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ASÍ hótar að fara í hart
Stjórnvöld verða að bregðast við skuldavanda heimilanna ef sátt um stöðugleika á að nást, segir forseti
Alþýðusambandsins. Samtök atvinnulífsins segja að komi ekki til rífleg vaxtalækkun í vikulokin valdi það
óbætanlegum skaða. Fjármálaráðherra segir erfið mál leysast á næstunni og staðan verði þá skýrari.

TÍMAMÓT 16

Ásdís opin
fyrir öllu
Ísdrottningin hræðist ekki flutninga
frá Búlgaríu.
FÓLK 30

Yale eltir Sharp
Söngvarinn á í útistöðum við
gamla skólann sinn.
FÓLK 22

EFNAHAGSMÁL „Það er ekkert
við okkur að tala ef ekki verður gengið frá þessu,“ segir Gylfi
Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambandsins. Sambandið gerir
þá kröfu til stjórnvalda að endurskipulagning á skuldum heimilanna verði sett í forgang.
Forsvarsmenn stjórnarflokkanna funduðu með fulltrúum
launþegasamtaka, atvinnurekenda, bænda og sveitarfélaga
í gær. Þar kynnti ASÍ áherslur
sínar í níu liðum um bráðaaðgerðir og framtíðarlausnir.
ASÍ vill að til ráðgjafastofu um
fjármál heimilanna verði ráðnir

fimmtíu fjármálaráðgjafar til
að aðstoða fólk í greiðsluvanda.
Eins að það verði tryggt að nauðsynlegar reglur um framkvæmd
laga um greiðsluaðlögun skulda
verði gefnar út strax. Einnig að
stofnaður verði bjargráðasjóður
heimilanna.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir fundina í gær
hafa verið afar gagnlega. „Það er
mikill vilji alls staðar í þjóðfélaginu að fara þessa stöðugleikaleið.
Þar eru kjaramálin undir og líka
ríkisfjármálin og fleira.“
Um afdráttarlausa afstöðu
ASÍ segir Steingrímur að farið

hafi verið yfir það á fundinum
hvað næstu vikur væru mikilvægar. „Við vonumst til að sjá til
lands í mörgum erfiðum málum
á næstunni. Þar má nefna endurskipulagningu bankakerfisins og
lokahnykkinn í flóknum samningaviðræðum. Staðan ætti að
fara skýrast sem er mikilvægt
því kjaramálin bíða svo í sumar
og haust.“
Þór Sigfússon, formaður Samtaka atvinnulífsins, segir atvinnulífið hrópa eftir aðgerðum og því
hafi verið komið til skila. „Þar
standa vaxtamálin upp úr og
smávægileg lækkun núna í viku-

Hverfa þarf af
hættulegri leið

Benedikt Guðmundsson sem
gerði karlalið KR að
Íslandsmeisturum
í körfubolta
hefur
tekið við
kvennaliði
félagsins.

EFNAHAGSMÁL Stýrivexti á að
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Kalla á veglega lækkun vaxta:

Í kvennaboltann
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lokin yrði gríðarlegt áfall fyrir
okkur. Það væri vitnisburður um
að menn gera sér enga grein fyrir
því hversu skaðlegt það er fyrir
samfélagið ef atvinnulífið er
skilið áfram eftir í fimbulfrosti.
Slíkt myndi valda óbætanlegum
skaða.“ Þór segir að haftamálin hafi verið rædd á fundinum
og hvaða möguleikar séu til að
aflétta þeim. „Eins lögðum við
áherslu á að það yrði ekki farið í
boðaðar aðgerðir í sjávarútvegsmálunum og við lýstum áhyggjum
okkar yfir hinu svokallaða eignaumsýslufélagi ríkisins.“

8

BJART SUNNAN TIL Í dag verða
norðaustan 3-8 m/s en stífari í
kvöld. Skúrir eða slydduél norðan
og austan til en bjart lengst af í
dag á Suður- og Vesturlandi en
þykknar upp seint í dag. Hiti 1-10
stig.
VEÐUR 4

HAUKAR VÆNGJUM ÞÖNDUM Haukar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik annað árið í röð eftir sigur á Valsmönn-

um í fjórða leik liðanna um titilinn í Vodafone-höllinni í gærkvöldi. Sigur Hauka var öruggur, þeir skoruðu 33 mörk gegn 25 mörkum Valsmanna. Fögnuðurinn var ósvikinn eins og sést á Arnari Péturssyni fyrirliða Hauka sem tók við bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjórnarmyndunarviðræður Samfylkingarinnar og Vinstri grænna:

Aðildarumsókn með fyrirvara
STJÓRNMÁL Stjórnarflokkarnir eru

að semja sín á milli um að utanríkisráðherra leggi fram þingsályktunartillögu um aðildarumsókn
í Evrópusambandið, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Það er
þó háð því að samkomulag náist um
fyrirvara við tillöguna sem Vinstri
græn geta sætt sig við.
Verið er að semja um fyrirvarana en náist ekki samkomulag þar
um þarf að leita annarra leiða.
Hugmyndin að þessu fyrir-

komulagi er meðal annars fengin frá Noregi en þar sótti klofin stjórn Verkamannaflokksins
um aðild í Evrópusambandið með
fyrirvörum.
Vinnuhóparnir fjórir, sem hafa
lagt grunninn að stjórnarsáttmálanum, áttu að skila af sér tillögum í gærkvöldi og fyrir hádegi í
dag, samkvæmt heimildum blaðsins. Ólíklegt er að allar efnahagsaðgerðir verði tilgreindar í sáttmálanum en gert er ráð fyrir að ráðist

lækka niður í 9,5 prósent á næstu
fjórum vikum, að mati skuggabankastjórnar Markaðarins.
Seðlabankinn ákvarðar vexti á
morgun.
„Hver dagur í hávaxtaumhverfi er fyrirtækjum og heimilum í landinu dýrkeyptur og
biðin skilar engu,“ segir Ingólfur
Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka og skuggabankastjórnarmaður.
Þá segir Þórður Friðjónsson,
forstjóri Kauphallarinnar,
sem einnig á sæti í stjórninni,
aðferðafræðina sem hér hafi
verið fylgt til þessa ekki viðeigandi lengur, ef ekki beinlínis
hættulega.
„Við köllum á tímamótaákvörðun, stefnubreytingu og
nýtt vinnulag peningastefnunefndarinnar,“ segir Þórður.
Ólafur Ísleifsson, lektor við
Háskólann í Reykjavík, segir
löngu tímabært að ákveða
myndarlega lækkun stýrivaxta.
- óká / sjá Markaðinn

,ISTÈÉNÈLANDAMRA
ERÈÓÈFULLUMÈGANGI

verði í róttækar efnahagsaðgerðir
í maí og júní.
Steingrímur J. Sigfússon sagði
á blaðamannafundi í gær að vinnu
við fyrirhugaðan niðurskurð yrði
ekki lokið fyrr en seinna í mánuðinum eða jafnvel í þeim næsta.
Ólíklegt þykir að Kolbrún Halldórsdóttir verði ráðherra í nýrri
ríkisstjórn. Nafn Svandísar Svavarsdóttur hefur verið nefnt í hennar stað og þá er líklegt að Árni Páll
Árnason verði ráðherra.
- kóp, ss

Frítt er á
alla viðburði
hátíðarinnar
og eru allir
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Samantekt Creditinfo um eyðslu þingflokka í kosningabaráttunni:

Sjálfstæðisflokkurinn:

Eyddu 54 milljónum í auglýsingar

Munu vilja tvöfalda kosningu

STJÓRNMÁL Þingflokkarnir sem áttu sæti á Alþingi

Tómas, ertu ekki örugglega á
landgrunninu ennþá?
„Nei, ég er að berjast gegn ólöglegum fiskveiðum á fundi FAO í Róm.
Mig dreymir hins vegar um að fara
með kafbát suður eftir Reykjaneshrygg og sjá landgrunn okkar með
berum augum.“
Tómas H. Heiðar er þjóðréttarfræðingur
hjá utanríkisráðuneytinu sem gerir kröfur
um að landgrunn Íslands nái 850 mílur
frá landinu suður eftir Reykjaneshrygg.
Tómas er nú á ráðstefnu í Róm.

fyrir síðustu kosningar eyddu rúmlega 54 milljónum króna í auglýsingar í kosningabaráttunni,
samkvæmt samantekt Creditinfo sem Fréttablaðið
hefur undir höndum. Sjálfstæðsflokkur og Samfylking eyddu mestu fé; tæpri þrettán og hálfri
milljón hvor flokkur. Vinstri græn koma skammt
á hæla þeirra, en þar á bæ eyddu menn tæplega
þrettán milljónum í auglýsingar.
Creditinfo fylgdist með eyðslu flokkanna frá
30. mars og fram að kosningum hinn 25. apríl. Í
aðdraganda kosningabaráttunnar komu flokkarnir fimm sér saman um að eyða ekki meira en fjórtán milljónum króna í auglýsingar, og virtu allir
flokkarnir þau mörk. Eyðsla Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar nam rúmlega 96 prósentum af þeim
fjórtán milljónum sem flokkarnir höfðu komið sér
saman um, á meðan Vinstri græn eyddu rúmum

EYÐSLA FLOKKA Í AUGLÝSINGAR
FYRIR KOSNINGAR
Flokkur

Samtals eyðsla

Sjálfstæðisflokkurinn
Samfylkingin
Vinstri græn
Framsóknarflokkurinn
Frjálslyndi flokkurinn
Samtals

STJÓRNMÁL „Á landsfundi Sjálf-

Hlutfall*

13.477.348
13.456.589
12.942.255
11.489.344
3.107.204
54.472.740

96,3%
96,1%
92,4%
82,1%
22,2%
77,8%

Tölur í milljónum króna
*Hlutfall af þeim 14 milljónum sem hver flokkur mátti eyða
Heimild: Creditinfo

92 prósentum af þeirri upphæð. Sérblöð eru ekki
innifalin í útreikningum Creditinfo, þar sem samkomulag flokkanna var ekki nægjanlega skýrt um
það atriði.
- kg

Grafir með legsteina
til fóta sagðar vörusvik
ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Sakar forystu
Frjálslynda flokksins um dugleysi, óráðsíu og illt umtal um félagana.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ólafur F. Magnússon:

Slítur samstarfi
við F-listann
SVEITARSTJÓRNIR Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi tilkynnti
í gær að hann segði skilið við
Frjálslynda flokkinn og að
hann hygðist leiða nýtt framboð
óháðra í borgarstjórnarkosningum á næsta ári.
Í ræðu sem Ólafur hélt á borgarstjórnarfundi í gær sagðist
hann ekki hafa getað stutt
Frjálslynda flokkinn í nýafstöðnum alþingiskosningum
vegna þess að forysta flokksins hefði boðað „gegndarlitla
ofveiði-ofurvirkjanastefnu“ og
ekkert hugsað um næstu kynslóðir. Sjálfur hefði hann í borgarstjórn oftast einn staðið vörð
um verndun umhverfisins og
náttúruminja.
Ólafur áætlar að bjóða fram
undir merkjum H-lista og með
einkunnarorðunum „Hreinskilni, hæfni, heiðarleiki“.
- gar

ATVINNUMÁL
Atvinnuleysi 9,5 prósent
Spá um þróun atvinnuleysis segir til
um að atvinnuleysi verði hér hæst
9,5 prósent fram í júní, en muni svo
lækka aftur fram í september. Þetta
kom fram á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í gær.

Björg Gunnarsdóttir segir grafstæði foreldra sinna í Gufuneskirkjugarði svikna
vöru. Láta eigi vita áður ef legsteinar verði til fóta. Flestir láta sér það í léttu
rúmi liggja, segir kirkjugarðsforstjóri. Skipulagið sé eins og í borgum Evrópu.
FÓLK „Mér finnst þetta vera svo
mikið svínarí. Í raun og veru er
þetta eins og svikin vara,“ segir
Björg Gunnarsdóttir, sem er afar
ósátt við að minnismerki á leiðum
foreldra hennar í Gufuneskirkjugarði sé þeim til fóta.
Frétt Fréttablaðsins frá því
síðastliðinn föstudag um leiðin í
kirkjugörðum höfuðborgarsvæðisins hefur vakið nokkur viðbrögð
meðal eftirlifandi aðstandenda.
Fram kom að hinir látnu snúa allir
í sömu átt og að vegna stígakerfa
garðanna þýðir það að á helmingi
leiðanna eru legsteinar til fóta.
Þórsteinn Ragnarsson, forstjóri Kirkjugarða Reykjavíkur,
segir fyrirkomulagið alls ekki
einsdæmi. „Þetta skipulag er í
gamla Hólavallagarðinum, í Fossvogi, norður á Akureyri og víðar
á Íslandi og í allflestum görðum í
borgum í Evrópu. Það er einfaldlega verið að nýta plássið,“ segir
Þórsteinn.
Aðspurður segist Þórsteinn ekki
muna eftir því á fimmtán ára ferli
að óskað hafi verið eftir flutningi á
kistum á þessum tilteknu forsendum. Stundum sé fólk flutt til en það
sé til að sameina skyldmenni.
Móðir Bjargar var borin til grafar árið 2001. „Við uppgötvuðum
þetta bara þegar kistan hennar
mömmu var látin síga niður í gröfina. Pabbi minn var alltaf óánægður með þetta og við vorum að spá í
að láta flytja hana,“ segir Björg.
Aldrei varð þó af því að óskað
væri eftir flutningi á kistu móður
Bjargar. Hún segir þau feðginin
hins vegar hafa rætt við starfsmenn kirkjugarðsins sem hafi
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Legsteinninn til fóta
við aðra hverja gröf

Ingibjörg Auður Ingva
dóttir segir það hafa verið
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sagt mögulegt að hafa legstein
við höfðalagið þótt hann myndi þá
vera úti við stíginn. Af þessu hafi
heldur ekki orðið enda hafi þeim
fundist steinninn mundu stinga
í stúf við önnur minnismerki. Á
árinu 2007 hafi faðir hennar látist
og nú sé hann jarðsettur við hlið
konu sinnar.
Þórsteinn segir koma til greina
að minnismerki séu úti við stíg,
jafnvel þótt það torveldi umhirðu
í garðinum. „Það er enginn sem
segir að það þurfi allt að vera í einhverri rúðustrikaðri línu,“ svarar
hann.
„Mér finnst þeim bera skylda til

að láta mann vita um þetta. Maður
áttar sig bara ekki á þessu þegar
stæði er valið. Ég er alveg hundóánægð ennþá í dag með þetta,“
segir Björg.
Um þetta segir Þórsteinn að
það séu útfararstofur og stundum prestar sem sæki um grafir
fyrir fólk. Það væri því helst þessara aðila að upplýsa aðstandendur.
Þótt það sé það mikill minnihluti
sem geri athugasemdir geri hann
ekki lítið úr tilfinningum þeirra
sem það geri. „En það er mjög mikill meirihluti sem lætur sér þetta í
léttu rúmi liggja.“
gar@frettabladid.is

stæðisflokksins var ákveðið
að ef þingið færi að hreyfa sig
í þessu máli [Evrópumálum]
myndum við krefjast tvöfaldrar
atkvæðagreiðslu. Við munum
ekki hlaupa frá því,“ segir
Bjarni Benediktsson um mögulegan stuðnings hans flokks við
þingsályktunartillögu um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Hann segir það skipta máli
að ríkisstjórnin sé einhuga um
málið á þingi. Ekki sé hægt að
taka því af alvöru ef Samfylkingin standi ein að baki því. - ss

Króatía og Evrópusambandið:

Lögsögudeila
fyrir gerðardóm
KRÓATÍA, AP Króatísk stjórnvöld

sögðust í gær hafa fallist á að deila
þeirra við grannríkið Slóveníu um lögsögumörk í Adríahafi yrði leyst
fyrir alþjóðlegum gerðardómi. Deilan, sem staðið
hefur allt frá því
bæði Slóvenar
og Króatar lýstu
STIPE MESIC
yfir sjálfstæði
við upplausn gömlu Júgóslavíu
fyrir átján árum, stefndi annars í
að verða hindrun í vegi fyrir inngöngu Króatíu í Evrópusambandið. Króatar hafa gert sér vonir um
að af henni geti orðið árið 2011.
Stipe Mesic Króatíuforseti
sagði að allir flokkar landsins
hefðu fallist á að reynt yrði að
leiða landamæradeiluna til lykta
með þessum hætti. Slóvenar, sem
gengu í ESB fyrir fimm árum,
þurfa líka að fallast á þessa málsmeðferð til að af henni verði. - aa

Framsóknarflokkurinn:

Treystir ekki
Samfylkingu til
forystu í ESB
STJÓRNMÁL „Ég tel það heppilegt

ef aðrir en fulltrúar Samfylkingar
verða í forystu í viðræðunefnd
við Evrópusambandið ef af þeim
verður,“ segir Birkir Jón Jónsson,
varaformaður Framsóknarflokksins. Ástæðuna segir hann vera að
óljóst sé hvaða samningsmarkmið
Samfylkingin hafi sett sér. „Skilyrðin þurfa að vera mjög skýr,“
segir Birkir Jón.
Hann minnir á að ekkert hafi
komið frá ríkisstjórnarflokkunum
um stöðu þessara viðræðna og því
verði ekki tekin afstaða til málsins
fyrr en niðurstaðan verði ljós. - ss

Pakistansher býr sig undir stríð við talibana í Swat-dalnum:

Samkomulagið út um þúfur
PAKISTAN, AP Friðarsamkomulag ríkisstjórnar Pakist-
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ans við talibanahreyfinguna í norðvesturhluta landsins er runnið út í sandinn. Pakistansher býr sig undir
enn harðari átök í Swat-dal, þar sem herinn hefur sótt
hart að talibönum undanfarið.
Herinn gerði hlé á átökum í gær til að gefa íbúum
tækifæri til að forða sér. Ríkisstjórnin sagðist
reikna með að um hálf milljón manna notaði sér
tækifærið.
Asif Ali Zardari, forsætisráðherra, er á leiðinni
til Bandaríkjanna að ræða við þarlenda ráðamenn.
Bandaríkjamenn hafa viðrað áhyggjur af því að Pakistanar ráði ekki við uppreisnarsveitir talibana, sem
taldar eru hafa gott svigrúm til að athafna sig í héruðum pastúna norðvestan til í Pakistan.
Talibanar njóta víðtæks stuðnings meðal ættbálka
pastúna, sem eru fjölmennir beggja vegna landamæranna í Afganistan og Pakistan.
Muslim Khan, talsmaður talibana, fullyrðir að talibanar ráði yfir níutíu prósentum Swat-dals, þar sem
átökin við stjórnarherinn hafa verið hörðust.
Hann sakar stjórnina um að hafa sent herinn á
vettvang vegna þrýstings frá Bandaríkjunum: „Allt

ÍBÚAR FLÝJA ÁTAKASVÆÐIÐ Stjórnarherinn gerði hlé á átökum

í gær til að gefa íbúum tækifæri til að forða sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

kemst í samt lag aftur strax og leiðtogar okkar hætta
að bugta sig og beygja fyrir Bandaríkjamönnum,“
sagði hann.
- gb

Sértilboð og afsláttur
samstarfsfyrirtækja
e-kortanna
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Endurgreiðsla

Vildarpunktar

Vildarpunktar

Icelandair
American Express

e-Vildarkort

Nokkrir athyglisverðir
punktar
e -Vildarkortið kemur vel út – heima og heiman!
F í t o n / S Í A

e-korthafar fá endurgreiðslu af öllum innlendum færslum. Í hvert skipti sem þú
verslar við yfir 200 samstarfsaðila e-kortsins safnarðu endurgreiðslu í beinhörðum
peningum sem þú getur notað í hvað sem þú vilt.

Þannig ræðurðu hvort þú setur þá fjármuni í daglegan rekstur heimilisins
eða gerir vel við þig og þína og ferð til útlanda – á besta mögulega
verðinu, á þeim tíma sem þér hentar best. Nánar á www.ekortin.is

Samanburður: Innanlandsvelta upp á 2.500.000 kr.
á ári með Gull e-Vildarkorti annars vegar og Classic
Icelandair American Express hins vegar.

