SJÚKRAFLUTNI

NGASKÓLINN

liðnu ári. Rúmlega
hefur vaxið og
fimm hundruð
dafnað á
manns sóttu
skólinn efndi
41 námskeið
til á árinu 2008
sem
og mikil og
verið eftir að
jöfn eftirspurn
komast á námskeið
hefur
in sem skólinn
hafa bæst við
hélt. Þess utan
ný og fjölbreytil
eg verkefni sem
semi Sjúkraflut
falla undir starfningaskólans.
www.ems.is
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Elín og hundurinn
Kal,
sem er með
fyrstu
Weimar-hun
dum úr
goti þar sem
innflutt,
frosið sæði
var nýtt.
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Kröftug og
krefjandi

Elín Rós Hauksdót
tir og hundurin
skemmtileg
n hennar Bláskjás
og kröftug

Kal mæta reglulega
íþrótt sem
Hundafim
krefst fullkomin
i
á æfingar í
s samband
reynir jafnt er fjörug íþrótt sem
hundafimi,
s og skilnings
æfingar. Að
sem er
gengur út á hund og eiganda og
á milli hunds
hennar sögn
á að láta fjórfætlin
andi og hundur
og eiganda.
fara eigþræða þrautabra
ginn
þrjá hópa.
saman í gegnum,
brautina sem
ut á eins skömmÉg er í unglinga
um tíma
og svo er
og
hópi,
kyns tækjum samanstendur af alls
skipt
Hauksdóttir, hægt er. Elín Rós
og stóra hunda upp í litla hunda
inn má ekki og tólum, en eigandandi fjögurra sem er stoltur eigþar sem hundarnir
geta ekki
hundi sínum hafa önnur afskipti af
allir framkvæ
Kals, skráði ára Weimar-hunds,
en að fylgja
brögð “
mt sömu
sig á slíkt
hvetja áf
honu
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ELÍN RÓS HAUKSDÓTTIR

HALLGRÍMUR ÓSKARSSON

DORRIT MOUSSAIEFF

Fékk netföng fræga fólksins
fyrir misskilning

Á ráðstefnu með
Carl Lewis

Sendi Brian May línu og fékk svar

Forsetafrúr sameinast um gott málefni
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

ÞRIÐJUDAGUR

Samið um útgáfu:

Forlagið fær
verk Laxness

Þörfin sjaldan
meiri en nú
Kristína Lentz hefur
ásamt öðrum stofnað Ungmennafélag ABC-barnahjálpar.

MENNING „Það eru ýmis önnur
vandamál sem steðja að okkur en
að bókaforlög séu of stór,“ segir
Guðný Halldórsdóttir, dóttir nóbelsskáldsins Halldórs
Laxness. Gengið hefur verið
frá samningi
milli erfingja
Halldórs Laxness og VökuHALLDÓR LAXNESS
Helgafells um
útgáfu verka
skáldsins á næstu árum. Óvissa
hefur verið um útgáfu þeirra
eftir að Vaka-Helgafell varð hluti
af Forlaginu og Samkeppniseftirlitið krafðist þess að útgáfurétturinn yrði seldur. Ekkert bókaforlag bauð í útgáfuréttinn, sem
rann út síðasta sumar. Síðan þá
hefur gengið á lagerinn af verkum Laxness.
Erfingjar Laxness leituðu til
Samkeppniseftirlitsins til að
leysa málið og nú hefur sátt náðst
í málinu.
- hdm / sjá síðu 30

TÍMAMÓT 18

Merzedez Club hætt
Ceres 4 gefur út sólóplötu með
ballöðum og slögurum.
FÓLK 22

Lindsay Lohan
snýr við
Leikkonan sögð
eiga í tygjum við
karlmann.
FÓLK 24

Oddaleikir
Haukar og HK
tryggðu sér bæði
oddaleiki í undanúrslitum Íslandsmótsins
í handbolta
í gær með
góðum sigrum.
ÍÞRÓTTIR 26

Norðvesturkjördæmi:

Þrír flokkar
jafnstórir
Á LEIÐ TIL HAFNAR Varðskipið Týr fylgdi skútunni Sirtaki áleiðist til Eskifjarðar þegar þessi mynd var tekin austur af landinu
síðdegis í gær. Áætlað er að hún komi til hafnar klukkan átta í morgunsárið. Um borð er Hollendingur sem sérsveitarmenn hafa í
sinni vörslu en Íslendingarnir tveir voru um borð í varðskipinu. Sjá síðu 2
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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BJART EYSTRA Í dag verður
víðast hæg suðvestlæg átt. Skúrir
sunnan og vestan til og sums
staðar norðan til síðdegis. Bjart
veður allra norðaustast og austan
til. Hiti 5-12 stig, hlýjast á Austurlandi.
VEÐUR 4

AGS bendir á þörf á
peningamálastefnu
Ekki er langt þangað til efnahagslífið tekur við sér, segir yfirmaður AGS á
Íslandi. Peningamálastefna síðustu ára komin á leiðarenda, segir framkvæmdastjóri SA. Aðild að ESB eina færa leiðin, segir varaframkvæmdastjóri ASÍ.
EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld þurfa að

ákveða hvaða stefna verður hér
tekin upp í peningamálum að mati
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS).
Þetta kom fram í erindi sem Mark
Flanagan, yfirmaður sendinefndar sjóðsins hér á landi, flutti fyrr
í mánuðinum á ráðstefnu Íslenskameríska verslunarráðsins í New
York.
Erindið fjallaði um efnahagshorfur
hér, sem Flanagan sagði almennt
ágætar; nauðsynlegt væri að koma
á stöðugleika, afnema gjaldeyrishöft og lækka stýrivexti. Við það
mætti vænta að draga myndi hratt
úr verðbólgu. Þótt hagvöxtur hefði
dregist hratt saman eftir fall bankanna sýndist honum ekki langt í
efnahagsbata.
„Samkomulag AGS og ríkis-

stjórnar Íslands tekur sem stendur ekki til endanlegs fyrirkomulags
peningamála. Það kann þó að gera
það á einhverjum tímapunkti, þar
sem Ísland ætti að búa við öfluga
umgjörð stefnumála við lok samkomulagsins. Þetta er hins vegar
mál sem taka ætti á þegar búið er
að takast á við meira aðkallandi
verkefni, svo sem því flókna verkefni að koma bankakerfinu í gang á
nýjan leik. Þegar svo ræddir verða
til fulls vakkostir í skipan peningamála getum við veitt tæknilega ráðgjöf, en ákvörðunin er á endanum
Íslendinga að taka,“ segir Flanagan í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, lýsir einnig eftir nýrri pen-

ingamálastefnu. „Ég tel að þessi
stefna, sem hefur verið fylgt, að
hækka vexti og laða að fjármagn á
fölskum forsendum og hækka gengi
krónunnar upp úr öllu valdi, og
horfa svo á það allt hrynja, sé eitthvað sem er komið á leiðarenda,“
segir hann.
Halldór Grönvald, varaframkvæmdastjóri ASÍ, segir eina leið
færa í þessum málum: að sækja um
aðild að ESB og lýsa yfir að stefnt sé
að upptöku evru. „Við teljum skipta
mjög miklu máli að þessi yfirlýsing
liggi fyrir hið allra fyrsta, því hún
mun strax hafa áhrif á þau vaxtakjör sem ríkinu og fyrirtækjum
bjóðast. Hún mun hafa áhrif á vilja
erlendra kröfuhafa [...] til að taka
þátt í þessu endurreisnarstarfi með
okkur,“ segir Halldór.
- jab / - kóþ

SKOÐANAKÖNNUN Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Vinstri
græn eru nánast jafnstórir
í norðvesturkjördæmi, samkvæmt nýrri skoðanakönnun
Fréttablaðsins og Fréttastofu
Stöðvar 2. Um fjórðungur segist ætla að kjósa hvern flokk
fyrir sig og fengi því hver þeirra
að minnsta kosti tvo kjördæmakjörna þingmenn en sá þriðji
myndi falla þeim stærsta í hlut.
Rúm 15 prósent segjast myndu
kjósa Framsóknarflokkinn og
fengi flokkurinn einn kjördæmakjörinn þingmann, samkvæmt
því. Aðrir flokkar myndu ekki fá
kjördæmakjörinn mann inn.
Kjósendur í kjördæminu leggja
mesta áherslu á efnahagsmál,
velferðarmál og fiskveiðimál.
- ss/ sjá síðu 4

Verjum velferð,
sköpum störf
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Menntamálaráðuneyti styrkir námsmenn og Háskóla Íslands um 50 milljónir:

Þrjár fastar á Öræfajökli:

Boðið upp á 35 námskeið

Voru við það
að snjóa í kaf

MENNTUN Boðið verður upp á 35 námskeið á öllum

Stefán, á þetta eftir að hleypa
lífi í útförina?
„Ja, er ekki ágætt að lokastundin sé
dálítið litrík?“
Líkkistuverkstæðið Íslandskistur býður
upp á myndskreyttar líkkistur. Stefán
Matthíasson er annar eigenda verkstæðisins.

TAUGASTRÍÐ Boeing-þota CanJet á flug-

vellinum við Montego Bay í gær.

Flugránstilraun á Jamaíku:

Hélt áhöfninni
í átta tíma

JAMAÍKA, AP Ungum manni, vopnuðum byssu, tókst að komast
framhjá öryggiseftirliti á flugvelli við orlofsdvalarstaðinn
Montego Bay á Jamaíku í Karíbahafi í gær, og um borð í Boeing
737-þotu kanadíska flugfélagsins
CanJet. Þar hélt hann sex manna
áhöfn vélarinnar fanginni uns
sérsveit lögreglu réðst til inngöngu í vélina nær átta tímum
síðar og handtók hann.
Í ljós kom að byssumaðurinn
var tvítugur Jamaíkabúi sem
sagður er eiga við geðsýki að
stríða. Hann kvað hafa farið fram
á að vera flogið til Kúbu.
- aa

Könnun Háskólans á Bifröst:

Vinstri græn
með 31 prósent
STJÓRNMÁL VG fengi 31,2 prósent
atkvæða, Samfylkingin 27, Sjálfstæðisflokkurinn 22,9 prósent,
Framsókn 10,6 og Borgarahreyfingin 4,9 prósent, samkvæmt
könnun Rannsóknarmiðstöðvar
Háskólans á Bifröst. Þá fengju
Frjálslyndir 2,2 prósent og Lýðræðishreyfingin 0,2.
Einnig var spurt hvort Guðlaugur Þór Þórðarson ætti að
víkja af lista sjálfstæðismanna
í Reykjavík. 49,3 prósent eru
hlynnt því, en 21,5 prósent ekki.
Tæp 75 prósent svarenda eru
óánægð með framkvæmd lýðræðis á Íslandi, en 92,6 prósent telja
það þó besta stjórnarformið. - kóþ

fræðasviðum á sumarönn í Háskóla Íslands og nemendum gert kleift að þreyta allt að hundrað próf um
haustið. Þetta tilkynntu þær Kristín Ingólfsdóttir
rektor, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og
Hildur Björnsdóttir, formaður stúdentaráðs, í gær.
Skólinn fær til þessa fimmtíu milljóna aukafjárveitingu frá menntamálaráðuneytinu. Áður hafði
ríkissjóður hækkað framlag til lánasjóðs námsmanna um 660 milljónir króna.
„Við erum bara mjög sátt við þetta og stúdentarnir eru sáttir líka,“ segir Kristín Ingólfsdóttir, rektor
HÍ. Samráð við nemendur hafi verið haft um sumarnámið, meðal annars um hvaða námskeið ætti að
kenna. Framboðið verður kynnt á næstunni.
Kristín tekur fram að með þessu sé ekki allt sagt,
því einnig verði boðið upp á lesnámskeið og ýmsa
aðstöðu. „Svo vildi ég segja að fyrirtæki og stofnanir

KRISTÍN, KATRÍN OG HILDUR Háskólinn fær fimmtíu milljónir
til að standa straum af kostnaði sumarnáms. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hafa komið með hugmyndir að námskeiðum og boðið
fram kennslukraft, okkur að kostnaðarlausu,“ segir
hún. Það nám bættist við áðurnefnd 35 námskeið.
Fjarnám verði í boði í einhverjum tilfellum.
- kóþ

BJÖRGUN Björgunarsveitarmenn
úr Björgunarfélagi Hornafjarðar
sóttu í gær þrjár konur á Öræfajökul. Konurnar ætluðu að ganga
frá Jökulheimum yfir Vatnajökul
en þurftu að stoppa og kalla eftir
hjálp þegar þær voru komnar langleiðina. Veðrið var þá afleitt og
konurnar við það að fenna í kaf, að
eigin sögn. Þær voru þá örþreyttar.
Konurnar þrjár voru vel búnar
og í símasambandi við Landsbjörg
allan tímann. Upplýsingafulltrúi
Landsbjargar segir það ekki hafa
verið mat manna að þær væru í
hættu. Menn á bílum og vélsleðum
mættu konunum á ellefta tímanum
í gærmorgun.
- sh

Sérsveitarmenn stukku upp
í smyglskútuna á fullri ferð
Fjórir sérsveitarmenn stukku um borð í smyglskútuna Sirtaki þar sem hún var á fullri ferð norður af Færeyjum. Haugasjór var, kolniðamyrkur og hvassviðri, þegar sérsveitarmennirnir stöðvuðu flóttamennina.
LÖGREGLUMÁL Fjórir sérsveitar-

menn Ríkislögreglustjóra stukku
um borð í smyglskútuna Sirtaki
OR 2387 þar sem hún sigldi á
fullri ferð frá landinu í fyrrakvöld, til að stöðva ferð hennar.
Áður höfðu verið losuð úr henni
rúm 109 kíló af amfetamíni,
kannabisefnum, hassi og e-töflum þar sem hún lá út af Djúpavogi.
Lögregla handtók þrjá menn
aðfaranótt sunnudags. Þeir höfðu
komið á tveimur jeppabifreiðum
til Djúpavogs og voru með gúmbát meðferðis. Í honum sóttu þeir
efnin út í skútuna. Einn mannanna, Pétur Kúld Pétursson, var
með fíkniefnin í töskum í bíl
sínum þegar hann var handtekinn við Höfn í Hornafirði. Mennirnir, sem allir hafa komið við
sögu lögreglu áður, eru á þrítugsaldri. Þeir voru úrskurðaðir
í gæsluvarðhald til 11. maí. Þeir
eru, auk Péturs, Jónas Árni Lúðvíksson og Halldór Hlíðar Bergmundsson.
Í hlut Landhelgisgæslunnar
kom að staðsetja skútuna á hafi
úti og stöðva för hennar. Flugvél Gæslunnar TF-Sýn hafði
verið nær stöðugt á lofti frá því
á sunnudagsmorgun til að leita
skútunnar og finna hana. Vélin
var á síðustu bensíndropunum
þegar varðskipið Týr náði svo
flóttafleyinu á radar. Talsverð
samskipti áttu sér stað um talstöð
milli flóttamannanna og áhafnar
Sýnar. Þau fóru fram á ensku, þar
sem ekki var vitað hverrar þjóðar
mennirnir voru. Þeim var skipað
að stöðva ferð sína og halda til
hafnar á Íslandi eða í Færeyjum.
Þeir þverneituðu skipununum, en

sögðu að menn væru velkomnir um borð til þeirra. Flóttamennirnir breyttu oft um stefnu
meðan á eftirförinni stóð. Meðal
annars kváðust þeir fyrst fara til
Færeyja, en síðan til Belgíu til að
skila skútunni. Týr sigldi skútuna
uppi og Gæslumenn og sérsveitin
settu út svokallaðan aðgerðabát
Gæslunnar. Um borð í hann fóru
sérsveitarmenn og stýrimaður
frá Gæslunni. Þeir sigldu yfir
að skútunni og stukku um borð á
henni þrátt fyrir myrkur, slæmt
veður og haugasjó. Hún sigldi þá
fyrir fullu vélarafli um það bil 65
sjómílur frá Færeyjum. Um borð í
henni reyndust vera tveir Íslendingar, Árni Hrafn Ásbjörnsson og
Rúnar Þór Róbertsson, annar um
þrítugt og hinn á fimmtugsaldri,
auk Hollendings á fimmtugsaldri
sem var skipstjóri hennar. Sá síðastnefndi hefur komið hingað til
lands áður. Þeir gáfust mótþróalaust upp.
jss@frettabladid.is

SAMVINNA Fulltrúar embættanna sem
vinna að smyglmálinu, auk lögreglu á
Eskifirði, f.v. Friðrik Smári Björgvinsson
yfirlögregluþjónn, Stefán Eiríksson
lögreglustjóri, Georg Lárusson, forstjóri
Landhelgisgæslunnar, og Karl Steinar
Valsson, yfirmaður fíkniefnadeildar.

FÍKNIEFNAHLASSIÐ Fíkniefnin sem reynt var að smygla til landsins í þessari lotu voru
um 109 kíló. Um það bil helmingur er amfetamín en hinn helmingurinn samanstendur af maríjúana, hassi og e-töflum.

RÚNAR ÞÓR Í SKAÐABÓTAMÁLI VIÐ RÍKIÐ
Rúnar Þór Róbertsson og Jónas Árni
Lúðvíksson voru í júlí 2007 sýknaðir
af ákæru um að hafa flutt inn 3,8
kíló af kókaíni í bíl og fjarlægt gerviefni úr bílnum. Það var þá mesta
magn af kókaíni sem lagt hafði
verið hald á hérlendis.
Lögregla hafði fundið efnið í
Benz-bíl við komuna til landsins
og skipt því út fyrir gerviefni. Jónas
fjarlægði síðan gerviefnið úr bílnum
ásamt Rúnari, sem ákærður var fyrir
innflutning efnisins. Þeir voru báðir
sýknaðir.
„Við fyrstu sýn kann framburður
þeirra að virðast ótrúverðugur og
reyfarakenndur á köflum. Það er
mat dómsins að svo sé ekki,“ segir í
niðurstöðu héraðsdóms. „Við blasir
að ekki hefur tekist að upplýsa
málið,“ sagði enn fremur.
Til grundvallar sýknunni yfir
Jónasi lá meðal annars frétt úr DV
þar sem sagt var frá fíkniefnafund-

SAKLAUSIR Rúnar Þór er með sólgleraugu. Jónas Árni hylur andlit sitt með
ljósriti af frétt DV, grundvallargagni í
málinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

inum áður en bíllinn var sóttur.
Jónas kvaðst þannig hafa vitað
að í bílnum væru engin fíkniefni
- aðeins gerviefni.
Rúnar Þór stendur nú í skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu vegna
hálfs árs varðhalds sem hann sætti
við meðferð málsins. Jónas Árni sat
í varðhaldi í fjóra mánuði.
- sh

Smyglskútunni siglt undir seglum til lands í fylgd varðskipsins Týs:

Sérsveitarmenn gættu fanga
LÖGREGLUMÁL Tveir sérsveitarmenn

Verjum velferð, sköpum störf

Velferðarmál eru atvinnumál – stöndum vörð um störf í heilbrigðisog menntakerfinu. Sköpum ný störf með mannaflafrekum
framkvæmdum í viðhaldi og endurbótum.

Ríkislögreglustjóra gættu tveggja
manna, Rúnars Þórs Róbertssonar
og Árna Hrafns Ásbjörnssonar, um
borð í varðskipinu Tý í gær og nótt
meðan varðskipið fylgdi smyglskútunni Sirtaki OR 2387 í átt að Eskifirði. Hollendingur, sem var ásamt
hinum ofangreindu um borð í skútunni þegar hún var tekin, var um
kyrrt í henni ásamt tveimur sérsveitarmönnum og stýrimanni frá
Landhelgisgæslunni.
Segl voru undin upp á smyglskútunni í gærdag og siglt fyrir góðum
byr. Vonast var til að það flýtti för
en gert var ráð fyrir að hún kæmi
til Eskifjarðar klukkan átta í morgunsárið.
Skútan sem um ræðir er skráð í
Belgíu, í eigu fyrirtækis sem leigir
hana út. Hún er fjörutíu fet að lengd
og ríkulega innréttuð. Henni var
siglt undir hollenskum fána þegar

SKÚTUNNI FYLGT TIL HAFNAR Varðskipið Týr og skútan Sirtaki eru væntanleg til hafn-

ar á Eskifirði nú í morgunsárið.

Landhelgisgæslan og sérsveitarmennirnir stöðvuðu hana á sunnudagskvöld. Ekki var ljóst í gær hver

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eða hverjir hefðu leigt skútuna eða
hvort hún hefði komist í hendur
mannanna með öðrum hætti. - jss
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

129,03

129,65

Sterlingspund

187,88

188,8

Evra

167,17

168,11

Dönsk króna

22,438

22,57

Norsk króna

19,012

19,124

Sænsk króna

15,048

15,136

Japanskt jen

1,3071

1,3147

SDR

191,03

192,17

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,0065
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Maður dæmdur í eins árs fangelsi fyrir að ráðast á konu sína og lögregluþjón:

Banaslys í umferðinni:

Gekk í skrokk á konunni sinni

Fjórir af ellefu
ekki í beltum

DÓMSMÁL Karlmaður sem lúbarði

SLYS Af þeim tólf sem létu lífið í

sambýliskonu sína og sló lögregluþjón í andlitið hefur verið dæmdur
í eins árs fangelsi, þar af níu mánuði skilorðsbundna, í Héraðsdómi
Reykjavíkur.
Maðurinn réðst að konunni á
heimili þeirra í október síðastliðnum, sló hana hnefahöggi í andlitið þar sem hún lá í rúmi, tók hana
því næst upp, kastaði henni í gólfið
og sló hana í hnakkann. Hann hélt
áfram að veitast að konunni inni á
baðherbergi, kastaði henni í gólfið,
sparkaði nokkrum sinnum í bakið á
henni og steig ofan á hana.
Konan marðist illa víðs vegar um
líkamann við árásina og hlaut skurð

SAMGÖNGUR Ekki er rétt að eig-

endum hafi ekki verið kynntar
þær reglur sem gilda um skoðun
ökutækja, segir í tilkynningu frá
Umferðarstofu.
Í Fréttablaðinu á laugardag var
rætt við eiganda bíls með einkanúmeri sem sagði bifreiðaeigendur leidda í gildru með því að miða
við tölustafi í einkanúmeri frekar
en fastanúmeri bíla.
Í tilkynningu Umferðarstofu
segir að Samgönguráðuneytið
hafi sent út kynningu til eigenda
ökutækja í janúar. Þar hafi fólk
verið hvatt til þess að leita sér
upplýsinga á vef Umferðarstofu,
enda ekki hægt að koma öllum
upplýsingum fyrir í bréfinu. - bj

SVÍÞJÓÐ
Svíar vilja evruna
Ný skoðanakönnun sýnir að 47
prósent Svía eru hlynntir því að taka
upp evru. 45 prósent myndu hafna
evrunni. Í fyrri skoðanakönnunum
hafa fleiri verið á móti evru en með.

DÓMSTÓLAR
Skallaði mann á Draugabar
Þrítugur maður hefur verið dæmdur
til að greiða sjötíu þúsund króna sekt
í ríkissjóð fyrir líkamsárás. Hann skallaði annan mann á Draugabarnum á
Stokkseyri í ágúst í fyrra.

LEIÐRÉTTING
Á lista Fréttablaðsins á laugardaginn
yfir auð hús í miðbæ Reykjavíkur voru
nefnd þrjú hús sem ekki standa auð.
Búið er að endurgera Grettisgötu
20c og flytja inn, búið er í húsinu á
Laugavegi 49a og á Hverfisgötu 41 er
einungis auð ein stúdíóíbúð en annar
hluti hússins er í leigu.
Í umfjöllun um frumsýningu á heimildarmyndinni Me and Bobby Fischer
var ranghermt að Weird-girls hafi
staðið fyrir skákgjörningi. Rétt er að
þær heita Karolina, Máv og Karolina
og eru ekki neinn hópur.

KJARNI MÁLSINS

■ Maðurinn gengur hrottalega í
skrokk á þáverandi sambýliskonu
sinni.
■ Hálfum öðrum mánuði síðar
ekur hann mjög drukkinn og lendir
í slysi.
■ Á lögreglustöðinni ræðst hann á
tvo lögreglumenn.
■ Maðurinn er dæmdur í tólf mánaða fangelsi.
■ Níu mánuðir eru skilorðsbundnir.
■ Maðurinn þarf að greiða konunni
600 þúsund krónur í miskabætur.
gert að greiða er hann sviptur ökurétti í þrjú ár.
- sh

umferðarslysi í fyrra voru ellefu í
bílum en einn á bifhjóli. Fjórir þeirra
sem voru í bílum voru ekki í bílbeltum. Fimm létu lífið í þéttbýli en sjö
í dreifbýli. Þetta kemur fram í Slysaskýrslu Umferðarstofu 2008.
Óvenjuhátt hlutfall þeirra sem létust voru 60 ára eða eldri. Sama gildir
um hlutfallslegan fjölda þessa aldurshóps í alvarlegum slysum. Hann fór
úr tæplega þréttán prósentum árið
2007 í um fimmtung í fyrra. Slys með
miklum meiðslum voru 97 í þéttbýli
en 67 í dreifbýli.
Enginn þeirra sem lést var yngri en
17 ára.
- ghs

2009

Eigendur ökutækja varaðir við:

Kynntu breytingar í janúar

á baki og sprungur í handarbeinum
auk þess sem hún fingurbrotnaði.
Manninum er gert að greiða henni
600 þúsund krónur í miskabætur.
Þá er maðurinn dæmdur fyrir
að ráðast á lögregluþjón eftir að
hann var handtekinn fyrir að valda
umferðarslysi undir áhrifum áfengis. Hann kýldi lögregluþjóninn í
kjálkann og reyndi síðan að skalla
annan lögregluþjón í andlitið en sá
náði að víkja sér undan.
Maðurinn játaði skýlaust öll brot
sín og var tekið tillit til þess þegar
ákveðið var hvort skilorðsbinda
mætti refsinguna.
Auk fangelsisvistarinnar og
miskabótanna sem manninum er

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

Þrír nánast jafnstórir flokkar
Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Vinstri græn hafa allir um 25 prósent fylgi í Norðvesturkjördæmi, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Rúm 15 prósent styðja Framsóknarflokkinn.
SKOÐANAKÖNNUN Ekki er marktæk-

ur munur á fylgi Sjálfstæðisflokks,
Samfylkingar og Vinstri grænna í
Norðvesturkjördæmi, samkvæmt
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. 25,7 prósent styðja
Sjálfstæðisflokkinn og fengi hann
því þrjá kjördæmakjörna þingmenn. 25,5 prósent styðja Samfylkingu og 25,1 prósent styðja Vinstri
græn. Hvor flokkur um sig fengi
tvo kjördæmakjörna þingmenn.
Fylgi Framsóknarflokks í kjördæminu er 15,2 prósent og fengi
flokkurinn einn kjördæmakjörinn
mann. 4,0 prósent styðja Frjálslynda flokkinn, 2,2 prósent styðja
Borgarahreyfinguna og 2,0 prósent
styðja Lýðræðishreyfinguna. Enginn þessara þriggja flokka fengi
kjördæmakjörinn mann í Norðvesturkjördæmi.
Svarendur voru beðnir um að
gefa átta málaflokkum einkunn á
bilinu 1 til 5, þar sem 1 er mjög léttvægt, en 5 mjög mikilvægt þegar
kemur að því hvernig viðkomandi
mun kjósa á laugardag og tóku 94,2
prósent svarenda afstöðu til spurn-

ingarinnar. Flestir töldu efnahagsmálin mikilvægust, þá velferðarmál og fiskveiðimál. Umhverfismál
og Evrópumál þóttu léttvægust.
Ekkert málefni fékk þó einkunn
undir þremur, sem er hvorki mikilvægt né léttvægt. Ekkert átta málefnanna þótti því léttvægt.
Ef svörin eru borin saman við
sams konar spurningu fyrir kosningarnar 2007 hefur mikilvægi
efnhags-, fiskveiði-, og Evrópumála aukist. Mikilvægi velferðarmennta-, samgöngu-, skatta-, og
umhverfismála hefur hins vegar
minnkað.
Hringt var í 600 manns í kjördæminu og skiptust svarendur
jafnt eftir kyni. Spurt var; Hvaða
flokk myndir þú kjósa ef gengið
yrði til kosninga í dag? Óákveðnir
voru spurðir, hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Þeir sem
enn voru óákveðnir voru spurðir; Er líklegra að þú myndir kjósa
Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern
annan flokk? 75,8 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar.

Málefni í mikilvægisröð
Svarendur gáfu málaflokkum einkunn frá
1 til 5, þar sem 1 er mjög léttvægt en 5
mjög mikilvægt.

Efnahagsmál

4,75

Evrópumál

3,14

Fiskveiðimál

4,04

Menntamál

3,98

Samgöngumál

3,56

Skattamál

3,93

Umhverfismál

3,16

Velferðarmál

4,22

BORGARAHREYFINGIN

(O)

1. Gunnar
Sigurðsson
2. Lilja Skaftadóttir
3. Guðmundur
Andri Skúlason
4. Ingibjörg
Snorradóttir
Hagalín

svanborg@frettabladid.is

15,2% (1 þingm.)
Kosningar 2007

25,7% (3 þingm.)

2,0% (0 þingm.)
25,5% (2 þingm.)
25,1% (2 þingm.)
2

4

6

8

10

12

Undirskriftirnar
afhentar
í Stjórnarráðinu
í dag kl. 10:50
Í dag verða undirskriftirnar afhentar Jóhönnu Sigurðardóttur
forsætisráðherra. Á undirskriftalistanum eru einstaklingar sem hafa
fengið nóg af bruðlinu og vilja að peningarnir séu nýttir í þágu
þeirra sem greiða í sjóðina. Yfir 21.000 manns hafa skrifað undir.
Alþingiskosningar fara fram næstkomandi laugardag – nýtum
atkvæðin okkar.
íslenskur ríkisborgari

14

16

18

20

22

24

26

28

(F)

1. Guðjón Arnar
Kristjánsson
2. Sigurjón
Þórðarson
3. Ragnheiður
Ólafsdóttir
4. Sigurður Sverrir
Ólafur Hallgrímsson

2,2% (0 þingm.)

30

SAMFYLKING

(S)

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR

(D)

1. Ásbjörn
Óttarsson
2. Einar K.
Guðfinnsson
3. Eyrún Ingibjörg
Sigþórsdóttir
4. Birna Lárusdóttir

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN

4,0% (0 þingm.)

0

(B)

1. Gunnar Bragi
Sveinsson
2. Guðmundur
Steingrímsson
3. Sigurgeir Sindri
Sigurgeirsson
4. Elín R. Líndal

Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins 20. apríl (Fylgi í % og kjördæmakjörnir þingmenn)

(P)

1. Jón Pétur Líndal
2. Alongkron
Visesrat
3. Arnór Snorri
Gíslason
4. Bjarki Birgisson
1. Guðbjartur
Hannesson
2. Ólína
Þorvarðardóttir
3. Anna Lára
Jónsdóttir
4. Þórður Már
Jónsson

FRAMSÓKNARFLOKKURINN

Fylgi stjórnmálaflokkanna í NV-kjördæmi

LÝÐRÆÐISHREYFINGIN

VINSTRI GRÆN

(V)

1. Jón Bjarnason
2. Lilja Rafney
Magnúsdóttir
3. Ásmundur Einar
Daðason
4. Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

4

veðurfræðingur

NÝ LÆGÐ Á
MORGUN
Horfur morgundagsins eru lítt spennandi.
Myndarleg lægð með
ausandi slagveðursrigningu tekur land á
sunnanverðu landinu
fyrir hádegi á morgun.
Úrkomusvæðið gengur síðan yﬁr meginhluta landsins þegar
líður á morgundaginn.
Ágæt hlýindi verða á
morgun en síðan fer 3
heldur kólnandi.

7
5

4

8
5

6
4
6

8

10

2

5

7
7

6

8
3

5

10

5

5
7
7

1
6

Á MORGUN
8-15 m/s hvassast á Vestfjörðum

9

10

SUMARDAGURINN
FYRSTI
5-15 m/s hvassast V-til

8
8

8

20°

Amsterdam

18°

Basel

20°

Berlín

19°

Billund

16°

Eindhoven

20°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

14°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

22°

London

19°

New York

16°

Orlando

27°

Osló

13°

París

21°

Róm

21°

Stokkhólmur

11°

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

VERJUM VELFERÐ

VIÐ SEGJUM FYRIR KOSNINGAR HVAÐ VIÐ VILJUM GERA EFTIR KOSNINGAR
Það er aldrei mikilvægara að verja velferðina en þegar kreppir að í efnahagsog atvinnumálum. Undir forystu Ögmundar Jónassonar heilbrigðisráðherra
hafa Vinstri græn staðið vörð um velferðina. Við höfum m.a. fellt niður
innritunargjöld á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, komið í veg fyrir að
St. Jósepsspítali yrði lagður niður, lækkað lyfjakostnað og stóraukið samráð
við starfsfólk og hagsmunaaðila. Vinstri græn vilja halda áfram að forgangsraða í þágu velferðar og leggja þannig grunn að norrænu velferðarsamfélagi. Vinstri græn vilja meðal annars:
Verja heilbrigðiskerfið fyrir niðurskurði með áherslu á að viðhalda störfum.
Falla frá frekari einkavæðingu og gjaldtöku í velferðarkerfinu til að jafna aðgengi
og minnka kostnað ríkisins.
Verja kjarasamningsbundin laun og jafna kjör og vinnutíma starfsmanna
í velferðarþjónustunni.
Draga verulega úr kostnaði foreldra vegna tannlækninga barna.
Efla lýðheilsu og auka heimaþjónustu og heimahjúkrun.

