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úrval af sófum ar
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á óvart

Stakir stólar

Æfir sex sinnum í
viku fjóra tíma í senn

Borðstofustólar

Duggu vogi

Opnunartí mi

2 / s: 557 9510

: Mánudaga

- Föstudaga

Á betra hóteli en
Eurovision-stjarnan

/ www.p atti.is

frá 9 til 18 og
Laugardaga

frá 11 til 16

Langar þig
að breyta
mataræðinu
til batnaðar?

Inga Kristjáns
dóttir, næringarþ
leiðir ykkur
erapisti D.E.T.
í allan sannleikan
það er í raun
n um hversu
auðvelt
að breyta mataræði
nu til batnaðar.

• heilsa

Verð kr. 3.500.-

Upplýsingar

Þriðjudaginn
5. maí
í Heilsuhúsinu kl. 20-22
og mánuda
ginn 18. maí Lágmúla
í Heilsuhúsinu kl. 20-22
Akureyri

og skráning

í síma 899 5020

eða á eig@heima.

is
Námskeið
um ræktun
matjurta og
kryddjurta
til heimilisnot
Heiður Björnsdó
a

Í MIÐJU BLAÐSINS

ttir kennir hvernig
rækta á
kryddjurtir sér
til gagns og
ánægju.
Miðviku

grænmeti og

daginn 6. maí
í Heilsuhúsinu kl: 20-22
Lágmúl

Jóhanna Rakel

hefur æft fimleika

Kærasti Jóhönnu fer með pabba sínum til Moskvu
frá því hún

man eftir sér.

Langar að ná
sem

Jóhanna Rakel
Jónasdóttir
úr Ármanni
Árangurinn
hlaut á dögunum
þakkar

FRÉTTABLAÐIÐ/S

lengst

TEFÁN

hún þrotlausu
titilinn Norðurlan
Hin fjórtán
m æfingum
dameistari
frá blautu barnsbein
Jónasdóttir ára Jóhanna Rakel
á jafnvægis
Ármanni ,“
i og er hún
slá.
meistari á er nýr Norðurla ndasegir Jóhanna
hvergi nærri
jafnvægisslá
sem hefur
hætt.
Rakel
þátt í Norðurlan
en hún tók
æft
mjög mikilvægt
man eftir sér. fimleika síðan hún
um sem fram damótinu í fimleikað vera vel
„Ég byrjaði
og vel sofi
upplö ð
fó í S
ríkj
íB
“
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

ÞRIÐJUDAGUR

WHO hækkar viðbúnaðarstig:

Umdeild heiðurslaun

Fólk hrætt við
svínaflensuna

Liðsmenn Borgarahreyfingarinnar deila
um heiðurslaun
þingmannsins Þráins Bertelssonar.

HEILBRIGÐISMÁL „Fólk er hrætt en

FÓLK 26

Æfir bros Jóhönnu
Gunnar Karlsson
myndlistarmaður
og skopteiknari
er fimmtugur í
dag.
TÍMAMÓT 16

Aftur til Cannes
Stuttmyndin Anna eftir Rúnar
Rúnarsson hefur verið valin á
Cannes-hátíðina í maí.
FÓLK 20

Haukar komnir í forystu
Haukar unnu Val í fyrsta
leik liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í
handbolta.
ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG

UMBOÐIÐ VEITT Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, veitti Jóhönnu Sigurðardóttur umboð til stjórnarmyndunar í gær á

Bessastöðum. Hann áréttaði að flokkarnir hefðu tímann fyrir sér þar sem núverandi stjórn hefði meirihluta.

Bjartsýnni eftir viðræðufund en fyrir
Stjórnarmyndunarviðræður hófust formlega í gær og ríkir bjartsýni um niðurstöðu. Starfshópar hafa verið skipaðir um tvö mál og fleiri eru fyrirhugaðir.
Evrópa, stjórnsýsla, efnahagur og atvinna rædd sem og innköllun aflaheimilda.
STJÓRNMÁL Formlegar stjórnar-

7
7
7
8
6
VÆTA VESTAN TIL Í dag verða
suðaustan 10-15 m/s sunnan og
vestan til annars 3-8 m/s. Rigning á
vesturhelmingi landsins, lítilsháttar
súld suðaustan til annars þurrt og
bjart með köflum. Hiti 5-10 stig.
VEÐUR 4

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

myndunarviðræður hófust í gær
og voru formenn stjórnarflokkanna bjartsýnni eftir fyrsta fund,
raunar bjartsýnni eftir fund en
fyrir. Bæði Jóhanna og Steingrímur segja það sögulega skyldu
vinstri flokkanna að mynda þessa
stjórn.
„Ég er bjartsýnni eftir að ég
kom út af fundinum en áður en ég
fór inn. Það hefur ýmislegt skýrst
og ég tel að við munum ná ásættanlegri niðurstöðu í Evrópumálum,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir. Steingrímur J. Sigfússon tekur
undir það. „Það er gagnkvæmur
og sterkur vilji til samstarfs til

staðar og ég er bjartsýnni eftir
fundinn en fyrir.“
Á fundinum í gær voru skipaðir viðræðuhópar um Evrópumál
og um breytingar á stjórnsýslu.
Varaformennirnir leiða hópinn um
Evrópu, en þeir Ögmundur Jónasson og Össur Skarphéðinsson sitja
einnig í hópnum. Hinn hópurinn
verður skipaður í dag. Þá verður
á næstunni skipað í hópa um efnahagsmál og atvinnumál.
Formennirnir leggja áherslu
á að hér sé starfandi meirihlutastjórn og því liggi minna á en ella.
Ólafur Ragnar Grímsson forseti
áréttaði þetta þegar Jóhanna sótti
umboð til stjórnarmyndunar að

Bessatöðum í gær. Hann sagði
enga þörf á því að setja tímamörk
á hvenær viðræðum flokkanna
um frekari aðgerðir eða verkefni kunni að ljúka, í ljósi þess
að minnihlutastjórnin hafi hlotið
meirihluta í kosningunum.
Báðir flokkarnir höfðu innköllun aflaheimilda á stefnuskrá
sinni fyrir kosningar. Steingrímur segir að sest verði yfir það
mál eins og önnur. Jóhanna segir
það ljóst að stjórnin muni ráðast
í breytingar á sjávarútvegsstefnunni.
Ljóst er hins vegar að samningur um Evrópumál er forsenda
stjórnar.
- kóp, bj / sjá síðu 4

Mikil óánægja meðal lögreglumanna með breytingu á vinnufyrirkomulagi:

Íhuga að hætta í óeirðadeild
LÖGREGLUMÁL Talsverður fjöldi lögreglumanna á

höfuðborgarsvæðinu íhugar að hætta í óeirðadeild
embættisins vegna óánægju með breytingar á
vinnufyrirkomulagi.
Mikil óánægja er með nýtt fyrirkomulag, sem
gerir ráð fyrir þremur fleiri vinnudögum í mánuði
án þess að greiðsla komi á móti, sagði Arinbjörn
Snorrason, formaður Lögreglufélags Reykjavíkur,
þegar haft var samband við hann í gærkvöldi.
Félagsmenn munu funda vegna málsins í dag.
Óskað hefur verið eftir því að breytingum á
vinnufyrirkomulagi verði frestað fram yfir orlofs-

tímann, enda valda þær óvissu, segir Arinbjörn.
Boðið hafi verið upp á málamiðlun, en hvoru
tveggja hafi verið hafnað. Hann segir að ekki hafi
verið farið eftir leikreglum sem gilda um kjarasamninga.
Þeir lögreglumenn sem eru í óeirðadeild Lögreglu höfuðborgarsvæðisins hafa haft val um að
taka að sér það hlutverk og stjórn Lögreglufélagsins telur að þeir hafi einnig val um að hætta, segir
Arinbjörn. Ljóst sé að margir treysti sér ekki til
þess að taka á sig aukna vinnu og vera áfram í
óeirðadeildinni.
- bj

sumir taka ekkert mark á þessu
og telja að það gangi hratt yfir,“
segir Steinn
Orri Hafsteinsson, skiptinemi
í Mexíkó. Talið
er að mannskæð
svínaflensa hafi
átt upptök sín í
landinu.
Margir gripu
til þess ráðs að
STEINAR ORRI
hafa grímur
HAFSTEINSSON
fyrir vitum
vegna svínaflensunnar, og mörgum skólum hefur verið lokað.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hækkaði í gærkvöldi
viðbúnaðarstig þar sem hætta
var talin á að flensan geti orðið
að heimsfaraldri. Í gær var talið
að í það minnsta 150 hafi látist og 1.600 manns hafi smitast í
Mexíkó.
- bj, ghs, gb / sjá síðu 6

Netleikurinn Eve Online:

Spilarar að verða
jafnmargir og
íslenska þjóðin
TÆKNI „Við stefnum að því hröð-

um skrefum að Eve-félagar verði
fleiri en Íslendingar,“ segir
Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri
CCP. Eve online
er veruleikatölvuleikur og
eru þeir sem
spila hann, sem
Hilmar kallar EVE-félaga,
orðnir 295 þúsund en ÍslendHILMAR VEIGAR
ingar eru um
PÉTURSSON
319 þúsund.
„Við erum með teljara sem telur
þetta niður, þetta næst örugglega
einhvern tímann í sumar,“ segir
hann en bætir svo við. „Svo er
að bíða og sjá hvort stjórnmálamennirnir flýti fyrir því með því
að fækka Íslendingum.“
- jse

SPURNING DAGSINS
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Til að sækja um aðild að ESB nægir samþykkt þings og bréf frá ríkisstjórn:

Henti lögregluskýrslum í gám:

Eitt A4 bréf dugar til ESB

Gögnin fyrir
allra augum

EVRÓPUMÁL Til að sækja um aðild að Evrópusamband-

Gunnar, var þetta eins og best
verður á kosið?
„Já, eins og staðan er þá er ég mjög
ánægður með hvernig var kosið.“
Borgarahreyfingin fékk fjóra menn kjörna
í alþingiskosningum. Gunnar Sigurðsson
leikstjóri er einn af stofnendum framboðsins.

Skotbardagi í Istanbúl:

Þrír féllu í átökum við Kúrda
TYRKLAND, AP Skotbardagi braust
út í gær á götum Istanbúl milli
lögreglu og herskárra Kúrda.
Bardaginn stóð í klukkustund
og að honum loknum lágu þrír í
valnum. Einn hinna látnu var lögreglumaður, annar Kúrdi og sá
þriðji saklaus vegfarandi. Auk
þess særðust átta aðrir.
Átökin hófust þegar lögregla
lét til skarar skríða gegn herskáum hópum vinstrimanna, múslima og Kúrda. Meira en fjörutíu
manns voru handteknir.
- gb

LÓFASTÓR Froskurinn var talsvert stór,

og með bleikar rendur á hliðunum.
MYND/ERLING ÓLAFSSON

Langförull taílenskur froskur:

Flutti til landsins í ferðatösku

BRÉF TIL BRUSSEL Bygging ráðherraráðs ESB í Brussel, þangað

sem aðildarumsóknir eru sendar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

ráðherraráðið, skipað utanríkisráðherrum aðildarríkjanna 27. Á grundvelli þessa mats tekur ráðið
afstöðu til þess hvort hefja beri aðildarviðræður við
umsóknarríkið.
- aa

Játa rán á Arnarnesi
Tvö pör voru handtekin í gær vegna húsbrots og ráns á Arnarnesi. Þrennt hefur
játað aðild að málinu. Ábending frá almenningi kom lögreglu á spor fólksins.
Um það bil 20 til 25 ár frá því líkt mál kom síðast upp hér á landi.
LÖGREGLUMÁL Lögregla höfuð-

borgarsvæðisins handtók í gær tvo
karlmenn og tvær konur í tengslum við húsbrot og rán á Arnarnesi
á laugardagskvöld. Fólkið fannst
eftir ábendingu frá almenningi, en
fjölmargar ábendingar bárust lögreglu vegna málsins.
„Þetta er nánast fordæmislaust að svona alvarlegt brot eigi
sér stað, við lögðum allt kapp á að
upplýsa þetta mál,“ segir Friðrik
Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn rannsóknardeildar Lögreglu
höfuðborgarsvæðisins.
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins, segir ránið
með því alvarlegra sem hann hafi
séð. Hann er sannfærður um að
dómstólar muni taka mjög hart á
þessu máli, en hægt er að dæma
fólk í allt að sextán ára fangelsi
fyrir rán.
Karlmennirnir játuðu í gær að
hafa ráðist grímuklæddir inn á
heimili eldri hjóna, rænt þau og
hótað að myrða þau með hnífum.
Önnur kvennanna játaði að hafa
beðið í bílnum meðan mennirnir athöfnuðu sig innandyra. Ekki
hefur verið upplýst hver tengsl
hinnar konunnar við málið eru.
Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir fólkinu í dag, annað hvort
á grundvelli rannsóknarhagsmuna,
eða almannahagsmuna, enda er
ógn talin stafa af fólkinu gangi það
laust, segir Friðrik Smári.
Lögregla telur brotið afar alvarlegt, og lagði gríðarlega áherslu á
að ná ræningjunum sem fyrst,
segir Friðrik Smári. Hann segir
milli 20 og 25 ár frá því líkt mál
kom síðast upp hér á landi.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að ugg hafi sett að mörgu
eldra fólki við fréttir af ráninu á
Arnarnesi. Friðrik Smári segir að
með hörðum viðbrögðum lögreglu

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

NÁTTÚRA Íslenskum ferðalöngum
sem voru að taka upp úr töskum
sínum eftir dvöl í Taílandi brá í
brún þegar þeir fundu lófastóran
frosk í einni ferðatöskunni.
Froskinum var komið til Náttúrufræðistofnunar Íslands, sem
komst að þeirri niðurstöðu að um
væri að ræða tegund sem kalla
mætti málaða asíska froskinn.
Tegundin er útbreidd í Suðaustur-Asíu. Hún er hættulaus
og vinsælt gæludýr. Samkvæmt
upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun var froskinum lógað,
enda ómögulegt að geta sér til
um hvaða óværa geti borist með
dýrum frá þessum heimshluta. - bj

inu nægir að ákvörðunin um að gera það hafi verið
samþykkt af einföldum meirihluta þings og ríkisstjórnin sendi í framhaldinu bréf til Brussel þar sem
óskað er eftir aðildarviðræðum.
Bréf þetta er sent á skrifstofu ráðherraráðs ESB í
Justus-Lipsius-byggingunni að Lagastræti 175 (Rue
de la Loi/Wetstraat) í „Evrópuhverfinu“ í belgísku
höfuðborginni. Eftir móttöku bréfsins er það sent
áfram af skrifstofu ráðherraráðsins skáhallt yfir götuna, á stækkunarmálaskrifstofu framkvæmdastjórnar sambandsins, með beiðni um að hún leggi mat á
aðildarhæfni viðkomandi umsóknarríkis.
Vinnsla þessa mats framkvæmdastjórnarinnar
getur tekið fáeina mánuði. Í tilfelli Íslands, sem er
nátengt sambandinu í gegn um EES-samninginn,
ætti það mat þó að vera fljótunnið.
Þegar þetta mat liggur fyrir er það lagt fyrir

LÖGREGLUMÁL Rannsóknargögn
lögreglu úr ýmsum málum, til
að mynda úr Pólstjörnumálinu,
fundust í ruslagámi við Þingvallavatn í gær. Lögmaður sem
stóð í flutningum er ábyrgur, að
því er fram kom í fréttum Fréttastofu Stöðvar 2 í gær.
Bjarni Hauksson hjá lögfræðistofunni Lega sagði fréttastofunni að um mistök hafi verið að
ræða, og hann sé miður sín vegna
málsins. Ekki náðist í Bjarna í
gærkvöldi.
Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi, vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir því
var leitað.
- bj

Steindur gluggi brotinn:

Skemmdarverk
tíð á kirkjunni
AKUREYRI „Hvort þjóðfélags-

ástandið er að fara svona illa í
fólk skal ég ekki segja um. En
maður hefði haldið að svona byggingar fengju að vera í friði,“ segir
Stefán Arnaldsson, kirkjuvörður í
Akureyrarkirkju. Talsvert hefur
verið um skemmdarverk á kirkjunni að undanförnu.
Um síðustu helgi var gangstéttarhellu kastað í gegnum
steindan glugga. Áður höfðu fleiri
gluggar verið brotnir, skilaboð
tússuð á veggi og rist í kirkjudyrnar með dúkahníf.
Þorgeir segir ástandið leiðinlegt. „Steinda gluggann þarf að
panta sérstaklega frá Bretlandi.
Það er bæði kostnaðarsamt og
tímafrekt að laga svona hluti,“
segir Stefán.
- kg

Forstjóri Alcoa bjarstýnn:

Alcoa heldur
sínu striki
IÐNAÐUR Tómas Sigurðsson, forHÖRÐ VIÐBRÖGÐ Þeir Stefán Eiríksson lögreglustjóri (til hægri) og Friðrik Smári

Björgvinsson yfirlögregluþjónn segja lögreglu hafa lagt gríðarlegt kapp á að upplýsa
húsbrot og rán hjá eldri hjónum á Arnarnesi sem fyrst.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta er nánast fordæmislaust að svona alvarlegt
brot eigi sér stað, við lögðum allt
kapp á að leysa þetta mál.
FRIÐRIK SMÁRI BJÖRGVINSSON
YFIRLÖGREGLUÞJÓNN
RANNSÓKNARDEILDAR

séu send skýr skilaboð að svona
verði einfaldlega ekki liðið.
Hann segir rannsókn málsins á
frumstigi, en vildi ekki upplýsa um
hvort tengsl séu milli hinna handteknu og fórnarlamba þeirra.
Annar karlmaðurinn og önnur
konan voru handtekin um hádegi

í gær. Þau eru á þrítugsaldri. Hitt
parið var handtekið síðdegis, og er
það fólk á tvítugsaldri.
Mennirnir hafa báðir komið
við sögu lögreglu vegna ofbeldisog fíkniefnabrota, segir Friðrik
Smári. Konan sem játað hefur
aðild að málinu hefur komið lítillega við sögu lögreglu.
„Við settum allt á fullt og höfum
unnið sleitulaust að rannsókn
þessa máls frá því það kom upp,“
segir Friðrik. Fólkið rændi um
60 þúsund krónum í reiðufé, auk
skartgripa, fartölvu, farsíma og
fleiri muna. Lögregla hefur endurheimt hluta ránsfengsins.
brjann@frettabladid.is

stjóri Alcoa, segir fyrirtækið
halda ótrautt áfram í undirbúningi fyrir álver á Bakka. Hann
eigi reglulegan fund með iðnaðarráðuneytinu í
dag og ætli ekki
að láta stjórnarmyndunarviðræður vinstri
flokkanna hafa
áhrif á áætlanir
fyrirtækisins.
„Við höldum
okkar striki og
TÓMAS ÁRNASON
vinnum eftir
viljayfirlýsingunni. Við höfum unnið af heilum
hug að verkefninu og fjárfest
mikið í tengslum við það og erum
að vinna umhverfismat um þessar
mundir.“ Viljayfirlýsingin rennur
út í haust og Tómas segir fyrirtækið hafa fullan hug á að endurnýja hana.
- kóp

Srí Lankastjórn hafnar vopnahlésbeiðni Tamíltígra en segist hætt loftárásum:

-5

kr.

við fyrstu

notkun

og síðan alltaf 2 kr. ásamt
Vildarpunktum með ÓB-lyklinum
Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is

Tugþúsundir tamíla innikróaðar
SRI LANKA, AP Stjórnvöld á Srí

Lanka sögðu í gær að herinn
myndi hætta þegar í stað loft- og
stórskotaliðsárásum á síðustu vígi
Tamíltígra. Með þessari ákvörðun
var stjórnin að bregðast við miklum þrýstingi alþjóðasamfélagsins
um að hlífa óbreyttum borgurum
á átakasvæðinu.
Ekki var fullljóst hver áhrif
ákvörðunarinnar yrðu. Herinn
segist hafa hætt að beita slíkum
vopnum fyrir nokkrum vikum, en
talsmaður Tamíltígra segir loftárásir hersins hafa haldið áfram,
jafnvel eftir tilkynninguna um að
þeim hefði verið hætt. Fréttamönnum er ekki hleypt inn á átakasvæðið.
Stjórnin sendi tilkynninguna
frá sér daginn eftir að hún hafnaði beiðni skæruliða um vopnahlé.
Sú beiðni var borin fram til þess

NEYÐARAÐSTOÐ Í VAVUNIYA Flóttafólk af átakasvæðum fær matvæli afhent.
FRÉTTABLAÐIÐ / AP

að þeim tugþúsundum óbreyttra
borgara, sem eru innikróaðar á
svæðinu þar sem síðustu bardagasveitir Tamíltígra eru umkringdar á norðausturströndinni, gæfist

færi á að koma sér í öruggt skjól.
Fulltrúi Sameinuðu þjóðanna segir
að nærri 6.500 óbreyttir borgarar
hafi verið drepnir í átökunum síðastliðna þrjá mánuði.
- aa
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Endalegar upplýsingar um útstrikanir liggja fyrir í fjórum kjördæmum í dag:

Sjóræningjar yfirbugaðir:

Strandgæslan
kom til bjargar

Bandaríkjadalur

129,96

130,58

Fjórðungur beitti útstrikunum

Sterlingspund

189,55

190,47

STJÓRNMÁL Allt að 25 prósent kjósenda einstakra fram-

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

170,78

171,74

Dönsk króna

19,495

19,609

Norsk króna

19,495

19,609

Sænsk króna

15,9

15,994

Japanskt jen

1,3456

1,3534

SDR

193,95

195,11

boða strikuðu yfir nöfn frambjóðenda á atkvæðaseðlum í Reykjavíkurkjördæmi suður í kosningunum á
laugardag.
Hlutfall útstrikana var svipað hjá Sjálfstæðisflokknum og VG en lægra hjá Samfylkingunni þar
sem um 2.000 útstrikanir voru. Í dag kemur í ljós
hvort útstrikanirnar hafi áhrif á röðun frambjóðenda á listum.
Í Reykjavík norður beittu um fjórtán prósent kjósenda útstrikunum. Flestir strikuðu yfir frambjóðendur á lista Samfylkingarinnar en einnig hjá Sjálfstæðisflokknum og Borgarahreyfingunni. Svo til engar
útstrikanir voru á lista framsóknarmanna.
Á hádegi í dag liggur fyrir hvort útstrikanirnar
hafi áhrif á röð frambjóðenda.
Í dag kemur líka í ljós hvort útstrikanir hafi áhrif í
Norðausturkjördæmi og Suðvesturkjördæmi en þegar

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
210,2144
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

KOSNINGAR Fjöldi kjósenda
nýtti sér réttinn til að strika út
frambjóðendur .

er ljóst að engar breytingar verða í Norðvesturkjördæmi og að Árni Johnsen færist niður um sæti á lista
Sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi.
- kóþ

JEMEN, AP Liðsmenn strandgæslunnar í Jemen réðust á sunnudag
til atlögu gegn hópi sjóræningja
frá Sómalíu, sem höfðu rænt olíuskipinu Qana. Strandgæslan hafði
betur og er þetta í fyrsta sinn
sem Jemenum tekst að ná skipi úr
höndum sjóræningja.
Ræningjarnir náðu skipinu á
sitt vald fyrr á sunnudeginum.
Ellefu ræningjar voru um borð
þegar strandgæslan lét til skarar
skríða. Sjóræningjar frá Sómalíu
hafa rænt meira en hundrað skipum undanfarið ár. Flestum skipunum hefur verið rænt á Adenflóa, sem liggur á milli Sómalíu og
Jemens.
- gb

Arnbjörg Sveinsdóttir:

Verndun hugverkaréttar:

Útilokar ekki
framboð síðar

Leiðbeiningar
um nýsköpun

STJÓRNMÁL Arnbjörg Sveinsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, náði ekki endurkjöri í
kosningunum
á laugardag.
Hún hefur setið
á þingi síðan
1995.
Arnbjörg
telur ófarir
Sjálfstæðisflokksins
meðal annars
ARNBJÖRG
stafa af stuttri
SVEINSDÓTTIR
kosningabaráttu. „Hún var mjög sérstök.
Okkur var haldið mjög lengi á
þinginu að verja stjórnarskrána
þótt ljóst væri að þar fengist ekki
niðurstaða.“ Hún á þó von á því
að flokkurinn verði fljótur að
sækja í sig veðrið aftur.
Arnbjörg veit ekki hvað tekur
við hjá sér, nú taki við atvinnuleit
en hún útilokar ekki að bjóða sig
fram aftur síðar. „Slík ákvörðun ræðst af því hvort maður fái
til þess hvatningu og einhverjir
treysta manni í það. Ég skoða það
mál þegar þar að kemur.“
- bs

ATVINNULÍF Einkaleyfastofa hefur
gefið út bækling til aðstoðar þeim
sem hyggja á stofnun fyrirtækja.
Bæklinginn, sem ber heitið Auðkenni fyrirtækja, hagnýtar leiðbeiningar um skráningar, má
nálgast á heimasíðu stofunnar.
Í bæklingnum er að finna upplýsingar um hvar helstu skráningaraðila og er ætlunin að hvetja
fólk til að undirbúa stofnun fyrirtækja með réttum hættum. Slíkur
bæklingur hefur ekki verið gefinn
út á íslensku áður. Alþjóðlegur
dagur hugverkaréttar er á sunnudaginn, en hann er haldinn hátíðlegur árlega um allan heim. - kóp

SAMNINGAVIÐRÆÐUR Glatt var á hjalla á fundinum. Dagur B. Eggertsson, Jóhanna Sigurðardóttir og Hrannar B. Arnarsson frá
Samfylkingunni hittu þar Katrínu Jakobsdóttur, Steingrím J. Sigfússon og Huginn Frey Þorsteinsson frá VG.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Viðræðuhópar um
ESB og stjórnsýslu
Formlegar stjórnarmyndunarviðræður Samfylkingarinnar og VG hófust í gær.
Varaformenn flokkanna fara fyrir viðræðuhópi um Evrópumál. Önnur stór mál
verða einnig rædd í sérstökum hópum. Bjartsýni ríkir í herbúðum flokkanna.
STJÓRNMÁL Ákveðið var að skipa

NOREGUR
81 þúsund laxar sluppu
Um 81 þúsund eldislaxar, um 637
grömm að þyngd að meðaltali hver,
hafa sloppið úr eldisstöðinni Nova
Sea í Rana í Noregi. Þetta uppgötvaðist í síðustu viku. Slysið er litið mjög
alvarlegum augum og er unnið að því
að endurheimta fiskinn. Aðeins einn
hafði þó náðst í gær.