4

GENGIÐ 05.05.2009

6. maí 2009 MIÐVIKUDAGUR

Svínaflensan ætlar að verða efnagslífinu í Mexíkó dýrkeypt:

Starfsfólk Þjóðleikhússins:

Leikarar leiða
frí námskeið

Bandaríkjadalur

125,58

126,18

Lifnar yfir Mexíkóborg á ný

Sterlingspund

189,61

190,53

MEXÍKÓ, AP Mannlífið í Mexíkóborg

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

168,11

169,05

Dönsk króna

22,567

22,699

Norsk króna

19,295

19,409

Sænsk króna

15,85

15,942

Japanskt jen

1,2671

1,2745

SDR

188,66

189,78

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,7334
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ríkisstjórn um vaxtalækkun:

Myndi fagna
djarfri lækkun
EFNAHAGSMÁL „Ég held að allir

séu sammála, hvort sem þeir
sitja við þetta borð, eru í Seðlabankanum eða annars staðar, um
að nafnvextir á Íslandi þurfa að
lækka,“ sagði Gylfi Magnússon
viðskiptaráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í gær.
Næsti vaxtaákvörðunardagur er
á morgun.
Hann þorir þó engu að spá um
hve hratt vextirnir lækki.
„En ég myndi fagna því ef þeir
yrðu dálítið djarfir í sínum vaxtalækkunum,“ sagði Gylfi.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði að stýrivextir gætu orðið hér um tvö til þrjú
prósent um áramót, gengi allt
eftir.
- ss

Tillögur Talsmanns neytenda:

Seðlabankinn
metur áhrif
STJÓRNMÁL Hugmynd Talsmanns

neytenda um að öll íbúðarveðlán
verði færð niður eftir mati gerðardóms hefur verið send til
Seðlabanka Íslands til umsagnar.
Þetta kom fram á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í gær.
Seðlabankinn á að meta umsögn
um fjárhagsleg og efnahagsleg
áhrif þessara tillagna og mun
ríkisstjórnin bíða eftir þeirri
umsögn.
Seðlabankinn hefur einnig
fengið upplýsingar um tekjur einstaklinga, út frá skattskýrslum
2007 og einhverjum upplýsingum frá 2008, til að meta fjárhagsstöðu heimilanna.
Áður hafði Seðlabankinn
tekið saman skuldir heimilanna.
Reiknað er með að Seðlabankinn muni hafa heildstæða mynd
af stöðu heimilanna, að teknu tilliti til atvinnuleysis, um miðjan
þennan mánuð.
- ss

er byrjað að færast hægt og rólega
aftur í eðlilegt horf. Kaffihús voru
opnuð á ný í gær og umferð fór af
stað eftir fimm daga lokun vegna
svínaflensuhættunnar, sem legið
hefur eins og mara á þjóðfélaginu.
Hátíðarhöldum í tilefni af
fimmta maí var engu að síður
aflýst í gær, en þann dag halda
Mexíkóbúar upp á sigur innlendra
hermanna á franska hernum árið
1862.
Á morgun hefst kennsla á ný í
framhaldsskólum og háskólum,
en yngri börn þurfa að bíða heima
þangað til eftir næstu helgi.

varann á áfram vegna flensunnar,
sem hefur kostað tugi manns lífið
í Mexíkó.
Fjármálaráðherra landsins sagðist í gær telja að lömun þjóðfélagsins vegna flensunnar myndi kosta
efnahagslífið að minnsta kosti 2,2
milljarða Bandaríkjadala.
Í gær hafði verið staðfest að
nærri 1.500 manns í tuttugu löndum hefðu smitast af flensunni.
Rúmlega helmingur hinna smituðu er í Mexíkó.
Mexíkóstjórn lét sækja tugi
landa sinna til Kína í gær, en kínversk stjórnvöld höfðu lokað Mexíkóana í sóttkví þótt enginn þeirra
hefði haft einkenni smits.
- gb

SÓTTIR TIL KÍNA Mexíkóstjórn sendi

flugvél til Kína að sækja þar tugi manna
sem kínversk stjórnvöld höfðu sett í
sóttkví, þótt einkennalausir væru.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Felipe Calderon forseti sagði
þjóðina þó þurfa að hafa allan

LEIKLIST Nokkur sæti eru laus á
tvö námskeið sem Þjóðleikhúsið býður atvinnulausum ókeypis
dagana 12. og 13. maí næstkomandi. Leikarar Þjóðleikhússins
leiða námskeiðin, sem hafa það
helst að markmiði að gleðja sálina
og efla jákvætt hugarfar.
Meðal þess sem er í boði á námskeiðunum er að leikhúsformið
verður kynnt ítarlega fyrir þátttakendum. Einnig verður sett upp
vinnusmiðja þar sem áherslan er
lögð á að efla kjark og jákvæðni.
Meðal leiðbeinenda eru leikararnir Vigdís Hrefna Pálsdóttir,
Ólafur Darri Ólafsson og Ólafur
Egill Egilsson.
- kg

Fjórði Brasilíufanginn í
haldi vegna kókaínsmygls
Íslendingur var handtekinn á leið frá Brasilíu til Spánar með sex kíló af kókaíni. Efnið er metið á 60 milljónir. Hann er fjórði Íslendingurinn sem tekinn er fyrir smygl í Brasilíu og getur átt von á 20 ára fangelsi.
LÖGREGLUMÁL Lögregla í Brasilíu handtók á föstudagskvöld 24
ára Íslending, Ragnar Erling Hermannsson, sem hafði reynt að
smygla tæpum sex kílóum af kókaíni úr landinu. Ragnar gæti átt von
á tuttugu ára
fangelsisdómi.
Ragnar var á
leið upp í flugvél
á Guararapesflugvelli í Recife
og hugðist fljúga
ti l Ma laga á
Spáni um Lissabon þegar efnin
RAGNAR ERLING
fundust í farHERMANNSSON
angri hans. Ekki
hefur fundist viðlíka magn af fíkniefnum á flugvellinum á þessu ári.
Að sögn lögreglunnar í Recife er
talið að Ragnar hafi nálgast efnið,
5,7 kíló af mjög hreinu kókaíni, í
íbúð í borginni Fortaleza. Þangað
kom hann 10. apríl. Efnið var þá
þegar falið í ferðatösku. Við yfirheyrslur mun Ragnar hafa játað að
hann hafi átt að fá tíu þúsund evrur,
sem samsvarar um 1,7 milljónum
króna, ef efnið kæmist til Spánar.
Það er upprunnið í Kólumbíu og er
metið á 460 þúsund dollara, eða um
sextíu milljónir króna.
Í samtali við fréttastofu Stöðvar 2
í gær hafði lögreglufulltrúi í Recife
eftir Ragnari að hann hefði farið í
smyglferðina til að greiða fíkniefnaskuld á Íslandi. Ragnar hefði sagt
lögreglunni að ef hann neitaði að
fara í ferðina yrði hann drepinn.
Í samtali við þarlenda fjölmiðla
sagði fjölmiðlafulltrúi lögreglunnar að þetta væri í fyrsta sinn sem
Íslendingur væri handtekinn í Recife. „Við vorum hissa, því Ísland
er land þar sem ekki þrífst mikil

ÞRÍR ÍSLENDINGAR
DÆMDIR Í BRASILÍU
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Íslendingur er handtekinn fyrir
fíkniefnasmygl í Brasilíu.
■ Hlynur Smári Sigurðarson var
sá fyrsti, í júní árið 2006. Hann
var handtekinn, þá 23 ára, á
rútustöð með tvö kíló af ætluðu
kókaíni. Hann hugði þá á brottför úr landinu. Það varð Hlyni
til happs að hann var blekktur í
viðskiptunum, og reyndist efnið
vera barnapúður. Hann slapp því
með þriggja ára fangelsi.
Hlynur dvaldi um skeið í
fangelsi í Porto Seguro og lýsti
skelfilegum aðbúnaðinum þar í
viðtali við Fréttablaðið. Hlynur er
nú kominn heim til Íslands.
■ Næstur var Ingólfur Rúnar Sigurz.
Hann var handtekinn, þá þrítugur, við komuna á Guarulhos-flugvöllinn í Sao Paulo í ágúst 2006.
Hann var að koma frá Amsterdam og var með rúm tólf kíló af
hassi í farteskinu. Tæpu ári síðar
var hann dæmdur í sex ára og
átta mánaða fangelsi.
■ Karl Magnús Grönvold var
handtekinn á sama flugvelli og
Ingólfur í júní 2006. Hann var þá
á leið úr landi til Lissabon með
tvö og hálft kíló af kókaíni. Karl
var dæmdur í þriggja ára og ellefu mánaða fangelsi, sem hann
nú afplánar.

KÓKAÍNIÐ Efnið var falið í fölskum botni á ferðatösku.

spilling. Mögulega er það afleiðing
efnahagskreppunnar að ungt fólk
þar leiðist út í glæpi,“ sagði Giovani
Santoro.
Brasilíumaður, á leið í sama flug
og Ragnar, var handtekinn á sama
tíma með eitt kíló af kókaíni í fórum
sínum. Fullyrt er að hann hafi engin
tengsl við Ragnar önnur en að þeir
hafi líklega fengið efnið á sama
stað.
Ragnar hefur verið ákærður fyrir
fíkniefnabrot og á yfir höfði sér allt
að tuttugu ára fangelsi. Hann situr
nú í Cotel-fangelsinu nærri Recife
og bíður dóms, en fangelsið mun
vera alræmt fyrir slæman aðbúnað
og fangaupprseisnir.
Fjölskylda Ragnars hefur haft
samband við íslenska utanríkisráðuneytið og beðið um liðsinni
þess vegna málsins.

Fortaleza

Recife

B R A S I L Í A
Porto Seguro

Sao Paulo

Þótt töluvert sé um kannabisrækt
í Brasilíu er hass þar dýr vara. Það
tíðkast því að flytja þangað tiltölulega ódýrt hass frá Evrópu og skipta
því á sléttu fyrir kókaín.

Rio De Janeiro

stigur@frettabladid.is
kjartan@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Bót í máli

Átt þú rétt á slysabótum?
Fyrsta ﬂokks ráðgjöf um bótarétt vegna slysa
- þér að kostnaðarlausu
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Sími: 520 2900
landslog.is

Sigurður Þ.
Ragnarsson

5
3

veðurfræðingur

HVASST Á MORGUN
OG HINN
Með kvöldinu þykknar
upp sunnan til samfara hægt vaxandi
vindi. Um miðnætti í
kvöld verður kominn
strekkingur suðaustan
til og á norðvesturfjórðungi landsins. Á
morgun verður víða
norðaustan strekkingur eða allhvasst
og svipaða sögu er
að segja á föstudag. 2
Síðan lægir á laugardag, fyrst vestan til á
landinu.

6
Á MORGUN
5-15 m/s, hvassast vestan
til.

Alicante
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3

5

4
4
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4
5
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4

10
7
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2

2

1

2
10
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FÖSTUDAGUR
10-18 m/s, hægastur
SA-til.
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24°

Amsterdam

17°

Basel

21°

Berlín

15°

Billund

12°

Eindhoven

16°

Frankfurt

16°

Friedrichshafen

18°

Gautaborg

13°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

23°

London

18°

New York

19°

Orlando

31°

Osló

14°

París

19°

Róm

21°

Stokkhólmur

12°

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

Lestu fleiri bækur eftir að
kreppan skall á þjóðinni?
Já

15,3%
84,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Vinnur Ísland Eurovision?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

Stór stjarna fallin frá:
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Þrír ungir piltar úr Njarðvík hafa verið ákærðir fyrir hrottalega líkamsárás:

Dæmdur til að greiða sekt:

Tóku upp árás á samnemanda sinn

Sendi unglingi
dónamyndir

DÓMSMÁL Þrír piltar úr Njarðvík,

DÓMSMÁL Rúmlega þrítugur

allir fæddir árið 1993, hafa verið
ákærðir fyrir hrottafengna líkamsárás á jafnaldra sinn og samnemanda við Njarðvíkurskóla.
Árásin átti sér stað í nóvember
síðastliðnum og vakti sérstaka
athygli þar sem myndband af
henni var sett á vefinn og vakti
mikinn óhug.
Pilturinn var kýldur ítrekað í
skrokk og andlit þar til hann féll
í jörðina. Þá tóku árásarmennirnir til við að sparka af alefli í
hann liggjandi, bæði í bak hans
og höfuð. Á myndbandinu sást
hvar hann fékk mjög fast spark í
andlitið þar sem hann lá.

HROTTASKAPUR Myndbandið sem sett
var á vefinn af árásinni vakti mikinn óhug.

P i lturi nn h laut töluverða
áverka af árásinni, en slapp þó
við beinbrot og varanleg meiðsl.

Hann krefur árásarmennina um
eina milljón króna í miskabætur. Árásarmönnunum var vikið
tímabundið úr skóla þegar málið
kom upp.
Piltarnir eru ákærðir fyrir
brot gegn 217. grein hegningarlaga, sem kveður á um minniháttar líkamsárás. Júlíus Kristinn Magnússon, lögreglufulltrúi
á Suðurnesjum, segir að ákvörðun um að ákæra ekki fyrir meiri
háttar líkamsárás hafi verið tekin
í samráði við embætti Ríkissaksóknara, sem fer með ákæruvald
í meiri háttar líkamsárásarmálum en lagðist gegn slíkri ákæru
í þessu máli.
- sh

Árásir Ísraela í janúar:

VIÐ STJÓRNARRÁÐIÐ Forsvarsmenn

Leikarinn Dom SÞ sakar ÍsraelsDeLuise látinn stjórn um lygar
KVIKMYNDIR Bandaríski gaman-

leikarinn Dom DeLuise lést í gær,
75 ára að aldri. Hann lék í mörgum
vinsælum gamanmyndum í Hollywood á áttunda
og níunda áratugnum.
DeLuise, sem
var auðkenndur af frjálslegu
vaxtarlagi sínu,
lést á sjúkrahúsi í Los AngelDOM DELUISE
es í Kalíforníu.
Hann háði baráttu við krabbamein
síðustu æviárin. Leikarinn fór
með hlutverk í nokkrum af helstu
kvikmyndum leikstjórans Mel
Brooks, þar á meðal Blazing Saddles og Young Frankenstein. Hann
lék einnig á móti Burt Reynolds í
myndinni Cannonball Run.
- kg

ÍSRAEL, AP Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna, sakar ísraelsk
stjórnvöld um lygar í tengslum
við árásir Ísraelshers á skóla og
aðrar stofnanir á vegum
Sameinuðu þjóðanna á Gasasvæðinu í janúar.
Samkvæmt rannsókn Sameinuðu þjóðanna á níu alvarlegustu
árásunum leikur enginn vafi á
að ísraelski herinn ber alla sök.
Nefndin mælir einnig með því að
Sameinuðu þjóðirnar krefji
Ísrael um skaðabætur fyrir bæði
manntjón og skemmdir sem
árásirnar ollu.
Daniel Carmon, aðstoðarsendiherra Ísraels hjá Sameinuðu
þjóðunum, segir skýrslu
nefndarinnar einhliða og
hlutdræga.
- gb

SIGIN

GRÁSLEPPA

maður hefur verið dæmdur til að
greiða unglingspilti 75 þúsund
krónur í bætur fyrir að hafa sent
honum tvær klámfengnar ljósmyndir af sjálfum sér. Þá er hann
sektaður um 100 þúsund krónur.
Maðurinn átti í samskiptum við
piltinn, sem þá var þrettán ára, á
spjallrás á netinu. Maðurinn játaði en sagðist hafa talið að pilturinn væri eldri, eða sextán ára,
enda hafi pilturinn sagst eldri.
Maðurinn er dæmdur fyrir
kynferðisbrot og brot gegn
barnaverndarlögum. Dómurinn
var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur á mánudag.
- sh

ASÍ mættu á fund
klukkan þrjú í gær.
Sambandið setur
endurskipulagningu
á skuldum heimilanna í forgang.

Skýlaus krafa frá
ASÍ á samráðsfundi
Ríkisstjórnin fundaði með aðilum vinnumarkaðarins og forsvarsmönnum
sveitarfélaga í gær. Markmiðið er sáttmáli um stöðugleika í íslensku samfélagi
til lengri tíma. Niðurstaðan er háð árangri stjórnvalda á næstu vikum.
EFNAHAGSMÁL „Langlundargerð
okkar í þessu samráði og samstarfi er eiginlega þrotið. Alþýðusambandið hefur í vetur barist
fyrir því við þessa ríkisstjórn og
hina fyrri að fá í gegn verkfæri til
að endurskipuleggja fjárhag heimilanna. Það verður einfaldlega að
klára þetta núna“, segir Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
ASÍ lagði í gær fram skjal með
níu áherslupunktum um bráðaaðgerðir og stefnu til framtíðar á
samráðsfundi með forsvarsmönnum stjórnarflokkanna. Þar er lögð
þung áhersla á að endurskipulagning á skuldum heimilanna verði
sett í forgang.
„Svo einfalt dæmi sé tekið þá
verður að hætta að krefja fólk um
það að koma lánum í skil svo það
eigi möguleika á aðstoð. Fólk er
jú að óska eftir aðstoð af því að
það getur ekki sett lánin sín í skil.
Þessari framgöngu innheimtu-

manna verður einfaldlega að linna.
Það er ekkert við okkur að tala ef
ekki verður gengið frá skuldamálum heimilanna með ásættanlegum
hætti,“ segir Gylfi með vísan í að
sátt náist um stöðugleikasáttmála
á næstunni.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir um afdráttarlausa afstöðu ASÍ vegna skulda
heimilanna að farið hafi verið yfir
það á fundinum hvað næstu vikur
væru mikilvægar. „Við vonumst til
að sjá til lands í mörgum erfiðum
málum á næstunni. Þar má nefna
endurskipulagningu bankakerfisins og lokahnykkinn í flóknum
samningaviðræðum. Staðan ætti
að fara að skýrast sem er mikilvægt því kjaramálin bíða svo í
sumar og haust.“ Hann segir að
eftir daginn sé ljóst að það hafi
mistekist að kynna fólki hvaða
úrræði því standi til boða vegna
skulda. Úr því verði bætt.

Eitt af því sem ganga verður
í strax að mati ASÍ er að hraða
mannaflsfrekum framkvæmdum og að útboð á vegum ríkisins
verði auglýst án tafar. Í tillögum
um atvinnumál er einnig sett fram
hugmynd um stofnun fjárfestingarsjóðs í samstarfi ríkisins, lífeyrissjóðanna og erlendra kröfuhafa til að koma að uppbyggingu
atvinnulífsins.
Þór Sigfússon, formaður Samtaka
atvinnulífsins, segir vaxtamálin
standa upp úr. „Smávægileg lækkun núna í vikulokin yrði gríðarlegt
áfall fyrir okkur. Það væri vitnisburður um að menn gera sér enga
grein fyrir því hversu skaðlegt það
er fyrir samfélagið ef atvinnulífið
er skilið eftir í fimbulfrosti.“ Hann
telur það kappsmál allra, bæði aðila
vinnumarkaðarins, ríkisstjórnar
og hjá hinu opinbera almennt, að
stöðugleikasáttmáli verði að veruleika.
svavar@frettabladid.is

Neytendur: Hækkun bílatrygginga

18.000 króna hækkun milli ára
VERKEFNASTJÓRNUN
– LEIÐTOGAÞJÁLFUN
Fræðileg og hagnýt verkefni
Efling leiðtogahæfileika
Alþjóðleg vottun
Lotubundin kennsla – hentar með vinnu
Umsóknarfrestur til 11. maí
Nánari upplýsingar í síma 525 4444 og á endurmenntun.is

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

Þórhildur hafði samband og var óánægð
með hækkun á bílatryggingunum sínum.
„Frá og með næsta júní þarf ég að borga
89.274 krónur í stað 70.997 króna á síðasta
ári. Þetta er hækkun upp á rúmlega 18.000
krónur milli ára. Ég er með staðlaða tryggingu hjá Verði á Mitsubishi Lancer árgerð
´93, bíl sem ég gæti ekki einu sinni selt
fyrir þessa upphæð. Ég hef keyrt tjónlaust
allan minn ökuferil og kann þessu mjög
illa.“
Guðmundur Jóhann Jónsson, framkvæmdastjóri hjá Verði, varð fyrir svörum. Hann sagðist ekki geta tjáð sig um
tryggingamál einstakra aðila og auk þess
hefði hann ónægar upplýsingar um þetta
ákveðna tilfelli. „En þetta getur vel passað.
Í byrjun ágúst síðastliðins var gerð flöt
verðhækkun upp á 9,5 prósent hjá fyrirtækinu, sem gekk yfir alla flokka í ábyrgð-

NÝIR BÍLAR Á hafnarbakkanum í Reykjavík.

artryggingum. Til viðbótar eru verðlagsbreytingar, eða verðbólga, síðustu tólf
mánaða í kringum tuttugu prósent.“ Guðmundur segist gera ráð fyrir að bílatryggingar hafi hækkað svipað mikið í verði hjá
flestum tryggingafyrirtækjum.
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Félagsmálaráðherra höfðar til samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja:

Stutt við vinnustaði fatlaðra
Ásta Ragnheiður
Jóhannesdóttir félagsmálaráðherra segir að staðinn verði vörður
um vinnustaði fatlaðra og Velferðarvaktin hugi sérstaklega að þeim
sem standa höllum fæti. Fréttablaðið greindi í gær frá því að
kreppan kæmi illa niður á vinnustöðum fatlaðra.
Ásta segir að vissulega komi
kreppan einhvers staðar við alla,
en þessi hópur eigi alls ekki að
fara verr út úr ástandinu en aðrir.
„Ég get fullyrt að við stöndum
vörð um þennan hóp og höfum
stutt við hann. Við höfum nýverið
stutt Múlalund með fjárveitingu og
höfum einnig stutt fleiri stofnanir
FÉLAGSMÁL

Tenerife ...

RÁÐHERRA Ásta segist hafa stutt við
vinnustaði fyrir fatlaða og sérstök gát sé
höfð á þeim hópi í kreppunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og fyrirtæki af þessum toga. Þar
hef ég lagt áherslu á að ráðið sé af
atvinnuleysisskrá í þau almennu

störf sem skapast við þjónustu við
hópana.“
Ásta minnir á að Velferðarvaktin hafi nýverið höfðað til fyrirtækja um að sýna samfélagslega
ábyrgð og ráða þá til starfa sem
séu fatlaðir. Hún segir félagsmálaráðuneytið sjálft ætíð hafa gengið
á undan með góðu fordæmi hvað
þetta varðar.
Þeir sem starfa á vernduðum
vinnustöðum fyrir fatlaða halda
óskertum bótum að sögn ráðherra.
Launin eru því viðbót við bæturnar.
„Það er hins vegar forgangsmál að
halda utan um þessa hópa og styðja
við þá. Velferðarvaktin gætir mjög
vel að þessum málum.“
- kóp

vikulegt ﬂug í allt sumar
Besta verðið bókast fyrst!
Örfá sæti laus í fyrstu brottfarir:
20. maí UPPSELT
27. maí UPPSELT
03. júní 8 sæti laus
10. og 17. júní örfá sæti laus

STÖÐUG MÓTMÆLI Í TÍBLISI Fjölmennir mótmælafundir gegn Saakashvili, forseta Georgíu, í höfuðborginni Tíblisi hafa verið dag-

legir viðburðir síðustu þrjár vikurnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ætluðu að trufla
heræfingar NATO
Ekkert reyndist hæft í ásökunum Georgíustjórnar um að hópur hermanna hafi
ætlað sér að gera stjórnarbyltingu. Uppreisnin í hernum hófst eftir að nokkrir
hermenn voru handteknir. Þeir hugðust trufla fyrirhugaðar heræfingar NATO.
GEORGÍA, AP Skammvinnri uppreisn

í Georgíuher lauk eftir að fyrrverandi sérsveitarforingi var handtekinn. Hann er sakaður um að hafa
skipulagt aðgerðir til að trufla heræfingar NATO í landinu.
Mikhaíl Saakashvili, forseti
Georgíu, sagði að uppreisnin hefði
verið einangrað tilfelli.
„Ég stjórnaði sjálfur samningaviðræðum við uppreisnarmennina
og stakk upp á að þeir legðu niður
vopn,“ sagði Saakashvili.
Hópur hermanna í herstöð
skammt frá höfuðborginni Tíblisi
hóf uppreisn í beinu framhaldi af
tilkynningu frá innanríkisráðuneytinu, þar sem sagði að nokkrir hermenn hefðu verið handteknir
kvöldið áður. Komist hefði upp um
áform þeirra um að gera stjórnarbyltingu í landinu, og hefðu

þeir notið til þess stuðnings frá
Rússum.
Innanríkisráðuneytið dró síðan
til baka fullyrðingar um að mennirnir hefðu stefnt að stjórnarbyltingu. Þeir hefðu aðeins ætlað að
trufla heræfingar NATO, en engu
að síður notið til þess stuðnings
rússneskra hermanna.Embættismaður á skrifstofu Saakashvilis
forseta sagði síðar, í viðtali við APfréttastofuna, að engar sannanir
væru fyrir því að Rússar hefðu
átt aðild að áformum georgísku
hermannanna.
Dmitrí Rogov, erindreki Rússa
hjá NATO, sagði í gær að ásakanir um að Rússar hefðu átt hlut að
uppreisninni væru fáránlegar.
Rússnesk stjórnvöld eru engu
að síður afar ósátt við heræfingar
NATO í nágrannaríkinu Georgíu.