Kynntu þér velferðarstefnu Vinstri grænna á vg.is

Ögmundur Jónasson, 2. sæti Suðvesturkjördæmi

6
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Fulltrúi Torfusamtakanna gagnrýnir málflutning eigenda tómra húsa:

Lánasjóður sveitarfélaga:

Segir verktaka beita þrýstingi

Milljarður í
tekjuafgang

SKIPULAGSMÁL Þórður Magnússon

Hefur þú náð ólöglega í
höfundarréttarvarið efni í
gegnum netið?
Já

33%
67%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Ertu búin(n) að ákveða hvað þú
ætlar að kjósa?
Segðu skoðun þína á vísir.is

hjá Torfusamtökunum segir að verktakar sem eigi húseignir í miðbænum geti ekki eingöngu kennt borgaryfirvöldum um að þær séu tómar
eða í niðurníðslu. Hann segir enn
fremur að þeir beiti aðra eigendur
þvingunum til að komast yfir húseignir á heilum byggingarreitum.
„Það er nokkuð varhugavert hjá
verktökum, sem eiga mörg þessara
auðu húsa í miðbæ Reykjavíkur, að
kenna borgaryfirvöldum eingöngu
um það hversu hægt hefur gengið
með uppbyggingu á þessum reitum sem búið er að leyfa niðurrif á,“
segir Þórður Magnússon hjá Torfusamtökunum.

Hjólafestingar

ÞÓRÐUR MAGNÚSSON Verktakar geta

ekki einungis kennt borgaryfirvöldum
um niðurníðslu húsa í miðborginni,
segir Þórður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Hefðu þeir kosið að koma með
tillögur sem væru í samræmi við
það deiliskipulag sem var í gildi

2003 hefði enginn getað staðið í vegi
fyrir þeim. En þeir vita upp á sig
sökina því þeir hafa alltaf sóst eftir
að fá að byggja meira og rífa meira
en deiliskipulagið leyfir.“
Hann segir mörg dæmi þess að
íbúar hafi kvartað undan ógæfufólki í húsum í eigu verktaka. „Það
bjó fólk á Frakkastígs-Laugavegsreitnum fyrir tíu árum og þá var
þetta notalegt íbúðarhverfi, með fallegum bakgörðum. Síðan hafa verktakar séð að það megi rífa þessi hús
og þá hafa þeir keypt þau og leigt
ógæfufólki. Með því skapa þeir
þrýsting á þá sem eftir eru að færa
sig og þannig leggja þeir undir sig
reitinn.“
- jse

FJÁRMÁL Lánasjóður sveitarfélaga
ohf. stendur vel og skilaði 1,2
milljörðum króna í tekjuafgang
á síðasta ári. Tekjurnar voru sex
milljón krónum meiri en á árinu
2007.
Í nýjasta hefti Sveitarstjórnarmála kemur fram að sjóðurinn
hefur ekki tapað útláni frá því
að hann hóf starfsemi árið 1967.
Ávöxtun á lausu fé árið 2008 var
einnig góð, en það er að mestu
varðveitt í Seðlabankanum. Eigið
fé um áramótin var 11,3 milljarðar, ríflega milljarði meira en árið
á undan. Gert er ráð fyrir svipaðri afkomu á árinu 2009 og síðustu tvö ár.
- kóp

Gagnrýna villandi
pólitískar auglýsingar
Forsvarsmenn VG og Samfylkingar gagnrýna birtingu Fréttablaðsins og Morgunblaðsins á nafnlausum pólitískum auglýsingum. Innihalda hræðsluáróður
og lygar segir formaður VG. Nafnlausar auglýsingar eru á ábyrgð ritstjóra.

síðasta vetrardag-

Hafnarborg 22. apríl kl. 20
fyrsta sumardag-

Neskirkja 23. apríl kl. 16
Sigrún Hjálmtýsdóttir
Jónas Þórir
Jón Kristinn Cortez

ÞRESTIR
VORTÓNLEIKAR 2009

Auglýsingasími

– Mest lesið

SKATTAHÆKKANIR
Það boðar vinstri stjórn!
Samfylkingin og Vinstri grænir
áforma skatta ofan á staðgreiðsluskatta
1. Hátekjuskattur á laun yfir 500 þúsund krónum
Mánaðarlaun
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000

Skattur núna
180.995
218.195
255.395
292.595
329.795

Viðbót á ári
36.000
72.000
168.000
264.000
360.000

Alls á ári
2.207.940
2.690.340
3.232.740
3.775.140
4.317.540

+

+
Hátekjuskattur

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

STJÓRNMÁL Afar alvarlegt er að
Fréttablaðið og Morgunblaðið
birti nafnlausar auglýsingar með
hræðsluáróðri og lygum um stefnu
vinstriflokkanna, segir Steingrímur
J. Sigfússon, formaður Vinsti
grænna.
Undir það tekur Sigrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Bæði Samfylkingin og
Vinstri græn hafa sent ritstjórum
blaðanna bréf þar sem birtingu á
nafnlausum auglýsingum með pólitískum áróðri er mótmælt.
„Þessar auglýsingar tala fyrir sig
sjálfar. Það hefur ekki verið venjan að menn fari yfir í að reyna að
afbaka málflutning annarra,“ segir
Steingrímur.
Undir auglýsinguna skrifar
Áhugahópur um endurreisn Íslands.
Þar er varað við skattahækkunum
komist Samfylking og Vinstri græn
til valda eftir kosningar, og tekin
dæmi um meintar skattahækkanir.
„Ég hef ekkert á móti því að menn
takist á, en það er dapurlegt ef einhverjir sem blanda sér í baráttu
hafa ekkert fram að færa og byggja
baráttuna á því að rangtúlka áherslur annarra,“ segir Steingrímur.
Hann segir skattastefnu VG
liggja fyrir í kosningastefnuskrá.
Þar sé til að mynda skýrt að engin
áform séu uppi um að setja á eignaskatt, og ekki hafi verið rætt um
skattahækkanir á fyrirtæki. Fullyrðingar um annað séu hrein ósannindi.
Aðrar upplýsingar sem fram
komi í auglýsingunni séu svo ýmist
beinlínis rangar eða settar fram
með afar villandi hætti.
„Einhvers staðar er komin sú
örvænting í kosningabaráttuna að
menn grípa til þessara ráða,“ segir
Steingrímur. Hann segir að birting
á slíkum neikvæðum auglýsingum
snúist vonandi í höndum þeirra sem
beiti slíkum meðölum og fólk gleypi
ekki nafnlausan áróður.

+

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON

+
+

Mánaðarlaun

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.
30 mkr.
40 mkr.
50 mkr.
60 mkr.

400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000

Hugmyndir vinstri manna um eignaskatt bitna á fjölskyldufólki og eldri borgurum.
Þeir sem fjármagna „velferðarbrú” vinstri manna breytast úr greiðendum í
þiggjendur.

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

AUGLÝSING Ekki kemur fram hver stendur fyrir

SIGRÚN JÓNSDÓTTIR

auglýsingunum. Því bera ritstjórar fjölmiðla sem
birta þær ábyrgð á efni þeirra samkvæmt lögum
um prentrétt.

Einhvers staðar er komin
sú örvænting í kosningabaráttuna að menn grípa til
þessara ráða.
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FORMAÐUR VINSTRI GRÆNNA

Samkvæmt prentlögum eru nafnlausar auglýsingar birtar á ábyrgð
ritstjóra blaða, segir Steingrímur.
Hann segir það umhugsunarefni að
stærstu dagblöð landsins birti slíkar auglýsingar.
Sigrún segir þær upplýsingar
sem fram komi í auglýsingunni

ýmist villandi eða beinlínis rangar.
Samfylkingin telji til að mynda að
vandinn í ríkisfjármálunum verði
ekki leystur með skattahækkunum. Áherslan eigi að vera á aðhald
í ríkisfjármálum og að koma í veg
fyrir að skotið sé undan skatti. Ekki
hefur tíðkast á undanförnum árum
að birta neikvæðar auglýsingar af
þessu tagi í kosningabaráttu, segir
Sigrún. Hún skorar á þá sem að auglýsingunni standa að koma fram
undir nafni.
„Tilgangurinn blasir við, hann
hlýtur að vera að draga upp villandi mynd af málflutningi stjórnmálaflokkanna.“ brjann@frettabladid.is

Almannatengill hafði milligöngu um kaup á pólitískum auglýsingum í blöðum:

Gefur ekki upp aðstandendur
Þór Jónsson almannatengill hafði
milligöngu um kaup hóps sem kallar
sig Áhugafólk um endurreisn Íslands
á heilsíðuauglýsingum í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. Hann segir
að ábyrgðarmenn og greiðendur
auglýsingarinnar hafi fullyrt við sig í
gær að þeir muni gera grein fyrir sér
í dag.
Í auglýsingunum eru settar fram
fullyrðingar um áform Samfylkingar
og Vinstri grænna um skattahækkanir. Ekki kemur fram hverjir standa
fyrir auglýsingunum. Auglýsingarnar
hafa verið gagnrýndar fyrir nafnleysi

þeirra sem að þeim standa.
lýsingarinnar hafa fullyrt við
Einnig hafa þær upplýsingar
mig að þeir gefi sig fram
sem þar eru settar fram
á morgun [í dag].“ segir
verið gagnrýndar.
Þór. Hann veit ekki til þess
Þór segir að hans eina
að til standi að birta fleiri
aðkoma að auglýsingunum
auglýsingar á næstunni.
hafi verið að fá upplýsingar
Þór starfar sem forstöðuum verð og senda augmaður almannatengsla hjá
lýsingarinnar inn. Það hafi
Kópavogsbæ, en tekur fram
hann gert sem almannaað aðkoma hans að auglýsÞÓR JÓNSSON
tengill í aukastarfi.
ingunum tengist starfi hans
„Ég tók að mér verkefni og leysti
þar ekki á nokkurn hátt. Þór á að
það af hendi eins og fyrir var lagt.
baki langan feril sem fjölmiðlamaður
Ég get ekki sagt hver fól mér það en
og var til að mynda fréttamaður á
ábyrgðarmenn og greiðendur augStöð 2 og NFS.
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Fyrirhugaður einkarekstur á byggðasafninu að Görðum á Akranesi:

Bandarísk blaðakona í Íran:

Ráðherra átelur samráðsleysi

Heitið fullri
málsvörn

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir að
eðlilegt hefði verið að bæjarstjórn
Akraness leitaði samráðs við ráðuneytið áður en rekstur byggðasafnsins á Akranesi væri færður í hendur einkaaðila. „Við erum
ekki formlegur rekstraraðili, en
það kemur fjármagn til rekstursins frá okkur. Því hefði mér þótt
eðlilegra að þeir hefðu haft samráð við okkur.“ Um 36 prósent af
heildarveltu safnsins 2007 komu
frá ríkinu.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í
gær hyggur bæjarstjórn Akraness
á samninga við fyrirtækið Vætti
hf. um að það taki að sér rekstMENNING

1 Hvert hefur hafnfirskt tilraunavatn verið sent?

2 Hvað voru mennirnir þrír
sem voru handteknir fyrir
meint fíkniefnasmygl úrskurðaðir í langt gæsluvarðhald?
3 Hvaðan fengu Íslendingar
aðstoð meðan skútan var elt?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 30

Á
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AKRANES Bæjarstjórn hyggur á samning

við einkafyrirtæki um rekstur byggðasafns og listaseturs.

ur byggðasafnsins að Görðum og
listaseturs að Kirkjuhvoli.
Safnaráð hefur eftirlit með söfnum sem njóta ríkisstyrkja. Rakel
Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri

Safnaráðs, segir að eðlilegt sé að
ráðið veiti umsögn um jafnróttæka breytingu á starfseminni og
raun beri vitni. Ítrekað hafi þess
verið óskað en umsagnar hafi ekki
verið leitað. Í bréfi sem ráðið sendi
bæjarstjóranum kemur fram að
umsögn sé væntanleg 30. apríl.
Gísli S. Einarsson bæjarstjóri
segir málið verða tekið fyrir á
fundi bæjarstjórnar í dag.
Þá minnir Rakel á að staða
byggðasafns sé undir viðurkenningu þjóðminjavarðar komin.
Grundvallarbreyting á starfsemi
geti breytt stöðu safna. Því sé eðlilegt að þjóðminjavörður sé hafður
með í ráðum.
- kóp

ÍRAN, AP Dómsmálaráðherra Írans

hefur fyrirskipað nýja rannsókn
á máli bandarísku blaðakonunnar
Roxana Saberi, sem í síðustu viku
var dæmd af undirrétti í Teheran
í átta ára fangelsi fyrir njósnir.
Þetta ákvað ráðherrann eftir að
Mahmoud Ahmadinejad Íransforseti bað ríkissaksóknarann að
sjá til þess að Saberi fengi alla
þá málsvörn í áfrýjuninni sem
íranskt réttarkerfi byði upp á.
Barack Obama Bandaríkjaforseti sagði á sunnudag að hann
hefði „alvarlegar áhyggjur“ af
velferð Saberi; hann væri þess
fullviss að hún hefði engin tengsl
við njósnastarfsemi.
- aa

Bankarnir þjónuðu
6;HAÌIIJG bara eigendum sínum
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Síðasta árið fyrir hrun þjónuðu bankarnir bara stærstu eigendum sínum. Þetta
er fullyrt í nýrri bók um bankahrunið í október. Höfundur segir engan hafa
litið á Davíð Oddsson sem faglegan Seðlabankastjóra heldur stjórnmálamann.
STJÓRNMÁL „Bankarnir þjónust-
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[na\_VaZ^ÂWZ^c^c\jb[na\^hZÂa^cjbbZÂan[^cj#H`VbbiVgZgjZ^chiV`a^c\hWjcYc^gd\Zgj{`kVgÂVÂ^gZ[i^gÄk]kZghjb^`^ÂkVggZn`i!ZcÄZ^gbZ\VÄ
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Skipholti 50b • 105 Reykjavík

Leggðu þitt af mörkum
ókeypis námskeið í náttúruvernd

Námskeiðið fer fram í SkaŌafelli
dagana 1. Ɵl 3. maí n.k. Nánari
upplýsingar á umhverfisstofnun.is
eða í síma 591 2000.

Demparar

uðu eigendur sína fram yfir aðra
viðskiptavini og sérstaklega bar
mikið á þessu eftir að lausafjárkreppan á alþjóðamörkuðum skall
á og batt enda á nánast frjálst
aðgengi að ódýru lánsfé. Síðasta
árið fyrir bankahrunið má segja
að íslensku viðskiptabankarnir þrír hafi engum þjónað nema
sínum stærstu eigendum.“
Þessu heldur Ólafur Arnarson
fram í nýrri bók sinni, Sofandi að
feigðarósi, sem fjallar um bankahrunið í október.
Að mati Ólafs höfðu bankarnir
leiðst of langt út í að fjárfesta og
lána stærstu eigendum sínum og
stór hluti áhættu þeirra var tekinn í þágu þessara stóru eigenda.
„Krosseignartengslin, sem hvað
mest voru gagnrýnd af erlendum
greiningardeildum, blaðamönnum
og matsfyrirtækjum árið 2006,
voru í raun krabbameinsæxli sem
þá var byrjað að éta undirstöðu
bankanna,“ segir í bókinni.
Mjög er fjallað um Davíð Oddsson enda aðkoma hans að málum
mikil, fyrst sem forsætisráðherra
og svo sem Seðlabankastjóri.
Ólafur telur Davíð hafa gert mörg
mistök og undir það síðasta hafi
enginn hlustað á hann. „Það tók
enginn minnsta mark á honum af
því að það var ekki litið á hann
sem faglegan Seðlabankastjóra
heldur stjórnmálamann, enda
hagaði hann sér sem stjórnmálamaður,“ segir Ólafur.
Gagnrýnt er í bókinni að ríkisbankarnir voru á sínum tíma
seldir mönnum sem höfðu engan
bakgrunn í bankarekstri. Ábyrgðin er sögð formanna þáverandi
stjórnarflokka, Davíðs og Halldórs Ásgrímssonar formanns
Framsóknaflokksins.
Ólafur kallar ákvörðunina um
þjóðnýtingu Glitnis óhæfuverk

„Það tók enginn
minnsta mark á honum
(Davíð Oddssyni) af
því að það var ekki litið
á hann sem faglegan
Seðlabankastjóra heldur stjórnmálamann.“
Ólafur starfaði síðast
hjá Landic Property
en vann áður hjá
fjárfestingarbönkunum
Dresdner Kleinwort
Benson og Lehman
Brothers. Þar áður var
hann framkvæmdastjóri þingflokks
Sjálfstæðisflokksins og
aðstoðarmaður Ólafs G.
Einarssonar í menntamálaráðherratíð hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem hrint hafi af stað „skelfilegri“ atburðarás. „Eins og varað
hafði verið við fól þjóðnýting
Glitnis í sér fall bankakerfisins.“
Hann segir bankana vissulega
hafa verið í þröngri stöðu og líklegt megi teljast að einhver þeirra
hefði farið í þrot þótt öðruvísi
hefði spilast. Röð rangra ákvarðana sem teknar hafi verið að undirlagi eða af Davíð Oddssyni hafi
leitt til þess sem varð.

Undirstöður voru fúnar að
mati Ólafs, sem segir Seðlabankann hafi grafið undan fjármálakerfinu með því að standa í vegi
fyrir að bankarnir fengju að færa
reikninga sína í evrum. Þá hafi
peningastefnan á Íslandi verið
glórulaus í mörg ár. Allir ráðherrar sem komið hafi að efnahags-,
fjár- og viðskiptamálum undanfarinn tæpan áratug beri mikla
ábyrgð í þeim efnum.
bjorn@frettabladid.is

Neytendur: Prenthylki eru ekki gefins

Ókeypis letur sparar prentsvertu
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is

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

ÓLAFUR ARNARSON

■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Phaser laser-prentari á 39.900 kr.
Verð á prenthylkjum í venjulega
Í hann þarf fjögur hylki og eittheimilisprentara er satt að segja
hvað held ég að Yrsa myndi segja
hálfgerð bilun. Yrsu blöskraði verðef hún þyrfti að endurnýja hylkin
lagið þegar hún þurfti að endurnýja
þau. Þrjú þeirra eru á 23.300 kr.
hylki í Dell V105 bleksprautuprentECOFONT
stykkið, og það fjórða kostar 27.390
ara sem hún keypti í fyrra á 13.390
kr., sem sé tæplega hundrað þúsund
kr. Sami prentari kostar 16.850 kr.
krónur samtals, eða jafn mikið og
í dag. „Ég fór í EJS á Grensásvegi. Það
tveir og hálfur prentari. Þess má geta að
þarf tvö hylki í þennan prentara. Það svarta
með nýjum prentara fylgja hylki sem eru
kostaði 6.290 kr. og litahylkið kostar 5.250 kr!
„örlítið endingarverri“ en þessi dýru, samÞvílíkt og annað eins. Ég er orðlaus.“
kvæmt starfsmanni.
Ekki er gefið upp hver nýtingin er í
Ýmislegt má auðvitað gera til að spara
þessu tilfelli, en fólk ætti að kannast við
prentsvertuna. Ein leið til þess er að nota
að prentarar fara snemma að pípa um að
leturtegund sem er sérstaklega hönnuð til
hylkin séu að klárast. Þegar fólk kaupir
að spara blek. Þetta letur heitir Ecofont og
sér nýjan prentara ætti það því að taka
má nálgast frítt á www.ecofont.eu.
verð prenthylkja inn í myndina.
Í ESJ fæst einnig hinn stórvirki Xerox

3AF 0%
SLÁTTUR!

Leður rúms
tæ
laxex heilsu ði með
dý
(160x200) nu
Verð 247.18
0 kr.

35%
AFSLÁTTUR!

NÚ FRÁ 173
.026 kr.

NÚ 107.575 kr.

25%
AFSLÁTTUR!

ÞÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR
t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSGVMMLPNOBTMÖLVO
t,FNVSMÏLBNBOVNÏSËUUB
TUFMMJOHVUJMIWÏMEBS
t)FGVSÔWJ£KBOGOBOMFHBZOHEBSESFZmOHV
tB£FSFOHJOISFZmOHNJMMJTWFGOTW£B
tBSGFLLJB£TOÚB
tÄSBÄCZSH£

20-30% AFSLÁTTUR

AF FJÖLSTILLANLEGUM
HEILSURÚMUM
(2x80x200)
kkrar
Hægt er að velja um noum
ýn
ud
ils
he
gerðir af

20-30% AFSLÁTTUR
AF SVEFNSÓFUM

VERÐ FRÁ 199.000 kr.

Einn stæðsti og glæsilega
svefnsófa-sýningarsalur lan sti
dsins

HEILSUKODDAR

FRÁ 7.900 kr.
SÆANGURFATNAÐUR

FRÁ 5.300 kr.

Með öllum keyptum rúmum er
25% AFSLÁTTUR af öllum vörum
í mjúku deild Rekkjunnar

VERÐ FRÁ 37.840 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

H E I L S U R Ú M

ARGH! 040409

Þrýstijöfnunarsvampsrúm
Queen size (153x203)
Verð 165.500 kr.
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Í PONTU Í GENF Ahmadinejad flytur ávarp sitt á ráðstefnunni. Ban Ki-Moon, framkvæmdastjóri SÞ, hlýðir á.
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Íransforseti hleypir
upp ráðstefnu SÞ
Mahmoud Ahmadinejad er eini þjóðhöfðinginn sem sækir ráðstefnu SÞ gegn kynþáttamisrétti í Genf. Hann hleypti henni upp með gagnrýni á Ísrael í ávarpi í gær.
Fulltrúar Evrópuríkja gengu af fundi. Bandaríkin sniðganga ráðstefnuna alveg.
GENF, AP Mahmoud Ahmadinejad

Íransforseti sakaði Vesturlönd um
að beita helför nasista gegn gyðingum til að réttlæta að réttur væri
þverbrotinn á Palestínuaröbum.
Þessi ummæli urðu fulltrúum Evrópuríkja á ráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna um kynþáttamisrétti, sem
hófst í gær í Genf í Sviss, tilefni
til að ganga af fundi í mótmælaskyni. Bandaríkjastjórn sniðgekk
ráðstefnuna alveg og Ísraelsstjórn
gekk svo langt að kalla sendiherra
sinn í Sviss heim vegna megnrar
óánægju sinnar með að Íransforseta skyldi boðið að ávarpa ráðstefnuna.
Ban Ki-Moon, framkvæmdastjóri SÞ, átti fund með Ahmadinejad áður en hann flutti ávarp sitt.
Kvaðst Ban hafa ráðlagt Íransforseta að tala gætilega til að forðast

að hleypa upp ráðstefnunni. Eftir
ávarpið lýsti Ban vonbrigðum
sínum; Ahmadinejad hefði notað
ávarpið „til að ásaka, kljúfa og jafnvel fara með hatursáróður,“ þveröfugt við tilgang ráðstefnunnar.
Í ávarpinu sagði Ahmadinejad
meðal annars, að Bandaríkin og
Evrópa hefðu staðið að stofnun
Ísraelsríkis eftir síðari heimsstyrjöld, en það hefði verið gert á kostnað Palestínumanna.
„Þeir gripu til hernaðaryfirgangs til að gera heila þjóð heimilislausa með þjáningar gyðinga að
yfirvarpi,“ sagði hann.
Það varð um fjörutíu erindrekum Frakklands, Bretlands og fleiri
Evrópuríkja tilefni til að yfirgefa
salinn. Áður en ráðstefnan hófst
höfðu ráðamenn þessara ríkja
varað við því að fulltrúar þeirra

Starfsendurhæfing

myndu yfirgefa ráðstefnuna ef hún
yrði vettvangur gyðingaandúðar
eða annarra sjónarmiða sem fælu
í sér harkalega gagnrýni á Ísrael.
Sú staða kom upp á síðustu kynþáttamisréttis-ráðstefnu SÞ sem
fram fór í Suður-Afríku fyrir átta
árum.
Ahmadinejad bætti við að hann
teldi Ísrael vera „grimma kynþáttamisréttis-kúgunarstjórn“.
Ungir franskir gyðingar í grímubúningum höfðu uppi hávær mótmæli í salnum og hentu rauðum
trúðsnefjum í Ahmadinejad er
hann hugðist hefja mál sitt. Mótmælendurnir sögðu síðar að þeir
hefðu verið að reyna að koma því
til skila „hvers konar skrípaleikur
þessi ráðstefna er“.
Fulltrúar Íslands gengu ekki úr
salnum.
audunn@frettabladid.is

• hvatning – þátttaka – tækifæri

Morgunverðarfundur með Gail Kovacs
Þriðjudaginn 28. apríl 2009 kl. 8.15 – 10.00
á Grand Hótel Reykjavík.
Gail Kovacs er sérfræðingur á sviði starfsendurhæfingar og hefur starfað sem
alþjóðlegur ráðgjafi á því sviði um áratuga skeið í Bretlandi, Kanada
og Bandaríkjunum.
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Dagskrá:
• Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
Starfsendurhæfingarsjóðs. „Hlutverk og áherslur
Starfsendurhæfingarsjóðs“
• Gail Kovacs, sérfræðingur í starfsendurhæfingu
og alþjóðlegur ráðgjafi. „Vocational Rehabilitation:
The Capacity to Avoid Incapacity“
• Umræður með þátttöku fundarmanna
Fundarstjóri er Ingibjörg Þórhallsdóttir, sérfræðingur hjá Starfsendurhæfingarsjóði.
Fundurinn og veitingar eru í boði Starfsendurhæfingarsjóðs. Þátttakendur eru beðnir
um að skrá þátttöku sína fyrir sunnudaginn 26. apríl nk. á www.virk.is. Einnig er
hægt að skrá sig með því að senda tölvupóst á virk@virk.is

– Verum virk
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 33

Velta: 126 milljónir

OMX ÍSLAND 15
313
-1,58%
MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR

Ný útlán 41 til 47 milljarðar

OMX ÍSLAND 6
Ný útlán Íbúðalánasjóðs á árinu verða átta
649
-1,98% til tíu milljörðum lægri en áður hafði verið
MESTA LÆKKUN
CENTURY ALU.
MAREL
ÖSSUR

+0,89%

-5,2%
-4,59%
-1,95%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic
Airways 173,50 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,13 +0,89% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 120,00 -1,64% ... Icelandair Group 5,00
+0,00% ... Marel Food Systems 52,00 -4,59% ... Össur 90,70 -1,95%

Umsjón:

nánar á visir.is

ráð fyrir gert, samkvæmt endurskoðaðri
áætlun sjóðsins.
Gert er ráð fyrir að ný útlán nemi 41 til 47
milljörðum króna. Þar af verði leiguíbúðalán 12 til 14 milljarðar, en það er um tveggja
milljarða lækkun frá fyrri áætlun, samkvæmt tilkynningu Íbúðalánasjóðs.
Sjóðurinn gerir ráð fyrir að gefa út íbúðabréf fyrir 33 til 38 milljarða á árinu til að
fjármagna ný útlán, en það er lækkun um
þrjá til sex milljarða frá fyrri tölum.
Þá áætlar Íbúðalánasjóður að greiðslur til
lánardrottna nemi á bilinu 59 til 65 milljörðum króna á árinu, sem sé lækkun um tvo
milljarða frá fyrri áætlun.
„Töluverð óvissa ríkir um útlána- og
útgáfuáætlanir í ljósi breyttra aðstæðna á
fjármála- og fasteignamarkaði. Nákvæm-

Í ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU Myndin er frá undirritun

samkomulags stjórnvalda og lánveitenda fasteignaveðlána um samræmingu aðgerða vegna greiðsluerfiðleika lántakenda fyrr í mánuðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ar tölur um áætluð útlán og útgáfu íbúðabréfa er því ekki hægt að gefa upp,“ segir í
tilkynningu sjóðsins og áréttað að áætlunin sé endurskoðuð ársfjórðungslega og oftar
gerist þess þörf.
- óká

Tölvurisar í
eina sæng
Bandaríska hugbúnaðarfyrirtækið
Oracle hefur gert bindandi tilboð í
hugbúnaðarfyrirtækið Sun Microsystems.
Tilboðið hljóðar upp á 5,6 milljarða Bandaríkjadala, jafnvirði
um 725 milljarða króna. Reiknað
er með því að kaupin gangi í gegn
í sumar.
Bandaríska fréttastofan CNN
segir Sun Microsystems vera eftirsóttan bita, en stjórn fyrirtækisins ýtti tilboði upp á sjö milljarða
dala frá IBM út af borðinu fyrr í
mánuðinum.
Hluthafar Sun Microsystems og
samkeppnisyfirvöld eiga eftir að
gefa grænt ljós á tilboðið.

LANDSBANKINN Lægra fasteignaverð

er liður í því að verðbólga dregst hratt
saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

LÍ spáir 11,1
prósents
verðbólgu
Hagfræðideild Landsbankans
spáir því að verðbólga lækki um
4,1 prósent á milli mánaða og
verði 11,1 prósent í apríl. Verðbólga mældist 15,2 prósent í síðasta mánuði.
Deildin segir í fréttabréfi sínu
muna um að húsnæðisverð hafi
lækkað hratt, en fasteignaliðurinn
myndar þriðjung af verðbólgumælingunum. Þá fellur verðbólgumæling frá apríl í fyrra út úr ársverðbólgumælingunni nú. Hún mældist
3,4 prósent innan mánaðar fyrir
ári en hagfræðideildinni reiknast
til að hún verði 0,3 prósent nú.
Deildin spáir því að verðbólga
haldi áfram að minnka hratt og
fari undir tíu prósent í maí. Gangi
það eftir hefur verðbólga ekki
verið minni síðan í mars í fyrra.
- jab

ESB snýst um vinnu
og velferð
KENNETH LEWIS

Það þarf að vera algjört forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar að hefja aðildarviðræður við
Evrópusambandið. Okkur ber skylda til að láta reyna á þennan möguleika til að tryggja íslenskum
fjölskyldum og fyrirtækjum sömu kjör og best gerast í Evrópu. Viðræður eru mikilvægt skref.
Að þeim loknum hefur þjóðin svo síðasta orðið í atkvæðagreiðslu um niðurstöðuna.

Koma sterkir
inn í nýja árið
Bank of America, umsvifamesti
banki Bandaríkjanna, hagnaðist
um 4,2 milljarða dala, jafnvirði
544 milljarða íslenskra króna, á
fyrstu þremur mánuðum ársins.
Til samanburðar nam hagnaðurinn 1,2 milljörðum dala á sama
tíma í fyrra.
Megnið af hagnaðinum kemur
úr ranni fasteignalánafyrirtækisins Countrywide, sem bankinn
tók yfir í fyrra, og Merrill Lynch,
fjárfestingarbankans sem Bank of
America keypti um áramótin.
Kenneth Lewis, forstjóri bankans, segir góða afkomu nýtast vel
við afar erfiðar aðstæður á fjármálamörkuðum.
Bankinn hefur fengið 45 milljarða Bandaríkjadala úr neyðarsjóði hins opinbera vestan hafs
fyrir fjármálafyrirtæki í vanda
stödd. Það jafngildir rúmum sex
prósentum af fjármagni sjóðsins.
- jab

Við erum sammála helstu samtökum launafólks og atvinnurekenda um kosti aðildar að ESB:
Hraðari endurreisn
Lægri vextir
Afnám verðtryggingar
Stöðugur gjaldmiðill
Meira frelsi til náms erlendis

Afnám gjaldeyrishafta
Fjölbreyttari atvinnusköpun
Fullt forræði þjóðarinnar yﬁr auðlindum
Öﬂugri velferðarþjónusta

Evrópusambandið er náið samstarf 27 fullvalda ríkja um eﬂingu
raunverulegra lífsgæða og hugsjóna lýðræðis og jafnréttis. Við teljum
að Íslendingar eigi fullt erindi í þetta samstarf því það mun tryggja að
endurreisnin á Íslandi verði á traustum grunni.

www.xs.is

- jab
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Fátt sagt um niðurskurðarleiðir
Hvernig loka á 150 milljarða króna fjárlagagati er risaverkefni sem bíður stjórnvalda á næsta kjörtímabili. Flokkarnir takast á um
hvort hækka beri skatta. Hjá niðurskurði í ríkisrekstri verður ekki komist en mótaðar leiðir til sparnaðar liggja ekki á lausu.

