sem gjaldmiðil í sátt og samvinnu 
við Evrópusambandið.

Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

HjólafestingarHjólafestingar

Við hvetjum þig til að standa vörð
um viðbótarlífeyrissparnaðinn þinn.

Kynningarfundur mánudaginn 20. apríl 
kl 17:15 í fundarsal Maður lifandi, 
Borgartúni 24.

Auður Capital kynnir

 585-6500   audur.is

Allir velkomnir

Mikið úrval af krókum 
handklæðaslám 

og fl .

Opið 13-18

Ert þú sátt(ur) við að ekki verði 
gerðar breytingar á stjórnar-
skrá fyrir kosningar?
Já 36,5%
Nei 63,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú náð ólöglega í höf-
undaréttarvarið efni í gegnum 
netið?

Segðu þína skoðun á visir.is

BRETLAND Breskir sparifjáreig-
endur geta átt von á því að fá 
sjötíu til áttatíu prósent fjár-
festinga sinna í Heritable Bank, 
dótturbanka Landsbankans, 
borguð til baka. Þar á meðal 
eru tugir breskra sveitarfélaga. 
Samkvæmt frétt Sunday Times 
kemur þetta fram í skýrslu frá 
stjórnendum Heritable Bank. 

Blaðið hefur eftir Paul Carter, 
formanni bæjarráðs í Kent, að 
fyrstu greiðslurnar eigi að berast 
sveitarfélaginu innan nokkurra 
mánaða. 123 sveitarfélög í Bret-
landi áttu samtals 920 milljónir 
punda í íslensku bönkunum þrem-
ur. - þeb

Heritable Bank í Bretlandi: 

70 prósent inni-
stæða tryggðar

FÓLK „Við vitum að þetta tíðkast 
víða erlendis. Við sáum myndir af 
svona kistum á Netinu og ákváðum 
því að bjóða upp á þetta hér á landi 
líka. Svo verður bara að koma í ljós 
hvort þetta vekur lukku,“ segir 
Stefán Matthíasson, sem ásamt 
Sveini Reynissyni á og rekur lík-
kistuverkstæðið og -verslunina 
Íslandskistur. Þeir félagar hafa 
ákveðið að bjóða til sölu mynd-
skreyttar líkkistur.

Að sögn Stefáns fara fyrstu kist-
urnar í myndskreytingu á næstu 
dögum. „Við töluðum við Bryndísi 
í Tattoobike sem var reiðubúin að 
skreyta kisturnar með svokölluð-
um airbrush-græjum. Við ætlum 
að leyfa henni að ráða því hvernig 
fyrstu kisturnar eru myndskreytt-
ar, en svo geta viðskiptavin-
ir pantað sér myndir á kisturn-
ar. Til dæmis kemur til greina að 
mála skjaldarmerki íþróttafélaga, 
landslagsmyndir, myndir úr veið-
mennsku, engla, andlitsmyndir eða 
bara hvað sem er.“

Íslandskistur hafa lagt í vana 
sinn að gefa kistur fyrir börn undir 
fermingaraldri. Stefán segir að 
listamaðurinn sem sjái um skreyt-
ingarnar hafi einnig í hyggju að 
gefa vinnu sína ef viðskiptavinir 
óska eftir að myndskreyta slíkar 
kistur. „Það er hugsanlegt að fólk 
vilji setja einhvers konar barna-
myndir, risaeðlur eða eitt-
hvað slíkt, á barna-
kisturnar,“ segir 
Stefán.

Þórsteinn 
Ragnarsson,  
forstjóri Kirkju-
garða Reykjavík-

ur, segir engin lög gilda um útlit 
líkkistna í útförum. „Svo fremi að 
skreytingarnar særi ekki blygðun-
arsemi þeirra sem eru við útför-
ina, þá eru engar reglur til um 
þetta. Auðvitað er eðlilegast að 
hinn látni skilji eftir sig sérstaka 
ósk um myndskreytingu, en það er 
ekki skylda.“

Þórsteinn man ekki til þess að 
hafa heyrt um mynd-

skreyttar líkkistur hér á landi 
fyrr. „En þetta breytist eins og 
annað. Einu sinni voru allar lík-
kistur á Íslandi svartar. Svo fóru 
þær yfir í hvítt, og ég hef séð þær 
í alls kyns litum, grænar og app-
elsínugular svo dæmi sé tekið. Í 
Frakklandi tíðkast það gjarnan að 
gestir í minningarathöfnum skrifi 
nafnið sitt á kisturnar. Það er ekk-
ert við slíkt að athuga, en auðvitað 

er best að gæta hófs 
í öllu,“ segir Þórs-
teinn.

 kjartan@frettabladid.is

Bjóða upp á mynd-
skreyttar líkkistur
Líkkistuverslunin Íslandskistur býður upp á myndskreyttar líkkistur. Eigandinn 
segir það verða að koma í ljós hvernig uppátækið leggst í landann. Forstjóri 
Kirkjugarða Reykjavíkur segir engin lög gilda um útlit líkkistna.

LITAGLEÐI Myndskreyttar 
líkkistur eru seldar víða um heim. 

Þessar kistur eru hluti af miklu úrvali á 
vefsíðunni colourfulcoffins.com.

FRUMKVÖÐLAR Stefán og Sveinn eru eigendur Íslandskistna. Þeir fengu hugmyndina 
að myndskreyttu líkkistunum við að skoða erlendar vefsíður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ávaxtaunnandi hafði samband 
og er uggandi yfir minnkandi 
gæðum. „Ég versla mikið í Hag-
kaupsbúðunum. Frá áramótum 
hafa gæði á ávöxtum og græn-
meti snarminnkað og það er 
alveg ljóst að verið er að kaupa 
inn hálfskemmda ávexti til 
að halda verðinu niðri. Fyrir páska var 
til dæmis hægt að fá 4 tegundir af mis-
skemmdum eplum í Hagkaup. Ég sleppti 
þeim og keypti ananas og melónu til að 
eiga góða ávexti um páskana og plómur 
til að hafa með önd sem ég ætlaði að elda. 
Ávextirnir voru allir ónýtir, það merki-
lega er að ekkert var hægt að sjá á þeim 
að utan. Ég skila stundum skemmdum 
vörum, sérstaklega þegar eitthvað hefur 
kostað mikið, en má oftast ekki vera að 
því að standa í slíku. Ég vil taka fram að 
mér sýnist ástandið vera svipað í öðrum 
búðum.“
Brynjar Helgi Ingólfsson, innkaupastjóri 
matvöru hjá Hagkaupum, segir fyrirtæk-

ið ekki hafa kvikað frá gæða-
kröfum á ávöxtum og grænmeti. 
„Ávextir og grænmeti eru lifandi 
vara og geta því miður auðveld-
lega skemmst, hvar sem er á líf-
tíma-kúrvunni,“ segir hann og 
bætir við: „Undanfarið hefur 
verið töluverð úrkoma á Spáni og 

gæði jöklasalats, blómkáls og spergilkáls 
vegna þess verið mun minni en áður. Það 
sama á við um appelsínur, þær eru smáar 
vegna úrkomunnar. Í sambandi við eplin 
þá erum við með amerísk epli á tímabilinu 
október til apríl en þá er uppskera hausts-
ins að klárast. Því miður getur það gerst í 
lokin að innanskemmdir geri vart við sig, 
sérstaklega í stærri eplum. Steinaldin, 
plómur og fleira, eru lakari á tímabilinu 
janúar til maí, því þá þarf að flytja þetta 
með skipi frá Chile til Hollands og síðan til 
Íslands. Ný uppskera á þessum vörum er 
áætluð í  byrjun júní, þá koma þær vörur 
frá Evrópu, sem eðlilega styttir flutnings-
tímann og varan er betri.“ 

Neytendur: Fara gæði innfluttra ávaxta minnkandi?

Lifandi vara sem getur skemmst

IÐNAÐUR Undirbúningur að vatns-
átöppunarverksmiðju Glacier 
World ehf. hófst aftur í mars eftir 
um fimm mánaða töf.

„Þeir ætluðu að byrja fram-
kvæmdir á næsta ári en það 
stoppaði allt í hruninu mikla í 
október,“ segir Már Sveinbjörns-
son hafnarstjóri. „Sjálfsagt 
þurftu þeir að leita á fjármögn-
unarmarkað og hann fraus nátt-
úrulega alls staðar um tíma. Þeir 
hafa viljað sjá hvernig það þró-
aðist en nú er allt komið á fullt 
aftur.“

Að sögn Más var vatn sent í 
gámum til skoðunar í Englandi 
um miðjan mars en þá komu 

fulltrúar Glacier World til við-
ræðna hingað. Í Englandi eigi 
meðal annars að athuga hvernig 
það komi út að blanda vatnið með 
litar- og bragðefnum. Ekki hafi 
enn frést af þeim rannsóknum en 
hann búist fastlega við að verk-
efnið haldi áfram. Glacier World 
hafi meðal annars keypt verk-
fræðiþjónustu hér til að skipu-
leggja byggingar.

„Næsta skrefið hjá þeim verður, 
í samvinnu við bæinn, að leggja 
vatnsleiðslu frá Kaldárbotnum og 
niður á höfn,“ segir Már. „Þetta 
er kannski minna mál en menn 
halda, því þótt magnið sé mikið 
er einingaverðið lágt. Starfsemin 

skapar þó störf og tekjur og þeir 
bera alla áhættuna. Það er stóri 
plúsinn í þessu.“  - gar

Undirbúningi vatnsátöppunarverksmiðju í Hafnarfirði fram haldið eftir töf í vetur:

Tilraunavatn sent til Englands

KALDÁRBOTNAR Eftir töf vegna 
kreppunnar er nú aftur kominn skriður á 
áform um vatnsútflutning frá Kaldár-
botnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN
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Þú vilt persónulega 
þjónustu. Þess vegna 
er Vöxtur fyrir þig.
Vöxtur - Vildarþjónusta 
Kaupþings
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Kynntu þér málið 
á www.kaupthing.is
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– Mest lesið

Ekið á gangandi vegfaranda
Ekið var á gangandi vegfaranda á 
Eskifirði aðfaranótt sunnudags. Hann 
hafði gengið í veg fyrir bíl og var flutt-
ur á Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaup-
stað til aðhlynningar. 

LÖGREGLUMÁL

Hávaði í bifhjólum 
Lögreglan heimsótti bifhjólamenn 
sem safnast höfðu saman á Ing-
ólfstorgi fyrir helgi. Margar kvartanir 
vegna hávaða hafa borist að undan-
förnu og bað lögregla bifhjólafólkið 
um að taka meira tillit til þeirra sem 
búa og starfa við torgið.

LÍFRÍKIÐ Fiskiteljari er nú kominn 
á sinn stað við Varmá og Þorleifs-
læk, að því er fram kemur á vef 
Stangaveiðifélags Reykjavíkur. 
Teljarinn er settur upp í kjölfar 
alvarlegs klórslyss í ánni haustið 
2007.

Magnús Jóhannsson hjá Veiði-
málastofnun segir að eflaust hafi 
menn misst af nokkru af fiski sem 
þegar sé genginn til sjávar. „Við 
fáum skýrari mynd af ástand-
inu þegar fiskurinn skilar sér 
aftur upp í sumar og haust,“ segir 
Magnús, sem kveður seiðamæling-
ar í fyrrahaust hafa vakið ágætar 
vonir um að afleiðingar klórslyss-
ins væru ekki eins alvarlegar og 

áður hafi verið talið. Útlit sé fyrir 
að hrygningin 2007 hafi ekki öll 
misfarist.

„Út frá sjónarmiði fiskifræð-
inga svo og stangaveiðimanna er 
þar með hafin gagnasöfnun sem 
er sérstaklega áhugaverð þar sem 
áin hefur ekki verið rannsökuð á 
jafn ítarlegan hátt fyrr. Varmá 
er einstök meðal hérlendra veiði-
áa sökum sérstöðu í lífríki en hún 
geymir allar tegundir ferskvatns-
fiska,“ segir á svfr.is.

Vegna aðstæðna er teljarinn, 
sem er frá Vaka, nokkuð ofarlega í 
vatnakerfinu, á milli Stíflu og vin-
sælustu veiðistaðanna við Stöðvar-
breiðu. - gar

Rannsóknum eftir klórslysið 2007 haldið áfram og búist við niðurstöðu í haust:

Fiskiteljari settur upp í Varmá

UPPSETNING FISKITELJARA Ástand fiski-
stofna í Varmá og Þorleifslæk verður nú 
kannað með aðstoð teljarans sem hér 
sést settur upp. MYND/MAGNÚS JÓHANNSSON

Ölvun á Akureyri
Talsverð ölvun var í miðbæ Akureyrar 
aðfaranótt sunnudags. Töluvert var 
um ölvuð ungmenni, en söngkeppni 
framhaldsskólanna fór fram í bænum 
um helgina. Dyraverðir voru slegnir á 
balli sem haldið var eftir keppnina, en 
að öðru leyti fór helgin vel fram. 

VIÐSKIPTI Erlendir fjárfestar hafa 
sýnt áhuga á að kaupa fimmtán 
prósenta hlut Orkuveitu Reykja-
víkur í Hitaveitu Suðurnesja. 
Einnig er rætt um sölu á fimm-
tán prósenta eignarhlut sem OR 
og Hafnarfjarðarbær deila um 
eignarhald á. Héraðsdómur dæmdi 
Hafnarfirði í vil á dögunum.

Stjórn Orkuveitunnar hefur 
falið forstjóra að meta hvort áfrýj-
að verði til Hæstaréttar. Hjörleif-
ur Kvaran forstjóri segist vera að 
fara yfir þau mál með lögmönn-
um fyrirtækisins, en þriggja mán-
aða frestur er til áfrýjunar. Hann 
gerir frekar ráð fyrir að af áfrýj-
un verði.

Guðlaugur G. Sverrisson, 
stjórnarformaður Orkuveitunnar, 
segir nokkra aðila hafa lýst yfir 
áhuga á hlutnum. „Það eru nokk-
uð margir búnir að þefa af honum 
og spyrjast fyrir um hann.“ Bæði 
innlendir og erlendir aðilar hafa 
spurst fyrir um hlutinn.

Guðlaugur segir að menn hafi 
beðið eftir uppgjöri Hitaveitu 
Suðurnesja áður en alvara kæm-
ist í viðræðurnar. Það kom fyrir 
nokkrum vikum og var útlitið 
nokkuð svart. Guðlaugur segir 
menn þó horfa framhjá því upp-
gjöri, enda hafi sérstakar aðstæð-
ur ríkt hér á landi í fyrra.

Ekki fæst uppgefið um hvaða 
erlendu aðila er að ræða, en Guð-
laugur segir þá bæði vera frá 
Bandaríkjunum og Evrópu. Gjald-
eyrishöftin setji strik í reikninginn 

og geri mönnum 
ekki auðveldara 
fyrir. Hvað inn-
lendu aðilana 
varðar sé allt 
óljóst með fjár-
mögnun, sem 
sé mjög þung 
nú um mund-
ir. Því sé alls-
endis óvíst hve-
nær semjist 
um söluna. „Ég 
mundi telja að 
einhverjir mán-
uðir væru þar 
til niðurstaða 
fæst. Ef menn 
sý n a  þe ssu 
áhuga getur 
það þó geng-
ið hratt fyrir 
sig. En miðað 
v ið hvernig 

ástandið er með lánsfjármögnun 
þá fögnum við ekki fyrr en við 
erum komnir með peninga í hend-
ur, þrátt fyrir að samningur kom-
ist á.“

Hitaveitu Suðurnesja var skipt 
upp samkvæmt lögum í HS Veit-
ur og HS Orku. Aðrir stærstu eig-
endur fyrirtækisins eru Reykja-
nesbær og Geysir Green Energy.

Óljóst er um hvaða verð er að 
ræða, en miðað er við að fyrir-
tækið fái svipað verð og greitt var 
fyrir hlutinn, sem hafi losað átta 
milljarða. Er þar átt við fimmtán 
prósenta hlut. kolbeinn@frettabladid.is

Erlendir fjár-
festar skoða 
Hitaveituna
Bandarískir og evrópskir fjárfestar hafa sýnt hlut 
Orkuveitu Reykjavíkur í Hitaveitu Suðurnesja 
áhuga. Innlendir aðilar eru einnig áhugasamir. 
Dómi héraðsdóms í deilu Hafnarfjarðar og Orku-
veitunnar verður líklega áfrýjað til Hæstaréttar.

HJÖRLEIFUR 
KVARAN

GUÐLAUGUR 
SVERRISSON

SVARTSENGI Hlutur Orkuveitu Reykjavíkur í Hitaveitu Suðurnesja er nú til sölu. 
Erlendir fjárfestar hafa sýnt hlutnum áhuga. Aðalmeðferð í dómsmáli Orkuveitunnar 
og Hafnarfjarðarbæjar um hlut í Hitaveitunni fór fram á mánudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Katrín Jakobsdóttir, 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður

Kynntu þér menntastefnu Vinstri grænna á 
vg.is/stefna/menningmenntun/

VIÐ SEGJUM FYRIR KOSNINGAR HVAÐ VIÐ VILJUM GERA EFTIR KOSNINGAR

MENNT ER MÁTTUR
Menntun er undirstaða atvinnulífsins og forsenda endurreisnar íslensks 
efnahagslífs. Undir forystu Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra hafa 
Vinstri græn staðið vörð um menntun og menningu, m.a. með breytingum á 
stjórn LÍN, endurskoðun á úthlutunarreglum námslána og eflingu íslensks 
menningarlífs. Vinstri græn vilja forgangsraða í þágu menntunar og leggja 
grunn að norrænu velferðarsamfélagi með öflugu atvinnulífi. Við viljum:

Verja skólana fyrir niðurskurði með áherslu á að viðhalda störfum.
Taka upp gjaldfrjálsar og hollar skólamáltíðir í grunnskólum landsins.
Gera háskólanemum kleift að stunda lánshæft nám í sumar.
Efla rannsóknir og nýsköpun sem undirstöðu 
atvinnuuppbyggingar.
Bjóða upp á fjölbreytt nám með áherslu á starfsnám,
iðnnám og listnám.
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– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

Gildir út apríl 2009

15% afsláttur
VOLTAREN 11,6 mg/g Gel, 100 g.

15% afsláttur
NICOTINELL tyggjó, Classic og Fruit.
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EFNAHAGSMÁL Peningamál, utan-
ríkismál, Evrópusambandið, 
fjármál hins opinbera og hlut-
verk þess í viðskiptalífinu eru 
þau mál sem mestu máli skipta 
fyrir efnahagslega velferð þjóð-
arinnar og hafa ekki hlotið við-
unandi umfjöllun í aðdraganda 
komandi alþingiskosninga. Þetta 
kemur fram í nýju áliti Viðskipta-
ráðs Íslands.

„Trúverðug stefna í peninga-
málum ætti að vera forgangsmál 
stjórnmálaflokkanna og vont að 
fara í kosningar án þess að stefna 
í því máli, sem og í öðrum grund-
vallarmálaflokkum, liggi fyrir,“ 
segir Finnur Oddsson, fram-

kvæmdastjóri Viðskiptaráðs. „Nú 
er vika í kosningar og enn ráðrúm 
til upplýsandi umræðu.“

Bent er á í álitinu að á þeim tíu 
vikum frá því að ný ríkisstjórn 
tók við hafi lítið miðað í úrlausn 
erfiðra skammtímavandamála og 
viðhorf sem stjórnmálamenn úr 
öllum flokkum virðist hafa gagn-
vart aðsteðjandi vankamálum sé 
áhyggjuefni. „Í stað þess að ein-
beita sér í sameiningu að brýnum 
málum er varða hagsmuni heim-
ila og fyrirtækja hefur tími og 
orka Alþingis þess í stað farið í 
þref og deilur um pólitíska hug-
myndafræði. Auk þess vantar 
mikið upp á að stjórnmálamenn 
landsins hafi mótað skýra og trú-
verðuga framtíðarsýn í efnahags-
málum þjóðarinnar.“  - óká

Á FUNDI Frá fundi Viðskiptaráðs Íslands 
um stöðu krónunnar undir lok síðasta 
mánaðar. Fremst situr Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Viðskiptaráð Íslands vill umræðu um mikilvægustu málin fyrir kosningar:

Kalla á trúverðuga framtíðarsýn

MENNING Rekstur byggðasafns-
ins að Görðum og listasetursins 
í Kirkjuhvoli á Akranesi verður 
færður í hendur einkafyrirtæk-
isins Vætta. Samningur liggur 
fyrir um málið og verður afstaða 
tekin til hans á bæjarstjórnar-
fundi í næstu viku. Safnamenn 
hafa gagnrýnt hugmyndirnar.

Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri 
á Akranesi, segir að með þessu 
sé rekstur safnanna tryggður og 
fleiri störf skapist. Hann segir 
afar litlar breytingar hafa orðið 
á málefnum safnanna á Skag-
anum. Líkleg skýring á því sé 
að ekki hafi verið sett nægt fé í 
málaflokkinn. Með samningn-
um náist að hleypa lífi í söfnin á 
Akranesi.

Gísli segir samninginn vera 
til fimm ára og hann sé upp-
segjanlegur með fjögurra mán-
aða fyrirvara. Framlag bæjarins 
til byggðasafnsins rennur sam-
kvæmt honum til Vætta, en það 
hefur numið um 34 milljónum 
króna á ári. Samningurinn gild-
ir í fimm ár og hljóðar því upp á 
um 170 milljónir. Gísli segir ekki 
hafa verið þörf á að bjóða samn-
inginn út.

Félag íslenskra safna og safna-
manna hefur sent bæjarfélaginu 
erindi. Ágústa Kristófersdótt-
ir formaður segir félagið hafa 
áhyggjur af því að menningar-
sögulegir gripir séu leigðir út til 
einkaaðila. Þeir séu eign samfé-
lagsins og mikilvægt að vita hvað 
sé verið að gera þegar umsjón og 
ábyrgð menningarverðmæta er 
færð frá hinu opinbera til einka-
aðila. Mjög mikilvægt sé að allt 
slíkt sé unnið fyrir opnum tjöld-
um og umræða fari fram um 
málið og umsagna leitað hjá fag-
aðilum.

Ólöf Kristín Sigurðardóttir er 
formaður Íslandsdeildar ICOM 
– alþjóðaráðs safna, en það heyr-
ir undir Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. 
Ólöf segir menn óttast að einka-
væðing opni gáttir fyrir minni 
fagmennsku, en unnið hafi verið 
að því undanfarin ár að auka 
hana. Safnaráð vinni eftir safna-
lögum, en söfn sem séu einka-
vædd falli hins vegar ekki undir 
þau lög.

Samkvæmt siðareglum ICOM 

sé safn stofnun sem rekin er fyrir 
almenning og ekki í ágóðaskyni. 
Söfn megi skila ágóða, en hann 
sé þá færður inn í starf þeirra til 
uppbyggingar.

Gísli reiknar með að ákvörð-
un verði tekin um samninginn á 
fundi bæjarstjórnar á þriðjudag-
inn.

 kolbeinn@frettabladid.is

Safnafólk gagnrýnir 
Akraneskaupstað
Byggðasafninu og Listasafninu á Akranesi verður útvistað til einkafyrirtækis. 
Safnamenn gagnrýna samninginn og óttast minni fagmennsku og setja spurn-
ingarmerki við að hægt sé að leigja söfn. Bæjarstjóri segir þetta til hagsbóta.

ÓLÖF KRISTÍN 
SIGURÐARDÓTTIR

ÁGÚSTA 
KRISTÓFERSDÓTTIR

GÍSLI S. EINARSSON

SAFNASVÆÐIÐ Bæjarstjórn Akraness fyrirhugar að semja við einkafyrirtæki um 
rekstur Byggðasafnsins á Görðum og Listasetursins að Kirkjuhvoli. Félög safna-
manna hafa gagnrýnt áætlanirnar.
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Almenn námskeið

Excel

Eldri borgarar 60+ 

»Grunnnámskeið 
   30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.  
   Hæg yf irferð með reglulegum endurtekningum í umsjá þolinmóðra kennara.  
  Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. 

• Hefst  6. maí. og lýkur 27. maí.  
  Kennt er mánudaga og  miðvikudaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,-

»Framhald
   30 kennslustd. námskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa grunnnámskeiðinu  
   eða hafa sambærilega undirstöðu. 

• Hefst  7. maí. og lýkur 28. maí.  
  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,- 
  (kennslubók innifalin)

»Stafrænar myndavélar 60+
   Fyrir þá sem hafa lokið framhaldsnámskeiðinu  
   eða hafa sambærilega undirstöðu. 
   Þátttakendur nota eigin myndavél og læra notkun og stillingu hennar ásamt 
   meðferð stafrænna ljósmynda í  tölvu.  M.a. færa myndir  úr myndavél í tölvu, 
   flokkun, einfaldar lagfæringar, prentun og sendingar mynda í tölvupósti.

   • Námskeið  hefst  11. maí og lýkur 20. maí  (mán & mið kl. 13-16)

    Lengd námskeiðs 18 kennslustd.  Verð  kr. 15.000,- (Kennsluhefti innifalið) 

Möguleikar fyrir atvinnulausa!
Atvinnulausum gefst kostur á að skrá sig á nokkur námskeið sem haldin eru í skólanum
á vegum Vinnumálastofnunar. Eru þessi námskeið atvinnulausum að kostnaðarlausu
að uppfyltum skilyrðum Vinnumálastofnunar, fer skráning fram hjá ráðgjöfum 
stofnunarinnar.  Jafnframt niðurgreiðir Vinnumálastofnun námskeið um allt að 
50% skv. nánari reglum þar um en styrkupphæð getur þó ekki orðið hærri en 70 þús. 
Kynntu þér málið nánar hjá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar.

Flest stéttarfélög styrkja auk þess félagsmenn sína myndarlega til náms 
hjá okkur.  Kynntu þér rétt þinn hjá þínu stéttarfélagi.

»Almennt tölvunám. 
   Hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að nota 
   tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið fyrir þá sem sem þurfa að auka öryggi sitt í 
   allri tölvuvinnu með aukinni þekkingu, hraða og færni. 

•  Windows  - Word – Excel – Internet og Outlook
   • Hefst 22. apríl og lýkur 25. maí.

Kennt er mán & mið.  Morgun og kvöldhópar.  
   Lengd 53 std.  Verð kr. 44.900,-

Fyrir iðnaðarmenn

»Tölvunám fyrir iðnaðarmenn   
   Stutt og hagnýtt námskeið sérstaklega ætlað minni rekstraraðilum og 
   einyrkjum í iðnaði. Ásamt yfirferð um almenna tölvunotkun er lögð
   sérstök áhersla á eftirfarandi:

•  Excel.   Tilboðsgerð og einfaldar rekstraráætlanir
•  Almennur frágangur og útprentun skjala í Word
•  Outlook tölvupóstur, skipulag og hagnýting í rekstri og markaðssetningu.
•  Inngangur að bókhaldi.  VSK reglur og skil, reiknað endurgjald ofl.
•  Einföld markaðssetning á Netinu (t.d. Facebook ofl.)

   Hefst 7. maí og lýkur 2. júní.
   Kennt er þri & fim kl. 8:30 – 12, (10 skipti)  
   Lengd 50 std.  Verð kr. 49.000,-

Stök forrit
Navision fjárhagsbókhald
Word 2007 ritvinnsla
Illustrator
Stafrænar myndavélar
Photoshop ljósmyndun
Photoshop grunnur
Outlook 2007

42
21
37
14
30
21
10

Hefst
22. apríl
22. apríl
23. apríl
28. apríl
28. apríl
19. maí
20. maí 

Verð

49.000,-
24.000,-
44.000,-
15.000,-
29.000,-
24.000,-
15.000,-

St.fj

SÍÐUSTU NÁMSKEIÐ Á VORÖNN AÐ HEFJAST

u

t

NÝTT
»EXCEL I
   Tekin eru fyrir helstu grundvallaratriði við notkun Excel í útreikningum og við 
   úrvinnslu talna ásamt nokkrum reikniföllum. Unnið er í Excel 2007.
   Kennt er 6. - 11. - 13. og 18. maí (morgun- og kvöldhópar) Verð kr. 24.000,-

»EXCEL II
   Framhaldsnámskeið í Excel þar sem þátttakendur munu m.a. læra hvernig beita 
   má Excel á stórar töflur og vinna úr gögnum á fjölbreyttan hátt ásamt notkun 
   Excel við flóknari verkefni og til útreikninga og áætlanagerða.  Unnið er í Excel 
   2007 - sjá námslýsingu á heimasíðu skólans.
   Kennt er frá kl 9 – 12 dagana 30. apríl, 5. og 7. maí.   Verð kr. 24.000,-
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HemlarHemlar
UMRÆÐAN 
Guðrún Valdimarsdóttir um niðurfell-
ingu skulda 

Tæpur helmingur íslenskra heimila 
er tæknilega gjaldþrota. Eign þeirra 

er minni en skuldirnar. Almenningur er 
fastur í snöru sem hann losnar ekki úr 
án opinberrar aðstoðar, þ.e. leiðréttingar. 
Aðgerðir ríkisstjórnar til lausnar fjár-
hagsvanda íslenskra heimila og fyrir-
tækja hefur aðeins lengt í snörunni.

Meginþorri heimila skuldar verðtryggð lán eða 
lán í erlendri mynt. Við hrun bankanna í haust 
varð forsendubrestur. Enginn bjóst við 20% verð-
bólgu og að krónan myndi veikjast um helming. 
Helsti kosturinn við leið Framsóknarflokksins 
um 20% niðurfellingu lána er að hún er einföld í 
framkvæmd og tryggir jafnræði skuldara. 

Við fall bankanna voru þessi útlán afskrif-

uð að stórum hluta þegar þau voru færð 
til nýju ríkisbankanna. Réttlátt er að 
afslátturinn renni að hluta til beint til 
skuldaranna. Afföllin hjá ríkisbönkun-
um munu einnig minnka mikið þegar 
þúsundum heimila er forðað frá gjald-
þroti. Margir sem eru á mörkunum munu 
leggja sig fram um að halda eignum 
sínum. 

Greiðsluaðlögun kemur sér vel fyrir 
þann hóp sem 20% niðurfellingin hjálpar 
ekki. Hún gerir hins vegar ekki mikið 

gagn ein og sér heldur hefur innbyggða hvata til 
þess að standa ekki í skilum. Flestir vilja geta 
séð fjölskyldum sínum farborða. Þetta stolt má 
ekki taka frá fyrirvinnum heimilanna. Tækni-
legt gjaldþrot er ekki bara slæmt fjárhagslega 
– það er líka slæmt fyrir andlega heilsu. 

Höfundur er hagfræðingur og skipar 3. sæti á lista 
Framsóknarflokksins í Reykjavík suður. 

Tæknilega gjaldþrota 

GUÐRÚN 
VALDIMARSDÓTTIR

A
ð lokinni þessari vinnuviku verður gengið til alþingis-
kosninga. Mögulega eru þetta einhverjar mikilvæg-
ustu kosningar í manna minnum, enda skipta ákvarð-
anir nýrrar ríkisstjórnar öllu máli um hvernig til tekst 
að vinna úr þeirri erfiðu stöðu sem þjóðin er í.

Ekki er að ástæðulausu sem umræða um Evrópusambandið 
(ESB) og framtíðarskipan peningamála hefur nú í aðdraganda 
kosninga fengið byr undir báða vængi. Síðasta fimmtudag vakti 
verðskuldaða athygli grein Benedikts Jóhannessonar, fram-
kvæmdastjóra útgáfufélagsins Heims, þar sem hann gagnrýnir 
að stjórnvöld skuli ekki hafa markað sér stefnu til framtíðar og 
bendir á að eina raunhæfa lausnin sem landið standi frammi fyrir 
sé að sækja um aðild að ESB. Að öðrum kosti gæti landið staðið 
frammi fyrir öðru efnahagshruni. Verði ekki sótt um, stöndum 
við frammi fyrir því að stórfyrirtæki flytji höfuðstöðvar sínar úr 
landi, útlendingar þori ekki að fjárfesta hér á landi, fáir vilji lána 
Íslendingum peninga nema þá gegn okurvöxtum, atvinnuleysi, 
vaxtaokur og gjaldþrot verði viðvarandi og þjóðin missi næsta 
áratuginn af möguleikanum á að gerast aðili að ESB.

Einhverra hluta vegna virðist Evrópumálið stjórnmálaflokkum 
landsins, utan einum, afskaplega snúið. Þannig skilaði á föstudag 
þverpólitísk nefnd um þróun Evrópumála fimm sérálitum. Sjálf-
stæðisflokkur, VG og Framsóknarflokkur, auk BSRB, skiluðu 
sínu álitinu hver. Athygli vekur hins vegar sameiginlegt álit Sam-
fylkingar, Alþýðusambands, Samtaka iðnaðarins, Viðskiptaráðs 
Íslands, Samtaka verslunar og þjónustu og Samtaka ferðaþjónust-
unnar um að forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar eigi að vera 
að skilgreina samningsmarkmið og sækja um aðild að ESB.

Þá benti Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, á ársfundi 
Seðlabankans fyrir helgi, á að vissulega væri aðild að ESB á engan 
hátt lausn allra okkar vandamála þótt hún væri mikilvægt skref. 
„Evrópusambandsaðild myndi gefa stjórnvöldum aukið efnahags-
legt aðhald og setja skýr markmið með Maastricht-skilmálunum. 
Þessi áhrif komu bersýnilega í ljós á sænskum fjármálamarkaði 
eftir að Svíar ákváðu að ganga í Evrópusambandið,“ benti hún á. 
Undir þetta má taka, þótt jafn rétt sé hjá Svein Harald Øygard 
seðlabankastjóra að til skemmri tíma litið séu aðgerðir sem hér 
þarf að grípa til þær sömu, hvort heldur sem við ætlum að halda 
krónunni eða henda henni.

Fyrir kosningar þurfa stjórnmálaflokkarnir hins vegar að 
svara því hvernig eigi að haga peningamálum landsins. Sé skoð-
un einhverra að hér verði áfram byggt á krónunni þarf að fylgja 
sögunni hvernig eigi, án viðvarandi gjaldeyrishafta, að tryggja að 
hún verði ekki eftir sem áður uppspretta óstöðugleika og hamfara 
í hagstjórn landsins. Áframhaldandi útúrsnúningum um einhliða 
upptöku annarrar myntar þarf þá að sama skapi að fylgja útlist-
un á því hvernig sú leið sé fær án gjaldeyrishafta og stuðningur 
tryggður við fjármálakerfi landsins.

Flokkarnir þurfa að rökstyðja afstöðu sína til 
krónunnar. Framtíðarheill þjóðarinnar er að veði.

Skýr svör liggi 
fyrir í vikulokin

ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

A-ha!
„AHA-Hópurinn er hópur fólks sem 
hefur það að stefnu sinni að halda 
orðum og gjörðum stjórnmálamanna 
í sviðsljósinu.“ Svo segir á heimasíðu 
samnefnds hóps. Reyndar er þar 
eingöngu að finna tilvitnanir í orð 
stjórnmálamanna Vinstri grænna.

Á síðunni má reyndar líka sjá hvað 
flokksformenn voru að gera árið sem 
þú fæddist. Í tilfelli undirritaðs má sjá 
að Jóhanna vann á skrifstofu Kassa-
gerðarinnar, Bjarni var 
2 ára, Steingrímur var í 
MA, Sigmundur Davíð 
ófæddur og Guðjón 
Arnar var skipstjóri.

Aha! Þetta gerir 
ákvörðunina í kjörklef-
anum mun auðveldari.

Þetta er núna
Flokkarnir fara nú mikinn í auglýsing-
um, enda innan við vika til kosninga. 
Í blöðum um helgina mátti sjá heil-
síðuauglýsingu frá Sjálfstæðisflokkn-
um. Þar lýsir formaður flokksins, 
Bjarni Benediktsson, því yfir að 
efnahag landsins væri best 
borgið með því að semja 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
um upptöku evru sem gjald-
miðils í sátt og samvinnu við 

Evrópusambandið. Án 
aðildar þó. Það 
sé trúverðug 
leið að 
upptöku 
evrunnar.

Það var þá
Það leiðir hugann að orðum Bjarna 
í viðtali við Fréttablaðið viku fyrir 
landsfund Sjálfstæðisflokksins.

„... 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.“

Ekki tók það formanninn langan 
tíma að skipta um skoðun og 

auglýsa einn biðleikinn 
sem hann varaði svo 
grimmt við skömmu 
áður. Göngum hreint 
til verks.

 kolbeinn@frettabladid.is

Einn lærdómurinn af hruninu 
er að við eigum alltaf að vera 

virk – við eigum alltaf að vera að 
„leysa lífsgátuna“ eins og Hannes 
H. Gissurarson orðaði það háðs-
lega í lýsingu sinni á vinstri 
mönnum þegar hann kvað sjálf-
stæðismenn vera fólk sem vildi 
græða á daginn og grilla á kvöld-
in – og láta Davíð stjórna.

Við eigum að vera starfsöm í 
eigin lífi: megum ekki eftirláta 
öðrum að búa til umgjörðina um 
líf okkar – við eigum að taka það 
í eigin hendur. Því bankajöfrarn-
ir voru ekki fagmenn eins og við 
héldum heldur bara menn sem 
vildu græða á daginn og grilla 
okkur á kvöldin. 

Við eigum að vera virk. Við 
eigum að skapa. Við eigum að 
leysa lífsgátuna með því að vera 
skapandi afl í eigin lífi.