Til þess að leggja áherslu á andstöðu Rússa ákvað Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, í
gær að mæta ekki á samráðsfund
NATO og Rússlands, sem halda á í
Brussel 19. maí.
Saakashvili forseti er afar
umdeildur í landinu. Undanfarnar þrjár vikur hafa mótmæli staðið yfir fyrir utan skrifstofur forsetans. Mótmælendurnir krefjast
þess að forsetinn segi af sér.
Heræfingar NATO í Georgíu
hefjast í dag og standa til mánaðamóta. Upphaflega var hugmyndin
sú að nítján ríki tækju þátt í þeim,
bæði NATO-ríki og samstarfsríki
NATO. Sum fyrrverandi Sovétríki
hafa þó hætt við á síðustu stundu,
þar á meðal Armenía, Eistland,
Lettland, Kasakstan og Moldóva.
gudsteinn@frettabladid.is

Gengið frá lausum endum vegna viðskiptabanka og sparisjóða á næstunni:

Sameining banka í kortunum
VIÐSKIPTI Ekki er ólíklegt að farið

sumarferdir.is

verði út í einhvers konar sameiningar eða hagræðingu þegar búið
verður að hnýta lausa enda vegna
nýju viðskiptabankanna, segir
Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra. Slíkar aðgerðir séu einnig
mögulegar hjá sparisjóðunum.
„Á næstu vikum verður gengið frá flestum lausum endum sem
snúa að skiptum á milli nýju og
gömlu bankanna, eignarhaldi á
nýju bönkunum og öðru sem þarf
að leysa,“ segir Gylfi.
Ekki hefur verið rætt að sameining verði hluti af því ferli, en þegar

LAUSIR ENDAR

Gengið verður frá
lausum endum
vegna viðskiptabankanna á næstu
vikum, segir Gylfi
Magnússon viðskiptaráðherra.

því er lokið munu menn hafa mun
betri forsendur til að meta kosti
slíkrar sameiningar, segir Gylfi.
„Ég vil ekki fullyrða hvort einhver slík sameining komi út úr því,
það liggur hreinlega ekki fyrir.“

Sem fyrr segir er ekki ólíklegt
að farið verði í sameiningu eða
einhverskonar hagræðingu viðskiptabankanna, að sögn Gylfa. Þá
sé einnig horft til sparisjóðanna.
Til að svo megi verða þurfi að
búa til lagaumhverfi sem dugir
sparisjóðunum inn í framtíðina,
segir Gylfi.
Hann hyggst leggja fram lagafrumvarp um sparisjóðina á komandi sumarþingi, haldi hann embætti viðskiptaráðherra að loknum
stjórnarmyndunarviðræðum sem
nú standa yfir.
- bj

með allt að 50% afslætti.

30%
AFSLÁTTUR!
Af sængurfattnaði og heilsukoddum

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir
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Auka þarf viðbúnað
vegna heimilisofbeldis
Verja þarf störf tekjulágra í velferðarkerfinu, auka viðbúnað vegna hættu á
auknu heimilisofbeldi og að umönnun sjúklinga verði ekki velt yfir á heimilin,
er meðal þess sem lagt er til í fyrstu áfangaskýrslu Jafnréttisvaktarinnar.
VELFERÐARMÁL Aukin hætta á afbrotPÁFUGLAR Í KABÚL Nokkrir páfuglar

voru til sýnis og sölu á götu í Kabúl í
Afganistan. Ríkir Afganar kaupa gjarnan slíka fugla til að hafa sem gæludýr,
og kostar parið um þrjátíu þúsund
krónur.
NORDICPHOTOS/AFP

Steingrímur J. Sigfússon:

Frjálsar veiðar
bæta kerfið
SJÁVARÚTVEGUR Steingrímur J.

Sigfússon sjávarútvegsráðherra
segir að með frjálsum veiðum
í sumar sé verulega komið til
móts við álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna,
en nefndin átaldi íslenska
kvótakerfið og krafðist breytinga á því.
Ráðherra segir gagnrýnina
hafa að mestu snúist að því að
leiðin inn í greinina væri ekki
greið og mönnum væri þannig
mismunað.
Hann segir að bréfaskipti hafi
átt sér stað á milli forvera hans
og nefndarinnar og hann hafi
beðið um skjól vegna ástandsins
í samfélaginu.
Steingrímur vildi ekki upplýsa hvort ný ríkisstjórn myndi
breyta kvótakerfinu.
- kóp, ss

um, mansali og heimilisofbeldi,
samfara kreppunni, er meðal
þess sem kemur fram í fyrstu
áfangaskýrslu Jafnréttisvaktarinnar, vinnuhóps félagsmálaráðherra sem meta á áhrif efnahagsástandsins á stöðu kynjanna. Þá er
lagt til að þess sé gætt að umönnun sjúklinga verði ekki velt yfir á
heimilin með ótímabærri útskrift
þeirra af heilbrigðisstofnunum.
„Staða kynjanna var ójöfn fyrir
efnahagshrunið,“ segir Bryndís
Ísfold Hlöðversdóttir, formaður nefndarinnar og bendir á að
bæði hafi tíðkast launamunur
kynjanna og mikil kynjaskipting innan atvinnugreina. Þannig
séu konur fjölmennari í störfum
hjá hinu opinbera og í láglaunastöfum. „Það skiptir því máli
að standa vörð um það jafnrétti
sem hefur náðst og halda áfram
í jafnréttisátt.“
Í skýrslunni er bent á að karlar hafi mun frekar misst vinnuna
en konur. Hins vegar sé hætta á
að konur missi frekar vinnuna,
til lengri tíma litið og að þær fái
síður vinnu aftur en karlar.
Leggur skýrslan til að ríkisvaldið leggi áherslu á að verja störf
þeirra sem veikar standa, eins
og störf tekjulágra einstaklinga.
Þá verði það tryggt að aðgerðir í
þágu atvinnusköpunar takmarkist
ekki eingöngu við mannaflsfrekar
framkvæmdir sem gagnist körlum

Ungverjaland:

Fimm sígaunar
verið myrtir
UNGVERJALAND, AP Þúsundir syrgjenda komu í jarðarför Jeno
Koka á miðvikudag í Ungverjalandi. Koka var fimmti ungverski
sígauninn sem myrtur hefur
verið á stuttum tíma. Ungverska
lögreglan telur sökudólgana alla
tilheyra sama hópnum.
Lögreglan býður nú tæplega
30 milljónir króna fyrir upplýsingar um glæpina og hefur þeim
lögreglumönnum sem rannsaka
málin verið fjölgað.„Dæmi er
um óteljandi slík morð, en enn
sem komið er hefur lögreglunni
ekki tekist að hafa hendur í hári
glæpamannanna,“ segja mannréttindasamtök sígauna.
- ss

Skóli í Noregi:

Nemandi skaut
úr haglabyssu
BRYNDÍS ÍSFOLD HLÖÐVERSDÓTTIR Segir mikilvægt að standa vörð um það jafnrétti
sem hefur náðst og að halda áfram í jafnréttisátt.

frekar en konum og störf hjá hinu
opinbera varin.
„Sérfræðingar benda á að þegar
að þrengir og í miklu atvinnuleysi,
þá sé mikil hætta á auknu heimilisofbeldi,“ segir Bryndís. Því leggur nefndin sérstaklega til að lögð
verði fram forvarna- og viðbragðsáætlun um aukinn viðbúnað gegn
hættu á heimilisofbeldi. Stuðningur við fórnarlömb ofbeldis verði
aukinn, til dæmis í gegnum Stígamót og Kvennaathvarfið. Þá verði
hugað að því að lögleiða „austurísku leiðina“, sem gefur lögreglu
heimild til að fjarlægja ofbeldismann af heimili.

„Skýrslur sýna að það eru fleiri
konur, sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi, sem fara aftur heim í
óbreytt ástand. Þetta er birtingarmynd þess að í kreppu er erfiðara
að losa sig úr ofbeldissamböndum,“ segir Bryndís. Hún bendir
á að efnahagsleg staða einstæðra
foreldra sé verri en annarra og að
einstæðar mæður séu í meiri hættu
að falla í fátækt. „Þær sitja þá frekar í ofbeldissambandi, sem er mjög
slæmt. Það þarf að tryggja að þær
fái meiri þjónustu, til dæmis frá
Kvennaathvarfinu og félagsþjónustum, sem nái yfir lengri tíma.“
svanborg@frettabladid.is

NOREGUR Skothríð dundi í barnaskólanum Kanebogen utan við
Harstad í Noregi þegar níu ára
gamall strákur skaut af haglabyssu, fyrst á nemanda fyrir utan
skólann og svo á aðra nemendur
sem voru inni á skólasvæðinu,
áður en kennara tókst að afvopna
hann.
Talið er að þetta sé í fyrsta sinn
sem nemandi í norskum skóla
skýtur haglaskotum í barnaskóla.
Áður hafa nemendur aðeins verið
teknir með loftbyssur.
Norska blaðið Aftenbladet rifjar upp að lögreglu hafi grunað
að strákar allt niður í tíu ára hafi
skotið á nemendur við Porsgrunnskóla árið 2007. Árið 2005 hafi 29
ára gamall maður verið skotinn
í fótinn í átökum við 22 ára nemendur við Hersleb-skóla í Ósló en
enginn þeirra var í skólanum. - ghs
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Sveitarstjórn í Kína:

Hætt að hvetja
til reykinga
KÍNA, AP Sveitarstjórnin í Gong-

an, sem er í Hubei-héraði í Kína,
segist hafa ákveðið að hætta að
hvetja embættismenn sveitarinnar til þess að reykja sígarettur sem framleiddar eru í
sveitinni.
Áður voru embættismennirnir
hvattir til að reykja samtals
meira en 230 þúsund pakka á ári
til þess að afla sveitarstjórninni
tolltekna.
Sektir lágu við því að reykja
sígarettur sem framleiddar voru
annars staðar.
Ákvörðunin var tekin eftir að
dagblað í héraðinu skýrði opinberlega frá þessu.
- gb

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF
FYRIR ÞIG

Hæfnisnefnd skipuð:

Jónas Haralz
leiðir nefndina
STJÓRNSÝSLA Skipuð hefur verið

ÍSLENSKA SIA.IS KAU 45878 04/09

þriggja manna nefnd sem meta á
hæfni umsækjenda um
stöður seðlabankastjóra
og aðstoðarseðlabankastjóra. Samstarfsnefnd
háskólastigsins tilnefndi
JÓNAS HARALZ
Guðmund
A. Magnússon, fyrrverandi háskólarektor, og Seðlabankinn tilnefndi
Láru V. Júlíusdóttur lögfræðing.
Auk þeirra var Jónas Haralz,
fyrrverandi seðlabankastjóri,
skipaður af forsætisráðherra í
nefndina án tilnefningar og er
hann formaður hennar.
Gert er ráð fyrir að nefndin
skili tillögum sínum fyrir 28.
maí.
- ss

Bresk stjórnvöld:

Kynntu þér úrræðin

Birta lista yfir
óæskilega gesti

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

BRETLAND, AP Bresk stjórnvöld
hafa í fyrsta sinn birt lista yfir
fólk sem fær ekki að koma til
landsins vegna þess að það hafi
alið á öfgastefnu og hatri.
Á listanum er meðal annars
bandaríski útvarpsmaðurinn
Michael Savage, sem hefur kallað Kóraninn hatursfulla bók.
Hann vakti einnig hörð viðbrögð
foreldra einhverfra þegar hann
sagði einhverf börn í flestum tilvikum vera „óþekktarorma sem
enginn hefur sagt að halda sér í
skefjum“.
Á listanum eru einnig tveir
aðrir Bandaríkjamenn: Stephen
Donald Black, sem telur hvítt fólk
öðru fólki æðra, og Fred Phelps,
sem fer ekki dult með andúð sína
á samkynhneigðu fólki.
- gb

•
•
•
•
•
•

Stöðumat
Ráðgjöf
Heimilisbókhald
Lífeyris- og tryggingamál
Netdreiﬁng/útgjaldadreiﬁng
Sparnaðarleiðir

•
•
•
•
•

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

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband
í síma 444 7000 eða komdu við í næsta útibúi Kaupþings.

Sólning býður nú ál- og krómfelgur
með miklum afslætti út maí
Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af
sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.

Krómfelgur 25% afs
láttur!
Álfelgur 20% afslát
tur!

SÓLNING

K ó p a v o g u r, S m i ð j u v e g i 6 8 - 7 0, s í m i 5 4 4 5 0 0 0
N j a r ð v í k , Fitjabraut 12, sími 421 1399
S e l f o s s, G a g n h e i ð i 2 , s í m i 4 8 2 2 7 2 2
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Jafnréttisvaktin getur orðið vegvísir.

Duldar afleiðingar efnahagshruns
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

B

irtingarmyndir efnahagshrunsins eru margvíslegar
og nýjar hliðar hrunsins sýna sig nánast dag hvern.
Atvinnuleysi hefur aukist viku frá viku og mun vera
komið yfir níu prósent. Hin augljósa afleiðing atvinnuleysis er fjárhagsleg en jafnljóst er að félagslegar
afleiðingar eru einnig þungbærar.
Tilvera sem áður virtist trygg er nú ótrygg. Skuldbindingar sem
stofnað var til miðað við að forsendur um innkomu myndu ekki
breytast verða óyfirstíganlegar og bara möguleikinn á að fjárhagslegar stoðir heimilisins geti brostið veldur miklu óöryggi.
Ríkisstjórnin setti í febrúar síðastliðnum á fót vinnuhóp sem
meta átti áhrif efnahagsástandsins á stöðu kynjanna. Þessi
vinnuhópur sendi frá sér áfangaskýrslu ásamt tillögum að
úrlausnarefnum fyrir nokkrum vikum.
Í skýrslunni er meðal annars fjallað um aukið heimilisofbeldi
sem fylgifisk kreppu. Greint er frá því að þrátt fyrir að komum í
Kvennaathvarfið hafi ekki fjölgað eftir að kreppan skall á þá hafi
sú breyting orðið að komum erlendra kvenna hafi fækkað verulega og einnig að nú sé algengara en áður að konur fari heim úr
Kvennaathvarfinu í óbreyttar aðstæður, þ.e að þær snúi til baka í
ofbeldissamböndin.
Í slæmu efnahagsástandi aukast líkur á að konur sem sæta heimilisofbeldi einangrist. Við atvinnuleysi rofna félagsleg tengsl sem
myndast gegnum vinnu og þannig fækkar möguleikum kvenna
á að greina frá ofbeldinu og biðja um hjálp. Augljóst er að þetta
á ekki síst við um erlendar konur sem hafa minna félagslegt net
en þær sem eiga hér frændgarð og tengslanet sem byggst hefur
upp frá barnæsku. Þannig verður erlend kona enn bundnari manni
sínum, bæði félagslega og fjárhagslega og á því erfiðara með að
slíta sambúð en áður.
Í viðtali við Fréttablaðið hér framar í blaðinu segir Bryndís
Ísfold Hlöðversdóttir, formaður vinnuhópsins, að Jafnréttisvaktin
hafi lagt til að lögð verði fram forvarna- og viðbragðsáætlun gegn
hættu á heimilisofbeldi. Þá verði stuðningur við fórnarlömb aukinn
til dæmis gegnum Kvennaathvarfið og Stígamót.
Ljóst er að auk þeirra verkefna sem við blasa, svo sem að koma
til móts við þann ört stækkandi hóp fólks sem ekki ræður við að
borga af eignum sínum, þá eru fjölmörg önnur verkefni sem bíða
úrlausnar. Þau verkefni snúa að minna áþreifanlegum en þó afar
afdrifaríkum afleiðingum efnahagshrunsins.
Eitt af þeim er að tryggja að þau samtök sem stutt hafa við
fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis, þar á meðal heimilisofbeldis,
hafi fjárhagslegt bolmagn til að mæta auknum og breyttum
verkefnum.
Skipan Jafnréttisvaktarinnar var meðal fyrstu verka ríkisstjórnarinnar sem nú situr við að endurnýja stjórnarsáttmála sinn. Sú
hætta er alltaf fyrir hendi að nefndir séu skipaðar en minna verði
um að tillögur þeirra birtist í verkum.
Jafnréttisvaktin getur gegnt veigamiklu hlutverki á næstu
misserum en aðeins ef vinna hennar verður nýtt í áþreifanlegum
verkum.

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

Brotlending

Ber ekki að fagna því?

Frestað fram á sunnudag

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, kallar það brotlendingu stjórnarflokkanna ef rétt
reynist að þeir ætli að leggja
spurninguna um aðildarviðræður í dóm Alþingis. Í
samtali við Vísi segir Bjarni
það „með ólíkindum að
ríkisstjórnin ætli að hreyfa
sig í jafn mikilvægu
máli án þess að vera
sammála“. Þetta er
réttmæt ábending
hjá Bjarna, það kæmi
að minnsta kosti
spánskt fyrir sjónir
ef ríkisstjórnin er
ekki einhuga í svo
mikilvægu máli.

En um leið ætti þessi niðurstaða
að vera Bjarna fagnaðarefni. Hann
er jú formaður flokksins sem með
málþófi kom í veg fyrir
stjórnarskrárbreytingar
rétt fyrir þinglok, á
þeim forsendum að
ekki mætti hreyfa við
jafn mikilvægu máli
nema með
víðtækri
sátt á
þinginu.

Það er vinsæll samkvæmisleikur að
spá og spekúlera í hugsanlegt nafn á
væntanlegri ríkisstjórn. Sumir spáðu
því að stjórnarsáttmáli VG og Samfylkingarinnar yrði kynntur 1. maí til
að festa nafnið 1. maístjórnin, eða
einfaldlega Maístjórnin, í sessi, en
af því varð ekki. Jóhanna Sigurðardóttir hefur sagst vongóð um að
stjórnarsáttmálinn verði tilbúinn
um næstu helgi. Er eitthvað
sérstakt að gerast þá sem
hægt er að kenna stjórnina
við? Jú, á laugardag er
Evrópudagurinn haldinn
hátíðlegur. Veit Steingrímur af því?
bergsteinn@frettabladid.is

Háskaleg blekking
UMRÆÐAN
Sighvatur Björgvinsson skrifar
um niðurfærslu lána

B

enedikt Sigurðarson, samfylkingarmaður frá Akureyri,
sakar undirritaðan um að hafa ráðist með offorsi á talsmann neytenda og jafnvel hótað honum með
forsætisráðherra og fjármálaráðherra. Ekkert af þessu hefi ég gert.
Ég var einfaldlega að ástunda það,
sem Benedikt biður um í grein
sinni – heiðarleg samræðustjórnmál. Reyna eftir bestu getu að
koma í veg fyrir það, sem ég tel
vera háskalegan blekkingarleik.
Hvert var meginefnið í tillögum þeim, sem talsmaður neytenda
gerði til þeirra flokka, sem nú
starfa að myndun ríkisstjórnar – og
hverjir voru hinir alvarlegu ágallar
á þeim tillögum að mínu mati:
Talsmaðurinn lagði til að ríkið
tæki eignarnámi allar kröfur lánveitenda með veði í íbúðarhúsnæði.
Ég benti á þá einföldu staðreynd, að
eignarnámi fylgja afdráttarlausar
skyldur um eignarnámsbætur. Ef
farið yrði að tillögu talsmannsins
myndi eignabótakrafan nema samanlagðri fjárhæð allra krafnanna
og skattborgarar yrðu að standa
skil á þeirri kröfu. Talsmaðurinn
lagði svo til, að opinberri nefnd
yrði falið að afskrifa kröfurnar
eftir tilteknum reglum. Ég benti á
að þá væri verið að afskrifa kröfur, sem komnar væru í eigu ríkisins og enginn stæði undir þeim
afskriftakostnaði annar en skattborgarar. Talsmaður neytenda
fullyrti í viðtali við Kastljós, að
yrðu tillögur hans samþykktar
myndu þær nánast ekki kosta neitt
nema kostnað við störf umræddrar nefndar. Ég benti á að það væri
þvættingur. Þessi úrræði væru leið
til þess að velta öllum vanda lánveitenda íbúðalána yfir á herðar
skattborgara.
Ekkert af þessu hrekur Benedikt. Hann einfaldlega getur það

ekki.
Hann
hefur engin rök
til þess. Þess í
stað veitist hann
með skattyrðum að Jóhönnu
Sigurðardóttur og Steingrími J. Sigfússyni fyrir að
hafa ekki viljað
hlíta hans leiðSIGHVATUR
BJÖRGVINSSON
sögn en ver svo
mestri umfjöllun sinni í að andmæla verðtryggingu fjárskuldbindinga, sem verið
hefur lengi eins og bögglað roð
fyrir brjósti honum. Vissulega
væri ástæða til þess að ræða þau
mál á grundvelli heiðarlegra samræðustjórnmála. Ég nefnilega man
vel þá tíma, þegar sparifé landsmanna brann upp á verðbólgubáli
í lágvaxtaumhverfi í háverðbólgu;
þegar nánast allur sparnaður landsmanna varð að vera lögþvingaður; þegar aðgangur að lánsfé var
skammtaður því lán var nánast
sama og gjöf; þegar skömmtunarstjórarnir voru stjórnmálamenn á
þingi, í bankaráðum og við stjórn
bankanna; þegar víxileyðublöð frá
öllum bankastofnunum og sparisjóðum landsins voru í hillum við
hliðina á innganginum að fundarsal alþingis og svokallaðir „fyrirgreiðslustjórnmálamenn“ gengu
um ganga með víxileyðublöðin
standandi upp úr öllum vösum.
Verðtrygging fjárskuldbindinga
batt enda á þennan tíma. Helsti
baráttumaður fyrir þeirri lausn
hét Vilmundur Gylfason. Hún var
leidd í lög fyrir tilstuðlan þáverandi formanns Framsóknarflokksins, Ólafs Jóhannessonar, í lögum,
sem við hann eru kennd. Fyrir tilstilli þeirrar breytingar var opnuð
leið til sparnaðar og um leið greiður aðgangur jafnt fólks sem fyrirtækja að lánum. Skömmtunarstjórarnir hurfu eins og dögg fyrir sólu.
Engin víxileyðublöð sjást lengur í
nágrenni við fundarsal Alþingis –

og slík blöð standa ekki lengur upp
úr vösum fyrirgreiðslustjórnmálamanna. Fólk hefur einfaldlega ekki
þurft á þeim að halda til þess að fá
aðgang að lánum.
Mér er ljóst, að margt fólk á nú
við erfiðleika að etja vegna skuldsetningar. Þeim þarf að bjarga, sem
hægt er – en sumum er einfaldlega
ekki hægt að bjarga. Þeim, sem
farið hafa offari í að reyna að lifa
á sparnaði annarra verður ekki
bjargað. Sú ómótmælanlega staðreynd, að íslensk heimili gerðust í
góðæri skuldsettustu heimili í víðri
veröld segja mikla sögu. Sú skuldsetning var ekki nauðung. Hins
vegar er mikill ábyrgðarhluti að
reyna að telja fólki trú um, að hægt
sé að bjarga skuldurum án þess að
það kosti nokkurn neitt. Engin slík
lausn er til. Kostnaðurinn við slíkar
aðgerðir er mikill. Byrðarnar munu
leggjast annars vegar á skattborgara – þ.á m. á þá sem notuðu góðærið til þess að greiða skuldir sínar
eða ekki skuldsettu sig umfram
greiðslugetu – og hins vegar á lánveitendur. Og hverjir eru þeir? Þeir
eru lífeyrissjóðir landsmanna, sem
þegar hafa orðið fyrir miklu tjóni
og kemur þá skuldayfirtakan til
viðbótar og mun falla á núverandi
lífeyrisþega og lífeyrisþega framtíðarinnar með skertum lífeyri. Og
þeir eru fólkið, sem enn á sparifé
sitt í bönkum og sparisjóðum landsins. Óhjákvæmilegt er með öllu að
tjóni bankanna muni verða velt yfir
á innistæðueigendur því bankarnir eru ekkert annað en milliliðir á
milli þeirra, sem hafa lánað þeim
fé og hinna, sem hafa tekið það fé
að láni.
Í heiðarlegum samræðustjórnmálum felst að ræða hlutina eins
og þeir eru en ekki að telja fólki trú
um að hægt sé að yfirtaka skuldir fólks án þess að það kosti nokkurn nokkuð. Að predika slík sjónarmið á tímum eins og við nú lifum er
beinlínis háskaleg blekking.
Höfundur er
fyrrverandi ráðherra.