100

0

Nauðsynlegur niðurskurður
Vaxtagjöld ríkissjóðs
Útgjöld til utanríkismála
Þar af til Varnarmálastofnunar
Útgjöld til heilbrigðismála
Þar af til Landspítalans
Útgjöld til félagsmála
Þar af til fæðingarorlofs
Mögulegur hátekjuskattur
Almenn tekjuskattshækkun
*Uppreiknað á verðlag ársins 2009

4
14

Milljarðar króna
113,1
10,6

Búðarhálsvirkjun
25 milljarðar

115,7
32,9

50

12,2

Nýtt háskólasjúkrahús
82 milljarðar

1,2

Kemur ekki til greina
Sjálfstæðisflokkurinn útilokar
hins vegar skattahækkanir með
öllu með þeim rökum að ekki sé
fyrirséð hver áhrif skattahækkana
verði við þær aðstæður sem ríki
í efnahagslífinu. Hætt sé við að
skattahækkanir leiði til enn frekari samdráttar sem muni þrengja
skattstofna og mögulega draga úr
heildarskatttekjum á endanum.
Í landsfundarályktun segir: Við
skattleggjum okkur ekki út úr
kreppunni. Þar er lofað að Sjálfstæðisflokkurinn muni beita sér
af fullum þunga gegn endurupptöku eignaskatts og hátekjuskatts.
Eignaskattur sé ósanngjarn og
komi einkum illa við eldra fólk.
Frekari hækkun skatta væri tilræði við kaupmátt almennings
og myndi gera honum erfiðara að
komast í gegnum efnahagsþrengingarnar sem nú séu hafnar. Sjálfstæðisflokkurinn hvetur sveitarfélög sérstaklega til þess að standa
gegn hækkun skatta.
Lýðræðish reyfi ngi n hefur
afdráttarlaust lýst því yfir að frekari skatta sé ekki hægt að sækja til
þrautpíndra heimila í landinu.

Héðinsfjarðargöng
7 milljarðar

56
86,9

Skattahækkanir
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra sagði í viðtali við Fréttablaðið fyrir landsfund Vinstri
grænna í lok mars að blönduð
leið niðurskurðar og tekjuöflunar
með skattahækkunum væri eina
færa leiðin til að loka fjárlagagatinu á næstu tveimur til þremur árum. Steingrímur sagði síðar
á opnum fundi fjárlaganefndar í
byrjun apríl að tillögur í skattamálum yrðu kynntar þegar tekjuog gjaldahliðar fjárlaga næsta árs
yrðu ræddar í sumar.
Vinstri græn eru eini stjórnmálaflokkurinn sem hefur gengið fram fyrir skjöldu og viðurkennt fyrir sjálfum sér og öðrum
að skattahækkanir þurfi að fara
saman við niðurskurð í ríkisbúskapnum. Þetta hafa fulltrúar
þeirra kynnt sem blandaða leið.
Í viðtali Fréttablaðsins við fjármálaráðherra kallaði hann eftir
hugmyndum um hvernig leysa
mætti hinn gríðarlega vanda sem
fram undan er með öðrum hætti.
Hann bauð líka upp á svar við
eigin spurningu þegar hann sagði:
„Ég held að sú leið sé ekki til.“
Stefna Vinstri grænna er skýr.
Í kosningaáherslum flokksins
kemur fram að dreifa skuli skattabyrðinni með réttlátum hætti og
nota beri skattkerfið markvisst til

Útgjöld ríkisins
Þrjár nýjar björgunarþyrlur
9 milljarðar
150
Varðskip Landhelgisgæslunnar
3,5 milljarðar
Sundabraut í göngum
24 milljarðar

153

tekjuöflunar með þrepaskiptum
tekjuskatti eða álagi á há laun. Tvö
ný hátekjuskattþrep áætlar Steingrímur að gefi ríkissjóði allt að
fjóra milljarða í auknar tekjur.
Kosningaáherslur flokksins gera
jafnframt ráð fyrir hækkun fjármagnstekjuskatts; tryggja á lágan
virðisaukaskatt á nauðsynjavörum
en slíkum skatti á munaðarvarning verði haldið hærri, samkvæmt
stefnu.
Borgarahreyfingin er þeirrar
skoðunar að hækkun á háar tekjur komi til greina og eins megi
leggja hærri virðisaukaskatt á
valda vöruflokka.

HALLI Á RÍKISSJÓÐI 2009

Útgjöld ríkisins árið 2009 verða
tæplega 556 milljarðar króna. Á
móti koma rúmlega 400 milljarðar
í tekjur. Það verður því verkefni
næstu ríkisstjórnar að loka rúmlega 150 milljarða króna fjárlagagati á næsta kjörtímabili.
Samkvæmt áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) verður niðurskurðurinn 35 til 55 milljarðar árið
2010, en margir halda því fram að
miðað við stærð verkefnisins þurfi
að ganga enn lengra. Miðað við
væntanlega hagþróun næstu ára
liggur fyrir að stjórnvöld eiga tvo
kosti til að brúa fjárlagahallann
sem þau standa frammi fyrir.

Fátt um svör
Samfylkingin hefur ekki svarað
því afdráttarlaust hver afstaða
hennar sé til hækkunar skatta.

KRÓNUR Verkefni stjórnvalda er að skera niður um 150 milljarða á næstu þremur árum. Hvað leiðir verða farnar við það verkefni
liggur ekki fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvað hátekjuskatt varðar verði
slík gjöld aðeins sett á sem neyðarúrræði, flokkurinn leggst gegn
hækkun tekjuskatts en tekur fram
að ef til slíks komi verði persónuafsláttur að hækka á móti til að
tryggja að hinir tekjulægri beri
ekki skarðan hlut frá borði.
Framsóknarflokkurinn segir
að markmiðið sé að þær tekjur
sem þurfi til lágmarksframfærslu
verði ekki skattlagðar. Um skattamál segir Frjálslyndi flokkurinn
í stefnuskrá sinni að standa beri
sérstaklega vörð um ráðstöfunartekjur láglaunafólks, aldraðra og
öryrkja. Samkvæmt stefnuyfirlýsingu Frjálslyndra er hátekjuskattur því ekki útilokaður.

Leiðir til niðurskurðar
Enginn stjórnmálaflokkur leggst
gegn því að skera niður í ríkisfjármálunum; það verður einfaldlega ekki komist hjá því, og hvert
mannsbarn í landinu hefur sætt
sig við þá staðreynd. Það má hins
vegar leita lengi í stefnuskrám og
landsfundasamþykktum flokkanna
að því hvernig nákvæmlega verði
að niðurskurðinum staðið. Hins
vegar má segja að sátt sé um að
verja mennta- og velferðarkerfið eins og kostur er í framtíðinni.
Þetta eru stærstu útgjaldaliðirnir
í rekstri hins opinbera, og óútskýrt
hvernig á að komast hjá því að taka
verulega fjármuni þaðan.
Vinstri græn ætla að skera niður
alla hernaðartengda starfsemi og
spara í rekstri ráðuneyta, yfirstjórn stofnana og sendiráða með
því að afnema sérkjör. Í stjórn-

málaumræðu síðustu daga hefur
komið fram hjá forsvarsmönnum
flokksins að laun opinberra starfsmanna verði að lækka. Launalækkun er að mati flokksins mun vænlegri leið en að fækka starfsfólki.

Margt er líkt með...
Í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins er tekið sérstaklega til
þess að draga verði úr útgjöldum
og eru skilyrði AGS þar nefnd.
Þannig liggi fyrir að hagræða
þurfi um tugi milljarða í rekstri
hins opinbera á næstu árum. Af
þessum sökum beri að „skilgreina
þá grunnþjónustu sem ríkið á að
sinna. Niðurskurðurinn mun óhjákvæmilega taka til allra þátta
hins opinbera“, segir í stefnuyfirlýsingu. Forsvarsmenn flokksins
hafa að undanförnu svarað spurningunni um niðurskurð á þann hátt
að öll ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki á vegum ríkisins þurfi að taka
til rækilegrar skoðunar. Sumar
stofnanir þurfi að leggja niður eða
sameina, auk þess sem verkefnum þurfi að fresta. Eins hafa sjálfstæðismenn bent á þá leið að tekjutengja barnabætur.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
gagnrýnt ríkisstjórnarflokkana
fyrir að gera ekki grein fyrir
hvernig niðurskurði ríkisfjármála
verði háttað á næsta kjörtímabili, sitji hún áfram. Það verður
hins vegar ekki séð að svo mikill
munur sé á hugmyndavinnu Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar um
hvernig flokkarnir hyggjast skera
niður. Samfylkingin segir í kosningaáherslum sínum að til þurfi að

koma „vönduð forgangsröðun opinberra útgjalda þar sem framlög
til velferðarmála verði sett í öndvegi“. Flokkurinn vill markvissa
fjármálastjórn ríkis og sveitarfélaga og vinna að skipulagsbreytingum til hagræðingar, svo sem
með sameiningu stofnana þar sem
það á við.
Framsóknarflokkurinn nefnir ekki niðurskurð í ríkisfjármálum í kosningastefnuskrá sinni.
Málflutningur flokksins í kosningabaráttunni er að það þurfi að
hagræða. Siv Friðleifsdóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, sagði
hins vegar á borgarafundi nýlega
að það væri óumflýjanlegt að skera
niður í mennta- og velferðarkerfinu. Hún taldi fullyrðingar um
annað lýsa fullkomnu óraunsæi.

Ekkert gefið upp
Auðvitað stendur vinna við að
útfæra niðurskurðaraðgerðir yfir
í öllum ráðuneytum, og það hefur
verið staðfest í fjölmiðlum. Ekkert er hins vegar gefið upp um þá
vinnu. Fjármálaráðherra sagði
nýlega að ríkisstjórnin væri ekki
búin að útfæra niðurskurðaraðgerðir, en það væri nauðsynlegt.
Ef marka má stefnu og kosningaáherslur flokkanna, sem og stjórnmálaumræðuna, er mikið verk
óunnið í þeim efnum.

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Birtist í Morgunblaðinu 12. júlí 2008

Aðgerðir strax!
Fyrirtækin og fólkið í landinu
eru órjúfanleg heild
Án atvinnu er engin velferð

Án fyrirtækja er engin atvinna

Án nothæfs gjaldmiðils og
raunhæfra vaxta eru engin
fyrirtæki

Við höfum engu að tapa
Aðildarviðræður við ESB strax!
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Öflug stjórn en málefnaleg kreppa:

Hinn kosturinn
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

M

álefnalega snúast kosningarnar á laugardag á annað
borðið um það sem stjórnarflokkarnir hafa þegar
komið sér saman um og á hitt borðið það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur fram að færa. Til þess sem
stjórnarflokkarnir kunna síðar að ræða sín á milli
eða stjórnarandstaðan að taka upp geta kjósendur af eðlilegum
ástæðum ekki tekið afstöðu.
Að hluta hefur myndin varðandi ríkisfjármálin skýrst. Ríkisstjórnin boðar mikla hækkun tekju- og eignaskatta. Sjálfstæðisflokkurinn telur á hinn bóginn ógerlegt að hækka skatta um leið
og laun lækka. Að öðru leyti er þetta stóra mál óskýrt af beggja
hálfu. Glíman um það verður stigin eftir kosningar.
Að sama skapi er stefna ríkisstjórnarflokkanna í peningamálum
og Evrópumálum sú sem þeir hafa komið sér saman um fyrir kosningar. Samfylkingin hefur ekki metið stefnu sína á þessu sviði svo
mikilvæga að gera hana að skilyrði fyrir stjórnarþátttöku. Af því
leiðir að VG hefur framvindu málsins í hendi sér.
Í raunveruleikanum hefur Samfylkingin svipt sjálfa sig möguleikanum á að setja Evrópumálin sem stjórnarþátttökuskilyrði.
Ástæðan er sú að hún hefur fyrirfram útilokað samstarf við aðra
en VG. Stefna Samfylkingarinnar í Evrópumálum hefur fyrir þá
sök fremur lítið gildi í kosningunum. Flokkarnir hafa komið því
þannig fyrir að fólkið í landinu getur ekki kosið um þetta annað
stærsta mál sem að því snýr.
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins sendi nýja flokksforystu með
veganesti í Evrópumálum og peningamálum sem ekki er líklegt að
endist út heilt kjörtímabil. Nýjasta útspil Sjálfstæðisflokksins um
innleiðingu evru með aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er hugsanlega vísbending um að flokksforystan vilji horfa á málið af meiri
víðsýni en landsfundurinn.
Krafturinn í andstöðunni við Evrópusambandið er formlegt
bandalag áhrifamanna í VG og Sjálfstæðisflokknum undir merkjum
Heimssýnar. Það bandalag, ásamt afstöðu sjávarútvegsins og
landbúnaðarins, girti fyrir að samstaða gæti tekist um stefnu í
peningamálum í fyrri ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn átti fyrir
vikið erfitt með að hreyfa sig í Evrópumálum.
Á sama tíma þorði Samfylkingin ekki að taka á málinu í alvöru
með VG í andstöðu. Fátt bendir hins vegar til að VG þori að brjótast út úr áhrifamannabandalaginu að svo stöddu með Sjálfstæðisflokkinn lausbeislaðan í Evrópusambandsandstöðunni.
Það sem við blasir að öllu óbreyttu er þetta: Annars vegar mun
ríkisstjórnin skipta þjóðinni í tvær stríðandi fylkingar um lausn
á ríkisfjármálunum þegar kemur fram á haust. Hins vegar mun
bandalag áhrifamanna í VG og Sjálfstæðisflokknum leggja stein
í götu þess að samstaða náist nægjanlega skjótt um skynsamlega
framtíðarstefnu í peningamálum og Evrópumálum.
Það verður engin valdakreppa eftir kosningar. Þessi staða þýðir
hins vegar áframhaldandi málefnalega stjórnarkreppu um þau
viðfangsefni sem mestu skipta. Samstaða um völd með stærstu
málefnin í uppnámi kemur að litlu haldi. En hitt gæti gefið þjóðinni
von ef flokkarnir væru tilbúnir að mynda þjóðstjórn um málefnalega lausn á þessum tveimur brýnu úrlausnarefnum.
Pólitísk átök um þau minnka líkurnar á að þjóðin geti unnið
sig skjótt út úr vandanum. Samstaða eykur líkurnar á að það geti
gerst. Spurningin er: Þorir einhver að ríða á vaðið og bjóða upp á
málefnalegan einingardans um þessi tvö mál?
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Innihald óskast

Hreint borð

Bloggarinn Stefán Pálsson bendir
á það sem hann kallar „aðdáunarverða hreinskilni stjórnmálaflokks“
í stefnulýsingu Samfylkingarinnar á
heimasíðu flokksins. Í kaflanum um
utanríkismál er tæpt á helstu stefnumálum flokksins í þeim málaflokki.
Í lok hástemmdrar lýsingar á gildi
fjölþjóðasamstarfs, forsendum
öryggis og friðar og vinsamlegum
samskiptum við önnur þjóðarbrot
stendur: „Bæta við innihaldi...“ Á
sömu orðum lýkur kaflanum
um samábyrgð. Stuttu
eftir að Stefán vakti
athygli á þessu voru
óskirnar um innihald
horfnar úr stefnulýsingu Samfylkingarinnar.

„Göngum hreint til verks“ er slagorð
Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar
á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn er
þegar tekinn til óspilltra málanna í
hreinsunarátakinu. Vefritið Smugan
birti í gær auglýsingamyndir af
forystuliði Sjálfstæðisflokksins, þar
sem Guðlaugur Þór Þórðarson
hefur verið hreinsaður burt en
Kristjáni Þór Júlíussyni bætt
við í staðinn.

Svona er það í
Hollywood
Björn Bjarnason
var meðal gesta
á heimsfrumsýningu
myndarinnar

State of Play. Að sögn Björns fjallar
myndin um blaðamann í Washington
„sem fæst við að skrifa um mál, þar
sem tengjast stjórnmál, öryggismál,
ástarmál og fjármál auk þess sem
kynntir eru innviðir blaðamennskunnar“. Björn mælir með myndinni.
Það hefur vonandi ekki rýrt trúverðugleika myndarinnar fyrir Birni að
viðmælendur blaðamannsins,
sem leikinn er af Russell
Crowe, tala stundum við
hann í síma, en krefjast þess
ekki að öll þeirra samskipti
fari fram í gegnum
tölvupóst. Stundum
tekur Hollywood sér
skáldaleyfi.
bergsteinn@frettabladid.is

Kreppukosningar
Þ

að er hálfeinkennileg
upplifun, eftir þjóðargjaldþrot og búsáhaldabyltingu, að
nú standi yfir kosningabarátta
á Íslandi og þó ekki síður hvað
áróður stjórnmálaflokkanna
hefur breyst ótrúlega lítið frá
2007. Lærdómurinn sem stjórnmálaforingjarnir og auglýsingastofur þeirra hafa dregið af
hruni íslensks efnahagslífs virðist rista ótrúlega grunnt. Enn er
öllu fögru lofað eins og verið sé
að selja hreinsilöginn Cillit Bang
og magn auglýsinga virðist vera
í sömu hlutföllum og styrkirnir
sem flokkar náðu að sópa til sín á
lokadögum ársins 2006.
Ég efast hins vegar um að
nokkur láti þessar auglýsingar
hafa áhrif á sig. Staðreynd málsins er sú að við þekkjum öll
stjórnmálaflokkana og við vitum
nákvæmlega hvað þeir standa
fyrir. Það er einungis eitt kosningamál: Hvað hafa flokkarnir
sagt og gert í efnahagsmálum
1991-2009. Ólíkt því sem auglýsingasmiðir virðast halda er fólk
ekki fífl og því má fastlega búast
við því að flokkarnir verði metnir
að verðleikum eins og skoðanakannanir benda til; Sjálfstæðisflokkurinn mun tapa mestu fylgi
og Vinstrihreyfingin – grænt
framboð bæta mestu við sig. Og
sú útkoma væri enda fullkomlega
makleg. Flokkarnir sem hafa
verið við stjórnvölinn eiga skilið
hegningu fyrir frammistöðu sína
við stjórn landsins undanfarna
áratugi. En síðan þarf að huga að
framtíðinni og hvernig við byggjum upp það sem stjórnarstefna
undanfarinna ára hefur eyðilagt.
Lærdómurinn af kreppu
undanfarins vetrar er kannski
fyrst og fremst sá að Ísland er
ekki verndað umhverfi. Alþjóðlegar efnahagshræringar hafa
áhrif á okkur og í alþjóðlegu

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Skuldadagar
efnahagslífi skiptir máli að hegða
sér með ábyrgum hætti. Það var
það sem brást meira eða minna
á Íslandi; peningamennirnir risu
ekki undir þeirri ábyrgð og þeim
völdum sem þeim voru fengin.
Stærstu fyrirtækjum Íslendinga
var illa stjórnað og því fór sem
fór; þó að enginn þurfi að efast
um að mörg vel rekin fyrirtæki
hafa verið dregin niður með þeim
í fallinu. Hitt sem við getum lært
af Icesave-málinu og nauðungarsamningunum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn er að útlendingar
munu ekki koma og bjarga okkur
á stund neyðar. Þvert á móti ætlast þeir til að staðið sé við samninga í samræmi við alþjóðareglur.
Það er svo annað mál hversu réttlátar slíkar reglur eru þar sem
þær virðast eingöngu snúast um
að verja hagsmuni fjármagnsins.
En það kvörtuðu ekki margir á
Íslandi yfir því að vitlaust væri
gefið á dögum útrásarinnar.
Núna höfum við kynnst því af
eigin raun.
Pólitísk hugmyndafræði
Sjálfstæðisflokksins er gjaldþrota eins og verk hans sjálfs í
kreppunni hafa sýnt. Þetta varð
lýðum ljóst mánuðina þegar
íslenska ríkið yfirtók bankana
og tekin voru upp gjaldeyrishöft. Þá kom í ljós að í kreppu
duga úrræði frjálshyggjunnar
ekki og yfirgripsmikil ríkis-

afskipti þurfa að koma til. Samfylkingin stóð sig raunar ekki
mikið betur og neitaði lengi vel
að horfast í augu við að kreppan
snerist um annað og meira en
hvaða gjaldmiðill væri notaður á
Íslandi. Núna sjá vonandi allir að
evran hefði ekki heldur bjargað
íslensku bönkunum; slík ævintýramennska er ekki verðlaunuð í nokkru hagkerfi. Á hinn
bóginn hafði Samfylkingin þó
næga framtíðarsýn til að snúa
við blaðinu og mynda velferðarstjórn með Vinstrihreyfingunni
– grænu framboði. Það ríkisstjórnarsamstarf er langbesti
kosturinn við núverandi aðstæður því að við komumst ekki út úr
efnahagslægðinni nema að þjóðin
standi saman og axli byrðarnar
sameiginlega. Harkaleg andstaða
sumra hópa við að dreifa byrðunum jafnt er það sem vekur
athygli í yfirstandandi kosningabaráttu. Það ræðst auðvitað af
því að veislan er búin að standa
mjög lengi hjá vissum forréttindahópum og þeir sætta sig ekki við
að henni sé lokið.
Annar mikilvægur lærdómur
af kreppunni er að hagsæld og
velferð verður ekki reist nema
á traustum grunni. Skyndigróði
fjármálastofnana á undangengnum veltiárum virtist ótrúlegur
og vakti aðdáun en virkaði því
miður einnig eins og hemill á
gagnrýna hugsun. Þessi gróði var
reistur á sandi. Hið sama gildir
því miður um stóriðjugróðann
sem byggist á því að gefa helstu
verðmæti Íslands, orkuauðlindir
landsins, á útsöluverði. Ef við
getum lært eitthvað af hruni tálsýna undanfarinna ára er það
mikilvægi þess að uppbygging sé
á sjálfbærum grunni. Hagnaður
á kostnað komandi kynslóða er
ekki raunverulegur. Það kemur
alltaf að skuldadögum.

Þakklátur læknum
manna og reynt að sá fræjum vafa og úlfúðar. Kjarajöfnun verður að launalækkun
í munni andstæðinga. Það er skrýtin upplifun fyrir mann sem varið hefur starfsævinni í að verja launataxtakerfið og
starfskjör launafólks. Frá þeirri köllun mun
stuttum ferli mínum sem heilbrigðiség aldrei hverfa! Því miður hefur verðbólga
ráðherra hef ég átt ótal fundi á heilétið upp kjörin án þess að við hafi verið
brigðisstofnunum, með starfsfólki og
ráðið í kreppunni og við skipulagsbreytstjórnendum, með trúnaðarmönnum
ingar hafa margir misst spón úr aski – því
stéttarfélaga innan BHM, ASÍ, BSRB
ÖGMUNDUR
miður. Þar hef ég hvatt til varfærni og að
og Læknafélags Íslands. Ég hef hlustað
JÓNASSON
lágtekjufólki yrði hlíft og störfin varin.
eftir sjónarmiðum og komið mínum eigin
á framfæri; viðrað þá skoðun að æskilegt væri
Verstar þóttu mér pólitískar útleggingar framað umræða um framtíðina væri eins laustengd
kvæmdastjóra Læknafélags Íslands sem fóru um
amstrinu í augnabliki samtímans og kostur er,
fréttanetin í síðustu viku: Heilbrigðisráðherrann
fjarri kjarasamningum og hagsmunatengdri barværi mótdrægur læknum og í ofanálag rógberi
áttu, enda ættum við að nálgast viðfangsefnið með
sem skapaði ótta og óvissu! Tilefnið var umræða
langtímahagsmuni samfélagsins alls í huga. Slíkan
á málþingi þar sem ég sagði að skattaumhverfi
umræðuvettvang hefði skort. En það eru ekki bara
og innbyggðir fjármálahvatar gætu haft áhrif á
kjarasamningar og hagsmunatog sem villir sýn.
þróun heilbrigðiskerfisins. Í kjölfar yfirlýsinga
Það gera kosningar líka. Auðvitað eiga stjórnframkvæmdastjórans hefur fjöldi lækna haft sammálamenn þá að gera grein fyrir stefnu sinni svo
band við mig til að afsaka þessi skrif, þau væru
kjósendur fái glögga mynd af áherslum þeirra, t.d.
hvorki á þeirra ábyrgð né í þeim góða samstarfshvort þeir vilji greiða götu markaðsafla eða félagsanda sem samskipti okkar hefðu einkennst af. Orð
legra úrræða.
eigi ekki að leggja út á verri veg en þau eru meint.
Fyrir þetta er ég þessum læknum þakklátur.
En pólitíkin lætur ekki að sér hæða. Í stað málHöfundur er heilbrigðisráðherra.
efnalegrar umræðu er iðulega snúið út úr orðum

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar um heilbrigðismál
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SJÚKRAFLUTNINGASKÓLINN hefur vaxið og dafnað á
liðnu ári. Rúmlega fimm hundruð manns sóttu 41 námskeið sem
skólinn efndi til á árinu 2008 og mikil og jöfn eftirspurn hefur
verið eftir að komast á námskeiðin sem skólinn hélt. Þess utan
hafa bæst við ný og fjölbreytileg verkefni sem falla undir starfsemi Sjúkraflutningaskólans. www.ems.is
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Elín og hundurinn Kal,
sem er með fyrstu
Weimar-hundum úr
goti þar sem innflutt,
frosið sæði var nýtt.

Kröftug og krefjandi
Elín Rós Hauksdóttir og hundurinn hennar Bláskjás Kal mæta reglulega á æfingar í hundafimi, sem er
skemmtileg og kröftug íþrótt sem krefst fullkomins sambands og skilnings á milli hunds og eiganda.
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Næstu fyrirlestrar og námskeið
21. apríl Spa dekur
Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir

22. apríl Hvað á ég að gefa barninu mínu að
borða?
Ebba Guðný Guðmundsdóttir Kennari

28. apríl Erum við andleg og líkamleg eiturefna
-úrgangs-ruslaskrímsli?
Edda Björgvins leikkona

02. maí Hláturfundur Hláturkætiklúbbsins
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

07. maí Hvað er málið með aukakílóin?

www.madurlifandi.is

Matti Ósvald heilsuráðgjaﬁ

tilboðsvika

10-50% afsláttur

af völdum vörum
mikið úrval af sófum og sófasettum

Patti Húsgögn

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Hundafimi er fjörug íþrótt sem
reynir jafnt á hund og eiganda og
gengur út á að láta fjórfætlinginn
þræða þrautabraut á eins skömmum tíma og hægt er. Elín Rós
Hauksdóttir, sem er stoltur eigandi fjögurra ára Weimar-hunds,
Kals, skráði sig á slíkt námskeið
og segir hundafimi góða leið bæði
til að þjálfa og leika við hundinn
sinn.
„Honum finnst þetta æðislegt og
nú vill hann sjálfur fara í tækin,“
segir Elín, sem varð svo ánægð
með námskeiðið, sem íþróttadeild Hundaræktarfélags Íslands
kennir í Reiðhöll Gusts í Kópavogi, að hún fer nú reglulega á

æfingar. Að hennar sögn fara eigandi og hundur saman í gegnum,
brautina sem samanstendur af alls
kyns tækjum og tólum, en eigandinn má ekki hafa önnur afskipti af
hundi sínum en að fylgja honum og
hvetja áfram. Hundafimi reynir
því töluvert á eiganda ekki síður en
hund enda segist Elín vera í ágætis
formi þar sem Kal sé fremur stór
hundur.
„Hundafimi er samt fyrir allar
tegundir, hundurinn þarf ekkert endilega að vera stór,“ bendir
Elín á, en hún segist hafa séð allt
frá smáhundum á borð við Chihuahua upp í Stóra Dana á æfingum. „Þátttakendum er skipt í
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þrjá hópa. Ég er í unglingahópi,
og svo er skipt upp í litla hunda
og stóra hunda þar sem hundarnir
geta ekki allir framkvæmt sömu
brögð.“
Elín segir Kal, eða Bláskjás
Kal Axels Son of a Million $
eins og hann kallast fullu nafni,
njóta góðs af æfingunum. Bæði
hafi hann lært margt og eins sé
hann í góðu líkamlegu formi, en
því er haldið fram að ástundun
hundafimi komi hundum til góða
jafnvel eftir að þeir hafa hætt að
stunda hana. „Ég get sko alveg
mælt með að hundaeigendur mæti
á æfingu til að prófa þetta,“ segir
hún.
roald@frettabladid.is
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ÍSLENSKU VIGTARRÁÐGJAFARNIR eru hluti af Dönsku vigtarráðgjöfunum sem er alþjóðakeðja ráðgjafa sem eru sérfræðingar
með mikla faglega reynslu og bjóða upp á kennslu í að „grenna sig
án þess að sleppa úr einni einustu máltíð“. www.vigtarradgjafarnir.is

Gefur heila til rannsókna
ÞÁTTASTJÓRNANDINN JEREMY
PAXMAN HEFUR ÁKVEÐIÐ AÐ LEGGJA
SITT AF MÖRKUM Í BARÁTTUNNI VIÐ
PARKINSONSJÚKDÓMINN.

Jeremy Paxman, þáttastjórnandi
BBC Newsnight, hefur ákveðið að
gefa heila sinn til Parkinsonrannsókna eftir lát sitt. Paxman er einn af
nokkrum þjóðþekktum persónum í
Jeremy Paxman ætlar að gefa heila sinn
Bretlandi sem hafa kosið að leggja
eftir lát sitt.
baráttunni við sjúkdóminn lið með
þessum hætti. Er það hluti af átaki
sem Parkinsonfélagið í Bretlandi stendur fyrir þessa dagana og er markmiðið að hvetja fólk til að gerast heilagjafar.
Rannsóknir á sjúkdómnum byggja á slíkum heilagjöfum en aðeins þúsund
manns í Bretlandi hafa skráð sig á lista yfir heilagjafa og er ætlunin að tvöfalda þann fjölda fyrir árslok.
Kannanir sýna að yfir sextíu prósent manna eru tilbúnir til að gefa hjarta
eða nýru eftir lát sitt en aðeins sjö prósent geta fellt sig við þá hugmynd að
gefa heila sinn.

Ný sending
af sundfatnaði
komin

Í hverju grammi af alkóhóli eru um sjö
hitaeiningar. Í einum stórum bjór (450500 ml) eru um 200 hitaeiningar. Í rauðvínsglasi (125 ml) eru 85 hitaeiningar, í
glasi af sætu hvítvíni eru 118 hitaeiningar.
Í einu skoti (25 ml) af vodka og gini eru 50
hitaeiningar. Í skoti af Bailey‘s eru um 80 hitaeiningar.

www.eirberg.is • 569 3100
Stórhöfða 25

www.weightlossresources.co.uk

Ingibjörg Agnarsdóttir matreiðir girnilega grænmetisrétti fyrir gesti sína á veitingastaðnum Á grænni grein við Suðurlandsbraut.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tilfinningin ræður í eldhúsinu
Ingibjörg Agnarsdóttir á og rekur veitingastaðinn Á grænni grein í
Bláu húsunum við Faxafen. Þar býður hún daglega upp á nokkrar
tegundir grænmetisrétta sem hún eldar sjálf frá grunni.
Kennsla í tækjasal
5 daga vikunnar

Spennandi
vortilboð!

StelpurKonur

EFLIR almannatengsl / HNOT
S KÓ GUR g r afís k h ö n nun

Staðurinn - Ræktin

Opna kerﬁð Þinn tími er kominn!

●
●
●
●
●
●
●

Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólﬁ, styrktar- og liðleikaþjálfun
Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólﬁ, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð, stangir, teygjur
Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur ● RopeYoga
Bræðingur, líkamsrækt með dansívaﬁ, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð
MRL - Magi, rass og læri ● Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar ● Einkaþjálfun

S&S Stutt og strangt
NÝTT!
stutt og strangt

Þjálfun í tækjasal 5x í viku í 2 vikur • Mest 5 í hóp
Tímar í boði: 7:15, 12:00, 17:00 og 18:00
Verð aðeins kr 10.000 • Ath. Skráning alltaf í gangi
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is

Veitingastaðinn Á grænni grein
stofnaði Ingibjörg Agnarsdóttir
ásamt dætrum sínum, Hildi Evu
og Heiðu Lind, í júní árið 2007. „Ég
var að vinna á veitingastaðnum Á
næstu grösum sem var í húsnæðinu áður. Þegar ákveðið var að loka
staðnum sagði ég í einhverju bríaríi
að ég nennti ekki að leita mér að
vinnu og úr varð að ég keypti staðinn,“ segir Ingibjörg glaðlega og
bætir við að önnur dætra hennar
hafi meðal annars frestað skrifum
á mastersritgerð um hálft ár til að
geta unnið með móður sinni.
Á veitingastað Ingibjargar er
boðið upp á fjóra til fimm heita
grænmetisrétti á dag auk nokkurra salata. Ingibjörg eldar alla
réttina sjálf frá grunni en sjaldnast notast hún við uppskriftir við

eldamennskuna. „Ég nota aðallega tilfinningu við matargerð og
er hálfpartinn á móti uppskriftum,“ segir Ingibjörg og vill meina
að með því að rýna í slíkan texta
gleymi fólk oft að nota heilann og
tilfinninguna.
Tveir réttir hafa þó fylgt Ingibjörgu frá því hún gerðist grænmetisæta fyrir tuttugu árum.
„Það eru lasagna og grænmetisbuff. Þeir eru enn mjög vinsælir
og eru til hjá mér alla daga,” segir
Ingibjörg, sem vinnur ein á veitingastaðnum í dag en fær dyggan
stuðning frá fjölskyldunni þegar
með þarf.
Opið er Á grænni grein alla virka
daga frá 11 til 19.15. Nánari upplýsingar má nálgast á www.agraennigrein.is
solveig@frettabladid.is

GRÆNMETISLASAGNA
með kotasælu og speltpasta FYRIR 6 TIL 8
0,5 til 1 dl olía
4 hvítlauksrif
hálfur laukur
Brúnað á pönnu.
1 knippi af brokkolí
4 meðalstórar gulrætur
hálfur til einn kúrbítur
2-3 msk. ferskur basill
2-3 msk. ferskt timjan
1 msk. oregano
1 msk. grænmetiskraftur
án MSG
1 stór krukka af hálfmaukuðum tómötum
(ca 1 kíló)
5 msk. tómatpúrra
Látið malla saman í
hálftíma á litlum hita.