Við gerum það með ýmsu móti. 
Til dæmis með því að taka hús 
af þeim sem fyrirgert hefur 
rétti sínum til að eiga það hús 
með smánarlegri vanrækslu og 
vandalisma: sjúklegri upphafn-
ingu ömurleikans og löngun til 
að saurga umhverfi meðborgar-
anna. Fólkið sem settist að í hús-
inu við Vatnsstíg er vonandi bara 
rétt að byrja að bjarga Reykjavík 
frá eyðingaröflunum. Búsáhalda-
byltingin verður ekki endurtek-
in en ýmislegt lítur út fyrir að 
Bústaðabyltingin sé í vændum.

Ef við teljum...
Og við eigum að kjósa. Þannig 
„leysum við lífsgátuna“ því lífið 
samanstendur vissulega af dag-
legum kosningum um smátt og 
stórt – á ég að fara út með ruslið 
núna eða á eftir? Ætti ég að fá 
mér hund eða kött? Ætti ég að 
flytja til Hólmavíkur, fara á sjó-
inn, byrja í kór? Ætli Guð sé til... 

Og núna um næstu helgi kjós-
um við yfir okkur landstjórn. 
Og það skiptir máli hvernig við 
högum atkvæði okkar. Það er 
munur á hægri stjórn og vinstri 
stjórn.

Ef við teljum að landinu hafi 
verið vel stjórnað síðustu ára-
tugi og við höfum verið á réttri 
leið þrátt fyrir tímabundinn 
mótbyr – þá kjósum við Sjálf-
stæðisflokkinn. Og ef við telj-
um að auðlindir landsins eigi 
að vera í einkaeigu, til dæmis 
álfyrirtækja, og samþykkjum 
að öll – öll! – vatnsföll lands-
ins verði virkjuð í þágu þeirra; 
ef við erum andvíg þjóðarat-
kvæðagreiðslum og stjórnlaga-
þingi og öðrum aðferðum við 
valddreifingu í samfélaginu; 
ef við teljum að kvótakerfið og 
framsal aflaheimilda hafi gef-
ist vel og tökum undir að þar 
hafi losnað úr læðingi sofandi 
fjármagn sem orðið hafi til 
góðs; ef við viljum að spítalar 
og skólar verði í eigu og rekstri 
einkaaðila; ef við viljum mæta 
fjárlagahalla með niðurskurði 
á velferðarmálum fremur en 
skattlagningu ofsatekna; ef við 
viljum afskiptaleysi stjórnvalda 
um viðskiptalífið; ef við viljum 
friðhelgi fjárglæframanna; ef 
við teljum að krónan sé þjóð-
argersemi; ef við erum andvíg 
aðild að ESB en viljum að Ísland 
verði „alþjóðleg fjármálamið-
stöð“, þ.e.a.s. skattaskjól – já, ef 
við aðhyllumst það valdakerfi 
sem ríkt hefur í landinu nánast 
óslitið frá lýðveldisstofnun – 
ætta- og skólabræðraklíkuveld-
ið – þá kjósum við Sjálfstæðis-
flokkinn.

Annars ekki. Nógir eru aðrir 

kostir. Í Framsóknarflokknum 
er ný kynslóð að ryðja sér til 
rúms, að sumu leyti óskrifað 
blað en að minnsta kosti virkar 
það fólk laust við S-hópinn og 
verktakastjórnmálin – sennilega 
voru það mistök hjá nýjum for-
manni að gerast svo gagnrýninn 
á vinsæla ríkisstjórn sem raun 
bar vitni í stað þess að njóta 
þess að vera nokkurs konar 
skapari hennar og lífgjafi en 
staðan var þröng. Borgarahreyf-
ingin virðist prýðilega mönnuð 
og er einkum valkostur fyrir 
kjósendur Samfylkingar sem 
telja að hún hafi verið of eftirlát 
auðmönnum en afstaðan til AGS 
vefst samt fyrir manni. 

VG er á mikilli siglingu – ráð-
herrarnir standa sig vel og fólk 
vill almennt sjá þau áfram í 
sínum stólum eftir kosningar, 
stefnan klár og mannvæn. Lista-
maðurinn Ástþór hefur í frammi 
gjörning sem vissulega reynir á 
taugar flestra en er mjög senni-
lega hluti af djúpúðgu listaverki 
um einsemd og vanmátt ein-
staklingsins á tímum hraða og 
firringar í stórborgarsamfélagi 
samtímans... 

Og Samfylkingin. Sá flokkur 
gæti orðið kjölfesta í íslenskum 
stjórnmálum eftir kosningar – 
ekki vantar mannvalið. Að vísu 
á stóriðjustefnan alltof ríkan 
hljómgrunn í flokknum og viss 
öfl þar voru um hríð höll undir 
frjálshyggju en engu að síður er 
flokkurinn eðlilegur valkostur 
fyrir félagshyggjufólk sem vill 
sjá Ísland sem fullgildan þátt-
takanda í samfélagi þjóðanna 
innan ESB fremur en spriklandi 
í skammarkrók sjálfstæðisstefn-
unnar. 

Það skiptir máli hvernig við 
kjósum – það skiptir öllu máli. 
Með því veljum við Ísland barn-
anna okkar, sjálfsmynd okkar, 
lífskjör okkar í víðasta skiln-
ingi, stöðu okkar, umgjörðina 
um líf okkar. Og leysum lífsgát-
una.

Leysum lífsgátuna

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |



SUMIR NOTAÐIR BÍLAR ERU 
EINFALDLEGA Á BETRA VERÐI EN AÐRIR

Veldu aðeins Úrvalsbíl eða Gæðabíl og við ábyrgjumst betri
notaðan bíl, hvorn kostinn sem þú velur. Þú mátt treysta því.

www.toyota.iswww.bnb.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og viðhalds-
sögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort í flokknum Úrvalsbílar eða 
Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Betri Notaðir Bílar 
Kletthálsi 2
Reykjavík
Sími: 570-5220

NÝTT ÚTIBÚ

Hvað er Úrvalsbíll?

Er í verksmiðjuábyrgð. 
12 mánaða viðbótarábyrgð.

Hvað er Gæðabíll?

Er ekki í verksmiðjuábyrgð. 
3 mánaða viðbótarábyrgð.

Opið: BNB Kletthálsi og Toyota Kópavogi laugardag kl. 12–16

Subaru Legacy W/g 4wd
2000 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 05.02 Ekinn: 114.000 km
Verð: 1.190.000 kr. Skr.nr. SJ-071
Betra verð 990.000 kr.

Hyundai Terracan
2900 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 01.04 Ekinn: 75.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. BY-137
Betra verð 1.990.000 kr.

Toyota Auris Terra
1400 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 45.000 km 
Verð: 2.420.000 kr. Skr.nr. KS-L45

Toyota Prius Hybrid
1500 Bensín/rafmagn sjálfsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 53.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. YH-460

GÆÐABÍLL KÓPAVOGI GÆÐABÍLL ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLLKLETTHÁLSI KLETTHÁLSI KLETTHÁLSI

ÚRVALSBÍLL KÓPAVOGI ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL GÆÐABÍLLKÓPAVOGI KÓPAVOGI KÓPAVOGI

Lexus RX-300 EXE 
3000 Bensín sjálfsk. – sóllúga
Á götuna: 04.05 Ekinn: 69.000 km
Verð: 5.090.000 kr. Skr.nr. SF-721
Betra verð 4.290.000 kr.

Toyota Corolla S/D Terra 
1400 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 46.000 km
Verð: 2.030.000 kr. Skr.nr. UR-134

Toyota RAV4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 12.04 Ekinn: 64.000 km 
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. ZP-138

Toyota Land Cruiser 100
4200 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 07.03 Ekinn: 151.000 km
Verð: 5.460.000 kr. Skr.nr. VU-317 
Betra verð 4.890.000 kr.

Toyota Avensis S/D sol 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. LV-322
Betra verð 1.890.000 kr.

Skoda Octavia ll S/D
1900 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 12.000 km
Verð: 2.890.000 kr. Skr.nr. NG-B53

Toyota Corolla S/D Sol
1600 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 61.000 km
Verð: 1.990.000 kr. Skr.nr. LJ-395
Betra verð 1.690.000 kr.

Lexus IS250 
2500 Bensín sjálfsk. – 17" felgur, leður og sóllúga
Á götuna: 03.08 Ekinn: 5.000 km
Verð: 5.990.000 kr. Skr.nr. PA-X59

ÚRVALSBÍLL KÓPAVOGI ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLLKÓPAVOGI KÓPAVOGI KÓPAVOGI

Chevrolet Captiva
2000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 07.07 Ekinn: 24.000 km
Verð: 3.790.000 kr. Skr.nr. VO-297
Betra verð 3.290.000 kr.

Honda Jazz H/B
1400 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.850.000 kr. Skr.nr. ME-934

Toyota Land Cruiser VX
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 108.000 km 
Verð: 5.630.000 kr. Skr.nr. NE-086
Betra verð 4.790.000 kr.

MMC Pajero DI-D
3200 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 51.000 km
Verð: 4.290.000 kr. Skr.nr. OY-185
Betra verð 3.890.000 kr.

ÚRVALSBÍLL KÓPAVOGI ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL ÚRVALSBÍLLKÓPAVOGI KÓPAVOGI KÓPAVOGI
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„Málstaður krabbameinssjúkra barna 
á stóran stað í mínu hjarta, enda verið 
stór hluti af mínu lífi. Ég vil því áfram 
taka þátt í honum og láta gott af mér 
leiða fyrir börn sem glíma við sjúk-
dóminn, því ég get svo vel sett mig í 
spor fjölskyldna þeirra og veit sannar-
lega af eigin reynslu hvað skiptir máli 
í þeim efnum,“ segir Rósa Guðbjarts-
dóttir, nýkjörinn formaður Styrktar-
félags krabbameinssjúkra barna, en 
Rósa gegndi áður starfi framkvæmda-
stjóra SKB í fimm ár, eða til ársins 
2006. Hún hefur einnig persónulega 
reynslu af krabbameinum barna, því 
sonur hennar Bjartmar var á öðru ári 
ævi sinnar þegar hann greindist fyrst 
með sjúkdóminn. Hann laut í lægra 
haldi fyrir vágestinum skömmu fyrir 
sex ára afmæli sitt, í nóvember 2003.

„Lífsreynslan breytir manni fyrir 
lífstíð og þótt maður sé vanmáttugur 
að sætta sig við barnsmissi býðst ekki 
annað en að lifa með honum, hversu 
erfitt sem það reynist. Það gefur mér 
mikið að geta veitt fólki stuðning og 
gefið af sjálfri mér, og ég finn til ein-
lægrar samkenndar með foreldrum 
sem ganga í gegnum þessa glímu. Það 
fær enginn skilið fyrr en lendir í því 
hversu þungbærar hremmingarnar 
eru, og þá dýrmætur sá skilningur 
sem reynslan miðlar af til hjálpar.“

Rósa segir sárt að horfa upp á ný 
börn sem greinast, því hún viti svo vel 
hvað bíði, en vonin sé alltaf jafn sterk, 
og langflestir komist í gegnum þetta. 

Á hverju ári greinast tíu til tólf ís-
lensk börn með krabbamein, en það 
er svipað hlutfall og í nágrannalönd-
unum. Algengustu meinin eru hvít-
blæði og heilaæxli, en meðal annarra 
krabbameinstegunda eru eitlaæxli, 
beinæxli og fósturvefsæxli.

„Markmið SKB er að styðja við 
fjölskyldur barna sem greinast með 
krabbamein á fjárhagslegan, félags-
legan og sálrænan hátt. Þannig veit-
um við fjölbreytta þjónustu sem ríkið 
ætti kannski að veita, en með góðri að-
stoð einstaklinga og fyrirtækja höfum 
við getað veitt fjölskyldum myndar-
legan stuðning á meðan á veikindum 
og meðferðum barna þeirra stendur,“ 

segir Rósa og bætir við að nú sigrist 
75 til 80 prósent barna á sjúkdómnum, 
en flest þurfi að ganga í gegnum erfið-
ar meðferðir sem reyni mjög á þau og 
fjölskyldur þeirra. 

„Bara orðið krabbamein vekur ótta 
í brjóstum fólks og ekki að ástæðu-
lausu, enda lífshættulegur sjúkdóm-
ur. Þung glíman sem við tekur kú-
vendir lífi fólks og það eina sem kemst 
að er líf og heilsa barnsins. Krabba-
mein fer ekki í manngreinarálit og 
því finnst þverskurður af þjóðfélag-
inu í SKB. Þar eiga allir sameigin-
legt að hafa lent í klóm krabbameins, 
en það eru örlög sem enginn vill eiga 
yfir höfði sér og líklega eitt það erfið-
asta sem hent getur fólk á lífsleiðinni 
að horfa upp á barn sitt veikjast svo al-
varlega,“ segir Rósa. Hún bætir við að 
mikil samkennd ríki innan SKB, þar 

sem fólk skilji hvert annað og vina-
bönd myndist til áratuga, sama hvern-
ig sjúkdómurinn þróist.

„Nú eru yfir 200 börn í félaginu, 
sem er sá fjöldi sem greinst hefur 
með krabbamein síðastliðin átján ár. 
Börn geta fæðst með krabbamein, en 
innan félagsins eru börn sem eru að 
greinast allt til átján ára aldurs. Lítil 
börn gera sér ekki grein fyrir í hvaða 
sporum þau hafa lent, en eftir því sem 
þau eru eldri gera þau sér betur grein 
fyrir alvarleikanum. Ekki síst ungling-
ar eiga gríðarlega erfitt andlega og fé-
lagslega að vera kippt úr sínu daglega 
lífi til að vera langdvölum á sjúkrahús-
um og þá meðvitaðir um hversu alvar-
legt verkefnið er. En batahorfur fara 
sem betur fer batnandi, sem og með-
ferðirnar, sem verða bærilegri fyrir 
börnin.“ thordis@frettabladid.is

RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR:  FORMAÐUR STYRKTARFÉLAGS KRABBAMEINSSJÚKRA BARNA

Erfiðasta lífsreynsla sem til er

JESSICA LANGE ER SEXTUG.

„Ég elska að vera móðir. Ég 
elska að vera dóttir, systir og 

eiginkona. Ég elska að vera 
kynþokkafull kona innan um 

karla. Og ég elska að hafa 
verið þeirrar gæfu aðnjót-

andi að geta fætt börn.“

Bandaríska leikkonan Jessica 
Lange vakti fyrst athygli í 

krumlu King Kong árið 1976. 
Myndin fékk slæma dóma og 
Lange hlaut ekki náð á hvíta 

tjaldinu fyrr en með Pósturinn 
hringir alltaf tvisvar árið 1981.

Friðrik IX. tók við konungdómi Dana-
veldis þennan apríldag fyrir 62 árum 
og ríkti til dauðadags, 14. janúar 
1972. Friðrik var fæddur á Sjálandi 
hinn 11. mars 1899, sonur Kristjáns X. 
Danakonungs og Alexandrínu drottn-
ingar hans.

Friðrik sótti menntun sína í Hafnar-
háskóla og konunglega danska sjó-
herinn, en fram að því höfðu konung-
bornir Danir jafnan valið landherinn. 
Áður en hann tók við krúnunni hafði hann áunn-
ið sér stöðu varaaðmíráls og hlotið viðurkenning-
ar í sjóhernum. Friðrik var afar músíkelskur og fær 
píanisti.

Friðrik trúlofaðist árið 1922 Olgu prinsessu af 
Grikklandi og Danmörku, en þau gengu aldrei í 
hjónaband. Í staðinn kvæntist hann Ingiríði, prins-
essu frá Svíþjóð, hinn 24. maí 1935, en hún var 

dóttir Gústafs Adolfs Svíakrónprins, 
seinna Gústafs VI. Adolfs Svíakon-
ungs. Friðrik og Ingiríður eignuðust 
þrjár prinsessur: Margréti Þórhildi, 
núverandi Danadrottningu, Bene-
diktu og Önnu-Maríu.

Í stjórnartíð Friðriks IX. varð Dan-
mörk nútíma velferðarríki. Skömmu 
eftir árlega nýársræðu sína, um ára-
mótin 1971/72, veiktist konungurinn 
og lést nokkru seinna. Þar sem hann 

átti enga syni var búist við að Knútur, yngri bróðir 
hans, tæki við krúnunni, en með lagabreytingu frá 
1953 var tryggt að erfðaröðin gengi til elstu dóttur 
hans, Margrétar Þórhildar.

Friðrik IX hvílir í kirkjugarði dómkirkjunnar í Hró-
arskeldu. Um aldir höfðu forfeður hans verið jarð-
settir innan kirkjunnar, en að eigin ósk var Friðrik 
greftraður undir berum himni kirkjugarðsins.

ÞETTA GERÐIST:  20. APRÍL 1947

Friðrik IX. verður konungur Dana
MERKISATBURÐIR
1602 Einokunarverslun Dana á 

Íslandi hefst.
1740 Ung systkin, Sunnefa 

og Jón, dæmd til lífláts 
í Múlaþingi fyir að eiga 
barn saman.

1916 Víðavangshlaup ÍR fer 
fram í fyrsta sinn.

1950 Þjóðleikhúsið er vígt með 
frumsýningu á Nýársnótt 
eftir Indriða Einarsson.

1970 Ellefu íslenskir náms-
menn í Gautaborg og 
Uppsölum ráðast inn í 
sendiráð Íslands í Stokk-
hólmi til að mótmæla að-
stöðu námsmanna.

1977 Boris Spassky vinnur Vla-
stimil Hort í skákeinvígi í 
Reykjavík.

1991 Ellefu listar eru í framboði 
til alþingiskosninga, fleiri 
en nokkru sinni fyrr.

Líf og störf nunnanna á 
Kirkjubæjarklaustri verð-
ur meðal þess sem Kristján 
Mímisson fornleifafræðing-
ur mun segja frá þriðjudag-
inn 21. apríl í Þjóðminja-
safni Íslands. Kristján mun 
segja frá fornleifarannsókn-
unum á Kirkjubæjarklaustri 
sem fram fóru á árunum 
1995-2006. Fjallað verður 
um minjar miðaldaklaust-
ursins og munina sem fund-
ust við rannsóknina í ljósi 
ýmissa hugmynda um líf og 
störf nunna af reglu heilags 
Benedikts á miðöldum. 

Á árunum 2001-2005 
styrkti Kristnihátíðarsjóð-
ur fornleifarannsóknir á 

nokkrum helstu sögustöð-
um þjóðarinnar. Á sýning-
unni Endurfundir má sjá 
úrval þeirra gripa sem fund-
ist hafa hingað til við rann-
sóknirnar. Sýningunni er 
ætlað að höfða til allra ald-
urshópa.

Leiðsögn Kristjáns skipt-
ist í tvo hluta og tekur alls 
fimmtíu mínútur. Fyrri hlut-
inn fer fram í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafnsins en síðan 
verður gengið um þann hluta 
sýningarinnar sem snýr að 
Kirkjubæjarklaustri. 

Leiðsögnin hefst kl. 12.05. 
Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

www.thjodminjasafn.is

Að vefa bænir
ÞJÓÐMINJASAFN Kristján Mímisson fornleifafræðingur segir frá lífi og 
starfi nunnanna á Kirkjubæjarklaustri í hádeginu á morgun.

AFMÆLI

STEINUNN 
ÞÓRAR-
INSDÓTTIR 
myndlist-
arkona er 
54 ára.

BJARNI 
HAUKUR 
ÞÓRSSON 
leikari er 
38 ára.

Elskuleg móðir mín,

Árný Árnadóttir
Rauðalæk 30, Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum fimmtudaginn 9. apríl, 
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík þriðju-
daginn 21. apríl klukkan 15.00. 

Sigrún Cortes. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Erla Jónsdóttir Stensby
Kristnibraut 101, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 7. apríl. Útförin 
fór fram í kyrrþey, að hennar ósk, frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík 16. apríl. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og vinarhug. Sérstakar þakkir færum við starfs-
fólki krabbameinslækningadeildar 11E fyrir frábæra 
umönnun.

Jón Stensby Trude Skjærvik Stensby
                     Felix Oliver Jónsson
Fridtjof Stensby
                    Trym Fridtjofsson Syverud
 Sigríður Sigurðardóttir
Hilmar Jónsson Helga Guðjónsdóttir
Margrét Jónsdóttir Sigurjón Einarsson
Guðmundur Jónsson

Elskuleg frænka okkar,

Guðríður Guðnadóttir 
frá Strönd, Vestur-Landeyjum,
til heimilis að Álfaskeiði 64, Hafnarfirði, 

verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju þriðjudaginn 
21. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Hjalti Bjarnason Guðrún Sigurðardóttir
Guðni Einarsson Særún Bjarnadóttir

MIÐLAR AF EIGIN REYNSLU Rósa Guðbjartsdóttir er nýkjörinn formaður Styrktarfélags 
krabbameinssjúkra barna. Hún segir það gefa sér mikið að miðla af reynslu sinni til annarra 
fjölskyldna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
og langamma,

María Guðmundsdóttir
Seljahlíð, áður til heimilis að 
Grýtubakka 10, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Seljakirkju í dag, kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
er vildu minnast hennar er bent á Minningarsjóð 
Stefaníu G. Pétursdóttur,
0327-13-300571, kt. 570904-2290

Ásgeir Sigurðsson Guðrún Gunnarsdóttir
Hilmar Sigurðsson
Valgeir Sigurðsson Sigríður Sæmundsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir Árni Steingrímsson
Auður Sigurðardóttir Þorgrímur Guðmundsson
Kristín Sigurðardóttir Jón Steingrímsson
Sigríður Breiðfjörð Sigurðardóttir Sverrir Sandholt
Sigrún Edda Sigurðardóttir Pétur Emilsson
Rúnar Sigurðsson Rósa Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn



NORÐVESTUR-
KJÖRDÆMI

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Gunnar Bragi Sveinsson,
kt. 090668-4129, sveitarstjórnarmaður, 
Birkihlíð 14, Sauðárkróki.

 2. Guðmundur Steingrímsson,
kt. 281072-4209, blaðamaður og 
háskólanemi, Nesvegi 59, Reykjavík.

 3. Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson,
kt. 050474-4109, bóndi, Bakkakoti, 
Borgarbyggð.

 4. Elín R. Líndal,
kt. 240556-4569, bóndi og 
framkvæmdastjóri, Lækjamóti, 
Húnaþingi vestra.

 5. Halla Signý Kristjánsdóttir,
kt. 010564-4259, fjármálastjóri, 
Hlíðarstræti 22, Bolungarvík.

 6. Helgi Pétur Magnússon,
kt. 120284-2319, háskólanemi, 
Naustabryggju 11, Reykjavík.

 7. Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir,
kt. 170970-2929, lögfræðingur, 
Genf, Sviss.

 8. Eygló Bára Jónsdóttir,
kt. 190271-5879, hársnyrtir, 
Eyrarvegi 14, Grundarfi rði.

 9. Ólöf Birna Björnsdóttir,
kt. 020277-5649, bóndi, 
Hæli, Húnavatnshreppi.

 10. Garðar Freyr Vilhjálmsson,
kt. 170290-2759, framhaldsskólanemi, 
Kirkjugötu 19, Hofsósi.

 11. Svanlaug Guðnadóttir,
kt. 300362-2069, hjúkrunarfræðingur, 
Hafnarstræti 19, Ísafi rði.

 12. Heiðar Lind Hansson,
kt. 230686-3199, háskólanemi, 
Kveldúlfsgötu 10, Borgarnesi.

 13. Magnús Arnar Sigurðarson,
kt. 250381-4849, ljósamaður, 
Sigtúni 5, Patreksfi rði.

 14. Halldór Logi Friðgeirsson,
kt. 040575-3169, skipstjóri, 
Kvíabala 3, Drangsnesi.

 15. Steinunn Guðmundsdóttir,
kt. 090890-3019, framhaldsskólanemi, 
Krókatúni 18, Akranesi.

 16. Kristján Jóhannsson,
kt. 131045-3449, formaður verka-
lýðsfélagsins Vals og bílstjóri, 
Gunnarsbraut 5, Búðardal.

 17. Rebekka Líf Karlsdóttir,
kt. 301189-3389, stuðningsfulltrúi, 
Hlíðarstræti 4, Bolungarvík.

 18. Magnús Stefánsson,
kt. 011060-3319, alþingismaður, 
Engihlíð 8, Ólafsvík.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Ásbjörn Óttarsson,
kt. 161162-2809, skipstjóri, 
Háarifi  19, Rifi .

 2. Einar K. Guðfi nnsson,
kt. 021255-4679, alþingismaður, 
Vitastíg 17, Bolungarvík.

 3. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir,
kt. 261066-8319, sveitarstjóri, 
Miðtúni 18, Tálknafi rði.

 4. Birna Lárusdóttir,
kt. 140366-5529, bæjarfulltrúi, 
Miðtúni 23, Ísafi rði.

 5. Bergþór Ólason,
kt. 260975-4559, ráðgjafi , 
Bjarkargrund 24, Akranesi.

 6. Sigurður Örn Ágústsson,
kt. 150470-5019, framkvæmdastjóri, 
Geitaskarði, Langadal.

 7. Örvar Már Marteinsson,
kt. 180775-4479, sjómaður, 
Holtabrún 6, Ólafsvík.

 8. Þórður Guðjónsson,
kt. 141073-5089, framkvæmdastjóri, 
Furugrund 18, Akranesi.

 9. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,
kt. 041187-3879, laganemi, 
Esjubraut 13, Akranesi.

 10. Helgi Kr. Sigmundsson,
kt. 150667-5189, læknir, 
Sunnuholti 1, Ísafi rði.

 11. Karvel L. Karvelsson,
kt. 220371-4419, bóndi, 
Hýrumel 4, Borgarfi rði.

 12. Eydís Aðalbjörnsdóttir,
kt. 280666-3869, landfræðingur, 
Vogabraut 1, Akranesi.

 13. Garðar Víðir Gunnarsson,
kt. 190381-4209, lögfræðingur, 
Dalatúni 3, Sauðárkróki.

 14. Skarphéðinn Magnússon,
kt. 040289-2169, nemi, 
Vogabraut 20, Akranesi.

 15. Júlíus Guðni Antonsson,
kt. 030463-7499, bóndi, 
Auðunnarstöðum 1, Húnaþingi vestra.

 16. Gunnólfur Lárusson,
kt. 150961-5569, atvinnulaus, 
Stekkjarhvammi 7, Búðardal.

 17. Herdís H. Þórðardóttir,
kt. 310153-4199, alþingismaður, 
Bjarkargrund 8, Akranesi.

 18. Sturla Böðvarsson,
kt. 231145-3039, alþingismaður, 
Ásklifi  20, Stykkishólmi.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Guðjón Arnar Kristjánsson,
kt. 050744-3459, alþingismaður, 
Engjavegi 28, Ísafi rði.

 2. Sigurjón Þórðarson,
kt. 290664-4119, heilbrigðisfulltrúi, 
Skagfi rðingabraut 13, Sauðárkróki.

 3. Ragnheiður Ólafsdóttir,
kt. 081042-4119, listamaður, 
Þjóðbraut 1, Akranesi.

 4. Sigurður Sverrir Ólafur Hallgrímsson,
kt. 011080-5539, sjómaður, 
Sunnuvegi 5, Skagaströnd.

 5. Jónína Eyja Þórðardóttir,
kt. 150568-5799, bóndi, 
Þórustöðum, Önundarfi rði.

 6. Guðmundur Björn Hagalínsson,
kt. 020534-7969, bóndi og formaður 
Félags eldri borgara, Brimnesvegi 22, 
Flateyri.

 7. Dóróthea Guðrún Sigvaldadóttir,
kt. 280952-4949, verslunarrekandi, 
Ljósalandi, Dalabyggð.

 8. Gunnlaugur Frosti Guðmundsson,
kt. 140766-5779, bóndi, Söndum, 
Húnaþingi vestra.

 9. Rannveig Bjarnadóttir,
kt. 060946-4779, stuðningsfulltrúi, 
Leynisbraut 2, Akranesi.

 10. Þorsteinn Árnason,
kt. 040751-3789, vélfræðingur, 
Árnesi, Andakílsárvirkjun.

 11. Hafdís Elfa Ingimarsdóttir,
kt. 110169-4939, heilbrigðisstarfsmaður, 
Víðigrund 6, Sauðárkróki.

 12. Helgi J. Helgason,
kt. 090443-4299, bóndi, Þursstöðum, 
Borgarbyggð.

 13. Elísabet Anna Pétursdóttir,
kt. 130857-4429, bóndi, Sæbóli 2, 
Önundarfi rði.

 14. Sæmundur Tryggvi Halldórsson,
kt. 211061-2439, verkamaður, 
Brekkubraut 15, Akranesi.

 15. Margrét S. Hannesdóttir,
kt. 140950-2549, verkakona, 
Traðarlandi 13, Bolungarvík.

 16. Þorsteinn Sigurjónsson,
kt. 150153-4419, bóndi, Reykjum 2, 
Hrútafi rði.

 17. Þórunn Arndís Eggertsdóttir,
kt. 251052-5069, bóndi, Vaðli 2, 
Patreksfi rði.

 18. Sophaporn Sandra Arnórsson,
kt. 150950-2019, húsmóðir, 
Miðtúni 47, Ísafi rði.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar – 
þjóðin á þing:

 1. Gunnar Sigurðsson,
kt. 160359-7819, leikstjóri, 
Hólmgarði 27, Reykjavík.

 2. Lilja Skaftadóttir,
kt. 101259-4719, framkvæmdastjóri, 
Öldugötu 17, Reykjavík.

 3. Guðmundur Andri Skúlason,
kt. 190471-4629, rekstrarfræðingur, 
Ásakór 12, Kópavogi.

 4. Ingibjörg Snorradóttir Hagalín,
kt. 040862-3319, húsmóðir, 
Hafraholti 8, Ísafi rði.

 5. Þeyr Guðmundsson,
kt. 031183-2949, verkamaður, 
Húnabraut 8, Blönduósi.

 6. Hulda Guðmundsdóttir,
kt. 150968-4459, félagsráðgjafi , 
Nönnugötu 16, Reykjavík.

 7. Gunnar Þór Björgvinsson,
kt. 110277-4669, þjóðfélagsþegn, 
Lambhóli, Reykjavík.

 8. Björg Sigurðardóttir,
kt. 121243-2379, húsmóðir, 
Mávahlíð 23, Reykjavík.

 9. Andri Már Friðriksson,
kt. 080888-3179, námsmaður, 
Bjarkargrund 34, Akranesi.

 10. Jónas Helgi Eyjólfsson,
kt. 180152-7769, ráðgjafi , 
Kirkjubraut 14, Njarðvík.

 11. Sigurey Valdís Eiríksdóttir,
kt. 050769-5699, þjónustufulltrúi, 
Hrannargötu 4, Ísafi rði.

 12. Baldur Gunnarsson,
kt. 221253-5319, rithöfundur, 
Neshaga 9, Reykjavík.

 13. Pétur Berg Maronsson,
kt. 270590-3309, námsmaður, 
Silfurgötu 6, Ísafi rði.

 14. Ragnar Sverrisson,
kt. 051261-7719, námsmaður, 
Ránargötu 7, Reykjavík.

 15. Gunnlaug H. Jónsdóttir, 
kt. 160943-2709, fyrrv. bóndi, 
Heiðarhvammi 7b, Kefl avík.

 16. Heiður Erla Guðrúnardóttir,
kt. 300988-2539, námsmaður, 
Laugavegi 17, Reykjavík.

 17. Francois E.T. Claes,
kt. 091167-2129, smiður, 
Rauðanesi 2, Borgarnesi.

 18. Friðjón Björgvin Gunnarsson,
kt. 021076-4579, fyrrv. framkvæmda-
stjóri, Hrísrima 5, Reykjavík.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Jón Pétur Líndal,
kt. 060364-4949, húsasmiður,
Birkimóa 8, Borgarfi rði.

 2. Alongkron Visesrat,
kt. 250559-2169, veitingamaður, 
Samtúni 20, Reykjavík.

 3. Arnór Snorri Gíslason,
kt. 170588-3719, nemi, 
Suðurvegi 22, Skagaströnd.

 4. Bjarki Birgisson,
kt. 240582-3689, sundþjálfari, 
Hringbraut 72, Kefl avík.

 5. Bogi Jónsson,
kt. 250560-4439, blikksmiður, 
Hliði, Álftanesi.

 6. Bragi Þór Bragason,
kt. 300364-5519, sölumaður, 
Danmörku.

 7. Friðrik Brekkan,
kt. 210451-5959, leiðsögumaður, 
Hringbraut 75, Hafnarfi rði.

 8. Garðar H. Björgvinsson,
kt. 040534-4079, bátasmiður, 
Herjólfsgötu 18, Hafnarfi rði.

 9. Guðbjartur Jónsson,
kt. 140255-3789, verslunarmaður, 
Klettagljúfri 17, Selfossi.

 10. Guðjón Sverrisson,
kt. 291263-5699, sölufulltrúi, 
Stigahlíð 24, Reykjavík.

 11. Gunnar Kristján Steinarsson,
kt. 130272-3049, hljóðmaður, 
Skipholti 46, Reykjavík.

 12. Jónas Jónasson,
kt. 230971-3319, leiðsögumaður, 
Brekkulandi 4a, Mosfellsbæ.

 13. Kristinn Jónsson,
kt. 080863-5439, verkstjóri, 
Hátúni 6, Reykjavík.

 14. Methúsalem Þórisson,
kt. 170846-2579, ráðgjafi , 
Hringbraut 37, Hafnarfi rði.

 15. Styrmir Gíslason,
kt. 050778-4609, bílstjóri, 
Hlíðarhjalla 42, Kópavogi.

 16. Trausti Snær Friðriksson,
kt. 010176-4849, matreiðslumaður, 
Grenivöllum 24, Akureyri.

 17. Þórólfur Jón Egilsson,
kt. 230775-5249, verslunarmaður, 
Austurvegi 23, Reyðarfi rði.

 18. Þorsteinn Pétursson,
kt. 221030-2229, eftirlaunaþegi, 
Borgarbraut 65, Borgarnesi.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Guðbjartur Hannesson,
kt. 030650-3609, alþingismaður, 
Dalsfl öt 8, Akranesi.

 2. Ólína Þorvarðardóttir,
kt. 080958-2859, þjóðfræðingur, 
Miðtúni 16, Ísafi rði.

 3. Arna Lára Jónsdóttir,
kt. 300576-5759, verkefnastjóri, 
Engjavegi 22, Ísafi rði.

 4. Þórður Már Jónsson,
kt. 120174-3989, viðskiptalögfræðingur, 
Hraunkoti 4, Borgarfi rði.

 5. Anna Kristín Gunnarsdóttir,
kt. 060152-4979, nemi og varaþing-
maður, Ártúni 19, Sauðárkróki. 

 6. Ragnar Jörundsson,
kt. 211245-7199, bæjarstjóri, 
Aðalstræti 75, Patreksfi rði. 

 7. Hulda Skúladóttir,
kt. 090358-5539, kennslu- og náms-
ráðgjafi , Helluhóli 7, Hellissandi.

 8. Valdimar Guðmannsson,
kt. 290452-2799, iðnverkamaður, 
Hlíðarbraut 1, Blönduósi. 

 9. Einar Benediktsson,
kt. 110369-3019, verkamaður, 
Seljuskógum 7, Akranesi.

 10. Kristín Sigurrós Einarsdóttir,
kt. 030474-4499, verkefnastjóri, 
Borgabraut 3, Hólmavík.

 11. Ragnhildur Sigurðardóttir,
kt. 091072-4759, umhverfi sfræðingur 
og bóndi, Álftavatni, Snæfellsnesi. 

 12. Hörður Unnsteinsson,
kt. 180286-4119, stjórnmálafræðinemi, 
Berugötu 16, Borgarnesi.

 13. Guðrún Helgadóttir,
kt. 090359-5339, háskólakennari, 
Prestssæti 5, Hólum í Hjaltadal. 

 14. Jón Hákon Ágústsson,
kt. 100975-5809, sjómaður, 
Dalbraut 11, Bíldudal.

 15. Ásdís Sigtryggsdóttir,
kt. 181187-2639, vaktstjóri, 
Vogabraut 48, Akranesi.

 16. Sigurður Þór Ágústsson,
kt. 291077-3909, skólastjóri, 
Mörk II, Húnaþingi vestra. 

AUGLÝSING
frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25. apríl 2009

Samkvæmt 44. gr. laga um kosningar til Alþingis er hér með gert kunnugt að við alþingiskosningar 25. apríl 2009 verða þessir listar í kjöri:



 17. Johanna E. van Schalkwyk,
kt. 130373-2409, framhaldsskólakennari, 
Borgarbraut 9, Grundarfi rði.

 18. Karvel Pálmason,
kt. 130736-2979, fyrrv. alþingismaður, 
Aðalstræti 22, Bolungarvík.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar – 
græns framboðs:

 1. Jón Bjarnason,
kt. 261243-4319, alþingismaður, 
Skúlabraut 14, Blönduósi.

 2. Lilja Rafney Magnúsdóttir,
kt. 240657-7919, vaktstjóri, 
Hjallavegi 31, Suðureyri.

 3. Ásmundur Einar Daðason,
kt. 291082-4249, bóndi, Lambeyrum, 
Laxárdal. 

 4. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
kt. 250681-3649, náms- og 
starfsráðgjafi , Hallveigartröð 7, Reykholti.