Frí frá megrun og útlitsáhyggjum
Það frábæra við Megrunarlausa daginn
er að allir geta tekið þátt, því breytingin
sem þarf gerist í huga hvers og eins. Það
þarf ekki að fara á fundi með kröfuspjöld
eða leggja til peninga sem eru ekki til.
Það eina sem þarf er að fá ekki samviskuvernig væri lífið ef allir dagar væru
bit yfir því sem maður borðar.
opinberir frídagar frá hugsunum
Önnur einföld leið til að fagna deginum
um mat, megrun og líkamsvöxt? Væri
er að hrósa náunganum fyrir eiginleika
ekki ljúft ef holdafar skipti ekki máli og
sem byggjast ekki á útliti. Við búum í
eigendur mjórra og feitra líkama bæru
MARÍN
samfélagi þar sem hæfileikaríkt og klárt
jafn mikla virðingu fyrir sínum kroppfólk er á hverju götuhorni; finnum eittum? Væri lífið ekki frábært ef við gætum ÞÓRSDÓTTIR
hvað bitastæðara en útlitið til að hrósa fyrir.
borðað ljúffengan mat án samviskubits?
Fyrir þá öflugustu er ekki vitlaust að ráðast á
Hvers vegna erum við svona upptekin af útliti
fataskápinn og henda út öllum flíkunum sem ætlog sannfærð um að sveltur kroppur sé heilunin var að komast í seinna og fara með í Rauðabrigðari en sá holdugri? Hugmyndir okkar um
krossgámana. Þar öðlast fötin nýtt líf og koma
heilbrigði virðast svo brenglaðar að þeim mun
best að notum. Hættum að setja lífið í bið þar til
vannærðari sem kroppurinn er, því fallegri og
við komumst í það form sem við teljum eftirsóknheilbrigðari teljum við hann vera. Það er ágætt
arvert. Fögnum deginum í dag í þeim líkama sem
að 6. maí ár hvert getum við fagnað Megrunarvið erum í og njótum lífsins.
lausa deginum. Þennan dag er fólk hvatt til þess
að hugsa ekki um holdafar sitt né annarra. Fólk
Höfundur er mannfræðingur og forstöðumaðer hvatt til að hugsa vel um heilsuna og bera virður Ungmennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða
ingu fyrir líkama sínum, sama hvaða stærðar
kross Íslands.
hann er.

UMRÆÐAN
Marín Þórsdóttir skrifar um megrunarlausa daginn

í pakka
sex saman
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Hugleiðingar um Draumalandið
Þ

efa það ekki að Andra Snæ hafi
liðið vel sem barni norður á Melrakkasléttu hjá afa við að skoða
stjörnurnar, hlusta á þögnina og
veiða silung. Og ekki hefur væst
um Sigurð Pálmason í Hagkaupsauðnum. Þeir félagar geta þess
vegna gert grín að fátæku fólki
fyrir austan, sem hefur ekki sama
skilning á náttúrunni eða sömu
kímnigáfu og þeir til að hlæja
að alþýðunni sem tekur fagnandi
nýjum atvinnutækifærum.
Hvert er svo Draumalandið? Í
mínum huga er það land þar sem
auðlindirnar eru nýttar á sjálfbæran, vistvænan hátt til þess
að skapa þjóðfélagsleg verðmæti
í þágu samfélagsins alls, þar sem

tekið er tillit til hagsmuna fólksins og náttúrunnar og þeir þættir vegnir saman til skynsamlegrar niðurstöðu um hvernig með
skuli fara. Bókmenntir og þess
vegna kvikmynd sem grundvöllur
umræðu í þágu draumalandsins,
í þágu jákvæðrar samfélagsþróunar og auðlindanýtingar á alltaf
erindi, en illa grundaðar fullyrðingar, sem stundum eru teknar úr
samhengi, eiga lítt skylt við slíka
umræðu. Það er bara lágkúra og
vondur áróður. Þannig þótti mér
kvikmynd þeirra félaga Andra
Snæs og Sigurðar Pálmasonar
vera.
Höfundur býr í Reykjanesbæ.

Anna Ásta Khan Hjartardóttir,
nýr ráðgjaﬁ í Byr Borgartúni

DY N A M O R E Y K J AV Í K

dýr voru fæld við myndadalinn til að hlusta á bæjarlæktökuna gaf ekki tilefni
inn hjala við mosató, fólkið sem
til að ætla að umhyggja
mígur í tóftarvegginn og rifjar
fyrir velferð þeirra sæti
upp bernskuna þegar alltaf skein
í fyrirrúmi. Hvernig
sól. Fólkið sem flutti burt og getur
hæðst var að fólki bar
ekki hugsað sér að búa í sveitinni
ekki vott um kærleiksrík
heima, en lifir í þeim undarlega
að gutlar í Gunnuviðhorf né samkennd. Var
paradox að vita ekkert fegurra,
hver og reykbólstrþessari mynd beint gegn
eiga ekkert dýrmætara en einmitt
arnir fylkja liði undan
mér og mínum líkum sem
þennan heimahaga í huganum.
vindinum að Reykjavirða náttúruna að verðFólkið sem í ófullnægju sinni og
nesvita. Þeir eyðast og SKÚLI THORODDSEN leikum og viljum virkja
örvilnan leitar í lúxusjeppann eða
þann kraft sem í henni
hverfa í blæinn á bláum
á sér íbúð í New York með útsýn
vorhimni nýliðins páskadags. Úti
býr eins og bóndinn yrkir jörðina?
yfir Manhattan eða lifir í London
fyrir landi rís Eldey úr djúpi.
Er ég ekki náttúruverndarsinni?
og finnur hjá sér þörf til að próSúlan er ekki komin en fýll og
Er ég óvinur náttúrunnar?
dúsera mynd handa okkur hinum
svartfugl flögra um strandbjargið
Mér kom í hug fyrirbrigðið
sem enn búum í sveitinni heima
sem tekst enn á við Atlantshafstóftarmiga, en það orð er haft um
og ætlum að gera það áfram á
þeim forsendum sem gefast. Ég
brimið. Aldan byltir stórgrýttri
fólk sem kemur heim í bernskufjörunni, sem tekur undir djúpum rómi. Svo hefur brimið rofið
hinn víðáttumikla eldgíg í tímans rás að ekkert er eftir nema
Valahnúkarnir, brot af gígbarminum og Karlinn sem treður ölduna undan Önglabrjóstnefinu.
Fyrrverandi starfsmenn SPRON
Hér eru bæði Mölvík og Blástboðnir velkomnir til starfa hjá Byr sparisjóði
ursbás, Eldborg og Eldvörp sem
sýna hverrar náttúru jörðin er
hér um slóðir. Hér blasir við eyðingarmáttur rofsins annars vegar
og nýsköpun jarðar hins vegar,
þar sem kolsvart Stampahraunið frá árinu 1226 gerir svæðið dulþrungið. Sýrfellshraunið,
sem rann fyrir réttum tvö þúsund árum úr Sýrfelli, er víða vel
gróið. Það veit á grósku, gjöf tímans, þess sem koma skal. Svæðið
við Reykjanestá er náttúruundur
á heimsmælikvarða, þar sem hin
lifandi náttúra kraumar í orðsins
fyllstu merkingu. Reykjanesið er
yngsti hluti Íslands. Þar kemur
Atlantshafshryggurinn á land,
þar streymir möttulkvika úr
iðrum jarðar upp til jarðskorpunnar sem reglulega gýs. Nýtanleg orkan er af þeim ástæðum
bæði sjálfbær og eftir atvikum
vistvæn. Á Reykjanesi upplifir
maður og nýtur náttúrunnar, er
hluti af henni og nýtir hana sér
til viðurværis, eins og gert hefur
verið suður með sjó um aldir þótt
nú séu aðferðir breyttar.
Hitaveita Suðurnesja hefur
komið sér haganlega fyrir á
Ýlfa Proppé Einarsdóttir,
svæðinu til að nýta orkuauðlindnýr þjónustustjóri í Byr Hraunbæ
ina sem við eigum sameiginlega.
Mannvirki öll eru smekkleg og
falla vel að umhverfinu. Það ríkir
jafnvægi milli náttúru og bygginga og enginn litur sker sig úr.
Þar fellur allt vel að margbreytileika umhverfisins. Ekkert er
skemmt. Við eigum atvinnutækifæri í orkunni, Suðurnesjamenn,
eins og þeir austur á fjörðum og
ætlum að nýta þau til góðs.
Ástæða þess að ég hripa þessar línur um náttúruna og orkuna
er kvikmyndin Draumalandið,
sem nú er sýnd í kvikmyndahúsum. Myndin er mér nokkur ráðgáta, því hún var hvorki heimildGréta Kjartansdóttir,
nýr ráðgjaﬁ í Byr Borgartúni
armynd, drama né gamanmynd,
nema þá helst að ætlunin hafi
verið að skemmta fólki með því
að grínast að Austfirðingum og
pólítíkusum. Það dreg ég reyndar í efa. Ég hallast helst að því
að þetta sé áróðursmynd, samin
til að fullnægja þörfum draumóramanna um afturhvarf til þess
sem var eða glámskyggni þeirra
sem vilja viðhalda síbreytilegri
náttúrunni óbreyttri. Hvernig

UMRÆÐAN
Skúli Thoroddsen
skrifar um Draumalandið

Jónína Pálsdóttir, nýr gjaldkeri í Byr Hraunbæ

Velkomin í Byr
Fáðu persónulega þjónustu - það er fjárhagsleg heilsa
Anna, Gréta, Jónína og Ýlfa taka vel á móti þér. Þær eru hluti af öﬂugri 230 starfsmanna
liðsheild sem kappkostar að veita þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf.
Samanlagt búa þær yﬁr áratuga þekkingu og reynslu sem fyrrverandi starfsmenn hjá SPRON.
Starfskraftar þeirra munu áfram nýtast til góðra verka á nýjum vettvangi hjá Byr sparisjóði.

Lausnir með fjárhagslegri heilsu
Fjármálanámskeið á mannamáli Stöðumatið mitt og Heimilisbókhald Fjármálapróf
Heilsupróf og ráðgjöf Lenging lána Greiðslujöfnun húsnæðislána Fyrirframgreiðsla Lífsvals
Frysting erlendra lána Niðurgreiðsla lána
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Hvernig fá ríki aðild að Evrópusambandinu?
UMRÆÐAN
Eiríkur Bergmann
skrifar um ESB

M

ikið hefur verið
fjallað um hugsanlega aðildarumsókn
að Evrópusambandinu
en minna hefur verið
rætt um það ferli sem EIRÍKUR
nauðsynlegt er að fara BERGMANN
í gegnum áður en Ísland
getur orðið aðili að bandalaginu.
Hinn formlegi ferill er einfaldur:
Ákveði ríkisstjórn Íslands að fara
í þessa vegferð sendir hún einfaldlega aðildarumsókn til ráðherraráðs ESB. Slík umsókn þarf alls
ekki að vera ítarleg, raunar gæti
textinn komist fyrir á einu blaði.
Sendiherrann í Brussel gæti þess
vegna skottast með hana yfir í
byggingu ráðherraráðsins sem er
bókstaflega steinsnar frá sendiráðinu. Viðhafnarútgáfan væri að forsætisráðherra færi með umsóknina til leiðtoga þess ríkis sem fer
með formennsku í ráðherraráðinu
og afhenti í viðurvist fjölmiðla og
fyrirmenna.
Þetta er semsé sáraeinfalt. En
viðræður um aðild að Evrópusambandinu eru hins vegar afar
umfangsmikið og flókið ferli þar
sem hverjum steini í samskiptum viðkomandi ríkis og ESB er
velt upp. Innan ESB er ferlið með
þeim hætti að ráðherraráðið myndi
eftir að umsóknin bærist beina
því til framkvæmdastjórnarinnar að meta hvort Ísland væri yfir
höfuð hæft til að verða fullgildur
aðili að ESB. Öll aðildarríki ESB
eiga formlega aðild að aðildarviðræðum en þau tala þó einum rómi
gagnvart viðsemjandanum. Ríkið
sem fer með forsæti í ráðherraráðinu hverju sinni kemur fram fyrir
hönd aðildarríkjanna og stýrir
vinnufundum ráðherra og aðstoðarmanna þeirra. Framkvæmdastjórnin annast undirbúninginn
og metur stöðu þeirra ríkja sem

sækja um aðild, gerir til að
mynda ítarlegar skýrslur
um ástandið í öllum þeim
málaflokkum sem aðildarviðræðurnar og samstarfið
innan ESB taka til.

Aðildarskilyrðin
Eitt af því sem kemur til
athugunar er hvort umsóknin þyki yfir höfuð trúverðug, hvort nægjanlega sterkt
pólitískt bakland sé til staðar á Íslandi. Samfylkingin getur
því ekki laumað aðildarumsókn
framhjá samstarfsflokknum á
þingi með fulltingi Framsóknarflokksins og Borgarahreyfingarinnar eins og lagt hefur verið til.
Olli Rehn, stækkunarmálastjóri
ESB, tók skýrt fram í fréttum nú
í vikunni að ríkisstjórnin sem slík
yrði auðvitað að standa að umsókninni. Hins vegar getur VG auðvitað
sjálft ákveðið að fela þinginu málið
án þess að taka flokkslega afstöðu
til þess.
Og kjósi meirihluti þingheims að
sótt verði um aðild, þá sendi ríkisstjórnin inn umsókn. Með slíku
lagi væri kominn fram nægjanlegur trúverðugleiki.
Evrópusambandið setti aðildarskilyrði sín niður á ríkjaráðstefnu
í Kaupmannahöfn árið 1993. Samkvæmt þeim geta lýðræðisríki í
Evrópu sem búa við virkt markaðshagkerfi, stöðugt stjórnarfar
og trygg mannréttindi, auk þess að
hafa getu til að taka yfir lagagerðir ESB, fengið aðild að ESB. Ísland
uppfyllir öll þessi skilyrði. Í ljósi
þess að bæði lagaumhverfi og efnahagslíf á Íslandi hefur nú þegar að
mestu verið lagað að innri markaði
ESB má gera ráð fyrir að aðildarviðræður fari fljótt af stað.
Ásteytingarsteinn
Það yrði svo í höndum framkvæmdastjórnarinnar að taka
út stöðuna í íslensku þjóðfélagi
meðan á viðræðuferlinu stæði og
meta í skýrslum fyrir ráðherra-

17. júní í Reykjavík

ráðið, sem hefur lokaorðið um niðurstöðu samninga fyrir hönd ESB.
Í ljósi þess að Ísland yfirtekur nú
þegar bróðurpartinn af lagabálki
ESB í gegnum EES-samninginn
og Schengen-landamærasamstarfið ættu viðræðurnar að geta gengið greiðlega fyrir sig. En það eru
vissulega ýmis ljón í veginum.
Megináhersla Íslands yrði að
tryggja yfirráðin yfir auðlindum
sjávar og ástæðulaust að gera lítið
úr því viðfangsefni. Ísland verður
að fá óvéfengjanlega viðurkenningu á efnahagslögsögunni.

Að lágmarki munu því fjögur
ár líða áður en Ísland getur
gengið í myntbandalag Evrópu
og innleitt evru í stað krónu,
frá því ákvörðun um að sækja
um aðild að ESB er tekin.
Aðildarviðræður EFTA-ríkjanna, Austurríkis, Finnlands,
Noregs og Svíþjóðar, tóku innan
við tvö ár. Ef Ísland verður ekki í
samfloti með öðrum ríkjum í aðildarviðræðum gætu samningar tekið
enn skemmri tíma. Ferillinn frá
því að Ísland sækir um aðild og þar
til samningar liggja fyrir þarf því
ekki að vera langur, jafnvel innan
við ár gangi allt að óskum. Næsta
skref yrði að setja aðildarsamninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu, en
pólitísk sátt er um það á Íslandi að
ekki verði gengið í ESB án þess að
þjóðin staðfesti aðildina í allsherjaratkvæðagreiðslu.

Stjórnarskráin
Áður en til aðildar getur komið
þarf að breyta stjórnarskránni.
Þegar EES-samningurinn var
gerður á sínum tíma komst nefnd
fjögurra lögfræðinga að þeirri niðurstöðu að hann bryti ekki fullveldisákvæði stjórnarskrárinnar,
en það var þó afar umdeilt meðal
fræðimanna. Færa má rök fyrir

því að þróunin á rekstri EES-samningsins hafi síðan hann var gerður
verið með þeim hætti að hann takmarki fullveldi Íslands meira nú en
í upphafi og brjóti orðið fullveldisákvæði stjórnarskrárinnar. Full
aðild að ESB felur þar að auki í sér
að Ísland myndi með formlegum
hætti deila ákvarðanatökuvaldi, og
þar með fullveldi, með öðrum þjóðum. Því er það nokkuð samdóma
álit manna að breyta þurfi 21.
grein stjórnarskrárinnar áður en
Ísland geti gengið í ESB. Miðað við
stjórnarskrár annarra ríkja er tiltölulega auðvelt að breyta íslensku
stjórnarskránni þótt það geti tekið
tíma. Einfaldur meirihluti þings
þarf að samþykkja breytinguna,
svo þarf nýtt þing að staðfesta
stjórnarskrárbreytinguna að kosningum loknum. Ef ekki væri búið
að breyta stjórnarskránni þegar
aðildarsamningur lægi fyrir gæti
það frestað ferlinu nokkuð.

Í klandri í Flandri?
Staðfestingarferlið fyrir ný aðildarríki ESB er enn fremur ansi
flókið. Náist samningar þurfa
Evrópuþingið og þjóðþing allra
aðildarríkjanna að staðfesta inngöngu umsóknarríkisins. Aðildarríki Evrópusambandsins eru nú
27 talsins og starfa eftir margvíslegu fyrirkomulagi, hvert með
sínu nefi eftir hefðum heima fyrir
og innri stjórnskipan. Sum þinganna starfa í fleiri en einni málstofu og önnur eru byggð eftir
sambandsríkjakerfi þar sem
hvert og eitt undirþing þarf einnig að samþykkja inngöngu nýrra
ríkja. Í Belgíu einni þurfa til að
mynda sjö aðskilin þing að staðfesta hverja einustu stækkun
ESB. Svæðisþingin þrjú; í Vallóníu, Flandri og Brussel-svæðinu,
þurfa öll að leggja blessun sína
yfir inngöngu nýrra ríkja, einnig
þing tungumálasvæðanna þriggja;
frönsku, flæmsku og þýsku. Svo
þarf sameinað þing Belgíu einnig
að votta allt saman.

Ólíklegt er að aðildarsamningur
strandi í staðfestingarferlinu, en
eigi að síður er rétt að hafa þetta
atriði í huga, sér í lagi sökum þess
að sumstaðar gætu leynst þingmenn sem telja sig hafa harma að
hefna gagnvart Íslandi í kjölfarið
á falli bankanna. Því er ekki útilokað að samningurinn gæti einhvers staðar lent í klandri – til
dæmis í Flandri.