500 g kotasæla
6 speltpastaplötur
Setjið í eldfast mót
þar sem skipst er á að
setja lög af grænmeti,
kotasælu og speltpasta. Miðað er við
tvær umferðir. Endað
á grænmeti. Best er

að láta réttinn standa
í nokkurn tíma til að
mýkja pastaplöturnar.
Setjið réttinn í ofn í 30
til 45 mínútur við 180
gráðu hita. (Ef rétturinn
er ekki látinn standa
verður að baka hann í
klukkutíma). Ostur er
settur yfir rétt í lokin.

Alþingiskosningar 2009
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Framsóknarﬂokkurinn

Atvinnuleysi ógæfa heimilanna
Fyrirtæki verða að fá að dafna við heilbrigð og eðlileg rekstrarskilyrði. Þannig verður atvinnuleysi minnkað og hagur
heimilanna tryggður.
Forgangsmál næstu missera er að auka
atvinnu í landinu. Það verður með engu
móti unað við það atvinnuleysi sem
nú er. Í fyrsta lagi kippir það fótunum
undan afkomu fjölskyldna og einstaklinga og getur valdið þeim sálrænum
erﬁðleikum. Þessum persónulega þætti
má aldrei gleyma. Í öðru lagi er öﬂug
atvinnustarfsemi undirstaða þess að
ríkissjóður og þar með þjóðfélagið geti
staðið í skilum við lánardrottna sína og
jafnframt staðið undir velferðarkerﬁnu.
Það liggur í augum uppi að milljarðarnir sem greiddir eru í atvinnuleysisbætur væru betur komnir í
velferðarkerﬁ landsmanna eða til
að standa undir skuldagreiðslum.
Atvinnuleysið leikur ríkissjóð grátt
bæði tekju- og útgjaldamegin.
Sem betur fer standa undirstöður
atvinnulífsins enn. Hins vegar getur sú
staða verið tvísýn ef ekkert verður að
gert. Hin alþjóðlega kreppa leiðir til
samdráttar á mörgum sviðum og hefur
áhrif hvort sem er í sjávarútvegi, orkufrekum iðnaði eða í þjónustustarfsemi
almennt. Á slíkum tímum er sérstaklega áríðandi að hafa augun opin fyrir
hvers konar möguleikum til þess að eﬂa
atvinnuvegina og ganga fordómalaust
að því verkefni. Skynsamlegt er að huga
sérstaklega að þeim atvinnugreinum
sem þegar starfa og eﬂa þær og styrkja
til þess að nýta nýja möguleika.

Vaxtalækkun, réttlátt
samkeppnisumhverfi
Fyrsta og mikilvægasta forsendan
fyrir eﬂingu atvinnulífsins er að vextir
lækki. Með núverandi vaxtakjörum
verður engin framþróun. Þetta verða
allir að skilja. Þar að auki verður að búa
svo um hnútana að bankarnir geti veitt
eðlilega lánafyrirgreiðslu.
Í öðru lagi verður að tryggja réttlátt samkeppnisumhverﬁ og gegnsætt.
Þetta á meðal annars við um skattlagningu atvinnufyrirtækja.

SKJALDBORG UM
SKULDIRNAR
Guðmundur
Steingrímsson:
Fólk í ötrum
fasteignalána
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Það er forgangsverkefni að lækka
vexti og endurskoða peningastefnuna.
Jafnframt verður að tímasetja afnám
gjaldeyrishafta. Hrinda verður í framkvæmd tillögum Framsóknarﬂokksins
um 20% skuldaleiðréttingu. Einnig er
brýn nauðsyn að tryggja fjármögnun
útﬂutnings frá Íslandi.

Atvinnumál ungs fólks
Atvinnuleysi ungs fólks er sérstakt
áhyggjuefni. Hægt er að bregðast við
því með margvíslegum aðgerðum:
ß að eﬂa nýsköpunarsjóð námsmanna.
ß að háskólarnir opni dyrnar fyrir
stúdenta sem eru í sjálfsnámi, að
skrifa lokaritgerðir, eða þeim sem eru
í rannsóknum eða stofnun fyrirtækja.
ß að bjóða upp á lánshæf sumarverkefni og auka aðstoð við stúdenta til
þess að ljúka lokaverkefnum sínum.
ß að gera kennurum kleift að ráða
ﬂeiri aðstoðarmenn úr hópi stúdenta
og koma á verkefnatorgi fyrirtækja
og háskóla þar sem nemendur fái
tækifæri til þess að vinna verkefni
fyrir fyrirtækin.
Fjölmargar hugmyndir hafa komið
upp um atvinnuuppbyggingu á liðnum
árum. Verkefnin blasa við, ef umgjörðin er í lagi.

Nýtum þá möguleika sem eru
fyrir hendi
Íslenskt viðskiptaumhverﬁ telst
nokkuð hagstætt hvað snertir skatta,
regluverk og tæknistig. Þrátt fyrir það
er í ﬂestum tilvikum mjög erﬁtt að laða
erlenda fjárfesta til landsins ef engin
hliðstæð starfsemi er fyrir hendi hér
á landi. Sérstaklega ber að skoða þau
svæði sem hafa búið við neikvæðan
hagvöxt á undanförnum árum.
Til úrbóta í þeim efnum þarf að
víkka út möguleika til ívilnana til fyrirtækja sem koma með nýja þekkingu til
landsins og uppfylla skilyrði sem lúta
að umhverﬁsþáttum, atvinnusköpun

SÓLIN SEST YFIR BYGGINGAMARKAÐINUM Framsóknarflokkurinn setur uppbyggingu atvinnulífs í forgang.
MYND/RAKEL ERNA SKARPHÉÐINSDÓTTIR, CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION

og tæknistigi. Þessum fyrirtækjum
þarf að bjóða samninga sem fela í sér
skattafrestun í ákveðinn tíma, festa
afskriftarhlutföll og veita stuðning við
þjálfun starfsfólks. Þá er mikilvægt að
þeir stjórnendur sem hingað koma við
uppbyggingu slíkra tækifæra fái einnig
skattafrestun í tiltekinn tíma.
Samkvæmt
EES-samningnum
mega Íslendingar styrkja atvinnustarfsemi í dreifbýli, þ.e. landsbyggðarkjördæmunum þremur, sem nemur ákveðnu
hlutfalli
af
fjárfestingarkostnaði.
Styrkir til stórra fyrirtækja geta að
hámarki numið 15% af fjárfestingarkostnaði, veitt er svigrúm til þess
að hækka styrk um 10% þegar um
meðalstór fyrirtæki er að ræða og um
20% til lítilla fyrirtækja. Þetta hefur

ATVINNULEYSI
VERÐUR EKKI
ÚTRÝMT MEÐ
AUKNUM
SKÖTTUM
FRÉTT 2

ekki verið nýtt nema að litlu leyti fram
til þessa en í atvinnuleysi líku því sem
nú blasir við hljóta menn að leita allra
leiða til að koma hjólum atvinnulífsins í gang að nýju. Mikilvægt er
að við slíkar ákvarðanir verði horft til
þess hvers konar starfsemi menn vilja
laða hingað til lands. Eðlilegt er t.d. að
horfa til starfsemi sem greiðir góð laun
fyrir það vel menntaða fólk sem býr
hér á landi, fremur en horfa eingöngu
til fjölda starfa.
Áhrif
erlendrar
fjárfestingar
felast ekki aðeins í störfum og ﬂæði
fjármagns til landsins heldur ekki
síður aukinni nýsköpun, þekkingu og
viðskiptatengslum, auk aukinna skatttekna.
Fordómar og sinnuleysi mega ekki

FÉKK VONINA AFTUR
Sigurður Ingi
treystir á átján
liða tillögur
Framsóknar
SUÐURKJÖRDÆMI 6

ráða för þegar atvinnuuppbygging á í
hlut. Atvinnuleysi er ein mesta ógæfa
sem heimilin geta orðið fyrir. Atvinnuleysi hefur áhrif á afkomu fólks, velferð
og heilsu.
Þrátt fyrir erﬁðleikana sem nú
blasa við í íslensku atvinnulíﬁ er
það ekki valkostur að leggja hendur
í skaut og bíða eftir að birti til á ný.
Tækifærin blasa við og þau á að nýta.
Íslendingar búa nú þegar við sterka
innviði sem felast í háu menntunarstigi
þjóðarinnar, sveigjanlegu vinnuaﬂi,
lágum fyrirtækjasköttum, góðri verkmenningu og tækniþekkingu, víðtæku
neti
fríverslunarsamninga, nægu
landrými og nálægð við mikilvæga
markaði. Þessi tækifæri á að nýta.
Snúa þarf vörn í framsókn.

BLÖSKRAR
SLEIFARLAGIÐ
Sigmundur Davíð:
Almenningur
njóti
afskriftanna
REYKJAVÍK NORÐUR 5
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Atvinnuleysi verður ekki
útrýmt með auknum sköttum

Framsókn vill...
ß Nota 18 liða efnahagstillögur
sínar til þess að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og
fyrirtækja, www.framsokn.is.
ß 20% leiðréttingu á höfuðstól
lána sem varð til vegna verðbólgu
og verðtryggingar. Færa þar með
afskriftir erlendra kröfuhafa
til íslenskra skuldara en ekki
íslensku bankanna.
ß Leggja áherslu á meiri fjölbreytni
atvinnulífs með því að bæta
rekstrarumhverﬁ minni fyrirtækja,
fjölskyldurekstrar og einyrkja.
ß ESB viðræður með tilliti til
sjávarútvegs og landbúnaðar
lagðar í þjóðaratkvæðagreiðslu.
ß Vextir lækkaðirr sem allra fyrst.
ß Rannsókn á orsökum og ábyrgð
á efnahagshruninu verði unnin
af krafti og skilvirkni.
ß Heimildir til þjóðaratkvæðagreiðslu verði auknar og oftar
leitað beint til þjóðarinnar.
ß Eﬂa og hlúa að matvælaframleiðslu þjóðarinnar í landbúnaði
og sjávarútvegi sem bæði skapa
gjaldeyristekjur og spara gjaldeyri. Fæðuöryggi er Íslendingum
brýnt hagsmunamál.

Framsóknarmenn vilja stuðla að ábyrgum ríkisrekstri. Atvinnuleysi hefur alvarleg áhrif á ríkissjóð.
Samkvæmt vef Vinnumálstofnunar
eru nú um 18 þúsund manns án
atvinnu,, ýmist að öllu leyti eða að
hluta á atvinnuleysisbótum á móti
hlutastarﬁ. Atvinnuleysi hefur aukist
frá því í október sl. úr 1,9% í 8,9% í
mars og horfur á að atvinnuleysi í apríl
geti orðið enn meira eða allt að 9,3%.
Athygli vekur að ﬂestir í hópi atvinnulausra eru í aldurshópnum frá 20-35
ára og væntanlega verður sú staða enn
verri í sumar þegar skólafólkið kemur
út á vinnumarkaðinn. Gert er ráð fyrir
að allt að fjögur þúsund háskólanemar
muni verða án atvinnu í sumarleyﬁnu.
Staðan í íslensku atvinnu- og efnahagslíﬁ er ekki björt um þessar mundir
og óhætt er að segja horfur séu ekki
heldur góðar að óbreyttu.

Samdrátturinn er dýr
Ef litið er til ríkisfjármálanna hefur
þetta aukna atvinnuleysi verulegar aff
leiðingar í för með sér. Þannig er útlit
fyrir að Atvinnuleysistryggingasjóður
verði uppurinn um miðjan nóvember

nk. og 3,5 milljarða króna þurﬁ að
óbreyttu úr ríkissjóði til að sjóðurinn geti staðið undir skuldbindingum
sínum.
Í fjárlögum þessa árs var gert ráð
fyrir að halli ríkisjóðs yrði 153 milljarðar króna. Greiðslur úr Atvinnuleysistryggingasjóði hafa hins vegar
aukist hratt og verða líklega um 25,3
milljarðar króna á árinu. Að auki verða
tekjur ríkissjóðs minni en búist var við
vegna minni tekna af tekju- og veltusköttum. Áætlað er að tekjurnar verði
um 420 milljarðar króna en útgjöldin
580 milljarðar króna. Þetta hefur í för
með sér að halli ríkissjóðs verður u.þ.b.
170 milljarðar króna.
Fyrir liggur að minnihlutastjórnin
hefur stuðlað að ríkisútgjöldum umfram heimildir í fjárlögum ársins. Talið
er að draga þurﬁ úr halla ríkissjóðs á
næsta ári um 35-55 milljarða sem næst
vart nema með auknum tekjum hins
opinbera, minna atvinnuleysi, sparnaði
í ríkisútgjöldum eða skattahækkunum.
Samkvæmt samkomulaginu við

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafa stjórnvöld tvö ár til að draga úr hallanum og
ná jafnvægi í ríkisfjármálum.
Þessu vilja sumir ﬂokkar ná fyrst
og fremst með hækkun skatta og
lækkun launa, ásamt niðurskurði í
öðrum ríkisútgjöldum. Þetta þýðir
með öðrum orðum að það á að svelta
þjóðina út úr vandanum. Veltuskattar
ríkissjóðs munu dragast verulega
saman vegna minnkandi neyslu, auk
þess sem hættan á að fólk geti ekki
staðið í skilum með afborganir lána
eykst verulega. Aﬂeiðingar þess að
hækka skatta, lækka tekjur og skera
niður í öðrum ríkisútgjöldum verða
líklega þveröfugar.

Raunhæfar lausnir
Framsóknarﬂokkurinn
vill
hins
vegarr fara aðra leið til að forðast
það efnahagshrun sem fyrirsjáanlegt er. Framsóknarmenn vilja 20%

leiðréttingu skulda. Með þessu vill
Framsóknarﬂokkurinn m.a. stuðla að
því að ﬂeiri geti staðið við skuldbindingar sínar en úrræði stjórnarﬂokkanna
gera ráð fyrir og koma verslun og
viðskiptum af stað á ný. Með því móti
eﬂist atvinnulíf að nýju og skatttekjur
ríkissjóðs aukast á ný.
Framsóknarﬂokkurinn vill jafnframt að farið verði yﬁr öll ríkisútgjöld
með það að markmiði að draga úr
halla ríkissjóðs. Framsóknarﬂokkurinn
tekurr ekki undir hugmyndir sem fram
hafa komið í skattamálum um auknar
álögurr á almenning, ekki síst þá sem
hafa millitekjur. Lögð er áhersla á
meiri aga í ríkisrekstrinum, en framganga núverandi stjórnarﬂokka í
ríkisfjármálum gefur ekki tilefni til
að ætla að þeim sé treystandi til þess
að ná þeim markmiðum sem fram
koma í efnahagsáætlun stjórnvalda og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

KONU
KVÖLD

FYRIR
OKKUR
ALLAR

VEISLUSTJÓRI VERÐUR JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR

Miðvikudaginn 22. apríl kl. 20:30 í Borgartúni 28
Lifandi tónlist
Glæsileg tískusýning
Íslensk hönnun

Léttar veitingar
Óvæntur glaðningur

Allar konur innilega
velkomnar og takið
vinkonurnar með!

Vigdís Hauksdóttir
1. sæti Reykjavík suður
Salvör Gissurardóttir
4. sæti Reykjavík suður

Ásta Rut Jónasdóttir
Fanný Gunnarsdóttir
2. sæti Reykjavík norður 4. sæti Reykjavík norður Guðrún Valdimarsdóttir
3. sæti Reykjavík suður

FRAMSÓKN VILL AÐRAR LEIÐIR 20% leiðrétting skulda stuðlar að öflugra atvinnulífi og
auknum skatttekjum ríkissjóðs.

Gleðilegt sumar
About Fish
Íslandi ehf.

Ef þú hringir í þetta númer
Z[`YR[HYSĻU\.YHTZŀRUHYVRRZPUZ
gjaldfærast sjálfkrafa 2000,- kr.
á símareikning þinn.

Framsóknarkonur í Reykjavík

framsokn.is
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Sigfús Karlsson skrifar:

Samfylkingin lækkar
barnabætur
Enn á ný fer Jóhanna Sigurðardóttir,
forsætisráðherra, með þá rangfærslu
að Framsóknarﬂokkurinn haﬁ skert
barnabætur á tímum uppsveiﬂu og
góðæris í samfélaginu.
Þessi orð lét forsetisráðherra falla,
eins og svo oft áður, í óundirbúnum
fyrirspurnartíma þann 25. mars s.l.
þegarr alþingismaðurinn Birkir J. Jónsson spurði um þau loforð fyrri ríkisstjórnar sem Jóhanna Sigurðardóttir
átti sæti í sem félagsmálaráðherra, þess
efnis að hefja útgreiðslu barnabóta
mánaðarlega frá 1. apríl s.l.
Fyrri ríkisstjórn Sjálfstæðisﬂokks
og Samfylkingarinnar tilkynnti þann
8. desember 2008 um að uppi væru
áform um að hefja mánaðarlegar
greiðslur í stað þess að greiða þær út
fjórum sinnum á ári. Núverandi ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna,
hefur fallið frá þessum mánaðarlegu
greiðslum, en það var ákveðið á þeim
forsendum að mánaðarlegar greiðslur
hefðu komið verr út fyrir fjölskyldur
í landinu og betra sé að viðhalda
gamla kerﬁnu. Þá kom fram í svari
forsætisráðherra að hún héldi ekki að
þetta breytti mjög miklu fyrir barnafjölskyldur, þ.e. að fá barnabæturnar
greiddar út mánaðarlega.
Síðan segir forsætisráðherra í svari
sínu til þingmannsins: „En háttvirtur
þingmaður er alltaf á hálum ís þegar
hann talar um barnabætur vegna þess
að þær voru skertar í tíð Framsóknarﬂokksins á tímum mikillar uppsveiﬂu
og góðæris í samfélaginu.“
Þessi orð forsætisráðherra eru alveg makalaus og ekki í fyrsta skipti
sem Jóhanna Sigurðardóttir reynir
eftir fremsta megni að slá ryki í augu
kjósenda um Framsóknarﬂokkinn og
barnabætur.
Skoðum fyrst orðin „á tímum
mikillarr uppsveiﬂu og góðæris í samfélaginu“, áður en ég ræði barnabæturnar sjálfar. Hvenær var þessi
mikla uppsveiﬂa og góðæri? Getum
við verið sammála um að árin 20032007 haﬁ verið einstaklega góð? Jú,
ég held að ﬂestir geti verið sammála
um það. Þá voru Framsóknarmenn í
ríkisstjórn með Sjálfstæðismönnum
og sennilega sá tími sem Jóhanna
Sigurðardóttir vitnar til. Eðli málsins
samkvæmt lækka tekjutengdar barnabætur í uppsveiﬂu og góðæri þegar
fólk hefur hærri laun. Það er rökrétt
og það segja lögin um barnabætur sem

UNGUR AÐ ÁRUM Einar Freyr Elínarson, 6. á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi, er yngsti bóndi landsins eftir því sem næst verður
komist.

Átján ára bóndi í Mýrdalshreppi
Sigfús skipar 4. sæti á lista framsóknarmanna í norðausturkjördæmi fyrir alþingiskosningarar 25. Apríl 2009, og er fjögurra
barna faðir.

alþingismenn hafa sett.
Skoðum þá hvernig barnabætur
þróuðust á þessum árum sem vitnað
er í, „á tímum mikillar uppsveiﬂu og
góðæris í samfélaginu“. Í byrjun þess
kjörtímabils, árið 2003, voru greiddar
36.308 kr. með öllum börnum yngri en
7 ára í formi barnabóta. Í lok kjörtímabilsins eða árið 2007 voru greiddar
56.096 kr. Þannig að barnabætur höfðu
hækkað um kr. 19.788 eða um 54,5%
með öllum börnum yngri en 7 ára á
árunum 2003-2007 í tíð ríkisstjórnar
Framsóknarﬂokksins. Á sama tíma
hækkaði vísitala neysluverðs, sú vísitala
sem allt snýst um, frá janúar 2003 til
janúar 2007 um 18,89%.
En hvað hefur Samfylkingin, með
Jóhönnu Sigurðardóttur í broddi
fylkingar, gert í barnabótum? Skoðum
það aðeins. Ríkisstjórn Samfylkingar
og Sjálfstæðisﬂokks tók við á vordögum 2007. Þá voru barnabætur sem
greiddar voru með öllum börnum yngri
en 7 ára eins og áður segir 56.096 kr.
Nú árið 2009, tveimur árum síðar og
Samfylkingin situr í ríkisstjórn með
Vinstri grænum, eru sömu barnabætur
61.191 kr. með öllum börnum yngri en
7 ára. Það er hækkun um 3.300 kr. eða
um 5,7%. Hvað hefur vísitala neysluverðs hækkað á þessum tveimur árum
frá janúar 2007 til janúar 2009? Vísitalan hefur hækkað um 23,17%.
Við skulum láta staðreyndirnar tala
sínu máli í stað þess að kasta grjóti úr
glerhúsi. X-B fyrir barnafjölskyldur í
landinu.

Framsóknarflokkurinn býður þér

AKSTUR Á KJÖRSTAÐ

Einn allra yngsti bóndi landsins, Einar
Freyr Elínarson, skipar 6. sætið hjá
Framsókn í Suðurkjördæmi.
Einar segist alltaf hafa haft
brennandi áhuga á pólitík og styður
Framsókn vegna samvinnuhugsjónarinnar og miðjustefnunnar sem höfði
til skynseminnar. Helstu baráttumál
hans eru stjónlagaþingið og málefni
ungs fólks og hann er mikill jafnréttismaður.
Einar er bóndinn í Sólheimahjáleigu

í Mýrdalshreppi þar sem hann býr
með móður sinni, Elínu Einarsdóttur
kennara, afa sínum og nafna, Einari
Þorsteinssyni, og ömmu, Eyrúnu
Sæmundsdóttur, ásamt tveim bræðrum
sínum. Einar er 18 ára og yngsti frambjóðandinn á Suðurlandi.
Spurður af hverju hann gerðist
bóndi sagðist hann hafa gripið það
báðum höndum þegar tækifærið gafst
til þess að stýra eigin búi. Hann gerir
þó ráð fyrir því að minnka við sig á næ-

Skemmtikvöld
kvenna
Mánudagskvöldið 20. apríl
kl. 21:00 – 23:00 í
Skrúðgarðinum, Akranesi.

Konur, fögnum sumrinu saman og sláum á létta
strengi.
Jón Sigurðsson (fimmhundruðkallinn) kemur
og tekur lagið, óvænt atriði og léttar
veitingar í boði.
Fjölmennum með vinkonum og samstarfskonum
og styrkjum tengslanet kvenna.
Skemmtun fyrir okkur allar!!!

á höfuðborgarsvæðinu:
540-4300 / 551-6011
hafið samband við
kosningaskrifstofur á
landsbyggðinni (sjá síðu 7)

Framsóknardætur

stunni þar sem hann stefnir á að klára
stúdentspróﬁð og fara að því loknu í
búfræðinám á Hvanneyri.
Í vetur tók Einar þátt í að stofna
Félag ungs framsóknarfólks í VesturSkaftafellssýslu. Einar segir að það haﬁ
verið mikil endurnýjun í starﬁ ungs
framsóknarfólks í Suðurkjördæmi eftir
bankahrunið og við stofnun FUFfélaga um kjördæmið haﬁ þátttaka
farið fram úr björtustu vonum.
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ORÐ Í TÍMA TÖLUÐ

eftir Birki Jón Jónsson,
varaformann Framsóknarflokksins

Guðmundur Steingrímsson skrifar:

Aðgerðir í stað
málalenginga

H

eimilin eru hvert af öðru að fara í greiðsluþrot og átján
þúsund manns eru án atvinnu í landinu. Hundruð fyrirtækja verða gjaldþrota í hverjum mánuði. Innﬂutninghöft
eru við lýði og íslenska krónan er ónýtur gjaldmiðill. Ríkissjóður á
við áður óþekktan hallarekstur að stríða vegna skuldastöðu þjóðarinnar og aukinna útgjalda og minnkandi tekna vegna atvinnuástandsins í landinu.
Meðan þetta ástand ríkir hefur þingið verið upptekið vikum saman
við málþóf Sjálfstæðisﬂokksins, í því skyni að koma í veg fyrir að
stjórnlagaþing verði haldið og fulltrúar þjóðarinnar verði kjörnir á
það. Einnig er tilgangurinn að koma í veg fyrir ákvæði um þjóðaratkvæði og eignarhald þjóðarinnar á auðlindum. Sjálfstæðismenn
hrósa nú sigri í þessu sérkennilega stríði.
Hins vegar hrópar almenningur á aðgerðir í stað málalenginga.
Hvernig á að koma hjólum atvinnulífsins til þess að snúast á ný?
Án þess að það gerist er tómt mál að tala um endurreisn fjárhags
heimilanna eða bærilega afkomu ríkissjóðs. Nú um stundir er
atvinnuleysistryggingasjóður stærsti launagreiðandi í landinu og
margvísleg ﬂeiri útgjöld fyrir ríkissjóð fylgja þessu ástandi. Föndur
við skattlagningu er eins og dropi í haﬁð til þess að mæta þessu.
Stjórnarﬂokkarnir verða að skilja það að atvinnuuppbygging þolir
enga bið. Hvort sem það eru sprotafyrirtæki eða álver á Bakka við
Húsavík eða í Helguvík ber að leita allra ráða til þess að styðja við
slíka uppbyggingu.
Það þolir enga bið að móta nýja peningastefnu. Það þarf að nást
niðurstaða um það hvort mögulegt er að stefna að upptöku evru.
Það mál skýrist ekki án viðræðna við Evrópusambandið. Ef upptaka evrunnar er ekki möguleg þarf að leita annarra leiða.
Framsóknarmenn hafa lagt fram ítarlegar tillögur í efnahagsmálum,
kjarnann í þeim má sjá hér í blaðinu í dag, auk þess sem þær liggja
frammi á kosningaskrifstofum ﬂokksins. Kjarninn í þeim er 20%
skuldaleiðrétting. Við þurfum á umsvifum að halda
til þess að örva atvinnu, auka tekjur bæði einstaklinga, fyrirtækja og ríkissjóðs. Allt þetta
verður að haldast í hendur.
Óvenjulegir tímar krefjast óvenjulegra
aðgerða og Framsóknarmenn hafa kjark til
þess að framkvæma slíkar aðgerðir.
Það er brýn nauðsyn að Framsóknarﬂokkurinn
haﬁ raunveruleg og áþreifanleg völd í
íslenskum stjórnmálum eftir
kosningar. Við erum fersk
og klár í slaginn. Fram til
sóknar, framsóknarmenn,
í þágu þjóðarinnar.

Skjaldborgin um skuldirnar
Í kosningabaráttunni sem nú er að
ljúka er það einkum eitt sem hefur
vakið sérstaka eftirtekt mína og eﬂaust
margra annarra, og það er hversu mjög
mörgum stjórnmálamönnum er í nöp
við að ljá máls á því að skuldastaða
íslenskra heimila og fyrirtækja verði
leiðrétt með almennri aðgerð.
Þetta er mjög merkilegt. Fyrir liggur
að í séríslensku verðtryggðu skuldafangelsi tóku allir Íslendingar, sem
skulda, á sig jafnmikið högg – hlutfallslega – þegar banka- og gengishrunið
reið yﬁr þjóðina í október. Vandinn
er gríðarlegur. Fyrir liggur einnig að
erlendir kröfuhafar munu gera ráð fyrir
afskriftum af íslenskum lánum. Á því
byggist tillöguﬂutningur Framsóknarﬂokksins. Afskriftir erlendra kröfuhafa skulu renna til íslenskra skuldara.
Enginn kostnaður lendir á ríkinu, eins
og fjármálaráðherra og ﬂeiri hafa kosið
að misskilja tillöguna.
Að því sögðu blasir spurningin við:
Hvers vegna vilja aðrir ﬂokkar ekki
standa vörð um hagsmuni íslenskra
heimila og fyrirtækja í viðræðum við
erlenda kröfuhafa? Er þeim meira annt
um hagsmuni kröfuhafanna?

Af almennum aðgerðum
Raunar hefur Framsóknarﬂokkurinn
bent á að hagsmunum kröfuhafa yrði
líklega best borgið með almennum
afskriftum sem ganga jafnt yﬁr alla
skuldara. Efnahagslíﬁð færi af stað,
neysla ykist, sem og fjárfestingar og
framkvæmdir. Þetta myndi gera það
að verkum að ﬂeiri gætu á endanum
staðið í skilum.
Það er merkilegt hvað margir stjórnmálamenn íslenskir telja þetta vera
undarlega hugmynd og tala jafnvel um
töfrabrögð í þessu sambandi. Hér er
engin brella á ferð. Almennar aðgerðir
til þess að halda hinni stóru vinnandi
millistétt á ﬂoti – aðgerðir til þess að
örva hagkerﬁð – eru vitaskuld hluti
af ákaﬂega sígildri hagfræði. Dæmin
blasa við, þótt við viljum stundum
gleyma þeim. Skattkerﬁð er nærtækast.
Þar tíðkast almenn prósentutala, sem
miðar að því halda bæði skilvirku hagkerﬁ gangandi og skila sem mestum
tekjum í ríkissjóð. Hin leiðin, í andstöðu við hina almennu, væri raunar
fjarstæðukennd: Að skatturinn færi
hús úr húsi og legði mat á það eftir
tilfellum hversu mikið fólk gæti greitt.
Það væri, ef svo má að orði komast,
alveg rosalega 1507.

Hættan sem við blasir

Hverﬁsgötu 33, 101 Reykjavík
www.framsokn.is
Útgefandi: Framsóknarflokkurinn
Ritstjóri: Jón Kristjánsson
Ábyrgðarmaður: Sigfús Ingi Sigfússon
Hönnun og umbrot: Birgir Þór Harðarson
Dreifing: Dreift til allra heimila á landinu

Á sama hátt telja Framsóknarmenn
það fjarstæðukennt að farið verði í afskriftir lána hjá sumum en öðrum ekki.
Hvað á að ráða því mati? Flestir skilja
vel þá hugmyndafræði sem liggur
að baki þeirri skoðun að hjálpa eigi
einungis þeim sem þurfa hjálp. Slík
hugmyndafræði er mjög viðeigandi og
einkar mikilvæg í góðæri. Þá er hættan
sú að sumir hópar dragist aftur úr. Í
kreppu hins vegar, svo ekki sé talað um
eftirleik efnahagshruns, þarf að hugsa
öðruvísi. Þá þarf að leita allra leiða til

ENGAR BRELLUR Guðmundur Steingrímsson, frambjóðandi Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi, vill leysa vanda heimilanna en segir aðra flokka standa vörð um hag
kröfuhafanna.
MYND/GVA

þess að hin stóra vinnandi millistétt
í landinu sogist ekki niður í svarthol
stöðnunar, eignahruns og viðvarandi
atvinnuleysis. Ef það gerist verða okkur
allar bjargir bannaðar um langa hríð.
Og lítum nú á þá mynd sem við
blasir, ef lagðar eru saman aðgerðir
og tillögur ríkisstjórnarﬂokkanna í
efnahagsmálum undanfarið: Það á að
skera niður, hækka skatta, lækka laun
og bjóða upp á greiðsluaðlögun fyrir þá
sem geta sannað að þeir haﬁ það mjög
slæmt. Þá fá hinir sömu tilsjónarmenn.
Allt felur þetta í sér hvata í eina
átt: Fleiri fara á bætur (því annars er
engin aðstoð), eignir hrynja í verði,
ﬂeiri skjóta undan skatti (því fólki
hegnist fyrir vinnusemina). Við þetta
missir ríkissjóður enn meiri tekjur, enn
meiri niðurskurður verður og atvinnuleysið verður enn meira. Undanskotin
undan skatti verða þá enn meiri og svo
koll af kolli. Þetta er sú yﬁrþyrmandi
hætta sem við blasir. Þetta er leiðin til
stöðnunar.
Gagnvart þessari dökku mynd halda
Framsóknarmenn á lofti sígildum
sannleik: Það verður að örva hagkerﬁð
í jákvæða átt. Skapa þarf fólki svigrúm
svo það geti með vinnusemi sinni og
dugnaði unnið sig út úr vanda sínum
og þjóðarinnar upp á eigin spýtur.
Einungis eftir að það hefur gerst, er
raunhæft að fara í aðgerðir til þess
auka tekjur ríkissjóðs með hærri skattprósentu.