 5. Telma Magnúsdóttir,
kt. 110383-4369, ferðamálafræðingur, 
Steinnesi, Húnavatnshreppi.

 6. Grímur Atlason,
kt. 061270-5589, sveitarstjóri, 
Miðbraut 1, Búðardal. 

 7. Páll Rúnar Heinesen Pálsson,
kt. 061282-5219, frístundaleiðbeinandi, 
Grenihlíð 28, Sauðárkróki.

 8. Hjördís Garðarsdóttir,
kt. 181079-3129, neyðarvörður, 
Einigrund 17, Akranesi. 

 9. Matthías Sævar Lýðsson,
kt. 190757-2859, bóndi, Húsavík, 
Steingrímsfi rði.

 10. Lárus Ástmar Hannesson,
kt. 150766-4199, grunnskólakennari, 
Nestúni 4, Stykkishólmi.

 11. Björg Baldursdóttir,
kt. 100952-4249, grunnskólakennari, 
Nátthaga 16, Hólum í Hjaltadal. 

 12. Eva Sigurbjörnsdóttir,
kt. 240450-2089, hótelstýra, Djúpavík.

 13. Gunnar Sigurðsson,
kt. 050753-5499, rannsóknarmaður, 
Hólsvegi 6, Bolungarvík.

 14. Rún Halldórsdóttir,
kt. 081264-5469, læknir, Skógarfl öt 25, 
Akranesi.

 15. Gunnar Njálsson,
kt. 271057-4239, ferðamálafræðingur, 
Fellasneið 14, Grundarfi rði.

 16. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir,
kt. 271055-2699, skólastjóri, 
Brekkuhvammi, Reykholtsdal.

 17. Guðrún S. Hálfdánardóttir,
kt. 291063-3069, bóndi, Söndum, 
Húnaþingi vestra.

 18. Guðbrandur Brynjúlfsson,
kt. 300448-8019, bóndi, 
Brúarlandi á Mýrum.

NORÐAUSTUR-
KJÖRDÆMI

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Birkir Jón Jónsson,
kt. 240779-5289, alþingismaður, 
Hvanneyrarbraut 58, Siglufi rði.

 2. Höskuldur Þór Þórhallsson,
kt. 080573-4139, alþingismaður, 
Hamarstíg 24, Akureyri.

 3. Huld Aðalbjarnardóttir,
kt. 070268-5669, menningar- og 
fræðslufulltrúi, Víðiholti, Reykjahverfi .

 4. Sigfús Karlsson,
kt. 250965-3469, framkvæmdastjóri, 
Dalsgerði 2b, Akureyri.

 5. Svanhvít Aradóttir,
kt. 051273-4199, forstöðuþroskaþjálfi , 
Sæbakka 10, Neskaupstað.

 6. Hallveig B. Höskuldsdóttir,
kt. 010365-4149, leiðtogi í málmvinnslu, 
Mánagötu 25, Reyðarfi rði.

 7. Þórarinn Ingi Pétursson,
kt. 220872-3199, sauðfjárbóndi, 
Laufási, Grýtubakkahreppi.

 8. Anna Kolbrún Árnadóttir,
kt. 160470-3729, sérkennari, 
Stapasíðu 11c, Akureyri.

 9. Hafþór Eide Hafþórsson,
kt. 240989-3289, nemi, 
Hlíðargötu 14, Fáskrúðsfi rði.

 10. Heiða Hilmarsdóttir,
kt. 180859-3499, skrifstofustjóri, 
Drafnarbraut 6, Dalvík.

 11. Hjálmar Bogi Hafl iðason,
kt. 180180-5409, kennari, 
Garðarsbraut 53, Húsavík.

 12. Líneik Anna Sævarsdóttir,
kt. 031164-3389, skólastjóri, 
Hlíðargötu 47, Fáskrúðsfi rði.

 13. Hólmar Örn Finnsson,
kt. 140480-5419, laganemi, 
Tröllagili 29, Akureyri.

 14. Guðmunda Vala Jónasdóttir,
kt. 220772-5439, leikskólastjóri, 
Bjarkaseli 5, Egilsstöðum.

 15. Snæbjörn Sigurðarson,
kt. 281274-6009, skrifstofustjóri, 
Höfðavegi 9, Húsavík.

 16. Guðrún María Valgeirsdóttir,
kt. 100464-2179, sveitarstjóri, 
Reykjahlíð 1, Mývatnssveit.

 17. Birkir Örn Pétursson,
kt. 220489-3969, nemi, 
Snægili 32, Akureyri.

 18. Borghildur Sverrisdóttir,
kt. 200768-4779, hótelstjóri, 
Lónabraut 31, Vopnafi rði.

 19. Ari Teitsson,
kt. 130343-3849, fyrrv. ráðunautur 
og bóndi, Hrísum, Reykjadal.

 20. Valgerður Sverrisdóttir,
kt. 230350-4939, alþingismaður, 
Lómatjörn, Grýtubakkahreppi.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Kristján Þór Júlíusson,
kt. 150757-2669, alþingismaður, 
Ásvegi 23, Akureyri.

 2. Tryggvi Þór Herbertsson,
kt. 170163-3709, prófessor, 
Sörlaskjóli 16, Reykjavík.

 3. Arnbjörg Sveinsdóttir,
kt. 180256-7099, alþingismaður, 
Austurvegi 30, Seyðisfi rði.

 4. Björn Ingimarsson,
kt. 301254-4079, hagfræðingur, 
Lækjarvegi 3, Þórshöfn.

 5. Anna Guðný Guðmundsdóttir,
kt. 231077-3839, verkefnisstjóri, 
Snægili 7, Akureyri.

 6. Jens Garðar Helgason,
kt. 151276-3699, framkvæmdastjóri, 
Bleiksárhlíð 33, Eskifi rði.

 7. Kristín Linda Jónsdóttir,
kt. 090861-3879, bóndi og ritstjóri, 
Miðhvammi, Aðaldal.

 8. Elín Káradóttir,
kt. 210690-3609, framhaldsskólanemi, 
Faxatröð 3, Egilsstöðum.

 9. Gunnar Hnefi ll Örlygsson,
kt. 020190-3969, framhaldsskólanemi, 
Holti, Laugum í Reykjadal.

 10. Sigurlaug Hanna Leifsdóttir,
kt. 240572-5089, búfræðingur og 
húsmóðir, Laugartröð 7, Eyjafi rði.

 11. Friðrik Sigurðsson,
kt. 270370-3819, bóksali, 
Höfðavegi 5, Húsavík.

 12. Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir,
kt. 260884-2209, stjórnmálafræðingur, 
Suðurgötu 60, Siglufi rði.

 13. Gunnar Ragnar Jónsson,
kt. 250985-2909, guðfræðinemi, 
Réttarholti 1, Reyðarfi rði.

 14. Gísli Gunnar Oddgeirsson,
kt. 081073-2959, stýrimaður, 
Melgötu 5, Grenivík.

 15. Kristín Ágústsdóttir,
kt. 240173-5149, landfræðingur, 
Mýrargötu 28b, Neskaupstað.

 16. Steinþór Þorsteinsson,
kt. 020782-4049, háskólanemi, 
Norðurgötu 2, Akureyri.

 17. Signý Ormarsdóttir,
kt. 011260-2849, menningarfulltrúi 
og fatahönnuður, Einbúablá 18a, 
Egilsstöðum.

 18. Gunnlaugur Magnússon,
kt. 300552-4399, rafvirkjameistari, 
Hrannarbyggð 20, Ólafsfi rði.

 19. Anna Björg Björnsdóttir,
kt. 160638-3389, húsmóðir, 
Skálateigi 1, Akureyri.

 20. Helgi Ólafsson,
kt. 310529-2309, rafvirkjameistari, 
Nónási 4, Raufarhöfn.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Ásta Hafberg Sigmundsdóttir,
kt. 040671-3589, verkefnastjóri, 
Búðavegi 28, Fáskrúðsfi rði.

 2. Eiríkur Guðmundsson,
kt. 180785-2729, nemi, 
Starmýri 1, Djúpavogi.

 3. Kári Þór Sigríðarson,
kt. 220765-3939, búfræðingur, 
Merkigili 22, Akureyri.

 4. Stella Björk Steinþórsdóttir,
kt. 100139-4809, fi skverkakona, 
Hlíðargötu 9, Neskaupstað.

 5. Þorkell Ásgeir Jóhannsson,
kt. 270463-4959, yfi rfl ugstjóri, 
Norðurgötu 60, Akureyri.

 6. Axel Yngvason,
kt. 130155-3679, verkamaður, 
Vogum, Öxarfi rði.

 7. Ingibjörg H. Stefánsdóttir,
kt. 201257-4849, verslunarstjóri, 
Brekku 7, Djúpavogi.

 8. Sigurður Pálsson,
kt. 151052-4609, fyrrv. sjómaður, 
Brekkuhúsi 4, Hjalteyri.

 9. Héðinn Jónasson,
kt. 010264-3919, verkstjóri, 
Fossvöllum 22, Húsavík.

 10. Gunnur Lilja Júlíusdóttir, 
kt. 050988-3099, nemi, 
Langholti 19, Akureyri.

 11. Hallgrímur Guðmundsson,
kt. 061262-4159, verslunarrekandi, 
Dalsgerði 3f, Akureyri.

 12. Kristján Valur Sigurðsson,
kt. 240470-4469, rafvirki, 
Bleiksárhlíð 32, Eskifi rði.

 13. Hólmfríður Helga Björnsdóttir,
kt. 160185-3689, heimavinnandi, 
Klapparstíg 7, Hauganesi.

 14. Bjarki Halldórsson,
kt. 170684-2579, tónlistarmaður, 
Strandgötu 22, Neskaupstað.

 15. Lúðvík Ríkharð Jónsson,
kt. 291040-3069, ellilífeyrisþegi, 
Hríseyjargötu 7, Akureyri.

 16. Stefán Halldórsson,
kt. 040445-4399, vélamaður, 
Brú 2, Jökuldal.

 17. Oddur V. Jóhannsson,
kt. 080574-4369, sjómaður, 
Vallholti 4, Vopnafi rði.

 18. Sigurjón Þórsson,
kt. 210586-2969, bifreiðastjóri, 
Borgarlandi 18, Djúpavogi.

 19. Örvar Bessason,
kt. 020175-4199, sjómaður, 
Þórunnarstræti 130, Akureyri.

 20. Egill Guðlaugsson,
kt. 060832-4639, garðyrkjubóndi, 
Réttarkambi 16, Hallormsstað.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar – 
þjóðin á þing:

 1. Herbert Sveinbjörnsson,
kt. 220773-4859, kvikmyndagerðar-
maður, Nönnugötu 16, Reykjavík.

 2. Björk Sigurgeirsdóttir,
kt. 100372-5179, framkvæmdastjóri, 
Lagarfelli 25, Egilsstöðum.

 3. Hjálmar Hjálmarsson,
kt. 280863-2709, leikari, 
Reynigrund 83, Kópavogi.

 4. Ragnhildur Arna Hjartardóttir,
kt. 240579-3409, námsmaður, 
Drekagili 28, Akureyri.

 5. Rakel Sigurgeirsdóttir,
kt. 170961-7819, framhaldsskólakennari, 
Skarðshlíð 26b, Akureyri.

 6. Daníel Freyr Jónsson,
kt. 160671-5729, verkefnastjóri, 
Hafnarstræti 35, Akureyri.

 7. Rannveig Þórhallsdóttir,
kt. 090274-5709, rithöfundur, 
Hafnargötu 42, Seyðisfi rði.

 8. Arinbjörn Kúld, 
kt. 291260-5869, neyðarvörður, 
Kjarnagötu 16, Akureyri.

 9. Erna Kristín Kristjánsdóttir,
kt. 280174-5489, kennari, 
Hólatúni 1, Akureyri.

 10. Sigurbjörg Árnadóttir,
kt. 250654-3599, blaðamaður, 
Lækjargötu 4, Akureyri.

 11. Sigfús Fossdal, 
kt. 090683-3229, íþróttamaður, 
Stafholti 5, Akureyri.

 12. Elís Másson,
kt. 130955-5929, bóndi, 
Hrísum, Vopnafi rði.

 13. Bjarki Hilmarsson,
kt. 141177-3039, húsasmiður, 
Tjarnarlundi 1d, Akureyri.

 14. Hjörtur Þór Hjartarson,
kt. 220786-4989, verkamaður, 
Skarðshlíð 13d, Akureyri.

 15. Guðjón Ólafsson,
kt. 131062-5759, bifreiðarstjóri, 
Ekkjufelli, Fljótsdalshéraði.

 16. Ólafur Örn Pétursson,
kt. 010478-5619, frumkvöðull, 
Hafnargötu 42, Seyðisfi rði.

 17. Gunnar Sigfússon,
kt. 130690-3869, forseti nemendafélags, 
Lautavegi 11, Laugum í Reykjadal.

 18. Hilmar Þór Óskarsson,
kt. 220171-4429, sölumaður, 
Ægisgötu 5, Reykjavík.

 19. Hansína Sigurgeirsdóttir,
kt. 011152-4659, geislafræðingur, 
Björtuhlíð 11, Mosfellsbæ.

 20. Sveinbjörn S. Herbertsson,
kt. 250152-3299, járnsmiður, 
Björtuhlíð 11, Mosfellsbæ.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Haukur Haraldsson,
kt. 240257-2039, framkvæmdastjóri, 
Háaleitisbraut 46, Reykjavík.

 2. Aðalsteinn Jónsson,
kt. 020161-3109, atvinnurekandi, 
Gyðufelli 12, Reykjavík. 

 3. Bjarki Ármann Oddsson, 
kt. 060186-3329, leiðbeinandi, 
Ártröð 5, Eyjafi rði. 

 4. Bjarni Halldórsson,
kt. 211052-4819, sjómaður, 
Grettisgötu 79, Reykjavík.

 5. Erlingur Karlsson,
kt. 111249-4589, íþróttakennari, 
Garðarsbraut 75, Húsavík. 

 6. Erna Rós Magnúsdóttir,
kt. 250767-3079, kaupmaður, 
Bjallavaði 1, Reykjavík. 

 7. Guðbjörn Ólafsson,
kt. 071156-2659, sjómaður, 
Breiðvangi 16, Hafnarfi rði.

 8. Guðný Rut Hafsteinsdóttir,
kt. 160291-2229, nemi, 
Frjóakri 8, Garðabæ. 

 9. Hjalti Búi Kristbjörnsson,
kt. 150886-2529, verslunarmaður, 
Víðivöllum 23, Selfossi.

 10. Ingibjörg A. Jónsdóttir,
kt. 040491-3769, nemi, 
Aðalgötu 1, Blönduósi. 

 11. Karl Magnússon,
kt. 121290-2199, nemi, 
Frostafold 105, Reykjavík.



 12. Kristján S. Ingólfsson,
kt. 010965-3819, rafvirki, 
Vorsabæ 13, Reykjavík.

 13. Margrét Erla Gísladóttir,
kt. 100590-3019, nemi, 
Frostafold 36, Reykjavík.

 14. Natalía Wium,
kt. 310175-2699, lögfræðingur, 
Vogaseli 1, Reykjavík.

 15. Ólafur Benediktsson,
kt. 030852-2739, útsendingarstjóri, 
Brúarási 2, Selfossi.

 16. Rögnvaldur Kristbjörnsson,
kt. 070169-5929, bifreiðastjóri, 
Krummahólum 2, Reykjavík.

 17. Sigurður Kr. Sigurðsson,
kt. 221055-7649, verslunarmaður, 
Teigaseli 1, Reykjavík. 

 18. Vilhjálmur Daði Marinósson,
kt. 220280-4899, tæknimaður, 
Fellsmúla 16, Reykjavík.

 19. Þorvaldur Stefánsson,
kt. 180266-3569, sjómaður, 
Vesturbraut 24, Hafnarfi rði. 

 20. Örvar Joensen,
kt. 210389-3699, iðntæknir, 
Aðalgötu 1, Blönduósi.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Kristján L. Möller,
kt. 260653-5989, samgönguráðherra, 
Laugavegi 25, Siglufi rði.

 2. Sigmundur Ernir Rúnarsson,
kt. 060361-2079, rithöfundur, 
Austurbyggð 12, Akureyri.

 3. Jónína Rós Guðmundsdóttir,
kt. 060758-2559, framhaldsskólakennari, 
Kelduskógum 1, Egilsstöðum.

 4. Logi Már Einarsson,
kt. 210864-2969, arkitekt, 
Klettaborg 21, Akureyri.

 5. Helena Þ. Karlsdóttir,
kt. 280867-5789, lögfræðingur, 
Háalundi 1, Akureyri.

 6. Örlygur Hnefi ll Jónsson,
kt. 280853-5859, lögmaður, 
Holti, Laugum í Reykjadal.

 7. Herdís Björk Brynjarsdóttir,
kt. 171283-2139, verkakona, 
Bárugötu 11, Dalvík.

 8. Stefanía G. Kristinsdóttir,
kt. 241269-5319, framkvæmdastjóri, 
Dynskógum 5, Egilsstöðum.

 9. Aðalbjörn Björnsson,
kt. 130355-4989, skólastjóri, 
Lónabraut 41, Vopnafi rði.

 10. Erna Indriðadóttir,
kt. 251252-4919, framkvæmdastjóri, 
Melgerði 7, Reyðarfi rði.

 11. Elfa Hlín Pétursdóttir,
kt. 190874-3549, safnstjóri, 
Hafnargötu 42, Seyðisfi rði.

 12. Guðmundur R. Gíslason,
kt. 190270-2979, forseti bæjarstjórnar, 
Valsmýri 6, Neskaupstað.

 13. Agnar Logi Jónasson,
kt. 170289-3079, menntaskólanemi, 
Hólalandi 6, Stöðvarfi rði.

 14. Kristbjörg Sigurðardóttir,
kt. 221068-5139, framkvæmdastjóri, 
Boðagerði 3, Kópaskeri.

 15. Jón Hrói Finnsson,
kt. 090772-5389, þróunarstjóri, 
Ólafsvegi 39, Ólafsfi rði.

 16. Þórunn M. Þorsteinsdóttir,
kt. 221137-3619, fyrrv. stöðvarstjóri, 
Langanesvegi 39, Þórshöfn.

 17. Guðmundur Ólason,
kt. 240358-4179, bóndi, 
Hrólfsstöðum, Jökuldal.

 18. Eydís Ásbjörnsdóttir,
kt. 220673-4219, hársnyrtimeistari, 
Bleiksárhlíð 21, Eskifi rði.

 19. Björn Hafþór Guðmundsson,
kt. 160147-3859, sveitarstjóri, 
Kerhömrum, Djúpavogi.

 20. Vilhjálmur H. Pálsson,
kt. 300529-4459, fyrrv. íþróttakennari, 
Höfðabrekku 14, Húsavík.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar 
– græns framboðs:

 1. Steingrímur J. Sigfússon,
kt. 040855-7349, alþingismaður, 
Gunnarsstöðum, Þistilfi rði.

 2. Þuríður Backman,
kt. 080148-4539, alþingismaður, 
Hjarðarhlíð 7, Egilsstöðum.

 3. Björn Valur Gíslason,
kt. 200959-4429, skipstjóri, 
Stekkjargerði 12, Akureyri.

 4. Bjarkey Gunnarsdóttir,
kt. 270265-4489, kennari og náms- og 
starfsráðgjafi , Hlíðarvegi 71, Ólafsfi rði.

 5. Þorsteinn Bergsson,
kt. 270664-5719, bóndi, 
Unaósi, Fljótsdalshéraði.

 6. Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir,
kt. 100463-5209, leikskólakennari, 
Arnarsíðu 4a, Akureyri.

 7. Hlynur Hallsson,
kt. 250968-3379, myndlistarmaður, 
Ásabyggð 2, Akureyri.

 8. Ingunn Snædal, 
kt. 100871-3359, grunnskólakennari, 
Brúarásskóla, Fljótsdalshéraði.

 9. Ásmundur Páll Hjaltason,
kt. 271275-4399, tækjamaður, 
Melagötu 15, Neskaupstað.

 10. Ásta Svavarsdóttir,
kt. 280670-5619, grunnskólakennari, 
Hálsi, Þingeyjarsveit.

 11. Kári Gautason,
kt. 270189-3699, nemi, 
Grænalæk, Vopnafi rði.

 12. Júlíana Garðarsdóttir,
kt. 071090-2219, nemi, Vaði, Skriðdal.

 13. Hrafnkell Lárusson,
kt. 070677-4669, forstöðumaður, 
Gilsá, Breiðdal.

 14. Jóhanna Gísladóttir,
kt. 150256-3809, aðstoðarskólastjóri, 
Botnahlíð 8, Seyðisfi rði.

 15. Kristján Eldjárn Hjartarson,
kt. 100956-3309, byggingafræðingur, 
Tjörn, Svarfaðardal.

 16. Ríkey Sigurbjörnsdóttir,
kt. 180466-5929, aðstoðarskólastjóri, 
Hvanneyrarbraut 57, Siglufi rði.

 17. Andrés Skúlason,
kt. 030363-5829, sveitarstjóri, 
Borgarlandi 15, Djúpavogi.

 18. Sigríður Hauksdóttir,
kt. 070975-5489, tómstundafulltrúi, 
Grundargarði 7, Húsavík.

 19. Guðmundur H. Sigurjónsson,
kt. 150924-7319, verkamaður, 
Strandgötu 40, Neskaupstað.

 20. Málmfríður Sigurðardóttir,
kt. 300327-4789, fyrrv. alþingiskona, 
Skálateigi 1, Akureyri.

SUÐUR-
KJÖRDÆMI

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Sigurður Ingi Jóhannsson,
kt. 200462-3789, dýralæknir, 
Syðra Langholti, Hrunamannahreppi.

 2. Eygló Þóra Harðardóttir,
kt. 121272-5719, alþingismaður, 
Hásteinsvegi 8, Vestmannaeyjum.

 3. Birgir Þórarinsson,
kt. 230665-5919, guðfræðingur 
og MA í alþjóðasamskiptum, 
Minna Knarrarnesi, Vogum.

 4. Bryndís Gunnlaugsdóttir,
kt. 030181-4339, lögfræðingur, 
Mánagerði 2, Grindavík.

 5. Guðni Ragnarsson,
kt. 240177-4209, bóndi, 
Guðnastöðum, Rangárþingi eystra.

 6. Einar Freyr Elínarson,
kt. 021290-2549, nemi, 
Sólheimahjáleigu, Mýrdal.

 7. Bergrún Björnsdóttir,
kt. 061282-4089, viðskiptafræðingur 
og nemi, Norðurbrú 5, Garðabæ.

 8. Ingibjörg Júlía Þorbergsdóttir,
kt. 310763-7729, viðskiptafræðingur, 
Furuhlíð 21, Hafnarfi rði.

 9. Inga Þyri Kjartansdóttir,
kt. 040543-3339, verkefnisstjóri, 
Bjarkarbraut 11, Reykholti.

 10. Hansína Ásta Björgvinsdóttir,
kt. 180146-3269, kennari, 
Hafnarbergi 5, Þorlákshöfn.

 11. Ásthildur Ýr Gísladóttir,
kt. 280988-2279, nemi, 
Heiðargerði 3, Vogum.

 12. Kristinn Rúnar Hartmannsson,
kt. 180352-4309, listamaður, 
Smáratúni 29, Kefl avík.

 13. Ásgrímur Ingólfsson,
kt. 100966-3369, skipstjóri, 
Hafnarbraut 47a, Höfn.

 14. Margrét Katrín Erlingsdóttir,
kt. 040362-3399, bæjarfulltrúi, 
Norðurgötu 3, Árborg.

 15. Reynir Arnarsson,
kt. 010456-7899, vélstjóri, 
Ránarslóð 3, Höfn.

 16. Lilja Hrund Harðardóttir,
kt. 120772-5629, nuddari, 
Skerjavöllum 10, Kirkjubæjarklaustri.

 17. Jónatan Guðni Jónsson,
kt. 270762-2719, kennari, 
Smáragötu 13, Vestmannaeyjum.

 18. Agnes Ásta Woodhead,
kt. 260474-3839, gjaldkeri, 
Lindartúni 13, Garði.

 19. Eysteinn Jónsson,
kt. 080770-2949, bæjarfulltrúi, 
Hraundal 12, Njarðvík.

 20. Guðni Ágústsson,
kt. 090449-4519, fyrrv. alþingismaður 
og ráðherra, Jórutúni 2, Selfossi.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Ragnheiður Elín Árnadóttir,
kt. 300967-5829, alþingismaður, 
Lindarfl öt 44, Garðabæ.

 2. Árni Johnsen,
kt. 010344-4259, alþingismaður, 
Höfðabóli, Vestmannaeyjum.

 3. Unnur Brá Konráðsdóttir,
kt. 060474-5839, sveitarstjóri, 
Hvolstúni 9, Hvolsvelli.

 4. Íris Róbertsdóttir,
kt. 110172-5169, grunnskólakennari, 
Búhamri 70, Vestmannaeyjum.

 5. Kjartan Ólafsson,
kt. 021153-5599, alþingismaður, 
Hlöðutúni, Ölfusi.

 6. Vilhjálmur Árnason,
kt. 291083-4989, lögreglumaður, 
Selsvöllum 16, Grindavík.

 7. Ari Björn Thorarensen,
kt. 010165-5639, fangavörður, 
Suðurengi 23, Selfossi.

 8. Guðbjörn Guðbjörnsson,
kt. 030662-5049, stjórnsýslufræðingur, 
Hæðargötu 9, Njarðvík.

 9. Sigmar Eðvarðsson,
kt. 020961-2289, bæjarfulltrúi, 
Heiðarhrauni 12, Grindavík.

 10. Ingigerður Sæmundsdóttir,
kt. 160169-3629, verkefnastjóri, 
Lágmóa 2, Njarðvík.

 11. Björn Ingi Jónsson,
kt. 260468-3409, rafi ðnaðarfræðingur, 
Hrísbraut 3, Höfn.

 12. Jón Þórðarson,
kt. 140766-3059, ritstjóri, 
Þrúðvangi 31, Hellu.

 13. Gunnar Þorgeirsson,
kt. 100763-4279, garðyrkjubóndi, 
Ártanga, Grímsnes- og Grafningshreppi.

 14. Laufey Erlendsdóttir,
kt. 061272-5349, bæjarfulltrúi, 
Lyngbraut 15, Garði.

 15. Unnur Þormóðsdóttir,
kt. 070668-4169, hjúkrunarfræðingur, 
Borgarhrauni 36, Hveragerði.

 16. Hólmfríður Erna Kjartansdóttir,
kt. 250189-2659, nemi, 
Réttarholti 7, Selfossi.

 17. Guðjón Hjörleifsson,
kt. 180655-7519, fyrrv. alþingismaður, 
Ásavegi 26, Vestmannaeyjum.

 18. Drífa Hjartardóttir,
kt. 010250-2509, fyrrv. alþingismaður, 
Keldum, Rangárþingi ytra.

 19. Björk Guðjónsdóttir,
kt. 160154-7649, alþingismaður, 
Heiðarhorni 10, Kefl avík.

 20. Árni M. Mathiesen,
kt. 021058-4409, alþingismaður, 
Kirkjuhvoli, Þykkvabæ.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Grétar Mar Jónsson,
kt. 290455-5539, alþingismaður, 
Miðnestorgi 3, Sandgerði.

 2. Georg Eiður Arnarsson,
kt. 281164-4739, útgerðarmaður, 
Kirkjuvegi 57, Vestmannaeyjum.

 3. Kristinn Guðmundsson,
kt. 200563-5309, fi skverkandi, 
Ásgarði 12, Kefl avík.

 4. Anna Grétarsdóttir,
kt. 100156-2109, framkvæmdastjóri, 
Hólagötu 28, Vestmannaeyjum.

 5. Guðmundur Guðmundsson,
kt. 270347-2079, skipstjóri, 
Staðarhrauni 34, Grindavík.

 6. Hallgrímur Páll Sigurbjörnsson,
kt. 140277-3989, vélamaður, 
Klébergi 16, Þorlákshöfn.

 7. Sigríður Bryndís Baldvinsdóttir,
kt. 091071-5259, nemi, 
Skógabraut 1107, Reykjanesbæ.

 8. Valgerður Ásta Kristjánsdóttir,
kt. 010953-2359, húsmóðir, 
Sóltúni 12, Kefl avík.

 9. Ólafur Ragnarsson,
kt. 290838-3989, fyrrv. skipstjóri, 
Eyjahrauni 5, Vestmannaeyjum.

 10. Elísabet Þórðardóttir,
kt. 140552-4379, húsmóðir, 
Grænási 1a, Njarðvík.

 11. Anna I. Radwanska,
kt. 020957-3959, húsmóðir, 
Norðurbyggð 2, Þorlákshöfn.

 12. Otto Marvin Gunnarsson,
kt. 080291-4269, framhaldsskólanemi, 
Kirkjubraut 42, Höfn.

 13. Jón Ágúst Gunnarsson,
kt. 020885-2549, bifreiðastjóri, 
Hrosshaga 2, Bláskógabyggð.

 14. Birgir Albertsson Sanders,
kt. 130167-5009, trésmiður, 
Þórustíg 32, Njarðvík.

 15. Matthildur I. Eiríksdóttir,
kt. 190567-3709, húsmóðir, 
Hásteinsvegi 20, Vestmannaeyjum.

 16. Sigurður Einar Sigurðsson,
kt. 121259-4009, vélstjóri, 
Hrísbraut 14, Hornafi rði.

 17. Róbert Tómasson,
kt. 230457-5819, varðstjóri, 
Sjónarhóli, Grindavík.

 18. Anna Kristín Sigurðardóttir,
kt. 190865-5929, fi skverkakona, 
Brekastíg 6, Vestmannaeyjum.

 19. Óskar Þór Karlsson,
kt. 261144-4339, fi skverkandi, 
Löngubrekku 12, Kópavogi.

 20. Guðmundur Óskar Hermannsson,
kt. 250550-3839, veitingamaður, 
Lindarbraut 1a, Laugarvatni.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar 
– þjóðin á þing:

 1. Margrét Tryggvadóttir,
kt. 200572-5219, myndritstjóri og 
rithöfundur, Reynihvammi 22, Kópavogi.

 2. Jón Kr. Arnarson,
kt. 300162-2749, verkefnastjóri, 
Suðurbraut 8, Árborg.

 3. Hildur Harðardóttir,
kt. 081243-4259, leiðsögumaður, 
Vatnsnesvegi 29, Kefl avík.



 4. Ragnar Þór Ingólfsson,
kt. 170573-4719, verslunarmaður, 
Skipasundi 29, Reykjavík.

 5. Þórhildur Rúnarsdóttir,
kt. 111273-5299, sérfræðingur, 
Ölvisholti, Flóahreppi.

 6. Sigurlaug Knudsen Stefánsdóttir,
kt. 061078-5259, söngkona, Hraun-
völlum, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

 7. María Ólöf Sigurðardóttir,
kt. 280677-5589, nemandi í HÍ, 
Austurbraut 1216, Reykjanesbæ.

 8. Baldvin Björgvinsson,
kt. 111167-4949, kennari, 
Hlégerði 16, Kópavogi.

 9. Einar Guðjónsson,
kt. 150961-2469, framkvæmdastjóri, 
Bjargarstíg 14, Reykjavík.

 10. Steinar Immanúel Sörensson,
kt. 240772-5829, námsmaður, 
Suðurgötu 27, Kefl avík.

 11. Stefán Ólafsson,
kt. 271256-3539, verkefnastjóri, 
Stakkhömrum 13, Reykjavík.

 12. Katrín Sjöfn Sveinbjörnsdóttir,
kt. 090381-5479, athafnakona, 
Njarðvíkurbraut 26, Njarðvík.

 13. Brynleifur Siglaugsson,
kt. 290870-3219, húsasmíðameistari, 
Valhúsabraut 21, Seltjarnarnesi.

 14. Hallgrímur Eggert Vébjörnsson,
kt. 180563-3429, sjómaður, 
Borgarholtsbraut 73, Kópavogi.

 15. Ingiveig Gunnarsdóttir,
kt. 091160-5289, framkvæmdastjóri, 
Reykjamörk 7, Hveragerði.

 16. Kjartan Þorvaldsson,
kt. 040573-4969, smiður, 
Urðarbraut 6, Garði.

 17. Ívar Pétur Hannesson,
kt. 271077-5489, verktaki, 
Austurmýri 7, Selfossi.

 18. Kristján Jóhann Matthíasson,
kt. 100464-7569, bílstjóri, 
Borgarvegi 28, Njarðvík.

 19. Maron Bergmann Brynjarsson,
kt. 221155-5139, vélstjóri, 
Lyngheiði 16, Hveragerði.

 20. Erna María Ragnarsdóttir,
kt. 020441-4889, athafnakona, 
Borgarheiði 13v, Hveragerði.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Þorsteinn Valur Baldvinsson,
kt. 250857-3069, eftirlitsmaður, 
Hermannshúsi, Eiðum.

 2. Bjarki Rúnar Guttormsson,
kt. 090388-2159, vökumaður, 
Hamravík 22, Reykjavík.

 3. Brynjar Tómasson,
kt. 231073-5749, járnabindingamaður, 
Selvaði 9, Reykjavík.

 4. Charin Thaiprasert,
kt. 090279-2039, veitingamaður, 
Hliði, Álftanesi.

 5. Eðvarð Páll Guðmundsson,
kt. 220690-3699, nemi, 
Eyjabakka 32, Reykjavík.

 6. Einar Karl Héðinsson,
kt. 191285-2989, ráðunautur, 
Háengi 4, Selfossi.

 7. Eiríkur Rafn Magnússon,
kt. 120252-2409, járnlistamaður, 
Ástjörn 9, Selfossi.

 8. Elmar Sigurðsson,
kt. 080877-3909, bílstjóri, 
Hvassaleiti 155, Reykjavík.

 9. Sombat Sawangjaitham,
kt. 170465-2619, verkamaður, 
Hliði, Álftanesi. 

 10. Helena Svava Jónsdóttir,
kt. 150985-2699, nemi, 
Selvaði 9, Reykjavík.

 11. Jóhann Vísir Gunnarsson,
kt. 190151-3959, myndlistarmaður, 
Vatnsstíg 11, Reykjavík.

 12. Jón Gunnar Hauksson,
kt. 150678-4719, kerfi sfræðingur, 
Hólmgarði 1, Reykjavík.

 13. Narumon Sawangjaitham,
kt. 140660-2059, veitingamaður, 
Hliði, Álftanesi.

 14. Rakel Sveinsdóttir,
kt. 120876-4149, bóndi, Brúarási 1, 
Grímsnes- og Grafningshreppi.

 15. Samrit Sawangjaitham,
kt. 080465-2119, húsmóðir, 
Engihjalla 1, Kópavogi.

 16. Sigurbjörg Jónsdóttir,
kt. 010663-5049, húsvörður, 
Birkimóa 8, Borgarfi rði.

 17. Sigurbjörn Guðmundsson,
kt. 300366-4309, bílstjóri, 
Dalseli 10, Reykjavík.

 18. Sigurður Örn Leósson,
kt. 150557-2759, kennari, 
Tjarnarbóli 8, Seltjarnarnesi.

 19. Þórarinn Gunnar Sverrisson,
kt. 210873-5709, framkvæmdastjóri, 
Bjallavaði 1, Reykjavík.

 20. Þórunn Kristjánsdóttir,
kt. 151089-2839, nemi, 
Kjarrmóum 10, Garðabæ.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Björgvin G. Sigurðsson,
kt. 301070-4629, alþingismaður, 
Grænuvöllum 5, Selfossi.

 2. Oddný G. Harðardóttir,
kt. 090457-4899, bæjarstjóri, 
Björk, Garði.

 3. Róbert Marshall,
kt. 310571-4079, aðstoðarmaður 
ráðherra, Melhaga 1, Reykjavík.

 4. Anna Margrét Guðjónsdóttir,
kt. 010661-7149, forstöðumaður, 
Brussel, Belgíu.

 5. Guðrún Erlingsdóttir,
kt. 181062-3399, sérfræðingur 
í kjaramálum, Dverghamri 13, 
Vestmannaeyjum.

 6. Þóra Þórarinsdóttir,
kt. 060760-5359, fyrrv. ritstjóri, 
Norðurbæ, Selfossi.

 7. Árni Rúnar Þorvaldsson,
kt. 260776-5769, formaður bæjarráðs, 
Kirkjubraut 21, Höfn.

 8. Hjörtur Magnús Guðbjartsson,
kt. 060683-5229, framkvæmdastjóri 
og nemi, Tjarnarbakka 4, Njarðvík.

 9. Borghildur Kristinsdóttir,
kt. 090172-4769, bóndi, Skarði, 
Landssveit.

 10. Andrés Sigurvinsson,
kt. 170649-2069, verkefnisstjóri, 
Tjaldhólum 7, Selfossi.

 11. Sigþrúður Harðardóttir,
kt. 241164-2929, grunnskólakennari, 
Lyngbergi 12, Þorlákshöfn.

    12.   Páll Valur Björnsson,
kt. 090762-4949, verkamaður og nemi, 
Suðurvör 13, Grindavík.

 13. Greta Guðnadóttir,
kt. 030363-5669, fi ðluleikari, 
Heiðarbrún 68, Hveragerði.

 14. Lúðvík Júlíusson,
kt. 040376-4029, sjómaður, 
Brekkustíg 7, Sandgerði.

 15. Kristín Ósk Ómarsdóttir,
kt. 170281-4389, fósturforeldri, 
Sjónarhóli, Ásahreppi.

 16. Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir,
kt. 050659-2839, formaður Afl s, 
Miðtúni 15, Höfn.