Enn lengra í evru
Að jafnaði ganga ríki í ESB næstu
áramót eftir að samningar og niðurstöður úr þjóðaratkvæði liggja
fyrir. Á þeirri reglu eru þó til
undantekningar. Líklega munu
því í það minnsta tvö ár líða frá
því umsókn er lögð fram þar til
Ísland gengur í ESB.
Það er svo ekki fyrr en inn í
Evrópusambandið er komið að
Ísland getur sótt um aðild að
Myntbandalagi Evrópu og hafið
þann feril sem nauðsynlegur
er áður en hægt er að skipta út
íslenskum krónum fyrir evru.
Fyrst þarf að sækja um aðild að
ERM II og verja í það minnsta
tveimur árum innan þess kerfis
áður en hægt verður að taka upp
evru, að uppfylltum ströngum
skilyrðum fyrir því sem lögð voru
í Maastricht-sáttmálanum.
Að lágmarki munu því fjögur ár
líða áður en Ísland getur gengið í
myntbandalag Evrópu og innleitt
evru í stað krónu, frá því ákvörðun um að sækja um aðild að ESB
er tekin. Líkast til mun taka tvö
ár að ganga í ESB og svo rúmlega
önnur tvö ár að aðlagast evrunni
eftir að inn í ESB er komið. Lengur ef ekki tekst að koma böndum
á verðbólguna, lækka vexti og ná
jafnvægi í efnahagslífinu. Evran
er því alltaf í fjögurra ára fjarlægð, að lágmarki, þar til ákvörðun um aðildarumsókn liggur
fyrir.
Höfundur er dósent og forstöðumaður Evrópufræðaseturs.

Ísland í Kanada − það er málið
Kanadamenn eigi rætur
að rekja til Íslands. Kanada er annað stærsta land
í heiminum að flatarmáli.
Kanada er ríkjasamband
sem samanstendur af tíu
fylkjum og þremur sjálfstjórnarsvæðum (Ísland
á gæti kanadíski
það fjórða)?
Seðlabankinn tekið
Kanada er þingbundSVEINBJÖRN
ið lýðræðisríki í Breska
yfir stjórn peningamála
RAGNAR ÁRNASON
samveldinu. Geta Kaná Íslandi – Íslendingar myndu halda fánanum og það
adamenn ekki náð að lenda þessyrði fækkað á Alþingi niður í sem
ari vitleysu fyrir okkur Íslendfæsta aðila með eftirliti frá Kaninga vegna skulda óreiðumanna í
ada, fyrir hag íslensk almennútlöndum, sem eflaust geyma illa
ings. Íslendingar hefðu áheyrnfengin auðævi sín á leyndum stöðarfulltrúa á kanadíska þinginu
um. Við gætum gefið Evrópusamí staðinn. Hvernig væri að leita
bandinu nokkuð langt nef, ekki
komu þeir nú neitt sérstaklega
eftir samvinnu við Kanadamenn
vel fram við okkur Íslendinga
og taka upp Kanadadollara sem
gjaldmiðil í fullri samvinnu við
eftir að Bretar beittu LandsbankSeðlabanka þeirra? Íslendingann og Kaupþing hryðjuverkalögunum. Íslenskur almenningar hafa ekki getu né kunnáttu til
ur sættir sig ekki við að greiða
stýringar á efnahag sínum, allaþessar skuldir útrásarvíkinga.
vega segir og sýnir sagan okkur
Látum Bretana eltast beint við
það. Við bjóðum þeim t.d. aðgang
þessa útrásarvíkinga. Ég skal
að olíuleitarsvæðum við Ísland í
skiptum fyrir gjaldmiðil og fyrir
senda þeim listann yfir þá, hann
er ekkert sérstaklega langur.
aðstoð við að reisa heila þjóð við
á Norður-Atlantshafi. Íslendingar
Framleiðslufyrirtæki í eigu
Kanadamanna á Íslandi sem
myndu losa sig við forsetann og
myndu skapa hundruð ef ekki
embættið í heild sinni og Bessaþúsundir starfa. Hjól atvinnustöðum yrði breytt í demantasafn. Þetta kallar maður að búa
lífsins geta farið að snúast aftur
til sprotafyrirtæki úr engu.
með miklum myndarbrag með
aðkomu Kanada á Íslandi, við
Hvers vegna í ósköpunum beinerum nú einu sinni aðeins rétt
um við ekki sjónum okkar til Kanada? Nýtt Ísland í Vesturheimi
rúmlega 300 þúsund manna þjóð
þar sem við eigum frændur og
og þurfum ekki svo mikið til
að eitt lítið hagkerfið nái sér á
vini? Spilling er lítil og mjög gott
fólk býr þar. Undirritaður hefur
skrið eftir banka og útrásarvíkágætis viðmið á íbúum og venjinga sem rústuðu efnahag okkar
um Kanadabúans frá veru minni
með óvæntri hjálp valinkunnra
í Bandaríkjunum og Kanada
stjórnmálaflokka.
árin 1987 og 1991. Þetta er kurtÞegar siglingaleið opnast yfir
eist fólk, líkara Íslendingum en
Norðurpól má búast við miklum
Ameríkönum. Munurinn er álíka
aukningum flutninga þá leið og
á Ameríkana og Kanadamanni og
getur Kanada nýtt sér góða hafná George Bush yngri og Barack
araðstöðu á Íslandi sem myndi
skapa góða atvinnumöguleika.
Obama forseta Bandaríkjanna.
Sameiginleg fiskimið og betri
Talið er að allt að 200 þúsund

UMRÆÐAN
Sveinbjörn Ragnar
Árnason skrifar um
tengsl Íslands og
Kanada

Þ
Frá sýningu götuleikhússins 2007

Dagskráratriði óskast
Auglýst er eftir skemmti- og sýningaratriðum fyrir þjóðhátíðarskemmtun
í Reykjavík. Dagskráin fer fram í miðborg Reykjavíkur og stendur hún
frá morgni til kvölds. Gert er ráð fyrir barna og fjölskylduskemmtunum
á sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum. Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði
á vef þjóðhátíðarnefndar www.17juni.is. Umsóknum er einnig hægt að
skila í Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík á eyðublöðum sem
þar fást. Umsóknarfrestur rennur út þann 7. maí n.k.

Hitt Húsið Sími: 411 5500 17juni@hitthusid.is www.17juni.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

markaðssetning á afurðum gæti
gert Kanada og Íslendinga að
bestu og stærstu fiskútflytjendum í heimi.
Flugstjórnarrými Íslands er
eitt það stærsta í heimi og með
kanadískri lofthelgi væri sameiginleg lofthelgi nær óslitin
frá 10. gráðu á Atlantshafi til
135. gráðu vestlægrar á Kyrrahafi. Íþróttamannvirki eru orðin
mörg og glæsileg á Íslandi. Við
erum álíka lélegir í knattspyrnu
og Kanada en við gætum flutt
út handboltann og liðsinnt Kanada til frekari afreka. Þeir gætu
hleypt nýju lífi í íshokkí og vetraríþróttir á Íslandi, ekki veitir
af. Ábending um gott val á réttum áburði undir gönguskíði á
stórmótum myndi tryggja okkur
allavega ekki að vera langsíðastir
í mark. Til lengri tíma litið geta
Kanadamenn komið okkur til
hjálpar með nýtingu og afhendingar orku til Norður-Ameríku
í formi t.d. sæstrengs. Þarna
má sjá að Kanada gæti átt gríðarlega möguleika á spennandi
verkefnum sem við Íslendingar
gætum hvort eð er aldrei staðið
undir sjálfir. Hverjir hafa boðið
Íslendingum atvinnu nú í okkar
erfiðleikum og það án þess að við
báðum um það, jú frændur okkar
í vestri Kanadamenn. Eina þjóðin
sem bauð okkur aðstoð að fyrra
bragði við atvinnumöguleika
erlendis. Lítum til vesturs og
gerum alvöru bísness við Kanada
og ég fer fram á það að útrásarvíkingar komi þar hvergi nærri
fyrir okkar hönd. Fyrir Kanada er rakið mál að veita okkur
skjól og byggja upp frábært Nýtt
Ísland á rústum frjálshyggjunnar sem á um sárt að binda í dag
á Íslandi. Blessuð sé minning
hennar.
Höfundur hefur verið atvinnurekandi frá 1991.
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MARLENE DIETRICH LÉST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1992.

„Mér hefur aldrei þótt
gaman að vinna að kvikmyndum.“
Marlene Dietrich, sem fæddist 27. desember 1901, var
þýsk leikkona, söngkona og
skemmtikraftur sem skaust
upp á stjörnuhimininn í hlutverki Lolu-Lolu í Bláa englinum árið 1930. Eftir það flutti
hún til Hollywood, þar sem
hún lék háskakvendi í fjölmörgum kvikmyndum.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 6. MAÍ 1981

MERKISATBURÐIR

Dallas birtist á skjáum landsmanna

1682 Loðvík 14. flytur með

Á þessum degi fyrir
um fegurðardísina
28 árum fengu landsPamelu. Og heimsbyggðin grét þegar
menn fyrst að líta
sjónvarpsþáttinn DallBobby lést og tók
as í Ríkissjónvarpinu.
gleði sína á ný, nokkrÞættirnir fóru fyrst í
um árum síðar, þegar
loftið á CBS-sjónvarpsí ljós kom að það var
stöðinni í Bandaríkjallt saman draumur.
unum árið 1978 og
Dramatíkin var
komu hingað til lands
botnlaus og vinsældí sigurför sinni um
irnar slíkar að margir
heiminn. Fæstir geta
misstu ekki úr þátt í
gleymt olíubaróninöll þau ár sem þættum J.R. Ewing, sem
irnir voru á skjánum.
sveifst einskis til að
Fáir sjónvarpsþættir
komast yfir það sem
hafa náð viðlíka vinsældum og Dallas,
hugur hans girntist, og
hans drykkfeldu og óhamingjusömu eiginkonu
enda var hann framleiddur í þrettán ár, allt fram
Sue Ellen. Heimilisfeður landsins létu sig dreyma til ársins 1991.

1910

1912

1937

1986

2005

frönsku hirðina til Versala
frá Tuileries.
Georg 5. tekur við konungstign í Bretlandi eftir
lát föður síns, Játvarðs 7.
Jarðskjálfti, sem talið er
að hafi verið um sjö stig
á Richter, kemur upp í
grennd við Heklu.
Þýska loftskipið Hindenburg, sem ásamt Graf
Zeppelin II var stærsta
loftskip sögunnar, ferst í
New Jersey í Bandaríkjunum.
Hornsteinn er lagður að
húsi Seðlabankans við
hátíðlega athöfn á 25 ára
afmæli bankans.
Blaðið kemur fyrst út á
Íslandi.

AFMÆLI

Margrét
Sigurðardóttir
vaxtarræktarkona er
43 ára.

George
Clooney
leikari er
48 ára.

Einar Sigurbjörnsson guðfræðingur
er 65 ára.

Tony Blair
fyrrum
forsætisráðherra
Breta er
56 ára.

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

Hanna Ingólfsdóttir
Johannessen
Reynimel 25A, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Neskirkju föstudaginn 8. maí
kl. 15.00.
Matthías Johannessen
Haraldur Johannessen
Ingólfur Johannessen
Matthías H. Johannessen
Kristján H. Johannessen
Anna H. Johannessen
Svava H. Johannessen
og barnabarnabörn.

Brynhildur Ingimundardóttir
Saga Ómarsdóttir
Lísa Margrét Sigurðardóttir

Maðurinn minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Jón Magnús Guðmundsson
Reykjum, Mosfellsbæ,

sem lést miðvikudaginn 22. apríl, verður jarðsunginn
frá Langholtskirkju fimmtudaginn 7. maí kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Sjóð Odds
Ólafssonar, Reykjalundi, s. 585 2000, og líknarfélög.
Málfríður Bjarnadóttir
Sólveig Ólöf Jónsdóttir
Pétur R. Guðmundsson
Guðmundur Jónsson
Þuríður Yngvadóttir
Helga Jónsdóttir
Magnús Guðmundsson
Bjarni Snæbjörn Jónsson
Björg K. Kristjánsdóttir
Eyjólfur Jónsson
Auður Ósk Þórisdóttir
Jón Magnús Jónsson
Kristín Sverrisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

BARÁTTUKONA Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur fer fyrir óformlegum hópi hugsjónafólks sem hefur veg og vanda af megrunarlausa deginum

sem haldinn er hátíðlegur í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIGRÚN DANÍELSDÓTTIR: SKIPULEGGUR MEGRUNARLAUSA DAGINN Í DAG

Fagna fjölbreytilegum vexti
Fólk er hvatt til þess að leggjast í dálitla naflaskoðun í dag, velta fyrir sér
hvort megrunartilburðir séu ríkjandi
í lífi sínu og hvort þeir hafi verið til
heilla eða óheilla. Láta svo af þessum
tilburðum, þó ekki væri nema í dag,
og leyfa sér að upplifa fegurð og fjölbreytileika mismunandi líkamsvaxtar. Það er boðskapur megrunarlausa
dagsins sem haldinn er hátíðlegur um
allan heim í dag.
„Áherslan í samfélaginu á megrun
er gríðarleg og fer alls ekki minnkandi,“ segir Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur, sem fer fyrir hópi baráttufólks sem skipuleggur megrunarlausa
daginn hér á landi. „Þvert á móti virðist þessi áhersla vera að aukast. Í tímaritum og öðrum fjölmiðlum eru stöðugar frásagnir af fólki sem hefur farið
í megrun og náð að grenna sig. Þessar frásagnir eru villandi. Allir vita að
megrun hefur skammtímaárangur en

það er ekkert sem bendir til þess að því
fylgi árangur til lengri tíma. Það er full
ástæða til að hafa áhyggjur af fjölda
auglýsinga á alls kyns töfralausnum
til að grennast. Mörg fitubrennsluefni,
sem fólk tekur inn til að grennast sem
hraðast, eru stórvarasöm.“
Sigrún segir sérstaka ástæðu til að
hafa áhyggjur af detox-bylgjunni sem
fjölmargir Íslendingar hafa látið sannfærast af. „Þetta eru ekkert annað
en sveltikúrar. Verið er að halda því
að fólki að ristilhreinsun sé agalega
grennandi. Það er tóm vitleysa og
ekkert sem bendir til þess að líkaminn þurfi á þessu að halda.“
Óformlegur hópur fólks stendur að
megrunarlausa deginum, sem haldinn
er hér á landi í fjórða sinn. Í ár var
honum fagnað með því að setja auglýsingar í sjónvarp og öll kvikmyndahús
landsins og dreifa undurfallegum póstkortum vítt og breitt um Suðvesturland

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

Ingólfur Guðmundsson
fyrrverandi stýrimaður og kaupmaður
Lynghaga 12,
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sem lést á Landspítalanum í Fossvogi 27. apríl síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju,
fimmtudaginn 7. maí kl 13.00.
Svava Ingimundardóttir
Ágúst Ingólfsson
Örn Ingólfsson
Einar Ingólfsson
afabörn og langafabörn.

Vilborg Jónsdóttir
Hrafnhildur Bjarnadóttir
Bára Bjarnadóttir

sem minna á boðskap dagsins. Kortin,
sem listakonan Linda Loeskow hannaði, hafa hlotið verðskuldaða athygli
og útbreiðslu, meðal annars í Bretlandi.
Sigrún segir nútímamenningu gegnsýrða af þeirri hugmynd að nauðsynlegt sé að leita allra leiða til að öðlast
grannan vöxt. „Það er ekki mikil virðing borin fyrir því að við erum mismunandi og höfum rétt á því að lifa
góðu lífi í okkar líkama,“ segir hún.
„Megrunarlausi dagurinn er tilraun til
þess að skapa mótvægi við þessu og
benda fólki á að þetta sé ekki heilbrigð
lífssýn. Það er hægt að sættast við líkama sinn, þótt hann sé ekki skapaður
samkvæmt ströngum fegurðarstöðlum nútímans. Og það er hægt að vera
hamingjusamur, þótt útlitið sé ekki
þungamiðjan í lífi manns. Líklega er
það meira að segja auðveldara.“
holmfridur@frettabladid.is

Elsku sonur minn, bróðir okkar og mágur,

Kristján Eyþórsson
Borgarbraut 65a, Borgarnesi,

sem lést á Sjúkrahúsi Akraness miðvikudaginn
29. apríl, verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju
laugardaginn 9. maí kl. 14.00.
Vigdís Auðunsdóttir
María Eyþórsdóttir
Guðmundur Eyþórsson
Ingibjörg Eyþórsdóttir
Þorsteinn Eyþórsson

Ingibjörg Vigfúsdóttir
Gísli Þórðarson
Anna Þórðardóttir.

Græna

prentsmiðjan

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Vikuleg vefráð

Skilar
heimasíðan
árangri?

Lúxusferðir laða
6 að ferðamenn
HELST Í ÚTLÖNDUM

Danir hagnast | Danske Bank,

MAGNÚS HARÐARSON Frídagar í kringum páskana valda því að viðskipti með
hlutabréf drógust saman á milli mánaða í
Kauphöllinni í apríl.
MARKAÐURINN/GVA

stærsti banki Danmerkur, hagnaðist um 1,6 milljarða danskra
króna á fyrsta fjórðungi ársins.
Þetta jafngildir 36 milljörðum
króna. Þrátt fyrir þetta afskrifaði bankinn átta milljónir danskra
króna af lánasafni sínu.

Minni velta í
Kauphöllinni
„Velta með hlutabréf dreifist á
tiltölulega fá félög. Því þarf ekki
mikið til að breyta meðaltalinu,“
segir Magnús Harðarson, forstöðumaður viðskiptasviðs Nasdaq OMX Iceland. Hann bendir á að páskarnir spili inn í. Viðskiptadagarnir hafi verið færri en
í fyrri mánuði auk þess sem dragi
úr veltu í kringum frídaga.
Heildarviðskipti með hlutabréf
í Kauphöllinni í nýliðnum mánuði námu tæpum 1,8 milljörðum
króna, eða um 99 milljónum króna
á dag. Til samanburðar nam veltan 4,4 milljörðum króna í mars.
Samdrátturinn nemur um sextíu
prósentum.
Mest voru viðskipti með hlutabréf Marel Food Systems og Össurar. Markaðsvirði skráðra félaga var 176 milljarðar króna í lok
mánaðar en það var 1,2 prósenta
hækkun á milli mánaða. Össur
var jafnframt stærsta félagið en
markaðsvirði þess nam rúmum 39
milljörðum króna í lok mánaðar.
Þá kemur fram í yfirliti Kauphallarinnar að Saga Capital var
með mestu hlutdeildina, eða 39,9
prósent í mánuðinum. Næst á
eftir fylgdi Íslandsbanki með 22,1
prósents hlutdeild.
- jab

Finnur Oddsson

Ferðaþjónustan
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Upplýsingagjöf
og gagnsæi

Tímamótaákvörðun
þarf um stýrivextina
Skuggabankastjórn Markaðarins segir smá skref í vaxtalækkunum kunna að vera hættuleg. Veglega lækkun þurfi.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Skammar bankamenn | Bandaríski öldungurinn Warren Buffett sakaði bankamenn um græðgi
á ársfundi fjárfestingarfélagsins
Berkshire Hathaway um helgina.
Sakaði hann þá um að bera ábyrgð
á fjármálakreppunni, sem hefur
legið sem mara yfir efnahagslífi
heimsins í næstum tvö ár.

Viðkvæmir markaðir |

Ben
Ber na nke, seðlaba nk astjór i
Bandaríkjanna, sagði á fundi með
bandarískum öldungadeildarþingmönnum í gær líkur á að botni á
fjármálamörkuðum væri náð.
Þeir mættu hins vegar við miklu
og því mætti reikna með sveiflum
fram eftir ári.

Skoða Google-stjórann | Bandaríska fjármálaeftirlitið skoðar
nú aðkomu Erics Schmidt, forstjóra Google, að öðrum fyrirtækjum. Sérstaklega er í skoðun
seta hans í stjórn hátæknirisans
Apple. Hún er talin stangast á við
samkeppnislög.
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„Við köllum á tímamótaákvörðun, stefnubreytingu
og nýtt vinnulag peningastefnunefndarinnar,“ segir
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, sem
sæti á í skuggabankastjórn Markaðarins.
Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnir
á morgun ákvörðun sína um stýrivexti, en skuggabankastjórnin mælist til að vextir verði nú lækkaðir um þrjú prósentustig, þannig að þeir verði á
eftir 12,5 prósent. Aukinheldur mælist skuggabankastjórnin til þess að Seðlabankinn tilkynni þegar um
þá fyrirætlan sína að lækka vexti um önnur þrjú prósentustig í byrjun júní þannig að þeir fari á þessu
fjögurra vikna tímabili niður í 9,5 prósent. Þannig

nálgist landið það raunstýrivaxtastig sem sé í öðrum
hávaxtaríkjum.
Fari peningastefnunefndin þá leið sem skuggabankastjórnin leggur til hverfur hún frá áður
yfirlýstu ferli „varfærinna“ lækkana. „Aðferðafræðin sem fylgt hefur verið um litlar breytingar og sjá
síðan til er einfaldlega ekki viðeigandi lengur, ef
ekki beinlínis hættuleg,“ segir Þórður.
Ingólfur Bender forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, segir aðra þætti en stýrivaxtastigið,
svo sem uppbyggingu efnahagslífsins, skipta meira
máli hvað varðar gengi krónunnar og Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, segir löngu
tímabært að ákveða myndarlega lækkun stýrivaxta.
Hvarvetna í heiminum hafi seðlabankar beitt sér
gegn kreppunni með þeim hætti.
Sjá síður 4 og 5

Skuldir Björgólfs jukust verulega
Persónulegar ábyrgðir Björgólfs Guðmundssonar,
fyrrverandi formanns bankaráðs Landsbankans,
eru rúmlega átta milljörðum krónum hærri nú en
í lok júní í fyrra.
Skuldbindingar Björgólfs og félaga honum tengdum gagnvart Landsbankanum nema nú 58 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum sem hann sendi
fjölmiðlum í fyrradag. Samkvæmt hálfsársuppgjöri
bankans í fyrra námu lán og skuldbindingar gagnvart honum tæpum 49,8 milljörðum króna, um 40
milljörðum meira en í lok árs 2007.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu í byrjun apríl og
aftur í yfirlitinu frá í fyrradag eru skuldbindingarnar að nær öllu leyti tilkomnar vegna kaupa Björgólfs
á helmingshlut Sunds í fjárfestingarfélaginu Gretti

fyrir tveimur árum. Grettir átti 33 prósenta hlut í
Eimskipi og rúm 28 prósent í Icelandic Group.
Í yfirliti yfir eignastöðu bankaráðsformannsins
fyrrverandi gekkst hann í persónulegar ábyrgðir
til að treysta veð bankans og því falli allar skuldir
Grettis á hann. Eignir hans á móti 58 milljarða króna
skuld við bankann eru metnar á um tólf milljarða.
Björgólfur sagðist áttavilltur í samtali við Fréttablaðið í gær og vissi ekki hverju hann muni halda
eftir. Þar á meðal sé heimilið að Vesturbrún 22 í
Reykjavík.
Húsið, sem er 229 fermetrar auk 32 fermetra
bílskúr, hefur ætíð verið skráð á eiginkonu hans,
Þóru Hallgrímsson. Fasteignamat þess nemur 58
milljónum króna.
- jab

Eitt uppgjör – betri yﬁrsýn
Nýttu kosti þess að hafa allt á einum stað.
Hafðu samband við okkur í síma 560 1600
eða tilbod@borgun.is og við gerum þér tilboð
í færsluhirðingu fyrir öll greiðslukortaviðskipti.
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Frá áramót um

Stjörnu-Oddi gegn svínaflensu
Framleiðir hitasírita sem mælir viðbrögð ónæmiskerfisins við lyfjagjöf.