Hræðslan og tregðan
Hræðslan við að ræða í alvöru almenna
niðurfellingu skulda á Íslandi sprettur

tel ég af tveimur rótum: Annars vegar
virðast margir stjórnmálamenn haldnir
grunsamlegri og furðulegri vantrú á
að Íslendingar geti staðið fyrir máli
sínu gagnvart erlendum kröfuhöfum.
Af hverju sú vantrú stafar er rannsóknarefni eitt og sér. Framsóknarmenn
standa þó keikir og fullir sjálfstrausts
frammi fyrir því viðfangsefni og munu
taka á þeim viðræðum af festu fái þeir
umboð til.
Hins vegar ríkir skilningsleysi á
meðal íslenskra stjórnmálamanna
og því miður hagfræðinga á gildi
almennra, róttækra aðgerða í efnahagslíﬁnu. Það er einnig rannsóknarefni.
Fátt er mikilvægara við stjórn efnahagsmála en að hafa skilning á slíkum
aðgerðum og kunna að ræða þær.
Hugsanlegt er að ótti og viðkæmni
gagnvart Evrópusambandinu í aðdraganda mögulegra aðildarviðræðna
geri það að verkum að sum stjórnmálaöﬂ í landinu vilja helst ekkert gera
sem styggir útlendinga. Við skulum þó
vona að slíkar tilﬁnningar ráði ekki för
við stjórn efnahagsmála og séu valdar
að tregðunni sem hér hefur verið lýst
– tregðunni við að taka af festu og
áræðni á skuldastöðu þjóðarinnar.
Veruleikinn sem við blasir er þó í
öllu falli svartur: Á Íslandi rís ekki
um þessar mundir hin margboðaða
skjaldborg um heimilin, fyrirtækin og
framtíð þjóðarinnar, því miður. Hér
er að rísa, frammi fyrir augum okkar,
skjaldborgin um skuldirnar, hönnuð af
íslenskum stjórnmálamönnum, hverju
sem sætir. Íslendingar skulu borga upp
í topp. Hvað sem það kostar.

REYKJAVÍK
Þriðjudagur 21. apríl 2009 – Framsóknarﬂokkurinn – Alþingiskosningar 2009

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON, formaður Framsóknarflokksins.

MYND/GUNNAR GUNNARSSON

Kæri Reykvíkingur!
Það er þegar orðið ljóst að við lifum á sögulegum tímum. Kosningarnar á laugardaginn verða
einnig sögulegar. Niðurstaðan segir til um hvort
eða hvernig við vinnum okkur út úr efnahagsþrengingum og einnig hvers konar samfélag
verður mótað á Íslandi til framtíðar.
Stefna Framsóknarﬂokksins byggist á endurreisn heimila og atvinnulífs, enda hefur ﬂokkurinn alla tíð látið sig atvinnumál og atvinnuuppbyggingu miklu varða og það á einnig við fyrir
þessar kosningar.
Peningar verða ekki til hjá ríkinu, þeir koma
frá verðmætasköpun fyrirtækja. Í okkar huga er
engum blöðum um það að ﬂetta að atvinna er
upphaf og endir þess að hér þríﬁst gott samfélag.
Verðmætasköpunin verður til hjá fyrirtækjum,
sem geta haldið uppi atvinnu fyrir fólkið, sem
síðan leiðir til þess að velferðarsamfélagið veldur
hlutverki sínu. Ríkið á að setja reglurnar fyrir
fyrirtækin, en ekki að vera fyrirtækið.
Það er engum blöðum um það að ﬂetta að

Framsókn
telur eðlilegt
að afskriftirnar
verði látnar ganga til
heimila og fyrirtækja
landsins. Ekki allar, heldur
20 prósent. Með því
yrðu lántakendur í sömu
sporum og þeir voru fyrir
hrun.

minnkandi umsvif í þjóðfélaginu bitna með
beinum hætti á getu ríkisins til að styðja við bak
þegna sinna. Framsókn leggur því áherslu á að
auka veltuna í þjóðfélaginu sem allra fyrst. Það
gerum við meðal annars með skuldaleiðréttingu
heimila og fyrirtækja upp á 20 af hundraði.
Mikið hefur verið rætt og ritað um
leiðréttinguna, en hún er ein af 18 samhangandi
tillögum til bjargar heimilum og atvinnulíﬁnu í
landinu.
Kostnaður vegna leiðarinnar lendir ekki á
íslenskum skattgreiðendum, fullyrðingar um
annað eru rangar. Útlendir bankar sem lánuðu
þeim íslensku eru fyrir löngu búnir að átta sig á
því að þeir fá ekki greitt að fullu til baka og hafa
þegar afskrifað stóran hluta lána sinna. Það er
einnig verið að afskrifa lánin við yﬁrfærslu þeirra
frá gömlu bönkunum yﬁr í þá nýju.
Framsókn telur eðlilegt að þessar afskriftir verði
látnar ganga til heimila og fyrirtækja landsins.
Ekki allar, heldur 20 prósent. Með því yrðu lán-

takendur í sömu sporum og þeir voru fyrir hrun.
Lántakendur eiga ekki að bera allan skaðann af
hruni bankanna. Það er ekki bara ósanngjarnt,
það er líka afar skaðlegt.
Með því að lækka lánin fær fólk meira fé milli
handanna og getur því haldið uppi meiri neyslu.
Meiri neysla leiðir til þess að ﬂeiri fyrirtæki
haldast í rekstri og færri missa vinnuna. Við þetta
aukast tekjur ríkisins. Ekki með hærri sköttum,
heldur meiri umsvifum í þjóðfélaginu. Það er
einnig mat okkar framsóknarmanna að þessi leið
sé mun líklegri til þess að hvetja fólk til dáða á
hinum erﬁðu tímum sem eru óhjákvæmilega
fram undan. Aðgerðir okkar snúast um að stöðva
hrunið. Framsóknarﬂokkurinn hefur einn hefðbundinna stjórnmálaﬂokka gert upp við fortíðina
og svarað kalli þjóðarinnar um endurnýjun.
Framsóknarﬂokkurinn er að hefja nýja framtíð;
framtíð sem byggist á góðum gildum og nýju
fólki sem setur réttlæti á oddinn og byggir á
nýjum lausnum.
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Frambjóðendur í Reykjavík suður

1.
VIGDÍS HAUKSDÓTTIR, lögfræðingur

3.

GUÐRÚN H.
VALDIMARSDÓTTIR,
hagfræðingur

4.

SALV
L ÖR
GISSURARDÓTTIR,
viðskiptafræðingur

5.

JÓN HELGI EIÐSSON,
sölufulltrúi

6.

RAKEL DÖGG
ÓSKARSDÓTTIR,
líffræðinemi

7.

EYJÓLFUR
MAGNÚSSON
SCHEVING, Kennari

9.

EINAR BJÖRN
BJARNASON,
stjórnmála- og
Evrópufræðingur

10.

SIGURÞÓR
FRIÐBERTSSON,
vélvirkjameistari

11.

SNÆDÍS
KARLSDÓTTIR,
Vaktstjóri

14.

GUÐMUNDUR
GEIR SIGURÐSSON,
sölumaður

15.

GUÐRÚN
EGGERTSDÓTTIR,
yfirljósmóðir

GUÐLAUGUR
G. SVERRISSON,
verkefnastjóri

19.

SIGRÚN
STURLUDÓTTIR,
húsmóðir

2.

EINAR SKÚLASON,
skrifstofustjóri
þingflokks

8.

SANDRA G.
HARÐARDÓTTIR,
hjúkrunarfræðinemi

12.

JÓN SIGURÐSSON,
þjónustustjóri og
háskólanemi

13.

VALGERÐUR
SVEINSDÓTTIR,
lyfjafræðingur og
markaðsfulltrúi

16.

RAFN EINARSSON,
húsasmíða- og
málarameistari

17.

HLÍN
SIGURÐARDÓTTIR,
húsmóðir

20.

BRYNJAR
FRANSSON, fyrrv.
fasteignasali

21.

ÁSLAUG
BRYNJÓLFSDÓTTIR,
fyrrv. fræðslustjóri

18.

22.

TÓMAS ÁRNASON,
fyrrv. alþingismaður

Endurnýjun - f
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Frambjóðendur í Reykjavík norður

1.
SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON, skipulagshagfræðingur

2.

ÁSTA RUT
JÓNASDÓTTIR,
stjórnmálafræðingur

5.

BIRNA KRISTÍN
SVAVARSDÓTTIR,
hjúkrunarforstjóri

8.

JÓNAS
TRYGGVASON,
framkvæmdastjóri

3.

ÞÓRIR
INGÞÓRSSON,
viðskiptafræðingur

6.

E. BÖRKUR
EDVARDSSON,
framkvæmdastjóri

9.

ELLA ÞÓRA
JÓNSDÓTTIR,
deildarstjóri

FANNÝ
GUNNARSDÓTTIR,
kennari og starfandi
námsráðgjafi

7.

AUÐUR
ÞÓRHALLSDÓTTIR,
fræðslustjóri

10.

GESTUR
GUÐJÓNSSON,
umhverfisverkfræðingur

4.

13.

KRISTÍN HELGA
MAGNÚSDÓTTIR,
framhaldsskólanemi

14.

SÓLEY
ÞÓRMUNDSDÓTTIR,
skrifstofumaður

16.

FANNÝ GUÐBJÖRG
JÓNSDÓTTIR,
stjórnmálafræðinemi

17.

ÁSGEIR
HARÐARSON,
framkvæmdastjóri

18.

ÁLFRÚN ELSA
HALLSDÓTTIR, nemi

20.

SÆMUNDUR RUNÓLFSSON,
framkvæmdastjóri UMFÍ

21.

SIGRÚN
MAGNÚSDÓTTIR,
fyrrv. borgarfulltrúi

22.

VALDIMAR
V
KRISTJÁ
T N JÓNSSON,
prófessor

12.

GUÐMUNDUR
HALLDÓR BJÖRNSSON,
markaðssérfræðingur

15.

EIRÍKUR
SIGURÐSSON,
ráðgjafi

19.

RAGNHILDUR JÓNASDÓTTIR,
flugfjarskiptamaður

11.

INGA GUÐRÚN KRISTJÁ
T NSDÓTTIR,
uppeldis- og menntunarfræðingur

fyrir okkur öll

SUMAR
HÁTÍÐ
Á INGÓLFS
TORGI
FYRIR
OKKUR
ÖLL

Sigmundur
Davíð og
lifandi
miðbær
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson
skipulagshagfræðingur
og formaður
Framsóknarflokksins
kynnir hugmyndir sínar
um uppbyggingu lifandi
miðbæjar í Reykjavík
á opnum fundi í Iðnó
miðvikudaginn 22. apríl
klukkan 17.00-19.00

Pylsur og gosdrykkir verða í boði
Dýrablöðrur
Hoppukastalar fyrir börnin
Andlitsmálun
Hellingur af frambjóðendum

Frambjóðendur Framsóknar í Reykjavík
FRAMSÓKN

Lifandi miðbær - fyrir okkur öll

Kæru Reykvíkingar,
á sumardaginn fyrsta verður haldin gleðileg
sumarhátíð á Ingólfstorgi, kl. 14.00 - allir velkomnir.

Allir velkomnir

Komið og kynnið ykkur
raunhæfa og hrífandi
framtíðarsýn sem eflir
miðbæ Reykjavíkur og
skapar grunn undir ný
atvinnutækifæri.

Sigmundur Davíð og tuttugu prósentin á
morgunverðarfundi miðvikudaginn 22. apríl
Sigmundur Davíð kynnir tuttugu prósent leiðina á
morgunverðarfundi á Grand Hótel Reykjavík 22. apríl kl. 8.
Léttur morgunverður - allir velkomnir
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Blöskrar sleifarlag í stjórnmálum
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson leggur áherslu á samvinnu ólíkra hópa í þjóðfélaginu.
Hvað dró þig í pólitíkina?
Mér blöskraði sleifarlag stjórnmálamanna við
úrlausn efna hagshrunsins í haust, m.a. Icesavedeilunnar og hryðjuverkalaganna. Í framhaldi af
því fengu nokkrir góðir menn á Austurlandi þá
hugmynd að biðja mig um að sækjast eftir því að
verða formaður Framsóknarﬂokksins. Það gekk
eftir og hér er ég.

Hverjar verða áherslur þínar sem
formanns?
Áherslan verður á samvinnu, enda var Framsóknarﬂokkurinn myndaður um samvinnu. Nú
þurfum við svo sannarlega á samvinnu ólíkra
hópa að halda. Við munum leita eftir ráðum til
þeirra sem best þekkja til á hverju sviði, hvort sem
þeir eru framsóknarmenn eða ekki, og ekki hafna
góðum hugmyndum á grundvelli þess hvaðan
þær koma. Það hefur verið svekkjandi að verða
var við að sumir ﬂokkar eru enn fastir í skotgrafahernaðinum og líta ekki við því sem kemur frá
öðrum en eigin ﬂokksmönnum.

Um hvað verður kosið á laugardaginn?
Í stuttu máli má segja að kosið verði um það hvort
hér eigi að koma efnahagslíﬁnu af stað með raunhæfum aðgerðum eins og Framsókn hefur lagt til,
eða að bíða þar til þjóðarbúið verður komið í þrot
eins og allt stefnir nú í. Við höfum möguleika til
að stöðva hrunið, spurningin er hvort tækifærið
verður nýtt. Þar er skuldaleiðrétting upp á 20
prósent lykilatriði, auk þess að koma bönkunum
af stað og leysa gjaldmiðilskrísuna. Allt þetta er
hluti af efnahagstillögum Framsóknar sem legið
hafa fyrir í tvo mánuði.

Er ekki 20% leiðin of dýr?
Nei. Það er alrangt sem fulltrúar stjórnarﬂokkana
hafa haldið fram að kostnaður falli á ríkið og þar
með skattgreiðendur. Í fyrsta lagi er ekki um fjármagn ríkisins að ræða og í öðru lagi felur tillagan
það ekki í sér að auka kostnað heldur að lágmarka
tap. Þetta er spurning um að þeir sem skuldi njóti
nokkurs af afskriftum kröfuhafa, ekki afskriftum

ríkisins. Þannig kemst hagkerﬁð aftur af stað
og meira skilar sér á endanum bæði til ríkisins,
í formi meiri skatttekna, og til kröfuhafa sem þá
fá greiðslur sem þeir fengju ekki með því að keyra
hagkerﬁð í þrot.

Hvað með þá sem hefðu ekki þurft
leiðréttingu eða skulda ekkert?
Grundvallarhugmyndin á bak við 20% leiðréttingu er að koma efnahagslíﬁnu af stað. Með
leiðréttingunni komast ﬂeiri í hóp þeirra sem
geta tekið þátt í að byggja upp efnahagslíﬁð og
þar með breytast aðstæður til batnaðar fyrir alla.

Voru það mistök að verja stjórn
Samfylkingarinnar og VG falli?
Nei, það var rétt ákvörðun út frá hagsmunum
þjóðarinnar að koma á starfhæfri ríkisstjórn þótt
það hefði eﬂaust skilað Framsóknarﬂokknum
meira fylgi að aðhafast ekkert og horfa á upplausnina. Við vorum mjög meðvituð um að taka
þjóðarhagsmuni fram yﬁr ﬂokkshagsmuni. Það
var reynt að mynda þjóðstjórn án árangurs svo
þetta var eini kosturinn sem eftir var. Það er
svo annað mál að Samfylkingin og Vinstri græn
brugðust algerlega í því að grípa til raunhæfra
aðgerða til bjargar heimilum og fyrirtækjum
landsins. Það voru mikil vonbrigði og við ræddum
það oftar en einu sinni í þingﬂokknum hvort við
ættum að falla frá því að verja stjórnina falli. Það
hefði hins vegar verið óábyrgt úr því sem komið
var.

Þú sinnir erilsömu starfi, er tími fyrir
tómstundir?
Nei, ekki frá því að ég tók við. Ég hef ekki einu
sinni náð að sinna tölvupóstinum og á mörg
hundruð ósvöruð tölvubréf í pósthólﬁnu mínu.
Það verður forgangsverkefni að bæta úr því
strax eftir kosningar. Þá vonast ég líka til að
hafa dálítinn tíma til að sinna áhugamálum,
m.a. skipulagsmálunum sem vonandi verða bæði
áhugamál og vinna enda hef ég áhuga á að gera
ýmislegt á því sviði á vettvangi stjórnmálanna.

1. SÆTI Í REYKJAVÍK SUÐUR Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

LJÓSMYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

Birgir Þórarinsson skrifar:

Löskuð þjóð úr viðjum stjórnleysis
Ríkisstjórn Sjálfstæðisﬂokks og Samfylkingarinnar brást þjóð sinni á
ögurstundu. Sjálfstæðisﬂokkurinn er í
sárum, frjálshyggjubyltingin hefur étið
börnin sín. Samfylkingin er verðlaunuð
fyrir aðgerðaleysið örlagaríka.

Ráðherra sem brást
Samfylkingin segist nú geta bjargað
þjóðinni með sama fólkinu og brást.
Ráðherra bankamála í bankahruni,
Björgvin Sigurðsson, sem stakk viðvörunarskýrslum ofan í skúﬀu, talaði
ekki við Seðlabankann og var ekki
treyst fyrir upplýsingum af eigin
félögum er nú á leið inn á Alþingi á

ný. Sá hinn sami vermir efsta sætið í
Suðurkjördæmi sem gefur honum tilkall til að verða bankamálaráðherra á
nýjan leik komist Samfylkingin í ríkisstjórn eftir kosningar sem ﬂest bendir
til. Er nema von að Íslendingar séu
rúnir öllu trausti alþjóðasamfélagsins?
Sama fólkið, sömu mistökin.
Málið snýst um trúverðugleika
heillar þjóðar, ekki persónur og góða
drengi.

Ráðherra sem sparkar í
lausnara sinn
Jóhanna Sigurðardóttir, sem getur
þakkað Framsókn fyrir að vera fyrsta

konan í embætti forsætisráðherra á
Íslandi, sparkar stöðugt í þessa sömu
Framsókn fyrir það að dirfast að koma
með nauðsynlegar tillögur til bjargar
heimilunum í landinu.
Þrátt fyrir háværar kröfur á Austurvelli um breytingar lítur út fyrir að
Samfylkingin, besti vinur útrásarvíkinganna, verði verðlaunuð sem
stærsti stjórnmálaﬂokkurinn, verðlaunuð fyrir að hafa hunsað viðvaranir
og brugðist þjóð sinni í nauð. Undarleg
þessi stjórnmál.

Traustsins verðir
Framsókn leysti þjóðina úr viðjum

stjórnleysis Sjálfstæðisﬂokks og Samfylkingarinnar og bauð að verja nýja
minnihlutastjórn vantrausti svo lágmarka mætti skaðann fram að kosningum. Nú lítur út fyrir að kjósendur
ætli að refsa Framsókn fyrir að verja
ríkisstjórnina, ef marka má skoðanakannanir. Undarleg þessi stjórnmál.
Framsókn kom því til leiðar að
þjóðin fær að kjósa nýtt Alþingi þann
25. apríl nk.
Framsókn kom því til leiðar að
þjóðin fær að velja nýja stjórnmálamenn sem hún treystir til þess að leiða
þjóðina í gegnum erﬁð ár.
Hverjum treystir þú í raun?

Birgir Þórarinsson er guðfræðingur og MA
í alþjóðasamskiptum. Hann skipar 3. sætið
fyrir Framsóknarflokkinn í Suðurkjördæmi.
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Án Framsóknarflokksins dýpkar kreppan
Á flokksþinginu í janúar fæddist von hjá Sigurði Inga Jóhannssyni, oddvita Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi, um að
stefna flokksins gæti leitt þjóðina út úr þrengingunum.
Hvers vegna fórstu að starfa í pólitík?
Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á þjóðmálum
og sögu. Á uppvaxtarheimili mínu og í fjölskyldunni var mjög eðlilegt að ræða um stjórnmál.
Móðir mín og aﬁ höfðu bæði setið í sveitarstjórn.
Reyndar var ég fyrst kosinn persónukosningu
í sveitarstjórn, þ.e. án þess að bjóða mig fram en
þar hef ég setið í 15 ár nú í vor. Ástæða þess að
ég er nú í framboði til Alþingis er að í vetur fór
um mig eins og marga aðra. Ég hafði misst alla
von um að stjórnmálamenn gætu leitt þjóð okkar
út úr vandanum. Á ﬂokksþingi okkar framsóknarmanna gerðist hins vegar eitthvað. Hjá mér
sem og mörgum öðrum fæddist von. Von um
að við gætum unnið þjóðinni gagn með stefnu
Framsóknarﬂokksins að leiðarljósi. Ég vildi bjóða
fram krafta mína og reynslu – og hér er ég kominn.

Hverjar eru helstu pólitísku hugsjónir
þínar?
Jafnræði þegnanna og réttlátt samfélag. Ég
treysti á blandað hagkerﬁ þar sem kraftur
einstaklinga fær að blómstra í samvinnu við bæði
félög og opinbera aðila.

Hver eru stærstu einstöku mál
komandi kosninga?
Stærsta einstaka mál þessara kosninga er tillaga
Framsóknar um 20% leiðréttingu lána heimila
og minni fyrirtækja. Endurreisn heimila og
fyrirtækja ásamt uppbyggingu atvinnulífsins sem
byggja á 18 liða tillögum Framsóknar eru þau mál
sem þjóðin þarfnast. Framsóknarﬂokkurinn er
eini ﬂokkurinn sem hefur lagt fram heildstæðar
tillögur um það hvernig við snúum kreppunni
við. Án Framsóknarﬂokksins og framsækinna
hugmynda hans óttast ég að kreppan dýpki og
við lendum í vítahring atvinnuleysis og gjaldþrota heimila og fyrirtækja.

SVIPMYND
SIGURÐUR INGI JÓHANNSSON varð 47 ára í
vikunni. Hann er dýralæknir að mennt og hefur
unnið sem slíkur á Suðurlandi í tæp 20 ár. Hann er
auk þess oddviti Hrunamannahrepps. Sigurður
Ingi er stúdent frá Menntaskólanum á Laugarvatni
og lauk námi frá Konunglega dýralæknis- og
landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn
(KVL) 1989. Sigurður Ingi er í sambúð með Elsu
Ingjaldsdóttur og eiga þau 5 börn og dótturson að
auki. Sigurður Ingi er sonur Jóhanns H. Pálssonar
bónda í Dalbæ og Hróðnýjar Sigurðardóttur.

Hvers vegna ætti fólk að kjósa
Framsókn en ekki einhvern annan
flokk?
Framsóknarﬂokkurinn er öfgalaus, frjálslyndur
félagshyggjuﬂokkur, miðjuﬂokkur sem nær með
skynsemisstefnu að draga vinstri og hægri inn á
miðjuna. Framsókn hefur sett fram tillögur sem
fela í sér skynsamar en róttækar aðgerðir til þess
að endurreisa efnahag þjóðarinnar. X við B er
einfaldlega besta leiðin til að tryggja jafnræði og
réttlæti.

Hver eru helstu áhugamál þín, utan
stjórnmála?
Þau eru fjölmörg, en tímaleysi setur þeim takmörk. Hestamennska ekki síst ferðalög á
sumrin til fjalla, íþróttir, tónlist, kórastarf, sagan
og margt ﬂeira. Auk þess samvera með stórfjölskyldunni og vinum.

Hvernig verð þú frítímanum?
Veit varla hvað frítími er. En reyni að slaka á
með fjölskyldunni eða með þátttöku í einhverju
þeirra áhugamála minna sem ég nefndi fyrr.

1. SÆTI Í SUÐURKJÖRDÆMI Sigurður Ingi Jóhannsson dýralæknir

Höskuldur Þórhallsson skrifar

Ný hugsun – ný framsókn
Í efnahagskreppunni leynast mörg
tækifæri. Tækifæri fyrir þjóð sem hefur
farið mörg skref fram úr sér. Þjóð sem
er harðger, dugleg og framkvæmdasöm. Íslendingar hafa áður glímt
við erﬁðleika í efnahagsmálum en á
tímum sem þessum verðum við öll að
hafa hugfast að við munum losa okkur
úr vandræðunum. Viljastyrkur er allt
sem þarf. Vilji til að velja skynsömustu
leiðina til að leiða þjóðina fram á við
og skapa nýtt, sanngjarnara og réttlátara Ísland.

Velferðarkerfinu má ekki
fórna
Við framsóknarmenn höfum alltaf
verið í fararbroddi fyrir efnahagsumbótum á Íslandi. Atvinna fyrir
alla hefur alltaf verið okkar kjörorð.
Öﬂugt atvinnulíf er undirstaða
trausts velferðarkerﬁs. Velferðarkerﬁs
sem á að vera fyrir alla óháð efnahag,
stöðu og búsetu. Velferðarkerﬁ þar
sem við hlúum að þeim sem minna
mega sín.

Línurnar í stjórnmálum landsins
eru í mínum huga skýrar. Þegar
kemur að uppbyggingu heilbrigðisog félagslega kerﬁsins eru skýr skil
á milli Framsóknarﬂokksins og
Sjálfstæðisﬂokksins. Við höfnum
einkavæðingu í velferðarmálum.
Einkavæðing velferðarkerﬁsins mun
gera það að verkum að útvaldir eiga
greiðari aðgang að heilbrigðisþjónustu. Þeim efnaminni býðst
lakari þjónusta. Sumir munu ekki
hafa efni á þjónustunni. Það á að vera
hluti af samneyslu þjóðarinnar. Þegar
Framsóknarﬂokkurinn skilaði af sér
heilbrigðiskerﬁnu fyrir tveim árum
gerði OECD úttekt á því. Niðurstaðan var sú að við Íslendingar ættum lofsvert heilbrigðiskerﬁ. Samfylkingin var reiðubúin í tíð síðustu
ríkisstjórnar að hefja einkavæðingu
heilbrigðisþjónustu
landsmanna.
Kjósendur ættu að hafa það í huga
þegar gengið verður til kosninga þann
25. apríl n.k.
Öll börn eiga líka að eiga kost á

menntun burtséð frá efnahag foreldra
þeirra. Menntun er grunnurinn að
framtíð þjóðarinnar.

Skýr munur á okkur og öðrum
flokkum
Það er einnig skýr munur á stefnu
Framsóknar og Sjálfstæðismanna
í atvinnumálum. Við viljum skapa
ramma utan um atvinnulíﬁð, aðstæður
þar sem komið verður í veg fyrir einokun og hringamyndanir. Við höfum
alltaf barist fyrir eﬂingu Samkeppniseftirlitsins og Fjármálaeftirlitsins.
Fámenn þjóð þolir ekki einokun. Við
höfum líka bent á það að gildi eins og
samvinna verða að komast aftur upp á
yﬁrborðið. Samvinnuhugsjónina verður að endurvekja því að hún er langsterkasta leiðin til snúa óheillaþróun í
hinum dreifðari byggðum við þar sem
virk samkeppni þrífst ekki.
Um leið er skýr munur á stefnu
Framsóknarﬂokksins
og
Vinstri
grænna í atvinnumálum. Við tölum
um raunhæfar lausnir. Við viljum sem

minnst afskipti ríkisvaldsins af fyrirtækjum. Við viljum styðja heimamenn
í viðleitni þeirra til að byggja upp atvinnustarfssemi á þeirra heimasvæði.
Við höfnum forræðishyggju vinstri
manna.

Segum ekki eitt og meinum
annað
Framsóknarﬂokkurinn er ábyrgur
ﬂokkur sem byggir stefnu sína á hugsjónum og gildum. Við breytum
ekki um stefnu þótt á móti blási. Við
segjum ekki eitt en meinum annað.
Við tölum ekki upp í eyrað á fólki
og höldum fram mismunandi stefnu
eftir því hvar við erum staddir heldur
þorum að taka erﬁðar ákvarðanir og
standa og falla með þeim. Áttum okkur
á því að framtíð landsins fellst í því að
við höfum full yﬁrráð yﬁr auðlindum
landsins. Við viljum taka ákvarðanir
um okkar málefni sjálf. Í því liggur
munurinn á Framsóknarﬂokknum og
Samfylkingunni.
Framsóknarﬂokkurinn er skýr val-

Höskuldur skipar 2. sæti á lista
Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi

kostur í íslenskum stjórnmálum. Við
höfum lagt fram raunhæfar tillögur
í efnahagsmálum og viljum að þjóðin
viti fyrir hvað við stöndum. Það hafa
aðrir ﬂokkar ekki gert.

7
Að hlúa að þjóð

BJÖRGUNARAÐGERÐIR Það var opið hús hjá Björgunarsveit Kópavogs á laugardaginn. Siv
Friðleifsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins í Kraganum, spreytti sig á bor sem notaður er
við björgunaraðgerðir.

Að hlúa að þjóð er brýnt verkefni í
kjölfar efnahagshrunsins. Við höfum
horft á velstæð fyrirtæki blæða út á
undanförnum mánuðum. Dýrt fjármagn og óvissa letur atvinnurekendur
til að eﬂa framleiðslu og krafturinn
þverr með hverjum mánuðinum sem
líður án þess að gripið sé til aðgerða.
En nú verðum við að fara breyta
vandamálum í verkefni svo hægt sé
að bretta upp á ermarnar og fara að
vinna. Það skiptir miklu máli að hjól
atvinnulífsins fari að snúast af krafti
og fyrirtækjum verði skapaður grundvöllur til að starfa.
Í NV-kjördæmi eru mörg smá en
sterk fyrirtæki sem þarf að styðja við
bakið á. Við skulum ekki gleyma að
þar hefur orðið til þekking og reynsla
af margra ára eða áratuga þróunarstarﬁ.

Skiptir gríðarlega miklu máli að hún
tapist ekki með aðgerðaleysi stjórnvalda
og sinnuleysi. Þessi fyrirtæki hafa
mörg hver skapað sér framleiðslugrundvöll og nýtt sér sérstöðu þess
svæðis sem þau eru rekin á og tekist
með aðdáunarverðum dugnaði að koma
undir sig fótunum þrátt fyrir að hafa
verið utan við þensluumhverﬁ annarra
landssvæða. Fyrirtækin hafa þurft að
laga sig að misjöfnum aðstæðum svo
sem erﬁðum samgöngum, óöryggi í
raforkuﬂutningi og gríðarlega miklum
aðstöðumun hvað varðar kostnað á
ﬂutningi aðfanga.
Framsóknarﬂokkurinn hefur bent á
það hversu mikilvægt það er að ráðast í
sérstakt átak til að bæta samgöngur og
fjarskipti og að ﬂýta þurﬁ mannaﬂsfrekum framkvæmdum. Þetta myndi

HALLA SIGNÝ KRISTJÁNSDÓTTIR skipar
5. sæti á lista Framsóknarflokksins í NVkjördæmi.

ekki aðeins skapa atvinnu heldur er svo
löngu komin röðin að mörgum samgöngumannvirkjum í þessu kjördæmi
sem nauðsynleg eru til að fyrirtæki og
nútíma samfélög fái að njóta sín með
eðlilegum hætti.

Kosningaskrifstofur
Mæting á fund ungra framsóknarmanna í
A Skaftafellssýslu fór fram úr björtustu
vonum. Rúmlega 70 manns litu inn.

Áherslur ungra
Ungir framsóknarmenn á Hornaﬁrði
endurvöktu Félag ungra framsóknarmanna í Austur-Skaftafellsýslu með
pompi og prakt í gamla kaupfélagsbústaðnum. Meðal þeirra sem sóttu
fundinn
voru
frambjóðendurnir
Sigurður Ingi Jóhannsson, Einar Freyr
Elínarson og Bryndís Gunnlaugsdóttir,
sem er einnig formaður SUF.
Ungir framsóknarmenn berjast fyrir
öðrum málefnum en þeir eldri. Má
þar nefna aukna atvinnumöguleika
fyrir ungt fólk á sumrin, sumarannir í
háskólum, niðurfellingu skólagjalda
við opinbera háskóla, ﬂeiri stúdentaíbúðir og ﬂeira.

GESTUR VALGARÐSSON (TIL HÆGRI) ræðir við kjósendur í Smáralind um helgina.

Nýtt fólk og skýr sýn
Gestur Valgarðsson, sem skipar 3. sæti
Framsóknarﬂokksins í Suðvesturkjördæmi, segir að Íslendingar séu
samkeppnishæﬁr
á
þekkingarmarkaðnum og í því felist sóknarfæri
sem verður að nýta. „Eftir efnahagshrunið fór Framsóknarﬂokkurinn í
gegnum endurnýjun sem almenningur
kallaði eftir, í dag státum við því af
styrk í nýju fólki og skýrri sýn í atvinnu- og efnahagsmálum sem er mest
aðkallandi í þessum kosningum.“
Gestur minnist einnig á hugsanlega
útkomu kosningana. „Hættan er að
hér myndist sérkennilegt stjórnar-

far sem einkennist af öfgum til
vinstri eða hægri. Ég vil meina að
Framsóknarﬂokkurinn sé akkeri
skynseminnar sem þörf er á í hverri
ríkisstjórn.“
Um skilaboð til kjósenda sagði hann:
„Ég hvet hvern og einn til þess að velta
fyrir sér hlutunum í stærra samhengi.
Framsóknarﬂokkurinn hefur lagt
fram 18 liða tillögur um leiðir út úr
kreppunni sem æ ﬂeira fólk úr ólíkum
fylkingum sér að eru raunhæfar. Það
er því mikilvægt að við fáum atkvæði
kjósenda til þess að þessar lausnir
komist að.“

Akranes
Akureyri
Borgarnes
Blöndós
Djúpivogur
Egilsstaðir
Fáskrúðsfirði
Garðabær
Grindavík
Grundarfjörður
Hafnarfjörður
Húsavík
Hvammstanga
Hveragerði
Hvolsvöllur
Höfn í Hornafirði
Ísafjörður
Kópavogur
Ólafsvík
Mosfellsbær
Neskaupstaður
Reyðarfjörður
Reykjanesbær
Reykjavík
Sauðárkrókur
Selfoss
Siglufirði
Stöðvarfjörður
Vík í Mýrdal

431 2050
462 1665
894 1266
696 8402
849 3417
471 2586
895 1532
565 6061
893 1416
894 4076
862 0966
861 1765
848 0007
893 3176
692 9030
893 9308
456 3690
555 3096 - 555 3097
894 1334 - 893 4718
862 2442
860 3509
474 1624
421 1070
551 6011
453 5374
482 2547 - 482 2416
467 1880
860 3509
864 2919

Sunnubraut 21
Hólabraut 13
Vinakaffi, Hrafnakletti 1b
Húnabraut 32
Langabúð
Austrasalnum
Búðarvegi 13 (Viðarsbúð)
Kirkjulundi 19
Framsóknarhúsinu
Framsóknarhúsinu
Dalshrauni 5
Kiwanishúsinu við Garðarsbraut
Kjallara félagsheimilisins
Reykjamörk 2
Gamla Essoskálanum
Hafnarbraut 2
Pollgötu 4
Digranesvegi 12
Framsóknarhúsinu
Háholti 14
Hafnarbraut 4, 2. hæð (Brenna)
Kaffistofu Skinneyjar
Framsóknarhúsinu Hafnargötu 62
Borgartúni 28
Suðurgötu 3
Eyrarvegi 15
Suðurgötu 4, 3. hæð
Fjarðarbraut 40 (Steðji)
Hótel Vík

Dagskrá fram að kosningum
Það er mikið um að vera hjá framsóknarmönnum um land allt fram að kosningum. Sjá nánar á www.framsokn.is/kjordaemi.
Dags.