LEIÐRÉTTING
Árshátíð kvikmyndagerðarmanna,
sem sagt var frá í blaðinu á laugardag,
var ekki haldin af Félagi kvikmyndagerðarmanna heldur af hópi sem
kallar sig Kvikmyndagerðarmenn.
Þá misritaðist nafn Jósa við eina af
myndunum. Beðist er velvirðingar á
þessu.

tvo starfshópa um sértæk málefni
á fyrsta formlega stjórnarmyndunarfundi forystumanna Samfylkingarinnar og VG í gær. Fundinn sátu
formenn og varaformenn flokkanna, auk aðstoðarmanna.
Varaformennirnir Dagur B.
Eggertsson og Katrín Jakobsdóttir
leiða viðræðuhóp um Evrópumálin
og eiga ráðherrarnir Össur Skarphéðinsson og Ögmundur Jónasson
einnig sæti í hópnum.
Öðrum hópi verður falið að fjalla
um breytingar á stjórnkerfinu en
hann hefur ekki verið skipaður. Þá
er í bígerð að koma á fót starfshópum um efnahags- og ríkisfjármál
annars vegar og atvinnumál hins
vegar.
Lausn á ólíkum sjónarmiðum
flokkanna í Evrópumálunum er
lykilmál stjórnarmyndunarviðræðnanna. Finnist hún ekki eru

List án landamæra
Dásamlega Kaupmannahöfn
í Norræna húsinu í kvöld kl. 19.30

Samsýning í Ráðhúsinu

Dásamlega Kaupmannahöfn
Tvívídd í þrívídd

Frítt er á
alla viðburði
hátíðarinnar
og eru allir
velkomnir

Kynnið ykkur dagskrána á listanlandamaera.blog.is

hverfandi líkur á að af samstarfi
flokkanna verði.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagðist í gærkvöldi bjartsýn á að lausn finnist á Evrópuágreiningnum og kvaðst bjartsýnni
eftir fundinn með VG í Norræna
húsinu en fyrir.
„Eitt af mikilvægustu verkefnunum framundan er að ná þjóðarsátt
um efnahagslegan og félagslegan
stöðugleika fyrir heimili og fyrirtæki og um aðgerðir gegn atvinnuleysi, segir Jóhanna og vísar til
aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, lítur á það sem sögulega skyldu að koma stjórninni
á fót. „Það er eindreginn vilji og
gagnkvæmur í báðum flokkum til
að láta þetta sögulega tækifæri til
að mynda fyrstu hreinu velferðarstjórnina okkur ekki úr greipum

ganga,“ segir hann. Þingflokkar
stjórnarflokkanna lögðu blessun
sína yfir viðræðurnar á fundum í
gær og veittu formönnum sínum
umboð til að leiða þær til lykta. Á
fundi VG fór fram opinská umræða
um Evrópumálin og komu fram
mjög skiptar skoðanir; allt frá því
að sækja aldrei um aðild yfir í að
sækja strax um aðild. Þær tvær
leiðir voru þó slegnar út af borðinu.
Báðir flokkarnir hafa á stefnuskrá sinni að innkalla aflaheimildir. Því er líklegt að róttækar
breytingar verði á kvótakerfinu.
Steingrímur segir að yfir það mál
verði sest eins og önnur. Jóhanna
tekur undir það. „Við erum örugglega að horfa til þess að þessi ríkisstjórn mun skoða breytingar á
sjávarútvegsstefnunni og reyna að
ná sátt um leiðir í þeim efnum.“

TVÍHÖFÐI Lambið fæddist lifandi en

drapst skömmu síðar.

MYND/SKESSUHORN

Sauðburður í Reykholtsdal:

Tvíhöfða lamb
kom í heiminn
DÝRALÍF Tvíhöfða lamb fæddist

á Kópareykjum í Reykholtsdal
um kosningahelgina. Frá þessu
segir á vef Skessuhorns.
Jón Eyjólfsson, bóndi á Kópareykjum, segir í viðtali við
Skessuhorn að ein ærin hafi
borið einu lambi, og afturlappirnar hafi sem betur fer komið á
undan. Lambið hafi verið lifandi
þegar hann náði því en drepist
fljótlega eftir það.
Fyrir rúmum mánuði fæddist
annað tvíhöfða lamb á Suðurlandi. Það lifði í um það bil hálfan sólarhring.

kolbeinn@frettabladid.is

- kg

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

5

Sigurður Þ.
Ragnarsson

ENN AÐ HLÝNA
Það má búast við
rigningarveðri í allan
dag á vesturhelmingi
landsins en síðan
styttir að miklu leyti
upp í nótt. Hitinn í
dag verður á bilinu
5-10 stig en á morgun
er horfur á að enn
muni hlýna. Þá eru
horfur á tveggja stafa
hitatölum um mest
allt land og allt að 16
til 17 stiga hita þar
sem hlýjast verður, á 12
norðanverðu landinu.
Á MORGUN
10-15 m/s suðvestan til annars 5-10 m/s
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Veðurfræðingur
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3-8 m/s

8
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Alicante

22°

Amsterdam

13°

Basel

12°

Berlín

22°

Billund

17°

Eindhoven

11°

Frankfurt

13°

Friedrichshafen

11°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

22°

London

14°

New York

30°

Orlando

29°

Osló

20°

París

13°

Róm

18°

Stokkhólmur

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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TILBOÐ!
COMODO
Svefnsófi

Áður 398.950 kr.

NÚ 279.263 kr.

TILBOÐ!
T140

$5*+

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
Án efa einn stærsti og glæsilegasti svefnsófasýningarsalur landsins.
Tilboð á svefnsófum af öllum stærðum og gerðum. Margir litir í boði.

Svefnsófi

Áður 229.700 kr.

TILBOÐ!
SOPHIA

NÚ 183.760 kr.

Svefns

Áður 87.33ófi
0 kr.

NÚ 69.864

kr.

TILBOÐ!
OZI
ge

TILBOÐ!
COUfnPsLófiE
Sve

kr.
Áður 109.750

NÚ 87.800 kr.
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starúm

Áður 64.900

NÚ 51.920 kr.
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KJÖRKASSINN

Ert þú á leiðinni til útlanda í
sumar?
Já

29,8%
70,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er þú sátt(ur) við úrslit alþingiskosninganna?
Segðu þína skoðun á visir.is
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Tíu dagar lágmarkstími í stjórnarmyndun síðan Viðreisnarstjórnin féll:

Gjaldþrotum fyrirtækja fjölgar:

Stjórnarviðræður tímafrekar

Alls 259 í gjaldþrot á árinu

STJÓRNMÁL Sé litið til sögunnar þarf

EFNAHAGSMÁL Alls urðu 259 fyrir-

ekki endilega að búast við því að
niðurstaða komist í stjórnarmyndunarviðræður á næstunni. Reyndar eru aðstæður sérkennilegar þar
sem minnihlutastjórn fékk meirihluta í kosningum í fyrsta skipti.
Síðan Viðreisnarstjórnin féll
hafa stjórnarmyndunarviðræður
skemmst tekið 10 daga. Það var
Viðeyjarstjórn Jóns Baldvins og
Davíðs sem mynduð var árið 1991.
Í því tilliti er ekki horft til þess
þegar stjórn Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks hélt velli í kosningum 1999 og 2003, enda sátu þær
áfram.
Þingvallastjórn Samfylkingar

RÍKISSTJÓRN GUNNARS Gunnar Thor-

oddsen hjó á hnútinn eftir ríflega þriggja
mánaða stjórnarkreppu árið 1980.
Ólíklegt er að slíkan tíma þurfi nú.

og Sjálfstæðisflokks tók til starfa
11 dögum eftir kosningar, en áður
höfðu fyrrum stjórnarflokkar,

Framsókn og Sjálfstæðisflokkur,
átt í viðræðum. Þeir flokkar mynduðu hins vegar stjórn 15 dögum
eftir alþingiskosningar 1995.
Lengstan tíma tók að mynda
stjórnirnar 1978 og 1979, 67 daga í
bæði skiptin. Þá var farið að ræða
um stjórnarkreppu, sem og árið
1987, en þá tóku viðræður 43 daga.
Hins vegar tók 33 daga að mynda
stjórnirnar 1983 og 1971.
Líkt og áður segir eru aðstæður mjög óvenjulegar nú; minnihlutastjórn fær meirihluta. Þó að
stjórnin hafi haldið velli ber að
geta þess að ekki var gerður eiginlegur stjórnarsáttmáli þegar hún
var mynduð.
- kóp

tæki gjaldþrota á fyrstu þremur
mánuðum ársins. Það eru 48 prósentum fleiri gjaldþrot en á sama
tímabili í fyrra, þegar þau voru
alls 175 talsins, að því er fram
kemur á vef Hagstofu Íslands.
Alls urðu 73 fyrirtæki gjaldþrota í janúar síðastliðnum, 88 í
febrúar og 98 í mars. Gjaldþrotum fjölgar því talsvert milli mánaða það sem af er árinu.
Í mars 2008 voru gjaldþrotin
78 talsins, og aukningin 26 prósent milli ára. Í nýliðnum mars
voru flest gjaldþrotin í byggingarstarfsemi, en næstflest í heildog smásöluverslun.
- bj

ALLIR FISKRÉTTIR

990 KR/KG
SMÁLÚÐUFLÖK
ATH TILBOÐIÐ GILDIR
AÐEINS Í DAG ÞRIÐJUDAG.

SVÍNIN HREINSUÐ Á Taívan gripu menn til þess ráðs að sprauta sótthreinsandi efni yfir svín til að draga úr smitlíkum.
NORDICPHOTOS/AFP

Varað við ferðum til Vesturheimslanda
Talið er að 150 manns í Mexíkó hafi látist af völdum svínaflensunnar sem farin er að breiðast út um
heim. Viðbúnaður hefur verið aukinn á flugvöllum.
SPÁNN, AP Að minnsta kosti 73
manns höfðu smitast af svínaflensu í gær, svo staðfest væri.
Vitað er um 40 smit í Bandaríkjunum, sex í Kanada og eitt á Spáni.
Grunur leikur þó á að smitið
hafi borist í mun fleiri.
Verst er ástandið í Mexíkó, þar
sem flensan virðist hafa átt upptök sín. Þar er talið að rúmlega
1.600 manns hafi smitast og þar
af nærri 150 látist af völdum veirunnar.
Norska dagblaðið Verdens Gang
skýrði auk þess frá því á vefsíðum sínum í gær að tveir menn,
nýkomnir frá Mexíkó, hafi verið
lagðir inn á sjúkrahús í norðanverðum Noregi vegna gruns um
svínaflensusmit. Þeir hafi fengið
einkenni flensunnar stuttu eftir
heimkomuna.
Fjöldi manns hætti við ferðalög
til Mexíkó og flugfélög hafa mörg

hver ákveðið að innheimta ekki
annars hefðbundin gjöld fyrir að
afturkalla flugmiða þangað.
Víða um heim var settur upp
viðbúnaður á flugvöllum til þess
að kanna hvort ferðafólk frá Mexíkó og Norður-Ameríku hafi hugsanlega orðið fyrir smiti. Í Rússlandi, Hong Kong og Taívan gengu
stjórnvöld svo langt að segja að
ferðafólk frá þessum slóðum yrði
sett í sóttkví.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, WHO, hafði í gær ekki tekið
afstöðu til þess hvort hækka
ætti viðbúnaðarstig vegna svínaflensunnar úr 3 í 4 eða jafnvel 5.
Það fer eftir því hve auðveldlega
veiran smitast á milli manna.
A ndroulla Vassi liou, sem
fer með heilbrigðismál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, varaði fólk í gær við að ferðast til Vesturheims, en dró síðar

SVÍNAFLENSUVARNIR
Einkenni eru meðal annars hiti, beinverkir,
nefrennsli, eymsli í hálsi, flökurleiki,
uppköst og/eða niðurgangur
Þeir sem veikjast
eiga að halda sig heima
við, fara hvorki til vinnu
né skóla og takmarka
samskipti við aðra til að
vernda þá gegn smiti
Hyljið nef og munn
þegar hnerrað er eða
hóstað. Notið hreina
pappírsklúta og hendið að notkun lokinni.
Þvoið hendur oft með
vatni og sápu, sérstaklega
eftir hnerra eða hósta.

Forðist að snerta augu,
nef og munn því veiran
getur dreifst þannig
Forðist snertingu við aðra, þar á meðal handtök. Forðist einnig fjölmenna staði, þar á meðal
sjúkrahús og heilsugæslustöðvar nema í neyð
Heimild: CDC

© GRAPHIC NEWS

aðeins úr orðum sínum: „Ég átti
við ráðleggingar til ferðamanna,
ekki ferðabann,“ sagði hún.
Eftirlit var einnig hert á landamærum Bandaríkjanna. Barack
Obama Bandaríkjaforseti sagði
ástæðu til þess að sýna aðgát, en
þó væri engin ástæða til að fyllast
ofsahræðslu. gudsteinn@frettabladid.is

Skrítið að vera með grímu
Fjölmargir hafa sett sig í samband við landlæknisembættið til að kanna hvort óhætt og
heimilt sé að fara til Mexíkó og hvort og þá
hvernig eigi að bregðast við svínainflúensunni sem geisar þar. Ekki hefur verið gripið
til ferðatakmarkana en heilbrigðisyfirvöld
fylgjast náið með þróuninni. Íslendingar eiga
flensulyfin Tamiflu og Relenza fyrir þriðjung
þjóðarinnar.
Steinar Orri Hafsteinsson hefur verið skiptinemi í Mexíkó í vetur. Hann var á ferðalagi um
síðustu helgi og segir að allir skiptinemarnir
og helmingur Mexíkóabúanna hafi verið með
öndunargrímur. Skiptinemunum var sagt frá
svínainflúensunni fyrir fjórum dögum og þá
fylgdi sögunni að inflúensubakterían gæti ekki
lifað í miklum hita. „En svo sá ég að grunur
léki á að tuttugu væru með svínainflúensuna

HRÆÐSLA „Fólk er
hrætt,“ segir Steinar Orri
Hafsteinsson, skiptinemi
í Mexíkó.

hér í Veracruz þannig að það er ekkert að
marka þetta með hitann,“ segir hann.
Steinar Orri fór ekki í skólann í gær, bæði
vegna inflúensunnar og vegna þess að
hann kom svo seint heim úr ferðalaginu
á sunnudagskvöldið. Hann segir þó að
skólinn sinn hafi verið opinn. Foreldrar hafi
beðið börnin að vera með grímur en margir
vilji það ekki. „Fólk er hrætt en sumir taka
ekkert mark á þessu og telja að það gangi
hratt yfir.“ Honum finnst skrítið að ganga
með öndunargrímu.
Haraldur Briem sóttvarnalæknir segir að
fylgst sé náið með þróun inflúensunnar í
samstarfi við Alþjóða heilbrigðisstofnunina
og Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins.
Ekki sé fyllilega ljóst hvort heimsfaraldur
- ghs
muni verða eða ekki.
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Greining Capacent Gallup á viðhorfi kjósenda til stjórnmálaflokkanna sem gefin var út í mars:

Framsókn og frjálslyndir náðu hámarks fylgi
SKOÐANAKÖNNUN Framsóknarflokk-

1. Hvað fékk Borgarahreyfingin
marga menn kjörna í nýafstöðnum kosningum?
2. Hvernig fór leikur kvennalandsliðsins í fótbolta gegn
Hollendingum?
3. Hver er sóttvarnalæknir?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

ur og Frjálslyndir náðu nánast
hámarksfylgi sem þeim gafst kostur
á, ef úrslit kosninga eru miðuð við
greiningu Capacent Gallup á viðhorfi kjósenda til stjórnmálaflokkanna. Flokkarnir fengu skýrslu með
slíkri greiningu fyrir kosningar, en
hún er dagsett 19. mars.
Samvæmt greiningunni var 97,6
prósent kjósenda talið „ósnertanlegt“ fyrir Frjálslynda flokkinn,
það er, nánast ómögulegt að flokkurinn myndi ná til þess hluta kjósenda. Frjáslyndir náðu því til allra
nema 0,2 prósentustiga af þeim sem
gátu hugsað sér að kjósa flokkinn í
mars.

84,9 prósent kjósenda voru ósnertanleg fyrir Framsóknarflokkinn og
var hann því 0,3 prósentustigum
frá því að ná hámarksfylgi. Samfylking var 2,5 prósentustigum frá
hámarksfylgi, en flestir töldu möguleika á því að kjósa Samfylkinguna
og 67,7 prósent kjósenda voru talin
ósnertanleg fyrir Samfylkingu. Þá
var Sjálfstæðisflokkur 3,5 prósentustigum frá mögulegu hámarksfylgi
sínu, en ómögulegt var talið að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ná til 71,8
prósent kjósenda. Vinstri græn voru
lengst frá því að hámarka mögulegt
fylgi sitt, 7,6 prósentustigum. 70,7
prósent kjósenda voru talin ósækjanleg fyrir Vinstri græna.
- ss

Mögulegt fylgi flokkanna
Sögðust kjósa flokkinn

Sögðust ekki kjósa flokkinn
Fast fylgi
Laust fylgi
Opnir
Ósnertanlegir
Úrslit kosninga

29,8%
23,7%
21,7%
14,6%
2,2%

Sigurður Kári Kristjánsson:

Ekki hættur í
stjórnmálum

VINNUFATNAÐUR

FÆST NÚ Í HEBRON

20%

kynningAr
afsláttur
til 8. maí
Hebron-Vinnufatnaður
Smiðjuvegi 1, Grá gata

www.hebron.is
s. 567-6000

STJÓRNMÁL „Þessi niðurstaða er
mikil vonbrigði,“ segir Sigurður
Kári Kristjánsson, sem er fallinn af þingi. Þar hefur hann átt
sæti síðan 2003 og skipaði nú 3.
sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavíkurkjördæmi norður.
Sigurður Kári segir tap Sjálfstæðisflokksins fyrst og fremst
helgast af efnahagshruninu.
„Sjálfstæðisflokknum einum var
kennt um það. Við fengum ekki
að njóta þess góða sem gert var í
okkar stjórnartíð. Styrkjamálin
voru okkur líka mjög óþægileg.“
Ekki er ljóst hvað tekur nú við
hjá Sigurði Kára. „Það kom bara
í ljós í gærmorgun [sunnudagsmorgun] að ég næði ekki endurkjöri. Hvað ég tek mér fyrir
hendur kemur í ljós með tíð og
tíma. Ég held þó að ég muni verða
þátttakandi í stjórnmálum alla
ævi. Ég er ekki af baki dottinn.“
- bs

LOKAAFGREIÐSLAN FRESTAST Íslenska ríkisstjórnin náði ekki að taka fyrir umdeilda
þjónustutilskipun ESB á ríkisstjórnarfundi fyrir kosningar. Þetta kom stjórnvöldum í
Noregi og Liechtenstein á óvart en þau höfðu staðið í þeirri trú að lokaafgreiðslan
færi fram á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar fyrir helgi. Í staðinn verður tilskipunin sennilega tekin fyrir í maí.

Kom á óvart
að Íslendingar frestuðu
í Langholtskirkju 28., 29. og 30. apríl kl. 20
og 2. maí kl. 16

Íslendingar vildu ekki ganga frá þjónustutilskipun
ESB daginn fyrir kosningar. „Pólitískar vöðvahnyklingar“ að mati forstöðumanns Evrópuseturs.
„Norðmenn geta andað rólega,“ segir ráðherra.
UTANRÍKISMÁL Íslendingar komu

Einsöngur: Þóra Einarsdóttir sópran
Hjálmur Gunnarsson bassi
Þorsteinn Guðnason tenór
Píanó: Steinunn Birna Ragnarsdóttir
Stjórnandi: Árni Harðarson
Fjölbreytt og spennandi efnisskrá.
Miðasala við innganginn.

Karlakórinn Fóstbræður

Auglýsingasími

– Mest lesið

Norðmönnum á óvart með því að
vera ekki tilbúnir til að afgreiða
þjónustutilskipun Evrópusambandsins á fundi EES-nefndarinnar á föstudaginn. Málið átti
að taka fyrir á ríkisstjórnarfundi
í síðustu viku en mörg mál lágu
fyrir og náðist ekki að afgreiða
þetta mál. Ákvörðuninni var því
frestað til næsta fundar EESnefndarinnar í maí.
Dagbladet í Noregi greindi frá
því nýlega að íslenska ríkisstjórnin hefði komið stjórnvöldum í Noregi og Liechtenstein á óvart með
því að stöðva loka-afgreiðslu þjónustutilskipunarinnar, slíkt hafi
aldrei gerst áður. Slík afgreiðsla
sé aðeins formsatriði. Einn af
stjórnarflokkunum á Íslandi hafi
stöðvað málið meðan kosningar færu fram. Þar sem þjóðirnar verði að samþykkja tilskipunina samtímis bíði afgreiðslan
næsta fundar. „Íslendingarnir
voru ekki tilbúnir nú en það þýðir
ekkert sérstakt. Tilskipunin á að
taka gildi í lok 2009. Vinnan við
það gengur vel,“ hefur Dagbladet
eftir Oda H. Sletnes, sendiherra
Noregs.
Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra segir að málið sé viðamikið og þarfnist rækilegrar
skoðunar. „Þetta er misskilningur hjá sendiherranum. Ísland

er enn fullvalda ríki sem tekur
eigin ákvarðanir á eigin forsendum. Við munum ekki komast að
niðurstöðu samkvæmt forskrift
frá Noregi eða öðrum. En Norðmenn geta andað rólega. Við viljum gefa okkur tíma til að skoða
þetta nánar.“
Eiríkur Bergmann Einarsson, forstöðumaður Evrópuseturs Háskólans á Bifröst, segir
að Íslendingar hafi ekki þá stöðu
að geta breytt neinu í þjónustutilskipuninni. Þeir hafi lýst yfir
að þeir ætli að samþykkja hana
og því sé bara formsatriðið eftir.
Stundum sé sagt að löndin hafi
neitunarvald en því hafi aldrei
verið beitt.
„Hér er um pólitískar vöðvahnyklingar að ræða sem hafa
engan annan tilgang,“ segir
hann. „Augljóst er að VG tókst að
stoppa þetta. Utanríkisráðherra
hefur áður lýst yfir að það sé
stefna stjórnvalda að leiða þessa
tilskipun í lög. Það ber því vott
um taugaveiklun í samstarfinu að
sendiherra Íslands hafi stöðvað
staðfestingu á tilskipun tíu mínútum fyrir kosningar. Á þessum
tíma hefur VG eflaust talið sig
hafa sterkari stöðu að kosningum
loknum og geta haft eitthvað um
þetta að segja en núna á maður
von á að þetta verði staðfest.“
ghs@frettabladid.is

20%

af öllum mat
*
sem þú sækir!