 17. Önundur Björnsson,
kt. 150750-3779, sóknarprestur, 
Breiðabólsstað, Rangárþingi eystra.

 18. Eyjólfur Eysteinsson,
kt. 080435-2239, fyrrv. útsölustjóri, 
Suðurgötu 5, Kefl avík.

 19. Elín Björg Jónsdóttir,
kt. 211052-4739, formaður FOSS 
og varaformaður BSRB, 
Haukabergi 6, Þorlákshöfn.

 20. Lúðvík Bergvinsson,
kt. 290464-5289, alþingismaður, 
Gnitanesi 8, Reykjavík.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar – 
græns framboðs:

 1. Atli Gíslason,
kt. 120847-2369, alþingismaður, 
Birkimel 6, Reykjavík.

 2. Arndís Soffía Sigurðardóttir,
kt. 060678-3249, ferðaþjónustubóndi, 
Smáratúni, Fljótshlíð.

 3. Jórunn Einarsdóttir,
kt. 220475-3289, grunnskólakennari, 
Núpalind 6, Kópavogi.

 4. Bergur Sigurðsson,
kt. 070171-3179, umhverfi sefna-
fræðingur, Hólmgarði 2b, Kefl avík.

 5. Guðrún Axfjörð Elínardóttir,
kt. 271284-3229, nemi og stígamóta-
kona, Skipagerði, Vestur-Landeyjum.

 6. Þórbergur Torfason,
kt. 120354-7449, veiðieftirlitsmaður, 
Breiðabólsstað 3, Lundi, Hornafi rði.

 7. Andrés Rúnar Ingason,
kt. 120479-3509, háskólanemi, 
Engjavegi 2, Selfossi.

 8. Sædís Ósk Harðardóttir,
kt. 220672-3879, grunnskólakennari, 
Túngötu 3, Eyrarbakka.

 9. Kristín Guðrún Gestsdóttir,
kt. 250563-4429, grunnskólakennari, 
Ránarslóð 12, Höfn.

 10. Daníel Haukur Arnarsson,
kt. 280290-2629, framhaldsskólanemi, 
Norðurbyggð 12, Þorlákshöfn.

 11. Sigþrúður Jónsdóttir,
kt. 170562-5859, náttúrufræðingur, 
Eystra-Geldingaholti, Gnúpverjahreppi.

 12. Andri Indriðason,
kt. 031086-2729, viðskiptafræðinemi, 
Bjarnahóli 7, Höfn.

 13. Ragnheiður Eiríksdóttir,
kt. 250171-4129, tónlistarkona, 
Skógarbraut 926, Reykjanesbæ.

 14. Fida Abu Libdeh,
kt. 011279-2019, viðskiptafræðinemi, 
Austurbraut 1222, Reykjanesbæ.

 15. Einar Bergmundur Arnbjörnsson,
kt. 240760-7119, forritari, 
Breiðahvammi, Ölfusi.

 16. Úlfur Björnsson,
kt. 231151-4789, kennari, 
Þórsmörk 9, Hveragerði.

 17. Marta Guðrún Jóhannesdóttir,
kt. 071078-2999, bókmenntafræðingur, 
Egilsgötu 8, Vogum.

 18. Ragnar Óskarsson,
kt. 170148-7119, framhaldsskólakennari, 
Hrauntúni 22, Vestmannaeyjum.

 19. Guðrún Jónsdóttir,
kt. 160631-2019, lífeyrislaunakona, 
Grashaga 4, Selfossi.

 20. Karl G. Sigurbergsson,
kt. 160723-2549, fyrrv. skipstjóri, 
Suðurgötu 26, Kefl avík.

SUÐVESTUR-
KJÖRDÆMI

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Siv Friðleifsdóttir,
kt. 100862-8089, alþingismaður, 
Bakkavör 34, Seltjarnarnesi.

 2. Helga Sigrún Harðardóttir,
kt. 121269-3929, alþingismaður, 
Skipholti 62, Reykjavík.

 3. Gestur Valgarðsson,
kt. 020255-2189, verkfræðingur, 
Bæjartúni 15, Kópavogi.

 4. Una María Óskarsdóttir,
kt. 190962-7849, uppeldis- og 
menntunarfræðingur, Hjallabrekku 34, 
Kópavogi.

 5. Styrmir Þorgilsson,
kt. 090579-4609, tónlistarmaður, 
Hrísrima 9, Reykjavík.

 6. Bryndís Bjarnarson,
kt. 170664-5159, nemi, 
Skeljatanga 11, Mosfellsbæ.

 7. Hlini Melsteð Jóngeirsson,
kt. 180880-6079, kerfi sstjóri, 
Staðarbergi 8, Hafnarfi rði.

 8. Sigurbjörn Rafn Úlfarsson,
kt. 191266-5959, heimspekingur og 
vélvirkjameistari, Litlabæjarvör 25, 
Álftanesi.

 9. Eyþór Rafn Þórhallsson,
kt. 230462-4969, verkfræðingur 
og dósent, Urðarhæð 4, Garðabæ.

 10. Ólöf Pálína Úlfarsdóttir,
kt. 181056-4449, námsráðgjafi  og 
formaður LFK, Efstahjalla 7, Kópavogi.

 11. Ólafur Daði Eggertsson,
kt. 211285-2739, afgreiðslumaður, 
Klappakór 1a, Kópavogi.

 12. Elín Jóhannsdóttir,
kt. 030286-3249, háskólanemi, 
Vesturtúni 53b, Álftanesi.

 13. Sveinn Halldórsson,
kt. 010855-4899, húsasmíðameistari, 
Hjallabraut 1, Hafnarfi rði. 

 14. Ásta Björk Benediktsdóttir,
kt. 240266-4319, verslunarmaður og 
kennari, Krókabyggð 3a, Mosfellsbæ.

 15. Guðmundur Ragnar Björnsson,
kt. 010177-3759, sagn- og tækni-
fræðingur, Berjavöllum 3, Hafnarfi rði.

 16. Alexander Arnarson,
kt. 141273-3889, húsamálari og 
formaður handknattleiksdeildar HK, 
Fróðaþingi 5, Kópavogi. 

 17. Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir,
kt. 081271-3649, verslunareigandi, 
Miðvangi 131, Hafnarfi rði.

 18. Einar Gísli Gunnarsson,
kt. 290385-2539, laganemi við HÍ, 
Eggertsgötu 24, Reykjavík. 

 19. Ragnhildur Konráðsdóttir,
kt. 161062-7319, ráðgjafi , 
Gnitaheiði 14a, Kópavogi.

 20. Magnús Guðjónsson,
kt. 210959-5999, framkvæmdastjóri, 
Ásakór 9, Kópavogi. 

 21. Hildur Helga Gísladóttir,
kt. 100860-4069, formaður KFSV, 
Klausturhvammi 15, Hafnarfi rði.

 22. Sigurbjörg Björgvinsdóttir,
kt. 011141-4639, forstöðumaður 
félagsstarfs eldri borgara, 
Digranesheiði 34, Kópavogi.

 23. Sigurður Hallgrímsson,
kt. 180832-7699, fyrrv. skipstjóri, 
Háabarði 7, Hafnarfi rði.

 24. Steingrímur Hermannsson,
kt. 220628-7019, fyrrv. forsætisráðherra, 
Mávanesi 19, Garðabæ.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Bjarni Benediktsson,
kt. 260170-5549, alþingismaður, 
Bakkafl öt 2, Garðabæ.

 2. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
kt. 041065-3039, alþingismaður, 
Mávahrauni 7, Hafnarfi rði.

 3. Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
kt. 230649-4999, alþingismaður, 
Hrafnshöfða 35, Mosfellsbæ.

 4. Jón Gunnarsson,
kt. 210956-4179, alþingismaður, 
Fífuhjalla 21, Kópavogi.

 5. Óli Björn Kárason,
kt. 260860-4619, ritstjóri, 
Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi.

 6. Rósa Guðbjartsdóttir,
kt. 291165-3899, bæjarfulltrúi, 
Kirkjuvegi 7, Hafnarfi rði.

 7. Víðir Smári Petersen,
kt. 031188-2029, háskólanemi, 
Álfaheiði 42, Kópavogi.

 8. Eva Magnúsdóttir,
kt. 080464-3639, forstöðumaður, 
Krókabyggð 21, Mosfellsbæ.

 9. Haukur Þór Hauksson,
kt. 150874-5489, viðskiptafræðingur, 
Arnarási 2, Garðabæ.

 10. Snorri Magnússon,
kt. 230664-6929, formaður 
Landssambands lögreglumanna, 
Tjarnarbóli 4, Seltjarnarnesi.
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„Ég held að samansafn hljóð-
færa úr óvæntum áttum einkenni 
heimili tónlistarmanna og þar er 
mitt heimili engin undantekning,“ 
segir Sylvía Hlynsdóttir trompet-
leikari þar sem hún situr í stofu 
sem nálgast það að vera lítill tón-
leikasalur, fullbúinn til tónleika-
halds. Á sófaborðinu stendur aldið 
flugelhorn, sem henni er hjart-
fólgnast veraldlegra eigna.

„Flugelhornið gaf mér gamall 
kærasti á jólum fyrir árafjöld og 
mér þykir undurvænt um það, auk 
þess að finnast það stök heimilis-
prýði. Í miklu leynimakki stakk 
hann því undir jólatréð, þéttvöfðu 
í forláta ullarteppi og mátti eng-
inn koma nálægt pakkanum því 
málmurinn er svo mjúkur að vart 
má handleika hann af meðal-

hörku svo hann dældist ekki,“ 
segir Sylvía, sem hafði ekki hug-
mynd um hvað leyndist innan í 
ullinni mjúku, en hafði þráð að 
eignast flugelhorn. 

„Trompet er mitt aðalhljóðfæri, 
en flugelhorn geymir öðruvísi 
hljóm, sem er dekkri og mýkri. 
Kærastinn fyrrverandi keypti 
það gamalt og kolsvart, en púss-
aði upp svo ljómaði sem nýtt. Það 
leynir sér ekki á hljómnum að 
hornið er komið til ára sinna því 
það er innbyrðis falskt af elli og 
þarf sérstaka tækni til að spila á 
svo hljómi almennilega,“ segir 
Sylvía um flugelhornið sem síðan 
hefur fylgt henni um allan heim 
og mun ævinlega eiga stóran 
sess í hennar húsum. Sylvía spil-
ar einnig á píanó, bassa og gítar, 

sem standa virðulega innan um 
trommusett og fleira hljómfag-
urt í stofunni. 

„Ég safna lúðrum, en læt ekki 
duga að hafa þá fyrir augað held-
ur spila á þá alla. Ég valdi að læra 
á trompet átta ára gömul því mér 
þótti það lítið og nett, með þremur 
tökkum og rökrétt leikur einn að 
læra á, en í raun er það eitt erfið-
asta hljóðfærið að læra á. Ég gafst 
þó ekki upp þegar á reyndi því 
mér líkaði aginn sem fylgdi því 
og mun spila um alla framtíð, ekki 
síst á mitt kæra flugelhorn, þótt 
kærastinn sé orðinn góður vinur 
í dag,“ segir hún hláturmild.

Sylvía heldur burtfarartónleika 
sína í Tónlistarskóla FÍH fimmtu-
daginn 14. maí klukkan 18. 

thordis@frettabladid.is

Ástarlúður í ullarteppi
Þegar snjókorn jólanætur liðinna ára læddust niður úr hátíðlegum skýjum laumaðist kærasti Sylvíu 
Hlynsdóttur trompetleikara með fornt flugelhorn í íslenskum ullarfelubúningi undir jólatréð.

Sylvía Hlynsdóttir trompetleikari lætur hugann reika til liðinna jóla þegar hún fékk flugelhornið fagra frá sínum hugvitssama og 
þá heittelskaða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HIRSLUR  undir alls konar dót má auðveldlega búa 

til sjálfur. Þessar skemmtilegu skúffur í barnaherbergið 

eru til dæmis bara gerðar úr tveimur trékössum sem 

hafa verið málaðir og settir á hjól.
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Bækur uppi um alla veggi skapa 
hlýlega stemmningu. Það er eitt-
hvað svo notalegt að sitja inni í 
hlýjunni umvafinn bókum fullum 
af fróðleik, fallegum myndum og 
alls konar ævintýrum.

Bækur eru líka til mikillar prýði 
og þó að fjöldinn allur sé til af þeim 
á heimilinu má auðveldlega koma 
þeim þannig fyrir, með smá hug-
myndaflugi, að þær taki ekki upp 
svo mikið pláss, heldur fullkomni 
einfaldlega heildarmyndina.

emilia@frettabladid.is

Bækur upp um allt
Bókvitið verður víst ekki í askana látið en hins vegar má vel fóðra 
veggina hjá sér með heimsbókmenntunum. Bækur eru til prýði og 
auðvelt að koma þeim þannig fyrir að plássið nýtist sem best.

Með því að hafa hillurnar hátt uppi 
nýtist plássið betur.

Matreiðslubækurnar er best að geyma á 
einhverjum góðum stað í eldhúsinu.

Sniðugt er að setja upp bókahillur í skot-
um sem erfitt er að nýta á annan hátt.

Það er alltaf svolítið sjar-
merandi að þekja heilu 
veggina með bókum.

POTTALEPPAR  eru þarfaþing í eldhúsinu. Heima-

saumaðir pottaleppar eru til dæmis tilvalin innflutn-

ingsgjöf fyrir þá sem eru að hefja búskap.
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Þriðjudagurinn 21. apríl

Sálrænn stuðningur Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar 
slíkra atburða. Tími: 12:30 – 14:00.

Hvernig passar maður eiginlega upp á sig?
Fjallað er um nokkrar gagnlegar aðferðir til að drabbast 
ekki niður vegna aðgerðarleysis. Tími: 14:30 – 15:30.

Áhugasviðskönnun Ef þú hefur ákveðið starf eða 
nám í huga getur könnunin staðfest hugmyndir þínar. 
Ef ekki, gæti hún hjálpað til við að koma auga á fleiri 
möguleika. Skráning nauðsynleg. Tími: 13:00 – 14:30.

Bætum lífið! Fræðsla um biblíumat og nútímalegt 
heilbrigði. Uppskriftum dreift. Tími: 14:30 – 15:30.

Tölvuaðstoð Þarftu aðstoð við að læra á tölvur, flakka 
um netið eða senda tölvupóst? Tími: 12:30 – 14:30.

Bókaklúbbur Tími: 16:00 – 17:00.

Lokað - sumardagurinn fyrsti

Bingó!  Ókeypis skemmtun. Veglegir vinningar í boði.
Tími: 13:00 – 15:00.

Miðvikudagurinn 22. apríl

Fimmtudagurinn 23. apríl

Föstudagurinn 24. apríl

Ókeypis námskeið og ráðgjöf

Mánudagurinn 20. apríl

Verkefni Rauða kross Íslands Stutt kynning og 
umræður um helstu verkefni félagsins hér á landi. Gætir 
þú lagt eitthvað af mörkum? Tími: 16:00 – 17:00.

Endurlífgun og hjartarafstuðtæki Stutt verklegt 
námskeið sem getur gert þér kleift að bjarga mannslífi 
þegar mínútur skipta máli. Tími: 15:30 – 17:00.

Kynning á verkefninu Nýttu tímann Kópavogsdeild 
Rauða kross Íslands stendur fyrir spennandi námskeiðum 
og fyrirlestrum fyrir almenning. Tími: 13:00 – 13:30.

Tímaskipulag og markmið Hagnýtt námskeið þar sem 
þú lærir að skipuleggja tímann. Tími: 14:00 – 15:00.

Gönguhópur Tími: 15:00 – 16:30.

Slökun og öndun Kennsla í slökun og djúpöndun. 
Allir velkomnir. Tími: 16:30 – 17:00.

Hláturjóga Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri og 
gleði? Hláturjóga getur hjálpað til við að auðga lífið.
Tími: 15:30 – 16:00.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

50%
afslÁttur af Öllum vÖrum
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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
hefur til sölu nánast algjörlega 
endurnýjaða 100 fermetra 
fjögurra herbergja íbúð á efstu 
hæð í fjölbýlishúsi við Grænu-
hlíð. 

Á stigapalli framan við íbúð 
er fatahengi. Komið er inn 
í stórt og bjart parkettlagt 

hol með föstum hillum á heilum 
vegg. Samliggjandi bjartar og 
parkettlagðar stofur með útgangi 
á stórar svalir til suðurs þaðan 
sem nýtur útsýnis til fjalla og yfir 
opið leiksvæði sem er aftan við 
húsið. Eldhúsið, sem er allt endur-
nýjað, er opið við stofu. Í eldhúsi 
eru nýjar og miklar hvítar sprautu-
lakkaðar innréttingar með efri 
skápum úr gleri. Vönduð tæki eru 
í eldhúsi og uppþvottavél er inn-
felld í innréttingu. Svefngangur 
er parkettlagður. Hjónaherbergið 
er stórt, parkettlagt og með nýjum 
hillum, fatahengi og skúffum á 
heilum vegg. Barnaherbergi er 
parkettlagt. Baðherbergið er með 
glugga, mósaíklagt í gólf og veggi 
og með baðkari með sturtu-
aðstöðu. Þvottaherbergið er rúm-
gott, dúklagt og með góðum 

glugga. Miklar innréttingar og 
skápar eru í þvottaherbergi. 

Í kjallara hússins er sameigin-
legur kyndiklefi sem nýttur hefur 
verið sem hjólageymsla. Húsið er 

í góðu ástandi að utan, nýlega við-
gert og málað og nýlega var skipt 
um járn á þaki og þak yfirfarið í 
leiðinni.

Ásett verð er 26,9 milljónir.

Stórar svalir til suðurs

Húsið er nýlega viðgert og málað að utan.

fasteignir 
heimili@heimili.is

Sími 530 6500B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
F i n n b o g i  H i l m a r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN



vorverkin
MÁNUDAGUR    20. APRÍL 2009

NORDICPHOTOS/GETTY

Stórborgir í framtíðarsýn
Eva Margrét Reynisdóttir sér ýmsa 
kosti við matjurtaræktun á húsaþökum 
og í almenningsgörðum. SÍÐA 2
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Marga er farið að lengja eftir 
sumrinu, góðviðrinu og grill-
tíðinni sem fer brátt í hönd. 
Hlaðin grillstæði eru traust-
vekjandi nytjahlutur sem má 
útbúa með ýmsum aðferðum. 

Hlaðin grillstæði eru í senn sjarm-
erandi stássmunur og traustvekj-
andi nytjahlutur við sumarhús og 
blómlega garða. Margt þarf þó 
að hafa í huga við hlaðin útigrill, 
að sögn Jóns Eldon Logason, ar-
inmúrara. „Undirstöður þurfa að 
vera traustar, sambærilegt og gert 
er undir hellulögn. Þá þarf stað-
setning að vera í hæfilegri fjar-
lægð frá brennandi efni. Milli-
veggjaplötur úr vikri og gjalli, 
sjö til tíu sentimetra þykkar, henta 
vel í útigrill og þarf fjórar til tíu 
plötur í gott grill. Best er að líma 

milliveggjaplöturnar saman með 
múrblöndu,“ segir Jón og bend-
ir á að einnig megi hlaða útigrill 

úr garðhellum, en sé vel staðið að 
slíkri hleðslu þarf ekki að líma 
saman steinana.

„Einfaldasta gerð hlaðinna 
grillstæða er U-laga grill. Til að 
gera hillu í grill, er best að hafa 
hana í borðhæð, um 80 senti-
metra. Til þess má nota átta milli-
metra flatjárn sem leggst á milli 
laga í hleðslusteinum, en ef notað-
ar eru gjallplötur má bora í gegn-
um hliðarnar og nota þá tíu milli-
metra stálteina sem stungið er inn 
í borgötin. Ofan á járnið kemur 
svo milliveggjaplata,“ segir Jón 
og bætir við að hlóðir séu einnig 
notalegur valkostur, en þá sé aðal 
málið að hafa tíu sentimetra þykka 
milliveggjagjallplötu í botninn og 
holtasteina til að mynda umgjörð. 
Þá sé alltaf nauðsynlegt að eiga 
lok til að leggja yfir glæðurnar í 
lokin. - þlg

Grill að landnámssið
Fyrir sumum er óhugsandi að fara í gegnum sumarið án þess að grilla.

Sykurpúðar eru fyrirtaks eftirréttur í 
grillveislunni. 

Hægt er að töfra fram dýrindis máltíð.

Traustvekjandi og stæðilegt útigrill, 
hlaðið af Jóni Eldon Logasyni.

Aprílmánuður er afar góður tími 
til að hreinsa til, undirbúa og 
skipuleggja garðvinnu sumars-
ins. 

Ekki einungis eru margir garð-
ar nú fullir af laufum og visnuð-
um plöntum heldur líka alls kyns 
rusli sem hefur falið sig í snjónum 
og rökkrinu í vetur og kemur í ljós 
með birtunni.

Á sumrin fer illgresið líka að 
vaxa stjórnlaust, til dæmis á milli 
gangstéttarhellna, garðunnendum 
til armæðu.

Best er að bíða ekki boðanna 
heldur ráðast á illgresið strax, á 
meðan laust er í því. Þegar líður 
á sumarið verður gróskan og þétt-
leikinn meiri og verkefnið helm-
ingi stærra. - hhs

Tína upp ruslið og reyta arfann

Þeir sem sækjast eftir því að halda görðum sínum ræktarlegum ættu að fara að huga 
að vorverkunum. Hreinsa til, undirbúa og skipuleggja garðvinnu sumarsins.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Ræktun matjurta uppi á 
þökum og í almenningsgörð-
um stórborga er nokkuð sem 
Reykvíkingurinn Eva Margrét 
Reynisdóttir sér fyrir sér. Meist-
araverkefni hennar í skipulags-
fræði við háskólann í Álaborg 
snýst um það. 

„Mér finnst persónulega að Reyk-
víkingar ættu að fara að skipta 
trambólíninu út fyrir grænmetis-
garð! Eins mætti setja upp gróð-
urhús ofan á þökum stórmarkaða,“ 
segir Eva Margrét Reynisdóttir 
þegar hún er spurð hvort hún telji 
raunhæft að Reykvíkingar fram-
leiði matjurtir í stórum stíl. Hún 
kveðst þó líta frekar á Ísland sem 
sjálfbært svæði í heild.

Meistaraverkefnið Urban Agri 
Polis vann Eva með Rikke He-
degaard. Það snýst um matvæla-
rækt á gömlu hafnarsvæði í Lond-
on. „Ræktun í stórborgun dreg-
ur úr flutningum og ég tel hana 
eiga bjarta framtíð. London er 
orðin svo stór að það bæði kostar 
mikið og mengar loftið að keyra 
matvæli inn í miðborgina,“ bendir 
hún á. Kveðst hafa setið ráðstefnu 
í London í fyrrasumar um málið 

og áhuginn þar sé mikill. „Hér er 
byrjað á smáverkefnum en verið 
að spá í matvælaræktun í stóru al-
menningsgörðunum, þannig að í 
stað rósa kæmu gulrætur,“ segir 
hún glaðlega.  

En fer ekki loftmengun í borg-
um illa með grænmetið? „Þetta er 
spurning sem við heyrum mjög 
oft,“ svarar Eva Margrét. „Við 
viljum búa í borgum, sofa, ganga 
um og helst borða utan dyra í góðu 
veðri en erum hrædd við að borða 
eitthvað sem er ræktað þar. Þegar 

myndir eru skoðaðar af stórri 
ræktun þá sér maður að fólk er þar 
grímuklætt við að dreifa eiturefn-
um. Við erum hins vegar að tala 
um lífræna ræktun.“ Hún blæs 
líka á hugmynd blaðamanns um 
að ræktunin gæti breyst í órækt 
og orðið lýti á umhverfinu. „Við 
erum að tala um ræktun í stór-
um stíl þannig að þar yrði fólk í 
fullri vinnu. Þetta yrði bara eins 
og með önnur svæði. Þau fara í 
órækt ef þau eru ekki hirt,“ segir 
hún ákveðin. -gun

Matjurtaræktun í borgum 
á bjarta framtíð fyrir sér

Framtíðarsýn Evu Margrétar um grænar borgir. MYND/ÚR EINKASAFNI

Deiliskipulag London Arena. MYND/ÚR EINKASAFNI

Garðaflóra heitir ný vef-
síða um garðplöntur á Ís-
landi sem opnuð var nýlega. 
Þar er markmiðið að safna 
saman upplýsingum um þær 
garðplöntur sem eru í rækt-
un á Íslandi og miðla þeim á 
aðgengilegan hátt til þeirra 
sem fást við garðrækt.

Að baki síðunni stendur 
Rannveig Guðleifsdóttir sem 
er lyfjafræðingur að mennt en hefur haft brennandi garðyrkju-
áhuga frá unga aldri. Hún hefur verið félagi í Garðyrkjufélagi 
Íslands síðan hún eignaðist sinn fyrsta garð fyrir tólf árum. Á 
þeim tíma hefur hún safnað fjölda fjölæringa sem hún hefur að 
miklu leyti ræktað upp af fræi, ásamt rósum, skrautrunnum og 
trjám. Þær upplýsingar sem eru komnar á síðuna nú byggjast að 
stærstu leyti á því myndasafni sem Rannveig á af sínum plönt-
um. Upplýsingar um plönturnar eru byggðar á reynslu hennar í 
norðurbæ Hafnarfjarðar. www.gardaflora.is

Ný heimasíða helguð 
garðplöntum á Íslandi

Gardaflora.is geymir fróðleik um plöntur.

Gluggaþvottur er eitt þeirra 
verka sem sinna verður með 
vorinu. Með hækkandi sól 
verða óhreinindi vetrarins 
augljós á rúðunum og til að 
hleypa vorsólinni í gegn þarf 
að þrífa.  

Einfaldast er að blanda 
sápulegi út í volgt vatn og 
þvo rúðurnar að utan með 
svampi eða mjúkri tusku, 
til dæmis gömlu handklæði, 
og bleyta vel. Sápuvatnið er 
svo skafið af rúðunni með 
gúmmísköfu. Varast þarf að skilja eftir rendur og ský á glerinu 
og sniðugt er að fara aðra umferð með hreinu vatni á gluggann 
og skafa svo aftur. Klæðist regnfötum við vinnuna og jafnvel 
fingravettlingum innanundir gúmíhönskum því þó sólin sé farin 
að skína er ennþá kalt í veðri. Einnig skal fara varlega í tröpp-
um þegar gluggar á eftir hæðum eru þrifnir því stigarnir verða 
hálir í bleytunni. -rat

Glansandi gluggarúður

Nú er tilvalið að þvo rúðurnar áður en 
óhreinindi vetrarins verða augljós. 

● KRYDD Í GLUGGA  Nú er tíminn til að sá kryddjurtafræjum í litla 
potta og koma þeim haganlega fyrir í eldhúsglugganum. Ekki einungis 
hressa jurtirnar upp á eldhúsið og minna á að sumarið er á næsta leiti. 
Það er nefnilega líka skynsamlegt að koma þeim til á þessum árstíma. 

Vöxtur jurtanna ætti þá að verða kominn vel af stað í vor þegar tími 
er kominn til að koma þeim fyrir í matjurtagarð-

inum. Þeir sem ekki eiga matjurtagarð en 
vilja samt fara í meiri ræktun en eldhús-

glugginn leyfir geta komið kryddjurtunum 
fyrir í stærri pottum og geymt úti fyrir. 

Þannig má líka kippa þeim inn ef kalt verður 
og koma í veg fyrir að þær skemmist.

Alla föstudaga Alla laugardaga

veljum íslenskt
FIMMTUDAGUR  5. MARS 2009

FRÉTTA

23. apríl
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Nú er kartöfluútsæðið komið í 
blómabúðir og tilvalið að verða sér 
úti um það sem fyrst. 

Gott er að láta þunnt lag í kassa 
og láta spíra við tíu til fimmtán 
gráður og góða birtu, án þess þó 
að láta sólina skína beint á út-
sæðið. Spírunartími er fjórar til 
sex vikur. Kartöfl-
urnar ættu þá að 
vera tilbúnar til 
niðursetningar 
um miðjan maí. 

Úr ýmsum teg-
undum kartaflna er 
að velja. Þær eru misjafnlega lang-
an tíma að vaxa og eru misjafnar á 
bragðið. Meðal algengustu tegund-
anna eru Premier-bökunarkartöfl-
ur, gullauga og rauðar íslenskar 
kartöflur. - hhs

Tími útsæðisins

Kartöflutegundir eru misfljótar að vaxa.

Góð umgengni um garðverkfærin 
er ávísun á skilvirkari vinnu. Því 
er gott að venja sig á að hreinsa 
alltaf mold og óhreinindi af verk-
færunum eftir notkun og ganga frá 

þeim á sinn stað. 
Hrífur, sköfur og 

skóflur með löngu skafti 
er gott að hengja upp á 
vegg en minni áhöld má 
geyma í skúffum eða í 
hillum. Vinnufatn-
að eins og samfest-
inga, hanska og stíg-
vél er líka þægilegt 

að geyma á sama 
stað og verkfærin 

og skal dusta 
vel eða skola 
a f  s t í g -
vélunum 
eftir notk-
un. Þægi-
legt getur 
verið við 
garðvinn-
una að nota 
gúmmí-
svuntu sem 
auðvelt er að 

skola af.
 - rat

Öll áhöld á 
vísum stað

Betra er að venja sig á að skola mold og 
óhreinindi af verkfærum og stígvélum 
eftir notkun. NORDICPHOTOS/GETTY

Gulrótafræ fer yfirleitt beint út í 
garð og gjarnan í apríl. Gott er að 
miða við sumardaginn fyrsta til 
sáningarinnar en auðvitað 
gildir einu þótt hún sé viku 
fyrr eða seinna. Jörðin þarf 
þó að vera orðin þíð til að hægt 
sé að stinga upp moldina áður en 
sáð er. 

Gulrótafræ er lengi að spíra og 
því ættu vorhretin að vera yfir-
staðin þegar plönturnar fara að 
koma upp.

Gulrótin er tvíær og þegar 

plönturnar lenda í frosti 
taka þær það sem 
vetrarskilaboð og fara 
að haga sér eins og 

þær séu á seinna árinu, 
blómstra og bera fræ.

 - gun

Fræin beint í mold

Heimaræktaðar gulrætur eru 
ljúffengari en nokkur epli frá 

Miðjarðarhafinu og hægt að gera 
úr þeim alls kyns ljúffenga rétti.

 NORDICPHOTOS/GETTY
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NISSAN DOUBLE CAB 4WD. Árg. 2003, 
ekinn 178 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.241017.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

Ford Transit Freetec f.skr 8/07 Markísa, 
flatskjár og loftnet, stór lest Verð kr 
8.890.000 Ýmis skipti skoðuð

Vantar allar gerðir húsbíla á skrá og á 
staðinn Besti sölutíminn framundan.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006, 
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður, 
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett verð 
aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

M. BenZ Sprinter vinnuflokkabíll, 7 
manna, árgerð 2000, 3 dyra, álpallur, 
ekinn 152 þús.km., sk. ‘10, 100% lánað, 
verð kr. 1.180.000, S. 821 6292.

Ford F-350 Lariat árgerð 2005, diesel 
6,0 sjálfskiptur, innfl. nýr, klæðning í 
skúffu, ekinn 92 þús.km., sk.’10, 100% 
lánað, verð kr. 2.950.000, S. 821 6292.

Toyota Hi-Ace árgerð 2007, 4x4, diesel, 
6 manna, dráttarkúla, toppbogar, ekinn 
51 þús.km., verð kr. 2.950.000,- S. 
821 6292.

Toyota Avensins árgerð 2006, dies-
el, beinskiptur, ekinn aðeins 50 þús., 
17“ álfelgur, sumardekk fylgja, leður, 
svartur, sk.’10, verð kr. 2.780.000, S. 
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 0-250 þús.

VW Vento’97 ek. 180þ. sk.’10 sum-
ar+vetrardekk á felgum. V. 150 þús. S. 
823-6782

Renault Megane Scenic RN16, vínrauð-
ur. Ekinn 150þús. km. Verð kr. 150þús. 
Einn eigandi. Upplýsingar í síma 692-
3672

Til sölu sumardekk á álfelgum 195/70R 
14. Verð 50 þús. S 892 8678

TILBOÐ ! Sumardekk á 
17“Álfelgum,Cumho 215x45R,5x100, 
eins og ný. sími 696 9925

 500-999 þús.

TOYOTA AVENSIS 1,8 ssk árg 2001 
ek 126þkm uppt.vél.ný skoðaður. 
uppl.6956622.

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
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

Ódýr bíll óskast 30 til 60 þúsund 
má þarfnast lagfæringar uppl í síma 
8204640

Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla 
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel. 
Nán.uppl.í s.661 2222

 Jeppar

Lada Sport í góðu standi til sölu. 
Ekinn aðeins 32Þ Tilboð óskast. 
Sími:6984307

YFIRBYGGÐ KERRA til sölu, 
2,0m(breidd) X 3,5m(hæð), kerran er 
manngeng. Upplýsingar gefur Einar í 
síma 535 1004

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Sala og ráðgjöf til framleiðslufyrirtækja 
og arkitekta á íhlutum til húsgagna, inn-
réttinga og húsnæði. Óskum eftir aðila 
með reynslu og samskiptahæfileika. 
Góð vinnuaðstaða - framtíðarvinna. 
Uppl á salafittings@gmail.com

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Fjórhjól

GÓÐAR VESPUR Á GÓÐU VERÐI. 
MARGIR LITIR Í BOÐI. VERÐ AÐEINS 
199.999. HAGKAUP GARÐABÆ 563 
5000.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Kerrur

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

 Bátar

Til sölu 40 hestafla Yamaha utan borðs 
mótor í góðu standi. Til greinu kemur 
að taka minni vél upp í kaupin,koma 
svo sem 15-20 hestafla að sömu gerð 
eða annari jappanskri gerð, uppl. veittar 
í s. 699-8082 eða 824-1263.

 Bílaþjónusta

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is
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 Bílar til sölu

 Varahlutir

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

555 6666
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 niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Hjólbarðar

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

 Garðyrkja

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

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 

Fjarlægjum garðaúrgang. Hellulagnir og 
önnur lóðavinna. Þórarinn s: 891-8788 
og Þröstur s: 892-1813.

Tökum að okkur hellu og þökulagn-
ir önnumst jarðvegsskipti gerum föst 
verðtilboð.  S. 862 8530.

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

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

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

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

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

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.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur Sverrir s. 
661 7000.

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

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

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

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 

Gerum föst tilboð að kostnað-
arlausu eða tímavinna. Bjóðum 
örugga þjónusta og lærða fag-

menn. Uppl. í s. 869 3934.

Dren og skolplagnir
Tökum að okkur endurnýjun á 

fráveitulögnum ásamt jarðvegs-
skiptum og lóðafrágangi fyrir 
einstaklinga og húsfélög. Föst 

verðtilboð. Traust þjónusta, vanir 
menn.

Jarðkraftur, Karel s. 892 7673 & 
Þórarinn s. 868 4043.

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.

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

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

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

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

Glerjun og gluggavið-
gerðir

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

 Stífluþjónusta

 Snyrting

HÁRSPORT 
á DÍVA

Hár - snyrting - neglur - nudd. 
Við vinnum fyrir þig og lækkum 
verðið um 25% af allri þjónustu.

S. 55 10 10 2.
Hverfisgata 125

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000
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 Til sölu

Sumir verlsla dýrt, aðrir versla hjá okkur. 
Til sölu lítið notuð og flott skrifstofu-
húsgögn, ásamt fleiri hlutum af fast-
eignasölu sem er nú hætt starfsemi. 
Uppl. í S.824-5050 / 824-5045

40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2,2 millj. 
Uppl. í s. 897 0513.

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! 
www.kaupumalltgull.is

Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Sjónvarp

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.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Hljóðfæri

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

 Vélar og verkfæri

Notuð tæki til sölu
ss. hekkklippur, steinsagir, sláttuvélar 
og sláttutraktor. Vélverk JS S. 554 0661 
& 699 2502. www.velaverkjs.is

 Verslun

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag.  Uppl. í s. 616 6469.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

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.

 Snyrting

 Námskeið

Lærðu að hlaupa á léttari máta með 
Smart Motion hlaupastílnum www.
smartmotion.org s. 896 2300

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

 Heimilistæki

Frystikista og Nýleg uppþvottavél til 
sölu. Hafið samband í sima: 618-5824

 Dýrahald

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

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

Papilon hvolpar til sölu
Af þessari yndislegu tegund, heilsufars-
skoðaðir og ættbókarfærðir hjá HRFÍ. 
Uppl. í s. 663 2828 og á www.aim-
inghigh.is

2 litlar kisusteplur og 5 ára læða fást á 
gott heimili vegna ofnæmis. Sandkassi 
fylgir. S. 823 6817.

 Gisting

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

 Húsnæði í boði

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

Vesturbær 107
Til leigu snyrtileg, vel skipu-

lögð og björt 2ja herb. íbúð við 
Reynimel. Leiguverð 90 þús. á 
mán. Hiti og hússjóður inni-

falinn.
Uppl. í s. 898 1188.

Skrifstofur til leigu!
Skrifstofur með góðri sameig-

inlegri aðstöðu, fundarherbergi, 
biðstofu, internetaðgangi og eld-
húsi. Verð frá 40 þús. Allt innifal-

ið. Næg bílastæði, gott útsýni.
Uppl í síma 820 6022 og 897 

8266.