Reykjavíkurkjördæmi

Suðvesturkjördæmi

Suðurkjördæmi

Norðausturkjördæmi

Norðvesturkjördæmi

Bændafundur í Eyjafjarðarsveit
og ungliðapartí á Egilsstöðum

Hádegisfundur á Hvanneyri

Róleg stemning í kaupfélagsbústaðnum í boði FUF

Kvennakvöld á Akureyri

Fundir á Hvammstanga og á
Akranesi

21. apríl 2009
22. apríl 2009

Borgarafundur á RÚV
Reykjavík suður
Konukvöld kl. 20

23. apríl 2009

Sumarhátíð

Vöfflukaffi í Kópavogi milli kl.
14 og 17

Brunch í Grindavík frá kl. 11-13

Kvennakvöld á Egilsstöðum

24. apríl 2009

Leiðtogaumræður á RÚV

Leiðtogaumræður á RÚV

Leiðtogaumræður á RÚV

Leiðtogaumræður á RÚV

Leiðtogaumræður á RÚV

25. apríl 2009

Alþingiskosningar 2009

Alþingiskosningar 2009

Alþingiskosningar 2009

Alþingiskosningar 2009

Alþingiskosningar 2009

Kosningavaka á Hótel Borg

Kosningavaka í Kópavogi

Kosningavökur á Selfossi og í
Reykjanesbæ.

Kosningavaka á Akureyri og
Húsavík

Kosningavaka í Borgarnesi

FRUM
KVÆÐI
FYRIR
OKKUR
ÖLL

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
1. sæti Reykjavík norður
Siv Fiðleifsdóttir
1. sæti - Suðvesturkjördæmi

Birkir Jón Jónsson
1. sæti - Norðausturkjördæmi
Sigurður Ingi Jóhannsson
1. sæti - Suðurkjördæmi

Vigdís Hauksdóttir
1. sæti Reykjavík suður

Framsóknarflokkurinn er eini flokkurinn sem
hefur sýnt raunverulegt frumkvæði og orðið
við kröfum kjósenda um endurnýjun. Með
kosningu nýs formanns, nýrrar forystu og mikilli
endurnýjun á framboðslistum hefur Framsókn
svarað kalli almennings eftir raunverulegum
breytingum.

Framsókn er eini flokkurinn sem hefur sýnt
frumkvæði í að koma með raunverulegar lausnir
sem geta tekið á þeim gríðarlega vanda sem
íslenskt efnahagslíf og íslenskar fjölskyldur
standa nú frammi fyrir. Með 20% leiðréttingu
skulda er strax gripið til aðgerða og blaðinu
snúið við.

Framsókn tók líka frumkvæði í því að skipta
út fyrrverandi ríkisstjórn með því að styðja við
minnihlutaríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna. Tilgangur þess var að brjóta upp
doða aðgerðarleysis svo koma mætti í veg fyrir
frekara efnahagshrun, aukningu atvinnuleysis
og gjaldþrotahrinu heimila og fyrirtækja.
Kosningarnar 25. apríl eru viðbrögð Framsóknar
við áköfum og sanngjörnum kröfum þjóðarinnar
um að fá að stokka spilin upp á nýtt.

Á laugardaginn færð þú tækifæri til að taka
frumkvæði í þínar hendur og velja breytingar.
Framsóknarflokkurinn býður skýran valkost
– almennar lausnir sem virka og byggja á þeirri
einföldu hugmyndafræði að með því að veita
Íslendingum sjálfum svigrúm til að vinna sig
út úr vandanum, með dugnaði og atorkusemi,
verði þjóðinni best borgið.

Gunnar Bragi Sveinsson
1. sæti - Norðvesturkjördæmi

• Leiðréttum skuldir heimilanna
• Stöðvum efnahagshrunið
• Endurreisum efnahagslífið
• Byggjum upp fjölbreytt
atvinnulíf
• Bjóðum sumarannir
fyrir námsmenn
• Tryggjum öflugt velferðarkerfi
• Semjum nýja stjórnarskrá sem
undirstöðu fyrir nýtt Ísland

FRAMSÓKN

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Bílar óskast

Polaris Predator 500cc, árg. 2004, gott
hjól. Ný afturdekk. Verð 280 þús. Uppl.
í s. 820 4497.

Reiðhjól
Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.elbike.is
Til sölu Toyota Yaris árg.’05 ek 71 þ.
bsk., 5 dyra, álfelgur, listav. 1.120 tilboðverð 930 þús. S. 868 2352.

Kerrur

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Fellihýsi
Óska eftir 8-10 feta fellihýsi með fortjaldi. Verðh. 800þ.-1mil. stgr. S. 860
0031, Alli.
8 feta fellyhýsi árg.’97 með fortjaldi og
skyggni. Er með bilaðan upptengivír.
Verðh. 250þ. S. 860 0031 Alli.
Óska eftir að kaupa nýlegt fellihýsi.
Verðhugmynd 500þ-1 millj. Aðeins vel
með farið fellihýsi kemur til greina.
Uppl. í s. 695 7757.

Hjólbarðar
Nú er tími notaðra bíla

DISEL - 4WD

RENAULT KANGOO. Árg. 2005, ekinn
87 þ.km, 5 gírar. Verð 1.490.000.
Rnr.241702.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 F150 ‘98 4x4 V8 4.6. EK. 198þ.
Verð 600þ. ATH skipti ód. S. 899
4096.

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

Opel Astra árg. ‘96 með bilaða vél.
Tilboð. Lítur vel út. S. 698 5932.

óska eftir bíl ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfæringa á 0-150 þús. skoða allt
s. 691 9374.

0-250 þús.

Tilboð kr.115.000 Álborð 2,05x1,10x0,35
750kg. kerrur. 13“dekk. Brimco ehf.
Háholti 18 Mosf. s.894-5111 www.
brimco.is

Pajero 7 manna árg. ‘96, bsk. 2.5 diesel.
Krókur, smur- og þjónustubók. V. 395þ.
Sk. ‘10 S. 891 9847.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

Bílar til sölu

VW Polo árg.’99 nýskoðaður ek. 121
þús. 1,4 beinsk. 5 dyra toppbíll verð
225 þús. S. 892 7852.

Sala og ráðgjöf til framleiðslufyrirtækja
og arkitekta á íhlutum til húsgagna, innréttinga og húsnæði. Óskum eftir aðila
með reynslu og samskiptahæfileika.
Góð vinnuaðstaða - framtíðarvinna.
Uppl á salafittings@gmail.com
Nissan Primera árg.’97. Ek. 125 þ. Ssk.
Ný sk. ‘10. Verð 230 þ. Uppl. í s. 659
3459.
Rauður ‘97 Subaru Impreza 4WD, 241
þ.km. Verðhugmynd 180 þ. S. 8630933.

500-999 þús.

Honda Shadow 750 Aero 2005 árg.
ekið 5600 mílur. Verð 800.000 hliðar
töskur fylgja. Uppl. í s. 696 3312. Ný
skoðað.

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

Viðgerðir

Hjólhýsi

Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

FIAT MCLOUIS 264 f.skr 4/06 Markísa,
hjólagrind sólarsella, loftnet Verð kr
5.490.000 Ekki missa af þessum.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

0-150 STAÐGREITT!!!

Tilboð diesel 395þ.

Suzuki Vitara 92 árg. ekinn 183 þús.km.
Verð 180 þús. Uppl. í s. 696 3312.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4,
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

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

Bílasprautuklefi til sölu, eða réttara sagt
loftræstikerfi fyrir klefa. Innsog-útsog
og vatnselement. Mjög öflugt. V. 290þ.
S. 845 2578.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Vel með farið Adria Classic pk 613
kojuhús árg. 2006. Það er Alde kerfi 4m
markisa 2 80w sólarsellur 2 geymar stór
ískápur örbylgjuofn varadekk álfelgur
og fleira. Uppl. í síma 896 4562.

Bílaþjónusta

Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ
S. 565 8600.
4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á
50þ. 4 stk dekk 185/65R14 á Escord
felgum á 10 þ. 2 stk dekk 31x10,5 15“
á 6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk 235/70
15“ á 5 gata álfel. á 15þ. 3 stk naglad.
225/60 15“ á 5 gata felgum á 15þ. S.
896 8568.

Varahlutir

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

Garðyrkja

Fjórhjól

Notaðir varahlutir

FJÓRHJÓLADRIFIN
GÖTUSKRÁÐ
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI.
HAGKAUP GARÐABÆ 563 5000

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

Þjónusta
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Rafvirkjun

Verslun

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

Vélar og verkfæri

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

Önnur þjónusta

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

Málari óskar eftir verkefnum

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.
Fjarlægjum garðaúrgang. Hellulagnir og
önnur lóðavinna. Þórarinn s: 891-8788
og Þröstur s: 892-1813.
Tökum að okkur hellu og þökulagnir önnumst jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð. S. 862 8530.

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.
Tökum að okkur að klippa - RUNNA LIMGERÐI & FELLA TRÉ. S. 699 8509.

Hreingerningar

Málari óskar eftir stórum sem
og litlum verkefnum. Vönduð
vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Hef áratugareynslu í allri málningavinnu og sandspörlun
Kem á staðinn og geri verðtilboð að kostnaðarlausu. Upp. í
s. 849 4406 eða mosdal@visir.is
Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, sanngjarnt verð!
Uppl. í s. 695 1918
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896-5758

Fyrirtæki

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

Húsaviðgerðir

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

Til sölu

Múrverktakar

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

Múrvertakar geta bætt við sig öllu
almennu múrverki eða múrviðgerðum.
Margt kemur til greina. S. 865 2782.

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

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

Búslóðaflutningar

Til sölu vel staðsett sólbaðstofa í fullum
rekstri í Rvk. Miklir möguleikar. Uppl. í
s. 690 1964.

Glerjun og gluggaviðgerðir

Stífluþjónusta

Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.

Heilsuvörur

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í flesta bíla & jeppa, sparnaður 7% til +27% þetta virkar! Meiri
Kraftur. Verð frá 11.900. -kr. 30 daga
skilaréttur. SKM ehf. Viðarhöfða 2 .
Stórhöfða megin S. 517 8400 - WWW.
SNJOKEDJUR.IS
Borðstofuhúsgögn til sölu. Eru frá
1967. Skennkur,6 stólar og borð. Borð
90x160 hægt að stækka 2x55. Uppl. í
s. 561 0589.

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

Málverk eftir Nicolai Seria Josep Kr.
Arngunnur Ýr og fl. Uppl. í s. 821 4756.

Húsaviðhald

Gefins
Nudd

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Bókhald

Spádómar

Gull - Gullskartgripir

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA

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

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Vinnubúðir

Viljum kaupa vandaðar vinnubúðir,
einnig vantar okkur hluti í sandblástursbúnað. Uppl. í Norma, s. 897 9743
& oli@normi.is

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is

C.P. Service.

I Offer all kinds of investigations and
detactions, especially in strange cases.
Telefone 893 7733.

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

Óskast keypt

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og
góð þjónusta! www.betriheilsa.is
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni
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.

Námskeið

Kaupi notaða skartgripi og gamalt smádót, restar úr dánarbúum ofl. Uppl. í s.
694 5751.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum
og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Hljóðfæri

Lærðu að hlaupa á léttari máta með
Smart Motion hlaupastílnum www.
smartmotion.org s. 896 2300

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

Iðnaður
Pípulagnir

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

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

Ökukennsla
Ökukennsla.
Akstursmat .
Endurtökupróf. S. 893 4515.
Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S.
893 7181.
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47 ára kona

Laugavegur 143. Laust stórt herbergi
40.000. Kristinn 895 2138.

vill kynnast karlmanni, 50-65 ára, með
tilbreytingu og vinskap í huga. Auglýsing
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905 2000 (símatorg) og 535 9920
(kreditkort), augl.nr. 8503.

Til leigu 30 fm stúdíóíbúð í efra
Breiðholti. Rafm. og hiti innifalið. 40
þús. á mán. Uppl. í s. 557 8695 &
693 4889.

Dýrahald
5 ára síðhærður Tjúarakki óskar eftir
nýju hemili sem allra fyrst. Eingöngu
barnlaust heimili kæmi til greina.
Upplýsingar í síma 895 6819.

Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk.
Uppl. í síma 895 0482.

Atvinna í boði

Kona. Leitar þú tilbreytingar?

Einkamál

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

Pínulítil Stúdíóíbúð í Vogahverfi f. reglusaman eisntakling, eldri en 25 ára. Verð
35 þ. S. 898 7868 milli kl. 13-16.

Húsnæði óskast
Árbær - Ártúnsholt (110). Reglusaman
einstakling (43kk) vantar stúdíó eða 2ja
herbergja íbúð strax. Fyrirframgreiðsla,
góð umgengni. Uppl. í síma 893 3081.

Smiður
Óskum eftir að ráða vanan smið.
Uppl. í s. 661 0117 Rúnar.

ES

HEILSA

Óskum eftir 3 herb. á sv. 101 til 108.
Greiðslugeta 80-100 þús. 862-7568 /
694-2164.

Gisting
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Reykjavík, sv. 101. Einnig langtímaleiga. Uppl. í s. 899 5863, www.
helenjonsson.ws www.starplus.info,

Óskum e. 3-4 herb. íbúð í 105 eða
miðsv. Hafið samband við Þórey í s.
869 8508.
Óskum eftir sérbýli til leigu frá 1.júlí,
a.m.k 3 svefnh. helst í Garðabæ eða
fossvogi. Uppl. í s. 866 8516 eða 896
8900.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 95fm iðnaðarh. M/innkeyrsludyrum. Við Viðarhöfða 2. Uppl. Rúnar
697 6595.

Húsnæði í boði

Garðabær: Nýlegt 70 m2 iðnaðarbil
-hurð ca 3,5m, vatn WC næg stæði V
85þ 8927858

Geymsluhúsnæði

Óska eftir vönum netamanni STRAX á
Rækjutogara, gerður út frá Ísfirði. Uppl. í
s. 894 4975 & dagur@hamrafell.is
Vantar vana pappalagningamenn. Uppl.
í s. 894 4947.
Smiður eða maður vanur þaksmíði óskast í vinnu. Uppl. í s. 848 1416.
Veitingahús. Starfskraftur óskast í 80%
vinnu. ca. 20 dagar í mán. 12 daga frá
12-19 og 8 daga frá 8-15. Uppl. í s.
843 9950.
Stálsmiðja óskar eftir starfskrafti, næg
verkefni framundan, mikil vinna. Aðeins
vinnusamir og vanir koma til greina.
Æskilegur aldur 23+. Uppl. í s. 820
4497.

Atvinna óskast

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

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

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

Atvinna

Tilkynning

GÖB;6I6A6<:G>CC
ÏH@:>;JCC>

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.

ÓH@JB:;I>G6ÁGÌÁ6@JGI:>H6C
D<<A6ÁANC96C:>CHI6@A>C<Ï
HJB6G=ÖH<6<C6HyAJH:B;NGHI#
G:NCHA66;HyAJHIyG;JBH@>ANGÁ>#

!ÈALFUNDUR %ÚINGAR
STÁTTARFÁLAGS

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

Leigjendur, takið eftir!

!ÈALFUNDUR %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS  VERÈUR HALDINN
ÖRIÈJUDAGINN  APRÅL Å SAL &ERÈAFÁLAGS ¥SLANDS AÈ -ÎRKINNI
 &UNDURINN HEFST KL 

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

CÌC6G>JEEAH>C<6G=?Ì
K:GHAJC6GHI?ÓG6Ï
HÏB6-'%"-%%(

geymslur.com

$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 "REYTING ¹ REGLUGERÈ 3JÒKRASJËÈS
 ®NNUR M¹L

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

%NDURSKOÈAÈIR REIKNINGAR FÁLAGSINS LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTO
FUNNI AÈ 3¾TÒNI  FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM  APRÅL 

www.buslodageymsla.is

&ÁLAGAR M¾TIÈ VEL OG STUNDVÅSLEGA
3TJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

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

lll#gjb[ViVaV\Zg^cc#^h

Gisting

Þjónusta

Gista.is / S. 694 4314

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

3. herb. íbúð til leigu í vesturbænum
í Hfj. Íbúðin er hæð og ris. Uppl. í s.
868 6390

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

www.leiguherbergi.is

Námskeið

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við
ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bregðumst ﬂjótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á
að ﬂýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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ÞETTA GERÐIST: 21. APRÍL 753 FYRIR KRIST
LÚÐVÍK GEIRSSON ER FIMMTUGUR.

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

Gunnar Guðjónsson
frá Hofstöðum,

andaðist á sjúkrahúsinu í Stykkishólmi fimmtudaginn
16. apríl. Útförin fer fram í Stykkishólmskirkju laugardaginn 25. apríl klukkan 14.00.
Laufey Guðmundsdóttir
Valgerður Gunnarsdóttir
Kolbrún Gunnarsdóttir
Guðmundur Gunnarsson
Jónína Gunnarsdóttir

Upphaf Rómarborgar

„Fólk býr ekki bara og
starfar í Hafnarfirði. Fólk
er mjög virkt og í lifandi
tengslum hvert við annað.“
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, og kona
hans Hanna Björk Lárusdóttir fagna sameiginlega fimmtugsafmæli sínu með veislu
fyrir vini og vandamenn í
lista- og menningarmiðstöðinni Hafnarborg í dag.

Jón Ásgeirsson
Jón Guðmundsson
Erla Þórðardóttir
Benedikt Benediktsson

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 753 fyrir
Krists burð segir sagan að
Rómúlus og Remus hafi
stofnað Rómarborg. Samkvæmt rómverskri goðafræði
voru þeir synir prinsessunnar
Rheu Silviu, getnir með stríðsguðinum Mars.
Sagt er að þeim hafi verið
hent í ána Tíber en þeir flotið
á henni, þar sem þeir voru
svo léttir, þar til þeir komu að bakka. Mars á að hafa sent úlfynju
þeim til bjargar sem ól þá síðan upp. Þeir stofnuðu síðar borg við
sama bakka og þá hafði rekið upp að forðum.
Svo fór að Rómúlus drap bróður sinn þegar þeir deildu um
hvor þeirra ætti að stjórna hinni nýju borg sem þeir höfðu nefnt
Róm. Samkvæmt goðafræðinni stóðu bræðurnir hvor á sinni
hæðinni þegar fuglahópur flögraði yfir Rómúlusi. Það var tákn um
að hann væri hinn rétti konungur borgarinnar.

KRISTÍNA LENTZ: STOFNAR ÁSAMT ÖÐRUM UNGMENNAFÉLAG ABC-BARNAHJÁLPAR
Ástkær fósturbróðir minn og frændi okkar,

Hjálmar Rögnvaldur
Bárðarson
skipaverkfræðingur,
fyrrverandi siglingamálastjóri,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þriðjudaginn 7. apríl. Útförin fer fram frá Garðakirkju á
Álftanesi miðvikudaginn 22. apríl kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín Bárðardóttir
Guðrún Kristjana Hafsteinsdóttir
Bárður Hafsteinsson

Okkar elskulega móðursystir,

Ingibjörg Björnsdóttir
ljósmóðir

lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 17. apríl sl.
Útför hennar fer fram frá Glerárkirkju 24. apríl nk. kl.
13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta
Dvalarheimilið njóta þess.
Aðalheiður Ingibjörg Mikaelsdóttir
Rósa Björg Andrésdóttir

Eiginkonan mín, móðir, stjúpmóðir og
dóttir,

Björg Ólöf Bjarnadóttir
Hafnargötu 28, Vogum, Vatnsleysuströnd

verður jarðsungin frá Víðistrandakirkju miðvikudaginn 22. apríl kl. 15.00.
Ragnar Óskarsson
Bjarni Birgir Fáfnisson
Þormar Elí Ragnarsson
Hafsteinn Veigar Ragnarsson
Ragna Sól Ragnarsdóttir
Halldór Leví Ragnarsson
Ester Hurle

Ungir styðja við bágstödd börn
Ungmennafélag ABC barnahjálpar var stofnað á dögunum en það er opið öllum sem
vilja láta gott af sér leiða og
styðja við starf ABC. „Allir
sem eru ungir í anda geta
tekið þátt í starfi félagsins og ætlum við að hrinda
hinum ýmsu fjáröflunarverkefnum í framkvæmd,“
segir Kristína Lentz, sem er
í forsvari fyrir félagið. Hún
segir þörfina sjaldan hafa
verið meiri og í sama streng
tekur Guðrún Margrét Pálsdóttir, formaður ABC barnahjálpar og móðir Kristínu.
„Um þrettán þúsund börn
eru í skólum og á barnaheimilum ABC víðs vegar
um heiminn og kostar tugi
milljóna að sjá fyrir þeim í
hverjum mánuði. Fall krónunnar og hækkun matarverðs í heiminum hefur gert
það að verkum að endar ná
hvergi nærri saman. Þess
vegna þarf að ráðast í átak
til að halda starfinu í sama
horfi því við getum ekki
hugsað okkur að skera niður
og senda börnin burt.“
ABC-barnahjálp hefur

sett sér það markmið að
reyna að fá fimm þúsund
nýja stuðningsaðila á árinu
en það er fjöldinn sem þarf
til að brúa bilið eftir gengishrunið. Guðrún segir bæði
hægt að styðja starfið með
því að styrkja einstaka
börn og með því að láta fé
af hendi rakna í neyðarsjóð.
Þá er hvers kyns önnur aðstoð vel þegin og hafa ýmsar
hugmyndir kviknað hjá félögum í ungmennafélaginu.
„Við ætlum til dæmis að
fara af stað með hringiver
undir yfirskriftinni Gefðu
barni tækifæri og höfum
fengið til liðs við okkur
sjálfboðaliða til að hringja
út enda viljum við ekki að
hluti framlaga fari í kostnað. Þá langar okkur að vera
með fatasölu í Kolaportinu, 1. maí, kaffi, kökubasar og ýmislegt fleira,“ segir
Kristína. „Við erum svo opin
fyrir öllum hugmyndum og
vonumst til að fá til liðs við
okkur fullt af hjálpfúsu og
hugmyndaríku fólki enda er
markmiðið að hafa starfið
skapandi og skemmtilegt.“

Ásvegi 31, Akureyri,

sem andaðist laugardaginn 11. apríl, verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 24. apríl kl. 13.30.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Þroskahjálp á
Norðurlandi eystra.
Jón E. Aspar
Sigríður Oddný Jónsdóttir
Skúli Magnússon
Halldór Jónsson
Margrét Skúladóttir
Bragi Thoroddsen
Magnús Ágúst Skúlason
Emelía Valey Magnúsdóttir

Opinn kynningarfundur
verður haldinn á skrifstofu
ABC-barnahjálpar að Síðumúla 29 í kvöld klukkan 20.
Ungmennafélagið hefur auk
þess opnað síðu á Facebook
þar sem hægt er að gerast
meðlimur en það er einnig

MYND/LILJA KRISTJÁNSDÓTTIR

hægt með því að hafa samband við skrifstofu ABCbarnahjálpar. „Við stefnum
svo að því að halda fleiri
kynningarfundi á næstunni
og að vera bæði öflug og
áberandi í sumar.“
vera@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Svölu Kalmansdóttur

Hjallaseli 55, áður Gautalandi 7,

Hrafnistu, Hafnarfirði,
áður Bólstaðarhlíð 40.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu, Hafnarfirði,
fyrir hlýhug og góða umönnun.
Kristín, Anna og Dröfn Kalmansdætur
og fjölskyldur þeirra.

Gísli Þór Reynisson

Margrét Oddsdóttir

sínum og sífellt fleiri bætast í hópinn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför systur
okkar,

Elskulegi eiginmaður, faðir, sonur, bróðir,
tengdasonur og mágur,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

FÉLÖGUM FJÖLGAR Kristína stofnaði félagið ásamt nokkrum vinkonum

Haukanesi 14,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju, miðvikudaginn 22. apríl kl. 15.00.
Anna Margrét Kristinsdóttir
Gabríel Þór Gíslason
Anna Fríða Gísladóttir
Benjamín Ágúst Gíslason
Katrín Rósa Gísladóttir
Reynir Þorgrímsson
Rósa Guðbjörg Gísladóttir
Einar Örn Reynisson
Ingibjörg Reynisdóttir
Ólafur Tryggvason
Ragnar Már Reynisson
Elín Oddsdóttir

Fríður Á. Guðmundsdóttir
lést á Dvalarheimilinu Seljahlíð föstudaginn 17. apríl
sl. Jarðarförin auglýst síðar.
Hilmar Herbertsson
Bára Björgvinsdóttir
Hans Herbertsson
Aldís Daníelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kæru vinir. Við hugsum með þakklæti til
allra þeirra sem sýndu okkur hlýju, samúð,
kærleika og vináttu við andlát og útför
elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður,
bróður og afa,

Harðar Eiríkssonar
flugvélstjóra, Blönduhlíð 10.

Innilegar þakkir færum við starfsfólki á gjörgæsludeild
og deild 12E á Landspítalanum við Hringbraut. Við
biðjum guð að blessa ykkur og gleðja.
Helga Steffensen
Björn Sverrir Harðarson
Helga Sigríður Harðardóttir Steffensen Guðmundur E.
Jónsson
Valdimar Harðarson Steffensen
Guðrún Ægisdóttir
Baldur Þórir Harðarson
Estíva Birna
Björnsdóttir
Eiríkur Bjartmar Harðarson
bróðir og barnabörn.
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Gildir til 4. maí 20

Í Viku bókarinnar fá öll heimili á landinu
senda þessa ávísun á bókakaup. Undanfarin
þrjú ár hafa bókaútgefendur og bóksalar
efnt til þjóðargjafar til bókakaupa í tilefni
af Viku bókarinnar og á þessum tíma hefur
íslenska bókaþjóðin innleyst ávísanir fyrir

  

sem nemur tuttugu og ﬁ mm milljónum
króna. Markmiðið hefur frá upphaﬁ verið
að styrkja lestur barna og unglinga og
benda á að bóklestur er óumdeildur grundvöllur námshæfni, málþroska og skilnings
á samhengi. Gleðilegan lestur!
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Heilræði fyrir nýja þingmenn

Magnaður spennutryllir
frá framleiðandanum
Michael Bay.

Þ

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

egar maður var yngri og átti það
til að fara á svig við reglur foreldranna beitti maður stundum því ágæta
bragði að benda á einhvern annan og tala
fjálglega um hversu slæmur hann væri.
Þetta var gert í þeirri veiku von að sú
aðferð myndi nægja til að fegra manns
eigin syndir. Þetta herbragð heppnaðist í
flestum tilvikum ekki enda alveg sama
hversu vondir aðrir eru, þeirra
verk fegra ekki manns eigin
gjörðir.
Stjórnmálamenn virðast
þroskast seint upp úr þessum
barnalegu undanbrögðum. Því
þegar einhver bendir á spillingu í herbúðum þeirra er viðkvæðið oft að fara að tala um
meiri spillingu einhverra annarra og reyna þannig að beina
kastljósinu frá sjálfum sér í stað

þess að horfast í augu við galla sína og
bresti. Þetta gerir þeirra yfirsjónir þó ekkert minni fyrir vikið.
Sá mæti maður, Jesús Kristur, hélt stutta
tölu yfir lærisveinum sínum í Lúkasarguðspjalli þegar þeir áttu erfitt með að sætta
sig við umburðarlyndi meistarans gagnvart hórum og öðrum syndurum. „Hví sérð
þú flísina í auga bróður þíns?“
spurði hann. „En tekur ekki eftir
bjálkanum í auga sjálfs þín?“
Og hann hélt áfram. „Hvernig
fær þú sagt við bróður þinn:
Bróðir, lát mig draga flísina úr
auga þér, en sérð þó eigi sjálfur
bjálkann í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkann úr
auga þér, og þá sérðu glöggt
til að draga flísina úr auga
bróður þíns.“ Ágætis heilræði
fyrir hina nýju þingmenn.

■ Pondus
Birgitta! Við vorum
saman í þrjú ár! Mjög
ástfangin! En svo fékk
ég nóg og vildi fá
meira frelsi!

Eftir Frode Øverli

Þetta lítur út
Nei, nei,
eins og þú
hafir límt höf- nei! Komdu
uðið þitt inn á með þetta!
aðra mynd....

■ Gelgjan

Víst! Þetta er svona Nei! Sjáðu
týpísk mynd sem hvað fíllinn
fylgir rammanum
gerir!
þegar þú kaupir
hann!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég þarf að
þola það að
hlusta á endalausa síbylju
frá móður
minni.

FRUMSÝND 22.4.2009

■ Handan við hornið

Það er þá
þess vegna
sem ég næ
engu sambandi með
símanum
hérna!

Eftir Tony Lopes

Ekki klúðra þessu...
Ekki klúðra þessu...

■ Kjölturakkar

9. HVE
R
VINNU
R!

SENDU SMS ESL UBV
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!
149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Eftir Patrick McDonnell

Nei hver déskotinn!!!
Það vinnur mig
enginn í störukeppni!

■ Barnalán
Bleyjuskipti. Þú skiptir á
þessum Vigni og ég skipti
á hinum Vigni.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvaða ruglaða foreldri
skírir tvíburana sína
sama nafni?
Lárus! Bína
er vinkona
mín.

Ég sætti mig ekki við að
þú kallir hana ruglaða!

Kallaðu hana
Fyrirgefðu. kolruglaða eins
og allir gera.

FERMINGAGJAFIR
FERMINGAGJAFIR
ALLTAF
FARTÖLVA

BETRAVERÐ

15.6”

Acer Aspire 5738Z-424G32MN

17”

Toshiba
Satellite P300-1G9
2.0GHz Intel Core 2 Duo T6400 örgjörvi t 4GB DDR2 800MHz
vinnsluminni t 320GB harðdiskur t 8xDVD±RW Dual Layer
skrifari t 17” WXGA breiðskjár t 512MB ATI Mobility Radeon HD
3650 PCI-Express skjákort t Þráðlaust 54Mbps 802.11a/g/n
og Bluetooth 2.0 t 4xUSB 2.0, FireWire, HDMI, eSATA, S-Video,
ExpressCard Slot o.fl. t Windows Vista Home Premium

2.0GHz Intel Core Duo T4200 - Centrino Duo örgjörvi t 4GB DDR3 1066MHz minni t 320GB
SATA harðdiskur t15.6" WideScreen WXGA LED CrystalBrite skjár með 1366x768 punkta
upplausn tIntel Graphics Media Accelerator skjákort tÞráðlaust netkort tVefmyndavél í skjá t
4xUSB2, ExpressCard/54, HDMI(HDCP), VGA, SPDIF o.fl. t Windows Vista Home Premium

179.990

MYNDASKANNI

149.990

Epson Perfection V10

FJÖLNOTATÆKI

Epson SX200

MYNDAPRENTARI

Hágæða A4 myndaskanni sem skannar í 3200 x 9600 punkta upplausn
og 3.2Dmax. USB tengi. Windows og Mac.

A4 fjölnota tæki. Prentar í 5760 x 1440 punktum, skannar í 1200 x 2400 og
prentar 34 bls á mín. USB. Prentar beint af minniskortum. Windows og Mac.

A4 bleksprautuprentari sem prentar í 5760 x 1440 punktum. USB.
Windows og Mac.

13.990

Epson S20

14.990

7.990

16:9

ÍSLENSKT
LYKLABORÐ

Acer H223HQAB

22” LCD

22" LCD breiðtjaldsskjár með 1920x1080 punkta upplausn, 20.000:1
skerpu, 2 innbyggðum hátölurum, VGA, DVI og HDMI tengjum.

46.990

LASERMÚS

Logitech Wave

Logitech LS1

Lyklaborð með ábrenndum íslenskum stöfum. Hannað með
þægindi í huga. Fjöldi flýtihnappa.

Laser mús með hárnákvæmumum stýringum sem skrolla
lóðrétt og lárétt, stömu gúmmí gripi ofl. Windows og Mac.