Kíktu á matseðilinn á www.rubytuesday.is,
hringdu og pantaðu mat fyrir þig og þína.
Pöntunarsímar:
Skipholti 19 - 552 2211
Höfðabakka 9 - 517 3990
* Gildir ekki með öðrum tilboðum

P I PAR • SÍA • 90688

afsláttur

10

EINBEITING Kínverska listdansskauta-

parið Dan Zhang og Hao Zhang tekur
á öllu sínu í keppni í Goyang í SuðurKóreu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fundur Samtaka tónlistarskóla í Reykjavík með formanni menntaráðs:

Garðaúrgangur utan lóða:

Borgin sker niður afturvirkt

Vorhreinsun í
Kópavoginum

MENNTUN Reykjavíkurborg ætlar að skera niður

KÓPAVOGUR Starfsmenn Kópavogs-

framlög til tónlistarskóla í Reykjavík, aftur í tímann, um tólf prósent. Þetta kom fram á fundi Sigurðar Sævarssonar, formanns Samtaka tónlistarskóla í
Reykjavík, með formanni menntaráðs á föstudag.
Sigurður hafði áður lýst þeirri von sinni að um
misskilning væri að ræða af hálfu borgarinnar.
Slíkur niðurskurður gæti enda þýtt hrun í tónlistarkennslu, og ekki væri hægt að bregðast við honum
öðruvísi en með því að senda börnin heim.
„Við ítrekuðum alvarleika málsins og ræddum
þetta fram og til baka,“ segir hann. Engin niðurstaða
hafi þó fengist.
Samtökin segjast hafa skilið áformin, þegar þau
voru kynnt í janúar, þannig að skorið yrði niður
framlag til tónlistarskólanna frá og með næsta
skólaári. Það hefst í september. Borgin ætli hins
vegar að skera niður framlög allt aftur til janúar-

bæjar verða á ferðinni frá 27. apríl
til og með 8. maí við að hreinsa
garðaúrgang sem eigendur lóða og
landssvæða setja utan við lóðarmörk sín. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kópavogsbæ.
Í tilkynningunni segir að árviss
viðburður í bæjarlífinu sé að
bæjarbúar taki höndum saman við
að hreinsa og fegra bæinn að loknum vetri.
Lóðahafar þurfa sjálfir að fjarlægja lausan jarðveg og rusl af
byggingarlóðum, eins og timbur
og málma. Hið sama á við um
spillingarefni sem skila á til
endurvinnslustöðva.
- kg

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil
Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 49.088 kr.
Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.925 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.987 kr.

Árgerð 1998-2005
Ford Focus 1,6 bensín
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500
VÉLALAND
VAGNHÖFÐI
TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI

málið alvarlegt. Myndin er úr safni.

mánaðar. Sigurður segist nú bíða fundarboðs frá
borginni, ræða eigi málin betur um mánaðamót.
Ekki náðist í Kjartan Magnússon, formann menntaráðs.
- kóþ

Saga Frjálslyndra er
saga deilna og átaka
Tíu ára þingsögu Frjálslynda flokksins er lokið. Í flokknum, sem var stofnaður
vegna ósættis og óánægju, logaði allt í illdeilum frá fyrsta degi og þar til yfir lauk.
STJÓRNMÁL Frjálslyndi flokkurinn

HÖFÐABAKKI

VW Golf 1,6AEE bensín
Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.774 kr.

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum.
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

TÓNLISTARNEMAR Formaður samtaka tónlistarskóla segir

HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

Opið 13-18

Mikið úrval af krókum
handklæðaslám
og ﬂ.

var stofnaður seint í nóvember 1998
og bauð fram í fyrsta sinn í kosningunum 1999. Sverrir Hermannsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, stofnaði
flokkinn ásamt fylgismönnum en
Davíð Oddsson hafði fáum mánuðum áður gert Sverri að láta af starfi
bankastjóra í Landsbankanum.
Kvótakerfið var sérstakt eitur í
beinum Sverris sem beindi flokknum jöfnum höndum gegn því og
Sjálfstæðisflokknum.
Í aðdraganda flokksstofnunar leit
út fyrir að samtök sem vildu breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu
myndu koma að stofnun flokksins.
Upphófst mikil valdabarátta bak
við tjöldin sem lyktaði með því að
samtökin hrökkluðust frá borði.
Voru það fyrstu illdeilurnar í
tengslum við Frjálslynda flokkinn
en ekki þær síðustu.
Miklar vendingar urðu árið 2006
þegar Nýtt afl, undir forystu Jóns
Magnússonar, var lagt inn í Frjálslynda flokkinn. Nýtt afl bauð fram
í kosningunum 2003 og hlaut eins
prósents fylgi.
Jón komst til talsverðra áhrifa
innan flokksins og lét til sín taka.
Umdeild varð blaðagrein hans
undir yfirskriftinni Ísland fyrir
Íslendinga? en í kjölfarið tóku
frjálslyndir að daðra við það sem í
daglegu tali nefnist rasismi. Mörgum flokksmönnum ofbauð slíkur
málflutningur.
Deiluefnin í Frjálslynda flokkn-

FYRSTA LANDSÞINGIÐ Sverrir Hermannsson, stofnandi Frjálslynda flokksins, var
kjörinn formaður á landsþinginu 1999.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

um hafa verið af margvíslegum
toga en oftar en ekki hafa þau fremur virst á persónulegum nótum en
faglegum.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur Guðjóni A. Kristjánssyni
formanni hvað eftir annað mistekist að lægja öldurnar innan flokksins. Kennir hann nú illdeilum, auk
annars, um ófarirnar í kosningunum.
Óvíst er hver afdrif Frjálslynda
flokksins verða en eins og sakir
standa skartar flokkurinn þremur kjörnum fulltrúum; í sveitarstjórnum Ísafjarðar, Grindavíkur
og Reykjavíkur. bjorn@frettabladid.is

NOKKRIR ÞÆTTIR
ÁTAKASÖGUNNAR
2005

Gunnar Örlygsson segir
sig úr flokknum.

2006

Margrét Sverrisdóttir
rekin úr starfi framkvæmdastjóra.

2007

Margrét segir sig úr
flokknum.

2007

Sveinn Aðalsteinsson
miðstjórnarmaður segir
sig úr flokknum.

2008

Karen Jónsdóttir,
bæjarfulltrúi á Akranesi,
segir sig úr flokknum.

2009

Kristinn H. Gunnarsson
segir sig úr flokknum.

2009

Jón Magnússon segir sig
úr flokknum.

2009

Ásgerður Jóna Flosadóttir, nýkjörinn varaformaður, segir sig úr
flokknum.

FRJÁLSLYNDIR Á ÞINGI
Fylgið frá 1999 - 2009
1999

4,2%

2003

7,4%

2007

7,3%

2009

2,2%

2 þingmenn
Sverrir Hermannson og Guðjón A. Kristjánsson.
4 þingmenn
Guðjón A. Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson,
Gunnar Örlygsson og Magnús Þór Hafsteinsson.
4 þingmenn
Guðjón A. Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson,
Grétar Mar Jónsson og Jón Magnússon
0 þingmenn

Frjálslyndi flokkurinn náði ekki 2,5 prósenta fylgi og fær því ekki ríkisframlög:

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI
Umsóknarfrestur til 11. maí
Framúrskarandi kennarar
Hægt að stunda í staðnámi og fjarnámi
Lotubundin kennsla – hentar með vinnu
Veitir inngöngu í fagdeild Félags leiðsögumanna
Nánari upplýsingar : sími 525 4444 endurmenntun.is

Getur ekki greitt skuldirnar að sinni
Fjárhagsstaða Frjálslynda flokksins er slæm og
séu þó ekki stórvægilegar og fyrst og fremst
þarf flokkurinn að semja við lánardrottna um
vegna kostnaðar sem féll til í kosningabaráttgreiðslufrest á skuldum.
unni. „Við fórum gætilega og eyddum ekki
Flokkurinn náði ekki því 2,5 prósenta marki í
meiru en við töldum brýna nauðsyn á.“ Ljóst
kosningunum á laugardag sem tryggir framboðsé þó að ekki sé hægt að greiða skuldirnar að
um ríkisframlög. Magnús Reynir Guðmundsson,
sinni, um þær verði að semja. Magnús kveðst
framkvæmdastjóri Frjálslynda flokksins, telur að
bjartsýnn á að þeir sem eigi peninga inni hjá
þar með hafi flokkurinn orðið af 12-14 milljóna
flokknum sýni stöðunni skilning og reyni að
króna árlegum ríkisframlögum út kjörtímabilið.
koma til móts hann.
„Þetta var tvöfalt áfall,“ segir Magnús Reynir
Spurður hvort mögulegt sé að Frjálslyndi
MAGNÚS REYNIR
og vísar til þess að annars vegar hafi Guðjón A. GUÐMUNDSSON
flokkurinn fari í gjaldþrot segist Magnús ekki
Kristjánsson formaður fallið út af þingi og hins
telja líkur á því.
vegar hafi 2,5 prósenta markið ekki náðst.
Guðjón A. Kristjánsson lánaði Frjálslynda flokknum
Hann vill ekki láta uppi hve mikið flokkurinn skuldar;
fjórar milljónir fyrir nokkrum árum. Magnús Reynir segir
stofnanir flokksins eigi eftir að fara yfir málið. Skuldirnar
að gert hafi verið upp við hann að fullu.
- bþs
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Landspítalinn sker niður:

Enginn læknir
með neyðarbíl
Landspítalinn
hefur ákveðið að hætta að vera
með lækni á vakt fyrir neyðarbíl
til að fara af stað ef sjúkraflutningamenn í útkalli telja sig þurfa
á lækni að halda. Þessi ákvörðun
tekur gildi 1. maí.
Már Kristjánsson, sviðsstjóri
lækninga á slysa- og bráðasviði,
segir að spítalinn hafi ekki haft
nægilega marga hæfa lækna til
að sinna þessu um nokkurt skeið.
„Reynslan hefur sýnt að það er
ekki þörf á þessu og svo höfum
við ekki haft á nægilega mörgum að skipa með þessa þjálfun.
Við erum að breyta þessum málaflokki,“ segir hann.
- ghs

HEILBRIGÐISMÁL

Forseti Palestínustjórnar:

Engar viðræður
undir þrýstingi
PALESTÍNA, AP Mahmout Abbas,

forseti Palestínustjórnar, segir
að Palestínumenn ætli ekki að
láta þröngva
sér í frekari
friðarviðræður.
Skilyrði þess
að viðræðum
verði haldið
áfram við nýja
Ísraelsstjórn
sé, að allri frekari landtöku á
MAHMOUD ABBAS svæðum Palestínumanna verði
tafarlaust hætt.
Benjamin Netanjahú, sem tók
við embætti forsætisráðherra
Ísraels nýverið, hefur verið dyggur stuðningsmaður þess að Ísraelar leggi undir sig meira land á
herteknu svæðunum.
Meðal annars standa yfir
nýbyggingar í Austur-Jerúsalem,
sem Palestínumenn vilja að verði
höfuðborg væntanlegs ríkis
þeirra.
- gb

Kynningarfundur um
MEISTARANÁM
Í VERKEFNASTJÓRNUN
Þriðjudaginn 28. apríl kl. 17:00 í Námunni,
sal Endurmenntunar HÍ, Dunhaga 7
Spennandi kostur fyrir þá sem hafa
áhuga á mjög hagnýtu stjórnunarnámi.
Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun í umboði
alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA).
Skemmtilegir nemendur og heimsþekktir
kennarar.
Opnar starfsvettvang víða í íslensku samfélagi
og um allan heim.
Tveggja ára nám samhliða starfi.

BÚRMA
Refsiaðgerðir áfram
Utanríkisráðherrar Evrópusambandslandanna 27 samþykktu í gær að
framlengja um eitt ár refsiaðgerðir
gegn herforingjastjórninni í Búrma
(Myanmar). Þrýst er á Búrmastjórn að
grípa til aðgerða sem auki trú manna
á að áformaðar þingkosningar árið
2010 verði sanngjarnar og að öllum
þjóðfélagshópum verði tryggður
réttur til að taka þátt í þeim.

KVÍGINDISFELL
Niðjamót

MEÐAL NÁMSEFNIS

Stefnumótun og sóknaráætlun

Upplýsingar og upplýsingatækni
í verkefnum

Verkefnaleiðtoginn:
Sjálfsskilningur, þroski og þróun

Samningar í verkefnum:
Samningagerð, deilu- og áfallastjórnun

Raunhæft verkefni:
Undirbúningur, framkvæmd og lúkning

Arðsemi og fjármögnun verkefna

Verkefnaleiðtoginn:

Verkefnateymi og aflfræði hópa

Siðfræði verkefnastjórnunar

Guðmundar&Þórhöllu
Sunnudaginn3.maínk.
Haukaheimiliðí
Hafnarfirði
Klukkan14:30.
Nefndin

ÞÁTTTÖKUSKILYRÐI
B.A./B.S./B.Ed. eða sambærilegt
Minnst þriggja ára reynsla úr atvinnulífinu
Reynsla við verkefnavinnu æskileg

Umsóknarfrestur
er til 15. maí

www.lyfja.is

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 45828 04/09

– Lifið heil

15% afsláttur

VOLTAREN 11,6 mg/g Gel, 100 g.

15% afsláttur

NICOTINELL tyggjó, Classic og Fruit.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir út apríl 2009
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 21

Velta: 81 milljónir

OMX ÍSLAND 15
219
-0,82%

OMX ÍSLAND 6
641 -0,98%

MESTA HÆKKUN

MESTA LÆKKUN

CENTURY ALUM.M +2,08%
BAKKAVÖR
+0,88%

MAREL
ÖSSUR

-3,43%
-1,32%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic
Airways 173,50 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,15 +0,88% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 120,00 +0,00% ... Icelandair Group
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 46,40 -3,43% ... Össur 89,60
-1,32%

Umsjón:

Peningaskápur ...
Nóbell við skál … pissuskál

Rætt um skuldastöðuna

Paul Krugman, prófessor við Princeton-háskóla
í Bandaríkjunum og handhafi Nóbelsverðlaunanna í hagfræði í fyrra, hefur endrum og eins
tjáð sig um stöðu íslensks efnahagslífs í
dálkum sínum og á bloggi sem hann
heldur úti hjá bandaríska stórblaðinu
New York Times. Nýjasta færsla hans er
frá sjónarhóli hins eineygða, sem rak
augað í myndir af útrásarvíkingunum,
sem finna má í hlandskálum
á karlasalerni skemmti- og
tónleikastaðarins Sódóma
Reykjavík í miðbænum.
„Skoðið þessa mynd af
markaðshetjunum,“ segir
Krugman og bendir á að
víkingarnir hafi fengið nýtt
hlutverk …

Og meira um hagfræði og markaðshetjur en
staða þjóðarbúsins eftir efnahagshrunið hér er til
umfjöllunar á hádegisfundi Félags viðskipta- og
hagfræðinga í dag undir yfirskriftinni „Er Ísland
gjaldþrota?“ Þar verður því velt upp hver raunveruleg staða þjóðarbúsins er, hvort við þurfum
að greiða alla þær skuldir sem tíndar hafa verið
til og hvort greiðslugeta sé fyrir hendi. Miðað
við hvernig umræðan hefur þróast upp á síðkastið má reyndar ætla að spurningin heyri
frekar til heimspeki eða álíka fræða.
Framsögumenn eru ekki af verri endanum en þeir tengjast hruninu með
óbeinum hætti. Það eru þeir Tryggvi
Þór Herbertsson, fyrrverandi efnahagsráðgjafi Geirs H. Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra, og Haraldur L.
Haraldsson, framkvæmdastjóri Nýsis,
en félagið stóð að byggingu tónlistarhússins í Reykjavík.

nánar á visir.is

PAUL KRUGMAN

Öll yfirlitin í
netbankann
Netvæddir viðskiptavinir Nýja
Kaupþings sem eru með aðgang
að netbanka fá nú öll yfirlit frá
bankanum send rafrænt til sín.
Þeir geta enn fremur óskað eftir
því að fá yfirlit um kreditkortareikninga Visa og MasterCard, um
lífeyri og greiðsluseðla með sama
hætti og afþakkað að fá þau heim
með gamla laginu. Öll yfirlit verða
geymd í netbankanum í sjö ár.
Talsverður sparnaður fæst með
netvæðingu sem þessari en áætlað er að hann geti numið hátt í tíu
þúsund krónum á ári. Kaupþing
segir í tilkynningu framtakið vera
lið í þeirri stefnu bankans að verða
umhverfisvænn.
- jab

Markaðir smitast af flensunni
Verðtryggð skuldabréf
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.
LSS150224

Alþjóðlegir fjármálamarkaðir smituðust hastarlega af
svínaflensunni frá Mexíkó
í gær. Ferðaiðnaður fór
verst út úr veikinni á meðan
lyfjageirinn fagnaði.

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. (LSS), kt. 580407-1100, hefur birt viðauka við
grunnlýsingu dagsett 28. október sl., vegna töku skuldabréfa til viðskipta í
NASDAQ OMX Iceland hf. Viðaukann og gögn sem vitnað er til í honum er
hægt að nálgast hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf., Borgartúni 30, 105
Reykjavík og á heimasíðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. www.lanasjodur.is
fram til lokagjalddaga skuldabréfanna.
Nafnverð útgáfu:

Heildarnafnverð skuldabréfanna sem óskað
hefur verið að tekin verði til viðskipta 29. apríl
2009 er 1.840.000.000 kr., heildarnafnverð
flokksins eftir þá stækkun er þá 13.040.000.000
kr. Nafnverð hverrar einingar er 1 kr.

Skilmálar bréfanna:

Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf.
Bréfin bera fasta 3,75% ársvexti sem greiddir
eru hálfsárslega, 15. febrúar og 15. ágúst ár
hvert, í fyrsta sinn 15. febrúar 2009 og í síðasta
sinn 15. febrúar 2024. Auðkenni flokksins á
NASDAQ OMX Iceland hf. er LSS150224 og
ISIN númer IS0000018869.

Reykjavík, 28. apríl 2009.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.



Svínaflensan frá Mexíkó hafði
talsverð áhrif á alþjóðlega markaði í gær. Fjárfestar telja líkur á að
flensan, sem talin er hafa dregið
rúmlega hundrað manns til dauða í
Mexíkó og sýkt um fjögur hundruð
þar og í Bandaríkjunum, geti valdið samdrætti í ferðamannaiðnaði.
Þetta kom harkalega niður á
gengi hlutabréfa í flugfélögum og
fyrirtækjum í ferðaþjónustu víða
um heim. Þar á meðal féll gengi
bréfa í bandarísku flugrekstrarsamstæðunni AMR, sem FL
Group (nú Stoðir) átti stóran hlut í
árið 2007, um rúm ellefu prósent í
fyrstu viðskiptum dagsins og var
svipaða sögu að segja um önnur
félög í ferðaþjónustu. Fyrirtækin hafa ekki átt verri dag síðan
hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum 11. september 2001.
Matvælageirinn fór ekki varhluta af þróun mála en gengi hlutabréfa nokkurra umsvifamikilla

STAÐIÐ Í VEGI FYRIR FLENSU Læknar standa við inngang ríkisolíufélagsins Petroleos
Mexicanos í gær. Heilbrigðisyfirvöld víða um heim hafa gert allt sem í þeirra valdi
stendur til að koma í veg fyrir að hún verði að faraldri.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

fyrirtækja í kjötiðnaði, svo sem
Smithfield Foods og Tyson Foods,
féll um allt að tíu prósent í Bandaríkjunum í gær. Verð á korni, sem
svín eru alin á, lækkaði sömuleiðis nokkuð en fjárfestar telja líkur á
að eftirspurn eftir svínakjöti muni
dragast mikið saman, að sögn
Bloomberg-fréttaveitunnar.

Fyrirtæki í heilbrigðis- og lyfjageiranum voru nær þau einu sem
högnuðust á flensukastinu, ekki
síst þau sem framleiða andlitsgrímur og gúmmíhanska. Þá áttu
svissneski lyfjarisinn Roche og
GlaxoSmithKlein sömuleiðis góðan
dag en bæði fyrirtækin framleiða
flensulyf.
jonab@markadurinn.is

Tapaði 3,7 milljörðum króna
Forstjóri Saga Capital sér glitta í vísbendingar um batamerki í efnahagslífinu.

AÐALFUNDUR
ÍSLENSKA LÍFEYRISSJÓÐSINS
Aðalfundur Íslenska lífeyrissjóðsins verður
haldinn miðvikudaginn 20. maí kl. 17.00
á Hilton Reykjavík Nordica, sal H&I.
Allir sjóðfélagar og rétthafar eiga rétt á setu
á aðalfundi Íslenska lífeyrissjóðsins.
Dagskrá fundarins er skv. grein 5.3. í samþykktum
Íslenska lífeyrissjóðsins.
Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
þurfa að berast tveimur vikum fyrir aðalfund.
Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á aðalfundi
þurfa að berast viku fyrir aðalfund.
Tillögur berist til umsjónaraðila sjóðsins
Láru V. Júlíusdóttur hrl, Borgarlögmenn,
Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík.