GENGISÞRÓUN
Vika
Alfesca

-4,5%

-25,0%

Bakkavör

10,4%

-49,0%

0,0%

-20,0%

-2,1%

-2,9%

-10,0%

-66,2%

Marel

9,0%

-37,0%

Össur

6,0%

-4,3%

Eimskipafélagið
Föroya Bank
Icelandair

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 218
Úrvalsvísitalan OMXI6 644
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

„Menn eru alltaf að vinna að því
að slökkva elda. Þegar flensuti lvik koma upp á borð við
svínaflensuna fara teymi af stað
sem reyna að búa til lyf gegn vírusnum áður en hann dreifir úr
sér. Vika til eða frá skiptir miklu
máli,“ segir Sigmar Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri StjörnuOdda.
Fyrirtækið hefur síðastliðin
fjögur ár framleitt örsmáa hitasírita sem alþjóðleg teymi nota
til rannsókna á vírusum á borð
við svínaflensuna sem kom upp

Sektir eru næsta skref
hjá Ársreikningaskrá
„Við erum að vinna í því að senda
fyrirtækjum ítrekun um skil á ársreikningum og láta vita að næst
verði þau sektuð. Það er næsta
skref,“ segir Guðmundur Guðbjarnason, forstöðumaður Ársreikningaskrár Ríkisskattstjóra.
Nokkuð hundruð fyrirtæki eiga
yfir höfði sér sekt vegna vanskila
á ársreikningum.
Eins og fram kom í Markaðnum í síðustu viku skila einungis
tíu til fimmtán prósent fyrirtækja
ársreikningum áður en skilafrestur rennur út í ágúst ár hvert. Til
samanburðar hafa um níutíu prósent fyrirtækja skilað uppgjörum
sínum í nágrannalöndunum.
Í byrjun nýliðins mánaðar áttu
enn 25 prósent skilaskyldra fyrirtækja eftir að skila inn ársreikn-

GUÐMUNDUR GUÐBJARNASON
Fyrirtæki hafa almennt brugðist vel og
hratt við þegar Ársreikningaskrá sendir
ítrekun.
MARKAÐURINN/ANTON

ingi fyrir þarsíðasta ár og fimmtungur fyrir árið á undan.
Guðmundur segir fyrirtækin hafa almennt brugðist vel við
ítrekun ársreikningaskrár um
uppgjörsskil og séu þau öll af vilja
gerð að koma gögnunum frá sér.
„Þetta er sífelld vinna og álagið
mikið á okkur,“ segir hann. - jab

T Í U U M S V I FA M E S T U Á L F Y R I R TÆ K I N
Sæti Fyrirtæki
1. Rio Tinto
2. Rusal
3. Alcoa
4. Aluminum Corp. of China
5. Norsk Hydro
6. BHP Billiton
7. Dubai Aluminium
8. China Power Investment
9. Aluminium Bahrain
10. Century Aluminum

Álframleiðsla í ár*
3.814
3.782
3.449
2.333
1.318
1.223
939
897
885
610

Br.
-6,0%
-14,5%
-13,6%
-2,6%
-25,0%
-1,5%
+4,4%
+20,1%
+2,2%
-23,8%%

** Í þúsundum tonna. Heimild: IFS og Bloomberg

Rio Tinto í toppsætið
Ál- og námurisinn Rio Tinto
tekur toppsætið af Rusal á árinu
á lista yfir umsvifamestu álframleiðendur heims, gangi spár
Bloomberg um álframleiðslu eftir
á árinu. Alcoa, sem meðal annars
rekur álverið á Reyðarfirði, situr
sem fastast í þriðja sæti listans.
Century Aluminum, móðurfélag
Norðuráls, færist niður um eitt
sæti í það tíunda.
Í nýjustu greiningu IFS um

hrávörumarkaðinn þar sem fjallað er um spá Bloomberg kemur
meðal annars fram að gert sé
ráð fyrir að álframleiðsla muni
dragast saman um níu prósent
á árinu. Samdrátturinn verður mestur hjá Norsk Hydro og
Century Aluminum, í kringum
fjórðung hjá báðum fyrirtækjum. Framleiðsla Rio Tinto mun
dragast saman um einungis sex
prósent.
- jab

í Mexíkó í nýliðnum mánuði og
hefur greinst víða um heim.
Flogið er með vírusinn á rannsóknastofur víða, hann einangraður og rannsakaður. Tilraunadýr, svo sem rottur og mýs, eru
notaðar við rannsóknir á vírusunum en hitasírita Stjörnu-Odda
komið fyrir í dýrunum áður en
vírus er settur í þau og mælir
síritinn viðbrögð ónæmiskerfisins við lyfjagjöf. Gögnum er svo
hlaðið inn í tölvu til frekari úrvinnslu og greininga.
- jab

SIGMAR GUÐBJÖRNSSON Hitasíriti
Stjörnu-Odda er settur í dýr, svo sem rottur, til að skoða viðbrögð ónæmiskerfisins
við lyfjagjöf.
MARKAÐURINN/GVA

Tapa hálfum
milljarði króna
Eik Banki í Færeyjum tapaði tæplega 24 milljónum danskra króna
eða rúmlega 500 milljónum króna
eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi
ársins, samkvæmt nýbirtu uppgjöri. Á sama tíma í fyrra nam
tap bankans tæpum 29 milljónum
danskra króna.
Þá er afkoman mun betri en á
lokafjórðungi síðasta árs þegar
tap bankans nam rúmlega 282
milljónum danskra króna eftir
skatta.
Marner Jacobsen, forstjóri
Eik Banka, segir stjórn bankans
ánægða með minnkandi tap. - óká

Airbus kannar möguleika tengda áliðnaði
Næstu tuttugu ár verða yfir 6.000 flugvélar teknar úr notkun.
Airbus segir horft til sambýlis við félög í áliðnaði. Forstjóri
Alcoa Fjarðaáls segir marga sýna samstarfi áhuga.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Flugvélaframleiðandinn Airbus horfir sérstaklega til möguleika í sambýli íhlutaframleiðslu og
niðurrifsverksmiðja félagsins við álframleiðslu.
Bruno Costes, framkvæmdastjóri umhverfismála
og iðnsamhæfingar hjá Airbus, segir að í öllum þáttum framleiðslunnar sé horft til þess að draga úr
neikvæðum umhverfisáhrifum.
„Þetta snýst ekki um trjágróður og plöntur. Umhverfisskilvirkni [e. Eco-Efficiency] snýst um
stjórnunarhætti á viðskiptalegum
grunni. Félagið sýnir umhverfisábyrgð sem um leið skilar auknum
hagnaði og samfélagslegum ávinningi,“ segir hann. Félagið hefur
tekið inn í stefnumótun og starfsemi nokkuð sem kallað er heildstæð sýn á líftíma flugvéla. Öll
hönnun á að miða við að draga úr
BRUNO COSTES
umhverfisáhrifum, allt frá framleiðslu vélanna og samsetningu til
úreldingar og niðurrifs.
Costes bendir á að á fyrir árið
2026 endi um 6.400 flugvélar lífdaga sína, eftir áratuga þjónustu
í flugiðnaði. Því þurfi að huga
sérstaklega að umhverfisþáttum
þegar komi að niðurrifi og endurnýtingu. Hingað til hafi ónýtar
TÓMAS MÁR
flugvélar oft verið látnar grotna
SIGURÐSSON
niður í „flugvélakirkjugörðum“ en
með nýrri áætlun Airbus sem nefnist PAMELA (e.
Process of Advanced Management of End of Life of
Aircraft) sé gert ráð fyrir að endurnýta megi allt að
85 prósent efnis ónýtra flugvéla.
Til þess að draga úr flutningi með flugvélahluta
og þar með úr útblæstri í vinnsluferlinu segir Costes það samrýmast umhverfisstefnu Airbus (og
móðurfélagsins EADS) að staðsetja verksmiðjur og
vinnslustöðvar félagsins þar sem stutt sé í aðföng.
Samsetning, niðurrif og íhlutaframleiðsla flugvéla
fari vel í sambýli við álbræðslur, þar sem dregið sé
úr ferðalögum með efnivið. „Með því fæst vistvæn

Í SAMSETNINGU Hér má sjá farþegaþotu Airbus í samsetningu í
höfuðstöðvum félagsins í Toulouse í Frakklandi. Almennt má gera
ráð fyrir að flugvélar séu í notkun í 25 til 35 ár. Næstu tvo áratugi
er gert ráð fyrir að úrelda yfir 6.000 vélar.
MARKAÐURINN/ÓKÁ

hagræðing, þar sem dregið er bæði úr útblæstri og
kostnaði.“
Unnið hefur verið að þróun PAMELA-verkefnisins
við Tarbes-flugvöll í Frakklandi til þess að búa til
viðmið um bestu framkvæmd í niðurrifi flugvéla. Í
framhaldinu segir Costes verið að grafast fyrir um
möguleika á samstarfi við iðnfyrirtæki þar sem það
kunni að henta.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls,
segir möguleikann á samstarfi við flugvélaframleiðanda á borð við Airbus ekki hafa verið skoðaðan
formlega hjá félaginu. „En við höfum verið opin fyrir
möguleikum til frekari úrvinnslu,“ segir hann og
nefnir sem dæmi fyrirætlanir um að reisa álkaplaverksmiðju austur á fjörðum. „Margir hafa sýnt því
áhuga að byggja upp frekari verðmætasköpun með
úrvinnslu á áli sem hér er framleitt. Við tökum jákvætt í allar slíkar umleitanir, þótt framleiðsla fyrir
flugvélaiðnað hafi ekki verið skoðuð sérstaklega.“
Tómas Már segir að þótt margir hafi verið áhugasamir um að koma á framleiðslu á vörum úr áli í
tengslum við verksmiðju félagsins á Reyðarfirði
skipti miklu máli hversu langt framleiðslan sé frá
öllum mörkuðum. „Flutningarnir eru erfiðasti pósturinn fyrir hvern þann sem ætlar að koma upp einhverri slíkri starfsemi, þótt ég efist ekki um að hægt
sé að finna starfsemi sem fellur að aðstæðum hér.“

Lúxusferðir laða ferðamenn til landsins
„Þetta var geysistór viðburður,“ segir
Hildur Ómarsdóttir, forstöðumaður söluog markaðssviðs Icelandair, sem rekur
Hilton Nordica Reykjavík. Hún á við 160
manna hóp frá Bandaríkjunum sem flaug
héðan af landi brott í gær eftir fimm daga
dvöl á vegum bandarísks lyfjafyrirtækis.
Að hennar sögn voru allir ferðalangarnir
hæstánægðir með dvölina.
Ætla má að gjaldeyristekjur vegna ferðar hópsins eftir jöklaferð, verslanaleiðangra og ferðir á veitingahús auk annars
sé ekki undir 40 milljónum króna.
Hildur segir mikið hafa verið lagt í
að fá hópinn hingað til lands. Viðræður

hófust í október á síðasta ári,
Þá söng Diddú fyrir gesti auk fleiri
nánar tiltekið í fyrstu helgi oktatriða. „Allir voru hæstánægðir,“
óber þegar ríkið tók viðskiptasegir Hildur.
bankans þrjá yfir. „Í raun varð
Blaðamenn frá fagtímaritum
mjög erfitt að fá hópinn til lands
frá Bandaríkjunum og Bretlandi
vegna ástandsins í efnahagsmálfylgdu hópnum hingað til lands og
fjölluðu um dvölina.
um. Gestirnir óttuðust að fyrirtæki yrðu almennt lokuð og
Hildur segir mikil tækifæri geta
að veitingahús gætu ekki tekið
falist í markaðssetningu hópferða
á móti þeim,“ segir Hildur og HILDUR
sem þessa. „Nú verðum við að sýna
ÓMARSDÓTTIR
bendir á að óttinn hafi reynst
fram á að Ísland er rétti áfangastaðástæðulaus.
urinn,“ segir hún og bætir við að á vissan
Mikið var lagt í lokahóf ferðarinnar á
hátt Ísland þess hversu slæmt ástandið sé
Hilton Nordica á mánudagskvöld. Skautavíða um heim. Það sé óspillt og öruggur
svell var sett upp í fundarsal hótelsins.
áfangastaður ferðamanna samanborið við

Mexíkó, sem hafi verið vinsælasti áfangastaður fyrir allar styttri ráðstefnur og
hvataferðir í Bandaríkjunum. Mjög hafi
dregið úr slíkum ferðum þangað eftir að
svínaflensan kom upp. Þá stendur til að
viðburðafyrirtækið sem skipulagði ferðina sæki um viðurkenningu vegna þessa
á alþjóðlegum vettvangi. Beri fyrirtæki
sigur úr býtum geti það haft gríðarlega
þýðingu fyrir ferðaþjónustuna. „Þetta
yrði gríðarleg viðurkenning,“ segir hún
og hvetur opinbera aðila til að styðja við
ferðir sem þessar, ekki síst þar sem þær
standi fyrir ómetanlegri kynningu á landi
og þjóð.
- jab

Finndu réttan flöt
í samskiptum
með IP símaþjónustu Skyggnis
IP símkerfi Skyggnis bjóða upp á spennandi sparnaðarmöguleika sem felast
í samþættingu allra samskipta í eitt upplýsingakerfi. Kostir IP símaþjónustu eru m.a.:

t

&OHJOOTUPGOLPTUOB§VS
- Engin fjárbinding í símstöð – Fastar mánaðarlegar greiðslur.

t

)WBSPHIWFOSTFNFS
- Aðeins eitt símanúmer fyrir borðsíma og farsíma tryggir að hægt er að ná
í starfsmenn hvar og hvenær sem er.

t

-HSJTÓNBLPTUOB§VS
- Símtöl flutt yfir gagnanet í stað símalína, öll símtöl innan fyrirtækis ókeypis og innanlandstaxti hjá starfsmönnum á ferðalagi eru allt þættir sem lækka símakostnað verulega.

t

'VOEJSÈGFS§JOOJ
- Auðvelt að setja upp símafundi, bæði í borðsímum og farsímum.

t

5ÚMWVTÓNJ
- Hægt að hringja beint úr tölvunni – Óþarfi að kaupa símtæki.

t

'SBOMFJLJ
- Auðvelt að flytja símtöl úr borðsíma í farsímann þegar þú ert á ferðinni.

)BG§VTBNCBOEWJ§SÈ§HKBGB4LZHHOJTPHGÈ§VGBHMFHBSÈ§HKÚGVNWBMÈMBVTOTFNHFSJS¢ÏSLMFJGUB§MLLBLPTUOB§ 
BVLBTLJMWJSLOJPHCUB¢KØOVTUV
4ÓNJOOFSPHOFUGBOHJ§WFS!TLZHHOJSJT
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Breyta þarf stefnu og vinnulagi í
Skuggabankastjórn Markaðarins leggur til
þriggja prósentustiga lækkun stýrivaxta á
vaxtaákvörðunardegi Seðlabankans á morgun.
Þörf er á breyttu vinnulagi og nýrri stefnu hjá
peningastefnunefnd þannig að auka megi tiltrú
á efnahagsstjórn landsins. Óli Kristján Ármannsson
settist niður með skuggabankastjórninni, sem
segir enga skynsemi í að halda hér hæsta
raunstýrivaxtastigi sem þekkst hafi á byggðu
bóli, jafnvel allt frá Krists burði.
Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands
ætti að lækka stýrivexti bankans um þrjú
prósentustig á vaxtaákvörðunardegi sínum
á morgun, samkvæmt einróma áliti skuggabankastjórnar Markaðarins. Aukinheldur
ætti að tilkynna um fyrirhugaða þriggja
prósentustiga vaxtalækkun til viðbótar
þegar í júníbyrjun.
Skuggabankastjórnin bendir á að hér á
landi séu raunstýrivextir, það er stýrivextir að frádreginni verðbólgu, úr öllu samræmi við það sem annars staðar gerist,
jafnvel þó svo að horft sé til annarra hávaxtalanda, þar sem þeir séu á bilinu tvö til
fjögur prósent. „Hver segir að heimurinn
ætlist til að við séum hér með þessa brjálæðislegu vexti?“ spyr Ólafur Ísleifsson,
lektor við Háskólann í Reykjavík. Þá veltir
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, upp þeirri spurningu hvers konar
land það sé sem þurfi að styðjast við raunstýrivexti upp á 10 til 15 prósent og gjaldeyrishöft í ofanálag og hvaða skilaboð felist
í því til umheimsins, um leið og hagkerfið
sé allt í mikilli niðursveiflu. „Þetta er auðvitað algjörlega fráleitt,“ segir hann.
Gangi eftir tilmæli skuggabankastjórnarinnar um lækkun stýrivaxta verða
þeir 12,5 prósent eftir vaxtaákvörðunina á morgun og 9,5 prósent eftir lækkun í júníbyrjun. Skuggabankastjórnin er á
einu máli um að varkárnissjónarmið sem
höfð hafi verið í hávegum í ákvörðunum
peningastefnunefndar til þessa eigi ekki
lengur við.
„Miðað við þær aðstæður sem nú eru
uppi tel ég ranga þá aðferðafræði sem notast hefur verið við, það er að taka lítil skref
og sjá svo til, án þess að gefa til kynna
hvert framhaldið verði,“ segir Þórður.
„Vatnaskil eru tímabær og að segja fyrir
fram að hverju skuli stefnt, en að sjálfsögðu með þeim fyrirvara að þróun efnahagsmála verði með þeim hætti sem ráð er
fyrir gert.“ Ólafur og Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, taka

vaxtaákvörðunum
Seðlabankans

báðir undir með Þórði að mikilvægt sé að
boða frekari miklar vaxtalækkanir.
Ingólfur kveðst einnig telja að raunstýrivextir eftir þá lækkun sem skuggabankastjórnin leggur til nægi vel til að styðja
við gengi krónunnar. Jafnframt telur hann
aðra þætti en vaxtastigið skipta meira máli
í tengslum við styrkingu eða veikingu gjaldmiðilsins. „Þar skiptir uppbyggingarstarfið
meira máli, hvort okkur takist að byggja upp
bankana að nýju og koma fram með trúverðuga áætlun um hvernig við ætlum á næstu
árum að borga niður skuldir okkar.“
Peningastefnunefndin verður að mati Ingólfs að taka mið af breyttum aðstæðum í
ákvörðunum sínum. Hann minnir á að tekist sé á við banka- og gjaldeyriskreppu um
leið og staðið sé frammi fyrir verulegum
samdrætti í efnahagslífinu.
„Hallgrímur kvað í heljarnauðum / heilaga glóð í freðnar þjóðir,“ vitnar Ólafur í
Matthías Jochumsson. Þórður segir skuggabankastjórnina kalla á „tímamótaákvörðun,
stefnubreytingu og nýtt vinnulag peningastefnunefndarinnar“.
Fari svo að peningastefnunefndin haldi
uppteknum hætti og feti áfram slóð smærri
skrefa í vaxtalækkunum líkt og margir
búast við, en spáð hefur verið 1,5 prósentustiga lækkun á morgun, segir Ingólfur ljóst
að það sé ávísun á að efnahagslægðin verði
dýpri en annars þyrfti að vera.
Þórður segir áframhald á sömu stefnu
kalla á sífellt meiri ógöngur. „Langöflugasta einstaka hagstjórnartækið til að
breyta þróun mála er veruleg og hröð
vaxtalækkun.“
Ólafur bendir líka á að fyrirtæki landsins
geti enda hvorki bætt við sig fólki né ráðist í framkvæmdir með þann vaxtakostnað
sem þau þurfi að bera. Þá minnir hann á að
Ísland sé til umræðu alls staðar í Evrópu
sem dæmi um fórnarlamb fjármálakreppunnar. „Í þýskum sjónvarpsþáttum er lagt
út af málum hér. Hvaða skilaboð viljum við
senda um hvernig við tökum á kreppunni?

Á FUNDI SKUGGABANKASTJÓRNAR Skuggabankastjórn Markaðarins telur nauðsynlegt að sem allra fyrst
verði mörkuð framtíðarstefna í peningamálum þjóðarinnar, enda auki öll óvissa á vandkvæði í uppbyggingarstarfinu og ýti undir vantraust á íslenskri efnahagsstjórn. Peningastefnunefnd verði að leggja fram trúverðuga stefnu í
vaxtamálum sem ýti undir traust og styðji við uppbyggingarstarf.
MARKAÐURINN/GVA

SKUGGABANKASTJÓRNIN
Fund skuggabankastjórnar Markaðarins sátu að þessu sinni Ingólfur Bender, forstöðumaður
Greiningar Íslandsbanka, Ólafur Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, og Þórður
Friðjónsson, forstjóri Nasdaq OMX Iceland kauphallarinnar.
Með hæstu raunstýrivexti sögunnar, frá
Krists burði.“
Þá segir Ólafur einnig nauðsynlegt að
leggja línurnar um hver verði framtíðarskipan peningamála í landinu og undir það
taka aðrir skuggabankastjórnarmenn. Þórður leggur til að skuggabankastjórnin treysti
á að jákvæð tíðindi verði í efnahagsmálum
í þessari og næstu viku. „Jákvæð tíðindi

vikunnar verði stórfelld vaxtalækkun og
næstu viku að við sækjum um aðild að Evrópusambandinu og þar með hilli undir hvert
við viljum stefna með frambúðarskipan
gjaldeyris- og peningamála.“ Atburðarás
sem þessa segist Ingólfur einnig telja mjög
mikilvæga til að renna stoðum undir trúverðugleika krónunnar og í raun forsendu
þess að henni verði fleytt að nýju.
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LEIÐSÖGUNÁM á háskólastigi er námsbraut hjá Endurmenntun HÍ. Námið er sextíu eininga nám á grunnstigi háskóla
og er kennt á tveimur misserum. Námið hentar þeim sem vilja
búa sig undir starf leiðsögumanns á Íslandi með erlenda ferðamenn. www.endurmenntun.is
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Bjarni á hátindi Snæfells, hæsta fjalls Suður-Múlasýslu. Það var upphafið að ævintýrinu.