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, lausar 

strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á heima-

síðu okkar www.heimkynni.is

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / 

Langtímaleiga / 
Guesthouse long term 

rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 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

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.

Til leigu í 2 ár 5herb hæð á Álfhólsvegi 
í Kópavogi, stutt í skóla og leikskóla. 
Getur verið laus frá 1.júní. Uppl. 
6997696

Snotur 53 fm. íbúð við Hringbraut RVK 
til leigu frá 1. maí. Uppl. í s. 660 7941 
eða karason@mac.com

Til leigu stór 3 herb. íbúð í 
Laugarnesinu. Laus og leiga 100þús 
Uppl í s 6962334

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.

Leigjendur, takið eftir!
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.

2ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, R.vík 
til leigu. 3.hæð. Sérinngangur. S. 898 
3420.

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í 
Hraunbæ R.vík til leigu. Laust strax. S. 
898 3420.

 Húsnæði óskast

Par með hund vantar íbúð í lang-
tímaleigu frá júní. Skilvísum greiðslum 
heitið. Uppl. í s: 6151481

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

Óskum eftir 3 herb. á sv. 101 til 108. 
Greiðslugeta 80-100 þús. 862-7568 / 
694-2164.

Óskast íbúð/herb í Kóp. 45-55 
þ.No/alcohol/party/smoke/fast paid 
s.7728887

Par óskar eftir lítilli íbúð í Hfj. Reyklaus 
og reglusöm. Frá og með 1 maí. 
Greiðslg. 50-80þ. S. 662 5735 & 699 
2059.

 Atvinnuhúsnæði

Garðabær: Nýlegt 70 m2 iðnaðarbil 
-hurð ca 3,5m, vatn WC næg stæði V 
85þ 8927858

Til leigu 170 fm.á Kársnesbraut í Kóp.
Stór hurð,skrifstofu aðstaða gott úti 
pláss.Verð 150 þús.uppl.6605600

Óska eftir 40-80fm iðnaðarhúsn. með 
innkeyrsluhurð í Hafnaf. Uppl. í s. 866 
6610

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar 
með sér inngangi. Bretti á 2.900.- 
Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í 108 Rvk.. 20 ferm. 
20 þús.per mán.+ 1 mán.trygg.
sim.6908793

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
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, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

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

 Atvinna í boði

Pólýhúðun ehf. óskar eftir starfsmanni 
til iðnaðarstarfa. Starfið felst í mót-
töku, uppsetningu og frágangi verkefna 
fyrir og eftir húðun. Íslensku kunnátta 
skilyrði. Uppl. í síma 544 5700 eða á 
staðnum Smiðjuvegi 1, Kópavogi.

Ísbúðin í Smáralind
Óskum eftir dagmanneskju í vinnu 
alla virka daga frá 12- 19 og aðra 
hverja helgi. Upplýsingar á staðnum. 
Aldurstakm. 25 ára.

Óska eftir starfskrafti í vörukynningar 
í matvöruverslunum. 3-4 daga í viku. 
Uppl. í s. 866 6610

Leikskólinn Skerjagarður, Bauganesi 13 
í 101 Rvk óskar eftir: leikskólakennara/
starfsmanni sem þarf að vera hjarta-
hlý, umhyggjusöm og hafa brennandi 
áhuga á að vinna með ungum börnum. 
Þarf að tala góða íslensku og geta hafið 
störf sem fyrst. Allar nánari uppl. í síma 
822 1919, Ella og 848 5213, Sóldís.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Kona. Leitar þú tilbreyt-
ingar?

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

2 samkynhneigðir karlmenn óska eftir 
að kynnast öðrum karlmönnum með 
góða tilbreytingu í huga. Svar sendist á 
smaar@frettabladid.is Merkt til í tuskið.

LAUSAR LEIGUÍBÚÐIR 
Á HAGSTÆÐU VERÐI !

Byggingafélag námsmanna auglýsir til leigu 
íbúðir á almennum markaði á hagstæðu verði. 
Um er að ræða nýlegar einstaklings, par og 
fjölskylduíbúðir. Íbúðirnar eru staðsettar í 
Reykjavík, Hafnarfirði og á Laugarvatni. Stærðir 
íbúða eru á bilinu 40 til 80 fermetrar. Hverri 
íbúð fylgir ísskápur auk afnot af sameiginlegu 
þvottahúsi með þvottavél og þurrkara. Félagið 
hefur yfir að ráða umsjónarmönnum sem hægt er 
að kalla til ef eitthvað þarf að laga.

Á heimasíðu félagsins www.bn.is er hægt að 
kynna sér leiguverð, skipulag og stærð íbúða. 
Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 
552-6226 frá klukkan
9:00 til 16:00 alla virka daga. Ennfremur er 
hægt að nálgast upplýsingar í síma: 895-0055. 

Fasteignir



 11. Bára Mjöll Þórðardóttir,
kt. 080279-3459, verkefnastjóri, 
Lyngholti 11, Álftanesi.

 12. Unnur B. Johnsen,
kt. 210383-5149, hagfræðingur, 
Tröllakór 5, Kópavogi.

 13. Þorsteinn Þorsteinsson,
kt. 221244-3389, skólameistari, 
Steinási 8, Garðabæ.

 14. Sigurbergur Sveinsson,
kt. 120887-2549, handknattleiksmaður, 
Lækjarhvammi 18, Hafnarfi rði.

 15. Anna Linda Guðmundsdóttir,
kt. 100373-4249, hjúkrunarfræðingur, 
Hraunhólum 16, Garðabæ.

 16. Sveinn Ingi Lýðsson,
kt. 100355-2219, ökukennari, 
Kirkjubrekku 22, Álftanesi.

 17. Ragnheiður K. Guðmundsdóttir,
kt. 251167-3709, stjórnmálafræðingur, 
Hlynsölum 1, Kópavogi.

 18. Gunnar Þorbergur Gylfason,
kt. 081284-2109, sagnfræðingur og 
leiðbeinandi, Selbraut 12, Seltjarnarnesi.

 19. Elín Ósk Óskarsdóttir,
kt. 240761-2549, óperusöngkona, 
Bröttukinn 13, Hafnarfi rði.

 20. Örn Ingi Bjarkason,
kt. 190290-2639, handknattleiksmaður, 
Hjallahlíð 17, Mosfellsbæ.

 21. Hjördís J. Gísladóttir,
kt. 070167-3799, kennari, 
Hólmatúni 31, Álftanesi.

 22. Haraldur Þór Ólason,
kt. 110750-3909, framkvæmdastjóri, 
Sævangi 52, Hafnarfi rði.

 23.  Gunnar I. Birgisson,
kt. 300947-2639, bæjarstjóri, 
Austurgerði 9, Kópavogi.

 24. Salome Þorkelsdóttir,
kt. 030727-3209, fyrrv. forseti Alþingis, 
Reykjahlíð, Mosfellsbæ.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Kolbrún Stefánsdóttir,
kt. 030150-4499, framkvæmdastjóri 
Sjálfsbjargar, Huldubraut 26, Kópavogi.

 2. Helgi Helgason,
kt. 300464-3279, stjórnmálafræðingur, 
Skólagerði 9, Kópavogi.

 3. Valdís Steinarsdóttir,
kt. 290767-5989, skrifstofutæknir, 
Bergholti 4, Mosfellsbæ.

 4. Björn Birgisson,
kt. 120849-2399, vélsmiður, 
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

 5. Inga Nína Matthíasdóttir,
kt. 150768-4709, kaupmaður, 
Veghúsum 7, Reykjavík.

 6. Fylkir A. Jónsson,
kt. 070378-3889, atvinnurekandi, 
Drekavöllum 16, Hafnarfi rði.

 7. Pétur Guðmundsson,
kt. 230644-4549, stýrimaður, 
Digranesvegi 70, Kópavogi.

 8. Trausti Hólm Jónasson,
kt. 180446-4279, rafvirki, 
Sævangi 24, Hafnarfi rði.

 9. Arnar Bergur Guðjónsson,
kt. 100979-5869, prentari, 
Reykjabyggð 20, Mosfellsbæ.

 10. Jón Bragi Gunnlaugsson,
kt. 280658-3089, viðskiptafræðingur, 
Eiðistorgi 5, Seltjarnarnesi.

 11. Viggó Eyþórsson,
kt. 241286-2749, verkamaður, 
Herjólfsgötu 14, Hafnarfi rði.

 12. Örn Einarsson,
kt. 170150-0079, iðnrekandi, 
Þrastarási 6, Hafnarfi rði.

 13. Hafsteinn Þór Hafsteinsson,
kt. 250874-4059, rafvirki, 
Ásbúðartröð 1, Hafnarfi rði.

 14. Ívar H. Friðþjófsson,
kt. 060736-3329, iðnaðarmaður, 
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ.

 15. Brynjar Páll Björnsson,
kt. 121080-4949, tónlistarmaður, 
Fálkahöfða 6, Mosfellsbæ.

 16. Jóna Brynja Tómasdóttir,
kt. 250658-4789, skrifstofutæknir, 
Eiðistorgi 1, Seltjarnarnesi.

 17. Berglind Nanna Ólínudóttir,
kt. 080569-3519, leiðsögumaður, 
Berjahlíð 1, Hafnarfi rði.

 18. Þuríður Erla Erlingsdóttir,
kt. 030330-3589, sundkennari, 
Lautasmára 1, Kópavogi.

 19. Guðjón Óli Sigurðarson,
kt. 080784-2799, einkaþjálfari, 
Melseli 20, Reykjavík.

 20. Magnús B. Sveinsson,
kt. 201066-3289, tæknimaður, 
Hraunbrún 14, Hafnarfi rði.

 21. Eyjólfur Þrastarson,
kt. 301166-4789, vörubílstjóri, 
Faxatúni 25, Garðabæ.

 22. Aron Már Bergþórsson,
kt. 290385-2109, pípari, 
Vindakór 1, Kópavogi.

 23. Thitinat Lampha,
kt. 190282-2019, starfsmaður á 
veitingastað, Kleppsvegi 2, Reykjavík.

 24. Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir,
kt. 030553-7649, varaþingmaður, 
Ásbúð 66, Garðabæ.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar – 
þjóðin á þing:

 1. Þór Saari,
kt. 090660-8299, hagfræðingur, 
Hliðsnesi 6, Álftanesi.

 2. Valgeir Skagfjörð,
kt. 080556-4119, leikari, 
Hlíðarvegi 50, Kópavogi.

 3. Ingifríður R. Skúladóttir,
kt. 041067-3659, vörustjóri, 
Bæjargili 1, Garðabæ.

 4. Ragnheiður Fossdal,
kt. 111158-3639, líffræðingur, 
Melabraut 14, Seltjarnarnesi.

 5. Sigríður Hermannsdóttir,
kt. 100252-3769, líffræðingur, 
Kúrlandi 16, Reykjavík.

 6. Rúnar Freyr Þorsteinsson,
kt. 290983-3719, bílstjóri, 
Vallarbarði 12, Hafnarfi rði.

 7. Bjarki Þórir Kjartansson,
kt. 050379-4429, sjálfstæður atvinnu-
rekandi, Brattholti 3, Hafnarfi rði.

 8. Guðmunda Birgisdóttir,
kt. 050361-5009, kennari, 
Nóatúni 24, Reykjavík.

 9. Jónína Sólborg Þórisdóttir,
kt. 240573-3509, fulltrúi, 
Álfkonuhvarfi  47, Kópavogi.

 10. Margrét Rósa Sigurðardóttir,
kt. 010754-5429, kennari, 
Galtalind 19, Kópavogi.

 11. Sigurður Karl Jóhannesson,
kt. 110177-3139, verslunarstjóri, 
Þinghólsbraut 9, Kópavogi.

 12. Helga Dís Sigurðardóttir,
kt. 270974-2959, matsfræðingur, 
Rauðumýri 1, Mosfellsbæ.

 13. Friðrik Tryggvason,
kt. 040679-3679, ljósmyndari, 
Mávahlíð 33, Reykjavík.

 14. Baldur Már Guðmundsson,
kt. 250283-4749, nemandi, 
Austurfold 7, Reykjavík.

 15. Ásthildur Jónsdóttir,
kt. 061066-4709, verkefnastjóri, 
Hellisgötu 29, Hafnarfi rði.

 16. Rannveig Konráðsdóttir,
kt. 211175-3629, þroskaþjálfi , 
Furugrund 70, Kópavogi.

 17. Konráð Ragnarsson,
kt. 210957-3089, rafverktaki, 
Leirubakka 24, Reykjavík.

 18. Magnús Símonarson,
kt. 280376-5319, vefhönnuður, 
Klapparhlíð 28, Mosfellsbæ.

 19. Ingvi Hraunfjörð Ingvason,
kt. 010140-2779, ellilífeyrisþegi, 
Breiðvangi 55, Hafnarfi rði.

 20. Sólveig Jóhannesdóttir,
kt. 260962-4269, hjúkrunarfræðingur, 
Hliðsnesi 6, Álftanesi.

 21. Magnús Líndal Sigurgeirsson,
kt. 170653-4329, rennismiður, 
Álfaskeiði 49, Hafnarfi rði.

 22. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
kt. 060587-2809, námsmaður, 
Engjavegi 8, Mosfellsbæ.

 23. Sigurður Ingi Kjartansson,
kt. 071270-3439, kerfi sstjóri, 
Hrísrima 2, Reykjavík.

 24. Hörður Ingvaldsson,
kt. 121060-3539, verslunarmaður, 
Naustabryggju 2, Reykjavík.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Guðrún María Óskarsdóttir,
kt. 170759-5409, skólaliði, 
Berjahlíð 1, Hafnarfi rði.

 2. Árni Pétur Ágústsson,
kt. 261181-5099, lagermaður, 
Maríubakka 12, Reykjavík.

 3. Ásgeir Þór Davíðsson,
kt. 250150-4909, framkvæmdastjóri, 
Melaheiði 3, Kópavogi.

 4. Birgir Óskar Axelsson,
kt. 110489-2429, nemi, 
Berjahlíð 1, Hafnarfi rði.

 5. Björn Haraldsson,
kt. 151243-4369, bæjarfulltrúi, 
Auðsholti, Grindavík.

 6. Bryndís B. Basalan,
kt. 061265-2019, húsmóðir, 
Seljabraut 14, Reykjavík.

 7. Daníel Agnarsson,
kt. 110760-3539, bifreiðastjóri, 
Hlíðarhjalla 69, Kópavogi.

 8. Eggert Arngrímur Arason,
kt. 110266-4809, kaupmaður, 
Miðvangi 41, Hafnarfi rði.

 9. Eggert Sigursveinsson,
kt. 050683-4199, vélvirki, 
Dvergholti 22, Mosfellsbæ.

 10. Eiríkur Örn Arnarson, 
kt. 290177-5889, hljómlistarmaður, 
Álfhólsvegi 125, Kópavogi.

 11. Friðgeir Hólm,
kt. 220254-2169, forritari, 
Vesturholti 3, Hafnarfi rði.

 12. Grímur Már Þórólfsson,
kt. 170788-2229, sölumaður, 
Grænatúni 22, Kópavogi.

 13. Gunnar Hafberg Ingimundarson,
kt. 020583-5339, garðyrkjumaður, 
Auðbrekku 2, Kópavogi.

 14. Jón G. Kristinsson,
kt. 030174-3729, vélvirki, 
Álfhólsvegi 89, Kópavogi.

 15. Jón Sigurðsson,
kt. 071039-4559, iðnrekandi, 
Ásbúð 45, Garðabæ.

 16. Ólafur S. Guðmundsson,
kt. 051047-7619, bifreiðastjóri, 
Vallakór 1, Kópavogi.

 17. Ragnheiður Svava Þórólfsdóttir,
kt. 280391-2989, nemi, 
Laufengi 6, Reykjavík.

 18. Ríkharður Guðjónsson,
kt. 160888-2459, sölumaður, 
Grænatúni 22, Kópavogi.

 19. Roderick G. Magpantay,
kt. 080670-2229, málari, 
Seljabraut 14, Reykjavík.

 20. Rúnar B. Sigurbjörnsson,
kt. 010161-2749, sjómaður, 
Skúlagötu 80, Reykjavík.

 21. Sigrún Ármanns Reynisdóttir,
kt. 070947-7819, ráðgjafi , 
Hraunbæ 38, Reykjavík.

 22. Sigurgeir Sigurpálsson,
kt. 241275-5669, verkefnastjóri, 
Glósölum 16, Kópavogi.

 23. Svavar Sigurðsson,
kt. 190237-2069, forvarnafulltrúi, 
Hlíðarhjalla 64, Kópavogi.

 24. Þráinn Stefánsson,
kt. 291161-2789, símvirki, 
Löngulínu 29, Garðabæ.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Árni Páll Árnason,
kt. 230566-5939, alþingismaður, 
Túngötu 36a, Reykjavík.

 2. Katrín Júlíusdóttir,
kt. 231174-3389, alþingismaður, 
Furugrund 71, Kópavogi.

 3. Þórunn Sveinbjarnardóttir,
kt. 221165-5789, alþingismaður, 
Arnarási 17, Garðabæ.

 4. Magnús Orri Schram,
kt. 230472-5649, sölu- og markaðsstjóri, 
Hrauntungu 97, Kópavogi.

 5. Lúðvík Geirsson,
kt. 210459-3839, bæjarstjóri, 
Fálkahrauni 1, Hafnarfi rði.

 6. Magnús M. Norðdahl,
kt. 300956-3199, lögfræðingur, 
Álfaheiði 7, Kópavogi.

 7. Amal Tamimi,
kt. 070160-2939, framkvæmdastjóri, 
Selvogsgötu 22, Hafnarfi rði.

 8. Sara Dögg Jónsdóttir,
kt. 260773-3139, skólastjóri, 
Úthlíð 31, Hafnarfi rði.

 9. Jónas Sigurðsson,
kt. 300149-4999, lagerstjóri, 
Hlíðartúni 8, Mosfellsbæ.

 10. Valgerður Halldórsdóttir,
kt. 251261-5399, félagsráðgjafi , 
Merkurgötu 2b, Hafnarfi rði.

 11. Íris Björg Kristjánsdóttir,
kt. 051273-3709, verkefnastjóri, 
Kvíslartungu 25, Mosfellsbæ.

 12. Eiríkur Ágúst Guðjónsson,
kt. 230465-5259, öryrki, 
Brekkuskógum 11, Álftanesi.

 13. Eva Margrét Kristinsdóttir,
kt. 011285-2609, háskólanemi, 
Melabraut 30, Seltjarnarnesi.

 14. Aðalsteinn Kjartansson,
kt. 270190-2439, framhaldsskólanemi, 
Burknavöllum 17c, Hafnarfi rði.

 15. Silja Úlfarsdóttir,
kt. 230681-3339, íþróttaþjálfari, 
Sóleyjarhlíð 3, Hafnarfi rði.

 16. Skarphéðinn Skarphéðinsson,
kt. 031256-3219, pípulagningameistari, 
Kirkjuvöllum 7, Hafnarfi rði.

 17. Hildigunnur Gunnarsdóttir,
kt. 091158-4189, uppeldis- og 
menntunarfræðingur, Melabraut 40, 
Seltjarnarnesi.

 18. Arnar Grétarsson,
kt. 200272-4989, viðskiptafræðingur, 
Fagraþingi 8, Kópavogi.

 19. Ragnheiður Jónsdóttir,
kt. 100268-8339, lögfræðingur, 
Miðvangi 127, Hafnarfi rði.

 20. Eyjólfur Bragason,
kt. 190655-2459, verkefnastjóri, 
Ásbúð 92, Garðabæ.

 21. Erna Fríða Berg,
kt. 020938-3749, formaður öldungaráðs 
Hafnarfjarðar, Eyrarholti 6, Hafnarfi rði.

 22. Ólafur J. Proppé,
kt. 090142-7399, fyrrv. rektor, 
Vesturbæ, Álftanesi.

 23. Þórunn Björnsdóttir,
kt. 050354-7419, kórstjóri, 
Kópavogsbraut 18, Kópavogi.

 24. Gunnar Svavarsson,
kt. 260962-4349, alþingismaður, 
Erluási 33, Hafnarfi rði.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar – 
græns framboðs:

 1. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
kt. 100172-5509, framkvæmdastjóri, 
Vesturgötu 22, Reykjavík.

 2. Ögmundur Jónasson,
kt. 170748-4099, ráðherra, 
Grímshaga 6, Reykjavík.

 3. Ólafur Þór Gunnarsson,
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir, 
Þinghólsbraut 32, Kópavogi.

 4. Margrét Pétursdóttir,
kt. 031166-2929, verkakona, 
Hringbraut 63, Hafnarfi rði.



 5. Andrés Magnússon,
kt. 151156-2079, geðlæknir, 
Sunnubraut 35, Kópavogi.

 6. Ása Björk Ólafsdóttir,
kt. 280465-8289, héraðsprestur,
Víðimel 19, Reykjavík.

 7. Kristín Helga Gunnarsdóttir,
kt. 241163-2459, rithöfundur, 
Einilundi 8, Garðabæ.

 8. Guðmundur Auðunsson,
kt. 281063-2199, stjórnmálafræðingur, 
Strandgötu 43, Hafnarfi rði.

 9. Karólína Einarsdóttir,
kt. 090680-3589, líffræðingur, 
Hörðukór 5, Kópavogi.

 10. Karl Tómasson,
kt. 170864-5309, bæjarfulltrúi, 
Leirvogstungu 2, Mosfellsbæ.

 11. Þórdís Eygló Sigurðardóttir,
kt. 281250-4699, formaður VG í 
Garðabæ, Hallakri 1, Garðabæ.

 12. Gísli Ásgeirsson,
kt. 280555-4879, barnakennari og 
þýðandi, Vallarbyggð 7, Hafnarfi rði.

 13. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
kt. 121066-4919, bæjarfulltrúi, 
Heiðvangi 56, Hafnarfi rði.

 14. Einar Ólafsson,
kt. 110949-2949, bókavörður, 
Trönuhjalla 13, Kópavogi.

 15. Tanja Björk Jónsdóttir,
kt. 100887-3479, nemi, 
Hnoðravöllum 22, Hafnarfi rði.

 16. Þórir Steingrímsson,
kt. 240846-3579, 
rannsóknarlögreglumaður, 
Hraunbraut 22, Kópavogi.

 17. Kolfi nna Baldvinsdóttir,
kt. 061070-4519, fjölmiðlakona, 
Hagamel 10, Reykjavík.

 18. Karl S. Óskarsson,
kt. 050567-5759, sölustjóri, 
Klettakór 1c, Kópavogi.

 19. Anna Benkovic Mikaelsdóttir,
kt. 181163-2409, kennari, 
Álfhólsvegi 43a, Kópavogi.

 20. Kristján Hreinsson,
kt. 070157-3309, skáld, 
Einarsnesi 27, Reykjavík.

 21. Jóhanna B. Magnúsdóttir,
kt. 310846-7599, verkefnastjóri, 
Dalsá, Mosfellsbæ.

 22. Sigurjón Einarsson,
kt. 071060-3069, kvikmyndagerðar-
maður, Sjögata 32, Ósló, Noregi.

 23. Sigurbjörn Hjaltason,
kt. 100658-5429, oddviti, 
Kiðafelli, Kjósarhreppi.

 24. Kristín Halldórsdóttir,
kt. 201039-4529, fyrrv. alþingiskona, 
Fornuströnd 2, Seltjarnarnesi.

REYKJAVÍKUR-
KJÖRDÆMI SUÐUR

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Vigdís Hauksdóttir,
kt. 200365-2919, lögfræðingur, 
Þorláksgeisla 45, Reykjavík.

 2. Einar Skúlason,
kt. 220971-6009, skrifstofustjóri 
þingfl okks framsóknarmanna, 
Mávahlíð 33, Reykjavík.

 3. Guðrún H. Valdimarsdóttir,
kt. 230273-3089, hagfræðingur, 
Hverafold 112, Reykjavík.

 4. Salvör Gissurardóttir,
kt. 260254-5619, viðskiptafræðingur, 
Sigtúni 31, Reykjavík.

 5. Jón Helgi Eiðsson,
kt. 080756-5779, sölufulltrúi, 
Maríubakka 26, Reykjavík.

 6. Rakel Dögg Óskarsdóttir,
kt. 080580-5099, líffræðinemi, 
Fellsmúla 11, Reykjavík.

 7. Eyjólfur Magnússon Scheving,
kt. 010342-3339, kennari, 
Arahólum 4, Reykjavík.

 8. Sandra G. Harðardóttir,
kt. 201288-2909, hjúkrunarfræðinemi, 
Krummahólum 2, Reykjavík.

 9. Einar Björn Bjarnason,
kt. 060668-3109, stjórnmála- og 
Evrópufræðingur, Brekkugerði 30, 
Reykjavík.

 10. Sigurþór Friðbertsson,
kt. 050276-4229, vélvirkjameistari, 
Ugluhólum 10, Reykjavík.

 11. Snædís Karlsdóttir,
kt. 080188-3159, vaktstjóri, 
Óðinsgötu 6, Reykjavík.

 12. Jón Sigurðsson,
kt. 030877-3739, þjónustustjóri og 
háskólanemi, Breiðuvík 29, Reykjavík.

 13. Valgerður Sveinsdóttir,
kt. 190372-5459, lyfjafræðingur og 
markaðsfulltrúi, Hólavaði 57, Reykjavík.

 14. Guðmundur Geir Sigurðsson,
kt. 170558-7829, sölumaður, 
Ferjubakka 14, Reykjavík.

 15. Guðrún Eggertsdóttir,
kt. 150947-3679, yfi rljósmóðir, 
Blesugróf 6, Reykjavík.

 16. Rafn Einarsson,
kt. 281256-4679, húsasmíða- og 
málarameistari, Flúðaseli 69, Reykjavík.

 17. Hlín Sigurðardóttir,
kt. 261246-2449, húsmóðir, 
Rjúpufelli 36, Reykjavík.

 18. Guðlaugur G. Sverrisson,
kt. 020261-4989, verkefnastjóri, 
Hryggjarseli 11, Reykjavík.

 19. Sigrún Sturludóttir,
kt. 180429-4179, húsmóðir, 
Árskógum 6, Reykjavík.

 20. Brynjar Fransson,
kt. 160739-4529, fyrrv. fasteignasali, 
Krummahólum 37, Reykjavík.

 21. Áslaug Brynjólfsdóttir,
kt. 131132-4849, fyrrv. fræðslustjóri, 
Suðurhlíð 38a, Reykjavík.

 22. Tómas Árnason,
kt. 210723-7499, fyrrv. alþingismaður, 
Efstaleiti 12, Reykjavík.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Guðlaugur Þór Þórðarson,
kt. 191267-5759, alþingismaður, 
Logafold 48, Reykjavík .

 2. Ólöf Nordal,
kt. 031266-3009, alþingismaður, 
Laugarásvegi 21, Reykjavík.

 3. Birgir Ármannsson,
kt. 120668-2939, alþingismaður, 
Víðimel 47, Reykjavík.

 4. Erla Ósk Ásgeirsdóttir,
kt. 300977-3329, stjórnmálafræðingur, 
Laugavegi 27, Reykjavík.

 5. Sigríður Ásthildur Andersen, 
kt. 211171-3169, lögfræðingur, 
Brávallagötu 12, Reykjavík.

 6. Gréta Ingþórsdóttir, 
kt. 250766-5219, BA í þýsku, 
Neshömrum 7, Reykjavík.

 7. Grazyna María Okuniewska, 
kt. 100765-2689, hjúkrunarfræðingur, 
Huldulandi 1, Reykjavík.

 8. Sveinbjörn Brandsson,
kt. 011260-2929, læknir, 
Logafold 27, Reykjavík.

 9. Steingrímur Sigurgeirsson, 
kt. 270266-5849, stjórnsýslufræðingur, 
Maríubaugi 35, Reykjavík.

 10. Pjetur Stefánsson, 
kt. 091153-3949, myndlistarmaður, 
Háaleitisbraut 28, Reykjavík.

 11. Sigfús Sigurðsson, 
kt. 070575-4349, íþróttamaður, 
Drápuhlíð 1, Reykjavík.

 12. Þórey Vilhjálmsdóttir, 
kt. 180872-5909, viðskiptafræðingur, 
MBA, Sunnuvegi 33, Reykjavík.

 13. Elinóra Inga Sigurðardóttir, 
kt. 201254-4509, frumkvöðull, 
Sogavegi 194, Reykjavík.

 14. Hafsteinn Gunnar Hauksson,
kt. 310189-2199, nemi, 
Fjörugranda 10, Reykjavík.

 15. Hafdís Jónsdóttir, 
kt. 061161-5709, framkvæmdastjóri, 
Árlandi 8, Reykjavík.

 16. Pétur Ásbjörnsson, 
kt. 131156-3329, bifvélavirki, 
Laugateigi 20, Reykjavík.

 17. Sigríður Hallgrímsdóttir, 
kt. 150171-3699, viðskiptafræðingur, 
MBA, Flókagötu 27, Reykjavík.

 18. Gísli Ragnarsson, 
kt. 130348-4919, skólameistari, 
Afl agranda 27, Reykjavík.

 19. Elísabet Ólöf Helgadóttir, 
kt. 211172-3209, tanntæknir, 
Vesturbergi 112, Reykjavík.

 20. Jón Magnússon, 
kt. 230346-4539, alþingismaður, 
Þverási 39, Reykjavík.

 21. Ríkey Ríkarðsdóttir, 
kt. 280439-2909, hjúkrunarfræðingur, 
Safamýri 59, Reykjavík.

 22. Geir H. Haarde, 
kt. 080451-4749, fyrrv. forsætisráðherra, 
Granaskjóli 20, Reykjavík.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Sturla Jónsson,
kt. 041166-4019, atvinnubílstjóri, 
Tröllaborgum 7, Reykjavík.

 2. Jakobína I. Ólafsdóttir,
kt. 160156-2289, stjórnsýslufræðingur, 
Dyngjuvegi 5, Reykjavík.

 3. Haraldur Gísli Sigfússon,
kt. 140889-2459, námsmaður, 
Sólheimum 41, Reykjavík.

 4. Benedikt Heiðdal Þorbjörnsson,
kt. 200659-4579, öryrki, 
Álakvísl 42, Reykjavík.

 5. Irena Damrath,
kt. 061266-2599, verkamaður, 
Engjaseli 87, Reykjavík.

 6. Páll Jens Reynisson,
kt. 061181-3939, verkfræðingur, 
Eggertsgötu 24, Reykjavík.

 7. Margrét María Guðjónsdóttir,
kt. 160879-2039, verslunarmaður, 
Reynimel 90, Reykjavík.

 8. Björgvin E. Vídalín Arngrímsson,
kt. 300947-4259, rafeindavirki, 
Stararima 55, Reykjavík.

 9. Þórhalla Arnardóttir,
kt. 060764-5819, kennari, 
Háagerði 49, Reykjavík.

 10. Kjartan Eggertsson,
kt. 180854-5099, skólastjóri, 
Fiskakvísl 1, Reykjavík.

 11. Aldís Erna Helgadóttir,
kt. 260466-4889, húsmóðir, 
Tröllaborgum 7, Reykjavík.

 12. Óskar R. Jakobsson,
kt. 120171-4619, prentari, 
Laxakvísl 19, Reykjavík.

 13. Jenný Bára Benediktsdóttir,
kt. 300383-2979, námsmaður, 
Hraunbæ 182, Reykjavík.

 14. Heimir Gylfason,
kt. 230267-5969, fi skeldisfræðingur, 
Kleifarseli 11, Reykjavík.

 15. Eggert Thorberg Kjartansson,
kt. 200190-2899, námsmaður, 
Fiskakvísl 1, Reykjavík.

 16. Hafsteinn Auðunn Hafsteinsson,
kt. 271245-4679, skipstjóri, Æsuborgum 
14, Reykjavík.

 17. Helgi Júlíus Sævarsson,
kt. 141290-3989, námsmaður, 
Tröllaborgum 7, Reykjavík.

 18. Þorkell Máni Jónsson,
kt. 110960-4769, prentsmiður, 
Reykási 4, Reykjavík.

 19. Guðrún Ösp Hallsdóttir,
kt. 131179-5459, þroskaþjálfi , 
Hábergi 7, Reykjavík.

 20. Axel B. Björnsson,
kt. 230958-4919, öryrki, 
Yrsufelli 11, Reykjavík.

 21. Gunnar Skúli Ármannsson,
kt. 050458-3779, læknir, 
Seiðakvísl 7, Reykjavík.

 22. Pétur Bjarnason,
kt. 120641-3879, framkvæmdastjóri, 
Geitlandi 8, Reykjavík.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar – 
þjóðin á þing:

 1. Birgitta Jónsdóttir,
kt. 170467-3539, skáld, 
Birkimel 8, Reykjavík.

 2. Baldvin Jónsson,
kt. 091270-5369, námsmaður, 
Hagamel 43, Reykjavík.

 3. Sigurlaug Ragnarsdóttir,
kt. 170764-5289, listfræðingur, 
Þverholti 15, Mosfellsbæ.

 4. Hannes Ingi Guðmundsson, 
kt. 300963-3829, lögfræðingur, 
Skeljagranda 8, Reykjavík.

 5. Hallfríður Þórarinsdóttir,
kt. 060259-5349, mannfræðingur, 
Víðimel 63, Reykjavík.

 6. Hjörtur Hjartarson,
kt. 230760-3309, sagnfræðingur, 
Hringbraut 87, Reykjavík.

 7. Elísabet Ólöf Ágústsdóttir,
kt. 140977-5439, fulltrúi hjá HÍ, 
Grundargerði 11, Reykjavík.

 8. Þórarinn Gunnarsson,
kt. 170964-4629, kerfi sstjóri, 
Skeljagranda 7, Reykjavík.

 9. Heimir Örn Hólmarsson,
kt. 190780-6199, tæknifræðingur, 
Háaleitisbraut 123, Reykjavík.

 10. Inga Vigdís Guðmundsdóttir,
kt. 200385-2849, öryrki, 
Vesturbergi 148, Reykjavík.

 11. Þorsteinn Úlfar Björnsson,
kt. 010251-4439, skrifstofumaður, 
Mosgerði 20, Reykjavík.

 12. Jóhann Gunnar Þórarinsson,
kt. 180987-2159, námsmaður, 
Eggertsgötu 4, Reykjavík.

 13. Benedikt Baldursson,
kt. 130470-3199, verslunarmaður, 
Maríubakka 28, Reykjavík.

 14. Margrét Friðriksdóttir,
kt. 201177-5299, frumkvöðull, 
Sólheimum 25, Reykjavík.

 15. Berglind Ingibertsdóttir,
kt. 240985-3819, nemandi í HÍ, 
Eskihlíð 18, Reykjavík.

 16. Alexander Dungal,
kt. 090686-6159, nemandi, 
Bólstaðarhlíð 6, Reykjavík.

 17. Kristján Loftur Bjarnason,
kt. 301086-2109, yfi rverkstjóri, 
Tangagötu 15, Ísafi rði.

 18. Daði Gunnarsson,
kt. 190883-5079, nemandi, 
Rjúpufelli 9, Reykjavík.

 19. Guðni Þór Guðmundsson,
kt. 181176-2969, vörubílstjóri, 
Lindarseli 2, Reykjavík.

 20. Björn Ingvarsson,
kt. 110177-2919, tæknifræðingur, 
Laufrima 2, Reykjavík.

 21. Þorkatla Sigurgeirsdóttir,
kt. 111053-4059, nuddfræðingur, 
Grundarhvarfi  11, Kópavogi.

 22. Eva Ásmundsdóttir,
kt. 241264-3439, námsmaður, 
Laugarnesvegi 102, Reykjavík.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Guðbergur Grétar Birkisson,
kt. 250964-2429, verkstjóri, 
Grundarhóli, Kjalarnesi.

 2. Ásgeir Önundarson,
kt. 101150-7719, rekstrar- og kerfi s-
fræðingur, Víðihvammi 7, Kópavogi.

 3. Daníel Sigríðarson,
kt. 110790-3849, nemi, 
Eikjuvogi 7, Reykjavík.

 4. Eiríkur Einarsson,
kt. 301164-4679, sjómaður, 
Hellisgötu 36, Hafnarfi rði.

 5. Gunnlaugur I. Ingimarsson,
kt. 191065-5739, verslunarmaður, 
Krummahólum 8, Reykjavík.



 6. Hallfríður Jónsdóttir,
kt. 040159-5929, húsmóðir, 
Breiðuvík 18, Reykjavík.

 7. Hallgrímur P. Gústafsson,
kt. 031059-2679, bifreiðastjóri, 
Seilugranda 2, Reykjavík.

 8. Hlíf Hjörleifsdóttir,
kt. 280157-2289, húsmóðir, 
Breiðuvík 16, Reykjavík.

 9. Hörður Ýmir Einarsson,
kt. 120968-3949, atvinnurekandi, 
Rauðarárstíg 40, Reykjavík.

 10. Ingimar Örn Gylfason,
kt. 291072-3489, verslunarmaður, 
Þórufelli 8, Reykjavík.

 11. Írena Þórarinsdóttir,
kt. 270983-3409, starfsstúlka, 
Álfheimum 21, Reykjavík.