Íslenski
lífeyrissjóðurinn

„Við erum nokkuð bjartsýn á árið,“
segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital. Fjárfestingarbankinn tapaði tæpum
3,7 milljörðum króna í fyrra. Það
kemur til viðbótar 824,7 milljóna
tapi frá fyrra ári.
Bjartsýnina byggir Þorvaldur á vísbendingum um bata efnahagslífsins, auk góðrar verkefnastöðu í fyrirtækjaráðgjöf og
yfirburðastöðu bankans í frumútboðum skuldabréfa það sem af
er ári. „Auk þess er bankinn með
trygga fjármögnun til 2015 og við

höfum sk r i fað eig nasafn
okkar verulega
niður og frekari
áfalla því vart
að vænta.“
Þá
mu na r
u m s a m n i ng
bankans vegna
endurhverfra
ÞORVALDUR LÚÐviðskipta við
VÍK SIGURJÓNSSON
Seðlabankann
upp á nítján
milljarða króna. Þrjátíu prósent
fjárhæðarinnar, mismunur á milli

Efnahagshvatar skila
sér í batamerkjum
Bandaríski hagfræðingverði botninum ekki náð
urinn dr. Nouriel Roufyrr en í síðasta lagi um
bini segir efnahagshvata
mitt næsta ár.
bandarískra stjórnvalda
Roubini, sem er prófhafa jákvæð áhrif á þaressor í hagfræði við New
lent hagkerfi og muni það
York University í Bandaskila sér í hægfara hagríkjunum, fékk viðurnefnið Herra Dómsdagvexti snemma á næsta
ur fyrir tæpum þremur
ári. Hann telur ólíklegt
að til sólar sjái í Evrópu
árum þegar hann lýsti því
og Japan fyrr en undir NOURIEL ROUBINI yfir á fundi AlþjóðagjaldHerra Dómsdagur
lok næsta árs.
eyrissjóðsins að kreppa
er bjartsýnni nú en
Roubini sagði, í samtali oft áður um horfur væri í aðsigi. Hann
við bandaríska dagblað- í efnahagslífinu.
skaust upp á stjörnuhimið Washington Post um
ininn þegar spádómar
helgina, batamerkin þau að dreghans gengu að mörgu leyti eftir
ið hafi úr samdráttarhraðanum
í hittiðfyrra en til marks um það
vestra og muni hagvöxtur verða
var hann einn af eftirsóttustu
jákvæður um hálft prósentustig
ræðumönnum á ársfundi Alþjóðaá næsta ári. Atvinnulíf muni hins
efnahagsráðsins í Davos í Sviss í
janúarlok.
vegar taka síðar við sér og því
- jab

núvirðis og lánakjara á almennum
markaði, er færður til tekna í efnahagsreikningi. Einn milljarður
gjaldfærist vegna þessa á ári í sjö
ár. Þorvaldur segir það ekki þungan bagga þótt upphæðin sé há.
Eigið fé bankans nam 9,8 milljörðum króna í lok síðasta árs og
eignir námu þrjátíu milljörðum.
Til marks um áhrif hrunsins stóð
eiginfjárhlutfallið í 54 prósentum
á fyrstu níu mánuðum síðasta árs
en var komið í fimmtán prósent
við árslok.
- jab

Hagnaður
hjá Nýherja
Nýherji hagnaðist um 2,6 milljónir króna á fyrsta fjórðungi ársins samanborið við 208,8 milljóna
króna tap fyrir ári. Hagnaður sást
reyndar ekki í bókum Nýherja á
öllu síðasta ári.
Seld vara og þjónusta á tímabilinu nam tæpum 3,6 milljörðum
króna, sem er sambærilegt og á
fyrri fjórðungum í fyrra. Þá dró
verulega úr fjármagnsgjöldum og
rekstrarkostnaði miðað við síðasta
fjórðung.
Haft er eftir Þórði Sverrissyni
forstjóra að betri afkomu megi
þakka hagræðingaraðgerðum sem
gripið hafi verið til í því markmiði
að lækka rekstrarkostnað á sama
tíma og eftirspurn eftir þjónustu
fyrir viðskiptahugbúnað, lausnir
og ráðgjöf dregists saman. Starfsfólki hafi verið fækkað um um rúm
þrettán prósent og laun lækkuð um
tíu prósent.
- jab
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GM kastar Pontiac Fjórðungi sagt upp hjá Teris
Bandaríski bílaframleiðandinn
General Motors (GM) hefur ákveðið að hætta framleiðslu á bifreiðum
af gerðinni Pontiac. Fyrirtækinu er
nauðugur einn kostur að grípa til
aðgerðanna en kraftaverk er talið
þurfa eigi að forða því frá þroti.
Fyrirtækið mun eftirleiðis einbeita sér að framleiðslu á fjórum
bílategundum: Chevrolet, Cadillac,
Buick og GMC. Óvíst er með framleiðslu á Saab og Hummer-jeppunum.
Bloomberg-fréttastofan segir
stjórn bílaframleiðandans eiga fáa
vini í hópi lánardrottna enda hafi
hún reynt að fá þá til að breyta
skuldahala fyrirtækisins í tíu prósenta eignarhlut. Skuldirnar nema
27 milljörðum dala, jafnvirði 3.500

FRAMLEIÐANDI Í VANDRÆÐUM General
Motors hefur þurft að endurskipuleggja
fyrirtækið til að forða því frá gjaldþroti,
svo sem með viðamiklum uppsögnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

milljarða íslenskra króna. Ólíklegt er að þeir séu viljugir til að
taka svo lítinn hlut í fyrirtækinu.
Skuldabreytingin þarf að ganga í
gegn áður en júnímánuður gengur
í garð, að sögn Bloomberg.
- jab

Upplýsingatæknifyrirtækið Teris
hefur sagt upp 34 starfsmönnum,
eða um fjórðungi starfsmanna
sinna. Uppsagnirnar koma niður á
öllum þáttum starfseminnar og hafa
sumir starfsmannanna unnið lengi
hjá fyrirtækinu. Allir starfsmennirnir hafa þegar hætt störfum.
Teris sinnir upplýsingatækniþjónustu og sérhæfir sig í þjónustu
við fjármálafyrirtæki. Sæmundur
Sæmundsson, framkvæmdastjóri
Teris, segir að Teris hafi með uppsögnunum nú verið að bregðast við
hremmingum á markaðnum. Allir
viðskiptavinir fyrirtækisins séu að
draga saman seglin og skera niður
kostnað,
„Við höfum reyndar verið í
aðhaldsaðgerðum frá því í mars í

fyrra. Við sögðum upp
að bregðast við því og
fimmtán starfsmönnum
því miður urðum við að
í október þegar bankasegja upp svona stórum
hrunið varð og fimm
hópi,“ segir hann.
starfsmönnum í septStarfsmennirnir eru
ember í hugbúnaðarfyrflestir með þriggja
mánaða uppsagnarirtæki sem við áttum,“
frest en nokkrir eru
segir Sæmundur.
með sex mánaða uppAllir sparisjóðir í
sagnarfrest. Þeir hafa
landinu eru viðskiptavinallir hætt störfum.
ir Teris og sér fyrirtæk„Við urðum að ganga
ið um alla upplýsingasvo langt að segja upp
tækniþjónustu fyrir þá. MISSTI ÞRJÁ VIÐSKIPTASPRON og Sparisjóða- VINI Upplýsingatæknifyrir- fólki sem er með mjög
tækið Teris hefur sagt upp
bankinn féllu í mars og fjórðungi starfsmanna.
mikla starfsreynslu,“
tveimur vikum síðar Teris missti þrjá stóra
segir hann.
yfirtók nýja Kaupþing viðskiptavini.
Um 140 starfsmenn
Sparisjóð Mýrasýslu. Við
voru hjá Teris áður en
misstum þrjá stóra viðskiptavini á
uppsagnir komu til framkvæmda.
tveimur vikum. Óhjákvæmilegt var
- ghs

SPARISJÓÐUR MÝRASÝSLU Stjórn

sparisjóðsins hyggst sækja um greiðslustöðvun fyrir sparisjóðinn og ganga til
nauðasamninga

SPM leitar
nauðasamninga
Sparisjóður Mýrasýslu (SPM)
fékk í gær heimild til greiðslustöðvunar hjá Héraðsdómi Vesturlands til næstu þriggja vikna.
Í tilkynningu frá sparisjóðnum segir að stjórn sparisjóðsins
hyggist sækja um greiðslustöðvun fyrir sparisjóðinn og ganga til
nauðasamninga á grundvelli samkomulags við helstu lánardrottna
sjóðsins.
Umsjónarmaður í greiðslustöðvun er Sigurður Arnalds
hæstaréttarlögmaður.
Lánardrottnum verða kynnt
drög að nauðasamningi fyrir
SPM á næstu dögum. Náist þeir
er stefnt að sameiningu sparisjóðsins og Nýja Kaupþings, að
því er segir í tilkynningu.
- jab

Kærar þakkir!
PARKET
TILBOÐ

Samfylkingin þakkar kjósendum sínum innilega fyrir stuðninginn. Þessi sögulegi
sigur verður okkur hvatning til að leggja okkur öll fram í baráttunni fyrir hugsjónum
jafnaðarmanna. Einnig viljum við sérstaklega þakka öﬂugum hópi sjálfboðaliða sem
vann ötult og óeigingjarnt starf á undanförnum vikum. Árangurinn er augljós:
Með samhentu átaki er Samfylkingin orðin stærsti stjórnmálaﬂokkur landsins!

www.xs.is
www.xs.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Skýrt umboð ríkisstjórnarflokkanna:

Áskorun sem ekki
má víkjast undan
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

M

innihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs varð meirihlutastjórn í
kosningunum á laugardag.
Skilaboðin geta vart verið skýrari. Þjóðin hefur
valið þessa tvo flokka til áframhaldandi setu í
ríkisstjórn og það hefur hún gert þrátt fyrir að ljóst sé að ágreiningur ríki um veigamikil mál.
Það er á ábyrgð þeirra sem flokkana tvo leiða að skorast ekki
undan ábyrgðinni. Verkefnin sem bíða eru mörg og flókin og það
þolir enga bið að ganga til verka.
Svo virðist sem eining ríki milli stjórnarflokkanna varðandi
viðbrögð við efnahagsvandanum. Norræna húsið var fundarstaður formanna flokkanna í gær og ekki að ástæðulausu því flokkarnir eru sammála um að hér beri að byggja upp velferðarkerfi
að norrænni fyrirmynd.
Ásteytingarsteinarnir eru þekktir, Evrópumál og stóriðja.
Meginlínurnar liggja um flokkana en eru þó ekki einhlítar því í
Samfylkingunni er talsverð andstaða við stóriðju og ýmsir þingmenn Vinstri grænna virðast því hreint ekki andsnúnir að sækja
um aðild að Evrópusambandinu fljótt. Um þessi mál á að kjósa í
þjóðaratkvæðagreiðslu. Íslendingar eiga að fá að taka afstöðu til
aðildarsamnings við ESB eins og aðrar þjóðir hafa gert, meðal
annars frændur okkar og félagar í EFTA, Norðmenn. Sömuleiðis
ætti þjóðin að hafa síðasta orðið þegar kemur að stórvirkjunum
sem óhjákvæmilega raska umhverfinu verulega.
Ljóst er að í hlut þeirrar ríkisstjórnar sem sitja mun næstu
misseri kemur að taka erfiðar ákvarðanir. Ríkisstjórnarþátttaka
nú er því hreint ekki líkleg til að afla stjórnarflokkunum vinsælda. Verkefnin eru þung og allar ríkisstjórnir, hvaða flokkum
sem þær væru skipaðar, stæðu frammi fyrir því að taka óvinsælar ákvarðanir.
Í aðdraganda kosninga reyndu einkum sjálfstæðismenn, væntanlega í skjóli þess hversu ólíklegt var að þeir ættu sæti í næstu
ríkisstjórn, að draga upp þá mynd að vinstri stjórn myndi hækka
skatta án þess að draga úr útgjöldum ríkisins meðan hægri stjórn
myndi ekki hækka skatta en aðeins draga úr útgjöldum ríkisins.
Þetta er mikil einföldun. Ríkisfjármálin eru meðal meginverkefna komandi ríkisstjórnar. Hvernig sem stjórnin væri samansett
þyrfti hún að gera hvort tveggja; opna nýjar leiðir til tekjuöflunar
fyrir ríkissjóð og draga úr útgjöldum. Mikilvægt er að þjóðinni
verði sem fyrst kynntar þær leiðir sem ríkisstjórnin hyggst fara
í þeim efnum.
Komandi ríkisstjórn verður að greina þjóðinni frá markmiðum
sínum þannig að hún geti með samstilltu átaki og undir sterkri
stjórn unnið sig út úr efnahagsvandanum.
Í kosningunum síðastliðinn laugardag valdi meira en helmingur þjóðarinnar vinstri flokkana tvo til erfiðra verka. Því trausti
mega flokkarnir ekki bregðast með karpi um málefni sem leggja
á í dóm þjóðarinnar.

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

Sama góða CONDIS bragðið ...

Góður árangur

Nýtt grasrótarmet?

Óheppilegur samanburður

Borgarahreyfingin náði góðum árangri
í alþingiskosningum um helgina og
fékk alls fjóra menn kjörna á þing.
Aðeins þrisvar á lýðveldistímanum
hafa ný framboð fengið fleiri eða jafnmarga menn kjörna (að því frátöldu
þegar einhver fjórflokkanna hefur
boðið fram undir nýju nafni). Árið
1971 fengu Samtök frjálslyndra
og vinstri manna, undir forystu
Hannibals Valdimarssonar, fimm
menn kjörna. Árið 1983 fékk
Bandalag jafnaðarmanna,
flokkur Vilmundar Gylfasonar, fjóra menn kjörna.
Sama gerði Þjóðvaki
Jóhönnu Sigurðardóttur
árið 1995.

Þessi þrjú framboð áttu það sameiginlegt að vera klofningsframboð
undir forystu reyndra manna úr
stjórnmálum. Borgarahreyfingin sker
sig hins vegar úr að því leyti að hún er
ekki klofningsframboð, heldur sprottin
úr grasrótinni, stofnuð af fólki sem
hafði fram að því lítið komið
nálægt stjórnmálum. Besti
árangur slíks framboðs á
lýðveldistímanum fram
að þessu var í kosningunum 1983 þegar
Kvennalistinn fékk
þrjár
konur
kjörnar
á þing.

Höldum okkur við grasrótarframboðin.
Ástþóri Magnússyni er ekki fisjað
saman hvað frumlegan málflutning
snertir. Í Sjónvarpinu á sunnudag gerði
Ástþór fálæti fjölmiðla í sinn garð að
umtalsefni og kvartaði sáran yfir að
hafa ekki hlotið náð fyrir augum Egils
Helgasonar. Til að leggja áherslu á mál
sitt sturtaði Ástþór nokkrum eplum
úr poka á borð og einni appelsínu.
Eplin áttu að fyrirstilla viðtölin sem
Borgarahreyfingin fékk hjá RÚV fyrir
kosningar en appelsínan táknaði
viðtalið sem Lýðræðishreyfingin fékk. Þetta var
óheppilegur gjörningur hjá
Ástþóri. Hann var jú að bera
saman epli og appelsínur.
bergsteinn@frettabladid.is

Með vor í brjósti
N

ú þegar úrslit alþingiskosninga liggja fyrir má vel taka
undir með þeim sem sagði að einsleitnin á löggjafarsamkomunni
væri á undanhaldi. Meðal nýrra
þingmanna eru skáld og rithöfundar, hagfræðingar, þjóðfræðingur, skipulagsfræðingur, markaðsfræðingur, dýralæknir, bóndi,
skipstjóri, og margt fjölmiðlafólk.
Ég hefði vel getað hugsað mér iðnaðarmenn í þessum hópi, til dæmis
húsasmíðameistara eða múrarameistara. Menn sem eru að gera
hlutina, ekki markaðssetja þá, tala
um þá eða skrifa um þá, þó að það
sé að sjálfsögðu bæði gott og gagnlegt.
Úrslit kosninganna eru rökrétt
framhald af umróti síðustu mánaða. Maður hlýtur að samgleðjast Steingrími og Jóhönnu, hvar í
flokki sem maður stendur. Hvorugt þeirra hefur stundað persónulegar vinsældaveiðar í sinni pólitík. Jóhanna, sem alltaf er sjálfri
sér samkvæm, stendur nú í stafni
þegar jafnaðarmenn ná þeim
áfanga að verða stærsti stjórnmálaflokkur á landinu, og 43 prósent þingmanna eru konur. Ekki
er lengur hægt að vísa eingöngu í
landsfeður á hátíðarstundum. Nú
er komin landsmóðir.
Ég sá Steingrím Sigfússon fyrst
fyrir mörgum árum á pólitískum
kappræðufundi í Sigtúni. Við Ingi
R. Helgason sátum saman aftast í
salnum og fylgdumst með frammistöðu okkar liða. Steingrímur steig
í ræðustól og hóf mál sitt, vígreifur, flóðmælskur, með hnefann
á lofti og talaði af meira offorsi
en ég hafði áður orðið vitni að.
„Hvaða maður er þetta? Er hann
galinn?“ spurði ég Inga, sem hafði
gaman af tilþrifunum hjá sínum
manni og sagði mér deili á honum.

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Niðurstöður
kosninganna
Löngu síðar sátum við Steingrímur saman í stjórn Ríkisspítalanna
í fjögur ár. Sá Steingrímur virtist
óskyldur þessum í ræðustólnum.
Málefnalegur, kurteis og hreinskiptinn. Einstaklega þægilegur maður. Hann er enn vígreifur
í ræðustól, og finnst það greinilega gaman, en Hreyfingin hans er
orðin að fjölmennum og sigursælum stjórnmálaflokki. Það er afrek.

Lán eða ólán
Lífið er svo skemmtilega óútreiknanlegt að maður getur aldrei vitað
hvort það sem hendir mann er lán
eða ólán. Dæmin um þetta eru alls
staðar í kringum mann. Uppsögn
eða ólán getur snúist upp í að vera
það besta sem fyrir mann hefur
komið og mannvirðingar eða happ
geta gert líf manns mun erfiðara
en það hefði annars orðið.
Ég er þannig ekki viss um að
útkoma Sjálfstæðisflokksins í
kosningunum sé vond fyrir flokkinn þegar til lengri tíma er litið.
Forystan er sterk og samhent og
flokkurinn mun endurnýjast við
að hugsa alla hluti upp á nýtt.
Frammistaða vinstri stjórnarinnar
mun þó ekki aðeins ráða miklu um
framtíð vinstri flokkanna, heldur
líka Sjálfstæðisflokksins. Allt er í
raun í umpólun á vissan hátt.

Tími umburðarlyndis
Óvissa um alla hluti hefur skapraunað almenningi ómælt. Það
er léttir að úrslit kosninga liggja
nú fyrir og það verður líka léttir
þegar ný ríkisstjórn tekur til
starfa, hvernig sem hún verður.
Allir stjórnmálaflokkar hljóta að
leggja sitt af mörkum til að óvissu
sé eytt á sem flestum sviðum svo
að uppbygging í einhverri mynd
geti hafist sem fyrst. Og einhvern
veginn finnst manni pólitískir
andstæðingar ekki fráhverfir því
að vinna saman þegar svona mikið
liggur við. Sumir virðast að vísu
eiga erfitt með að rykkja sér út
úr formælingahlutverkinu, en það
fer að verða gamaldags.
„Nú er tími umburðarlyndis,“
sagði Ögmundur hjá Agli, og eiginlega er kominn tími til að menn
þjóni lund sinni einhvern veginn
öðruvísi en með hrakyrðum um þá
sem velja aðra slóð en þeir sjálfir.
Mergjað orðfæri sem menn halda
að upphefji þá, afhjúpar oftast
minnimáttarkennd sem reynt er
að breiða yfir með því að beina
athygli umhverfisins að tilbúnum
vanköntum annarra.
Næstu mánuðir og ár skera úr
um hvernig okkur tekst að vinna
úr yfirstandandi hremmingum.
Þó að útlitið sé svart er mörgum
létt. Tilveran er einhvern veginn
meira normal. Við erum miklu
nær því sem skiptir máli þegar
allt kemur til alls. Við erum nær
jörðinni.
Það var gaman að sjá stjórnmálaforingjana í lokaþættinum
hjá Agli. Menn voru í góðu jafnvægi og virtist líða vel þrátt fyrir
svefnleysi og álag. Enda heyrði ég
ekki betur en Egill kveddi þá með
orðunum: „Vor í öllum brjóstum?“
Er það ekki málið?

Mannvænt á höfuðborgarsvæðinu
erum við nú að njóta á Austurlandi með
álverinu á Reyðarfirði þrátt fyrir öfgafullar hrakspár um hið gagnstæða. Suðurnesjafólk bindur eðlilega bjartar vonir við
að fá álver sem styrkir atvinnulífið á sínu
svæði. Slíkar væntingar búa einnig með
að er orðið íslenskt náttúrulögmál, að
fólkinu sem býr á Norðurlandi og engin
ef álver er byggt í nágrenni Reykjaástæða er til að óttast að mengun verði
víkur, þá er það hið besta mál. Sérstakmeiri á Bakka en í Helguvík, Straumsvík
lega mannvænt sem veitir trausta atvinnu,
eða Hvalfirði. Munurinn er einvörðungu
umhverfisvænt af því að það mengar lítið,
sá, að fyrir norðan er einhæfara atvinnulíf
búsetuvænt og styrkir afkomu þjóðarinn- GUNNLAUGUR
STEFÁNSSON
og búseta fólksins á þar í vök að verjast.
ar. En ef einhverjum dettur í hug að staðTraust atvinna er forgangsmál. Virkjun orksetja slíka verksmiðju á landsbyggðinni þá gilda
unnar er því grundvöllur til nýsköpunar. Bygging
önnur viðhorf og rök. Fjölmargir höfuðborgarbúar
og rekstur álvera hefur reynst vera raunhæfur
rísa þá upp til kröftugra mótmæla og fá skyndikostur í boði með samstarfi við erlenda fjárfesta.
lega útrás fyrir einstaka umhyggju sína fyrir
Mikilvægt er að leitað sé allra leiða til að auka
umhverfi og náttúru. Þá er eitthvað allt annað
fjölbreytni með hagkvæmum og umhverfisvænbetra fyrir landsbyggðarfólk en álver. En breið
um öðrum kostum. En þegar á reyndi þá var þetta
samstaða virðist vera um byggingu álvers í Helgu„eitthvað annað“ lítið meira en orðin tóm. Auðvík og engin mótmæli á ferðinni. Það er mikill viðvitað vonum við að það geti breyst. Austfirðingar
snúningur frá háværum mótmælum margra höfuðbiðu í 30 ár eftir efndum margvíslegra loforða um
borgarbúa vegna byggingar álvers á Reyðarfirði.
stórtæka atvinnusköpun. Af þeirri reynslu verður
Engum dylst að öll álverin á suðvesturhorninu
að læra sem hvorki Húsvíkingum né öðru landsog orkuvæðingin þeim tengd er kjölfesta þar
byggðarfólki verður lengur boðið upp á. Það skiptí atvinnulífinu. Það reyndi ég sjálfur í mínum
ir máli að fólki sé ekki mismunað eftir búsetu.
gamla heimabæ, Hafnarfirði, þegar álverið í
Straumsvík hóf starfsemi, sem fól í sér mikil og
Höfundur er sóknarprestur í Heydölum.
jákvæð umskipti fyrir lífskjör fólks. Sömu áhrifa

UMRÆÐAN
Gunnlaugur Stefánsson skrifar um
álver

Þ

... í nýjum umbúðum
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Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Langar þig að breyta
mataræðinu til batnaðar?
Inga Kristjánsdóttir, næringarþerapisti D.E.T.
leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu auðvelt
það er í raun að breyta mataræðinu til batnaðar.

Þriðjudaginn 5. maí kl. 20-22
í Heilsuhúsinu Lágmúla
og mánudaginn 18. maí kl. 20-22
í Heilsuhúsinu Akureyri
Verð kr. 3.500.- Upplýsingar og skráning í síma 899 5020 eða á eig@heima.is

Námskeið um ræktun matjurta og
kryddjurta til heimilisnota
Heiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta á
grænmeti og kryddjurtir sér til gagns og ánægju.

Miðvikudaginn 6. maí kl: 20-22
í Heilsuhúsinu Lágmúla
Verð kr.3.500.- Námskeiðið er opið öllum en
áhugasamir skrái sig á lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300 milli kl:10-18 alla virka daga.

Jóhanna Rakel hefur æft fimleika frá því hún man eftir sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Langar að ná sem lengst
Jóhanna Rakel Jónasdóttir úr Ármanni hlaut á dögunum titilinn Norðurlandameistari á jafnvægisslá.
Árangurinn þakkar hún þrotlausum æfingum frá blautu barnsbeini og er hún hvergi nærri hætt.
Hin fjórtán ára Jóhanna Rakel
Jónasdóttir er nýr Norðurlandameistari á jafnvægisslá en hún tók
þátt í Norðurlandamótinu í fimleikum sem fram fór í Svíþjóð á dögunum. Hún byggði æfingar sínar á
ballettsporum, hoppum, flikkum og
heljarstökkum og féllu þær í góðan
jarðveg.
Fimi Jóhönnu Rakelar kemur
ekki af sjálfri sér. Hún æfir með
Ármanni sex sinnum í viku og að
jafnaði fjóra tíma í senn. „Ég hef
ekki mikinn tíma aflögu fyrir vinina en ég læt mig hafa það enda
er góðan félagsskap að hafa í

Ármanni,“ segir Jóhanna Rakel
sem hefur æft fimleika síðan hún
man eftir sér. „Ég byrjaði í Bandaríkjunum en æfði svo bæði með
Ármanni og Gerplu hér heima. Þá
æfði ég í Rússlandi, þar sem ég var
búsett með foreldrum mínum um
tveggja ára skeið, og var það mikil
reynsla.“
Á Norðurlandamótinu keppti
Jóhanna Rakel í stökki, á tvíslá,
jafnvægisslá og gólfi, en jafnvægissláin er hennar besta áhald. Spurð
segir hún vitaskuld erfitt að halda
jafnvæginu en að það komi með
þrotlausum æfingum. „Svo er líka

mjög mikilvægt að vera vel upplögð
og vel sofin,“ bætir hún við.
Jóhanna Rakel hefur sett sér
háleit markmið og ætlar að reyna
að ná sem lengst í fimleikaheiminum. Hún segir flestar stelpur detta
úr keppnisformi á milli sautján og
tuttugu ára og má því segja að hún
sé á tindi ferilsins. Hún er afskaplega ánægð með árangur Ármanns
á Norðurlandamótinu en félagið
var í þriðja sæti í liðakeppninni
auk þess sem Embla Jóhannesdóttir, liðsfélagi hennar, varð í þriðja
sæti í öllum fjórum keppnisgreinunum samanlagt. vera@frettabladid.is

VÍSINDI Á VORDÖGUM, árleg kynning á vísindastarfsemi á
Landspítala, verður 29. apríl til 7. maí. Í K-byggingu verður þessa daga
sýning þar sem um 350 vísindamenn á Landspítala og samstarfsmenn
þeirra kynna á rúmlega 100 veggspjöldum niðurstöður rannsókna
sinna. Nánar á www.lsh.is
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Næstu fyrirlestrar og námskeið
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Edda Björgvins leikkona

02. maí Hláturfundur Hláturkætiklúbbsins

(ÎFUM B¾TT VIÈ
NÕJUM VÎRUM

Ásta VAldimarsdóttir hláturjógakennari
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07. maí Hvað er málið með aukakílóin?

05. maí Heilun - Hvað er það?
Kristján Haraldsson heilsuráðgjaﬁ
Matti Ósvald heilsuráðgjaﬁ

12. maí Góð heilsa er auðveldari en þú heldur

www.madurlifandi.is

Matti Ósvald heilsuráðgjaﬁ

Ertu með eitthvað
gott á prjónunum? Auðveldar svefnSveinbjörn með svefngreingartækið sem er komið á markað.