9.990

4.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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> ÓLÉTT LEIKKONA
Leikkonan Ellen Pompeo
úr spítaladramanu Grey‘s
Anatomy þarf að heimsækja
spítala meira á næstunni en
góðu hófi gegnir. Pompeo
á von á fyrsta barni sínu
með eiginmanninum Chris
Ivey. Þau hafa verið gift í
tvö ár eftir að hafa kynnst
í stórmarkaði fjórum árum
fyrr.

;?yA7G:NII
CÌBH@:>Á
í apríl og maí

Að skrifa texta á ensku - viðskiptaenska
hefst 27. apríl

Ítalska fyrir byrjendur
hefst 27. apríl

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga
hefst 28. apríl

Mígreni

haldið 29. apríl

Íslenska flóran
hefst 4. maí

Facebook sem markaðstæki – aukanámskeið
hefst 4. maí

Fuglar og fuglaskoðun
hefst 5. maí

Frístundalóðir: Umhirða og skipulag
hefst 5. maí

Starfsandi og starfsmannastjórnun í ríkisstofnunum
hefst 6. maí

Slumdogpabbi kærður
Pabbi Rubinu Ali sem lék hina ungu Latiku í Óskarsverðlaunamyndinni Slumdog Millionaire hefur
verið handtekinn, grunaður um að hafa
ætlað að selja dóttur sína fyrir 37 milljónir króna. Málið þykir hið ótrúlegasta; fjölmiðlar hafa fjallað töluvert
um hvort aðstandendur kvikmyndarinnar hafi staðið við sína skilmála
en þeir hafa sagst ætla að gera
sitt til að tryggja börnunum í
myndinni sómasamlega framtíð
með framtíðarsjóði.
Pabbinn neitar alfarið sök.
DANNY BOYLE

folk@frettabladid.is

Leikstjóri Slumdog Millionaire.

Lýsir yfir andláti Eurovisionstjarnanna í Merzedez Club
Pönkarinn og grunnskólakennarinn Hlynur Áskelsson, betur þekktur sem
Ceres 4, er hvergi af baki
dottinn heldur vinnur að
nýrri plötu. Venju samkvæmt er pólitíkin aldrei
langt undan en Ceres sýnir
líka á sér nýja hlið og syngur ballöður.
Mikla athygli vakti þegar Hlynur
birtist brúnn og „köttaður“ með
Party-Hanz, Agli Gillzenegger og
Gazman í hljómsveitinni Merzedez Club sem söng Ho ho ho, we say
hey hey hey í söngvakeppni Sjónvarpsins fyrir ári síðan. Fljótlega
fóru að berast fréttir af hugsanlegum landvinningum í útlöndum og
erlendir útgáfurisar voru sagðir
áhugasamir um að fá hljómsveitina til liðs við sig.
Hins vegar hefur lítið frést af
verkefnum hjá sveitinni og fyrir
því er góð ástæða. „Ég held að það
sé alveg óhætt að setja kross yfir
leiðið hjá Merzedez Club, lýsa yfir
andláti hennar og vona að minning hennar hvíli í friði,“ segir
Hlynur í samtali við Fréttablaðið.
Dauðdaginn, sem flesta var farið
að gruna að væri óumflýjanleg-

ur, er staðreynd. „Við erum bara
eins og Bítlarnir, áttum okkar
stund og stað og ég leyfi mér stórlega að efast um að við komum
nokkurn tímann aftur saman,“
heldur Hlynur áfram og vill lítið
segja um ástæðurnar fyrir
sambandsslitunum, telur þó
að spennuþrungið andrúmsloft milli Haffa Haff og Gillz
hafi skipt þar sköpum. „Og
svo voru menn ekki sammála
um aðferðir til brúnku; sumir
kusu ljósabekki á meðan aðrir
vildu fara í brúnkusprautun.“ Hlynur kveðst þó
þakklátur fyrir að
hafa fengið tækifæri til að taka þátt
í þessu mikla ævintýri sem vissulega
hristi allrækilega
upp í Eurovisionkepninni.
En Hlynur sjálfur hefur ekki lagt
tónlistina á hilluna,
því hann vinnur nú
að plötu sem ráðgert
er að komi út þegar
sumarið er úti. Fyrsta
lagið af plötunni er þó
þegar farið að hljóma
og það rímar heldur
betur við samtímann.
Sungið er um banka,

lögfræðinga og stjórnmálamenn
og þann hausverk að hafa ekkert
val. „Bankarnir eru að eignast allt
og lögfræðingarnir fylgja á eftir
og hirða upp það litla sem eftir er,“
segir Hlynur en bætir því þó við að
ekki verði öll lögin af þessum
toga. „Nei, ég syng líka ballöður, það verða krappar beygjur á þessari plötu,“ útskýrir
Hlynur. Auk þess verður lag
um fótbolta og knattspyrnudómara sem kemur út þegar
Íslandsmótið í knattspyrnu
byrjar og lagið West
Ham verður að sjálfsögðu meðal góðra
gesta sem aukalag. „Þetta var
stutt gaman en var
grand á meðan á
því stóð.“

SYNGUR UM SAMTÍMANN

Hlynur Áskelsson, Ceres 4,
syngur um þann hausverk
að eiga ekkert val. Ný plata
er væntanleg með pönkaranum og grunnskólakennaranum þar sem hann
syngur ballöður til jafns við
pólítíska texta.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Námstefna um átraskanir
haldið 6. maí

Íslenski þroskalistinn
haldið 7. maí

Smábarnalistinn: Staðlaður þroskalisti
haldið 8. maí

Franska Rivieran

Ástmaður Kylie Minogue hefur
látið húðflúra nafn hennar á sig
til að sanna fyrir söngkonunni
að hann sé ástfanginn af henni í
alvörunni. Kylie og spænska
fyrirsætan Andres Segura
hafa verið saman um
nokkurt skeið og fyrirsætan vildi endilega að Kylie
efaðist ekki eitt augnablik um trúmennsku
sína gagnvart henni.

hefst 11. maí

Eldfjöll

hefst 13. maí

Safnhaugar í heimilisgörðum
hefst 18. maí

NUDD
Verð frá
1690.Selásbraut 98

Nánari upplýsingar og skráning:

525 4444
endurmenntun.is
sími

110 Árbæ S:577 3737
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Söngkeppnin sló
í gegn hjá Stöð 2
Kristín Þóra Jóhannsdóttir
frá Akranesi sigraði í
söngkeppni framhaldsskólanna með laginu Angels
sem Robbie Williams gerði
frægt. 115 þúsund áhorfendur horfðu á keppnina
heima í stofu.
„Þetta er bara frábært og ekkert
síður sigur fyrir framhaldsskólanemendur sem sáu fram á að geta
ekki horft á keppnina í sjónvarpi,“
segir Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, en hann var
nýkominn með bráðabirgðaáhorfstölur frá söngkeppni framhaldsskólanna þegar Fréttablaðið náði
tali af honum.
Gríðarlegur áhugi var á keppninni
en eins og Fréttablaðið greindi frá
hætti RÚV við að sýna frá keppninni, við litlar undirtektir framhaldsskólanema. Lengi vel stóð
til að aðeins áhorfendur úti í sal
á Akureyri gætu séð þessa sívinsælu söngkeppni, sem hefur alið af
sér marga af frægustu söngvurum
Íslands, en Stöð 2 hljóp í skarðið
á síðustu stundu og forsvarsmenn
hennar sjá væntanlega ekki mikið
eftir því. Enda ekki á hverjum degi
sem áskriftarstöð fær svo mikið
áhorf. „En þetta er bara munurinn á því að sýna í opinni og lokaðri dagskrá.“
Pálmi viðurkennir að nú horfi
menn bara til næsta árs enda
standi til að endurtaka leikinn.
„Það stóð aldrei til að tjalda til
einnar nætur,” segir Pálmi og
bætir því við að samstarfið við alla

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 21. apríl 2009
➜ Tónlist
20.00 Jónas Ingimundarson spilar
og spjallar við áheyrendur um tónlist í
Salnum við Hamraborg 6 í Kópavogi.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
➜ Opnanir
13.00

Jóhann
Tryggvason
opnar
málverkasýningu á
olíumálverkum í
galleríinu
á Garðatorgi, Garðabæ. Sýningin verður opin
alla daga kl. 13-18.

➜ Sýningar

Á FRAMABRAUT Kristín Þóra Jóhanns-

dóttir frá Akranesi sigraði. 115 þúsund
fylgdust með keppninni í beinni útsendingu.
MYND/HELGI STEINAR HALLDÓRSSON

þá sem að keppninni komu hafi
verið skemmtilegt. „Það er mikill kraftur í þessu fólki.“ Spurður
hvort Stöðvar 2-menn horfi nú ekki
hýru auga til Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna,
segir Pálmi að menn séu alltaf
reiðubúnir að skoða alla hluti.
Einar Ben. hjá AM Events, sem
skipulagði keppnina, segir helgina
fyrir norðan hafa heppnast ótrúlega vel. „Miðað við þær upplýsingar sem við fengum frá lögreglunni
á Akureyri telja menn það ótrúlegt
að þetta skuli hafa farið svona vel
fram miðað við þann fjölda sem
þarna var samankominn.“
- fgg

Ný sumardekk
Dekkjaskipti

Svavar Pétur Eysteinsson sýnir veggspjöld á sýningunni „Ekki meir“ sem
nú stendur yfir í sýningarrýminu Bókabúðin, í Menningarmiðstöð Skaftfelli á
Seyðisfirði.
Ólafur Elíasson hefur opnað tvær sýningar. Í Galleríi 100° í höfuðstöðvum
Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi
1. Opið mán.-föst. kl. 11-17, lau. 13-17.
Einnig í i8 Galleríi við Klapparstíg 33,
opið mán. -föst. 8.30-16 og lau 13-17.

Sparaðu, láttu

skipta um dekk hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði
Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu sumardekkin hjá Max1 á góðu verði.
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.
Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is
Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.
Skoðaðu www.max1.is

TVÆR ELDHÚSINNRÉTTINGAR

85%

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

mynd japanska leikstjórans Mikio
Naruse, When a Woman Ascends
the Stairs, í Bæjarbíói við Strandgötu
6 í Hafnarfirði. Aðgangur ókeypis.
Nánari upplýsingar á www.kvikmyndasafn.is.

➜ Leiðsögn
12.05 Kristján Mímisson fornleifafræðingur segir í Þjóðminjasafni
Íslands við Suðurgötu frá fornleifarannsóknum á Kirkjubæjarklaustri sem fóru
fram á árunum 1995 - 2006 í. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

afsláttur

Vegna breytinga í verslun Eirvíkur eru tvær
sýningareldhúsinnréttingar til sölu með 85% afslætti.
Um er að ræða Miele innréttingar, aðra bláa og hina úr eik.
Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

KZaid\kV\\V
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Þrekvirki Þóreyjar
EMPIRE

TOTAL FILM

UNCUT

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

17 AGAIN
17 AGAIN LÚXUS
I LOVE YOU MAN
5%
DRAUMALANDIÐ
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN
FAST AND FURIOUS
MONSTERS VS ALIENS 3D
MONSTERS VS ALIENS
MALL COP

L
L
12
L
L
12
L
L
L

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8
kl. 3.50
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.40 ísl. tal
kl. 3.40 ísl. tal
kl. 3.40 - 10.10

DRAUMALANDIÐ
kl. 6 - 8 - 10
STATE OF PLAY
kl. 8 - 10.30
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 17. APRÍL - 4. MAÍ
SLACKER UPRISING
kl. 6 ísl. texti
NOT QUITE HOLLYWOOD
kl. 6 ísl. texti
FROZEN RIVER
kl. 6 ísl. texti
COCAINE COWBOYS 2
kl. 8 ísl. texti
FLASH OF GENIUS
kl. 8 ísl. texti
GOMORRA
kl. 10 ísl. texti
TWO LOVERS
kl. 10.20 ísl. texti

L
12
L
14
12
14
L
16
12

SÍMI 551 9000

Ásdís Thoroddsen steypir sér ofan
í þjóðsögurnar og vefur þekktri
sögu inn í nútímaveruleika. Það
eru til fleiri heiti á þessum ágætu
brókum. Finnabrækur, gjaldbuxur, skollabrækur, nábuxur eða
Papeyjarbuxur voru þær nefndar
forðum. Eiginleiki þeirra var að
hver sá sem klæddist þessum undarlegu brókum yrði aldrei uppiskroppa með fé ef öllum skilyrðum galdursins var fullnægt.
Ætlast var til þess að sá sem
vildi komast í brók af þessu tagi
gerði samning við einhvern í lifanda lífi um að mega flá hann eftir
dauðann. Að þessu loknu átti viðkomandi að smokra sér í þennan
skinnhólk og samstundist myndi
hann festast við hann.
Eins var mikilvægt að stela peningi frá bláfátækri ekkju og koma
honum fyrir í pungnum nýja. Yrði
viðkomandi þá aldrei félaus, það
er ef hann gengi aldrei á upphafsgullið.
Í sögu Ásdísar er það ung, fátæk
og illa menntuð stúlka úr heldur
hrörlegu umhverfi sem kynnist
gömlum manni sem hún annast í
þjónustu heimilishjálparinnar, sem
smeygir sér í gjaldbuxurnar eftir
að hafa orðið fyrir mikilli sorg af
völdum kærasta úr annarri stétt og
slæmri meðferð móður sem rífur
nýfætt barn úr höndum hennar og
kemur því í fóstur á öðrum vettvangi. Eftir að hún kemst í brókina
fara hjólin heldur betur að snúast
hjá henni og er vart til það land í
víðri veröld sem hún var ekki með
einhver viðskipti í.
Sagan er yfirfull af minnum og
skírskotunum og öll framganga
nábrókarstúlkunnar talsvert í lík-

ingu við hina svokölluðu útrásarvíkinga. Þetta er einleikur þar sem
Þórey Sigþórsdóttir ber uppi alla
þessa örlagasögu á snilldarlegan
hátt. Sviðið allt er mjög vel nýtt
og þó svo að textinn sé vissulega
í aðalhlutverki eru myndskeiðin engu að síður mjög vel unnin
hjá Ásdísi. Álagið á leikkonuna
er mikið og fór leikurinn nokkuð hægt af stað með svolítið uppskrúfuðu málfari, en myndrænar lýsingar á umhverfinu lifnuðu
glæsilega í meðförum Þóreyjar.
Þórey sýnir hér að henni er ekki
fisjað saman. Hún er ein af þeim
sem með líkamlegri nærveru sinni
gjörfylla allt það rými sem þeim er
skapað og eins er framsögn hennar
og raddbeiting heillandi. Það var
mikill léttir að þær stöllur duttu
ekki ofan í þá gryfju að láta hana
beita röddum margra, sem því
miður vill brenna við í einleikjum
og verður oft teiknimyndalegt.
Leikmyndin átti að vera einhvers konar tímaleysa en þó bundin við ákveðin hverfi í Reykjavík
um miðja síðustu öld, þetta tókst
ágætlega með nærveru hins dauða
sem starir aftur í myrkrið allan
tímann. Lýsingin var hógvær og
fylgdi innihaldi verksins vel eftir
og tónlistin var eins og samfléttaðar fallegar hljóðmyndir, einkum þegar hún er farin að flækjast
um veröldina alla og kunnuglegir píanótónar fá á sig kínverskan
blæ. Það var smart. Sjalið langa
sem hluti af búningi og þeim ormi
sem í gullinu leynist sem breytist í
búrku eða hvað sem er, vel til fundið hjá Ásdísi. Það er ekki aðeins
sagan um skollabrækurnar sem
byggt er á heldur ýmsum öðrum

LEIKLIST
Ódó á gjaldbuxum
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu.
Handrit og leikstjórn: Ásdís Thoroddsen. Leikari: Þórey Sigþórsdóttir.
Lýsing og hljóðstjórn: Garðar Borgþórsson. Tónlist: Bára Grímsdóttir.
Raddþjálfun: Kristjana Stefánsdóttir.
Líkneski: Leonor Arocena Sutz. Leikmynd og búningar: Ásdís Thoroddsen.
Vel gerð sýning. Frammistaða Þóreyjar er þrekvirki.

minnum og skírskotunum og er
sjálfur Ödipus þar ansi nálægur
líka. Þetta er vel gerð sýning, helst
til löng og meðferð máls stundum
svolítið uppskrúfuð. Það hefði mátt
þétta sýninguna nokkuð, einkum í
upphafi, en frammistaða Þóreyjar
Sigþórsdóttur er þrekvirki og hér
skila þær stöllur góðri samvinnu.
Elísabet Brekkan

SÍMI 462 3500

17 AGAIN
kl. 5.50 - 8 - 10
12 DRAUMALANDIÐ
kl. 5.50
L FAST AND FURIOUS
kl. 10
7 I LOVE YOU MAN
kl. 8
L
12 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
12 BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

FAST AND FURIOUS
MALL COP
DRAGONBALL
MARLEY AND ME
VILTU VINNA MILLJARÐ

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.10
kl. 6 - 8
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30 - 10
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.30

L
L
12
12

5%

Sími: 553 2075

- bara lúxus

EINNIG
SÝND Í

3D

STATE OF PLAY

kl. 8 og 10.30

17 AGAIN

kl. 6, 8 og 10.15

L

I LOVE YOU MAN

kl. 8

12

Lindsay snýr sér að karlmönnum
„Ég hata ekki Lindsay Lohan, ég
er ekki vön því að ræða um mína
einkahagi en ég vil koma þessu
á framfæri, það er engin óvild á
milli okkar tveggja,“ segir Samantha Ronson í samtali við APfréttastofuna. Eins og flestum
ætti að vera kunnugt eru Lindsay
Lohan og Samantha Ronson hættar saman en þær voru eitt umtalaðasta lesbíuparið í heimi hinna ríku
og frægu. Sögusagnir hafa verið á
kreiki um að það andi köldu á milli
þeirra tveggja en nú hefur Samantha tekið af öll tvímæli um það;

þær eiga ekki í neinum illdeilum.
Lindsay Lohan virðist hins vegar
hafa gefist upp á konum í bili. Hún
ku hafa daðrað við ónefndan karlmann á skemmtistað um helgina ef
marka má þýska blaðið Bild. Þar er
greint frá því að Lindsay hafi sótt
skemmtunina Peepshow sem fyrrverandi Kryddpían Mel B stóð fyrir
í Las Vegas en þar dansa fáklæddar
stelpur við ögrandi tónlist. Lindsay og hinum ónefnda manni virðist hafa orðið svo vel til vina að þau
yfirgáfu samkvæmið saman og
eyddu nóttinni á hótelherbergi.

FARA HVOR Í SÍNA ÁTTINA Samantha

Ronson hefur haldið sig til hlés en
Lindsay Lohan eyddi hins vegar nóttinni með ónefndum manni.
NORDICPHOTOS/GETTY
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FRANKLÍN - Ísl. tal
kl. 6
MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 6 - Ísl tal

L
L

ÁRSFUNDUR

2009

lífeyrissjóður

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel,
Reykjavík þriðjudaginn 21. apríl kl. 17.00.
MYND SEM
SKILUR EFTIR

Dagskrá fundarins:

VARANLEG
SPOR Í HUGUM
ÁHORFENDA!

1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Tillaga til breytinga á samþykktum sjóðsins.
3. Tillaga um lækkun réttinda.
4. Önnur mál, löglega upp borin.
Tillögurnar munu liggja frammi á skrifstofu sjóðsins og birtar
á heimasíðunni, www.gildi.is tveimur vikum fyrir ársfundinn.
17 AGAIN

ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:20

17 AGAIN
I LOVE YOU MAN

kl. 8 - 10:20
kl. 5:40 - 8 - 10:20

PUSH

kl. 8 - 10:20

12

VIP

SELFOSS
MALL COP
kl. 8 - 10:10
LAST CHANCE HARVEY
kl. 8

12

KILLSHOT

16

L

kl. 10:10
AKUREYRI
kl. 6 - 8

12

L

MONSTERS VS ALIENS ísl.tali kl. 5:50(3D)

L

PUSH

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 5:50

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali

kl. 6

L

KNOWING

kl. 8

12

FAST & FURIOUS

kl. 8 - 10:20

12

KNOWING
DUPLICITY

kl. 8 - 10:20
kl. 5:40

12

FAST AND FURIOUS

ELEGY
kl. 8
ARN THE KNIGHT TEMPLAR m/ísl. tali kl. 10:20

GRAN TORINO

kl.5:50

VIP

STATE OF PLAY

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:20

12

kl. 8 - 10:20

16

LET THE RIGHT ONE IN

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6(3D)
MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6

L

BAADER MEINHOF COMPLEX

16

kl. 9

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

12

L

12

12

GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á MYNDIR Í 3D

málfrelsi og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað
fulltrúum stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem
að sjóðnum standa, fer með atkvæði á ársfundinum.
Reykjavík 6. apríl 2009,

L
L

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

- Í DAG KR. 500

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is
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> Stjarnan og Fram geta komist í úrslit
Úrslitakeppni N1-deildar kvenna heldur
áfram í kvöld þegar leikir tvö í undanúrslitunum fara fram. Í Framhúsinu
taka Framstúlkur á móti Haukum en á
Hlíðarenda fær Valur lið Stjörnunnar
í heimsókn. Fram og Stjarnan unnu
fyrstu leikina í rimmunum og geta því
með sigri í kvöld bókað sig í úrslitin.
Að öðrum kosti verður spilaður
oddaleikur á föstudaginn. Leikir
kvöldsins hefjast klukkan 19.30.

Fram-Haukar

23-26 (12-8)

Mörk Fram: Haraldur Þorvarðarson 8 (9), Rúnar
Kárason 5/3 (14/4), Stefán Baldvin Stefánsson 3
(4), Andri Berg Haraldsson 3 (9), Jóhann Gunnar
Einarsson 2 (7), Guðmundur Hermannsson 1 (1),
Guðjón Finnur Drengsson 1 (5), Brjánn Guðni
Bjarnason (1), Magnús Stefánsson (2)
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 20/1
(46/5 43,8%)
Hraðaupphlaup: 4 (Stefán 3, Haraldur)
Fiskuð víti: 4 (Brjánn 2, Magnús 2)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Hauka: Gunnar Berg Viktorsson 8/2 (12/2),
Freyr Brynjarsson 5 (6), Andri Stefan 4 (11), Kári
Kristján Kristjánsson 3 (6), Elías Már Halldórsson
3 (7), Sigurbergur Sveinsson 2/2 (10/3), Einar
Örn Jónsson 1 (2/1), Arnar Pétursson (1)
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 24/1 (47/4
51,1%)
Hraðaupphlaup: 7 (Freyr 4, Andri, Elías, Einar)
Fiskuð víti: 6 (Andri 2, Einar 2, Kári 2)
Utan vallar: 8 mínútur
Dómarar: Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn
Ingibergsson, leystu erfitt verkefni vel af hendi og
höfðu góð tök á leiknum.

HK-Valur

Einar segir samstarfið við RÚV hafa gengið vel fyrir áramót. „Síðan
kom hrunið og þá vildu þeir fá að róa þetta aðeins. Meiningin
var samt að sýna frá undanúrslitunum og úrslitunum,“ sagði
Einar en RÚV hefur borið því við að geta ekki sýnt frá leikjum
sökum útsendinga tengdra væntanlegum kosningum. Vandamálið er þó alls ekki nýtt af nálinni.
„Engin af þeim útsendingarplönum sem við lögðum upp
með fyrir veturinn hafa staðist. Það voru einnig vanefndir
á ákveðnum tímapunkti í fyrra en það má segja að það
hafi verið lagað,“ sagði Einar en hvernig verður
framhaldinu háttað? Mun HSÍ semja áfram
við RÚV um útsendingarrétt á efninu? „Ég hef
ekki umboð til að taka neinar slíkar ákvarðanir. Það kemur ný stjórn hjá HSÍ í vikunni og
það er verkefni þeirra stjórnar að tækla það
mál,“ sagði Einar.
HSÍ hefur brugðist við með því að senda
úrslitakeppni karla beint út á netinu og
hefur það mælst vel fyrir.

Gunnar Berg sýndi gamla takta
Íslandsmeistarar Hauka tryggðu sér oddaleik í rimmunni við Fram í undanúrslitum N1-deildar karla með
góðum útisigri á Fram í Safamýri. Leikurinn var afar harður og litlu mátti muna að upp úr syði.
HANDBOLTI Íslandsmeistarar Hauka

29-24 (14-11)

Mörk HK (skot): Valdimar Þórsson 10/4 (13/4),
Ragnar Hjaltested 7/1 (9/1), Ólafur Bjarki Ragnarsson 5 (13), Einar Ingi Hrafnsson 4 (5), Már
Þórarinsson 1 (4), Gunnar Steinn Jónsson 1 (5),
Ásbjörn Stefánsson 1 (1).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 21/5 (45/8)
47%.
Hraðaupphl.. 5 (Ragnar 3, Már, Valdimar).
Fiskuð víti: 6 (Ólafur 2, Einar, Valdimar, Ragnar).
Utan vallar: 8 mín.
Mörk Vals (skot): Elvar Friðriksson 6/1 (11/2),
Hjalti Pálmason 4 (6), Ingvar Árnason 4 (6),
Arnór Gunnarsson 3 (7/2), Heimir Örn Árnason
3/2 (8/3), Sigurður Eggertsson 2 (4), Sigfús Páll
Sigfússon 1 (2), Fannar Friðgeirsson 1 (8/1).
Varin skot: Pálmar Pétursson 6 (19/1) 32%,
Ólafur Gíslason 3 (19/4) 16%.
Hraðaupphl.: 6 (Ingvar 2, Sigurður, Fannar, Elvar,
Arnór).
Fiskuð víti: 8 (Fannar 3, Elvar 3, Heimir, Ingvar.)
Utan vallar: 2 mín.
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson,
frábærir.

Engin útsendingarplön vetrarins hafa staðist
Það er vægt til orða tekið þegar sagt er að handboltahreyfingin sé
ósátt við RÚV þessa dagana. RÚV hefur svikið gerða samninga
við HSÍ varðandi sjónvarpsútsendingar frá íslenskum handbolta síðustu tvö ár og sýnir ekkert frá undanúrslitunum í ár.
Mörgum fannst þó steininn taka úr í gær þegar staðfest
var að vináttulandsleikur Íslands og Hollands í kvennaknattspyrnu yrði sýndur í beinni útsendingu næsta laugardag, á sjálfan kosningadaginn.
„Við vorum beðnir um að vera ekki með neina leiki á
þessum degi þar sem þeir sögðust ekki geta sinnt okkur.
Við gerðum það og því er þetta frekar einkennilegt. Það kom okkur líka á óvart að sjá RÚV
sýna frá annarri íþrótt síðasta laugardag,“ sagði
Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, og
mátti heyra að hann var allt annað en sáttur
við gang mála. „Hvað á maður annars að
segja um þetta mál? Allur ferilinn í kringum
þetta mál hefur verið harmleikur og þá
sérstaklega er varðar undanúrslitin.“

sport@frettabladid.is

N1-deild karla:

ÓÁNÆGJA HJÁ HANDBOLTAFÓLKI: RÚV SÝNIR KNATTSPYRNULEIK ÞEGAR EKKI ÁTTI AÐ VERA HÆGT AÐ SENDA ÚT

eiga enn möguleika á að verja titil
sinn eftir frækin, 23-26, sigur á
Fram í Safamýri í gær í frábærum handboltaleik.
Það var gríðarlega hart barist í
leiknum frá fyrstu mínútu og léku
liðin frábærar varnir. Haukar
áttu í bullandi vandræðum í sóknarleiknum gegn mjög sterkri vörn
Fram í fyrri hálfleik og skoruðu
aðeins 8 mörk en Fram var fjórum
mörkum yfir í hálfleik, 12-8.
Haukar hófu síðari hálfleikinn
af krafti og jöfnuðu metin, 14-14,
eftir sjö mínútna leik. Fram hélt
þó frumkvæði sínu og voru yfir,
20-18, þegar tíu mínútur voru til
leiksloka.
Þá skoruðu Haukar fimm mörk
í röð og lögðu grunninn að öruggum þriggja marka sigri, 23-26, en
Fram skoraði tvö síðustu mörk
leiksins.
„Þetta er uppsafnað. Ég hef ekki
getað skotið á markið síðan í febrúar og það tóku sig upp gömul skot.
Maður er ekki nýr í þessu sporti
og veit hvenær það þarf að spýta
í lófana. Ef maður rís ekki upp í
svona leikjum þá gerir maður það
aldrei.
Við skulum vona að það verði
framhald á þessu en við skulum
ekki búast við því,“ sagði glaðbeittur Gunnar Berg Viktorsson

JASON STATHAM ER MÆTTUR AFTUR Í HLUTVERKI
HINS ÓDREPANLEGA CHEV CHELIOS

FÖGNUÐUR Reynsluboltarnir í liði Hauka, Einar Örn Jónsson og Birkir Ívar Guð-

mundsson, sjást hér fagna í Safamýrinni í gær. Haukar unnu frækinn sigur og liðin
þurfa að mætast í oddaleik.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem fór á kostum í síðari hálfleik
og dró vagninn hjá Haukum með
sex mörkum eftir hlé og fjölda
stoðsendinga.
„Þetta vinnst á markvörslu og
varnarleik og í dag vorum við
beittari en þeir. Við brotnuðum
í síðasta leik þegar þeir komust
yfir og nú brotna þeir þegar við
komumst yfir, þetta er allt saman
í hausnum á mönnum og ef menn
halda ekki haus í 60 mínútur þá
tapa menn,“ sagði Gunnar Berg.
„Það sem fór með þetta var að
við hleyptum þeim inn í leikinn
strax í byrjun seinni hálfleiks.
Þetta lenti þeirra megin í dag og
þetta eru jöfn lið. Það verður barátta á Ásvöllum í oddaleiknum,“
sagði línumaðurinn Haraldur Þorvarðarson sem átti mjög góðan leik
í liði Fram.
„Það dreymir alla handboltamenn um að spila svona leiki og
ungu strákarnir hérna hafa ekki
upplifað að leika svona leiki áður.
Þetta eru frábærir leikir, góð
skemmtun og það gefa allir allt í
þetta. Frábært að spila fyrir fullu
húsi og ótrúlegt að sjónvarpið
sýni þetta ekki,“ sagði Haraldur
að lokum við Fréttablaðið en þeir
sem komast ekki á völlinn geta séð
leikinn beint á netinu á HSÍ TV
sem verður með báða oddaleikina
í beinni útsendingu.
- gmi

Valsmenn áttu aldrei möguleika gegn sterku liði HK í Digranesi í gær:

Björn Ingi tryggði HK oddaleik
HANDBOLTI HK þarf að verða fyrsta

22.04.09

SENDU SMS ESL C2V
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

9. HVE
R
VINNU
R!

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

149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

liðið í vetur til að vinna Val í Vodafonehöllinni ætli liðið sér í úrslit
Íslandsmótsins. Það varð ljóst í gær
þegar HK knúði fram oddaleik með
öruggum sigri á Val, 29-24, fyrir
framan troðfullt hús af áhorfendum í Digranesi.
HK var sterkara liðið nær allan
leikinn en grunninn að sigrinum
lagði hinn ungi markvörður HK,
Björn Ingi Friðþjófsson, en strákurinn fór gjörsamlega á kostum í
leiknum. Varði yfir 20 skot og þar
af heil 5 víti.
„Þetta var líklega minn besti
leikur í meistaraflokki,“ sagði
Björn Ingi brosmildur eftir leik en
hver var lykillinn að þessum góða
leik hans? „Ég var í prófi í morgun og ætli það sé ekki einbeitingin síðan þar. Ég held ég hafi annars
gert allt vitlaust í undirbúningnum
fyrir leikinn en það er í lagi ef það
virkar svona fínt,“ sagði Björn og
hló dátt.
Það var magnað að sjá strákinn
í vítaköstunum en leikmenn Vals
virtust hreinlega fara á taugum
gegn honum á punktinum. „Ég hafði
á tilfinningunni fyrir hvert víti
að ég myndi verja. Það var mikið
sjálfstraust. Ég ætla að fara með
þetta sjálfstraust í Vodafonehöllina á föstudag þar sem Valur mun
loksins tapa.“
HK réði algjörlega ferðinni í
leiknum og leiddi lengstum næsta
örugglega. Valsmenn tóku einstaka

STÓRKOSTLEGUR Björn Ingi Friðþjófsson fór hamförum í marki HK í gær og varði
meðal annars fimm vítaköst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

dauðakippi en þeir voru allt of litlir og allt of stuttir. Mest munaði
um hjá Val að varnarleikurinn var
hreinasta hörmung og markvörðum
liðsins var vorkunn að standa fyrir
aftan hripleka vörnina.
HK-liðið spilaði aftur á móti fantavörn nánast allan leikinn og Valsmenn vissu á köflum ekki sitt rjúkandi ráð í sókninni. Þeir gerðu smá
áhlaup um miðjan síðari hálfleik en
Gunnar Magnússon, þjálfari HK,
var klókur. Tók leikhlé á hárréttum
tíma, róaði sitt lið sem tók leikinn

aftur í sínar hendur í kjölfarið og
kláraði hann. „Varnarleikurinn var
mjög lélegur. Í svona úrslitakeppni
verður að vera vörn svo menn fái
mörk úr hraðaupphlaupum og geti
róað sig í sókninni,“ sagði Óskar
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals.
„HK var einfaldlega betra liðið
í þessum leik. Ég held að menn
hafi verið of mikið með það á bak
við eyrað að við ættum heimaleik
eftir ef þetta klúðraðist. Við höfum
ekki tapað þar og byrjum ekki á því
núna.“
- hbg

Ford Fiesta Trend (GIR46)
1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Upphitanleg framsæti, rafdr.
rúður að framan ofl.
Skrd. 09/2007. Ek. 24.000 km.
Ásett verð 2.170.000 kr.
Afsláttur 290.000 kr.
Tilboðsverð 1.880.000 kr.
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Nýtum það sem við eigum
Endurnýtum gjaldeyrinn
Komdu í Brimborg í dag

Semdu við okkur um verð

Kauptu notaðan bíl. Eingöngu bílar sem sérfræðingar Ford mæla með.
Fjöldi annarra Ford bíla í boði. Hringdu núna í síma 515 7000.