MYND/BRYNJÓLFUR BJARNASON

Horft af hæstu tindum
Margir vita hvernig tilfinning það er að komast upp á tind. En að sigra hæstu fjöll hverrar sýslu á landinu
þekkja aðeins þrír menn. Einn þeirra er Bjarni E. Guðleifsson, höfundur nýju bókarinnar Á fjallatindum.
„Öll fjöll hafa eitthvað til síns
ágætis. Áður var ég einskorðaður
við Tröllaskagann en þetta verkefni jók mjög á víðsýni mína,“
segir prófessorinn Bjarni Guðleifsson um gönguferðir á sýslufjöllin 23. Útsýnið er honum
ógleymanlegt frá ýmsum stöðum.
„Fallegustu minningarnar eru frá
Sauðhamarstindi á Lónsöræfum í
Austur-Skaftafellssýslu og Snækolli í Kerlingarfjöllum í Árnessýslu. Litbrigðin eru svo stórkostleg í líparítinu. Það er líka
sterk upplifun að ganga á há og
hrikaleg fjöll eins og Hólamannahnjúk í Skagafirði, Herðubreið í
Suður-Þingeyjarsýslu og Snæfell
í Norður-Múlasýslu.“ Hann segir
sum hæstu fjöllin standa á sýslumörkum, til dæmis Tröllakirkju
á Holtavörðuheiði; þar mætast

Strandasýsla, Dalasýsla og Mýrasýsla.
Garparnir eru þrír sem lögðu
öll fjöllin 23 að baki. Auk Bjarna
eru það Rögnvaldur Gíslason,
bóndi í Strandasýslu, og Sigurkarl
Stefánsson líffræðingur. Fleiri
slógust í för, misjafnlega oft. „Við
gengum líka á nokkra jökla og í
misgripum á fjöll sem ekki reyndust þau hæstu í sýslunum þegar til
kom. En við vorum ekkert að flýta
okkur heldur tókum í þetta tólf ár
og nutum hverrar ferðar,“ segir
Bjarni og kveðst aðspurður aðeins
einu sinni hafa skipt út gönguskóm á
tímabilinu. „Ég er svo íhaldssamur í
klæðaburði,“ segir hann brosandi.
En komust félagarnir aldrei í
hann krappan? „Jú, við lentum í
hættu á Herðubreið. Þar kom grjóthrun þvert á gönguleiðina og hnull-

ungarnir flugu rétt við hausana á
okkur. Ég segi síðan að fólk eigi að
ganga með hjálma á Herðubreið. Í
Jökulgilstindum í Suður-Múlasýslu
fórum við líka yfir mjög torfarinn
jökul en að öðru leyti gekk allt vel,“
svarar Bjarni.
Listi yfir fjöllin og lýsing á
gönguferðunum í máli og myndum
er í bókinni Á fjallatindum sem
Bjarni hefur nýlega sent frá sér.
Hann kveðst hafa punktað eitthvað
í hverri ferð. „Það er góð regla að
skrá ýmislegt sem fyrir augu ber,
það opnar svo mikið skynfærin,“ lýsir hann en segir hugmynd
að útgáfunni hafa kviknað síðar.
„Ánægjan var mikil í gönguferðunum og síst minni þegar ég fór
að skrifa bókina, skoða myndir og
kort. Þá endurupplifði ég allt.“
gun@frettabladid.is

AKRAFJALL er áfangastaður göngu
á vegum ferðafélagsins Útivistar sem
farin verður á sunnudaginn 10. maí.
www.utivist.is
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Þeir Sigurþór Marteinn og Magnús Hafliðason reka upplýsinga- og þjónustusíðuna MyReykjavikInfo.com.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Auðvelda ferðafólki lífið
Á MyReykjavikInfo.com geta ferðamenn nálgast allar mögulegar upplýsingar um Ísland. Viðbrögðin hafa
verið gríðargóð. Stofnendur stefna lengra og opna síður á hinum Norðurlöndunum á næstu mánuðum.

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

Blaðberinn...

.....góðar fréttir fyrir umhverfið

„Við leggjum höfuðáherslu á hnitmiðað gæðaefni og að skora vel
hjá google-leitarvélinni,“ segir
Sigurþór Marteinn, sem opnaði
upplýsinga- og þjónustuvefinn
MyReykjavikInfo.com í félagi
við Magnús Hafliðason í byrjun
apríl.
Viðtökur vefsins hafa verið
framar vonum félaganna og nú
þegar eru mörg af stærstu fyrirtækjunum í ferðaiðnaðinum orðin
þátttakendur í honum.
Á MyReykjavikInfo.com er
hægt að nálgast allar helstu upplýsingar um Ísland, bæði höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Það geta verið upplýsingar
um veitingastaði, skemmtistaði,
verslanir, flugfélög, helstu viðburði, hótel, bílaleigubíla og
ýmislegt fleira. „Svo eru ýmsar
nýjungar í honum líka. Það er til
dæmis svokallaður „trip planner“

en í honum er hægt að skipuleggja
fríið með því að draga inn í hann
upplýsingar af síðunni (e. drag
and drop). Hann er mjög þægilegur og einfaldur í notkun og ferðamenn geta dundað við að púsla inn
í hann áður en þeir leggja af stað
til landsins.“
Sem stendur er vefurinn á ensku
en til stendur að hann verði líka á
frönsku, þýsku, ítölsku, spænsku,
einu Norðurlandamáli og vonandi
íslensku upp úr miðju ári.
MyReykjavikInfo er hluti af
alþjóðlegu neti MyDestinationInfo.com sem rekur upplýsingasíður fyrir ferðamenn víðs vegar
um heim. Þeir Sigurþór og Magnús, sem báðir eru markaðsmenn,
sáu tækifæri í að koma vefnum
upp hér og settu sig í samband við
fyrirtækið. Þeir byrjuðu á að fá
leyfi fyrir Reykjavík. Þegar þeir
sáu hversu góðar viðtökurnar

voru tryggðu þeir sér leyfi fyrir
öll Norðurlöndin. „Norðurlöndin eru að mörgu leyti eins og eitt
markaðssvæði, til dæmis hvað
varðar flugfélög, veitingahúsaog hótelkeðjur, svo það er rökrétt
að hafa upplýsingar um öll löndin
aðgengilegar á einum stað.“ Kaupmannahafnarvefurinn verður opnaður á næstu dögum, Stokkhólmur í júní og vefir Osló og Helsinki
seinna á árinu.
Í dag eru tólf borgir hluti af
MyDestinationInfo en áætlað er
að þær verði 35 í lok árs. Stærsta
verkefnið hingað til er vefurinn
fyrir London sem verður opnaður
1. janúar með mikilli markaðsherferð. „Það má segja að við höfum
hrasað um þennan þröskuld á
réttum tíma. Það verður gaman
að taka þátt í þessu verkefni og
sjá það vaxa.“
holmfridur@frettabladid.is

Móskarðahnúkar innan seilingar
Jón Gauti Jónsson hjá Íslenskum
fjallaleiðsögumönnum stingur
upp á fjallgöngu við borgarmörkin.
„Ég sting upp á göngu á Móskarðahnúka,“ svarar Jón Gauti Jónsson, markaðsfulltrúi hjá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum, þegar
hann er beðinn um uppástungu
að góðri gönguleið rétt fyrir utan
borgarmörkin.
„Móskarðahnúkar eru leifar
gamallar megineldstöðvar sem
kennd er við Stardal,“ nefnir hann
og í framhaldinu bendir hann á að
þeir séu gerðir úr líparíti og því
alltaf eins og þar sé flennisól.
Beðinn um að lýsa ferðinni
segir hann: „Ekinn er Þingvallavegur og þaðan er beygt til vinstri
við afleggjarann að Hrafnhólum.
Ekið er áleiðis að Þverárkoti og
síðan farið áleiðis til hægri inn
á sumarbústaðalandið inn undir
Móskarðahnúka við Skarðsá.“
Jón Gauti bendir á að sumarbústaðavegurinn henti reyndar ekki litlum bílum en innst við
Skarðsá sé að finna ágætis bíla-

Móskarðahnúkar eru úr líparíti og því alltaf bjart þar um að litast.

stæði. Gangan upp fjallið tekur
að hans sögn að jafnaði aðeins um
tvær klukkustundir, en fram og til
baka megi reikna með þremur til
fjórum tímum.
Hann mælir líka eindregið með,
fyrir þá sem vilja ganga aðeins
lengra, að ganga á alla tindana,
það er að segja upp öll Móskörðin

MYND/ÚR EINKASAFNI

til vesturs, út að Laufskörðum og
fara þar niður Skánardal.
Ekki mega ferðalangar gleyma
að taka með sér nesti, og ómissandi er að hafa meðferðis kort af
svæðinu. Jón Gauti bendir fólki að
lokum á að skoða vel myndakort
af Esju frá Loftmyndum, en það
gefur góða mynd af svæðinu. - vg
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Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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Mikið fuglalíf er við Leirvog. Þar getur að líta marga sjó- og vaðfugla. Hér má sjá fallega kríu í veiðihug.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Komist í návígi við fugla
Fuglaskoðunarhús var nýlega opnað í Mosfellsbæ. Við Leirvoginn er einstakt fuglalíf árið um kring og frá
fuglaskoðunarhúsinu er gott útsýni yfir Langatanga. Allir áhugasamir geta fengið aðgang að húsinu.
Mosfellingar opnuðu nýlega sitt
fyrsta fuglaskoðunarhús, við
Leirvog. Húsið er við Langatanga,
talsvert fyrir neðan golfvöllinn,
að sögn Karls Tómassonar, forseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar.
Hann segir einstakt fuglalíf við
Leirvoginn árið um kring og því
sé staðsetning hússins þar geysilega spennandi.
„Tilkoma hússins á eftir að gera
mikið fyrir áhugasama fuglaskoðara,“ segir hann og telur að það
geti verið allt frá grunnskólanemum til atvinnu fuglaskoðara.
„Jóhann Óli Hilmarsson, einn
helsti fuglafræðingur landsins,
var okkur innan handar frá upphafi og reyndum við að leggja
okkur öll fram við að gera þetta
eins vel úr garði og mögulegt var,“
segir Karl og bendir á að til séu
nokkur viðlíka fuglaskoðunarhús
á landinu.
„Á þessu svæði er fjöldi vaðfugla. Góð yfirsýn er yfir Langatanga frá húsinu, en þann stað
nýta margar fuglategundir sem
hvíldarstað,“ segir Karl. Svo virðist sem fuglinn hræðist ekki neinar hreyfingar frá fólki sem er inni
í í húsinu. „Það er varla hægt að
komast nær fuglinum en í sérhönnuðu fuglaskoðunarhúsi sem
þessu,“ segir hann.
Karl segir ýmislegt hafa komið
sér á óvart eftir að hann fór að
kynna sér fuglaskoðun nánar.
„Það er til dæmis alveg ótrúlegur

Hið nýja fuglaskoðunarhús stendur við Leirvog í Mosfellsbæ.

fjöldi fólks sem er að skoða og ljósmynda fugla úti um allan heim.“
Nýlega komu hingað til lands
vísindamenn frá East Angliaháskólanum í Norwich, hjónin dr.
Jennifer Gill og Graham Appleton,
en þau eru að vinna að alþjóðlegu
rannsóknarverkefni sem snýr að
rannsókn á fari jaðrakana. Að
sögn Karls var óneitanlega gaman
að heyra af ánægju reyndra fuglaskoðara með hina nýju aðstöðu,
enda hafi verið lagt upp með gott
aðgengi að húsinu. Lagðir göngu-

MYND/ÚR EINKASAFNI

stígar meðfram ströndinni og frá
golfskálanum. Þá er í húsinu að
finna greinargott upplýsingaskilti
um þær fuglategundir sem finnast á leirunni.
Hægt er að nálgast lykla að
fuglaskoðunarhúsinu í Íþróttamiðstöðinni Lágafelli frá klukkan 6.30 til 20.30 alla virka daga
en frá klukkan 8 til 19 um helgar.
Þess má geta að sérlegir fuglaáhugamenn eða félög geta fengið
lykil til umráða.
vala@frettabladid.is

Gljúfur umlukið hamrabelti
FORNAR SÖGUR SÖGÐU FRÁ ÞVÍ AÐ ÁSBYRGI HEFÐI ORÐIÐ
TIL ÞEGAR SLEIPNIR DRAP ÞAR NIÐUR FÆTI.

Ásbyrgi er einkar fögur náttúruperla á Norðausturlandi.

Ásbyrgi er gríðarmikil hamrakvos sem gengur inn í
Ásheiðina vestan Jökulsár á Fjöllum. Hamraveggirnir sem
umlykja kvosina hækka eftir því sem innar dregur og
verða allt að 100 metra háir. Ásbyrgi er um 3,5 km að
lengd og 1,1 km að þvermáli þar sem það er breiðast.
Fremst í byrginu miðju er Eyjan, um 250 m breið þar sem
hún rís upp af flatlendinu norðan byrgisins en mjókkar
og hækkar eftir því sem innar dregur þar til þverhníptir
hamraveggirnir beggja vegna mætast í hárri hamraegg.
Sögur herma að eitt sinn hafi Sleipnir, hestur Óðins,
drepið niður fæti norður í Kelduhverfi og við það hafi
Ásbyrgi orðið til. Þannig skýrði alþýða manna fyrr á öldum
þetta stórfenglega skeifulaga gljúfur. Á síðari tímum hafa
ýmsar aðrar tilgátur verið settar fram um tilurð þessa einstaka náttúruundurs en flest bendir til þess að Ásbyrgi hafi
myndast í tveimur hamfarahlaupum sem urðu í Jökulsá á
Fjöllum, hið fyrra fyrir um 8-10 þúsund árum og hið síðara
fyrir um 3 þúsund árum.
www.nordausturland.is

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

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Baleno st. ‘98 sk. ‘10. Krókur. Góður bíll.
Verð 130 þ. S. 891 9847.
Ódýrt bíll!! H. Accent ek. 150þ. Ágætur
bíl. V. 50þ. S. 844 6609 & 845 4072.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Ódýr bíll óskast 30 til 60 þúsund má
þarfnast lagfæringar,má vera beyglaður
eða bilaður. uppl í síma 8204640.

Kerrur

Óska að kaupa til niðurrifs gamla Toyota
sendibíla og Peugeot 504. Nánari uppl.
í s.661 2222.

250-499 þús.
Jeppi óskast í skiptum fyrir Bmw 540
‘02 árg. Mjög vel búinn fallegur og vel
með farinn. Óska helst eftir 7 manna bíl.
Stgr. á milli. Uppl. í s. 898 8228.

Tilboð 320 þús !

HOBBY 560 UKF PRESTIGE. 100% Lán
Árg. 2006. Verð 2.795. þús. Rnr.102260
100% Lán. Óskum einnig eftir hjólhýsum og fellihýsum á skrá.

ek.105 þús,5 dyra, svartur, ný skoðaður
2010,eyðir litlu,ásett verð 440 þús,TILBOÐ 320 ÞÚS.s.841 8955

1-2 milljónir

Toyota Hiace 03/2007, 6 manna ek
70 þ.km snyrtilegt eintak verð 3200
TILBOÐ 2690

Til sölu Toyota Corolla vvti 1400cc, árg.
2004, ekinn 67þús. 4 dyra, beinskiptur, framhjóladrif, sumar-/vetrardekk.
Silfurlitur. Ásett verð 1.350þús. Góður
staðgr. afsláttur. Uppl. í síma 6934737

HOBBY 560 KMFE EXCLUSIVE. Árgerð
2007 . Verð 2.990. þús 100 lánamöguleiki Rnr.127470 Óskum einnig eftir
hjólhýsum og fellihýsum á skrá.

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

Subaru Impreza 4X4 station 07/99 ek
159 þ.km verð 490 TILBOÐ 350

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

ALFA ROMEO 2,0 T-SPARK ‘98 árg.
ekinn.115 þús.selespeed zender kitt
hringinn sport púst og alls konar annað
finerí. þarfnast viðgerðar.(spyrnur
að framan og ónýtur rafg.) lista verð
690þús. fæst á 250þús. s.847 7663

0-250 þús.

Opel Corsa 08/2003 ek 119 þ.km
Sjálfskiptur, verð 990 TILBOÐ 590

Innanmál. 301x153x40 cm - heildarþyngd 750 kg - burðargeta 408 kg
- dekk 13“ TILBOÐ. 245.000 Lyfta.is
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is

Jeppar

Jeep Grand Cherokee árg. 1998 ek. 135
þ.km verð 490 TILBOÐ 290

Sendibílar
T.E.C.Weltbummler 640 TDF árg 05.Vel
með farinn lúxus gripur.Auka hlutir:
Sólarrafhlaða,grjótgrind,auka geymir, 2
gaskútar,tv, dvd og cd. Ekkert ákvílandi.
S-931901

SJÁLFSKIPTUR 4X4 200
þús !

SUBARU LEGACY STW GL 4X4 2.0
sjálfskiptur,ek.215 þús,dráttarkrókur,rafmagn í rúðum,álfelgur ofl,með skoðun
og í lagi,ásett verð 360 þús. TILBOÐ 200
þús. s.841 8955

Dökk grænn Toyota Land Cruiser ‘93
ekin 250þ. 38“ breyttur, verðh 1,7 ákvílandi 700 þús. uppl. í s. 893 7876.

SPARIBAUKUR Á 250 ÞÚS!

OPEL ASTRA G 1200 árg’98 ek.160
3ja dyra,eyðir 6 ltr/100, tímakeðja,ásett
verð 410 þús. TILBOÐ 250 þús. s.841
8955

SKODA OCTAVIA 1,8 TURBO 4X4 STW,
árg. 2005, ek. 52 þ. km. verð 1890 þ.
Skoða skipti á ódýrari. Upplýsingar í s.
895 5577.
Mercedes Benz CLK. 2 dyra svartur.
2003, ekinn 80+ Ásett 2,3 fæst gegn
yfirtöku á 50/50 láni - um 1,8. S.823
8777.

2 milljónir +

BMW 318 I árg 11/2001,sjálfskiptur, 18“
felgur, ný dekk glæsilegur bíll verð 1390
TILBOÐ 990

Leigð’ann og aktu sjálfur. Uppl. í s.
898 3206.

Til sölu langendorf malarvagn með
rafmagnsyfirbreiðslu árgerð 2007 gleiðöxlavagn búið að draga hann um 20
þúsund km. allt að 100% fjármögnun
S.866 5156.
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Mótorhjól
SUBARU IMPREZA SEDAN GX 4WD,
6/2005, ek.39þús.km, sjálfskiptur, cd,
rafmagn, álfelgur, spoiler, ofl, Flottur
bíll, Ásett verð 1890 þús.kr, tilboðsverð
1620þús.kr,

Kawasaki 750. Ek.300-305 km. Uppl. í
s. 894 7902.
Yamaha V-Star 650 árg 03. V 650þ.
Tilbúin að taka tjaldvagn uppí greiðslu.
S:8405625-5654521.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is
Isuzu Trooper 02/99 Diesel, 38“ breyttur ek. 205 þkm klár á fjöll, verð 1390
TILBOÐ 990

Hjólhýsi

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

Vörubílar

CHEVROLET SILVERADO K1500 CREW
CAB 4X4, árg.10/2007, ek.28þ.km, rafmagn, loftkæling, cruise control, Ásett
verð 3690 þús.kr, Tilboð aðeins 2990
þús.kr!!!

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

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI 4X4,
árg. 2005, ekinn 53 þ.km. Verð 2500 þ.
Skoða skipti á ódýrari. Upplýsingar í s.
895 5577.

Fjórhjól

Óska eftir notuðu hjólhýsi í góðu
standi. Verðdæmi 1 milljón. Veiðifélag
Víðidalsár Björn Magnússon sími 895
4473

Bátar

Bayliner 245,disel með haffæri 09,einn
með öllum þægindum.uppl 892 7155
Átt þú trébát, Súðbyrðing? Þarft þú að
láta lagfæra hann. S. 847 9874.
Óska eftir 60-100 hö. m. Gír og skrúfubúnaði. (helst Perkins en allt kemur til
greina) s. 895-1620.

Hjólbarðar
UMFELGUN - UMFELGUN
!

Fólksbíl 5.490.- Smá jeppar 6.490.30-32“ 8.990.- 33-35“ 9.490.- VDO
BORGARDEKK BORGARTÚN 36 588
9747
Óska eftir 20“ felgum fyrir Range Rover
Sport, Upplýsingar í síma 844 2110

Varahlutir

Bílar til sölu

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

til solu Nissan Almera ‘99 og Ford Focus
‘99 nyr sk. S.6614786

RENAULT MEGANE SPORT TOURER árg.
2007, ek. 21 þ. km. Verð 2450 þ. Skoða
skipti á ódýrari. Upplýsingar í s. 895
5577.

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

Bílar óskast
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir
ca 20-100 þús. stgr. sími 8966744

Nýkominn sending af plastmódelum í
miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2,
sími 5870600, www.tomstundahusid.is

Óska eftir bíl frá 50-200 þús kr staðgreitt
má þarfnast lagfæringar sími 8409339

Toyota Yaris Luna 1300 ‘00 til sölu.
Nýskoðaður og í toppstandi. Verð kr.
360.000. Uppl. í s: 694-9074
Suzuki Baleno árg. 98 þarfnast smá
lagfæringa. Selst ódýrt uppl s. 844 0430
eða 451 1130.
2 Renault Laguna St árg’99, ‘98 ný
teknir í gegn, nýsk’10. V. 250 þ. og 190þ.
S: 868 7188.