Sjálfboðaliðar í Kópavogsdeild Rauða krossins prjóna
og sauma ungbarnaföt fyrir börn í neyð. Hópurinn,
sem kallast Föt sem framlag , mun hittast næst og
prjóna í sjálfboðamiðstöðinni Hamraborg 11, 2. hæð,
miðvikudaginn 29. apríl. kl. 15-17.

5NDIRFÎT

Á staðnum verða prjónar, garn og gott fólk sem hittist
reglulega og lætur gott af sér leiða. Velkomið er að
taka með sér eigið prjónadót. Þeir sem vilja gefa garn
í verkefnið vinsamlega hafið samband. Kaffi á könnunni og með því.
Allar nánari upplýsingar í síma 554 6626.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11 opið virka daga kl.10-16 sími 554 6626
kopavogur@redcross.is redcross.is/kopavogur
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Auglýsingasími

/PIÈ  
6IRKA DAGA

– Mest lesið

Algerlega
ný hönnun
heyrnartækja.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

greiningu barna
Nýtt svefngreiningartæki íslenska fyrirtækisins Nox Medical er komið á markað. Tækið er fyrirferðarminna en áður hefur þekkst.
Tímamót urðu hjá íslenska svefngreiningarfyrirtækinu Nox Medical nýverið þegar svefngreiningarbúnaður þeirra, sem er
fyrirferðaminni en áður hefur
þekkst, kom á markað. Þessi nýi
svefngreiningarbúnaður er nú seldur jafnt til notkunar á fullorðnum
og börnum. Svefngreiningarbúnaðurinn hefur verið í sölu í Evrópu,
en nýlega var gerður samningur
við bandaríska fyrirtækið Cardinal Health um dreifingu á búnaðnum í Bandaríkjunum.
„Á árunum 1993-2006 varð til
mikil þekking í svefnrannsóknargreininni á Íslandi, en margir þeir
sem koma að Nox Medical tóku
þátt í uppbyggingu svefngreiningarfyrirtækisins Flögu á sínum
tíma,“ nefnir Sveinbjörn Höskuldsson, framkvæmdastjóri Nox Medical, sem stofnað var árið 2006.
Hann bætir við að allir starfsmenn
fyrirtækisins eigi langa starfsreynslu að baki.
„Svefnsgreining er ný grein,“
útskýrir Sveinbjörn, og áréttar að
það hafi ekki verið fyrr en seint á
níunda áratugnum sem farið var að
meðhöndla fólk með svefntruflanir
að ráði. „Um fimm prósent fullorðinna eru með kæfisvefn og allt að
ellefu prósent barna eru með öndunartengdar svefnraskanir,“ bendir hann á og bætir við til frekari
skýringar að talað sé um að allt
að 30 prósent fullorðinna upplifi
svefnleysi sem vandamál.
Sveinbjörn segir það algengt að
fólk leiti sér ekki aðstoðar fyrr en

einkenni séu farin að hafa veruleg
áhrif á líf þess. Enda geri margir sem eigi við svefnvandamál að
stríða sér ekki grein fyrir því að
þeir séu þjakaðir af kæfisvefni.
„Ómeðhöndlaðar svefntruflanir
geta leitt til alvarlegra sjúkdóma,“
bendir Sveinbjörn á og tiltekur sjúkdóma eins og hjartabilun,
heilablóðfall, háþrýsting og sykursýki sem dæmi.
„ K æfisvefn tengja f lestir
við hrotur,“ nefnir Sveinbjörn
og útskýrir: „Í svefni slaknar á
vöðvunum í hálsinum sem veldur þrengingu í öndunarveginum.“
Svefngreiningarbúnaðurinn getur
þannig greint á hvaða stigi sjúkdómurinn er.
Úrræðið við kæfisvefni er láta að
sjúklinginn sofa með öndunarvél,
og í vægari tilfellum á sjúklingur
kost á að nota sérstakan góm sem
heldur öndunarveginum opnum. Í
tilfellum barna eru hálskirtlarnir oftast teknir. Svefntruflanir
barna geta haft alvarleg áhrif á
þau. „Svefntruflanirnar geta valdið ýmsum hegðunarvandamálum.
En algengt er að börn sem hvílast
ekki eðlilega séu álitin ofvirk og
með athyglisbrest,“ nefnir Sveinbjörn. Svefnleysið getur nefnilega
dregið úr námsgetu og almenn
veikindi geta farið að aukast.
Búnaðurinn er hannaður með
það fyrir augum að sem minnst
sé af leiðslum og skynjurum, með
því verða óþægindi barnsins mun
minni á meðan á mælingu stendur.
vala@frettabladid.is

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim.
be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki
be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Heyrnarþjónustan

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is

Tímapantanir 534 9600

MISTY
Gó jónusta - fagleg rágjöf
Laugavegi 178, 105 R
sími 551-3366 - www.misty.is
opi mán-fös 10-18, lau 10-14

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Escord
felgum á 10 þ. 2 stk 185/70 14“ á 5þ.
og 2 stk 235/70 15“ á 5 gata álfel. á
10þ. 3 stk naglad. 225/60 15“ á 5 gata
felgum á 15þ. S. 896 8568.

Fjórhjól

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

Renault Laguna ‘99 2.0 ssk., nýsk. Ek.
170þ. Ásett verð 470þ. Tilboðsv. 270þ.
S. 868 4281.

GÓÐAR VESPUR Á GÓÐU VERÐI.
MARGIR LITIR Í BOÐI. VERÐ AÐEINS
199.999. HAGKAUP GARÐABÆ 563
5000.

Bílaþjónusta

Reiðhjól
Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300
Nissan Micra, árg 2004, ek:80þ.km,
bsk, heilsársdekk ofl. Verð:790þ.
Áhvílandi:790. afb:24þús á mánuði.
Upplýsingar í síma 588-5300 eða á
www.netbilar.is

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

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

0-150 STAÐGREITT!!!

Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel.
Nán.uppl.í s.661 2222
Range Rover Sport HSE V8TD Diesel árg
2007 ekinn 40Þ. km. Einn með öllu.S.
898 2811

555 6666

Tilboð
kr.215.000
Álborð
2,51x1,31x0,35mtr.
750kg.
kerra,13“dekk. Brimco ehf. Háholti 18
Mosf. s.894-5111 www.brimco.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

Jeppar

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Til sölu Toyota Yaris árg.’05 ek 71 þ.
bsk., 5 dyra, álfelgur, listav. 1.120 tilboðverð 930 þús. S. 868 2352.
Nissan Micra ‘96 1.3 v. 150þ. Subaru
Impresa ‘98 2.3 v. 170 þ. S. 867 0830.

0-250 þús.

Tilboð 190 þúsund!

Daewoo Lanos E-tec, 16v, árg 2000,
svartur, 5d, ek. 170 þús. Með skoðun.
Listaverð 380 þús, tilboð 190 þús. S.
841 8955

3 stk. Peugeot 306 station ‘98-’99,
eknir frá 90-160 þús. 1,6 vél, 5 gíra.
Verð fyrir alla 150 þús. Bílarnir fara ekki
í gang. Uppl. í s. 861 7600.

Vörubílar

Bílar til sölu

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

3 bílar á verði eins !

Kawasaki Mean Streak 1600 árg 2005
nýtt á götu 2006 ekið 920.Verð 1.250þ.
S.898 2811

Kawasaki VN 900 custom, árgerð 2007
ekið 7300 km. Hiti í handföngum,
bogar og nýtt ,endurbætt sæti. gripurinn alltaf geymdur inni og vel strokinn.
möguleiki að yfirtaka lán . verð c.a
1200 þús S. 695 2606 & 864 6555

HOBBY 560 UKF PRESTIGE. 100% Lán
Árg 2006. Verð 2.795. þús Rnr.102260
100% Lán. Sími: 577 4747
Óskum einnig eftir hjólhýsum á skrá.

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.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þjónusta

¶ARF AÈ FARA AÈ HUGA AÈ VIÈHALDI ¹ HÒSINU 
%R KOMINN TÅMI ¹ AÈ M¹LA 
Honda Shadow 750 American Classic
Eidition árg 1998 ekinn 3700.Eins og
nýtt.Verð 690þ.S. 898 2811

3 stk. Peugeot 306 station ‘98-’99,
eknir frá 90-160 þús. 1,6 vél, 5 gíra.
Verð fyrir alla 150 þús. Bílarnir fara ekki
í gang. Uppl. í s. 861 7600.

1-2 milljónir

Hreingerningar

Mótorhjól

Nubira árg.’03,Verð.250.000 isk .VW
Bora’02,sjalfsk Simi 616 3078
Til sölu WV Polo. Selst ódýrt. Uppl. í s.
891 9847

HOBBY 560 KMFE EXCLUSIVE. Árgerð
2007 . Verð 2.990. þús 100 lánamöguleiki Rnr.127470 Sími: 577 4747
Óskum einnig eftir hjólhýsum á skrá.

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

Stórútsala! Opel Astra ‘98 ek. 126þ.
v. 98þ. Plymouth Breeze ‘ 96 4d. 5g.,
nýsk. v. 115þ.S. 844 6609 & 845 4072.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

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

3 bílar á verði eins !

Subaru Legacy árg.’94 mjög góður bíll.
Verð 190 þúsund. Sími 898-0187

AUDI A6 Dísel, ek 225.þ km, 2.5L
sjálfskiptur, 150 Hestöfl, Verð 950.þ
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 5672700

Hjólbarðar

Hópferðabílar

Renault Laguna St árg’99 ný tekinn í
gegn, nýsk’10. V. 250 þ. S: 868 7188.

PORSCHE 968 CS, árg 3/1992, ek 140.
þ km, 3.0L 240 Hestöfl, Sjálfskiptur
steptronic, Eins og nýr, Verð aðeins
1.490.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S.
5672700

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Hjólhýsi

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Óskum eftir öllum gerðum og tegundum af vélhjólum í sýningarsal okkar að
Fosshálsi 27 vegna mikillar eftirspurnar.
Einnig hægt að skrá vélhjólin á hofdabilar.is

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

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s.
868 8565.

Óska eftir bíl allt að 250þ staðgreitt,má
þarfnast lagfæringar uppl í sima
8636316

Notaðir varahlutir

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

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

Kerrur

Óska eftir bíl.....

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

Varahlutir

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.

fyrir allt að 150þúsund má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 843 9018.
Fjarstýrðir bensínbílar í miklu úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587
0600, www.tomstundahusid.is

Sumard. á felgum, 4ra gata Hankook
165/80 R13, sem ný. V. 20þ. S. 897
2771.

Langar þig að hjóla ?

Erum með BMW GS 650 og Yamaha
XT660 til leigu. Erum einnig með 50cc
vespur til leigu(bílpróf dugar) www.
bluemountain.is Rofabær 9, S.578
7860 S. 821 6386

Yamaha YZF-R6 árg.’06. V. 750þ. Létt og
kraftmikið hjól. Uppl. í s. 698 3200.

4ÎKUM AÈ OKKUR 
-ÒRVIÈGERÈIR ÚOTUN MÒRHÒÈUN
ÚÅSALAGNIR ÒTI INNI OG ÖAKM¹LUN
SPÎRTLUN OG ÚEIRA
+OMUM OG GERUM TILBOÈ YKKUR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU
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Garðyrkja

Múrverktakar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

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

Tökum að okkur að klippa - RUNNA LIMGERÐI & FELLA TRÉ. S. 699 8509.

Trjáklippingar

Rafvirkjun

Evrur óskast

Stífluþjónusta

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

Óskast keypt

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

Bókhald

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

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

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Málarar

Nudd

Óska eftir ca 6 metra langri bátabryggju
á hjólum. (Með dráttarbeisli) S. 690
0668.

Whole body massage. Tel. 849 5247.
Excellent whole body massage for
you!S.8227301

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.

Önnur þjónusta

Whole body massage. S. 841 8529.

Óska eftir notuðum garðáhöldum,
gróðurhúsi og kamínu. Uppl. í s. 588
0848 / 567 1640

Spádómar

Heimilistæki

Spálínur Sjáandans

Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, sanngjarnt verð!
Uppl. í s. 695 1918

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 1921 þri.-fim

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

Diddý 908 2507 kl. 22-24

Þvottavél, ísskápur, stólar, borð, borðbúnaður og tölvur til sölu. S. 861 5718

Sjónvarp
Notað sjónvarp til sölu. Uppl. í s. 553
2777.

Sunna 908 2407 kl. 14-23

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

Tölvur

Spádómar og ráðgjöf

Er tölvan biluð?

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

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095

Búslóðaflutningar

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

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

Til bygginga

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.

Byggingarefni - Lagersala

Einangrun, hurðir inni og úti, 27x120
gagnvarið pallaefni, utanhúss timburklæðning 27x155, plötur, timbur, staðlaðir gluggar o.fl. o.fl. S. 845 0454.
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Húsaviðhald
Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869
3934.
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
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

Garðyrkja

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

Þjónusta

Óska eftir ódýrum utanborðsmótor, 60100hö. Uppl. í s. 896 2888.

Til sölu

Vinnuskúr, steypumót og lítil Krani til
leigu eða sölu líka til sölu saunuklefi,
flugabúr og nagdýrsbúr á sama stað
vantar garðskál 4-12m2 S6982261

Verslun

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

Mikið úrval af vörum úr saltkristal.
ditto.is. Smiðjuvegi 4 (græn gata)
Kópavogi Sími 517-8060

HVH Verk ehf /
Parketlögn ehf

Tökum að okkur öll stærri og minni viðhaldsverkefni úti og inni, slípum parket
og sólpalla gerum föst verðtilboð ykkur
að kostnaðarlausu. Lærðir húsasmiðir
með margra ára reynslu. Mjög góð
meðmæli. Uppl: 893 0174.

Glerjun og gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga
og hurðaþjónunstan sími 895 5511
- smidi.is
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.
Mikið magn af stillönsum til leigu til
notkunar í lengri tíma til viðhaldsverkefna og annarra. Sanngjörn leiga. Uppl.
í s: 865-3414

Hringstigi til sölu. Hæð 265 Þvermál
120. Selst á hálfvirði. S. 898 2125.

Ólöf spámiðill

Er á landinu. Leiðsögn, spádómar.
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23,
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

Heilsuvörur

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Lekur þakið ?

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

Húsaviðgerðir

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

Iðnaður
Pípulagnir

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

Til sölu

Stigamaðurinn ehf.

Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.

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

Lifðu lífinu lifandi! Góð heilsa og
fjárhagslegt sjálfstæði. Pantaðu frían
prufupakka. Heiðar Birnir, sjálfstæður
dreifingarðaili Herbalife. heidarbirnir@
internet.is S. 618-0317.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
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HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og
góð þjónusta! www.betriheilsa.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri.
Erla Bjartmarz S. 899 4183

Til leigu 3 herb. 95 fm íbúð í
Álfkonuhvarfi í Kópavogi. Laus strax.
S. 898 2811.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Líkamsrækt
Nokkur alvöru líkamsræktartæki til
sölu. S. 861 5718

Húsnæði í boði

Nudd
Frábært nudd, fantastic massage. S.
692 2352.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddbekkur með lyftu, togbekkur og
lakageymslur og skápur til sölu. S.
861 5718

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox
og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Góð
tilboð í gangi. Opið frá kl. 12.00 og
frameftir alla daga nema sunnud. Vaida
kemur þ. 29. þ.m. S. 823 8280.

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

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

Til leigu lítil stúdíóíbúð á Grettisgötu (
jarðhæð). Tilboð óskast. Uppl. í síma
899 1089 og 895 6126

180 fm einbýli til leigu í 203 Kóp.
Glæsileg staðsetning, stór lóð, 3 svefnherb. Leiga 190 þ. á mán. + rafm. og
hiti. Uppl. í s. 896 5430.

Ökukennsla.
Akstursmat .
Endurtökupróf. S. 893 4515.

3-4 herb. íbúð á efstu hæð í 3býli í 108
Rvk. V. 110þ. á mán. Langtímaleiga.
Trygging er skilyrði sem samsvarar 3
mán. leigu í formi bankaáb. S. 660
4545, Sveinn.
Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk.
Uppl. í síma 895 0482.

Íbúð óskast fyrir 63 ára einstakling.
Fyrirframgr. mögul. Uppl. í s. 847 5545.
Örugga leigjendur vantar 4-5 herb
íbúð í Grafarvogi, Borga, Víkur,
Engja eða Rimahverfi. uppl í síma
8649844/8961844

geymslur.com

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

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,

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Einkamál

Matreiðslumaður
Veitingastaður óskar eftir matreiðslumanni.
Uppl. í s. 617 1111.

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

www.geymslaeitt.is

Sumarbústaðir

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

www.buslodageymsla.is

MegaStore í Smáralind leitar eftir verslunarstjóra og öðru starfsfólki. Ekki
er um sumarstörf að ræða. Vinsaml.
sækið um á www.megastore.is uppl. í
síma 660 5400.

Gisting

Potrzebujemy kobiety do pracy (filetowanie). Zapewniamy zakwaterowanie. Blizsze informacje pod nr tel.
567 7040

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

Tilboð óskast i tæplega 20 m2 vandað
timburhús. Sjá nánar á www.skot-sfs.is
45fm sumarbústaður til sölu í Húsfelli.
V. 9,8 m. Uppl. í s. 895 2490 & 821
4577.

Atvinnuhúsnæði

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Gista.is / S. 694 4314

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

www.leiguherbergi.is

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

Vantar vana pappalagningamenn. Uppl.
í s. 896 4947.
Vantar góðan og vanan úthringjara í
mjög vel launaða vinnu 3-4 kvöld í
viku. Góð aðstaða í boði og bónusar ef
vel gengur. Nánari uppl. gefur Ingvar í
s. 822 7300.

Garðavinna

Heiðarlegt, duglegt fólk óskast í sumarstarf. Verða að geta hafið störf strax.
Bílpróf ekki skilyrði. Umsóknir á gardlist@gardlist.is
Ísl hjón á Englandi óska e stúlku,
>19, t.a gæta 1 og 3 ára drengja.
DrMatthildur@msn.com

Um 60 fm 2ja. herb. íbúð á jarðhæð í
einbýli við mjódd, sér inngangur. 85 þ.
Laus, reglusemi áskilin. S. 660 3820.

Gisting

Truck driver with experience looks for a
job. I have certifications of store house
manager and other. Con. 823 5585/
wieczek85@wp.pl

Húsnæði óskast

TIL LEIGU.

Laugavegur 143. Laust stórt herbergi
40.000 & herb. 25.000 Kristinn 895
2138.

Maður með skipstjórnarréttindi, vanur
öllum bolfiskveiðum óskar eftir plássi
sem fyrst. Uppl. í s. 862 4249

Starfskraftur óskast
Til afgreiðslustarfa í bakarí í
Breiðholti. Vinnutími 12:0018:00 og aðra hvora helgi.
Íslenskukunnátta skilyrði. Ekki
yngri enn 20 ára.
Upplýsinga í síma 820 7370
eftir kl. 15.

Til leigu ný, glæsileg 108 fm, 3ja herb
íbúð í Garðabæ, fyrir 50 ára og eldri.
Eikarparket á gólfum. Íbúðin er laus nú
þegar. Upplýsingar í síma 693-7304

Til leigu ný 2ja herb. íbúð í miðbæ
Reykjavíkur. Reglusemi og snyrtimennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla.
Uppl. í s. 897 9390 og 896 1306.

Atvinna óskast

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

25 fm stúdíóíbúð til leigu í Hfj. Internet,
allt innifalið. Leiga 50 þús. Uppl. í s.
770 5451

2 íbúðir til leigu í Súðarvogi. Önnur 4
herb. en hin 3 herb. Leigist til 1. ágúst.
s.865-3414

Ökukennsla

Eitt stórt herbergi til leigu með öllu og
frítt internet í Garðabæ. S. 615 4775 &
847 7147.
Nýlega standset 65 m2 íbúð í einbýlishúsi í seljahverfi hagstæð leiga fyrir
rétta aðilan S 6982261

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

Starfskraftur óskast
Til afgreiðslustarfa í bakarí
í Kópavogi. Vinnutími 7:3013:00 og aðra hvora helgi.
Íslenskukunnátta skilyrði. Ekki
yngri enn 20 ára.
Upplýsinga í síma 820 7370
eftir kl. 15.

Falleg 5 herb. sérhæð í Hlíðunum, langtímaleiga, leigist með fallegum húsgögnum, laus strax, uppl, s: 8636190

www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum.
LR- kúrinn er ótrúlega einfaldur og
öflugur. Engin örvandi efniþ Dóra 8692024 www.dietkur.is

Geymsluhúsnæði

Lækkað verð!

Höfum til leigu bil 135,8 fm að Fosshálsi
27, 110 RVK., jarðhæð. Til afhendingar
strax. 950 kr. + vsk. per fm.

Reynir, hvar ertu? Við hittum þig aðf.
nótt laug. 25/4 á Apótekinu og á
Bæjarins bestu.Viltu senda mér póst á
nyttogspennandi@gmail.com.

Tilkynningar
Atvinna í boði

S. 577 4747 eða á hogni@hofdabilar.is
TIL LEIGU 70m2 nýl. iðnaðarbil í
Garðabæ stór hurð næg stæði v. 85þ.
p. mán. 892 7858
Til leigu 100fm h við Ingólfstorg sem
hægt er að leigja í einu lagi eða
skipta í 4 einingar+eld og bað uppl í
s8964630

Ís-mál ehf.
Óskar eftir málurum eða mönnum vönum málningarvinnu.
Eingöngu vanir menn koma til
greina.
Uppl. í s. 898 3123.

Þjónusta

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA
¹ ÙSKVEIÈI¹RINU 
&ISKISTOFA AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM ÒTHLUTUN
BYGGÈAKVËTA TIL ÙSKISKIPA FYRIR EFTIRTALIN BYGGÈALÎG
3KAGAFJÎRÈUR 3AUÈ¹RKRËKUR (OFSËS
5M ÒTHLUTUNARREGLUR Å OFANGREINDU BYGGÈALAGI VÅS
AST TIL REGLUGERÈAR NR   JÒNÅ  AUK SÁR
STAKRA ÒTHLUTUNARREGLNA Å HLUTAÈEIGANDI BYGGÈALAGI
SBR AUGLÕSINGU NR  Å 3TJËRNARTÅÈINDUM
¶ESSAR REGLUR ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU &ISKI
STOFU WWWÙSKISTOFAIS 5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL
&ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMA
SÅÈU STOFNUNARINNAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ
 MAÅ 
&ISKISTOFA  APRÅL 
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Innilegar þakkir færum við öllum þeim er
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa, langafa
og langalangafa,

Einars Kristmundssonar
Rauðbarðaholti, Dalabyggð.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilisins
Silfurtúns í Búðardal og starfsfólks Dvalar- og
hjúkrunarheimilisins Barmahlíðar á Reykhólum
fyrir kærleiksríka umönnun.
Guðrún Jóhannesdóttir
Monika B. Einarsdóttir
Kristbjörg M. Einarsdóttir
Jóhanna B. Einarsdóttir
Anna B. Einarsdóttir
Georg B. Einarsson
Ásta B. Einarsdóttir
og fjölskyldur þeirra.

Halldór Gunnarsson
Ágúst Árnason
Sæmundur Jóhannsson
Samúel Ágústsson

JAY LENO ER 59 ÁRA Í DAG

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Björg Hallvarðsdóttir,
Höfðagrund 10, Akranesi,
áður Bræðraparti, við Breiðargötu,

lést á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 23. apríl.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju fimmtudaginn 30.
apríl kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Sjúkrahús Akraness.
Anna K. Skúladóttir
Jón I. Haraldsson
Lárus Skúlason
Málfríður G. Skúladóttir
Gísli H. Hallbjörnsson
Skúli Skúlason
Margrét G. Rögnvaldsdóttir
Guðmundur Skúlason
Guðrún Ísleifsdóttir
Hallveig Skúladóttir
Stefán Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Maður getur ekki verið
reiður lengi við einhvern
sem fær mann til að hlæja.“
Spjallþáttastjórnandinn
Jay Leno hefur stjórnað The
Tonight Show í 17 ár. Hann
hættir í lok maí þegar Conan
O’Brian tekur við. Í haust fer
hann af stað með nýjan þátt,
The Jay Leno Show.

timamot@frettabladid.is

Bjarni Jónsson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,
Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
sýndu okkur samúð og hlýhug í veikindum
og við andlát okkar ástkæra,

Ævars Rögnvaldssonar
frá Blönduósi.

Sérstakar þakkir til Hlyns Grímssonar læknis fyrir
umhyggju hans og vináttu, hjartans þakkir til starfsfólks Landspítalans við Hringbraut, starfsfólks
Landspítalans í Kópavogi og starfsfólks heima-hlynningar Landspítalans fyrir góða umönnun.
Guð veri með ykkur öllum.