 12. Jóhannes Eiríksson,
kt. 100772-5239, prentsmiður, Brúar-
ási 1, Grímsnes- og Grafningshreppi.

 13. Karl Löve,
kt. 121057-3289, þúsundþjalasmiður, 
Hvassaleiti 6, Reykjavík.

 14. Kristín Guðmundsdóttir,
kt. 170165-4629, verslunarmaður, 
Fálkagötu 21, Reykjavík.

 15. Kristinn Jónsson,
kt. 250358-4829, ráðgjafi , 
Rangárseli 20, Reykjavík.

 16. Oddný Ásmundsdóttir,
kt. 090832-3529, húsmóðir, 
Rangárseli 20, Reykjavík.

 17. Ólafur Einarsson,
kt. 110869-3719, verslunarmaður, 
Bleikargróf 15, Reykjavík.

 18. Rúnar Þór Hrafnkelsson,
kt. 260966-5619, fl ugmaður, 
Flétturima 12, Reykjavík.

 19. Sigurður Helgi Magnússon,
kt. 240166-4109, búfræðingur, 
Suðurhólum 16, Reykjavík.

 20. Sverrir Júlíusson,
kt. 050875-5989, útvarpsmaður, 
Álfheimum 21, Reykjavík.

 21. Trausti Jósteinsson,
kt. 120781-3839, götuhlaupari með 
meiru, Vallarhúsum 7, Reykjavík.

 22. Tryggvi Ólafsson,
kt. 261053-5869, framkvæmdastjóri, 
Lækjarási 13, Reykjavík.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Össur Skarphéðinsson,
kt. 190653-8119, ráðherra, 
Vesturgötu 73, Reykjavík.

 2. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
kt. 290568-4989, hagfræðingur, 
Ljósvallagötu 10, Reykjavík.

 3. Skúli Helgason,
kt. 150465-5759, stjórnmálafræðingur, 
Suðurgötu 24, Reykjavík.

 4. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
kt. 161049-3369, félags- og trygginga-
málaráðherra, Garðastræti 43, Reykjavík.

 5. Anna Pála Sverrisdóttir,
kt. 190983-5449, laganemi, 
Freyjugötu 1, Reykjavík.

 6. Dofri Hermannsson,
kt. 250969-5389, leikari og varaborgar-
fulltrúi, Logafold 19, Reykjavík.

 7. Margrét Kristmannsdóttir,
kt. 240262-4449, framkvæmdastjóri og 
formaður SVÞ og FKA, Sævargörðum 11, 
Seltjarnarnesi.

 8. Margrét Sverrisdóttir,
kt. 080958-3239, formaður Kvenréttinda-
félags Íslands, Grenimel 29, Reykjavík.

 9. Vilhjálmur Þorsteinsson,
kt. 301265-5309, frumkvöðull, 
Baugatanga 6, Reykjavík.

 10. Sigurrós Kristinsdóttir,
kt. 250962-2319, varaformaður Efl ingar, 
Svarthömrum 15, Reykjavík.

 11. Georg Kári Hilmarsson,
kt. 080182-5549, tónlistarmaður, 
Hagamel 35, Reykjavík.

 12. Vilborg Oddsdóttir,
kt. 280760-5959, félagsráðgjafi  
hjá Hjálparstarfi  kirkjunnar, 
Skipholti 54, Reykjavík.

 13. Pétur Tyrfi ngsson,
kt. 180553-2319, sálfræðingur, 
Háaleitisbraut 101, Reykjavík.

 14. Garðar Berg Guðjónsson,
kt. 070668-4329, formaður 
Smábátafélags Reykjavíkur, 
Safamýri 38, Reykjavík.

 15. Svala Norðdahl,
kt. 140652-4319, verslunarmaður, 
Bólstaðarhlíð 68, Reykjavík.

 16. Sema Erla Serdaroglu,
kt. 040986-2869, stjórnmálafræðinemi, 
Tunguvegi 26, Reykjavík.

 17. Auður Styrkársdóttir,
kt. 270851-4019, forstöðukona 
Kvennasögusafns Íslands, 
Hagamel 31, Reykjavík.

 18. Guðfi nnur Sveinsson,
kt. 190989-2089, framhaldsskólanemi, 
Depluhólum 9, Reykjavík.

 19. Anna Kristín Kristjánsdóttir,
kt. 301251-2979, vélfræðingur, 
Hraunbæ 56, Reykjavík.

 20. Dagur B. Eggertsson,
kt. 190672-5739, varaformaður 
Samfylkingarinnar, 
Óðinsgötu 8b, Reykjavík.

 21. Guðrún Ögmundsdóttir,
kt. 191050-7549, fyrrv. alþingismaður, 
Skeiðarvogi 111, Reykjavík.

 22. Grétar Þorsteinsson,
kt. 201040-4779, fyrrv. forseti ASÍ, 
Framnesvegi 3, Reykjavík.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar 
– græns framboðs:

 1. Svandís Svavarsdóttir,
kt. 240864-2239, borgarfulltrúi, 
Hjarðarhaga 28, Reykjavík.

 2. Lilja Mósesdóttir,
kt. 111161-4109, hagfræðingur, 
Starrahólum 2, Reykjavík.

 3. Kolbrún Halldórsdóttir,
kt. 310755-3119, umhverfi sráðherra, 
Fornhaga 21, Reykjavík.

 4. Ari Matthíasson,
kt. 150464-4559, leikari, 
Seilugranda 8, Reykjavík.

 5. Steinunn Þóra Árnadóttir,
kt. 180977-3849, öryrki, 
Mánagötu 24, Reykjavík.

 6. Einar Már Guðmundsson,
kt. 180954-4069, rithöfundur, 
Miðhúsum 9, Reykjavík.

 7. Paul Nikolov,
kt. 181271-2059, stuðningsfulltrúi, 
Klapparstíg 13a, Reykjavík.

 8. Þorgerður Agla Magnúsdóttir,
kt. 111272-4849, framkvæmdastjóri, 
Laugarnesvegi 78, Reykjavík.

 9. Sveinn Rúnar Hauksson,
kt. 100547-2369, læknir, 
Depluhólum 9, Reykjavík.

 10. Ragnheiður Hermannsdóttir,
kt. 020856-2119, kennari, 
Framnesvegi 8, Reykjavík.

 11. Egill Ásgrímsson,
kt. 311255-2909, pípulagningamaður, 
Vatnsendabletti 39, Kópavogi.

 12. Hrefna Sigurjónsdóttir,
kt. 241050-4919, líffræðingur, 
Grundargerði 20, Reykjavík.

 13. Andrés Ingi Jónsson,
kt. 160879-3519, blaðamaður, 
Gunnarsbraut 34, Reykjavík.

 14. Hjálmdís Hafsteinsdóttir,
kt. 080957-3359, félagsliði, 
Hagamel 47, Reykjavík.

 15. Ingi Rafn Hauksson,
kt. 100962-3069, framreiðslumaður, 
Öldugranda 9, Reykjavík.

 16. Sigríður Kristinsdóttir,
kt. 130743-4719, sjúkraliði, 
Grenimel 31, Reykjavík.

 17. Erpur Þ. Eyvindarson,
kt. 290877-6019, tónlistarmaður, 
Holtagerði 43, Kópavogi.

 18. Lísa Kristjánsdóttir,
kt. 180374-5079, aðstoðarleikstjóri, 
Leifsgötu 28, Reykjavík.

 19. Þorvaldur Þorvaldsson,
kt. 191057-3339, smiður, 
Holtsgötu 37, Reykjavík.

 20. Áslaug Hauksdóttir,
kt. 200444-4269, ljósmóðir, 
Sólheimum 27, Reykjavík.

 21. Lena Margrét Rist,
kt. 121239-3299, námsráðgjafi , 
Úthlíð 3, Reykjavík.

 22. Einar Laxness,
kt. 090831-2169, sagnfræðingur, 
Stóragerði 29, Reykjavík.

REYKJAVÍKUR-
KJÖRDÆMI NORÐUR

B-listi Framsóknarfl okks:

 1. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
kt. 120375-3509, skipulagshagfræðingur, 
Lokastíg 24, Reykjavík.

 2. Ásta Rut Jónasdóttir,
kt. 270274-5449, stjórnmálafræðingur, 
Breiðvangi 22, Hafnarfi rði.

 3. Þórir Ingþórsson,
kt. 040477-5279, viðskiptafræðingur, 
Esjugrund 52, Kjalarnesi.

 4. Fanný Gunnarsdóttir,
kt. 230757-4889, kennari og starfandi 
námsráðgjafi , Hlaðhömrum 13, 
Reykjavík.

 5. Birna Kristín Svavarsdóttir,
kt. 040553-3479, hjúkrunarforstjóri, 
Logafold 54, Reykjavík.

 6. E. Börkur Edvardsson,
kt. 131066-5709, framkvæmdastjóri, 
Ólafsgeisla 109, Reykjavík.

 7. Auður Þórhallsdóttir,
kt. 280558-7299, fræðslustjóri, 
Daltúni 5, Kópavogi. 

 8. Jónas Tryggvason,
kt. 120959-2639, framkvæmdastjóri, 
Logafold 30, Reykjavík.

 9. Ella Þóra Jónsdóttir,
kt. 280875-3179, deildarstjóri, 
Vallarási 4, Reykjavík.

 10. Gestur Guðjónsson,
kt. 300672-5669, umhverfi sverk-
fræðingur, Grettisgötu 67, Reykjavík.

 11. Inga Guðrún Kristjánsdóttir,
kt. 231078-3049, uppeldis- og 
menntunarfræðingur, Bakkastöðum 7b, 
Reykjavík.

 12. Guðmundur Halldór Björnsson,
kt. 030974-5229, markaðssérfræðingur, 
Grænlandsleið 25, Reykjavík.

 13. Kristín Helga Magnúsdóttir,
kt. 151089-3809, framhaldsskólanemi, 
Sigtúni 31, Reykjavík.

 14. Sóley Þórmundsdóttir,
kt. 241258-3359, skrifstofumaður, 
Langholtsvegi 81, Reykjavík.

 15. Eiríkur Sigurðsson,
kt. 071170-3659, ráðgjafi , 
Úthlíð 16, Reykjavík.

 16. Fanný Guðbjörg Jónsdóttir,
kt. 290181-5509, stjórnmálafræðinemi, 
Skólavörðustíg 6b, Reykjavík.

 17. Ásgeir Harðarson,
kt. 190458-6019, framkvæmdastjóri, 
Skrauthólum, Kjalarnesi. 

 18. Álfrún Elsa Hallsdóttir,
kt. 250490-2409, nemi, 
Vesturgötu 52, Reykjavík.

 19. Ragnhildur Jónasdóttir,
kt. 160443-3759, fl ugfjarskiptamaður, 
Álftamýri 32, Reykjavík.

 20. Sæmundur Runólfsson,
kt. 281055-4299, framkvæmdastjóri 
UMFÍ, Flókagötu 45, Reykjavík. 

 21. Sigrún Magnúsdóttir,
kt. 150644-2409, fyrrv. borgarfulltrúi, 
Efstaleiti 14, Reykjavík.

 22. Valdimar Kristján Jónsson,
kt. 200834-2409, prófessor, 
Kirkjusandi 3, Reykjavík.

D-listi Sjálfstæðisfl okks:

 1. Illugi Gunnarsson,
kt. 260867-5559, alþingismaður, 
Ránargötu 6a, Reykjavík. 

 2. Pétur H. Blöndal,
kt. 240644-2319, alþingismaður, 
Kringlunni 19, Reykjavík. 

 3. Sigurður Kári Kristjánsson,
kt. 090573-3149, alþingismaður, 
Melhaga 16, Reykjavík. 

 4. Ásta Möller,
kt. 120157-2569, alþingismaður, 
Bleikjukvísl 3, Reykjavík. 

 5. Þórlindur Kjartansson, 
kt. 070776-5969, BA í hagfræði, 
Hringbraut 119, Reykjavík. 

 6. Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen,
kt. 011068-3839, borgarfulltrúi og 
hjúkrunarfræðingur, Hraunteigi 4, 
Reykjavík. 

 7. Guðrún Inga Ingólfsdóttir,
kt. 060772-3639, hagfræðingur, 
Leifsgötu 22, Reykjavík. 

 8. Fanney Birna Jónsdóttir,
kt. 211083-4929, nemi, 
Seljugerði 3, Reykjavík. 

 9. Pétur Hafl iði Marteinsson,
kt. 140773-4929, fótboltamaður, 
Grenimel 2, Reykjavík. 

 10. Diljá Mist Einarsdóttir,
kt. 211287-2689, nemi, 
Hverafold 142, Reykjavík. 

 11. Karólína Snorradóttir,
kt. 121144-7519, skólaliði, 
Ferjubakka 8, Reykjavík. 

 12. Sigríður Finsen,
kt. 071158-2179, hagfræðingur, 
Hlíðarvegi 8, Grundarfi rði.

 13. Magnús Böðvarsson,
kt. 171075-3279, múrarameistari, 
Vogaseli 5, Reykjavík. 

 14. Erla Margrét Gunnarsdóttir,
kt. 100381-4199, byggingatækni-
fræðingur, Aragötu 2, Reykjavík. 

 15. Jón Paul Biscarra del Rosario,
kt. 190281-2139, vaktstjóri, 
Hraunbæ 44, Reykjavík. 

 16. Jóhann Heiðar Jóhannsson,
kt. 080745-2739, læknir, 
Háteigsvegi 8, Reykjavík. 

 17. Guðlaug Björgvinsdóttir,
kt. 300572-3169, kennari, 
Laufengi 23, Reykjavík. 

 18. Kári Sölmundarson,
kt. 230670-4719, sölustjóri sjávarafurða, 
Þórsgötu 18a, Reykjavík. 

 19. Matthildur Skúladóttir,
kt. 121154-5799, glerlistakona, 
Skólavörðustíg 16, Reykjavík. 

 20. Málhildur Angantýsdóttir,
kt. 020738-4219, sjúkraliði, 
Kristnibraut 33, Reykjavík. 

 21. Hilmar Guðlaugsson,
kt. 021230-7319, múrari, 
Rauðhömrum 12, Reykjavík. 

 22. Björn Bjarnason,
kt. 141144-3409, fyrrv. ráðherra, 
Háuhlíð 14, Reykjavík.

F-listi Frjálslynda fl okksins:

 1. Karl V. Matthíasson,
kt. 120852-7799, alþingismaður, 
Flúðaseli 32, Reykjavík.

 2. Helga Þórðardóttir,
kt. 281257-3239, kennari, 
Seiðakvísl 7, Reykjavík.

 3. Karl Sigurðsson,
kt. 310189-3089, námsmaður, 
Glaðheimum 18, Reykjavík.

 4. Margrét Kristín Þorgrímsdóttir,
kt. 070982-4209, húsmóðir, 
Hrísrima 8, Reykjavík.

 5. Hallgrímur Magnússon,
kt. 170149-4249, læknir, 
Grundarstíg 17, Reykjavík.

 6. Diana P. Rostan Viurrarena,
kt. 250961-3679, lögfræðingur, 
Miklubraut 90, Reykjavík.



 7. Árni Grétar Jóhannesson, 
kt. 061283-2699, sölumaður, 
Skerplugötu 10, Reykjavík.

 8. Matthías Leifsson,
kt. 130890-2379, námsmaður, 
Veghúsum 7, Reykjavík.

 9. Reynir Hólm Gunnarsson,
kt. 310583-3089, námsmaður, 
Hátröð 3, Kópavogi. 

 10. Inga Valdís Heimisdóttir,
kt. 231181-4319, nemi, 
Laxakvísl 21, Reykjavík. 

 11. Daníel Ívar Jensson,
kt. 050584-2679, sölumaður, 
Sæbólsbraut 38, Kópavogi. 

 12. Ásdís Sigurðardóttir,
kt. 270150-3579, gjaldkeri, 
Katrínarlind 3, Reykjavík.

 13. Erlingur Þorsteinsson,
kt. 221255-5859, viðskiptafræðingur, 
Hvammsgerði 12, Reykjavík.

 14. Jóhann Sigfússon,
kt. 110558-3929, leigubílstjóri, 
Ásgarði 15, Reykjavík.

 15. Guðlaug Á. Þorkelsdóttir,
kt. 180560-4089, vaktstjóri, 
Æsuborgum 14, Reykjavík.

 16. Reynir Árnason,
kt. 181058-6769, námsmaður, 
Ljósheimum 2, Reykjavík.

 17. Róbert Bjargarson,
kt. 270768-5719, atvinnurekandi, 
Hrísrima 8, Reykjavík.

 18. Jens Guðmundsson,
kt. 080556-3659, kennari, 
Ármúla 32, Reykjavík.

 19. Laufey E.S. Þorsteinsdóttir,
kt. 050855-5899, lögfræðingur, 
Sigtúni 21, Reykjavík.

 20. Gunnar Hólm Hjálmarsson,
kt. 050350-4799, iðnfræðingur, 
Langholtsvegi 101, Reykjavík.

 21. Laufey Erla Kristjánsdóttir,
kt. 170940-2969, húsmóðir, 
Álfheimum 62, Reykjavík.

 22. Kjartan Halldórsson,
kt. 270939-3689, atvinnurekandi, 
Asparfelli 2, Reykjavík.

O-listi Borgarahreyfi ngarinnar 
– þjóðin á þing:

 1. Þráinn Bertelsson,
kt. 301144-3859, rithöfundur, 
Fischersundi 3, Reykjavík.

 2. Katrín Snæhólm Baldursdóttir,
kt. 130663-5169, listakona, 
Sólvallagötu 3, Reykjavík.

 3. Jóhann Kristjánsson,
kt. 260565-4199, rekstrarhagfræðingur 
og skáld, Dalhúsum 107, Reykjavík.

 4. Anna B. Saari,
kt. 240754-8279, kennari, 
Meðalholti 5, Reykjavík.

 5. Sigurður Hr. Sigurðsson,
kt. 201062-5009, hljóðmaður, 
Grundarstíg 4, Reykjavík.

 6. Friðrik Þór Guðmundsson,
kt. 220956-7179, fjölmiðlamaður 
og kennari, Miðstræti 8a, Reykjavík.

 7. Þorvaldur Geirsson,
kt. 161166-5029, kerfi sfræðingur, 
Breiðuvík 8, Reykjavík.

 8. Markús Þórhallsson,
kt. 171164-5759, útvarpsmaður, 
Álftahólum 4, Reykjavík.

 9. Heiða B. Heiðarsdóttir,
kt. 020564-4669, verkefnastjóri, 
Óðinsgötu 21, Reykjavík.

 10. Andrés Helgi Valgarðsson,
kt. 180883-4019, nemandi, 
Neshaga 7, Reykjavík.

 11. Agnar Kristján Þorsteinsson,
kt. 080672-3499, kerfi sfræðingur, 
Rauðarárstíg 34, Reykjavík.

 12. Brynja Dögg Brynjarsdóttir,
kt. 181285-3629, sölufulltrúi, 
Blönduhlíð 13, Reykjavík.

 13. Hrólfur Sigurðsson,
kt. 110872-4969, matvælafræðingur, 
Baldursgötu 30, Reykjavík.

 14. Elva Guðrún Gunnarsdóttir,
kt. 300885-2259, námsmaður,
Víðimel 23, Reykjavík.

 15. Þorsteinn Barðason,
kt. 111153-2729, kennari, 
Sóltúni 30, Reykjavík.

 16. Birgir Grímsson,
kt. 260473-3289, framkvæmdastjóri, 
Fálkagötu 23a, Reykjavík.

 17. Ragnheiður Sumarliðadóttir,
kt. 120460-4559, aðstoðarleikskólastjóri, 
Stakkhömrum 13, Reykjavík.

 18. Ágúst Már Garðarsson,
kt. 290875-5879, matreiðslumaður, 
Hringbraut 90, Reykjavík.

 19. Hörður Ágústsson,
kt. 241079-3849, viðskiptastjóri, 
Bakkagerði 10, Reykjavík.

 20. María Pétursdóttir,
kt. 041273-3059, kennari, 
Hagamel 43, Reykjavík.

 21. Tjörvi Berndsen,
kt. 130273-3009, bókmenntafræðingur, 
Bergþórugötu 8, Reykjavík.

 22. Sigurður Stefánsson,
kt. 101088-3249, nemandi, 
Stakkhömrum 13, Reykjavík.

P-listi Lýðræðishreyfi ngarinnar:

 1. Ástþór Magnússon Wium,
kt. 040853-2519, athafnamaður, 
Vogaseli 1, Reykjavík.

 2. Árni Björn Guðjónsson,
kt. 060439-3039, kaupmaður, 
Hátúni 10b, Reykjavík.

 3. Bergur Þorgeirsson,
kt. 160881-3809, nemi, 
Hávallagötu 23, Reykjavík.

 4. Björn Elmar Guðmundsson,
kt. 080676-3609, bílstjóri, 
Kleppsvegi 76, Reykjavík.

 5. Davíð Geir Gunnarsson,
kt. 100656-0009, veitingamaður, 
Trönuhjalla 5, Kópavogi.

 6. Hafdís Júlía Hannesdóttir,
kt. 080957-2709, skrifstofumaður, 
Laufrima 1, Reykjavík.

 7. Ingibjörg Sunna Þrastardóttir,
kt. 290586-2249, nemi, 
Garðsenda 5, Reykjavík.

 8. Ingvar Geirsson,
kt. 150973-3259, verslunarmaður, 
Hverfi sgötu 78, Reykjavík.

 9. Jón Ívar Guðjónsson,
kt. 130955-2159, verslunarmaður, 
Hraunbæ 42, Reykjavík.

 10. Jórunn Helga Símonardóttir,
kt. 180480-4209, Bowentæknir, 
Hólmgarði 1, Reykjavík.

 11. Kristinn Brynjólfsson,
kt. 271057-5479, húsasmiður, 
Smárarima 12, Reykjavík.

 12. Kristinn Hilmarsson,
kt. 180250-2559, veitingamaður, 
Álfhólsvegi 78, Kópavogi.

 13. Kristján Eðvald Torp,
kt. 090572-4589, athafnamaður, 
Flétturima 12, Reykjavík.

 14. Liusheng Shi,
kt. 220574-2109, bifreiðastjóri, 
Álftamýri 34, Reykjavík.

 15. Magnús Karlsson,
kt. 140853-4619, símvirki, 
Jónsgeisla 5, Reykjavík.

 16. Már Másson Maack,
kt. 060291-3069, nemi, Fjölnisvegi 1, 
Reykjavík.

 17. María Sveinsdóttir,
kt. 220959-2449, húsmóðir, 
Jörfabakka 28, Reykjavík.

 18. Ólöf Eiríksdóttir,
kt. 151035-2139, húsmóðir, 
Berjarima 3, Reykjavík.

 19. Sæmundur Pálsson,
kt. 101249-3529, eftirlitsmaður, 
Brekkugötu 27a, Akureyri.

 20. Smári Brynjarsson,
kt. 221252-5279, framleiðslustjóri, 
Strandgötu 21, Hafnarfi rði.

 21. Sveinn Hauksson,
kt. 271250-4529, bifreiðastjóri, 
Asparfelli 6, Reykjavík.

 22. Þór Ludwig Stiefel,
kt. 050367-3399, markaðshagfræðingur, 
Laugavegi 49a, Reykjavík.

S-listi Samfylkingarinnar:

 1. Jóhanna Sigurðardóttir, 
kt. 041042-4869, forsætisráðherra, 
Hjarðarhaga 17, Reykjavík.

 2. Helgi Hjörvar, 
kt. 090667-4839, alþingismaður, 
Hólavallagötu 9, Reykjavík.

 3. Valgerður Bjarnadóttir, 
kt. 130150-2929, sviðsstjóri, 
Skúlagötu 32, Reykjavík.

 4. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
kt. 070465-5239, alþingismaður, 
Rauðalæk 23, Reykjavík.

 5. Mörður Árnason, 
kt. 301053-7469, íslenskufræðingur, 
Laugavegi 49, Reykjavík.

 6. Baldur Þórhallsson, 
kt. 250168-4389, prófessor, 
Starhaga 5, Reykjavík.

 7. Sigríður Arnardóttir, 
kt. 260765-4269, félags- og 
fjölmiðlafræðingur, Skerplugötu 8, 
Reykjavík.

 8. Pétur Georg Markan, 
kt. 160281-5459, knattspyrnumaður og 
guðfræðinemi, Keldulandi 21, Reykjavík.

 9. Ósk Vilhjálmsdóttir, 
kt. 081062-5369, myndlistarmaður og 
ferðamálafrömuður, Baldursgötu 10, 
Reykjavík.

 10. Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, 
kt. 221067-3989, formaður Kennara-
félags Reykjavíkur, 
Grettisgötu 37, Reykjavík.

 11. Guðrún Birna le Sage de Fontenay, 
kt. 031281-3779, formaður Hallveigar UJ 
í Reykjavík, Silfurteigi 4, Reykjavík.

 12. Georg Páll Skúlason, 
kt. 101066-3559, formaður Félags 
bókagerðarmanna, Eskihlíð 10a, 
Reykjavík.

 13. Helga Vala Helgadóttir, 
kt. 140372-2939, laganemi og formaður 
SffR, Vesturvallagötu 3, Reykjavík.

 14. Kristrún Heimisdóttir, 
kt. 280871-4199, lögmaður, 
Hjarðarhaga 58, Reykjavík.

 15. Jóhann Friðgeir Valdimarsson, 
kt. 121267-4469, óperusöngvari, 
Sóleyjarrima 73, Reykjavík.

 16. Sara María Júlíudóttir, 
kt. 270580-4089, fatahönnuður, 
Nýlendugötu 45, Reykjavík.

 17. Dagný Ming Chen, 
kt. 180764-3489, atvinnurekandi, 
Mýrarseli 6, Reykjavík.

 18. Ingibjörg Stefánsdóttir, 
kt. 221267-4519, verkefnastjóri hjá Mími 
símenntun, Hjarðarhaga 44, Reykjavík.

 19. Ellert B. Schram, 
kt. 101039-3749, alþingismaður, 
Sörlaskjóli 1, Reykjavík.

 20. Unnar Stefánsson, 
kt. 200434-4559, formaður Félags eldri 
borgara í Reykjavík, Háaleitisbraut 45, 
Reykjavík.

 21. Ágúst Ólafur Ágústsson, 
kt. 100377-3659, alþingismaður, 
Rauðagerði 62, Reykjavík.

 22. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
kt. 311254-4809, fyrrv. formaður 
Samfylkingarinnar og ráðherra, 
Nesvegi 76, Reykjavík.

V-listi Vinstri hreyfi ngarinnar – 
græns framboðs:

 1. Katrín Jakobsdóttir,
kt. 010276-3149, menntamálaráðherra, 
Reynimel 82, Reykjavík.

 2. Árni Þór Sigurðsson,
kt. 300760-4579, alþingismaður, 
Tómasarhaga 17, Reykjavík.

 3. Álfheiður Ingadóttir,
kt. 010551-4719, alþingismaður, 
Fjólugötu 7, Reykjavík.

 4. Auður Lilja Erlingsdóttir,
kt. 230879-6139, stjórnmálafræðingur, 
Guðrúnargötu 7, Reykjavík.

 5. Davíð Stefánsson,
kt. 141073-4789, rithöfundur, 
Flókagötu 16, Reykjavík.

 6. Anna Ólafsdóttir Björnsson,
kt. 040652-4349, sagnfræðingur, 
Blátúni 1, Álftanesi.

 7. Brynja Björg Halldórsdóttir,
kt. 280690-2449, háskólanemi, 
Álfheimum 60, Reykjavík.

 8. Kristján Ketill Stefánsson,
kt. 110279-5909, háskólakennari, 
Eggertsgötu 18, Reykjavík.

 9. Ásgrímur Angantýsson,
kt. 030872-5849, málfræðingur, 
Álfheimum 48, Reykjavík.

 10. Kjartan Jónsson,
kt. 020560-3639, þýðandi, 
Barmahlíð 32, Reykjavík.

 11. Sigríður Pétursdóttir,
kt. 021053-3769, kennari, 
Dýjahlíð, Kjalarnesi.

 12. Friðrik Atlason,
kt. 051275-4389, forstöðumaður, 
Hjarðarhaga 29, Reykjavík.

 13. René Biasone,
kt. 020170-2209, landfræðingur, 
Víðimel 44, Reykjavík.

 14. Ellen Kristjánsdóttir,
kt. 080559-8019, tónlistarkona, 
Skaftahlíð 7, Reykjavík.

 15. Salmann Tamimi,
010355-7889, tölvunarfræðingur, 
Dalseli 34, Reykjavík.

 16. Guðrún Eva Mínervudóttir,
kt. 170376-3909, rithöfundur, 
Lindargötu 56, Reykjavík.

 17. Sjöfn Ingólfsdóttir,
kt. 170739-2139, bókavörður, 
Langholtsvegi 202, Reykjavík.

 18. Heimir Björn Janusarson,
kt. 240862-5069, garðyrkjumaður, 
Hringbraut 85, Reykjavík.

 19. Ásdís Benediktsdóttir,
kt. 210847-3249, búðarkona, 
Vesturvallagötu 1, Reykjavík.

 20. Halldóra H. Kristjánsdóttir,
kt. 020628-4489, sjúkraliði, 
Mánatúni 4, Reykjavík.

 21. Páll Bergþórsson,
kt. 130823-7349, veðurfræðingur, 
Byggðarenda 7, Reykjavík.

 22. Margrét Guðnadóttir,
kt. 070729-3779, veirufræðingur, 
Rofabæ 29, Reykjavík.

Landskjörstjórn, 17. apríl 2009.
Ástráður Haraldsson, formaður,

Bryndís Hlöðversdóttir, varaformaður,
Hrafnhildur Stefánsdóttir,

Hervör Þorvaldsdóttir,
Þórður Bogason.
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9. HVER
VINNUR!

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

SENDU SMS ESL UBV
Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

 149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Magnaður spennutryllir
frá framleiðandanum

Michael Bay.

FRUMSÝND 22.4.2009

Ég hef eiginlega aldrei haft smekk 
fyrir raunveruleikaþáttum. Líklega 
má útskýra það að hluta til með því 

að þessir raunveruleikaþættir eru ekkert 
sérstaklega raunverulegir, og að hluta til 
með því að þeir eru alltaf eins, og verða 
því mjög fljótt leiðigjarnir. Með góðum 
vilja var hægt að horfa á fyrstu þáttarað-
irnar af Survivor og Amazing Race. Jafn-
vel America´s Next Top Model og Bachelor 
voru þolanlegir, eða þolanlegri allavega. 
En eftir því sem líður á verða þessir þætt-
ir drepleiðinlegir. 

Einn þáttur stendur þó upp úr í öllu 
þessu flóði. Það er breski þátturinn Brit-
ain´s Got Talent, sem mér vitanlega er 
hvergi sýndur hér á landi. Það kemur ekki 
að sök af því að allt það besta úr honum 
má finna á netinu, bæði á YouTube og á 
heimasíðu þáttarins. Í þessum þætti hefur 
líklega tekist að finna krúttlegasta fólk 

Bretlands og koma því í sjónvarpssal. 
Þátturinn er líka ólíkur flestum raunveru-
leikaþáttum að því leyti að í honum er oft 
hægt að finna góðan boðskap. Í fyrstu 
þáttaröðinni sigraði feiminn starfsmað-
ur í símabúð í keppninni. Í fyrra lenti svo 
þrettán ára strákur, sem hafði verið lagður 
í einelti vegna söngáhugans, í þriðja sæti 
og fleiri hafa vakið mikla athygli þrátt 
fyrir að hafa ekki náð jafn langt. Fræg-
asta og nýjasta dæmið er svo hin tæp-
lega fimmtuga Susan Boyle, sem kom, sá 
og sigraði í áheyrnarprufunum í ár. Hún 
kennir okkur ekki bara að dæma ekki bók-
ina eftir kápunni, heldur er hún líka gott 
dæmi um nægjusemi. Á einni viku hafa 
26 milljónir manna horft á myndbrotið 
af henni syngja í prufunum. Þar sem hún 
sjálf á hvorki GSM-síma né tölvu þurfti 
hún að fara í heimsókn til vinar síns til 
þess að sjá sjálfa sig syngja.

Bretar hafa hæfileika

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus 
kynnir: 

Það sem 

karlmenn 
vilja alls 

ekki 
gera!

Í dag: 
Verslunarferðir.

Af hverju? Þeir geta 
fuðrað upp og dáið 
hræðilegum dauð-

daga!

Ææææ!

Ætla foreldrar 
þínir að kaupa 
þennan fyrir 

þig?

Þegar ég 
verð átján.

Flott!

Hvað með 
aukahlutina?

Hvað 
heldur þú?

Drengur! 
Sjáðu 

línurnar á 
honum!

Eruð þið að tala um bíla?

Nei, 
gemsa.

Get ég frekar 
fengið þetta í 

klinki...

Störukeppnin heldur 
áfram...

Komdu nær... 
komdu nær...

Vá, ég sé sjálfan mig í 
augunum á þér!

FRÁBÆRT! Þú 
verður að láta 
mömmu fá 
uppskriftina!

Auðvitað! 
Ég geng frá 
því núna.

Hann er 
hrifnastur af 
frönsku eld-

húsi en hann 
fæst alveg til 
að borða taí-
lenskan mat, 
kínverskan og 
jafnvel mat 
frá Eþíópíu.

Kæra Vanda, 
vinsamlegast 

hafðu í huga að 
Birgir er sérstak-
ur þegar kemur 

að mat.

Banki
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Bandaríska ungstirnið Zac Efron 
hefur greint frá því að hann ætli 
ekki að hasla sér völl í tónlistinni, 

í það minnsta 
ekki í nánustu 
framtíð.

Í samtali við 
People.com 
segir Efron 
að hann muni 
kannski gefa 
út plötu en þá 
eingöngu þegar 
honum hefur 
tekist að læra 

að skrifa nóturnar og textana 
sjálfur. „Ég ætla ekki að þykjast 
vera eitthvert tónlistarséní en 
ég vil að tónlistin komi frá mér 
sjálfum en ekki einhverjum laga-
höfundum og framleiðendum,“ 
segir Efron og bætir því við að 
hann hafi varla tíma til að sinna 
tónlistinni. „Ekki í augnablikinu, 
ég hef engan lausan tíma.“

folk@frettabladid.is

> FÉKK SÝKINGU Í TÁNA

Kate Moss hefur verið bannað að 
neyta áfengis eftir að hún fékk sýk-
ingu í stóru tána. Samkvæmt heim-
ildum breska dagblaðsins The Sun 
er hin 35 ára fyrirsæta á sterk-
um sýklalyfjum vegna slæmrar 
sveppasýkingar sem hún fékk eftir 
fótsnyrtingu á snyrtistofu í China-
town í New York. Kate fer vana-
lega á snyrtistofur á fínustu hótel-
um borgarinnar og er nú sögð sjá 
mikið eftir því að hafa ekki farið 
á fínni snyrtistofu.

Bandaríska leikkonan Michelle 
Rodriguez hefur tekið af öll tví-
mæli um að hún sé lesbía. Hún 
kunni vel við menn sem elski 
mömmu sína. Rodriguez hefur 
lengi verið á milli tannanna á slúð-
urblöðum fyrir kynhneigð sína 
og var meðal annars bendluð við 
aðra leikkonu, Kristönnu Loken. 
Hún vísar því alfarið á bug og 
segist vera að leita sér að góðum 
manni. „Ég þoli ekki gaura, þeir 
horfa á mig eins og þeir vilji bara 
nota mig líkamlega og mér verður 
bara óglatt,“ segir Michelle í sam-
tali við tímaritið Latina. „Ég er á 
höttunum eftir karlmanni sem ber 
virðingu fyrir móður sinni en það 
er erfitt að finna menn sem ekki 
eru karlrembur.“

En Michelle hefur ekki í hyggju 
að giftast þeim rétta. „Ég trúi 
ekki á skuldbindingu, það er eins 
og að fela einhverjum öðrum að 
sjá um þína eigin hamingju. Þetta 
snýst bara um að hafa einhvern á 

köldum vetrardegi og vita til þess 
að ef einhver er að abbast upp á þig 
muni maðurinn þinn sjá um þann 
sama. Að öðru leyti sé ég ekki til-
ganginn með hjónabandi.“

Er ekki lesbía

ER GAGNKYNHNEIGÐ Michelle Rodrigu-
ez segist vera fyrir menn sem séu góðir 
við mömmu sína. Hún trúir hins vegar 
ekki á hjónabandið.

Aðstandendur Universal-kvik-
myndaversins varpa öndinni 
væntanlega léttar eftir að kvik-
myndaeftirlit Bandaríkjanna 
ákvað að lækka aldurstakmark-
ið á gamanmynd Sacha Baron 
Cohen um tískufríkið Bruno. 
Kvikmyndaeftirlitið hafði séð 
frumútgáfuna og taldi nokkuð 
ljóst að þessi kvikmynd væri 
alls ekki við hæfi barna yngri 

en sautján ára. Þetta hefði þýtt 
mikið tekjutap fyrir Universal-
menn enda voru þeir með doll-
aramerkin í augunum í ljósi vel-
gengni fyrri myndar Cohen um 
sjónvarpsmanninn Borat.

Kvikmyndin verður frum-
sýnd í júlí í Bandaríkjunum 
og er hennar beðið með mikilli 

óþreyju. Þetta hefur hins vegar 
reynst þyrnum stráð ferðalag 
fyrir Cohen því hann þurfti 
að eyða mörgum klukkutím-
um í klippiherberginu ásamt 
leikstjóranum Larry Charles við 
að finna lausnir á þessum dýr-
keypta vanda. Cohen hyggst hins 
vegar eiga þær senur sem klippt-
ar verða út en samkvæmt Holly-
wood Report munu þær vera 
ansi djarfar. Ein þeirra 
sýnir meðal annars hvar 
Bruno reynir að tæla 
annan mann til lags 
við sig og í annarri 
læðist hann nak-
inn inn í tjald hjá 
amerískum veiði-
manni. 