Ford Focus Trend (ZZ420)
1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Upphitanleg framrúða,
loftkæling ofl.
Skrd. 05/2006. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 2.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 1.890.000 kr.

Ford Escape XLT AWD (LJ786)
3,0 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
16” álfelgur, hraðastillir,
dökklitaðar rúður ofl.
Skrd. 06/2006. Ek. 44.000 km.
Ásett verð 3.090.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr.
Tilboðsverð 2.690.000 kr.

Ford Transit 280S
Sendibíll (PA192)
2,0TDCi 85 hö dísil beinskiptur.
Hleðslurými 6,55 m3, 6 dyra.
Skrd. 08/2005. Ek. 55.000 km.
Ásett verð með vsk. 1.990.000 kr.
Tilboðsverð með vsk. 1.690.000 kr.
Tilboðsverð án vsk. 1.357.429 kr.

Ford Focus Trend (KX713)
1,6 bensín beinskiptur station.
Upphitanleg framrúða,
16” álfelgur, skyggðar rúður ofl.
Skrd. 01/2006. Ek. 44.000 km.
Ásett verð 2.220.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 1.890.000 kr.

Ford Explorer Limited
4x4 (BK470)
4,6 V8 bensín sjálfskiptur 5 dyra
Leðuráklæði, 17” krómfelgur,
nálægðarskynjari, dráttarbeisli ofl.
Skrd. 01/2007. Ek. 41.000 km.
Ásett verð 5.150.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 4.790.000 kr.

Ford Explorer Sport Trac
Limited 4x4 (PLF19)
4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Leðuráklæði, lok á palli,
tölvustýrð miðstöð ofl.
Skrd. 06/2008. Ek. 7.000 km.
Ásett verð 4.700.000 kr.
Afsláttur 430.000 kr.
Tilboðsverð 4.270.000 kr.

Ford Focus Trend (KGN01)
1,6 bensín sjálfskiptur station.
Upphitanleg framrúða, 15” álfelgur,
upphitanleg framsæti ofl.
Skrd. 03/2008. Ek. 16.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.
Tilboðsverð 2.990.000 kr.

Ford C-MAX Trend (OHB63)
1,6TDCi dísil beinsiptur 5 dyra.
Hæðarstillanleg framsæti,
loftkæling, sólarvörn í framrúðu ofl.
Skrd. 06/2008. Ek. 5.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 2.890.000 kr.

Ford Explorer XLT 4x4 (KP258)
4,0 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
16” álfelgur, dráttarbeisli,
hraðastillir ofl.
Skrd. 02/2006. Ek. 59.000 km.
Ásett verð 3.880.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 3.580.000 kr.

Ford Expedition Limited
4x4 (NN561)
5,4 V8 bensín sjálfskiptur 8 manna.
Leðuráklæði, rafdr. niðurfelling
3ju sætaraðar, dráttarbeisli ofl.
Skrd. 03/2005. Ek. 98.000 km.
Ásett verð 3.800.000 kr.
Afsláttur 610.000 kr.
Tilboðsverð 3.190.000 kr.

Ford Mondeo Ghia (DDX00)
2,0TDCi dísil sjálfskiptur 4 dyra.
16” álfelgur, nálægðarskynjarar framan
og aftan, tölvustýrð miðstöð ofl.
Skrd. 07/2007. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 4.350.000 kr.
Afsláttur 480.000 kr.
Tilboðsverð 3.870.000 kr.

Ford Expedition Limited
4x4 (OY964)
5,4 V8 bensín sjálfskiptur 8 manna.
Sóllúga, leðuráklæði, rafdr. afturhleri,
dráttarbeisli ofl.
Skrd. 05/2007. Ek. 45.000 km.
Ásett verð 6.680.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 6.380.000 kr.

Við erum á tánum fyrir þig í dag.
Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

Stöndum
saman!

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
notaðan bíl fyrir þig – farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is | www.ford.is
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VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR HORFÐI Á HALLAM FOE

> Jillian Michaels

Að standa á gægjum
Ég var ánægð með valið á sunnudagsbíómynd Sjónvarpsins um
hann Hallam Foe. Mannlegar njósnamyndir eru nefnilega æðislega
skemmtilegar. Mun áhugaverðari en spennunjósnamyndir sem
fjalla um karla eins og James Bond. Hver getur ekki lifað sig inn í
mynd sem fjallar um þá óþægilegu fýsn að njósna um nágrannann?
Hallam er sautján ára móðurlaus strákur sem er haldinn þeirri
óstjórnlegu þörf að liggja í leyni og njósna um annað fólk.
Myndin fjallar um sálarflækjur Hallams og þau ævintýri sem
hann lendir í vegna þeirra. Sál mín var nú ekkert sérstaklega
flækt þegar ég var krakki. Ég get því ekki kennt æsku minni
um að mér finnst alveg sjúklega gaman að spæja.
Þegar ég var yngri lét ég frekar undan eðli mínu,
eins og gengur og gerist. Þetta olli því að ég sá, eins
og hann Hallam, eitt og annað sem var alls ekkert
mínum augum eða eyrum ætlað. Einu sinni fylgdist
ég og fleiri forvitnir sjö ára púkar með furðulegri
sængurleikfimi fólksins í kjallaranum í gegnum

Real Madrid – Getafe,

STÖÐ 2 SPORT

15.00 Alþingiskosningar Borgarafund-

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego

ur á Selfossi. (e)

Afram!, Stuðboltastelpurnar og Bratz.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Bjargvætturin (26:26)
17.55 Lítil prinsessa (13:15)
18.05 Þessir grallaraspóar (9:10)
18.10 Skólahreysti (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Mæðgurnar (Gilmore Girls VII)

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella (296:300)
10.20 Burn Notice (12:13)
11.05 The Amazing Race (3:13)
11.50 60 mínútur
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (172:260)
13.25 Gorrillas In the Mist
15.35 Sjáðu
16.00 Tutenstein
16.23 Ben 10
16.43 Stuðboltastelpurnar
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (12:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (18:20)
20.00 The New Adventures of Old

▼

beint

Bandarísk þáttaröð um einstæða móður
sem rekur gistihús í smábæ í Connecticutfylki og dóttur hennar. Aðalhlutverk: Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena og
Yanic Truesdale.

21.05 Börn til sölu Mynd um mansal á
stúlkubörnum í Kambódíu.

20.00

The New Adventures of
STÖÐ 2
Old Christine

22.00 Tíufréttir
22.20 Tvíeykið (Dalziel & Pascoe V)
(7:8) Syrpa úr breskri þáttaröð um rannsóknarlögreglumenn sem fá til úrlausnar
æsispennandi sakamál. Aðalhlutverk leika
Warren Clarke og Colin Buchanan.

23.10 Víkingasveitin (Ultimate Force)

20.20

(5:6) Breskur spennumyndaflokkur um sérsveit innan hersins sem fæst við erfið mál.
Aðalhlutverk leika Ross Kemp, Miles Anderson, Liam Garrigan, Christopher Fox og
Heather Peace. (e)
Mæðgurnar

SJÓNVARPIÐ

21.00

Nýtt útlit

SKJÁREINN

00.05 Kastljós (e)
00.45 Dagskrárlok

06.05 Everything You Want
08.00 Prime
10.00 The Truth About Love
12.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
14.00 Prime
16.00 The Truth About Love
18.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
20.00 Everything You Want Rómantísk
gamanmynd um unga konu sem hefur alla
tíð leitað að ástinni og á erfitt með að gera
upp hug sinn þegar tveir afar ólíkir menn
koma inn í líf hennar.

21.15

The O.C.

STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

22.00 Mo‘ Better Blues
00.05 Tristan + Isolde
02.10 Hostage
04.00 Mo‘ Better Blues

SKJÁREINN
17.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.
17.30 Þýski handboltinn. Markaþáttur
Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti
um þýska handboltann. Handknattleikur á
heimsmælikvarða.

18.00 World Supercross GP Að þessu
sinn fór mótið fram Jacksonville Municipal
leikvanginum.
18.55 Real Madrid - Getafe Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

21.00 Ensku bikarmörkin Sýnt frá öllum
leikjum umferðinnar í enska bikarnum og öll
helstu tilþrifin skoðuð.

21.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak
og fyrir.

Christine (3:10) Christine er fráskilin einstæð móðir sem lætur samviskusemi og
óþrjótandi umhyggju í garð sinna nánustu
koma sér í eilíf vandræði.

20.25 How I Met Your Mother (15:20)
Í þessari þriðju seríu fáum við að kynnast
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall,
Lily og Robin og um leið komumst við nær
sannleikanum um hvernig sögumaðurinn Ted
kynntist móður barnanna sinna.
20.50 Bones (7:26) Dr. Temperance
„Bones“ Brennan, réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

21.35 Little Britain 1 (1:8) Stöð 2 rifjar
nú upp þættina sem slógu svo rækilega í
gegn með þeim félögunum Matt Lucas og
David Williams og færðu þeim heimsfrægð.

22.00 Ashes to Ashes (6:8)
22.55 Auddi og Sveppi
23.25 The Closer (1:15)
00.10 Fringe (13:21)
01.00 Stage Beauty
02.45 Gorrillas In the Mist
04.50 The Simpsons (18:20)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Óstöðvandi tónlist
06.30 Málefnið (5:6) (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
12.00 Málefnið (5:6) (e)
13.30 Óstöðvandi tónlist
17.55 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.40 Spjallið með Sölva (9:12) (e)
19.40 Káta maskínan (11:13) Menningarþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmssonar þar sem fjallað er um það sem er efst á
baugi í menningarlífi landsmanna og rætt
við listamenn úr öllum krókum og kimum
listalífsins. Þorsteinn er með nýstárlega nálgun og áhorfandinn fær þannig skemmtilega
innsýn í hugarheim og pælingar listafólksins.

22.00 PGA Tour 2009 - Verizon Heritage Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

20.10 The Biggest Loser (13:24) Banda-

22.55 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.

21.00 Nýtt útlit (6:10) Hárgreiðsluog förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til fata. Það þarf engar geðveikar æfingar, megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar
lausnir og góð ráð.

23.20 Real Madrid - Getafe Útsending
frá leik í spænska boltanum.

▼

18.55

SJÓNVARPIÐ

▼

ÞRIÐJUDAGUR

gluggann hjá því. Þegar þau tóku eftir okkur
skiptu þau snarlega skapi. Karlinn elti okkur
allsber og froðufellandi um Breiðholtið. Það
var ógnvekjandi reynsla en heldur betur
ógleymanleg.
Í dag er ég að sjálfsögðu allt of kurteis,
bæld og ferköntuð til að liggja í leyni og
fylgjast með ferðum annars fólks. Fullorðnir
njósna heldur ekki. Eða hvað? Nýlega
frétti ég af frönsku fjöllistakonunni
Sophie Calle. Hún er meðal annars þekkt
fyrir að leita að efniviði meðal venjulegs
fólks á götu úti. Þá sem vekja áhuga
hennar eltir hún, jafnvel dögum
saman, tekur af þeim myndir úr
launsátri og nýtir afraksturinn í
stórar listasýningar. Algjör draumaiðja.

16.05 Middlesbrough - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.45 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

18.15 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.

rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur
berjast við bumbuna.

▼

„Fortíðin segir ekki til um hvað
þú gerir í framtíðinni. Þú ræður
því sjálf/sjálfur.“ Michaels er
einkaþjálfari sem aðstoðar
keppendur í raunveruleikaþættinum The Biggest Loser
sem SkjárEinn sýnir í kvöld.

21.50 The Cleaner (7:13) Vönduð þáttaröð með Benjamin Bratt í aðalhlutverki.
Þættirnir eru byggðir á sannri sögu fyrrum
dópista sem helgar líf sitt því að hjálpa fíklum að losna úr viðjum vanans. Skólastjóri í
einkaskóla fær William til að bjarga efnilegum körfuboltastrák sem er háður heróíni og
læknadópi en William mætir mótstöðu frá
föður drengsins.
22.40 Jay Leno
23.30 CSI (14:24) (e)
00.20 Óstöðvandi tónlist

18.45 Liverpool - Arsenal Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Markaþáttur Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

21.55 Aston Villa - West Ham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.35 Liverpool - Arsenal Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Árni Páll Árnason alþingismaður og Bjarni Már Gylfason hagfræðingur frá
Samtökum iðnaðarins tala um bábyljur og
draugasögur Evrópuaðildar.
21.00 Frumkvöðlar Elinóra Inga Sigurðardóttir spjallar við frumkvöðla um uppfinningar og framsókn hugmynda.
21.30 Á réttri leið Katrín Júlíusdóttir þingkona ræðir um málefni Samfylkingarinnar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

Börn til sölu
Sjónvarpið kl. 21.05

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.45
Liverpool - Arsenal
Tvö af heitustu liðum Englands
mætast í sannkölluðum sex stiga slag
á Anfield. Bæði lið hafa verið á mikilli
siglingu í deildinni en Arsenal hefur
ekki tapað leik síðan í nóvember í
deildinni á meðan Liverpool hefur
sett mikla pressu á Englandsmeistara Man. Utd á toppi deildarinnar.
Það má því með sanni segja að um
tvö heitustu lið deildarinnar sé að
ræða. Nítján ár eru síðan Liverpool
vann ensku deildina en liðið eygir
möguleika á að landa Englandsmeistaratitilinum í vor en til þess að það
gerist, þarf liðið að klára þá sex leiki
sem eftir eru og vonast til að Man. Utd misstígi sig. Það verður sannkallaður
magnaður knattspyrnuleikur á Anfield þegar tvö stórbrotin lið mætast.

16.00 Hollyoaks (171:260)
16.30 Hollyoaks (172:260)
17.00 Seinfeld (17:22)
17.30 Ally McBeal (21:24)
18.15 The O.C. (18:27)
19.00 Hollyoaks (171:260)
19.30 Hollyoaks (172:260)
20.00 Seinfeld (17:22)
20.30 Ally McBeal (21:24) Ally ræður sér

VIÐ MÆLUM MEÐ

Heimildamynd um mansal á stúlkubörnum í Kambódíu eftir Maríu
Sigrúnu Hilmarsdóttur og Guðmund
Bergkvist. Á hverju ári eru tugþúsundir
ungra stúlkna seldar í þrælkunarvinnu,
kynlífsánauð og vændi. Í myndinni er
fylgst með lífi þessara stúlkna, rætt við
stúlkur sem eru í kynlífsánauð, stúlkur
sem tekist hefur að bjarga og hjálparstarfsmenn á svæðinu.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
15.30 Herbie Hancock og Head Hunters
leika
07.03 Auðlindin
16.00 Síðdegisfréttir
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
16.13 Hlaupanótan
07.30 Fréttayfirlit
17.03 Víðsjá
08.00 Morgunfréttir
18.00 Kvöldfréttir
08.11 Morgunstund með KK
18.16 Spegillinn
08.30 Fréttayfirlit
18.50 Dánarfregnir
09.05 Okkar á milli
19.00 Endurómur úr Evrópu
09.45 Morgunleikfimi
20.00 Leynifélagið
10.13 Pipar og salt
20.30 Bláar nótur í bland
11.03 Samfélagið í nærmynd
21.00 Í heyranda hljóði
12.02 Hádegisútvarp
22.12 Orð kvöldsins
12.20 Hádegisfréttir
22.15 Fimm fjórðu
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
23.00 Gatan mín
13.00 Vítt og breitt
00.07 Næturtónar
14.03 Á slóðum Helga
FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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fylgdarmann í von um að geta gert Greg afbrýðisaman. Billy er ósáttur við glannalegan
klæðnað Georgiu.

21.15 The O.C. (18:27) Orange-sýsla
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós.
22.00 New Amsterdam (3:8) John Amsterdam hefur lifað í hartnær 400 ár í líkama
35 ára gamals manns. Hann starfar sem lögreglumaður í New York enda gjörþekkir hann
orðið hugi glæpamanna.

22.45 Peep Show (7:12) Sprenghlægilegir gamanþættir um Mark og Jez, sérvitringa
á þrítugsaldri sem deila íbúð saman en eiga
ekkert sameiginlegt nema það að líf þeirra
einkennist af endalausum flækjum og óreiðu.

23.15 Weeds (8:15) Ekkjan úrræðagóða,
Nancy Bowden, ákvað að hasla sér völl sem
eiturlyfjasali eftir að hún missti eiginmann
sinn og fyrirvinnu. Þegar hún fellur fyrir lögreglumanni í fíkniefnadeildinni flækist líf
hennar verulega.

23.45 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Rjómaostur er einstaklega mjúkur og auðsmyrjanlegur ferskostur. Hann er uppistaðan
í ostakökum og krydduðu tegundirnar eru

10.10 The Inspector Lynley Mysteries 11.00 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 19.10 The Inspector Lynley Mysteries
20.00 State of Play 20.50 My Hero 21.20 The
Black Adder 21.50 State of Play 22.40 The
Inspector Lynley Mysteries 23.30 The Inspector
Lynley Mysteries

einkar ljúffengar með brauði og kexi.
Rjómaostur hentar einnig sérlega vel til að
bragðbæta súpur og sósur.

]gZ^cc
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10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Horisont
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del
11.30 Sager der nager 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 Spam 14.30 Monster
allergi 15.00 Store Nørd 15.30 Lille Nørd 16.00
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Ha‘ det godt
18.00 Ønskehaven 18.30 Mission. Baby 19.00 TV
Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Lewis
21.35 Sager der nager 22.05 Boogie Mix

=KÏI6=ÖH>Á$HÏ6%-"'(-+

10.00 NRK nyheter 10.10 Puls 10.35 Schrödingers
katt 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30
Slipp naboene løs 12.00 NRK nyheter 12.05
Norge rundt 12.30 Frilandshagen 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 Dyrisk 15.55
Nyheter på tegnspråk 16.00 Dora utforskeren
16.25 Travelbymysteriene 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i naturen 17.55
Smaken av Danmark 18.25 Redaksjon EN 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Brennpunkt 20.20 Extra-trekning 20.30 Safari
21.00 Kveldsnytt 21.15 Murder on the Orient
Express

bZÂ`gnYYWacYj
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SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Bergen - Kirkenes t/r 10.35
I trädgården med Camilla Plum 11.05 Snölejon
11.45 Narkos 13.10 Drömprinsen 14.00 Rapport
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Packat & klart 15.25
Flyttlasset går 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Vem tror du
att du är? 19.00 Andra Avenyn 19.45 Calcium Kid
21.10 Kulturnyheterna 21.25 Sommer 22.25 Inför
Eurovision Song Contest 2009 23.25 Sändningar
från SVT24 04.00

bZÂVeeZahcja`_g
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Fékk tölvupóstskrá frægra fyrir misskilning
„Oftast kýs ég nú að lesa í
hljóði, en stundum er gott að
hafa tjillaða tónlist í gangi. Það
er þá til dæmis indversk tónlist
með Zakir Hussain og Alla
Rakha eða Thievery Corporation: Meistarar „chill-out“-tónlistarinnar. Svo líka Radio Nova,
frönsk útvarpsstöð með fönkí og
góða tónlist.“
Martin Leifsson háskólanemi
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KUMPÁNLEGUR Hallgrímur stóðst ekki
mátið, skrifaði Brian May og fékk svar
samdægurs.

sem einhvern tímann höfðu óskað
liðsinnis hans í gegnum tölvupóst.
Og þar á meðal Hallgríms. Meðal
þeirra tölvupóstfanga sem þarna
leyndust má nefna tölvupóst Elton
John, Beyoncé, George Michael,

AC/DC og David Bowie. Og að sjálfsögðu eftirlifandi Queen-meðlima.
Ekki amalegur félagsskapur að vera
í.
Hallgrímur viðurkennir að honum
hafi þótt þetta fyndið. Að vera þarna
kominn með, á einu bretti, tölvupóstföng frægustu tónlistarmanna
í heimi. Hann segist þó hafa setið á
sér og ákveðið að senda þessu fólki
ekki póst. Nema Brian May, gítarleikara Queen. „Enda er hann annálaður fyrir að vera öðlingsdrengur.“ Ekki stóð heldur á svarinu frá
hinum hárprúða May, sem lét sig
ekki muna um að skrifa smá lofræðu um jarðfræði Íslands ásamt
því að biðla til íslenskra stjórnÍ GÓÐUM FÉLAGSSKAP Tölvupóstur með
valda um að láta af hvalveiðitölvupóstföng þekktustu poppstjarna í
áformum sínum.
- fgg
heimi rataði óvart í hendur Hallgríms.

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Það verður hátíð í bæ á morgun
þegar árshátíð Félags kvikmyndagerðarmanna verður haldin á
Hótel Loftleiðum. Ekki er neinn
kreppubragur á árshátíðinni því
þemað er „Hollywood 50‘s Awards
Ceremony“ og glæsileg veisluföng
verða fram reidd. Meðal þess sem
íslenskir bíómógúlar geta gætt
sér á er lambalæri, nautaframfille
með rósmarín og svörtum pipar
og laufsalat með furuhnetum.
Aðgangseyrir er sjö þúsund krónur
og er vín þá ekki innifalið. Meðal
skipuleggjenda er Hannes Friðbjarnarson hjá Republik
og munu skemmtiatriði
vera skipulögð af kvikmyndagerðarmönnunum sjálfum. Þó er búist
við að leynigestur
eða heiðursgestur
láti sjá sig.
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„Ég sendi þessum manni, Jim Beach,
póst fyrir nokkrum árum vegna smá
fyrirspurnar og hlýt að hafa endað
á einhverri skrá hjá honum,“ segir
lagahöfundurinn Hallgrímur Óskarsson, sem fékk nokkuð óvæntan
glaðning fyrir nokkru. Forsagan að gjöfinni er nokkuð skondin en þannig er málum háttað að
Jim þessi Beach var umboðsmaður
rokksveitarinnar goðsagnakenndu
Queen. Beach býr í Sviss um þessar mundir ásamt konu og hundi en
sá síðarnefndi strauk af heimilinu
og týndist.
Brugðið var á það ráð að senda
öllu nærsveitarfólki póst og lýsa
eftir kvikindinu. Ekki vildi betur til
en svo að fyrir mannleg mistök var
tölvupóstskrá Beach send til allra
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LÁRÉTT 2. héldu brott, 6. ólæti, 8.
lærir, 9. fuglahljóð, 11. þys, 12. tjón,
14. gróðabrall, 16. skóli, 17. berja, 18.
andi, 20. umhverfis, 21. tangi.
LÓÐRÉTT 1. borg, 3. belti, 4. æfingu,
5. suss, 7. hæringur, 10. samstæða,
13. eldsneyti, 15. ata, 16. skammst.,
19. tveir eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. fóru, 6. at, 8. les, 9. rop,
11. ys, 12. ógagn, 14. brask, 16. ma,
17. slá, 18. önd, 20. um, 21. oddi.
LÓÐRÉTT: 1. faró, 3. ól, 4. reynslu, 5.
uss, 7. togband, 10. par, 13. gas, 15.
káma, 16. möo, 19. dd.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Til Englands.
2 Þriggja vikna gæsluvarðhald.
3 Frá danska hernum.

SAMIÐ UM ÚTGÁFU Á VERKUM HALLDÓRS LAXNESS Systurnar Guðný og Sigríður
Halldórsdætur geta glaðst yfir því að samið hefur verið um að Vaka-Helgafell gefi út
bækur föður þeirra, nóbelsskáldsins Halldórs Laxness. Samningar náðust um þetta við
Samkeppniseftirlitið, sem sett hafði ströng skilyrði þegar Vaka-Helgafell varð hluti af
Forlaginu. Óvissa hefur verið um útgáfu á verkum skáldsins síðustu misseri og margir
titlar hafa selst upp. Skrifað verður undir útgáfusamninginn á Gljúfrasteini á fimmtudaginn, á fæðingardegi Halldórs Laxness.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL./GVA

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR: AUÐVITAÐ GLEÐST MAÐUR YFIR ÞESSU

Vaka-Helgafell fær að gefa
út verk Halldórs Laxness
„Þetta eru gleðitíðindi, auðvitað
gleðst maður yfir þessu,“ segir
Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndagerðarmaður og dóttir nóbelsskáldsins Halldórs Laxness. Gengið hefur verið frá samningi milli
erfingja Halldórs og Vöku-Helgafells um útgáfu verka skáldsins á
næstu árum. Samningurinn verður undirritaður á Gljúfrasteini á
fimmtudag, fæðingardegi Halldórs.
Mikil óvissa hefur verið um
útgáfu á verkum Halldórs Laxness
síðustu misseri. Þegar JPV-útgáfa
og útgáfuhluti Eddu sameinuðust

árið 2007 í Forlagið varð VakaHelgafell hluti af hinu sameinaða
fyrirtæki. Samkeppniseftirlitið
setti Forlaginu ýmis skilyrði fyrir
sameiningunni og meðal þeirra
var að lager og útgáfugögn verka
Halldórs Laxness skyldu seld og
að útgáfusamningur við erfingja
nóbelsskáldsins yrði ekki endurnýjaður. Ekkert tilboð barst frá
útgefendum og síðasta sumar rann
útgáfusamningurinn út. Síðan þá
hefur gengið hratt á lagerinn af
verkum Laxness og margir titlar
eru uppseldir.
Erfingjar Laxness leituðu til

Samkeppniseftirlitsins til að leysa
málið og nú hefur sátt náðst milli
erfingjanna, Forlagsins og samkeppnisyfirvalda. „Það var auðvitað ekkert hægt að stöðva útgáfu
á verkunum, maður trúði því ekki
að þetta gæti gengið í heilt ár. Þeir
sáu að þetta var ekki hægt. Það eru
ýmis önnur vandamál sem steðja
að okkur en að bókaforlög séu of
stór,“ segir Guðný Halldórsdóttir.
„Það virðast margir hafa haldið að
við værum svo stór en við erum
bara 300 þúsund. Samkeppnislög
virka bara ekki í öllum tilvikum.“
hdm@frettabladid.is

Íbúar Reykjanesbæjar urðu fyrir
áfalli um helgina þegar Idol-söngvarinn Árni Þór féll úr keppni eftir
mikla spennu og dramatík. Alexandra þurfti einnig að taka pokann
sinn en Anna Hlín slapp fyrir horn.
Reyknesingar geta þó tekið gleði
sína á ný. Þeir eiga
enn eftir einn fulltrúa
því Guðrún Lísa
Einarsdóttir flutti í
síðustu viku suður
með sjó og hyggst
halda merki
bæjarfélagsins
á lofti.
Helgin gekk ekki þrautalaust fyrir
Suðurnesjamenn því þeir máttu sjá
á eftir Morfís-titlinum í hendurnar
á Versló þegar FS tapaði naumlega. Meðal þeirra sem töluðu
fyrir hönd FS var Sigfús Jóhann
Árnason en hann á ekki langt að
sækja ræðulistina; pabbi hans er
Árni Sigfússon bæjarstjóri. Kliður
fór um salinn þegar einn
Verslingurinn fór miður
fögrum orðum um
bæjarstjórahjónin í
ræðu sinni til að koma
höggi á Sigfús, sem lét
það lítið á sig fá og
hélt sínu striki, allt til
- hdm/fgg
enda.

Dorrit situr ráðstefnu með Carl Lewis
Forsetafrú Íslands, Dorrit Moussaieff, verður næstu þrjá daga í höfuðborg arabíska smáríkisins Katar,
Doha, þar sem hún situr ráðstefnu
með fyrrverandi forsætisráðherrafrú Breta, Cherie Blair, og íþróttahetjunni Carl Lewis auk forsetafrúa frá Albaníu, Panama, Póllandi
og Hondúras. Dorrit sat þessa ráðstefnu einnig í fyrra. Cherie Blair
er mannréttindalögfræðingur að
mennt og hefur barist fyrir auknum rétti barna um allan heim.
Ráðstefnan fjallar um börn með
sérþarfir og stendur í þrjá daga.
Þetta er í fjórða skiptið sem ráðstefna af þessu tagi er haldin en
það er eiginkona emírsins, Sheikha Mozah bint Nasser al-Missned,
sem er verndari hennar. Hátt í 250
manns úr öllum áttum munu sækja
þessa ráðstefnu, þar á meðal fólk
sem hefur náð langt þrátt fyrir fötlun sína og fólk sem hefur unnið að
því að bæta aðstæður fyrir fötl-

uð börn. Í þeim hópi má nefna
Bob og Susanne Wright sem
hafa unnið mikið frumkvöðlastarf fyrir einhverf börn
og Chris Waddell en hann
komst í skíðalið fatlaðra
hjá Bandaríkjunum aðeins
þremur árum eftir að hafa
hryggbrotnað.
Ítarlega er fjallað um
þessa ráðstefnu í Gulf
Times, sem kemur út á
ensku í Katar. Þar kemur
fram að Dorrit hafi um
árabil unnið að velferð
barna og ungs fólks,
sérstaklega þeirra sem
eigi
við líkamlega fötlun að stríða.
Jafnframt kemur fram í blaðinu að forsetafrúin hafi sjálf
þurft að glíma við fötlun á unga
aldri, hún sé lesblind og hafi því
ekki getað gengið í hefðbundinn
skóla heldur hafi einkakennarar
séð um skólagöngu hennar. - fgg

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Forsetafrú Íslendinga er í góðum félagsskap með Cherie Blair
og Carl Lewis í Katar um þessar mundir. Hér eru þær á þessari sömu ráðstefnu í
fyrra.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Æla

O

rðið æla er óaðlaðandi. Það
er hins vegar þeim heillandi
eiginleika gætt að það er hægt að
setja nánast hvaða samhljóða sem
er á undan því og þá öðlast það nýja
merkingu, samanber orðin bæla,
dæla, gæla, fæla, næla, sæla og svo
framvegis. Fá orð í íslensku státa
af þessu. Stjórnmálaflokkar eru að
þessu leyti eins og æla. Tökum bókstafinn X og bætum öðrum bókstaf
fyrir aftan hann, D, V, S eða F, og
flokkurinn breytir um merkingu,
að minnsta kosti út á við en hvílir
þó alltaf á sama grunni – flokkakerfinu, eða ælunni, ef svo má að
orði komast.

MARGT í hinni pólitísku atburðarás á Íslandi undanfarin misseri
minnir á eiginleika orðsins æla.
Fyrir nokkrum árum skrifaði
ungur heimspekingur tímaritsgrein sem bar yfirskriftina „Allt
sama tóbakið?“ Þar rýndi hann í
stefnuskrár stjórnmálaflokkanna
og reyndi að greina hvað skildi þá
raunverulega að. Niðurstaða hans
var á þá leið að tiltölulega fátt
greindi íslenska stjórnmálaflokka
hvorn frá öðrum, að minnsta kosti
ef marka mætti stefnuskrár þeirra,
sem væru meira eða minna sama
moðsuðan.

GREININ vakti nokkur viðbrögð
á sínum tíma. Gáfaður vinur minn
minnti mig svo á að það varð tilefni lítils málþings sem efnt var
til á litlu kaffihúsi í tilefni greinarinnar. Þar tóku nokkrir stjórnmálamenn til máls og sögðu þetta
vera ofureinföldun hjá heimspekingnum; það væri vissulega mikill
munur á flokkunum, stefnuskrárnar væru í raun hátíðarplögg sem
ekki mætti taka of bókstaflega.
Stjórnmálamennirnir aðhylltust
sem sagt ekki bókstafstrú heldur
listabókstafstrú. Seinna lagði ungi
heimspekingurinn sitt af mörkum
til að sanna ágæti kenningar sinna,
gekk til liðs við flokk og því næst
annan og vann fyrir þá báða af
sannfæringu. Sjálfsagt gæti hann
svo prófað þann þriðja ef hann
bara vildi. Þetta tel ég honum ekki
til vansa heldur aðeins dæmi um
það hve auðvelt það ætti að vera að
komast að samkomulagi við sjálfan sig og aðra í jafn agnarlitlu
samfélagi og Íslandi. Í um 300 þúsund manna samfélagi sem þegar
á ógrynni af heitu vatni, gjöful
fiskimið og velmenntaða íbúa hlýtur að vera hægt að finna farsæla
og sameiginlega lausn. Jafnvel án
þess að tveimur álverksmiðjum sé
bætt við þær sem fyrir eru. Verksmiðjuhugmyndirnar þykja mér
reyndar stalínísk forræðishyggja
og í raun — algjör þvæla.

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 21. apríl,
111. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.34
5.10

Hádegi

Sólarlag

13.26
13.11

21.20
21.14

Heimild: Almanak Háskólans
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