Hannes Þorsteinsson,
fyrrverandi aðalféhirðir Landsbanka
Íslands, áður til heimilis að
Melhaga 6, Reykjavík,

lést á Dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund laugardagskvöldið 25. apríl sl.
Hjörtur Hannesson
Sigrún Axelsdóttir
Guðrún Hannesdóttir
Vilhjálmur Þór Kjartansson
Una Hannesdóttir
Geir Ingimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.
MYNDLISTARMAÐUR Gunnar Karlsson er fimmtugur í dag en hann
er lesendum Fréttablaðsins að góðu kunnur fyrir skemmtilegar skopmyndir í laugardagsútgáfunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Elín Sólveig Grímsdóttir
Svavar Geir Ævarsson
Sigríður Inga Elíasdóttir
Jóhann Þór Ævarsson
Guðrún Dagbjört Guðmundsdóttir
Helga Sigríður Ævarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

GUNNAR KARLSSON: FIMMTUGUR
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Helga Jónsdóttir
Kleppsvegi 62,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bryndís Guðmundsdóttir
Bólstaðahlíð 41, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakots, sunnudaginn 26. apríl.
Hildur Pálsdóttir
Gísli Pálsson
Katrín Pálsdóttir
Ingibjörg Pálsdóttir
Birna Pálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hafsteinn Garðarsson

lést á Landspítalanum við Hringbraut 21. apríl sl.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
29. apríl kl. 15.00.
Aðalbjörg Sigríður Gunnarsdóttir
Björg Gunnarsdóttir
Finnbogi Sigurðsson
Ágústa Gunnarsdóttir
Þorvarður Gunnarsson
Þórlaug Ragnarsdóttir
Jón Gunnarsson
Sigríður Guðný Sverrisdóttir
Helga Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Steinar Berg Ísleifsson
Helgi Pétursson

Ástkær móðir, amma, langamma
og langalangamma,

Ólöf Ólafsdóttir
Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Margrét Herdís Thoroddsen
Sólheimum 25, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt
sumardagsins fyrsta, 23. apríl.
María Louisa Einarsdóttir
Egill Þórir Einarsson
Þórunn Sigríður Einarsdóttir
Sigurður Thoroddsen Einarsson

Hannes Sveinbjörnsson
Hlaðgerður
Bjartmarsdóttir
Halldór Árnason
Jórunn Erla
Sigurjónsdóttir

frá Hammersminni á Djúpavogi
(síðar búsett að Kvíabólstíg 1
Neskaupstað),

lést á hjúkrunarheimilinu í Neskaupstað miðvikudaginn 22. apríl og verður jarðsett frá Norðfjarðarkirkju
fimmtudaginn 30. apríl kl 14.00.
Sjöfn Magnúsdóttir
Magnús Herjólfsson
Björgvin Sveinson
Rósa Benediktsdóttir
Þórður Sveinsson
Karen Kjartansdóttir
Heiðar Sveinsson
Auður Sveinsdóttir
Þorgils Arason
Sigurður Sveinsson
Brynhildur Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Margrét Herdís Einarsdóttir
barnabörn, makar þeirra og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir
og amma,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Fríður Á. Guðmundsdóttir
Hjallaseli 55, áður Gautlandi 7,

verður jarðsungin frá Fossvogkapellu miðvikudaginn
29. apríl kl. 13.00.
Hilmar Herbertsson
Bára Björgvinsdóttir
Hans Herbertsson
Aldís Daníelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Lilja Guðvör
Guðmundsdóttir
til heimilis að Furugrund 12, Kópavogi,

lést föstudaginn 24. apríl á líknardeild
Landakotsspítala. Hún verður jarðsungin frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 6. maí kl. 15.00.
Hallvarður S. Guðlaugsson
Guðmundur J. Hallvarðsson
Lilja Dögg Guðmundsdóttir
Hallvarður Jón Guðmundsson
Elfa Rún Guðmundsdóttir

Anna Margrét Jónsdóttir
Elvar Már Ólafsson

Glímir enn við
bros Jóhönnu
„Ég hef svo sem ekkert sérstakt planað á afmælisdaginn
sjálfan en ætla að bjóða öllum vinum mínum í opið hús á
fimmtudagskvöldið,“ segir Gunnar Karlsson myndlistarmaður sem er fimmtugur í dag. Gunnar er vel kunnur lesendum Fréttablaðsins enda teiknar hann vikulega skopmyndir
í laugardagsútgáfu blaðsins. Þar gerir hann grín að því sem
hæst ber í þjóðfélagsumræðunni og oft hefur hann hitt naglann á höfuðið í bráðskemmtilegum teikningum sínum.
Blaðamanni leikur forvitni á að vita hvaðan hugmyndirnar
að skopinu spretta. „Þetta er tilfinning sem ég gríp úr þjóðfélaginu og endurspeglar ekki endilega stjórnmálaskoðanir mínar,“ útskýrir Gunnar sem fylgist vel með fréttum og
þjóðfélagsumræðunni. „Það er miserfitt að finna viðfangsefni og svo er raunveruleikinn líka oft fyndnari en það sem
maður getur látið sér detta í hug,“ segir Gunnar og bætir við
að hann geti þó ekki kvartað enda hafi hann viku til að spá
í sínu skopi meðan aðrir þurfi að skila af sér gríni á hverjum degi.
Gunnar
segir miserfitt
að teikna þjóðþekktar persónur. Sumar
þek k i h a n n
betur en aðrar
auk þess sem
auðveldara
sé að teikna
fólk með sérstaka andlitsdrætti. Flestar persónurnar segir hann
þó þróast með
tímanum. „Ég
er til dæmis
enn að glíma
við brosið hennar Jóhönnu, því þegar hún brosir snúa munnvikin niður,“ segir Gunnar glettinn.
Inntur eftir eftirminnilegustu skopmyndinni er Gunnar
fljótur til svars.
„Ég var að horfa á veðurfréttir þegar Davíð Oddsson var
mikið í umræðunni. Allt í einu breyttist Ísland í skopmynd
af Davíð,” segir hann en Davíð og Geir H. Haarde voru oftast viðfangsefni Gunnars á árinu 2008. „Ætli það verði ekki
Jóhanna og Steingrímur í ár.“
Mikil vinna er fram undan hjá Gunnari sem starfar hjá
þrívíddarhönnunarfyrirtækinu Caoz. „Við erum að hefja
framleiðslu á kvikmynd í fullri lengd um þrumuguðinn Þór,“
segir Gunnar sem hefur áður unnið að og leikstýrt myndunum Litlu lirfunni ljótu og Önnu og skapsveiflunum. Óskar
Jónasson mun ásamt Gunnari og þýskum samstarfsmanni
leikstýra myndinni um Þór en ætlunin er að myndin komi í
kvikmyndahúsin í desember árið 2010.
solveig@frettabladid.is

SKAP"6¶/"&*(*/'RA.5¶Ð
- kynning á námsbrautum Endurmenntunar
miðvikudaginn 29. apríl klukkan 17:15
Námsbrautir á meistarastigi
t'KÚMTLZMEVNF§fFS§
t.ÈMFGOJJOOøZUKFOEBFJOOJHÓCP§J÷BSOÈNJ

Námsbrautir á grunnstigi
tLFJ§TÚHVOÈNÈIÈTkØMBTUJHJFJOOJHÓCP§JÓ÷BSOÈNJ
tG§BTUKØSOVO
t Verkefnastjórnun – LFJ§tPHB¢KÈMGVO
t.BOOBV§TTUKØSOVOFJOOJHÓCP§JÓ÷BSOÈNJ
tBreytingastjórnun
tKØOVTUVTUKØSOVO
tFLkJOHBSNJ§V§¢KØOVTUVTUKØSOVO
tStjórnun markB§TNÈMB
tKPTUOB§BSTUKØSOVOPHHreining
t3FLTUrBSPHWJ§TkJQUBOÈNFJOOJHÓCP§JÓ÷BSOÈNJ

VerkefnastjórBSPHOÈNTrÈ§HKBövFS§BÈTUB§OVN
UJMB§Tvara spurningum
Allir hjartanlega velkomnir

525 4444
endurmenntun.is

sími

Dunhaga 7 - 107 Reykjavík
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Heimsendafóbían tekur yfir

É
NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

Ársfundur 2009
Ársfundur Söfnunarsjó›s lífeyrisréttinda ver›ur
haldinn a› Borgartúni 29, Reykjavík á 4. hæ›,
þriðjudaginn 28. apríl 2009 og hefst kl. 17.00.
Dagskrá fundarins er
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sk‡rsla stjórnar.
Ger› grein fyrir ársreikningi.
Tryggingafræ›ileg úttekt.
Fjárfestingarstefna sjó›sins kynnt.
Samþykktir kynntar.
Önnur mál.
Allir sjó›félagar, jafnt grei›andi sem lífeyrisﬂegar,
eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum.
Sjó›félagar eru hvattir til a› mæta á fundinn.

g hef alltaf haft gaman af heimsendakvikmyndum. Kannski eru það hinar
mikilfenglegu tæknibrellur, þegar
Frelsisstyttan og Eiffelturninn eru jöfnuð
við jörðu, sem heilla svona. Ég veit það ekki.
Hugsanlega er það kannski þessi skelfilega
og hrikalega heillandi hugsun að þótt sólin
hafi sest í gærkvöldi þá er það engin áþreifanleg sönnun fyrir því að lífgjafi jarðarinnar endurtaki leikinn á morgun.
Það er kannski engin furða að maður
skuli velta fyrir sér heimsendaspám
og endalokum þeirrar siðmenningar sem við þekkjum. Efnahagshrunið var eitt, svínaflensan er annað.
Stundum líður mér bara eins og í
Opinberunarbók Jóhannesar eða
þá í heimsendakvikmynd eftir
Michael Bay, þar sem maður er
í sífelldri baráttu fyrir eigin tilveru eftir að loftsteinn eyðilagði

allar stórborgir heimsins og geimverur
ógna öllu lífríki jarðar.
Rómverjar trúðu því til að mynda aldrei
að veldi þeirra myndi hrynja til grunna á
örskammri stundu og að hlutskipti þeirra
yrði bara einn kafli í sögubókinni. Alexander mikli reið ekki um héruð og hugsaði með
sér að hann myndi deyja ungur og að allur
stríðsreksturinn væri í raun til einskis. Og
Adolf Hitler taldi heilli þjóð trú um að hann
væri bjargvættur Evrópu og að Þýskaland
myndi brátt endurheimta stöðu sína sem
leiðtogi Evrópu. Austur-Þjóðverjar höfðu
flestir gefið upp þá von að Berlínarmúrinn myndi hrynja. En þetta gerðist
allt. Ef til vill er það barnalegt af manni
sjálfum að halda að sú tilvera, sá hversdagsleiki sem við lifum í dag, sé eilífur.
Hann mun kannski riða til falls fyrr en
okkur grunar. Eða er ég kannski verr
haldinn af heimsendafóbíunni en ég hélt?

■ Pondus
Gvuð!

Reykjavík 16. 03. 2009
Stjórn Söfnunarsjó›s lífeyrisréttinda

Eftir Frode Øverli

Það kostar orðið nokkur
hundruð þúsund krónur
að kaupa sér lítinn hund
eftir að París og þær allar
hófu að mæta með þá í
veskjunum sínum! Biðlistar til að eignast svona
chippaduppa hund!

Þarna náðum við
að spara!

■ Gelgjan

Snilld! En ekki
grípa svona fast
um magann á
honum! Hann
verður svo
órólegur!

Úps,
sorrí!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hnus!
Varstu að
þvo?

■ Handan við hornið

Gaman að
þú tókst
eftir því.

Eftir Tony Lopes

Væntanlegt

Gorenje
ísskápur

Heyrðu elskan, þau eru
með hringitóninn okkar.

■ Kjölturakkar

HÁDEGIS-

Eftir Patrick McDonnell

-MATUR

Gorenje ísskápur
RK60358DBK
Svört hönnun.
Nýtanlegt rými kælis 230 l.
Nýtanlegt rými frystihófs 86 l.
Hljóðstig 40 dB(A).
Hæð: 180 cm.

E>E6GHÏ6.%*(*

Tilboð

. Sími 562 4011
Reykjavík . Borgartún 24
Akureyri . Draupnisgata 2 . Sími 460 0800

115.900

. Sími 470 2020
Reyðarfjörður . Nesbraut 9
Reykjanesbær . Hafnargata 52 . Sími 420 7200

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Á! Á!
Á! Á!

Þetta er versta
tilfelli af „róluolnboga“ sem
ég hef séð!
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Kristinn með japanska ríkissjónvarpinu
OBSESSED Beyonce Knowles og Idris
Elba leika aðalhlutverkin í Obsessed.

Beyonce í
efsta sætinu
Spennumyndin Obsessed með
söngkonunni Beyonce Knowles
hlaut mestu aðsóknina vestanhafs
um síðustu helgi. Í henni leika
þau Knowles og Idris Elba hjón
sem lenda í miklum vandræðum
þegar geðsjúk kona ofsækir eiginmanninn. Söguþræðinum svipar
nokkuð til Fatal Attraction frá
níunda áratugnum þegar Glenn
Close ofsótti Michael Douglas á
eftirminnilegan hátt.
Í öðru sæti yfir aðsóknarmestu
myndirnar var 17 Again með Zac
Efron og Fighting lenti skammt
undan í því þriðja. Í fjórða sætinu
var The Soloist með Jamie Foxx í
aðalhlutverki og heimildarmyndin Earth náði fimmta sæti.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 28. apríl 2009
➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmynd um karlakórinn Don

„Þetta gekk alveg ljómandi vel og
var bara býsna ánægjulegt,“ segir
fréttahaukurinn Kristinn Hrafnsson. Hann var japanska ríkissjónvarpinu innan handar á nýliðinni
kosninganótt en fjöldi erlendra
blaða- og fréttamanna voru staddir
hér á landi til að fylgjast með þessum sögulegu kosningum. Kristinn
taldi að rúmlega tíu Íslendingar
hefðu verið í svipuðu hlutverki og
hann: að aðstoða erlenda blaðamenn og tökulið.
Japanar hafa verið gríðarlega
áhugasamir um íslensku efnahagskreppuna og fylgst grannt
með gangi mála. Japanarnir voru
á Grand hóteli og sáu sigurræðu
Jóhönnu Sigurðardóttur og sendu
meðal annars út beint snemma á
sunnudagsmorgninum. „Þetta var í

kringum fimmtán mínútna innslag
og var sýnt í einum vinsælasta sjónvarpsþættinum,“ útskýrir Kristinn
en sökum tímamismunar var um að
ræða kvöldþátt í Japan.
Japanska tökuliðið var búið að
fylgjast með aðdraganda kosninganna í viku en hélt sig mestmegnis
við höfuðborgarsvæðið. Kristinn
segir að samstarfið hafi gengið
stóráfallalaust, þrátt fyrir gjörólíka menningarheima og siði. „Þeir
þurftu að læra töluvert af íslenskri
útsjónarsemi,“ útskýrir Kristinn
og þvertekur fyrir að íslenska leiðin sé slæm, en bætir því við að það
hafi komið Japönum dálítið spánskt
fyrir sjónir að fá ekki heildarkjörsókn á kosninganótt. „Já, þetta fór
dálítið fyrir brjóstið á þeim.“

TÍU Í VINNU HJÁ ERLENDUM FRÉTTASTÖÐVUM Kristinn Hrafnsson var einn af íslensku

blaðamönnunum sem aðstoðuðu erlend tökulið og blaðamenn á kosninganótt.

- fgg

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

@nccijÄg7Hc{b    
  k^Âh`^eiV[g¨Â^bZÂk^ccj
k^Â={h`aVÏhaVcYh

Kósakka og stjórnanda hans Serge
Jaroff verður sýnd í MÍR-salnum við
Hverfisgötu 105. Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir.

➜ Tónleikar
12.15 Á hádegistónleikum Hafnarfjarð-

arkirkju við Strandgötu, mun Haukur
Guðlaugsson leika á hið nýja orgel
kirkjunnar. Aðgangur er ókeypis og allir
velkomnir.
20.00 Sönghópurinn Útmannasveitin
flytur blandaða söngdagskrá á Sumarmálakvöldvöku í Egilsstaðakirkju. Á efnisskránni eru verk eftir Sigfús Einarsson,
Sigvalda Kaldalóns og
Pál Ísólfsson.
20.00 Kvennakór
Hafnarfjarðar heldur
vortónleika í Hásölum
(safnarheimili Hafnarfjarðarkirkju) við
Strandgötu. Á efnisskránni verða m.a.
íslenskar og erlendar vorvísur, madrigali,
kirkjuleg verk og söngleikjalög.
21.00 Hljómsveitin Slow Train sem
leikur einungis tónlist eftir Bob Dylan,
verður á Rósenberg við Klapparstíg í
kvöld.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu Helgu Sigríðar Valdemarsdóttur
„Fagurfræðilegt dundur“ á Café Karólínu
við Kaupvangsstræti á Akureyri, lýkur á
föstudaginn. Opið mán.-fim. kl 11.30-01,
fös. kl. 11.30-03.
Guðrúnar Einarsdóttur er myndlistarmaður aprílmánaðar hjá SÍM, kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar við
Hafnarstræti 16. Sýning hennar er opin
virka daga frá kl. 9-17.

K^Âh`^eiV[g¨Â^YZ^aY ={h`aV ÏhaVcYh WÅÂjg jee { 7H d\
Y^eabVc{bk^Âh`^eiV[g¨Â^hVb]a^ÂVhiVg[^#C{b^ÂZg
hghiV`aZ\Vhc^Â^ÂVÂÄg[jbÄZ^ggVhZbk^a_VaZ\\_VhijcY{
]{h`aVc{bbZÂk^ccj#C{bhZ[c^d\c{bh`g[jgZgjÄ¨g
hbjd\7Hc{b^YV\h`aVZc`Zcchaj[ng^g`dbjaV\^Â
ZgiVahkZgi[g{Wgj\Â^Â#

➜ Leiklist
19.30 Karavana-hópurinn frá Árósum í Danmörku, sýnir verkið
„Dásamlega Kaupmannahöfn“
í Norræna húsinu við Sturlugötu. Einnig mun Sólheimakórinn flytja nokkur lög.
Aðgangur er ókeypis og
allir velkomnir.

=VaY^cc kZgÂjg `ncc^c\Vg[jcYjg { 7H c{b^ 
k^Âh`^eiV[g¨Â^bZÂk^ccj{bdg\jc!'.#Vega
`a#&'"&(#;jcYjg^cc[Zg[gVbhid[j&%'<^ba^#

➜ Fyrirlestrar

C¨hij`ncc^c\Vg[jcY^g/
 ;^bbijYV\^cc,#bV`a#&'"&(hid[j&%'<^ba^#
 B^Âk^`jYV\^cc',#bV`a#&+"&,hid[j&%'<^ba^#

12.05 Anna Agnarsdóttir flytur erind-

ið: „Stjórnarbylting á Íslandi 1809:
Stóð Íslendingum á sama?“ í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

:cY^aZ\Va{iijh_{Ä^\

➜ Ljósmyndasýningar
17.00 Sigurður Gunnarsson ljósmynd-

=']ccjc

ari opnar sýningu sína „Bus Stop“
í Borgarbókasafni Reykjavíkur við
Tryggvagötu 15.

➜ Myndlist
Sýning átján myndlistarmanna á
Garðatorgi í Garðbæ, hefur verið
framlengd til 3. maí. Opið mán.-fös. kl.
12-18 og lau.-sun. kl. 10-18.
Tvívídd í þrívídd, sýning nemenda
starfsbrauta Fjölbrautaskólans í Garðabæ í Gallerí Tukt er opin alla virka
daga kl. 9-18. Aðgangur er ókeypis.
Gallery Tukt, Hinu húsinu við Pósthússtræti 3-5.

K>ÁH@>EI6;G¡Á>9:>A9
=ÌH@ÓA6ÏHA6C9H

lll#Whk#]^#^h

NÝTT Í BÍÓ!
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AÐEINS 6 DAGAR EFTIR!

ur á borð við Johnny Depp, Ethan
Hawke og Patti Smith verið nefndar til sögunnar sem hugsanlegir
gestir.
Ólafur hélt Bíthátíð á heimili
sínu síðasta vor sem heppnaðist
einkar vel en hátíðin á Eiðum átti
að verða mun umfangsmeiri og
standa yfir í tvo sólarhringa.
Þó að ekkert verði af hátíðinni
ár hefur Ólafur í fleiri horn að líta
því tvær bækur hans verða gefnar út erlendis á næstunni. Annars
vegar Tröllakirkja sem kemur út í
Tékkóslóvakíu og hins vegar Öxin
og jörðin sem kemur út í Frakklandi. Verður þetta í fyrsta sinn
sem síðarnefnda bókin kemur út
erlendis. „Það verður mjög gaman
að sjá hvernig Frakkar bregðast
við,“ segir Ólafur.
- fb

BÍTHÁTÍÐ Ólafur Gunnarsson les upp

úr bók á Bíthátíðinni sem hann hélt á
heimili sínu í fyrra.

Anna frumsýnd í Cannes

UNCUT

Stuttmyndin Anna eftir
Rúnar Rúnarsson hefur verið valin á Cannes-hátíðina
í maí. Þetta er í annað sinn
sem Rúnar hlýtur þennan
heiður.

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

16
16
L
12
L
L
12
L
L
L

CRANK 2: HIGH VOLTAGE
kl. 5.50 - 8 - 10.10
CRANK 2: HIGH VOLTAGE LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
17 AGAIN
kl. 3.40 - 5.50 -8 - 10.20
I LOVE YOU MAN
kl. 8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ
kl. 5.50 - 8
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN kl. 3.50
FAST AND FURIOUS
kl. 5.45 - 10.15
MALL COP
kl. 3.40
5%
BLÁI FÍLLINN
kl. 3.50

DRAUMALANDIÐ
kl. 6 - 8 - 10
STATE OF PLAY
kl. 8 - 10.30
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 17. APRÍL - 4. MAÍ
BOY A
kl. 6 ótextuð
BIGGER STRONGER FASTER
kl. 6 ísl. texti
DIE WELLE
kl. 6 enskur texti
ME AND BOBBY FISHER
kl. 8 ísl. texti
TWO LOVERS
kl. 8 ísl. texti
GOMORRA
kl. 10 ísl. texti
HUNGER
kl. 10 ótextuð

L
12
14
12
12
12
L
16
14

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

I LOVE YOU MAN
FAST AND FURIOUS
MALL COP
DRAGONBALL
MARLEY AND ME

CRANK 2: HIGH VOLTAGE
kl. 5.50 - 8 - 10
12 17 AGAIN
kl. 5.50 - 8
12 FAST AND FURIOUS
kl. 10
L
7
L FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 8 - 10.20

16
L
12

5%

BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
★★★ /
1

- S.V. MBL

2

★★★★

- V.J.V., TOPP5.IS

SÝND Í

3D

CRANK 2: HIGH VOLTAGE

kl. 10

STATE OF PLAY

kl. 5.30, 8 og 10.30 12
L
kl. 6- Ísl. tal

FRANKLÍN

ATH! 500 kr.

16

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 6- Ísl. tal

L

VILTU VINNA MILLJARÐ(500kr.) kl. 8 og 10.15

12

Magnaður spennutryllir frá framleiðandanum Michael Bay.