Bruno fær leyfi í Ameríku

ZAC EFRON

Bandaríska kvikmyndahetjan 
Paul Newman hefur verið vígð 

inn í frægðarhöll Connecticut-
ríkis. Newman, sem lést í 
september árið 2008, var mörg-
um harmdauði enda einhver 
fremsti kvikmyndaleikari sög-
unnar og þá hafði hann lagt sitt 
af mörkum til að bæta samfélag-
ið í gegnum vörur sínar; New-
man‘s Own.

Hann er ekki í slæmum 
félagsskap í frægðarhöllinni 
en meðal þeirra sem þar er að 
finna má nefna Katherine Hep-
burn, Mark Twain og hafna-
boltagoðsögnina Jackie Robin-
son.

Newman 
heiðraður

Efron bíður 
með tónlistina

EKKI JAFN BÖNNUÐ Bruno, 
nýjasta kvikmynd Sacha Baron 

Cohen, hefur fengið svokallaðan 
R-stimpil hjá bandaríska kvikmynda-

eftirlitinu. Þetta þýðir að fólk yngra en 
sautján ára má sjá hana með foreldrum 
sínum eða forráðarmönnum.
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25. – 26. maí

66.900kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, hótelgisting í eina nótt ásamt 
morgunverði og miði á tónleikana.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, hótelgisting í tvær nætur 
ásamt morgunverði og miði á tónleikana.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Beyoncé

02-höllinni London

02-höllinni London
Verð á mann í tvíbýli

Verð á mann í tvíbýli

76.900kr.

12. – 14. júní

Britney Spears

26 maí

TÓNLEIKAR
með Express ferðum

www.xs.is
Helgi Hjörvar
2. sæti í Reykjavík norður

Oddný Guðbjörg Harðardóttir 
2. sæti í Suðurkjördæmi

Velferðarbrú
 fyrir heimilin 

Velferðarbrúin hjálpar heimilunum í landinu yfir tímabil erfiðleikanna. Brúin saman-
stendur af mörgum markvissum aðgerðum sem styðja heimilin í landinu og liðsinna 
þeim sérstaklega sem komast í vanda. Þannig nýtum við takmarkaða fjármuni 
þjóðarinnar best. Höldum áfram! Traust velferðarbrú er ábyrga lausnin á vandanum.

Samkvæmt breskum fjölmiðlum 
situr Amy Winehouse nú sveitt við 
skriftir. Ekki er hún þó að skrifa 
ævisöguna, þótt slíkt rit yrði 
eflaust forvitnilegt, heldur ljóð um 
sína bitru reynslu af sviðsljósinu 
og sambandinu við Blake Fielder-
Civil. Amy var nánast stanslaust í 
fréttum fyrir nokkrum mánuðum 
fyrir taumlausa eiturlyfjaneyslu 
og áfengissýki. Hún hefur nú að 
einhverju leyti snúið við blaðinu 
og drekkur í sig sól og sand á eyj-
unni St. Lucia í Karíbahafinu.

Breska blaðið Daily Star hefur 
eftir heimildarmanni sínum að það 
séu einmitt hinar hvítu strendur 
og afslappað andrúmsloft eyjar-
skeggja á St. Lucia sem hafi orðið 
Winehouse að innblástri. „Þetta 
hefur hreyft við henni og hún hefur 
fundið kjarkinn aftur til að skrifa,“ 
hefur Daily Star eftir heimildar-
manni sínum. „Pete Doherty sagði 
við hana að ljóð væru besta leiðin 
til að vinna sig út úr vandræðum 
og tjá sig, þannig að henni fannst 
ljóðabók besta ráðið í stöðunni,“ 
bætir heimildarmaðurinn við.

Amy Winehouse 
skrifar ljóð

YRKIR Í KARÍBAHAFINU Amy Winehouse 
nýtur sólarinnar í Karíbahafinu og yrkir 
ljóð um lífsreynslu sína.

NORDICPHOTOS/GETTY

Sir Michael Caine hefur viður-
kennt að hann hafi lækkað launa-
kröfur sínar umtalsvert fyrir 
kvikmyndina Is Anybody There?. 
Ástæðan er sú að handritið fékk 
hann til að fella tár. Is Any-
body There? fjallar um strák 
sem elst upp á elliheimili en 
Caine leikur töframann sem 
er hættur störfum. Handritið 
hafði svo sterk áhrif á Caine 
að hann átti ekki í neinum 
erfiðleikum með að leika 
í myndinni. „Yfirleitt leik 
ég ekki í svona litlum 
myndum en handritið 
var bara stórkostlegt,“ 

segir Caine. Þetta er eina hand-
ritið sem hefur bókstaflega fengið 
mig til að gráta. Og trúið mér, ég 
felli ekki tár svo auðveldlega.“

Myndin er framleidd af David 
Heyman, sem á heiðurinn af 

Harry Potter-kvikmyndun-
um. Caine hefur lýst því yfir 
að hlutverkið sé tileinkað vini 
sínum sem nýverið tapaði bar-

áttunni við Alzheimer-
sjúkdóminn.

Lækkaði í launum

FRÁBÆRT HANDRIT
Michael Caine þykir 
sýna stórleik í kvik-
myndinni Is Anybody 
There?



SKATTAHÆKKANIR
Það boðar vinstri stjórn!

Samfylkingin og Vinstri grænir
áforma skatta ofan á staðgreiðsluskatta

1. Hátekjuskattur á laun yfir 500 þúsund krónum

Hátekjuskattur vinstra manna leggst m.a. á iðnaðarmenn, vélavinnufólk, tölvufræðinga, lyfja- og meinafræðinga,
lækna, byggingarmenn og arkítekta fyrir utan yfirmenn og stjórnendur í atvinnulífinu.

Hátekjuskatturinn leggst þungt á barnafjölskyldur og þá sem auka við sig vinnu til að standa skil á skuldum. Auk þess er
hann vinnuletjandi og dregur úr framleiðslu þegar síst skyldi. Hætta er á atgervisflótta úr landi.

2. Eignaskattur 2%
Eign Nýr skattur

20 mkr. 400.000
30 mkr. 600.000
40 mkr. 800.000
50 mkr. 1.000.000
60 mkr. 1.200.000

3. 40% hækkun fjármagnstekjuskatts á fjármagnstekjum yfir 120.000 krónum
Fjármagnstekjuskattur verður til þess að draga úr sparnaði almennt en hann er grunnurinn að endurreisn samfélagsins.

4. Hækkun skatta á fyrirtæki
Koma verður hjólum atvinnulífsins af stað en ekki beita hamlandi aðgerðum gegn atvinnulífinu. Auknar skattbyrðar leiða

til uppsagna og samdráttar.

Vinstri menn vilja lækka laun og hækka skatta. Hverjir eiga að borga skatta vinstri manna þegar allir eru komnir á
vonarvöl?

Við viljum ekki skattpínt þjóðfélag!

Áhugafólk um endurreisn Íslands

+

+

+

+

+

Hugmyndir vinstri manna um eignaskatt bitna á fjölskyldufólki og eldri borgurum.
Þeir sem fjármagna „velferðarbrú” vinstri manna breytast úr greiðendum í
þiggjendur.

Mánaðarlaun Skattur núna Viðbót á ári Alls á ári
600.000 180.995 36.000 2.207.940
700.000 218.195 72.000 2.690.340
800.000 255.395 168.000 3.232.740
900.000 292.595 264.000 3.775.140

1.000.000 329.795 360.000 4.317.540

Mánaðarlaun
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
12
L
L
12
L
L
L

17 AGAIN     kl.  5.50 - 8 - 10
DRAUMALANDIÐ   kl. 5.50
FAST AND FURIOUS   kl. 10
I LOVE YOU MAN    kl. 8

L
L
12
12

17 AGAIN     kl.  5.40 - 8 - 10.20
17 AGAIN LÚXUS    kl.  5.40 - 8 - 10.20
I LOVE YOU MAN    kl.  5.40 - 8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ   kl. 5.50 - 8
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl. 3.50
FAST AND FURIOUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
MONSTERS VS ALIENS 3D kl. 3.40 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS kl. 3.40 ísl. tal
MALL COP kl. 3.40 - 10.10

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

L
12

12
14
L
L
12
L
L

DRAUMALANDIÐ   kl. 6 - 8 - 10
STATE OF PLAY   kl. 8 - 10.30
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 17. APRÍL - 4. MAÍ
BIGGER STRONGER FASTER   kl. 6    ótextuð
HUNGER    kl. 6    ótextuð
YOUNG AT HEART  kl. 6    ótextuð
ME AND BOBBY FISHER   kl. 8    ísl. texti
DIE WELLE   kl. 8   enskur texti 
MAN ON WIRE   kl. 10    ísl. texti
FLASH OF GENIUS   kl. 10  ísl. texti

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
7
L
12
12

FAST AND FURIOUS   kl. 5.50 - 8 - 10.10
MALL COP kl. 8 - 10.10
DRAGONBALL   kl. 6 - 8
MARLEY AND ME    kl. 8 - 10.20
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 10
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.30

OPNUNARMYNDIN

Eftir Friðrik Guðmundsson

EMPIRE TOTAL FILM

UNCUT

OPNUNARM

17 AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

17 AGAIN kl. 8 - 10:20 VIP
I LOVE YOU MAN kl. 5:40  - 8 - 10:20 12

PUSH kl. 8 - 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS ísl. tali kl. 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 5:50 L

FAST & FURIOUS kl. 8 - 10:20 12

KNOWING kl. 8 - 10:20 12

DUPLICITY kl. 5:40 12

GRAN TORINO kl.5:50 VIP

STATE OF PLAY                     kl. 6 - 8 - 10:20 12

LET THE RIGHT ONE IN kl. 8 - 10:20 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6(3D) L

MONSTERS VS ALIENS m/ensku tali kl. 6(3D)  (ótextuð) L

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 9 16

PUSH kl. 6 - 8 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6 L

KNOWING kl. 8 12

MALL COP kl. 8 - 10:10 12

LAST CHANCE HARVEY kl. 8 L

KILLSHOT kl. 10:10 16

FAST AND FURIOUS kl. 8 - 10:20 12 

ELEGY kl. 8 L

ARN THE KNIGHT TEMPLAR m/ísl. tali kl. 10:20 L

MYND SEM 
SKILUR EFTIR 

VARANLEG 
SPOR Í HUGUM 
ÁHORFENDA!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STATE OF PLAY kl. 8 og 10.30 12

17 AGAIN kl. 6, 8 og 10 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 og 10.15 12

FRANKLÍN - Ísl. tal kl. 6 L

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 6 - Ísl tal L

EINNIG
SÝND Í 
3D

„Norðurlöndin sýndu bókinni mik-
inn áhuga og ég seldi hugmyndina 
til erlends forlags sem er nú þegar 
að vinna að því að láta hana endur-
fæðast í tveimur löndum,“ segir 
Snæfríður Ingadóttur höfundur 
bókarinnar 50 crazy things to do 
in Iceland sem er nú verið að stað-
færa í Noregi og í London. Í bók-
inni sem kom út hér á landi síðasta 
vor, er ferðamönnum bent á ýmsa 
óhefðbundna hluti sem hægt er að 
gera og er oft ekki talað um í hefð-
bundnum ferðamannabókum.

„Marte Östmoe, norskur blaða-
maður skrifar bókina 50 crazy 
things to do in Norway sem kemur 
út í vor, en Ben Murray, bresk-
ur blaðamaður skrifar bókina 50 
crazy things to do in London. Bæk-
urnar líta eiginlega alveg eins út 

og sú íslenska, en í þeirri norsku 
eru til dæmis hugmyndir að kreisí 
hlutum sem hægt er að gera þar, 
svo sem fara á rottuveiðar í Osló, 
knúsa skógarbjörn, geimveru-
leit og fleira,“ útskýrir Snæfríður 

sem fylgdist vel með framleiðslu-
ferlinu, en sjálf bjó hún í Noregi 
um árabil.

Tvær nýjar bækur eru einn-
ig væntanlegar frá Snæfríði í 
sumar. Sú fyrri heitir 50 roman-
tic things to do in Iceland og hefur 
að geyma hugmyndir á borð við að 
gista í torfbæ og gerast skálavörð-
ur á hálendinu, en sú seinni heit-
ir 50 things to taste in Iceland og 
hefur að geyma ábendingar um 
mat svo sem svið, bjúgu og hákarl. 
„Bókunum seinkaði talsvert út af 
efnahagsástandinu, en koma út 
fljótlega. Auk þess sem nýtt upp-
lag af 50 crazy things to do in Ice-
land er á leiðinni til landsins, svo 
túristarnir geta rifið þetta út í 
sumar,“ segir Snæfríður og bros-
ir.  -ag

Túristabækur njóta vinsælda

„Eftir að við gerðum samning við Fat Northerner 
Records í Bretlandi fórum við á tónleikaferðalag 
þar sem fulltrúi frá STEP Records í Tíblisi í Georg-
íu sá okkur spila,“ segir Roland Hartwell um hljóm-
sveit sína Cynic Guru. Hljómsveitin hefur verið á 
plötusamningi hjá Fat Northerner Records frá því 
2005 og heldur út til Georgíu 15. maí, þar sem henni 
hefur verið boðið að spila á rokktónlistarhátíð þar í 
landi.

„Það eru komin þrjú ár síðan þau sáu okkur spila 
og hafa allar götur síðan reynt að fá okkur til að 
koma og halda tónleika. Nú loksins er það að verða 
að veruleika eftir að menningarmálaráðuneytið og 
forseti Georgíu ákváðu að styrkja þessa hátíð, en 
okkur verður flogið út í gegnum París og allt uppi-
hald greitt meðan á hátíðinni stendur,“ segir Roland. 

Tónleikarnir fara fram á 15.000 manna tónleika-
stað sem kallast Open Air og aðstandendur hátíðar-
innar hafa leigt hljóð- og ljósabúnað frá Úkraínu því 
ekki var til nægur búnaður í Georgíu fyrir svo stóra 
hátíð. 21 hljómsveit mun koma fram alls staðar að 
úr heiminum, en „Cynic Guru verður eina íslenska 

hljómsveitin,“ útskýrir Roland. „Þetta er mjög góð 
tímasetning fyrir okkur því við erum um það bil að 
fara að gefa út okkar aðra plötu hér á landi,“ bætir 
hann við.  - ag  

Cynic Guru spilar í Georgíu

BOÐIÐ Á TÓNLISTARHÁTÍÐ Cynic Guru verður eina íslenska 
hljómsveitin sem kemur fram á rokktónlistarhátíðinni 
í Georgíu 15.-17. maí, þar sem 21 hljómsveit mun stíga á stokk.

TVÆR BÆKUR VÆNTANLEGAR Í sumar 
koma út bækurnar 50 romantic things 
to do in Iceland og 50 things to taste in 
Iceland, eftir Snæfríði.

Ljósmyndarinn Joseph 
Henry Ritter hefur komið 
víða við á fjölskrúðugum 
ferli og myndað stjörnur 
eins og Umu Thurman og 
Isabellu Rosselini. Þessa 
dagana stendur yfir sýn-
ing í Start Art gallerí á 
myndum hans af íslenskum 
mótmælunum í janúar.

„Quentin Tarantino og fleiri sem 
ég hef unnið með á tökustað höfðu 
sagt mér frá Íslandi og hvað það 
væri stórkostlegt land. Ég ákvað 
því að koma og kynna mér landið,“ 
segir Joseph eða Joe eins og hann er 
jafnan kallaður. Joe hefur í um 30 
ár unnið sem ljósmyndari við Holly-
wood-kvikmyndir og þykir einn sá 
besti í sínu fagi. Meðal mynda sem 
Joe hefur komið að má nefna Pulp 
Fiction, Barton Fink og Wayne´s 
World. „Þetta er frábært land og 
ég hef tekið þátt í ýmsu skemmti-
legu síðan ég kom, svo ég tali nú 
ekki um þessi mögnuðu en friðsömu 
mótmæli. Ég er sjálfur frá Brook-
lyn, einum byltingarkenndasta stað 
veraldar, og veit hvað þetta var sér-
stakt.“ 

Start Art er samstarfsverkefni 
sex starfandi listakvenna og mun 
Joe vinna með galleríinu áfram 
þar sem næst á dagskrá er verk-
efnið Lauga Vegur - fjölgjörningur 
á Listahátíð þar sem gamli tíminn 
verður tekinn fyrir þegar þvotta-
laugarnar voru og hétu þar sem 
Laugavegurinn er nú.

„Ég hef svona komið mér í það 
sem mér hefur þótt spennandi og 
meðal annars myndað fyrir sýn-
ingu Verslunarskólans - Stardust.“ 
Joe hefur einnig myndað Jóhönnu 
Guðrúnu Eurovision-fara í kringum 
Madonnu-sýninguna sem og Eurov-
isionkeppnina sjálfa, en hann segir 
Jóhönnu hafa orðið eina af sínum 
nánustu vinum á Íslandi, þrátt fyrir 
að aldursmunurinn sé rúm 30 ár. 

„Jóhanna er kannski 19 ára en hún 
er fertug í anda, hún er ótrúlega 
andlega þroskuð. Ég hef kynnst for-
eldrum hennar og kærasta og þetta 
er allt ótrúlega gott fólk. Ég var 
með henni í kringum Eurovision 
hér heima og myndaði hana þegar 
hún var að hafa sig til og undirbúa 
sig baksviðs. Ég hef fulla trú á að 
hún verði ofarlega úti í Moskvu.“

Jóhanna Guðrún er ekki eina 

dívan sem Joe hefur myndað því til 
að mynda hreifst Isabella Rossel-
ini svo af myndum hans úti í Holly-
wood að hún bað hann um að mynda 
sig prívat og persónulega en mynd-
ir hans af Rosselini og kvikmynda-
goðsögnunum Roger Corman og 
John Houston verða boðnar upp til 
styrktar baráttunni gegn alnæmi 
á Venice Beach í Kaliforníu síðar í 
apríl.   juliam@frettabladid.is

Vinur Jóhönnu Guðrúnar 
myndar stjörnur í Hollywood

HEFUR KOMIÐ VÍÐA VIÐ Jospeh Henry Ritter gerði handrit að þekktri kult-kvikmynd 
frá níunda áratugnum, The Toxic Avantage, en þannig komst hann í kynni við Quent-
in Tarantino. Tarantino sagði Joseph svo að hann yrði að heimsækja Ísland og sjá 
land og þjóð. 

MÓTMÆLIN MEÐ AUGUM JOE Í Start Art gallerí má meðal annars sjá þessa mynd 
Josephs Ritter af lögregluþjóni sem gefur sér tíma til að mynda mótmælin á símann 
sinn. MYND/JOSEPH RITTER



Tekur þitt framboð stöðu 
með heimilunum?

Forsendur gengis- og verðtryggðra lánasamninga eru brostnar
Ýmislegt bendir til þess að lánastofnanir hafi á undanförnum árum stuðlað með beinum hætti að óeðlilegum hækkunum á höfuðstóli gengis- og 
verðtryggðra lána.  Slíkt hefur gerst í gegnum gengishrun krónunnar með tilheyrandi verðbólguskoti. 

Stjórnvöldum ber að leiðrétta tafarlaust þá eignaupptöku sem þar á sér stað. Efnahagsvandi íslenskra heimila hlýtur að teljast alvarlegur, þegar 42%
heimila eru með neikvæða eða afar takmarkaða eiginfjárstöðu (tekið er mið af fasteignamati um síðustu áramót).
Verði ekki gripið til fyrirbyggjandi aðgerða er líklegt að heimilum með neikvæða eiginfjárstöðu fjölgi verulega. Um 80% heimila eru með gengis- eða 
verðtryggð veðlán vegna fasteigna og eru því meirihluti kjósenda.  Heimilin eiga rétt á skýrum svörum og nú dæmir hver fyrir sig. 

Hér að neðan eru samantekin svör framboðanna sem bárust Hagsmunasamtökum Heimilanna. 
Svörin í fullri lengd má lesa á heimasíðu samtakanna, www.heimilin.is 

Hagsmunasamtök
Heimilanna

Vertu með og skráðu þig strax í Hagsmunasamtök Heimilanna á heimasíðunni www.heimilin.is

FLOKKUR

Leiðrétta gengis- og 
verðtryggð veðlán 
heimilanna?

Leysa brýnan vanda 
vegna gengistryggðra 
veðlána?

Leysa ört vaxandi 
vanda vegna 
verðtryggðra veðlána?

Jafna stöðu og 
ábyrgð milli 
lántakenda og 
lánveitenda
veðlána?

Tíma-
setning

FRAMSÓKNAR-
FLOKKURINN

20% afskrift af höfuðstóli 
bæði gengis- og 
verðtryggðra húsnæðislána.

20% afskrift af höfuðstóli 
bæði gengis- og verðtryggðra 
húsnæðislána.

20% afskrift af höfuðstóli 
bæði gengis- og 
verðtryggðra húsnæðislána.

Hugmynd um að 
bæði lánveitendur 
og lánþegar deili 
tímabundið kostnaði 
vegna verðtryggingar.

1. júní 
2009.

SJÁLFSTÆÐIS-
FLOKKURINN

Lækkun greiðslubyrði um 
50% í þrjú ár sem borguð 
er til baka síðar. Aðlögun að 
upphaflegri greiðslubyrði 
á næstu þremur árum.
Lenging láns um 6 ár

Bjóða að skipta 
gengistryggðum lánum í 
lán í íslenskum krónum.
Greiðsluaðlögun.

Endurskoða kerfi 
verðtryggðra lána, auka vægi 
óverðtryggðra lána.

Hafa ekki útilokað 
höfuðstólslækkun ef 
annað dugar ekki.

Ekki
tiltekið.

FRJÁLSLYNDI 
FLOKKURINN

Leiðrétta verðtrygginguna 
aftur í tímann með 
því að taka þann 
hluta verðtryggingar 
húsnæðislána einstaklinga 
sem er umfram 5% og 
leggja inn á biðreikning.

Umbreyta myntkörfulánum 
í íslensk lán. Höfuðstóll 
lækkaður og greiðslubyrðin 
aðlöguð að greiðslugetu 
fólks.

Afnema verðtrygginguna. Vilja jafna ábyrgð, 
sbr. önnur svör.

Strax eftir 
kosningar.

BORGARA-
HREYFINGIN

Færa vísitölu 
verðtryggingar til janúar 
2008.

Breyta í ISK og síðan færa 
niður til samræmis við 
verðtryggð lán.

Raunvextir á verðtryggðum 
lánum verði að hámarki 2% 
- 3%.  Verðtryggingarákvæði 
verði síðar afnumin.

Innifalið í öðrum 
aðgerðum.

Strax eftir 
kosningar.

LÝÐRÆÐIS-
HREYFINGIN

Íbúðalánasjóður yfirtaki 
eignir þeirra sem vilja og 
geri kaupleigusamning við 
viðkomandi.  Greiðsluþol 
metið.

Íbúðalánasjóður yfirtaki 
eignir þeirra sem vilja og 
geri kaupleigusamning við 
viðkomandi.  Greiðsluþol 
metið.

Greiðsluþol metið og 
það notað til að ákvarða 
greiðslugetu lántakanda.

Greiðsluþol metið 
og það notað til að 
ákvarða greiðslugetu 
lántakanda.

Ekki
tiltekið.

SAMFYLKINGIN Með almennum aðferðum 
og sértækum í þágu hinna 
verst stöddu.

Beita greiðslujöfnun og 
greiðsluaðlögun fyrir þá verst 
settu.

Með greiðsluaðlögun. Innifalið í öðrum 
aðgerðum.

Á allra 
næstu
dögum.

VINSTRHREYFINGIN
GRÆNT FRAMBOÐ.

Skapa aðstæður fyrir 
lántaka til að geta haldið 
áfram að greiða af 
skuldbindingum sínum.

Beita greiðslujöfnun og 
greiðsluaðlögun fyrir þá verst 
settu.

Vilja skoða að frysta 
tímabundið hluta hækkunar 
höfuðstóls og geyma án 
verðbóta og vaxta. Afnám 
verðtryggingar í áföngum.

Innifalið í öðrum 
aðgerðum.

Ekki
tiltekið.
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Margrét Lára Viðarsdóttir var í byrjunarliði 
Linköping sem gerði 2-2 jafntefli við Stattena 
í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í gær. 
Þetta var í fyrsta sinn á tímabilinu sem Mar-
grét Lára var í byrjunarliðinu en hún hefur á 
sínum ferli annars ekki þurft að þola mikla 
bekkjarsetu.

„Loksins,“ sagði hún í samtali við Frétta-
blaðið í gær. „Það var frábært að fá að spila 
og vera í byrjunarliðinu. Úrslit leiksins voru 
hins vegar ekki eins góð þar sem við vorum 
miklu sterkari aðilinn í leiknum. Þær fengu 
tvær skyndisóknir í leiknum, fengu víti í 
annarri og skoruðu úr hinni.“

Hún segist ágætlega sátt við eigin frammi-
stöðu í leiknum en fannst að hún hefði átt 
að skora. „Ég fékk tvö dauðafæri í leiknum 
og hefði átt að skora. Þetta var ekki alveg 
eins og ég hefði viljað þar sem ég var nú í 

byrjunarliðinu en ég vona að ég fái annað 
tækifæri í næsta leik og geri betur þá.“

Hún segir mikla samkeppni ríkja um 
stöður í byrjunarliðinu. „Sérstaklega í 
framlínunni þar sem liðið er með bæði 
danskar og sænskar landsliðskonur 
í sókninni. Þjálfarinn veðjaði 
frekar á þær í fyrstu leikjum 
tímabilsins og því undir mér 
komið að nýta tækifærið 
þegar það gefst. Ég er ekki 
komin hingað til að sitja á 
bekknum, heldur spila.“

Hún segir að sænska 
deildin hafi komið sér nokkuð 
á óvart. „Deildin er mjög jöfn 
og allir leikir óútreiknanlegir. Það 
er nokkuð sem ég er ekki vön og 
er frábært að hver einasti leikur 

býður upp á að vera mjög spennandi. 
Liðin þurfa að mæta vel undirbúin 
til leiks og mega ekki missa einbeit-
inguna – annars fá leikmenn blauta 

tusku í andlitið.“
Margrét Lára segir að sér líði 
vel í Svíþjóð. „Mér líður mjög 

vel. Aðstæður eru til fyrir-
myndar og allir hjá félaginu 

hafa tekið mér mjög 
vel. Það er vel hugsað 
um mann hér. Svo er 
sumarið að koma og 

vonandi að maður fái að 
upplifa almennilegt sumar í fyrsta 
sinn á ævinni.“

Þess má svo geta að Edda Garð-
arsdóttir skoraði eitt marka Örebro í 
2-1 sigri liðsins á Hammarby í gær.

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR: Í FYRSTA SINN Í BYRJUNARLIÐI LINKÖPING Í SVÍÞJÓÐ

Hefði viljað nota tækifærið betur

FÓTBOLTI Helgin var ekki góð fyrir 
Newcastle, sem á í harðri fallbar-
áttu í ensku úrvalsdeildinni. Liðið 
tapaði í gær fyrir Tottenham en 
á laugardaginn unnu nokkrir af 
keppinautum liðsins í fallslagn-
um mikilvæga sigra. Stoke, Ports-
mouth og Sunderland náðu sér öll í 
þrjú stig sem gætu reynst dýrmæt 
þegar upp er staðið.

Fátt virðist geta bjargað West 
Brom frá falli. Liðið tapaði í gær 
fyrir Manchester City, 4-2, og er 
níu stigum frá öruggu sæti þegar 
aðeins fimm umferðir eru eftir í 
deildinni.

Darren Bent tryggði Totten-
ham sigurinn gegn Newcastle í 
gær með marki í fyrri hálfleik. 
Þó svo að síðarnefnda liðið læm-
ist nokkrum sinnum nálægt því að 
jafna sýndu leikmenn liðsins enga 
glæsitilburði í leiknum.

„Það er pressa á okkur. Fólk 
hefur sagt undanfarnar sex vikur 
að við verðum að vinna heimaleiki 
okkar og það er vissulega tilfellið 
þegar við tökum á móti Portsmouth 
á mánudaginn í næstu viku,“ sagði 
Alan Shearer, knattspyrnustjóri 
Newcastle, eftir leikinn sem fór 
fram á heimavelli Tottenham.

Hann sagði að meiðsli hefðu haft 
sitt að segja hjá sínu liði og margir 
leikmenn væru ekki í góðri leikæf-
ingu þótt heilir væru.

„Við settum alla þá vigt í sókn-
arleikinn sem við gátum í seinni 
hálfleik. Mark Viduka, Oba Mart-
ins og Michael Owen voru allir inn 
á. Vandamálið er að koma þessum 
leikmönnum í almennilegt stand. 
En við eigum líka í fleiri vandræð-
um. Eini vinstri bakvörðurinn sem 
er hjá félaginu (Jose Enrique) er til 
að mynda meiddur.“

Þetta er þó alls ekki vonlaus bar-
átta hjá Newcastle. Liðið er með 
30 stig og ekki nema fjórum stig-

um frá öruggu sæti en bæði Hull 
og Blackburn töpuðu sínum leikj-
um um helgina. Bæði eru með 34 
stig. Sunderland vann 1-0 sigur á 
Hull en er þó í mikilli hættu með 
35 stig.

Middlesbrough er með einu stigi 
meira en Newcastle og það stig 
fékk liðið fyrir markalaust jafn-
tefli gegn Fulham á laugardag.

Portsmouth og Bolton áttust 
við í Íslendingaslag þar sem þeir 
Hermann Hreiðarsson og Grét-
ar Rafn Steinsson mættust. Báðir 
léku allan leikinn, sem Portsmouth 
vann, 1-0. Bæði lið eru nú með 37 
stig.

Stoke fór hins vegar langleiðina 
með að bjarga sér á sínu fyrsta 

tímabili í efstu deild síðan 1985. 
Liðið vann 1-0 sigur á Blackburn 
með marki Liam Lawrence. Liðið 
er nú níu stigum frá fallsæti. Einn 
sigur til og staða liðsins ætti að 
vera gulltryggð.

Að síðustu gerðu Aston Villa og 
West Ham 1-1 jafntefli og allt útlit 
fyrir harða baráttu um sjöunda 
og síðasta sætið sem gefur þátt-
tökurétt um sæti í Evrópukeppni 
á næsta ári. West Ham er enn í sjö-
unda sæti en aðeins með eins stigs 
forystu á Fulham og Tottenham.

Aston Villa er hins vegar sjö 
stigum á eftir Arsenal, sem er í 
fjórða sæti deildarinnar og á þar 
að auki leik til góða.

 eirikur@frettabladid.is

Fallið blasir við Newcastle
Það var hart barist á mörgum vígstöðum í neðri hluta ensku úrvalsdeildarinnar 
um helgina. Newcastle tapaði fyrir Tottenham í gær og situr liðið í næstneðsta 
sæti deildarinnar. Aðeins eru fimm leikir til stefnu og útlitið orðið ansi svart.

Á LEIÐ Í B-DEILDINA? Michael Owen náði sér ekki á strik í gær frekar en aðrir leik-
menn Newcastle. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Bæði karla- og kvenna-
liði Fram virðist líða vel á Ásvöll-
um í Hafnarfirði, heimavelli 
Hauka. Í síðustu viku vann karlalið 
Hauka í fyrstu viðureign liðanna 
í undanúrslitum úrslitakeppni 
N1-deildar karla og á laugardag-
inn lék kvennalið Fram sama leik 
eftir. Haukar eru deildarmeistarar 
í bæði karla- og kvennaflokki.

Fram vann leikinn um helgina, 
32-30, eftir að hafa verið með eins 
marks forystu í hálfleik, 17-16.

Haukar byrjuðu betur í leiknum 
og komust snemma í góða forystu. 
Framarar komu sér hins vegar 
inn í leikinn hægt og rólega og 
voru svo með  yfirhöndina stærst-
an hluta síðari hálfleiks. Haukar 
náðu þó að komast yfir í stöðunni 
27-26 en þá skoruðu Framarar 
fjögur mörk í röð og innsigluðu 
sigurinn.

„Við vorum að spila ágætis varn-

arleik en sóknarleikurinn var mjög 
góður,“ sagði Einar Jónsson, þjálf-
ari Fram. „Við fengum góð færi í 
hverri sókn. Þetta var góð frammi-
staða hjá okkur en við getum þó 

gert betur í varnarleiknum.“
Fram komst nálægt því að vinna 

Íslandsmeistaratitilinn í fyrra en 
fór illa á lokasprettinum. „Við 
höfum verið að bíða eftir þessu 
tækifæri síðan mótinu lauk í fyrra. 
Við ætlum okkur að vinna þenn-
an titil nú og ég hef fulla trú á að 
þessum leikmönnum takist það,“ 
sagði Einar.

Stjarnan komst í 1-0 forystu í 
sínu einvígi gegn Val með sigri á 
heimavelli, 24-21. Alina Petrache 
fór mikinn í liði Stjörnunnar og 
skoraði tólf mörk.

Fram og Stjarnan geta tryggt 
sér sæti í úrslitum úrslitakeppn-
innar með sigri í sínum leikjum 
annað kvöld. Fram mætir Hauk-
um á heimavelli en Valskonur taka 
á móti Stjörnunni í Vodafone-höll-
inni. Leikirnir hefjast klukkan 
19.30.

 - esá

Úrslitakeppnin í N1-deild kvenna hófst um helgina með tveimur leikjum:

Framarar sigursælir á Ásvöllum

MARKAHÆST Stella Sigurðardóttir skor-
aði tíu mörk fyrir Fram gegn Haukum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Enska úrvalsdeildin
Aston Villa - West Ham 1-1
1-0 Emile Heskey (11.), 1-1 Diego Tristan (85.).
Middlesbrough - Fulham 0-0
Portsmouth - Bolton 1-0
1-0 Kanu (79.).
Stoke - Blackburn 1-0
1-0 Liam Lawrence (75.).
Sunderland - Hull 1-0
1-0 Djibril Cisse (45.).
Tottenham - Newcastle 1-0
1-0 Darren Bent (24.)
Manchester City - West Brom 4-2
1-0 Robinho (8.), 2-0 Nedum Onuoha (21.), 2-1 
Chris Brunt (37.), 2-2 Chris Brunt (54.), 3-2 Elano,
víti (56.), 4-2 Daniel Sturridge (90.).

STAÐAN
Man. United 31 22 5 4 54-21 71
Liverpool 32 20 10 2 59-21 70
Chelsea 32 20 7 5 55-20 67
Arsenal 32 17 10 5 54-28 61
Aston Villa 33 15 9 9 49-43 54
Everton 32 14 10 8 47-34 52
West Ham  33 12 9 12 38-37 45
Fulham 33 11 11 11 33-28 44
Tottenham  33 12 8 13 39-36 44
Man. City 33 12 5 16 51-44 41
Wigan  32 11 8 13 31-36 41
Stoke City 33 10 9 14 33-48 39
Bolton  33 11 4 18 39-50 37
Portsmouth 32 9 10 13 35-48 37
Sunderland 33 9 8 16 31-43 35
Hull City 33 8 10 15 36-56 34
Blackburn  33 8 10 15 35-55 34
M‘brough 33 7 10 16 25-47 31
Newcastle  33 6 12 15 37-53 30
West Brom 33 6 7 20 30-63 25

Enska B-deildin
Wolves - QPR 1-0
Heiðar Helguson lék allan leikinn með QPR. 
Wolves tryggði sér með sigrinum sæti í ensku 
úrvalsdeildinni.
Nottingham Forest - Coventry 1-0
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn fyrir 
Coventry sem er í fimmtánda sæti deildarinnar.
Reading - Barnsley 0-0
Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson 
eru báðir enn frá vegna meiðsla. Reading 
er í fimmta sæti deildarinnar og á enn góða 
möguleika að komast í umspil um laust sæti í 
úrvalsdeildinni.

Enska C-deildin
Crewe - Cheltenham 1-2
Gylfi Sigurðsson skoraði mark Crewe í leiknum. 
Crewe er í 20. sæti deildarinnar og einu stigi frá 
fallsæti.

ÚRSLIT

> Titillinn bíður enn

Kiel tapaði í gær sínum fyrsta leik í þýsku úrvalsdeildinni 
er liðið mætti Lemgo á útivelli og tapaði 
með sjö marka mun, 34-27. Með sigri 
hefði Kiel tryggt sér þýska meistaratitilinn 
en liðið getur þó tryggt sér hann á mið-
vikudaginn er liðið mætir Wetzlar á heima-
velli. Vignir Svavarsson skoraði tvö mörk í 
leiknum en fékk að líta rauða spjaldið rétt 
eins og Thierry Omeyer, markvörður Kiel, 
eftir rimmu þeirra tveggja í leiknum. Alfreð 
Gíslason er þjálfari Kiel.

FÓTBOLTI Riðlakeppni Lengjubik-
ars karla lauk nú um helgina og 
er því ljóst hvaða lið mætast í 
fjórðungsúrslitum keppninnar.

Breiðablik og Valur héldu sínu 
striki í A-riðli og unnu sína leiki 
um helgina sem dugði þeim til að 
koma sér áfram. HK vann sigur 
á ÍR í B-riðli og liðið komst því 
áfram á kostnað Keflavíkur sem 
sat eftir með sárt ennið. 