OBSERVE AND REPORT

kl. 6 - 8D - 10:10D 16

OBSERVE AND REPORT
THE UNBORN

kl. 8 - 10:10
kl. 8 - 10:10

VIP

THE UNBORN

kl. 6

VIP

17 AGAIN
I LOVE YOU MAN

Kreppan stöðvaði Bít-hátíð
„Í þessu myrkurástandi sem hefur
verið þá hefur ekki verið stuð í að
plana svona mál,“ segir rithöfundurinn Ólafur Gunnarsson um Bíthátíð sem átti að halda á Eiðum
í júní. „Kreppan rúllaði henni.
Þetta var komið á góðan rekspöl
en svo var bara ákveðið að fresta
henni um ár.“
Til stóð að annaðhvort Sigurjón Sighvatsson eða Valdís Óskarsdóttir myndu gera heimildarmynd
um hátíðina og von var á þekktum gestum, þar á meðal Mickey Rourke sem var tilnefndur til
Óskarsins fyrir leik sinn í The
Wrestler. „Hann hefði ef til vill
komið en það var í raun og veru
hætt að ræða þetta áður en það
kom til Óskarsverðlaunanna,“
segir Ólafur. Einnig höfðu stjörn-

Eftir Friðrik Guðmundsson
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kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20

I LOVE YOU MAN
kl. 8 - 10:20
FAST & FURIOUS
kl. 10:20
BOY IN THE STIPED PYJAMAS kl. 8

12

L

STATE OF PLAY

kl. 8 - 10:20

12

12

OBSERVE AND REPORT

kl. 8 - 10:20

16

L

17 AGAIN

kl. 8 - 10:10

L

L

FAST AND FURIOUS
KNOWING

kl. 8
kl. 10:10

12

16

PUSH
MONSTERS ALIENS m/ísl. tali
MONSTERS ALIENS m/ísl. tali

kl. 5:50
kl. 5:50(3D)
kl. 5:50

12

KNOWING

kl. 8 - 10:20

12

kl. 6:10 - 8:20 - 10:20

16

OBSERVE AND REPORTT kl. 6:10D - 8:20D - 10:20D 16
MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 6:10(3D)
L
LET THE RIGHT ONE IN
kl. 8
BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 10.20

16
16

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

- Í DAG KR. 500
GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á MYNDIR Í 3D

12
12

12

„Þetta er algjör snilld. Maður
safnar í sarpinn og þetta auðveldar manni að fá peninga til að gera
það sem maður vill gera,“ segir
Rúnar.
Anna, sem var tekin upp í sjávarþorpi í Danmörku, er útskriftarmynd Rúnars frá hinum Konunglega danska kvikmyndaskóla. „Ég
hef hingað til verið að gera íslenskar myndir en þetta er dönsk framleiðsla, þannig að það er gott að
stimpla sig inn í Danmörku.“
Hann segir að það hafi komið sér á
óvart að vera boðið til Cannes því
myndin hafi ekki verið fullkáruð
þegar hún var send inn. „Við vorum
að klára myndina í gær [fyrradag].
Þegar maður sendir ekki einu sinni
lokaklippið er maður ánægður með
að fólk bíti á öngulinn.“
Þetta er í annað sinn sem Rúnar
fer til Cannes en í fyrra keppti
myndin Smáfuglar um Gullpálmann í flokki stuttmynda. Anna
er töluvert lengri en Smáfuglar,
eða 35 mínútur, og keppir því í
öðrum flokki. Myndin fjallar um
hina ungu Önnu sem býr í sjávarplássi úti á landi og finnst hún

ANNA Stuttmyndin Anna verður frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í maí.

ið frábærar viðtökur. Smáfuglstanda á krossgötum. Umhverfi
ar hefur hlotið yfir fjörutíu
hennar er að breytast og það
alþjóðleg verðlaun og Síðasti
á einnig við um sjálfa hana.
bærinn var tilnefnd til Ósk„Þetta er ósköp róleg mynd
sem gerist í Danmörku og er
arsverðlauna árið 2005 og sópá dönsku. Þeir sem hafa séð
aði einnig til sín alþjóðlegum
myndina og komið til Íslands
verðlaunum.
halda að við höfum skotið
Rúnar útskrifast úr danska
myndina í litlum bæ á
kvikmyndaskólanum 14.
Íslandi,“ segir Rúnar,
júní eftir fjögurra ára
sem hefur þegar
nám og þá tekur við
fengið fyrirspurnir
undirbúningur fyrir
fy rstu k vik my nd
um að sýna myndina
hans í fullri lengd.
á mörgum erlendHefur hún fengið
um kvikmyndahátíðum.
vinnuheitið Hannes
Síðust u my nd i r
og er stefnt á að
RÚNAR Rúnar Rúnarsson
hans, Smáfuglar
tökur hefjist sumer á leiðinni á Cannesog Síðasti bærinn,
arið 2010.
hátíðina í annað sinn.
hafa báðar fengfreyr@frettabladid.is
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FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR STJÖRNUNNI 11. SÆTINU Í ÍSLENSKU ÚRVALSDEILDINNI SUMARIÐ 2009

Ætlum í sumarið af fullum krafti

> LYKILMAÐURINN
Bjarni Þórður Halldórsson kom

Stjarnan leikur nú í efstu deild karla í fyrsta
sinn eftir átta ára fjarveru. Síðast var liðið í
hóp bestu liða landsins árið 2000. Síðan þá
hefur vitanlega mikið breyst en liðið féll til að
mynda í C-deild árið 2004.
Mikið uppbyggingarstarf hefur átt sér stað
í Garðabænum undanfarin ár og til marks
um það er að liðið er nánast óbreytt frá
síðasta tímabili. Kári Ársælsson var í láni frá
Breiðabliki en er farinn aftur í Kópavoginn og
Zoran Stojanovic hefur siglt á önnur mið. En í
staðinn fengu Stjörnumenn Steinþór Frey Þorsteinsson frá Breiðabliki sem skoraði sjö mörk
í sex leikjum fyrir Stjörnuna í Lengjubikarnum.
Bjarni Jóhannsson tók við liðinu fyrir síðasta
tímabil og kom því liðinu upp í fyrstu tilraun.
„Við erum ekki á kreppufylleríi og erum að
langstærstum hluta með sama lið og fór upp

frá Fylki til Stjörnunnar fyrir síðasta
tímabil eftir að hafa verið í láni hjá
Víkingi sumarið 2007. Hann þótti meðal
efnilegustu markvarða landsins en
meiðsli gerðu það að verkum að
hann átti erfitt uppdráttar síðustu
ár sín í Árbænum. Það mun
mikið mæða á honum í marki
Stjörnunnar í sumar og ljóst að
hann mun gegna lykilhlutverki í
liðinu í sumar og baráttu þess fyrir að
halda sæti sínu í efstu deild.

í fyrra. Við förum inn í mótið fullir sjálfstrausts
og teljum okkur búna undir átökin,“ sagði
Bjarni.
„Við höfum tamið okkur ákveðinn leikstíl
og komum til með að spila samkvæmt 4-3-3
leikkerfinu í sumar með nokkuð djarfa sóknarbakverði. Það er alveg ljóst að við ætlum
ekki að leggjast í skotgrafir í sumar. Við erum
með tiltölulega hraða leikmenn og ætlum
að reyna að nýta þann hraða eins vel og
mögulegt er.“
Bjarni segir sína menn fara algerlega
óhrædda inn í sumarið. „Við ætlum einfaldlega að kýla á þetta og fara í sumarið af
fullum krafti. Við munum reyna að komast
eins langt og við mögulega getum og það
verður svo bara að koma í ljós hversu langt
við förum á því.“

> X-FAKTORINN
Gervigrasið gæti skipt sköpum
fyrir Stjörnumenn en þeir spila alla
sína heimaleiki á slíku yfirborði. Það
gæti talið þeim til tekna þar sem þeir
eru óneitanlega vanari því að spila
á gervigrasi en þau lið sem koma í
heimsókn í Garðabæinn.
1

GENGI Á VORMÓTUNUM

AÐRIR
LYKILMENN
GENGI SÍÐUSTU ÁRA

STEINÞÓR FREYR
ÞORSTEINSSON

2008 2. sæti í B-deild

N1-deild karla
29-24

Mörk Hauka (skot): Andri Stefan 8 (12),
Sigurbergur Sveinsson 8/3 (15/4), Kári Kristján
Kristjánsson 5 (5), Gunnar Berg Viktorsson 3 (4),
Freyr Brynjarsson 2 (8), Stefán Rafn Sigurmannsson 1 (2), Einar Örn Jónsson 1 (2), Elías Már
Halldórsson 1 (3), Arnar Jón Agnarsson (1).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 16 (40/5,
40%), Gísli Guðmundsson 2/1 (2/1, 100%).
Hraðaupphlaup: 8 (Kári Kristján 3, Freyr 2, Andri
1, Elías Már 1, Stefán Rafn 1).
Fiskuð víti: 4 (Kári Kristján 2, Freyr 1, Gunnar 1).
Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk Vals (skot): Arnór Þór Gunnarsson 8/5
(12/6), Ingvar Ákason 5 (8), Hjalti Þór Pálmason
4 (7), Hjalti Gylfason 2 (4), Heimir Örn Árnason
2 (5), Elvar Friðriksson 2 (5), Orri Freyr Gíslason 1
(1), Davíð Ólafsson (2), Sigurður Eggertsson (5).
Varin skot: Ólafur Gíslason 9 (28/3, 32%), Pálmar
Pétursson 5 (15, 33%).
Hraðaupphlaup: 3 (Heimir Örn 2, Hjalti 1).
Fiskuð víti: 6 (Heimir Örn 2, Hjalti Þór 1, Ingvar
1, Sigurður 1).
Utan vallar: 2 mínútur.

Haukar leiða í einvíginu, 1-0.

Enska úrvalsdeildin
Newcastle - Portsmouth

0-0

Lengjubikar karla
Fylkir - FH
Breiðablik - HK

1-2
2-1

Danska úrvalsdeildin
Midtjylland - SönderjyskE

2-4

Sölvi Geir Ottesen lék allan leikinn með SönderjyskE

Norska úrvalsdeildin
Bodö/Glimt - Brann

2006 5. sæti í B-deild

DANÍEL
LAXDAL

2005 2. sæti í C-deild

Sigrar
2004 10. sæti í B-deild

Jafnteﬂi

Töp

4

2003 4. sæti í B-deild

Enn lifir útivallargrýla Valsmanna

ÚRSLIT
Haukar - Valur

2007 9. sæti í B-deild

HALLDÓR ORRI
BJÖRNSSON

1

0-2

Ólafur Örn Bjarnason, Kristján Örn Sigurðsson
og Gylfi Einarsson voru allir í byrjunarliði Brann
en Ármann Smári Björnsson kom inn á sem
varamaður.

Haukar unnu fimm marka sigur á Val, 29-24, í fyrsta leik liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta.
Valsmenn voru þá fyrst og fremst sjálfum sér verstir og fóru illa með fjölmörg góð tækifæri í leiknum.
HANDBOLTI Haukar eru komnir

með 1-0 forystu gegn Val í úrslitum úrslitakeppni N1-deildar karla
í handbolta. Haukar unnu í gær
sanngjarnan og sannfærandi sigur
á Val á heimavelli, 29-24, eftir mikinn baráttuleik þar sem mönnum
var oft heitt í hamsi.
Valsmenn byrjuðu mun betur í
leiknum og náðu fljótlega tveggja
marka forystu. Sú forysta hefði
getað orðið mun stærri en gestirnir fóru illa með mörg góð færi
og fljótlega vöknuðu heimamenn
til lífsins.
Birkir Ívar Guðmundsson,
markvörður Hauka, varði ekki
eitt einasta skot fyrstu átján mínútur leiksins en eftir að varnarleikur Hauka fór loksins að ganga
upp fylgdi allt annað í kjölfarið –
markvarsla, hraðaupphlaupsmörk
og forystan.
Haukar létu aldrei aftur af forystunni en um miðbik síðari hálfleiksins fékk Einar Örn Jónsson
að líta rauða spjaldið fyrir að fara
með hönd í andlit Sigurðar Eggertssonar. En sóknarleikur Vals
gekk afar illa og leikmenn liðsins
köstuðu boltanum ítrekað frá sér
– meira að segja í hraðaupphlaupi
þar sem þeir voru þrír gegn einum
varnarmanni Hauka.
Birkir Ívar átti mjög góðan leik
en varamarkvörðurinn Gísli Guðmundsson átti afar sterka innkomu undir lok leiksins. Arnór
Þór Gunnarsson hafði ekki stigið
feilspor á vítalínunni og því var
brugðið á það ráð að láta Gísla í
markið þegar Valsmenn fengu sitt

FREYR Í GEGN Haukamaðurinn og fyrrum Valsarinn Freyr Brynjarsson er hér sloppinn í gegnum vörn Vals.

fimmta vítakast í leiknum.
Það herbragð tókst. Gísli varði,
Arnór náði svo frákastinu en aftur
varði Gísli úr dauðafæri. Hefði
Arnór skorað hefði munurinn verið
tvö mörk og tæpar fjórar mínútur
eftir. En eftir þetta gengu Haukar
endanlega frá leiknum og skoruðu þrjú af síðustu fjórum mörkunum.
„Þetta var fáránlegur leikur,“
sagði Valsarinn Heimir Örn Árnason. „Ég á ekki til orð yfir þessu.
Við gerðum örugglega fimmtán

tæknifeila og köstuðum boltanum
allt of oft frá okkur. Þetta var bara
einbeitingarleysi.“
Hann vonast þó til að sínir menn
standist álagið á heimavelli og geti
svo sótt sigur á Ásvelli. „Ef ekki
þá eigum við ekki skilið að vinna
titilinn. Við þurfum bara að taka
til í hausnum eins og alltaf á útivelli.“
Aron Kristjánsson var líflegur
á hliðarlínunni í leiknum og lét oft
heyra í sér. Hann sagði þó dómgæslu leiksins þegar á heildina er

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

litið góða.
„Ég er gríðarlega ánægður með
sigurinn. Þetta var hörkuleikur
– mikil barátta og læti. Það var
þó svekkjandi að missa Einar í
rautt,“ sagði Aron og sagði það
mjög líklegt að hann færi í eins
leiks bann.
„En ég er sáttur við mína stráka.
Eftir fyrsta korterið komumst við
í gang í vörninni og Birkir Ívar
fór að verja. Mér fannst við mjög
beittir og mikil orka í liðinu.“
eirikur@frettabladid.is
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SAMKOMULAGIÐ HANDSALAÐ Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, og

Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Efstu deildir karla og kvenna bera nafn Pepsi:

Ekki neyðarlending
FÓTBOLTI Tilkynnt var í gær um

þriggja ára samning Ölgerðarinnar og SportFive um að efstu deildir karla og kvenna muni bera nafn
Pepsi næstu þrjú árin. SportFive
á markaðsréttinn á þessum deildum.
Landsbankinn átti að vera aðalstyrktaraðili deildanna í sumar
en eftir bankahrunið í haust var
ákveðið að bankinn myndi draga
sig úr samstarfinu.
„Landsbankinn tilkynnti okkur
í febrúar síðastliðnum að samstarfinu yrði ekki haldið áfram.
Það var því naumur tími til stefnu
enda er best að fara í svona verkefni að hausti til,“ sagði Geir
Þorsteinsson, formaður KSÍ, við
Fréttablaðið í gær.
„En ég er mjög ánægður með
að þessu sé nú lokið. Við áttum í
viðræðum við fleiri fyrirtæki og
ekkert þeirra lokaði á okkur. En

að lokum náðum við samkomulagi
við Ölgerðina um Pepsi-deildina
og við erum mjög ánægðir með
það.
Hann segir þó að samningurinn, sem var undirritaður aðeins
rúmum tveimur vikum fyrir mót,
hafi ekki verið neyðarlending.
„Langt í frá. Þeir sem sáu um
að semja fyrir hönd SportFive
voru mjög ánægðir með þennan
samning rétt eins og við. Ölgerðin mun leggja mikið af mörkum í
þetta samstarf.“
Hann segir að veik staða krónunnar hafi verið erfiðasta hindrunin í að finna deildunum nýjan
styrktaraðila. „Þrátt fyrir þá
slæmu stöðu tókst að finna hagstæðan flöt í þessu máli fyrir
bæði SportFive og okkur. Við
erum mjög ánægðir með að fá svo
sterkt og þekkt vörumerki til að
kynna okkar knattspyrnu.“ - esá

Barcelona mætir Chelsea í Meistaradeildinni:

Fær Eiður tækifæri
gegn gamla félaginu?
FÓTBOLTI Barcelona tekur á móti

Chelsea í fyrri leik liðanna í
undanúrslitum Meistaradeildar
Evrópu í kvöld. Íslenski landsliðsmaðurinn Eiður Smári Guðjohnsen er sem kunnugt er á
mála hjá Barcelona en hann lék
lengi með Chelsea, frá 2000 til
2006.
Hann hefur lítið fengið að
spreyta sig að undanförnu með
Barcelona, sérstaklega í Meistaradeildinni, en þar hefur hann
lítið sem ekkert fengið að spila
í „stóru“ leikjunum. Hann kom
hins vegar inn á sem varamaður í deildarleik gegn Valencia um
helgina.
Þessi lið mættust síðast í Meistaradeildinni árið 2006 og þá báru

Börsungar sigur úr býtum. Árið
áður hafði Chelsea hins vegar
betur og þá skoraði Eiður Smári
eitt marka Chelsea í 4-2 sigri á
Börsungum vorið 2005 á Stamford Bridge.
Barcelona er eina liðið í undanúrslitum Meistaradeildarinnar sem er ekki frá Englandi og
er það annað árið í röð sem það
gerist. Í fyrra tapaði liðið fyrir
Manchester United í undanúrslitum.
„Ég þekki þessa leikmenn og
hef trú á þeim. Ég hef mikla trú
á mínu liði,“ sagði Pep Guardiola,
stjóri Barcelona, í gær. „Okkur
mun ekki mistakast. Ég er sannfærður um að við munum spila
vel í leiknum.“
- esá

Auglýsingasími

– Mest lesið
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VIÐ TÆKIÐ
> Jason Segel

Sjálfstæðismenn minni máttar á skjánum
Eins og gefur að skilja hafa stjórnmálaþættir af
ýmsum toga tröllriðið sjónvarpsskjám landsmanna
að undanförnu. Áhuginn á viðfangsefninu er
gífurlegur enda hefur mikil stjórnmálavakning
orðið hér síðan bankahrunið varð. Ætlum við í
Evrópusambandið? Verður gert eitthvað af viti fyrir
skuldum vafnar fjölskyldur? Heldur atvinnuleysið
áfram að aukast? Spurningar sem þessar brenna
á vörum fólks og enginn veit í raun neitt hvað
verður.
Í Sjónvarpssal á sunnudagskvöld mættu formenn stjórnmálaflokkanna og sátu fyrir svörum.
Óvenjulegt var að sjá þar formann Sjálfstæðisflokksins í hlutverki minni máttar ef svo má segja
á meðan formaður Vinstri grænna var öruggari
með sig, með öll trompin á hendi. Tímarnir hafa
sannarlega breyst og verður forvitnilegt að sjá

ÞRIÐJUDAGUR

15.05 Úrslitakeppnin í handbolta
karla (Haukar-Valur) Sýndur verður leikur
sem fram fór kvöldið áður.

Káta maskínan

SKJÁREINN

16.05 Þýski handboltinn - Marka-

Afram!, Bratz og Stuðboltastelpurnar.

þáttur

16.35 World Supercross GP Að þessu
sinni fór mótið fram á Qwest Field í Seattle.

23.10 Víkingasveitin (Ultimate Force)

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (300:300)
10.15 Project Runway (6:15)
11.05 60 mínútur
11.50 The Amazing Race (7:13)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (177:260)
13.25 Life Support
15.00 Sjáðu
15.35 Stuðboltastelpurnar
16.00 Ben 10
16.25 Tutenstein
16.53 Kalli og Lóa
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (13:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (2:22) Hómer er

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

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Arthúr
17.55 Lítil prinsessa (14:15)
18.05 Þessir grallaraspóar (10:10)
18.10 Pósturinn Páll (1:28)
18.25 Talið í söngvakeppni (1:3) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Úrslitakeppnin í handbolta

20.55 Millennium-milljónirnar (UppThe New Adventures of
STÖÐ 2
Old Christine

drag granskning: Millenniummiljonerna)
Sænsk heimildamynd um rithöfundinn
Stieg Larsson.

▼

22.00 Tíufréttir
22.20 Tvíeykið (Dalziel & Pascoe V)

(8:8) Syrpa úr breskri þáttaröð um rannsóknarlögreglumenn sem fá til úrlausnar
æsispennandi sakamál. Aðalhlutverk leika
Warren Clarke og Colin Buchanan.

20.00

STÖÐ 2 BÍÓ

Waitress

00.05 Kastljós (e)
00.40 Dagskrárlok

20.30

Ally McBeal

06.10 Little Manhattan
08.00 Lucky You
10.00 Pokemon
12.00 Waitress
14.00 Little Manhattan
16.00 Lucky You
18.00 Pokemon
20.00 Waitress Rómantísk gamanmynd

▼

STÖÐ 2 EXTRA

um þjónustustúlku sem er föst í óhamingjusömu hjónabandi en lifir í þeirri von að hún
muni að lokum geta safnað saman nægu
þjórfé til að hefja nýtt líf.

22.20

Tvíeykið

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego

kvenna (Fram-Stjarnan) Bein útsending frá
seinni hálfleiks fyrsta leiks í úrslitakeppninni
í handbolta kvenna.

20.00

STÖÐ 2

▼

SJÓNVARPIÐ

hvort Samfylkingin og Vinstri grænir ná að sigla
skútunni í rétta átt, fari svo að þeir haldi stjórnarsamstarfinu áfram.
Jóhanna Sigurðardóttir komst annars vel
frá þættinum og sást þar greinilega að þar er
reynslumikil manneskja á ferð. Ástþór Magnússon var aftur á móti lítt áberandi en þegar hann
komst að skammaði hann RÚV og var satt best
að segja neikvæðnin uppmáluð. Slíkt veit ekki á
gott vilji menn að fólk fylkist að baki sér.
Stjórnmálalandslagið hefur breyst, það er ljóst.
Almenningur hefur meiri áhuga en áður og krefst
þess að á hann sé hlustað. Spilling verður ekki
liðin, gagnsæið þarf að aukast og stjórnmálamenn verða að hætta að ljúga upp í opið geðið
á fólki. Vonandi á nýja blóðið á Alþingi líka eftir
að hrista upp í hlutunum hvað þetta varðar.

22.00 The New World
00.15 Man About Town
02.00 Fallen. The Journey
04.00 The New World

17.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu

18.00 Meistaradeild Evrópu. Upphitun Hitað upp fyrir leikina í Meistaradeild Evrópu.

18.30 Barcelona - Chelsea Bein útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.
20.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll umdeildustu atvikin skoðuð.

20.10 The Biggest Loser (14:24) Banda-

aramörk

23.30 PGA Tour 2009 - Zurich Classic
Of New Orleans Hápunktar frá PGA-mótaröðinni í golfi.
00.25 NBA-tilþrif Í þessum mögnuðu
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA-körfuboltanum.

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.40 Everton - Man. City Útsending frá

Vn. 076 987783

Fullt verð 129.900 kr.

18.40 Spjallið með Sölva (10:12) Nýr
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr. (e)

frá leik í Meistaradeild Evrópu.

21.30 Barcelona - Chelsea Útsending

20.25 How I Met Your Mother (16:20)

BROIL KING
SOVEREIGN 90

18.15 The Game (18:22) Bandarísk gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.

23.10 Meistaradeild Evrópu. Meist-

sýnt frá undirbúningi Rickys Hatton og Mannys Pacquiao fyrir bardagann.

20.00 The New Adventures of Old
Christine (4:10) Christine er fráskilin einstæð móðir sem lætur samviskusemi og
óþrjótandi umhyggju í garð sinna nánustu
koma sér í eilíf vandræði.

20.50 Bones (8:26)
21.35 Little Britain 1 (2:8)
22.05 Ashes to Ashes (7:8)
23.00 The Closer (2:15)
23.45 Fringe (14:21)
00.35 G
02.10 The Mudge Boy
03.40 Bones (8:26)
04.25 Little Britain 1 (2:8)
04.50 How I Met Your Mother (16:20)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

19.40 Káta maskínan (12:13) 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.

21.00 Pacquiao - Hatton Hitað upp og

upptekinn af sjálfum sér að vanda og vanrækir að fylgjast með Milhouse og Bart og
þeir rata að sjálfsögðu í vandræði.

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 kynnist móður barnanna sinna og hver
hún í raun er.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
17.30 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

▼

„Ég var að reyna að selja handrit að
kvikmynd sem ég skrifaði og
einn framleiðandinn sagði að
af því að ég væri hálfskrýtinn
þá gæti ég komist langt í
þessum bransa. Eftir það
varð ekki aftur snúið.“
Segel leikur Marshall í
þættinum How I Met Your
Mother sem Stöð 2 sýnir
í kvöld.

19.40

FREYR BJARNASON SÁ STJÓRNMÁLALEIÐTOGA SITJA FYRIR SVÖRUM

07.00 Newcastle - Portsmouth Útsend-

leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.20 Bolton - Aston Villa Útsending

rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur
berjast við bumbuna.

21.00 Nýtt útlit (7:11) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen finnur venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun
til fata. Það þarf engar geðveikar æfingar,
megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar
lausnir og góð ráð.
21.50 The Cleaner (8:13) Vönduð þáttaröð með Benjamin Bratt í aðalhlutverki.
Þættirnir eru byggðir á sannri sögu fyrrverandi dópista sem helgar líf sitt því að hjálpa
fíklum að losna úr viðjum vanans. Gamall vinur fær William til að hjálpa frægum
knapa sem er djúpt sokkinn í lyfjaneyslu.
22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 CSI (15:24) (e)
00.20 Óstöðvandi tónlist

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola-mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.
19.00 Man. Utd. - Tottenham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Arsenal - Middlesbrough Útsending í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Markaþáttur Allir leikir umferð-

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Umfjöllun um stöðu stjórnmálaflokkanna.
21.00 Frumkvöðlar Elinóra Inga Sigurðardóttir spjallar við frumkvöðla um uppfinningar og framsókn hugmynda.
21.30 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson ræðir
um pólitískt landslag Íslands.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

23.15 Hull - Liverpool Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Alveg grillað verð!
Frábær grill á sjóðandi heitu tilboðsverði!

Tilboðsverð

97.425 kr.

25%
afsláttur

25%
afsláttur
BROIL MATE
8,8KW

BROIL MATE
11,4KW

Fullt verð 29.900 kr.

Fullt verð 42.900 kr.

Vn. 076 13023IS

25%
afsláttur

Vn. 076 13863IS

Tilboðsverð

Tilboðsverð

22.425 kr.

32.175 kr.
SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

Meira í leiðinni
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Millennium-milljónirnar

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Sjónvarpið kl. 20.55

STÖÐ 2 SPORT Kl. 18.30

Sænsk heimildarmynd um rithöfundinn Stieg Larsson og deilur föður
hans, bróður og sambýliskonu um
arfinn eftir hann en Larsson lést árið
2004. Tekjur af bókum hans hafa
numið um 80 milljónum sænskra
króna og geta hæglega
tvöfaldast á næstu
árum þar sem
verið er að gera
kvikmyndir eftir
þeim. Bókin „Karlar
sem hata konur“
eftir Larsson hefur
verið gefin út
á íslensku
og notið
töluverðra
vinsælda hér
á landi.

Barcelona - Chelsea
Það er óhætt að lofa mögnuðum knattspyrnuleik á Nývangi þegar Chelsea sækir
Barcelona heim. Börsungar hafa verið sjóðheitir að undanförnu en liðið eygir möguleika á að vinna þrefalt þetta árið en ljóst
er að liðsmenn Chelsea hyggjast ekki leyfa
slíkt. Bæði þessi lið hafa leikið til úrslita í
Meistaradeildinni á undanförnum árum en
eftir vonbrigði síðasta árs er á hreinu að
John Terry hyggst leiða sína menn alla leið
að þessu sinni. Sjálfstraustið hjá Chelsea er
mikið eftir að hafa lagt Liverpool að velli á
meðan Barcelona rúllaði yfir stórlið Bayern
München. Í kvöld mætast því tvö lið með
bullandi sjálfstraust og því óhætt að lofa
frábærri skemmtun á Nou Camp.

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Pipar og salt
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á slóðum Helga
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Wes Montgomery kvartettinn leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (176:260)
16.30 Hollyoaks (177:260)
17.00 Seinfeld (19:22)
17.30 Ally McBeal (22:24)
18.15 The O.C. (19:27)
19.00 Hollyoaks (176:260)
19.30 Hollyoaks (177:260)
20.00 Seinfeld (19:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk.

▼

20.30 Ally McBeal (22:24) Maður sem
heldur því fram að konan hans hafi aldrei
elskað hann kærir hana fyrir svik. Fish upplifir
getuleysi þegar hann og Ling ætla að elskast.

Við greiðum þér
leið í sólina

21.15 The O.C. (19:27) 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. Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa Barton, Adam Brody, Benjamin
McKenzie og Peter Gallagher.
22.00 New Amsterdam (4:8) John
Amsterdam hefur lifað í hartnær 400 ár í líkama 35 ára gamals manns. Hann starfar sem
lögreglumaður í New York og gjörþekkir orðið
huga glæpamanna.

22.45 Peep Show (8:12) 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 (9:15)
23.40 Auddi og Sveppi
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.05 Jonathan Creek 10.55 Jonathan Creek
11.45 My Hero 12.15 The Weakest Link 13.00
EastEnders 13.30 My Hero 14.00 Blackadder II
14.30 The Weakest Link 15.15 Jonathan Creek
16.05 Jonathan Creek 16.55 EastEnders 17.25
The Weakest Link 18.10 My Hero 18.40 Blackadder
II 19.10 The Inspector Lynley Mysteries 20.00
State of Play 20.50 Blackadder II 21.20 My Hero
21.50 State of Play 22.40 Jonathan Creek 23.30
Jonathan Creek

10.00 NRK nyheter 10.10 Puls 10.35 Schrödingers
katt 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30
Sirkusliv 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 Mord på Nilen 23.30
Kulturnytt 23.40 Jazz jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Bergen - Kirkenes t/r 10.35 I
trädgården med Camilla Plum 11.05 Säterliv 11.50
Sonja 13.10 Drömprinsen 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Packat &amp; 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 Pojkarna
i mitt liv 21.55 Kulturnyheterna 22.10 Sommer
23.10 Inför Eurovision Song Contest 2009 00.10
Sändningar från SVT24

Portúgal
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ALBUFEIRA
A

VERÐ FRÁ

69.970 kr.

á mann í viku á Dom Pancho íbúðarhóteli m.v.
m 2 með 2 börn.
80.915 kr. m.v. tvo fullorðna í stúdíó. Brottför
Brott
Bro
27. júní.

Tyrkland

skylduna með því að skipta kostnaðinum í fjórar jafnar vaxtalausar
greiðslur á greiðslukort. Áratuga
reynsla Úrvals-Útsýnar og þaulreyndir
ljúft og þægilegt frí á frábærum

MARMARIS

84.960 kr.

á mann í viku á Forum íbúðarhóteli m. v. 2 með 2 börn.
110.120 m.v. tvo fullorðna í íbúð. Brottför 3. júlí.
Leyfishafi
Ferðamálastofu

nd með fjölí gott frí á sólarströnd

fararstjórar tryggja farþegum okkar

VER
RÐ FRÁ
FR Á
FR
VERÐ

Ferðaskrifstofa

Fíton/SÍA

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Horisont 10.35 Liberal Alliances landsmøde 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 - Din
digitale medieguide 14.30 Monster allergi 15.00
Store Nørd 15.30 Lille Nørd 16.00 Folkevægelsen
mod EUs landsmøde 16.30 TV Avisen med Sport
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 Senior, senior!
22.35 Boogie Mix

4 jafnar
greiðslur

kjörum. Marmaris í Tyrklandi og
Albufeira í Portúgal hafa laðað
Íslendinga til sín sumar eftir sumar.
„...og nú allir af stað með Úrval-Útsýn“.

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

www.urvalutsyn.is

26

28. apríl 2009 ÞRIÐJUDAGUR

LÖGIN VIÐ VINNUNA
„Í bílnum
hlusta ég
alltaf á
útvarp og þá
er það Bylgjan, sérstaklega Kolla
og Heimir á
morgnana.
Annars er ég
algjör alæta
á tónlist, en
þeir diskar
sem eru yfirleitt í tækinu hjá
mér heima eru Cafe del mar,
Budda bar og Maxwell sem er í
miklu uppáhaldi.“
Anna María Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri Signatures of nature.
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„Ágæti Mummi (sem ég reyndar var svo
óheppinn að sjá aldrei í kosningabaráttunni), Heiða og þið öll. Við skulum sameiginlega hafa eitt á hreinu. Hvort sem ég kemst
á þing (vegna útstrikana) eða ekki mun
ég ALDREI AFSALA mér heiðurslaunum
Alþingis, alveg sama hversu mikil fáfræði
ríkir um tilkomu þeirra og eðli (þau eiga
ekkert skylt við kúlulán eða prófkjörsstyrki
og eru ekki óheiðar-lega fengin),“ skrifar Þráinn Bertelsson á póstlista Borgarahreyfingarinnar (xO). Þegar kosningaúrslit
lágu fyrir tóku stuðningsmenn xO að rita
hamingjóskir á póstlista samtakanna, einkum til þeirra sem hrepptu þingsæti, þeirra
Þórs Saari, Birgittu Jónsdóttur, Margrétar Tryggvadóttur og Þráins Bertelssonar.
Hins vegar tóku menn fljótlega að ræða
hversu óþægilegt væri fyrir hreyfinguna
að eiga þá umræðu yfir höfði sér að Þráinn

þægi hátt í 200 þúsund krónur á mánuði fyrir það eitt að
vera á lista yfir þá sem þiggja
heiðurslaun listamanna. „Tek
undir með Heiðu „practiserum það sem við predikerum“
var stöðugt í umræðutorfi um
laun Þráins síðustu dagana fyrir
kostningar, hvar sem ég var að
halda merkjum okkar á lofti
og var sammála fólki um trúverðugleika okkar þegar
þessi laun voru rædd,“
ritar Mummi í Götusmiðjunni. En Þráinn
tekur öllum slíkum
hugmyndum afar
illa. Fréttablaðið
hafði áður greint
frá þessu en þá

líkti Þráinn heiðurslaununum við Ólympíugull og hefur einnig sagt að þau séu nokkuð
sem hann er fyrir löngu búinn að vinna sér
inn fyrir. Þessi afgerandi ummæli Þráins eru í nokkurri mótsögn við það sem
hann sagði í kosningasjónvarpi RÚV, hjá
Agli Helgasyni, að hann ætlaði að leita
upplýsinga um fordæmi hjá starfsmönnum Alþingis. Eftir því sem næst verður komist eru engin fordæmi
um að heiðurslaunaþegi hafi
tekið sæti á þingi.
- jbg

ÞRÁINN BERTELSSON Er mjög

afdráttarlaus á póstlista
Borgarahreyfingarinnar og
segist aldrei ætla að afsala
sér heiðurslaunum.

ÓLAFUR ÓLAFSSON: VERÐUR Á FLOTTARA HÓTELI EN JÓHANNA GUÐRÚN

Kærastinn með til Moskvu

8

10

Heiðurslaun Þráins vefjast fyrir Borgurum

20

21

LÁRÉTT
2. grastegund, 6. guð, 8. vafi, 9. strá,
11. ryk, 12. einskær, 14. dans, 16. pot,
17. eldsneyti, 18. röð, 20. tveir eins,
21. fimur.
LÓÐRÉTT
1. fugl, 3. tveir eins, 4. betrun, 5. pili,
7. dávænn, 10. siða, 13. bókstafur, 15.
arða, 16. heyskaparamboð, 19. hljóta.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. kría, 3. ee, 4. yfirbót, 5.
rim, 7. allstór, 10. aga, 13. emm, 15.
arta, 16. orf, 19. fá.
LÁRÉTT: 2. reyr, 6. ra, 8. efi, 9. íla, 11.
im, 12. alger, 14. samba, 16. ot, 17.
mór, 18. róf, 20. tt, 21. frár.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1 Fjóra menn.
2 Leiknum lyktaði með

jafntefli, 1-1.
3 Haraldur Briem.

„Þetta stóð tæpt. Spurning hvort
maður kæmist út af prófunum.
En ég næ því alveg,“ segir Ólafur Ólafsson – kærasti Eurovisionstjörnunnar Jóhönnu Guðrúnar sem nú undirbýr sig sem sem
mest hún má undir Eurovisionkeppnina sem fram fer í Moskvu
12. maí.
Þjóðinni brá í brún þegar kom
í ljós að vegna sparnaðaraðgerða
kæmist helsta fylgdarlið ekki með
Eurovision-hópnum til Moskvu.
Ekki einu sinni var gert ráð
fyrir kærasta Jóhönnu Guðrúnar. En nú hefur ræst úr því sem
betur fer. Ólafur fer út og það í
boði föður síns, Ólafs Björnssonar forstjóra. Hann býður stráknum sínum og fara þeir feðgar út
10. maí, dvelja eina nótt á hóteli
í Kaupmannahöfn og fara svo
til Moskvu þar sem þeir verða í
rúma viku. Jóhanna og hópurinn
leggja hins vegar af stað 3. maí.
„Við pabbi ákváðum að kíkja og
förum á eigin vegum. Já, þetta
verður skemmtilegt,“ segir Ólafur sem nú getur stutt við bakið
á sinni heittelskuðu. „Já, já, ég
mun gera það. Og spái henni tvímælalaust sigri í undanúrslitunum. Ég er viss um að hún
kemst upp úr þeim. Hún
hefur verið að fá svo góða
dóma.“
Þeir feðgar verða ekki
á sama hóteli og Jóhanna
Guðrún heldur á Metrópól-hótelinu sem er í
hjarta Moskvuborgar
– fimm stjörnu hótelsem stendur andspænis Bolsoj- óperunni
og aðeins í nokkurra
mínútna fjarlægð frá

Kreml. Sögufrægt hótel og reglulegur gestur í rússneskum bókmenntum.
Eurovision-hópurinn dvelst
hins vegar í úthverfi í sparnaðarskyni; á hóteli sem heitir Cosmos.
Það er fjögurra stjörnu hótel sem
byggt var í tengslum við Ólympíuleikana árið 1980. Þetta þýðir að
Ólafur gistir á umtalsvert betra
hóteli en sjálf Eurovision-stjarnan, kærasta hans, Jóhanna Guðrún.
Ólafur er á lokasprettinum með
að ljúka stúdentsprófi
og útskrifast eftir
rúmt hálft ár
frá Flensborg
þar sem hann
leggur stund
á viðskiptafræði.

Hann hyggst fara í sumarskóla
og leggja stund á ensku til undirbúnings fyrir háskólanám þar
sem Ólafur stefnir á viðskiptafræðina. Ólafur spilar á gítar auk
þess sem hann stundar lyftingar
sér til heilsubótar. Hann lætur
sér fátt finnast um fjölmiðlafárið
sem nú er um Jóhönnu Guðrúnu.
Til dæmis var því var slegið upp
í Monitor að Eurovision-stjarnan væri hrein mey. Þetta má sjá
á síðu þar sem Jóhanna svaraði
mjög nærgöngulum spurningum
lesenda. „Já, ég held nú að það
hafi verið talsverð kaldhæðni í
því svari hennar. Alveg örugglega því hún er búin að vera í
föstu sambandi í tvö ár,“ segir
Ólafur sem hefur engar áhyggjur af því að kærastan klári sig
ekki af spurningum fjölmiðlamanna úti í Moskvu.
jakob@frettabladid.is

Ólafur mun nú geta staðið þétt við bak Jóhönnu
Guðrúnar í Moskvu og
er það fagnaðarefni.

Auglýsingastofur
komu vitaskuld að kosningabaráttunni. Má það vera til marks um
hversu lítið Ísland er að Þormóður
Jónsson, bróðir Baldvins tengdaföður Bjarna Benediktssonar, og Fíton
voru með stærsta flokkinn,
Samfylkinguna, á sínum
snærum. Jónsson &
Le´macks störfuðu fyrir
Sjálfstæðisflokkinn,
Dínamó Reykjavík var
með Vinstri græna á sinni
könnu en Gott fólk
með Framsóknarflokkinn.

-jbg, fgg
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Sjálfstæðisflokkurinn keyrði á nokkuð aggresívum útvarpsauglýsingum
skömmu fyrir kosningar og þar var
ekki betur að heyra en hinn snjalli
leikari Hjálmar Hjálmarsson væri í
lykilhlutverki. Lyftu margir brúnum
því Hjálmar var í þriðja sæti framboðslista Borgarahreyfingarinnar
í Norðausturkjördæmi. Við nánari
eftirgrennslan kom í ljós að þarna
var Hjálmar ekki að svíkja lit og
mun leikarinn ósáttur við það ef
menn eru að herma eftir honum í
auglýsingum. Sjálfur heyrir Hjálmar
ekki betur en þarna séu þeir
Magnús Ragnarsson og Gói
að lesa en það er Íslenska
auglýsingastofan sem
annaðist framleiðslu
auglýsinganna fyrir
Sjálfstæðisflokkinn.

Manúela Ósk Steinsson, eiginkona
Grétars Rafns Steinssonar, er nú í
óða önn að undirbúa annað brúðkaup þeirra hér á Íslandi. Manúela
og Grétar gengu í það heilaga, öllum
að óvörum, í Hollandi, fjarri vinum
og ættingjum. Þau vildu endurtaka
leikinn þannig að sem flestir gætu
samglaðst þeim. Manúela hefur
einnig öðrum hnöppum að hneppa
því hún er að fá nýjan bíl. Sá gamli,
Porche Cayenne, vakti mikla
athygli á sínum tíma því
hann var sérstaklega
merktur fyrrverandi fegurðardrottningu Íslands.

EUROVISIONKÆRUSTUPARIÐ
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Kvikmyndaþorp úti á Granda
Sannkölluð kvikmyndamiðstöð
ekki, við munum hins vegar vinna
hefur orðið til í Héðinshúsinu úti á
ansi náið saman á næsta ári í
tengslum við víkingamynd BaltGranda. Fyrir er kvikmyndafyrirasars og þess vegna er það nátttækið Republika og nú stefnir allt
í að þrír aðilar í sama geira flytjúrulega mjög hentugt að við skulist þarna inn. Fyrst ber að nefna
um vera í næsta nágrenni,“ segir
framleiðslu- og þjónustufyrirtækið
Agnes.
True North, eftirvinnslufyrirtækFyrirtækið Bluee Eyes hefur
ið Postmenn og svo framleiðslufyrsagt upp leigusamningi sínum við
irtæki Baltasars Kormáks
Guðjón Má Guðjónsson en fyrirtækið hefur leigt
og Lilju Pálmadóttur,
Blue Eyes.
skrifstofuhúnsS ög usag n i r h a fa
æði í hinni söguverið á kreiki um að
frægu Næpu.
True North og Blue
Agnes viðurEyes væru að sameinkennir að það
ast en Agnes
verði á k veð i nn sök nuður
Johansen,
að því vinalega
framleiða nd i hjá
umhverfi.
„Hins
Blue Eyes
vegar
vísar því NÁIÐ SAMSTARF Blue Eyes Baltasars Kormáks og Leifur
var
á bug.
Dagfinsson og félagar hjá True North vinna náið saman
„Nei,
að víkingamynd þess fyrrnefnda.
alls

SÉR EFTIR NÆPUNNI Agnes Johansen

viðurkennir að hún eigi eftir að sakna
Næpunnar, húsnæðið hafi hins vegar
verið óheppilegt.

þetta húsnæði ekkert sérstaklega
hentugt, þegar við vorum ekki í
framleiðslu var það of stórt og svo
öfugt, var alltof lítið þegar allt var
á fullu hjá okkur.“
- fgg

FERMINGAGJAFIR
FERMINGAGJAFIR
ALLTAF

FARTÖLVA

BETRAVERÐ

15.6”

Toshiba Satellite A300-1SR
2.0GHz Intel Core 2 Duo T6400 örgjörvi t 4GB DDR2
800MHz minni t 320GB SATA harðdiskur t DVD±RW Dual
Layer skrifari t 15.4” WXGA breiðtjaldsskjár t 512MB
ATI Mobility Radeon HD 3650 skjákort t Öflugir Harman
Kardon hátalarar t Þráðlaust 300Mbps 802.11a/g/n
netkort og Bluetooth 2.0 t 1.3MP vefmyndavél í skjá t
4xUSB 2.0, FireWire, HDMI, eSATA, ExpressCard Slot
ofl. tWindows Vista Home Premium

Acer Aspire 5738Z-424G32MN
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

15.4”

LEIKJAMOTTA

169.990

149.990

EYRNATAPPAR

LASERMÚS

STEELSERIES QCK

HARÐDISKHÝSING
Sarotech Abigs 3.5 FHD354

Creative Zen Aurvana

Logitech V550

Alvöru músarmotta fyrir leikina.
Stærð 320 x 270 mm.

SATA harðdiskhýsing í vönduðum ál kassa með USB 2.0
og öflugum afritunarhugbúnaði. Windows, Linux og Mac.

Hágæða heyrnartól með AuraSeal tækni sem
útilokar umhverfishljóð. 20Hz. 115dB.

Þráðlaus fartölvumús með Nano sendi.
Festing fyrir músina á fartölvur fylgir.

2.490

5.990

19”

6.990

9.990

USB-DVI
SKJÁKORT

FJÖLNOTATÆKI

1TB

Acer V193W LCD SKJÁR
19” breiðtjaldsskjár með 1440x900 upplausn,
1000:1 skerpu og 5ms viðbragðstíma.

HARÐDISK
FLAKKARI
WD Elements - 1 Terabyte

Manhattan USB í DVI skjákort

1TB flakkari með hljóðlátum WD Green Power disk.
USB 2.0. Windows og Mac.

USB skjákort sem tengir tölvur í DVI skjái. Styður allt að
1600 x 1200 punkta upplausn. USB 2.0.

Epson Stylus SX100

Prentari, skanni og ljósritunarvél. Prentar A4 í 5760
x 1440p, skannar í 600 x 1200 p. Prentar 26 bls á
mín. USB. Windows og Mac.

24.990 19.990 16.990 10.990

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

- Lifið heil

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar
Alexandersdóttur

Ertu kannski
módel?

V

ið getum hlegið að mæðgunum
Janet og Jane Cunliffe en móðirin, Jane, hefur varið meira en
tveimur milljónum í lýtaaðgerðir til
að líkja sem mest eftir æskuútliti
dóttur sinnar. Ýkjusögur, sönn sem
þessi er, gegna þó oft því hlutverki
að varpa ljósi á döpur örlög okkar
eigin tilveru.

DÓTTIR mín þráir það heitast að
horfa á Americas next top Model.
Ég hef reynt að leiða hana á aðrar
brautir, þótt ég skilji vel þennan áhuga. Á hennar aldri var fátt
áhugaverðara en fegurðardrottningar og stelpurnar sem fengu hlutverk í kókosbolluauglýsingum og ég
kann ákveðið tímabil í sögu fordkeppna utanbókar. Maður trúði því
heitt og innilega að það væri aðeins
einn toppur á hamingjunni: Að vera
fyrirsæta og svo eitt ljósmyndaranámskeið í endann á farsælum ferli.
Það var prinsessusagan.

EN það var þá. Í dag er ég þrítug.
Maður hefur þroskast sitt hvað og
veit að vilji maður þoka jafnréttisbaráttunni eitthvað áleiðis er ekkert sérstaklega gjöfult að einblína
á útlit kvenna. Hvað þá að gera ekkert til að beina sjónum ungra ómótaðra stelpna á aðra hluti en hver er
sætust. Það er ekki endalaust hægt
að kvarta yfir slakri jafnréttisbaráttu og gera svo ekkert sjálfur til að
sporna við útlitsdýrkun.

OG

þá er ég komin að því hvernig sagan um mæðgurnar bresku
er þegar allt kemur til alls aðeins
skrumskæling á okkar eigin veruleika. Það er fljótgert að athuga
þetta nánar. Farið til dæmis bara
inn á fésbók og sjáið hversu margar kunningjakonur ykkar góla um
alla veggi: „Hæ sæta, hvað segirðu
sæta!“ Hvað er þetta eiginlega.
Ekki eru karlmenn mærandi hver
annan fyrir að vera sætir um alla
veggi. Við erum komnar yfir þrítugt en erum enn skrifandi við einhver myndaalbúm hvað þessi og hin
sé „sæt“ og tökum andköf yfir fegurð hver annarrar.

5.000
ﬂugsæti!

F í t o n / S Í A

ÞAÐ hefur nefnilega ekkert svo
svakalega mikið breyst frá því að
ég var unglingur. Enn er hópur
kvenna sem finnst fátt eftirsóknarverðara en að leika í jógúrtauglýsingum og ein vinkona mín, sem
heldur hefur fitnað síðustu árin,
segir mér að eftir að hún varð heldur gildari sækist vinkonur ekki jafn
mikið eftir því að fá hana með sér á
Kaffibarinn. Þær vilja vera í grönnum félagsskap. Fullorðnar konur í
barbíleik þar sem keppni stendur
yfir um hver leikur í flestum auglýsingum eða hefur módelast sem
mest er veruleikinn. Og alls ekkert
ólíkt Hollywoodýkjusagnatilverunni
í grunninn.

Aðeins í
12 klst.

Í da
dag frá kl. 12.00 til miðnættis býður Iceland Express
5.0
5.000 ﬂugsæti, verð frá aðeins 8.692 kr., aðra leið
ð sköttum og öðrum greiðslum!
með
Bókunartímabil: Í dag frá kl. 12.00 á hádegi til miðnættis í kvöld
Ferðatímabil: 1.–31. maí 2009
Áfangastaðir: London/Gatwick, Kaupmannahöfn, Berlín og Varsjá
Ekki missa af þessu einstaka tilboði, þú bókar á www.icelandexpress.is
Skráðu þig í netklúbbinn okkar, þannig færðu spennandi nettilboð,
þér að kostnaðarlausu.

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 28. apríl,
118. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.10
4.44

Hádegi

Sólarlag

13.25
13.10

21.42
21.39

Heimild: Almanak Háskólans

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða
valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

með ánægju