Í C-riðli vann Fylkir 4-3 sigur 
á Víkingi í hreinum úrslitaleik 
hvort liðið kæmist áfram með 
Stjörnunni.  - esá

FJÓRÐUNGSÚRSLITIN
Grindavík - Fylkir 22. apríl kl. 20.30
Breiðablik - Þróttur 23. apríl kl. 14.00
Stjarnan - HK 23. apríl kl. 16.00
FH - Valur 24. apríl kl. 19.00

Lengjubikar karla:

Ljóst hvaða lið 
mætast næst

VALUR FANNAR GÍSLASON Tryggði Fylki 
sigur á Víkingi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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9. HVER

VINNUR!

 149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

FRUMSÝND 22.4.2009

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

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR TÖLVULEIKKIR

SENDU SMS ESL UBV
Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Íslenskt stjórnborð -  Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar eru framleiddar til að endast.

Þvottavélar - Verð frá kr. 154.995
Þurrkarar - Verð frá kr. 129.995

TILBOÐ

Sparaðu
með Miele

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík    |    Sími 588 0200    | www.eirvik.is

FÓTBOLTI Everton gerði sér lítið 
fyrir í gær og sló Manchester Unit-
ed úr leik í undanúrslitum ensku 
bikarkeppninnar. Leikurinn var 
markalaus eftir venjulegan leik-
tíma og framlengingu en Everton 
hafði betur í framlengingu.

Á laugardaginn vann Chelsea 2-
1 sigur á Arsenal í hinni undanúr-
slitaviðureigninni þar sem Didier 
Drogba skoraði sigurmark þeirra 
bláklæddu.

Þar með er ljóst að Manchest-
er United vinnur ekki alla þá titla 
sem í boði voru fyrir félagið á leik-
tíðinni. United hafði þegar unnið 
deildarbikarkeppnina sem og 
heimsmeistarakeppni félagsliða. 
Liðið er á toppi ensku úrvalsdeild-
arinnar og komið í undanúrslit 
Meistaradeildar Evrópu. Fjöl-
miðlamönnum varð tíðrætt um 
hvort að United tækist að vinna 
hina svokölluðu fimmu en svo 
verður ekki nú.

Tim Howard, fyrrum leikmað-
ur United, varði frá þeim Dimitar 
Berbatov og Rio Ferdinand í víta-
spyrnukeppninni, sem gerði Phil 
Jagielka kleift að tryggja 
Everton farseðilinn í 
úrslitin með fjórðu 
vítaspyrnu Evert-
on.

Leikur lið-
anna var sem 
fyrr segir 
markalaus en þeir Alex 
Ferguson og David 
Moyes, stjórar lið-
anna, voru sammála 
um að Mike Riley 
dómari hefði átt að 
dæma vítaspyrnu 
þegar það virtist 
brotið á Danny 
Welbeck í 

vítateig Everton.
„Ég hef séð þetta á 

myndbandi og mér finnst 
þetta vera hreint og klárt 
víti. En vegna mikilvægi 
leiksins varð dómarinn 

að vera viss í sinni sök. 
En af hverju hefði Wel-
beck átt að detta í teign-
um nema að brotið hefði 

verið á honum?“ sagði 
Ferguson. 

„Mér fannst þetta líka vera 
víti,“ sagði Moyes. „Hefði ég 

verið í sporum Ferguson hefði 
ég líka öskrað á hliðarlínunni.“
Ferguson gerði átta breytingar á 

byrjunarliði United frá síðasta leik 
og lét marga óreynda leikmenn 
spreyta sig. Völlurinn á Wemb-
ley-leikvanginum leit ekki vel út 
og gagnrýndi Arsene Wenger það 
sérstaklega eftir tap sinna manna 
í Arsenal gegn Chelsea á laugar-
daginn.

„Þegar ég sá ástand vallarins 
ákvað ég að taka ekki þá áhættu 
að láta mitt sterkasta lið fara í 

framlengingu. Ég varð því að taka 
þá erfiðu ákvörðun að leyfa ungu 
strákunum að spila,“ bætti Fergu-
son við. „Þetta félag er byggt á 
þeirri reglu að gefa ungum leik-

mönnum tækifæri og ég 
efast ekki um að það hafi 
verið rétt ákvörðun.“

Vikan sem er að líða hefur 
verið góð fyrir Guus Hiddink, 
stjóra Chelsea. Fyrr í vikunni kom 
hann liði sínu í undanúrslit Meist-
aradeildarinnar eftir 7-5 saman-
lagðan sigur á Liverpool og á laug-
ardaginn lagði Chelsea Arsenal í 
undanúrslitum bikarsins.

„Þetta gæti orðið fallegur bikar-
úrslitadagur í maí,“ sagði Hiddink. 
Sá leikur verður sá síðasti undir 
stjórn hans þar sem hann mun 
aðeins stýra liðinu til loka leiktíð-
arinnar. „Það er fullkominn endir 
á tímabilinu að spila í úrslitum bik-
arsins í lok maí.“

Hiddink bar sérstakt lof á Drog-
ba sem skoraði sem fyrr segir sig-
urmark Chelsea í leiknum. Theo 
Walcott hafði komið Arsenal yfir í 
leiknum og Florent Malouda jafn-
að fyrir Chelsea.

„Hann er ótrúlegur. Hann skil-
ar gríðarlega miklu til liðsins á 
þriggja til fjögurra daga fresti. 
Maður kann alltaf að meta mörkin 
sem framherjarnir skora en hann 
er að vinna svo mikið fyrir liðið 
allt. Ég hef ekkert getað kvartað 
undan honum síðan ég kom til liðs-
ins.“ eirikur@frettabladid.is

United tekur ekki alla titlana
Það verða Everton og Chelsea sem mætast í úrslitum ensku bikarkeppninnar. 
Chelsea sló Arsenal úr leik á laugardaginn og í gær sá Everton til þess að 
Manchester United vinni ekki alla titlana sem í boði eru fyrir félagið í ár.

HETJAN
Phil Jagielka 

var ískaldur á 
vítapunktinum og 

kom Everton í úrslit bikarsins 
eftir að Tim Howard hafði varið 
tvær vítspyrnur Manchester Unit-
ed. NORDIC PHOTOS/AFP

TVEIR Á TOPPNUM Frank Lampard lagði upp bæði mörk 
Chelsea gegn Arsenal um helgina og Didier Drogba skoraði 

sigurmarkið. NORDIC PHOTOS/AFP

SKÍÐI Björgvin Björgvinsson varð 
um  helgina fjórfaldur Íslands-
meistari í alpagreinum á Skíða-
móti Íslands sem fór fram á 
Akureyri. Hann fagnaði sigri í 
svigi, stórsvigi, alpatvíkeppni 
og samhliðasvigi.

Björgvin náði bestum tíma 
allra keppenda í sviginu en fjöl-
margir erlendir keppendur voru 
á mótinu. Í stórsviginu náði Fre-
drik Nordh frá Svíþjóð bestum 
tíma allra og Luka Zajc frá Sló-
veníu varð annar. Björgvin varð 
þriðji en náði bestum tíma Íslend-
inganna.

Íris Guðmundsdóttir varð tvö-
faldur Íslandsmeistari en hún 
fagnaði sigri í stórsvigi og sam-
hliðasvigi. Systir hennar, María, 
varð einnig tvöfaldur meistari en 
hún bar sigur úr býtum í svigi og 
alpatvíkeppninni.

Elsa Guðrún Jónsdóttir vann 
fjóra Íslandsmeistaratitla í skíða-
göngu - sprettgöngu, göngu með 
frjálsri aðferð, göngu með hefð-
bundinni aðferð og í tvíkeppni. 
Andri Steindórsson bar sigur 

úr býtum í sprettgöngu karla 
og í tvíkeppninni. Sævar Birgis-
son varð hlutskarpastur í 10 km 
göngu með hefðbundinni aðferð 
og Brynjar Leó Kristinsson í 15 
km göngu með frjálsri aðferð.

Sveit Ísafjarðar fagnaði sigri 
í boðgöngu kvenna en A-sveit 
Akureyrar í boðgöngu karla. 

 - esá

Skíðamót Íslands fór fram á Akureyri:

Björgvin vann allt

BJÖRGVIN BJÖRGVINSSON Vann allt 
sem í boði var á Akureyri.

Umspil í N1-deild karla
ÍR - Stjarnan 27-25
Eftir framlengingu. Staðan í einvíginu er jöfn, 1-1.
Afturelding - Selfoss 26-22
Afturelding vann einvígið, 2-0, og mætir annað 
hvort Stjörnunni eða ÍR í einvígi um eitt laust 
sæti í N1-deild karla.

Norska úrvalsdeildin
Álasund - Start 1-1
Rosenborg - Odd Grenland 1-1
Árni Gautur Arason lék allan leikinn í marki Odd.
Sandefjord - Bodö/Glimt 1-1
Kjartan Henry Finnbogason var á varamannabekk 
Sandefjord.
Stabæk - Molde 2-3
Pálmi Rafn Pálmason lék í fremstu víglínu 
Stabæk og lagði upp síðara mark liðsins.
Strömsgodset - Lyn 1-1
Indriði Sigurðsson og Theodór Elmar Bjarnason 
léku báðir allan leikinn í liði Lyn.
Vålerenga - Brann 1-1
Ólafur Örn Bjarnason, Kristján Örn Sigurðsson, 
Gylfi Einarsson og Birkir Már Sævarsson léku allir 
allan leikinn fyrir Brann. Ármann Smári Björnsson 
var á varamannabekk liðsins.

Ítalska úrvalsdeildin
Atalanta - Reggina 0-1
Emil Hallfreðsson lék allan leikinn í liði Reggina 
sem vann sinn fyrsta sigur í deildinni síðan í 
nóvember. Liðið er þó enn á botni deildarinnar 
með 23 stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.

ÚRSLIT
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16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (30:56)

17.53 Sammi  (21:52)

18.00 Millý og Mollý  (7:26)

18.13 Herramenn  (47:52)

18.25 Fréttaaukinn  Þáttur í umsjón 
Boga Ágústssonar og Elínar Hirst þar sem 
leitast er við að varpa ljósi á og skýra mál-
efni líðandi stundar bæði innanlands og er-
lendis. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  Bein útsending frá opnum borgara-
fundi á Selfossi.

21.15 Lífsháski  (Lost V) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. Meðal leikenda 
eru Ken Leung, Henry Ian Cusick, Elizabeth 
Mitchell, Jeremy Davies Josh Holloway, Re-
becca Mader og Jorge Garcia.

22.00 Tíufréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um 
nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar 
þar sem þær eru séðar. (e)

23.05 Bráðavaktin  (ER) (15:19) Banda-
rísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku 
sjúkrahúss í stórborg. (e)

23.50 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  (e)

01.20 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Áfram!, Bratz, Íkornastrákurinn.

08.10 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.35 La Fea Más Bella (295:300)

10.20 Burn Notice (11:13) 

11.05 The Amazing Race (2:13)

11.50 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (171:260)

13.25 Bermuda Triangle: Startling 
New Secrets 

14.55 ET Weekend 

15.40 Galdrastelpurnar 

16.00 A.T.O.M. 

16.23 Íkornastrákurinn 

16.43 Áfram Diego Afram! 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (17:20) 

20.00 American Idol (29:40) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram og aðeins þeir bestu eftir. 

20.45 American Idol (30:40) 

21.30 New Amsterdam (3:8) John 
Amsterdam hefur lifað í hartnær 400 ár í 
líkama 35 ára gamals manns. Hann starfar 
nú sem lögreglumaður í New York enda gjör-
þekkir hann orðið hugi glæpamanna. 

22.15 Peep Show (7:12) Sprenghlægi-
legir gamanþættir um Mark og Jez, sérvitringa 
á þrítugsaldri sem deila íbúð en eiga ekkert 
sameiginlegt nema það að líf þeirra einkenn-
ist af endalausum flækjum og óreiðu.

22.40 The Dive from Clausen‘s Pier 
Áhrifamikil mynd um Carrie og unnusta 
hennar eftir að hann lendir í slysi sem mun 
breyta lífi þeirra að eilífu.

00.10 Bones (6:26) 

00.55 Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles (3:9) 

01.40 MirrorMask 

03.20 Bermuda Triangle: Startling 
New Secrets 

04.50 The Simpsons (17:20) 

05.15 Fréttir og Ísland í dag 

06.20 Beerfest 

08.10 My Super Ex-Girlfriends 

10.00 Paris, Texas 

12.20 Look Who‘s Talking 

14.00 My Super Ex-Girlfriends 

16.00 Paris, Texas

18.20 Look Who‘s Talking 

20.00 Beerfest Gamanmynd um tvo 
bræður sem láta draum sinn rætast og fara 
til Þýskalands á Októberfest. 

22.00 Mar adentro 

00.05 Le petit lieutenant

02.00 The Badge 

04.00 Mar adentro 

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Spjallið með Sölva  (9:12)(e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (9:12)(e)

13.00 Óstöðvandi tónlist

16.50 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
 Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

17.35 Game Tíví  (11:15) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. 
(e)

18.15 The Game  (16:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.40 Psych  (8:16) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og að-
stoðar lögregluna við að leysa flókin saka-
mál. (e)

19.30 Málefnið  (5:6) Umræðuþáttur í 
beinni útsendingu. 

21.00 One Tree Hill  (13:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Payton fær 
óvæntar fréttir. Lucas er enn í Los Angeles 
og kemst að því að Julian býr yfir stóru 
leyndarmáli.

21.50 CSI  (14:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. Langston ber vitni í réttarhaldi yfir 
virtum þingmanni þar sem ný sönnunar-
gögn koma upp á yfirborðið og rannsóknar-
deildin þarf að kanna málið að nýju.

22.40 Jay Leno 

23.30 The Cleaner  (6:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Man. Utd - Everton Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

16.20 Verizon Heritage Útsending frá 
Verizon Heritage-mótinu í golfi.

19.20 F1: Við endamarkið Keppni helg-
arinnar gerð upp. Gunnlaugur Rögnvaldsson 
kryfur keppnina til mergjar ásamt valinkunn-
um sérfræðingum.

19.50 Man. Utd - Everton Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.

21.30 Ensku bikarmörkin Sýnt frá öllum 
leikjum umferðinnar í enska bikarnum og öll 
helstu tilþrifin skoðuð.

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.

22.30 Þýski handboltinn Hver umferð 
gerð upp í þessum flotta þætti um þýska 
handboltann. Handknattleikur á heimsmæli-
kvarða.

23.00 World Supercross GP Að þessu 
sinn fór mótið fram  Jacksonville Municipal 
leikvanginum.

23.55 Ensku bikarmörkin Sýnt frá öllum 
leikjum umferðinnar í enska bikarnum og öll 
helstu tilþrifin skoðuð.

07.00 Tottenham - Newcastle Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Man. City - WBA Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.45 PL Classic Matches Man City - 
Man United, 2003. 

19.15 Aston Villa - West Ham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

22.30 Stoke - Blackburn Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

MÁNUDAGUR

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Skýjum ofar  Umsjón hafa Dag-
bjartur Einarsson og Snorri Jónsson.

20.30 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir 
ræðir um málefni Reykjavíkurborgar.

21.00 7 leiðir til léttara lífs  Guðjón Sig-
mundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar 
Garðarsson stjórna þætti um heilsufar og 
mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 

18.25 Fréttaaukinn  
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Beerfest   STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 One Tree Hill   SKJÁREINN

21.10 Osbournes   STÖÐ 2 EXTRA

21.30 New Amsterdam   STÖÐ 2

▼

> Jorge Garcia
„Þó svo að fólk spyrji hvað eigi 
eftir að gerast í þáttum þá 
vill það í raun ekki vita 
það – enda dettur mér 
ekki í hug að kjafta frá.“ 
Garcia fer með hlutverk 
í þættinum Lífsháski 
(Lost) sem Sjónvarpið 
sýnir í kvöld. 

Pabbi bað mig um að skrifa fyrir sig fjöl-
miðlapistilinn sem hann skrifar alltaf annað 
slagið. Ég held að það sé vegna þess að 
það var árshátíð hjá honum í gærkvöldi, þið 
skiljið hvað ég meina?

Sjónvarpsþátturinn Auddi&Sveppi hóf 
göngu sína á Stöð 2 fyrir nokkrum vikum 
síðan. Best má lýsa þessum þætti sem fjör-
ugum gamanfréttaþætti þar sem þeir félagar 
kanna ýmis mál, eins og þegar Sveppi 
kyngdi smokki til þess að athuga hvernig 
hægt væri að smygla amfetamíni innvortis, 
en hann notaði hveiti í smokkinn. 

Besti þátturinn sem ég hef séð hingað til er þegar þeir fóru á 
Litla-Hraun og skoðuðu fangelsi með einum af fangavörðum þess. 
Þau töluðu líka við einn fangann og fóru í fótbolta með þeim og 
fengu með sér fjölmiðlamenn eins og til dæmis Loga Bergmann 
og Þorstein J. En þeir kepptu við nokkra fanga sem kölluðu lið sitt 

Hrottana. Hrottarnir unnu þá og þeir gáfu 
þeim spilið Bíóbrot, kannski vegna þess að 
þeir hafa ekkert að gera í fangelsi, eins og 
eðlilegt hlýtur að teljast. Þeir fá svo menn 
í viðtal inn í settið sitt og tala við þá um 
það sem gerist á milli himins og jarðar og 
fara með þeim stundum að gera eitthvað, 
eins og til dæmis þegar þeir fóru með Siv 
Friðleifsdóttur í sjósund. Hún er myndarlegur 
kvenmaður.

Svo eru þeir með myndir sem þeir sýna 
í byrjun þáttarins og ég dey gjörsamlega 
úr hlátri yfir þeim, því þeir taka oft myndir 

frá vefsíðunni uglypeople.com. Svo var það einu sinni þegar þeir 
voru með Aron Pálma í heimsókn og fóru með honum í Sundhöll 
Reykjavíkur og létu hann stökkva á stóra brettinu beint á magann, 
það var fyndið og gusan sem kom þegar hann small á maganum 
var með hreinum ólíkindum. 

VIÐ TÆKIÐ HÁKON SVAVARSSON (13 ÁRA) DRÓ PABBA SINN AÐ LANDI

Auddi&Sveppi eru afburða sjónvarpsmenn
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

SVT 1

10.10 The Inspector Lynley Mysteries 11.45 My 
Hero 12.15 The Weakest Link 13.00 EastEnders 
13.30 My Hero 14.00 The Black Adder 14.35 
The Weakest Link 15.20 The Inspector Lynley 
Mysteries 16.10 The Inspector Lynley Mysteries 
16.55 EastEnders 17.25 The Weakest Link 18.10 
My Hero 18.40 The Black Adder 19.15 The 
Inspector Lynley Mysteries 20.00 Holby Blue 20.50 
My Hero 21.20 The Black Adder 21.55 Holby Blue 
22.45 The Inspector Lynley Mysteries 23.35 The 
Inspector Lynley Mysteries 

10.10 21 Søndag 10.50 Aftenshowet 11.20 
Reimers 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder 
og vejr 13.10 Boogie Mix 13.15 Høvdingebold 
14.00 Family Guy 14.30 Monster allergi 15.00 
Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30 Den travle 
by 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Gør det selv 18.00 Ekspedition Guyana 
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 
20.00 Kriminalkommissær Foyle 21.35 OBS 21.40 
Seinfeld 22.05 Boogie Mix 

10.10 Grosvold 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, 
Berlin 11.30 Slipp naboene løs 12.00 NRK nyheter 
12.05 Norge rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK 
nyheter 13.05 Par i hjerter 14.00 NRK nyheter 
14.10 Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Tid for tegn 15.40 
Mánáid-tv - Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Mikkes klubbhus 16.25 Vennene 
på Solflekken 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Flyttefeber - en ny 
start 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 En ripe i lakken 20.30 
Husdrømmen 21.00 Kveldsnytt 21.15 Inspektør 
Lynley 22.45 Nytt på nytt 23.15 Kulturnytt

10.05 Sportspegeln 10.50 X-Games 12.20 På 
dessa skuldror 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 På liv och död 15.25 Var fan är 
min revy! 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Fråga 
doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala 
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Inför 
Eurovision Song Contest 2009 19.00 Packat &amp; 
klart 19.30 Tonårsliv 20.00 Bronx Princess 20.40 
Bye Bye C‘est Fini 20.55 Kulturnyheterna 21.10 
Grillad 21.55 Nip/Tuck 22.40 Babben &amp; co 
23.40 Sändningar från SVT24 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hringsól
23.05 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (170:260)

16.30 Hollyoaks (171:260)

17.00 Seinfeld (16:22)

17.25 ER (8:22) 

18.10 Osbournes (10:10)

18.30 Auddi og Sveppi

19.00 Hollyoaks (170:260)

19.30 Hollyoaks (171:260) 

20.00 Seinfeld (16:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en 
á í stökustu vandræðum með eðlileg sam-
skipti við annað fólk. Hann er nefnilega 
óendanlega smámunasamur og sérvitur. 

20.25 ER (8:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 The Osbournes (10:10) Eins og 
flestum er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi 
Osbourne-fjölskyldunnar sem seint verður 
talin til fyrirmyndar. Það er kominn tími til að 
rifja upp gamla og góða tíma þessara frá-
bæru karaktera.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfi-
legt.

22.00 Cold Case (14:23) Lilly Rush og fé-
lagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda 
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur 
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 Damages (7:13) 

23.30 Fringe (13:21) 

00.15 Sjáðu 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Sjö keppendur eru eftir í leitinni að áttundu Idol-stjörnu Bandaríkjanna í vin-
sælasta skemmtiþætti veraldar. Þau Simon Cowell, Randy Jackson, Paula Abdul 
og Kara DioGuardi sitja í dómnefnd en það er bandaríska þjóðin sem ræður 
úrslitum í þjóðaratkvæðisgreiðslu. Hvejir komast áfram og hver dettur út? 

STÖÐ 2 KL. 20.00

American Idol

Umræðuþáttur þar sem Sölvi Tryggva-
son og Gunnhildur Arna Gunnarsdótt-
ir fá til sín góða gesti til þess að ræða 
heitustu málin sem brenna á vörum 
þjóðarinnar. Í kvöld má búast við líf-
legum umræðum þegar væntanlegar 
alþingiskosningar verða ræddar. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Málefnið 
SkjárEinn kl. 19.30
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. dyggur, 6. hljóm, 8. erlendis, 9. 
hluti kynfæra, 11. tveir eins, 12. óslit-
inn, 14. iðja, 16. drykkur, 17. mál, 18. 
arða, 20. kyrrð, 21. skraut.

LÓÐRÉTT
1. einleikur, 3. ullarflóki, 4. greftrunar, 
5. bein, 7. aftursegl, 10. hrygning, 13. 
ílát, 15. kjáni, 16. frestur, 19. nudd.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. trúr, 6. óm, 8. úti, 9. leg, 
11. ff, 12. órofa, 14. starf, 16. te, 17. 
tal, 18. ögn, 20. ró, 21. flúr. 

LÓÐRÉTT: 1. sóló, 3. rú, 4. útfarar, 
5. rif, 7. mersegl, 10. got, 13. fat, 15. 
flón, 16. töf, 19. nú. 

„Þetta er rétt, við ætlum að taka verkið upp enda 
hefur það menningarsögulegt verðmæti að svo 
mörgu leyti,“ segir Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri Ríkissjónvarpsins. Sjónvarpið hyggst 
taka upp sýningu Þjóðleikhússins, Hart í bak, og 
sýna um jólin. Um er að ræða töluvert flókna upp-
töku til að gæði leikritsins skili sér til áhorfenda 
heima í stofu en það er hinn þrautreyndi Egill 
Eðvarðsson sem stjórnar upptökunni. „Sum atriði 
þarf að taka upp fyrir fram þannig að þetta verði 
ekki eitt flatt sjónarhorn,“ útskýrir Þórhallur.

Hart í bak eftir Jökul Jakobsson er eitt ástsælasta 
leikverk íslensku þjóðarinnar og Þórhall-

ur telur það nánast skyldu Sjónvarpsins 
að eiga slíkt verk á spólu. Og það býr 
meira að baki. Verkið hafi skírskotan-
ir til nútímans og svo megi ekki gleyma 
þætti aðalleikarans. „Gunnar Eyjólfsson 
er kominn af sínu léttasta skeiði og það 

að hann skuli takast á við jafn krefj-
andi verkefni og hlutverk skip-
stjórans er náttúrlega alveg ein-

stakt,“ bætir Þórhallur við og upplýsir jafnframt að 
Sjónvarpið vinni nú að þáttaröð um elstu og virtustu 
leikara landsins. 

Þórhallur segir jafnframt að hann langi til að 
gera meira af því að taka upp leikrit í íslenskum 
leikhúsum. Hann sé jafnvel opinn fyrir því að senda 
leikrit út beint. „Það var gert fyrir tíu árum og 
hlaut mikla athygli þannig að það er eitt af því sem 
við erum að skoða.“ - fgg

Hart í bak tekið upp fyrir sjónvarp

LEIKRIT Í BEINNI Þórhallur Gunnarsson 
viðurkennir að hann sé opinn fyrir því 
að senda leikrit út í beinni útsendingu.

FER Á KOSTUM Gunnar Eyjólfsson fer á kostum í hlutverki 
skipstjórans Jónatans sem siglir óskafleyi þjóðarinnar í strand. 

„Netverslun hrundi í nóvem-
ber en síðustu mánuði hefur hún 
farið upp á við. Þó eru sendingar 
í gegnum netverslun erlendis um 
1.000-1.500 færri nú í mars en á 
sama tíma í fyrra,“ segir Ágústa 
Hrund Steinarsdóttir, forstöðu-
maður markaðsdeildar Póstsins. 
Vefir svo sem Amazon.com, eBay.
com og fleiri pöntunarvefir hafa 
notið mikilla vinsælda undanfarin 
ár og Íslendingar mikið pantað af 
tónlist, DVD-myndum, fatnaði og 
bókum að utan í gegnum slíka vefi. 
Eftir að krónan féll hafa Íslending-
ar dregið saman seglin og Ágústa 
Hrund segir að mun færri send-
ingar fari í gegnum tollinn. 

„Annað er þó athyglisvert, en 
það virðist sem það sem áður var 
vinsælasti pöntunarvarningur-

inn, tónlist og DVD-diskar, hafi nú 
vikið fyrir bókum,“ segir Ágústa 
en DVD-diskar hafa lengi haft 
yfirhöndina yfir bókapantanir. Ef 
til vill hefur aukinn fjöldi nem-
enda í skólum og á námskeiðum 
síðustu mánuði eitthvað með það 
að gera en Ágústa segist ekki hafa 
upplýsingar um það 
hvers konar bækur 
eru mest pantaðar. 
Þessi auknu bóka-
kaup að utan koma 
ekki niður á bóka-
verslun hérlendis 
að sögn Bryndísar 
Loftsdóttur, vöru-
stjóra hjá Pennan-
um, sem segir sölu-
tölur svipaðar og í 
fyrra. - jma

Minni netverslun með aukinni áherslu á bækur

BÆKUR OFTAR Í PAKKANUM Samkvæmt Ágústu Hrund Steinarsdóttur hjá 
markaðsdeild Póstsins eru bækur nú vinsælli í pöntunum að utan en var 
fyrir um ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tveir góðir og gegnir sjálfstæðis-
menn virðast eiga í smá tilvistar-
kreppu með x-ið sitt. Ágúst 
Borgþór Sverrisson er annar 

þeirra en hann greinir frá 
því á bloggi sínu að hann 
hafi kosið Sjálfstæðis-
flokkinn til góðra verka 

undanfarna áratugi. 
Nú hafi hins vegar 
runnið á hann 
tvær grímur og 
hann sé í hinum 
mestu vandræð-

um. Í athugasemdafærslu hans 
birtist síðan annar þjóðþekktur 
bloggari, Ómar R. Valdimarsson, 
og viðurkennir að hann sé í sömu 
tilvistarkreppunni; hann viti ekki 
hvar X-ið lendi þann 25. apríl eftir 
að hafa kosið Sjálfstæðisflokkinn.

Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá er Stefán Karl Stefánsson nú 
í óða önn að undirbúa 
nýjan geisladisk sem 
ráðgert er að Sena gefi 
út. Stefán hefur fengið 
til liðs við sig 
upptökustjórann 
Veigar Mar-
geirsson til að 
stjórna upp-
tökunum og 
aðdáendur 
hins fjölhæfa leikara bíða spenntir 
eftir útkomunni. Félagarnir hafa 
komið sér fyrir í upptökuveri að 
nafni Presto Music Studio sem er 
vinalegt hljóðver í Kaliforníu.

Og vafalítið vildu margir vera fluga 
á vegg í herberginu sem birtist 
ljóslifandi á forsíðu Fréttablaðsins á 
föstudaginn. En það var búnings-
herbergi Gunnars Eyjólfssonar, 
stórleikara í Þjóðleikhúsinu. 
Gunnar deildi áður herbergi með 
Baldvini Halldórssyni en herbergis-

félagi hans nú er enginn 
annar en Hilmir Snær 
Guðnason, annar 

stórleikari. Eflaust 
ekki leiðinlegt 

að hlusta á þá 
félaga ræða 
landsins gagn 
og nauðsynj-
ar. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„María 
Sigrún var 
forvitin og 
síspyrjandi 
sem barn, 
mjög næm 
og áhugasöm 
um alla hluti. 
Það kom mér 
því ekki á 
óvart að hún 
valdi fréttamennskuna sem sitt 
starf. Hún hefur sjálf líkt ferlinu 
við gerð myndarinnar við 
meðgöngu. Það er alltaf tilhlökk-
un þegar meðgöngu lýkur. Ég 
hlakka til að sjá árangurinn.“

Svanhildur Sigurðardóttir, deildarstjóri 
hjá Icelandair, er móðir Maríu Sigrúnar 
Hilmarsdóttir, fréttakonu sem gerir heim-
ildarmynd um mansal í Kambódíu.

ATH ERUM ALDREI FISKLAUSIR

NÝSTEIKTAR 
FISKIBOLLUR

STÓR LÚÐA
ÞORSKHNAKKAR
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ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA 
Í HVERRI VIKU

250
ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA 
Í HVERRI VIKU

„Ég er náttúrlega fyndnasti maður 
sem Mosfellsbær hefur alið af sér, 
það er alveg pottþétt. Það er hins 
vegar alveg ástæðulaust að hafa 
nokkrar áhyggjur af þessu því 
ég má alveg vera lélegur. Press-
an er engin,“ segir rapparinn og 
listneminn Halldór Halldórsson. 
Dóri DNA, eins og hann er jafnan 
kallaður, hefur ákveðið að reyna 
fyrir sér sem uppistandari. Frum-
raun sína þreytir hann á Prikinu 
á fimmtudagskvöld, sumardaginn 
fyrsta.

„Mig hefur alltaf langað til að 
gera þetta og þetta leikhúsnám 
mitt hefur hjálpað talsvert. Þetta 
er klárlega rétti tíminn nú þegar 
allir eru í vondu skapi og enginn 
veit í hverju hann er eiginlega lent-

ur. Svo er Ástþór kominn í blöðin,“ 
segir Dóri.

Dóri verður ekki sá eini sem 
kemur fram á Prikinu á fimmtu-
dagskvöld. Með honum verða til 
dæmis þeir Steindi Jr., sem hefur 
verið með sketsa á Mónitor.is, og 
Bergur Ebbi úr Sprengjuhöllinni. 
Planið er að standa fyrir mánaðar-
legum kvöldum í sumar og hefja 
uppistandið upp að nýju.

En hvert verður umfjöllunarefn-
ið? Hverju á að gera grín að? „Bara 
dvergum og lituðu fólki. Og Pólverj-
um auðvitað. Nei, ætli við reynum 
ekki að vera svolítið menningarleg-
ir og gáfumannslegir. Fyrsta kvöld-
ið ber nú einmitt upp á afmælisdag 
afa míns,“ segir Dóri og vísar þar til 
nóbelskáldsins Halldórs Laxness. 

Fyrst Dóri minnist á ætterni sitt 
er rétt að spyrja hann hvort honum 
finnst hann vera á réttri hillu í líf-
inu. Hann hefur hingað til verið 
þekktastur fyrir rapptónlist og 
ætlar nú að snúa sér að uppistandi. 
Hvort tveggja gætu þröngsýnir 
menn flokkað undir lágmenningu. 
Ekki alls fyrir löngu lýsti Bubbi 
Morthens Dóra sem útvötnuðu geni 
nóbelskáldsins. 

„Bubbi, já. Það verður líka gert 
grín að honum. Nei, ég veit ekki 
betur en ég sé að nema leikhús-
fræði, sem er eitt dýrasta nám á 
Íslandi. Við skulum líka ekki gleyma 
því hvað Þórbergur Þórðarson sagði 
um menn sem færa heiminum gleði 
og hlátur – þeir eru númeró únó.“
 hdm@frettabladid.is

DÓRI DNA: GERIR GRÍN AÐ PÓLVERJUM OG BUBBA MORTHENS

Barnabarn nóbelskáldsins 
reynir fyrir sér í uppistandi

FYNDNASTI MAÐUR SEM MOSFELLSBÆR HEFUR ALIÐ AF SÉR Dóri DNA hefur smalað saman nokkrum vinum sínum til að halda 
uppistandskvöld á Prikinu á fimmtudagskvöld. Hugmyndin er að halda slík kvöld mánaðarlega og hefja uppistandið til fyrri vegs 
og virðingar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er mánudagurinn 20. apríl, 
110. dagur ársins. 

5.38 13.27 21.17
5.14 13.11 21.11

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Heimsborg

Það er tilvalið að
heimsækja Amager

Strandpark.
Bara 7 mínútur með 

Metro úr miðbæ 
Kaupmannahafnar!

Kaupmannahöfn er dásamleg og óþrjótandi uppspretta 

matar, menningar og almennra vingjarnlegheita. Hún heitir 

Kaupmannahöfn, en þú mátt alveg  kalla hana Köben. 

Bókaðu ferð til Kaupmannahafnar fyrir þig og þína á 

www.icelandexpress.is

e sbo g

Komdu með 
til Køben!

með ánægju

Tívolíferð til Køben
11.–15. júní
Verð á mann, miðað við tvo 
fullorðna og eitt barn (2–11 ára):

79.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum og hótelgisting á First 
Hotel Vesterbro með morgunverði.

Nánar á  www.expressferdir.is
og í síma 5 900 100

Vor í Kaupmannahöfn
15.–17. maí
Verð á mann í tvíbýli:

59.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og 
öðrum greiðslum og hótelgisting á 
4* The Square með morgunverði.

Kæra Kaupmannahöfn

Eftir sögulegasta vetur frá því í 
seinna stríði mun Sjálfstæðis-

flokkurinn að líkindum gjalda 
afhroð í kosningum í fyrsta sinn 
í átján ár. Framlag flokksins til 
þjóðfélagsins frá hruni einskorð-
ast enda við það sem loksins kom 
blóði þingmanna hans á hreyfingu: 
Að koma með málþófi í veg fyrir 
að bundið yrði í stjórnarskrá að 
þjóðareign yrði í eigu þjóðarinnar. 
Þessi flokkur skilur orðið einka-
eign svo dæmalaust vel, en telur 
að þjóðareign geti valdið túlkunar-
vanda.

„VILJI Sjálfstæðisflokkurinn halda 
yfirráðum yfir sjávarútvegsauð-
lindinni þá felur það í sér að Sjálf-
stæðisflokkurinn vill standa utan 
Evrópusambandsins,“ sagði þing-
maður flokksins á landsfundi um 
daginn og negldi þannig sjálfur 
niður eigin eftirmæli. 

FJÖLDA hægrimanna finnst loks 
kominn tími til að hvíla flokk-
inn eftir þrásetu í stjórnarráðinu 
og sumir geta ekki hugsað sér að 
kjósa villta vinstrið, fyrir því er 
ekki hefð á öllum heimilum. Kost-
irnir eru því fáir. Sitja heima eða 
skila auðu. Þrátt fyrir fréttir um 
að í þetta sinnið verði auðir seðlar 
taldir sérstaklega er fyrirséð að 
þeir verði afgreiddir í umræð-
unni á tíu mínútum eftir kosning-
ar. Skili þannig ekki öðru en pínu-
lítilli útrás á uppsafnaðri gremju 
gegn þeim sem komu þjóðinni á 
kaldan klaka.

ÞÓ að stutt sé til kjördags vil ég 
því læða hér að hugmynd til styrkt-
ar lýðræðinu: Í fyrsta lagi verði 
prentaður á kjörseðla sérstakur 
reitur fyrir þá sem ekki kæra sig 
um að ljá atkvæði sitt neinu fram-
boði. Fólk geti semsagt sett X við 
„ekkert af framantöldu“ eins og í 
hverri annarri könnun. Þar með 
væri tryggilega staðfest að kjós-
andinn hefði nýtt atkvæðisrétt 
sinn en ekki bara gleymt af klaufa-
skap að hreyfa skriffærin.

Í öðru lagi yrðu þau atkvæði sem 
höfnuðu öllum framboðum talin 
af sömu virðingu og önnur. Lág-
marksfjöldi auðra seðla gæti því 
skilað auðu þingsæti. Sem teldist 
þá hvorki með meirihluta þing-
heims né minnihluta, heldur væri 
einfaldlega auður stóll í þinginu. 
Meirihluta allra 63 þingsætanna 
þyrfti eftir sem áður til að ná 
samþykki, en hinn auði stóll sæti 
ævinlega hjá og væri þannig virkt 
aðhald í öllum málum allt kjör-
tímabilið. Þingfararkaupið rynni 
til líknarmála.

Auður skili sæti
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