ÓSKA EFTIR BÍL!!!

Fyrir allt að 150þúsund má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 843 9018.
Volvo S40 2003 ekin 107 þús, lýtur einstakelga vel út að innan sem utan sem
innan. Nýkomin úr þjónustuskoðun,
fékk toppeinkun. Verð 990þús staðgreitt. Skoða skipti á dýrari. uppl. í síma
896-2005

Óska eftir að kaupa Toyota Corolla fyrir
allt að 400þ. S. 899 2190.
Ódýr bifreið óskast. Má þarfnast smá
aðhlynningar. Stgr. ca. 40 -120þ. S. 844
6609 & 845 4072.

Til sölu götuskráð Polaris Sportsmann
800 árg. 2008, ekið 1300 km, hlaðið aukuhlutum, er til í að taka uppí
hluta af greiðslu fellihýsi eða mótorhjól
(hippa),s. 860-3747

Reiðhjól
Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.el-bike.is

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

555 6666

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
Er að rífa MMC Galant Es. 4 CIL .2,4L
‘02. Einnig 4 16“ sumard. 205/55x16.
V. 30 þús. Uppl. s. 867 4407.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Stífluþjónusta

Spálínur Sjáandans

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

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 2022 þri.-fim

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

Sibba 908 2507 kl. 22-24
Sunna 908 2407 kl. 14-23

Málarar

Spádómar og ráðgjöf

Erum að rífa MMC Pajero/Montero
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07.
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08.
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl.
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400
& 893 2284.

Nudd

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Whole body
S.8227301

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

massage

for

you.

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar

Viðgerðir

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

Rafvirkjun

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896-5758
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

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

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.

Veislusalir
Leigjum veislusal, með eða án veitinga.
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

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

Trésmíðaverkstæði til sölu. Uppl. í s.
849 8785.

Önnur þjónusta

Húsaviðhald

Hreingerningar

Trésmíði

Lekur þakið ?

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

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
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
Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 8573506
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Garðyrkja

Trjáklippingar

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

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

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Er öspin til ama?

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918
Tökum að okkur hellulagnir þökulagnir
og sjáum um jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð S 8628530

Bókhald

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.

Múrverktakar

Múrvertakar geta bætt við sig öllu
almennu múrverki eða múrviðgerðum.
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt
kemur til greina. S. 865 2782.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Innréttingar, sólpallar o.fl.
Uppl. í s. 898 4444.
Húsfélagið að Hvassaleiti 18-20-22,
103 Reykjavík, óskar eftir tilboðum í
þakviðgerðir og málningu á þaki. Hægt
er að gera tilboð í annan hlutann eða
báða. Heildargrunnflötur húsgrunnsins
er 550 m2 en þakið er með litlum
halla. Gera þarf við ryðskemmdir í hluta
af ca. 10 plötum (ca 30 m2) annarsvegar vegna ryðmyndunar á yfirborði
og einnig vegna gegnumtæringar á
örfáum stöðum. Einnig þarf að lagfæra
skemmdir (gegnumtæringu) á kanti
á mjög litlu svæði. Tilboð óskast send
á netfangið sigurdurhm@hotmail.com.
Einnig er hægt að fá sendar myndir og
nánari upplýsingar.

Húsaviðhald!

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

Húsaviðgerðir

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

Þjónusta

C.P. Þjónusta

Veiti bókhalds- og ransóknarvinnu
ýmiskonar. Hafið samband í s. 893
7733.

3J¹UM UM VIÈHALD BREYTINGAR OG NÕLAGNIR 'ERUM
TILBOÈ OG TÅMAVINNU Å STËR OG SM¹ VERK

3TJ¹NI  

)NGVAR  

Öll almenn jarðvinna,lóðavinna ,húsgrunnar,bílaplön og lagnavinna erum
vel tækjum búnir. S: 866-5156 eða
jardlist@simnet.is

Þjónusta
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Óskast keypt

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

Gull - Gullskartgripir

Tantric Massage of
Sacred touch

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

For men, women and couples. Tel 698
8301 www.tantra-temple.com

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskálanudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00
alla daga nema sunnudaga. Vaida er
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Hús óskast! 10-15fm hús óskast keypt,
verður að vera í góðu standi og hafa
möguleika á að takast í einingar til
fluttnings. S. 560 4116 & 897 3542.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Tölvur

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd
hringdu í s. 662 0841.

Er tölvan biluð?

Til sölu

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

Húsgögn
Gerum upp gömul húsgögn, smíðum
ný, innréttingar og fleira. Uppl. í s.
849 8785.

Antík
Til sölu sófaborð, sjónvarpsskápur og
bókahilla úr mangó við, allt frá Eco
Decor. Nær ekkert notað. Einnig glerplötu sófaborð og símaborð frá HP
húsgögnum. Tilboð óskast.

Dýrahald

Heitar fartölvur til sölu. Eins og nýjar.
Frábært verð. Uppl. í síma 696 3938.
Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreinsun, netvandræði leyst og uppfærslur.
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Rennibekkur fyrir stál til sölu. Tekur
90cm milli odda upl, í sima 8918113.

NÁMSKEIÐ - Maí Silfurleir skartgripanámsk.
11.-13.

Til bygginga

Golden retriever hvolpar til sölu. tilbúnir til afhendingar. Ættb. Íshundar.
s. 863-8596.
Óska eftir að kaupa stóra Malavíu fíkliu
karl. uppl. s. 864-5290.

Víravirkisskart 7.& 14.

STUBBASTANDAR

Perlufestar 18.

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

Hljóðfæri

Hnífagerð 11.-14.

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Tálgun 22.-23.

BASARINN

Markaður Grensásv. 7. Föt, bækur, búsáhöld... Ódýrt. Opið kl. 10-16. Lokað
laugard.

Tréútskurður 23.-24.
HANDVERKSHÚSIÐ Bolholti 4
s:5551212

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

Fyrir veiðimenn
Ný týndir LAXAMAÐKAR TIL SÖLU. Sími
562 5013 & 866 8112.
Til sölu nýtýndir laxa og silungamaðkar.
Laxamaðkurinn 40 kr. Silungamaðkurinn
30 kr. Uppl. í S. 864 5290.

Til sölu lítið notaðar setur fyrir mótatengi, 650stk. Selst á hálfvirði. 135kr.
stk. Uppl. í s. 898 4444
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Verslun

Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900
Trommusett kr. 49.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is
Óska eftir að kaupa magnara og box
fyrir bassa Uppl. í s. 849 12384.

Heimilistæki
Til sölu nýr Samsung ísskápur, tvöfaldur
með klakavél og vatni. Enn í kassanum,
v.240þ. S. 490 3729

Þjónusta

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

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

Til leigu 92fm, 3herb. íbúð m/sérinngangi 111 Rvk. V. 100 þ. hiti og rafm
innf. + 2 mán fyrirfr. Uppl. í s. 867
1070.
Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð,
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824
6692.
Til leigu ca 40fm stúdíóíbúð í 107,
70 þús. á mán. Uppl. í s. 849 9987 &
847 1986.
Til leigu í Lindasmára 35, 93 fm jarðhæð 3 herb. 2 svefnherb. - leiga 120 þ.
Uppl. í s. 565 6317

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s.
770 6090.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

4 herb.íb. í Dvergabakka. V.105þ.
m.hússj. Nýtt eldhús, snyrtil.íb. Er laus,
uppl.s. 863-8099

70fm íbúð í Garðabæ, leiguverð 110
þús. Uppl. í s. 849 9987 & 847 1986.

Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183,
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ R.vík.
Sérinng. Laus strax. S:8983420

Til leigu 3 herb. íbúð í Miðtúni. V. 90þ.
Laus. Skúlagata 2 herb. Laus miðjan
júní. V. 80þ. S. 897 1071.

Silfurfestar 19.

Gefins

Herbergi til leigu á Laugavegur 143 v.
35.000 Kristinn 895 2138.

Tvö mjög góð herbergi í Tranavogi með
aðgang að öllu. Verð 45.000 per mán.
Uppl. í s. 849 9987 & 847 1986.

Silfursteypun 9.

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

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
Herbergi til leigu í Hafnarfirði og
Sandgerði. Uppl. í s. 615 3542

Námskeið

Vélar og verkfæri

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

AM/PM INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

Level I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30
or 13-14:30 start:11/5. Level II: 7w:
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 10-11:30 st:
11/5 Level III: 10w:Tue,Thu, 20-21:30:
st:11/5. Level IV: 4w:Md to Fr 13-14:30:
st: 1/6. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice

Húsnæði í boði

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

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Leigjendur, takið eftir!

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

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.

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

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í
Hraunbæ R.vík til leigu. Laust strax.
S.898 3420.

40 fm íbúð í bakhúsi í 104. Leiguverð
55 þús. Hiti og rafmagn innif. Uppl.
822-5124.
5 herb. hæð á Álfhólsvegi í Kópavogi,
laus frá 1.júní eða 1.júlí eftir samk. langtímaleiga verð 135þús uppl. 6997696

Húsnæði óskast

Takið eftir!
Vantar allar gerðir leiguhúsnæðis á skrá.
Uppl. veitir Rúnar P. á RE/MAX
Senter í s.6974881 eða runar@
remax.is

Óskum eftir 4 herb. íbúð á svæði
110, helst í Selás eða í Norðlingaholti.
Skilvísum greiðslum og reglusemi heitið. Vinsamlegast hafið samband í síma
821-8774.
ÁLFTANES-HÚSNÆÐI ÓSKAST TIL
LEIGU. Ó.E. 4 herb eða stærra. Öruggar
greiðslur. Uppl. 695-4075, Ásdís.
Óska eftir einstaklings íbúð eða rúmgóðu herb. með þvottaðs. og wc. Uppl.
í s. 899 8575.
Hjón á besta aldri óska eftir 2-3 herb
íbúð. Öruggum greiðslum heitið.
Meðmæli ef óskað er. S:8950676
Traustur aðili óskar eftir 1-2 herb. íb. á
höfuðborgarsv. S. 663 2130.

Fasteignir
Falleg 2-3 herb. íbúð á rólegum stað
í 105. Laus strax. Langtímaleiga. Allt
í fínu standi. 90.000. Trygging samkl.
Uppl. 895 5509, hrabbas@mi.is.

Sumarbústaðir

Tilboð óskast i tæplega 20 m2 vandað
timburhús. Sjá nánar á www.skot-sfs.is
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Til leigu sumarhús við Brúará.
Svefnpláss fyrir 8 manns. Heitur pottur.
Lausar vikur í maí og júní. Verð per vika
95þús. Uppl. á maggahronn@gmail.
com eða í s. 848 8881 e.kl. 20

Atvinnuhúsnæði
Fyrir innlendan iðnað

1.706 m2 framleiðsluhús á Eyrarbakka.
Raf.inntak 1.200 amp Starfsm.aðstaða.
Útisvæði og fl. Hagstæð leiga. S. 6616800

Geymsluhúsnæði

Starfskraftur óskast í
veiðibúð frá mai - okt.
hæfniskröfur-leiðsögumenska
eða vit á stangveiði algjört skilirði.. stunvísi er grundvöllurinn
fyrir samstarfi. meðmæli er +.
Umsóknir sendist á zircon@
simnet.is
Skipsstjóri óskast á línubát frá austfjörðum upplýsingar í síma 8641673.

30.000 kr. fyrir flottasta
prófílinn !

Sexychat.is efnir til samkeppni um
flottasta prófílinn. Peningaverðlaun og
ókeypis áskrift! Sexychat.is.
Múrari eða maður vanur múrverki óskast til starfa strax. Þarf að hafa unnið
við flísalagnir og með náttúrustein.
Uppl. í s. 896 4757.
Geysir verslun í Hafnarstræti óskar
eftir hressu starfsfólki í sumarvinnu. Aldurstakmark umsækjenda
20 ár. Tungumálakunnátta skilyrði.
Áhugasamir sendi tölvupóst á elmar@
geysirshops.is
Starfsfólk vantar á ljósastofu í Rvk.
Uppl. í s. 690 5484.

Handprjónakonur

Geysir Shops óskar eftir handprjónakonum. Áhugasamir sendi tölvupóst
á elmar@geysirshops.is eða hringi í s.
555 2808.
EMAMI Vantar söludömur í kynningar,
hlutastarf. Góðar tekjur fyrir gott fólk.
Áhugasamir sendi ferilskrá á sandra@
emami.dk

54 ára samk.hn. KK

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

Starfsmaður óskast í sumarafleysingar
við afgreiðslu á skóvinnustofu/skóbúð. Vinnutíminn er hlutastarf í sumar.
Viðkomandi þarf að vera reyklaus og
tala íslensku. Umsóknir sendist á skoari@islandia.is og við höfum samband.
Ekki verður tekið við umsóknum á
staðnum. Þráinn Skóari ehf.
Vantar starfsfólk í útkeyrslu. Vinnutími
frá ca 07-15. Einnig vantar fólk í sumarafleysingar. Reglusemi og stundvísi
skilyrði. Vinsamlegast sendið umsóknir
með mynd á sendi@simnet.is

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

25 ára kona óskar eftir vinnu. Hef ný
lokið námi í bókhaldi og get titlað mig
rekstrarfulltrúa. Skoða allt. S:847-7959

Grímsnes-Ásborgir 10 mínútna akstur frá Selfossi óska eftir duglegum
úrræðagóðum manni vönum hellulögnum sími 8976802
Veitingahúsið Lauga-ás leytar eftir
duglegum og glaðlyndum starfskrafti í
eldhús og sal í 50% vinnu um kvöld
og helgar. Uppl. í s:5531620 og á
staðnum.

vill kynnast karlmanni, 20-40 ára. Augl.
hans er hjá Rauða Torginu Stefnumót, s.
905-2000 eða 535-9920, augl.nr. 8668.

30.000 kr. fyrir flottasta
prófílinn!

Sexychat.is efnir til samkeppni um
flottasta prófílinn. Peningaverðlaun og
ókeypis áskrift! Sexychat.is.

Tilkynningar
Artist looking for women and girls
to talk about Reykjavík memories.
t:5173546 or freja.backman@gmail.
com

Einkamál

Einstaklega heit auglýsing

Chat.is

Frábær nýr íslenzkur spjallvefur, ókeypis
og öllum opinn. Þið notið hljóðspjall
(Voice Chat) til að tala saman alveg
eins og í síma! Chat.is.

ungrar konu sem er í alveg gríðarlegum
ham og vill að þú hlustir á hana leika
sér og skiljir eftir skilaboð hjá henni.
Augl. hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 eða 535-9920,
augl.nr. 8319.

F}@GN
MHII;:KßMM:

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500

geymslur.com

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

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.
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Bílskúr
Bílskúr til leigu á sv. 111 Rvk. Uppl. í s.
557 1158.

Bílskúr.

Til leigu 26 ferm bílskúr með hita og
rafmagni. Uppl. í síma 8675985.

Gisting
GISTING í 101 RVK. Íbúð fullbúin m/
svölum. Bílast. Frá 5,000.- kr. per sólarhr. uppl s: 898-4188

Gista.is / S. 694 4314

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

www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535
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Atvinna í boði
Hellulagningar
Óskum eftir að ráða vana
hellulagningamenn til vinnu
sem fyrst. Góð laun í boði fyrir
rétta aðila.
Nánari upplýsingar í síma 897
3057.

F>BLM:K:=>BE=BG

NG=:GêKLEBM

Sveinsbakarí óskar eftir
starfskrafti
fyrir og eftir hádegi og aðra
hvora helgi. Íslenskukunnátta
skilyrði. Ekki yngri en 20 ára.
Upplýsinga í síma 820 7370
eftir kl. 15.

Persónulegur ráðgjafi/
liðveisla óskast sem
fyrst.
Félagsþjónusta Seltjarnarnes
óskar eftir karlmanni á aldrinum 20-30 ára til að aðstoða
unglingsdreng. Þarf að vera
sveigjanlegur og hafa innsýn
og/eða menntun á sviði þroskahömlunar.
Upplýsingar gefur Sigrín Hv,
Magnúsdóttir yfir félagsráðgjafi í s. 595 9132.
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Tilkynningar
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!UGLÕSING UM STARFSLEYÙSTILLÎGUR
-EÈ VÅSAN TIL  GR REGLUGERÈAR NR  UM STARFSLEYÙ FYRIR ATVINNU
REKSTUR SEM GETUR HAFT Å FÎR MEÈ SÁR MENGUN EÈA MENGANDI STARFSEMI
MUNU STARFSLEYÙSTILLÎGUR NEÈANGREINDRA FYRIRT¾KJA LIGGJA FRAMMI HJ¹
¶JËNUSTUVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR Å "ORGARTÒNI    H¾È FR¹  MAÅ TIL
 JÒNÅ 

&YRIRT¾KIGILDISTÅMI STARFSLEYÙS Å ¹RUM
%MMESSÅS EHF ¹R
-JËLKURSAMSALAN Å 2EYKJAVÅK ¹R

!LMENN
SKILYRÈI

8
8

3ÁRT¾K 3TAÈSETNING
SKILYRÈI

8
8

"ITRUH¹LS 
"ITRUH¹LS 

Til sölu fasteignir þrotabúa

3ALA EIGNA ÖROTABÒA
3KIPTASTJËRAR ÖROTABÒA .ÕSIS FASTEIGNA HF OG %NGIDALS
EHF AUGLÕSA EFTIRTALDAR EIGNIR ÖROTABÒANNA TIL SÎLU


2ÁTT TIL AÈ GERA ATHUGASEMDIR HAFA EFTIRTALDIR AÈILAR
 3¹ SEM SËTT HEFUR UM STARFSLEYÙ SVO OG FORSVARSMENN OG STARFSMENN
TENGDRAR EÈA N¹L¾GRAR STARFSEMI




 ¥BÒAR ÖESS SV¾ÈIS SEM ¾TLA M¹ AÈ GETI ORÈIÈ FYRIR ËÖ¾GINDUM VEGNA
MENGUNAR
 /PINBERIR AÈILAR FÁLÎG OG AÈRIR ÖEIR SEM M¹LIÈ VARÈAR
!THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG SENDAST 2EYKJAVIKURBORG
5MHVERÙS OG SAMGÎNGUSVIÈI "ORGARTÒNI    2EYKJAVÅK
Å SÅÈASTA LAGI  JÒNÅ 






'RÅPIR EHF FÁLAG UM EIGNARHALD FASTEIGNAR
LEIKSKËLANS +RËKS Å 'RINDAVÅK
¶EKKUR EHF FÁLAG UM EIGNARHALD FASTEIGNAR
LEIKSKËLANS LFASTEINS Å (AFNARÙRÈI
.ÕTAK EHF FÁLAG UM EIGNARHALD FASTEIGNAR
,¾KJARSKËLA Å (AFNARÙRÈI
)ÈI EHF FÁLAG UM EIGNARHALD FASTEIGNAR
ÅÖRËTTAHÒSS "JARKAR Å (AFNARÙRÈI
,AUGAHÒS EHF FÁLAG UM EIGNARHALD FASTEIGNAR
,AUGA Å 2EYKJAVÅK
&ASTEIGNIN AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å (AFNARÙRÈI
.ÕSISHÒSIÈ
'R¹NUFÁLAGIÈ EHF FÁLAG UM EIGNARHALD
LEIGUÅBÒÈA ¹ !KUREYRI

Atvinna

Forstöðumaður

Framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar á tækni- og umhverfissviði
óskast til starfa hjá Seltjarnarnesbæ
Á tækni- og umhverfissviði Seltjarnarnesbæjar
er laus til umsóknar staða forstöðumanns
Framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar.
Undir tækni- og umhverfissvið falla m.a. eftirtalin verkefni:
Skipulags- og byggingamál, rekstur veitna, Framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar og garðyrkjudeildar, verksamningagerð og samskipti við
hönnuði og verktaka, eftirlit með framkvæmdum,
umsjón með útboðum og úttektir á skilum framkvæmda.

• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
• Hæfni til þess að koma fram og tjá sig í
töluðu og rituðu máli
• Frumkvæði, metnaður og framsýni í starfi
Um er að ræða tækifæri til að takast á við tækniog framkvæmdamál í framsæknu bæjarfélagi þar
sem við taka krefjandi verkefni frá fyrsta degi.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Melsted, framkvæmdastjóri tækni- og umhverfissviðs Seltjarnarnesbæjar, sími 8998907, olafur@seltjarnarnes.is.
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri tækni- og Kjör eru samkvæmt viðeigandi kjarasamningi.
umhverfissviðs.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur
Leitað er að drífandi einstaklingi sem hefur metnað til að jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.
taka þátt í frekari uppbyggingu sviðsins.
Umsókn sendist á: Bæjarskrifstofur Seltjarnarness,
Starfssvið og ábyrgð
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes, merkt: ForstöðuHlutverk forstöðumanns er m.a. eftirfarandi:
maður Framkvæmda- og þjónustumiðstöðvar fyrir 18. maí
• Rekstur og umsjón Framkvæmda- og
2009, eða með netpósti á olafur@seltjarnarnes.is
þjónustumiðstöðvar
fyrir sama tíma. Í umsókn skal greina frá menntun,
• Samskipti og upplýsingagjöf við yfirmenn
fyrri störfum og helstu verkefnum sem umsækjandi
sviða, deilda og stofnana
hefur tekist á við á undanförnum árum og sem
• Umsjón með verkferla- og verkbeiðnakerfi
hann telur að koma muni að gagni í þessu starfi.

Augl. Þórh. 2200.454

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar og

Menntunar- og hæfniskröfur
verður öllum umsóknum svarað.
• Iðnmenntun, meistararéttindi í iðngrein sem
fellur að starfssviði Framkvæmda- og þjónustu- S E LT J A R N A R N E S B Æ R
miðstöðvar
Tækni- og umhverfissvið
• Menntun í iðnfræði
• Reynsla og þekking á verkferla- og verkbeiðnakerfum
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking í stefnumótunarvinnu og opinberri
stjórnsýslu er kostur

¶EIM SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ KYNNA SÁR STÎÈU EINSTAKRA
EIGNA OG TAKA Ö¹TT Å SÎLUFERLINU ER RÁTT AÈ KOMA ¹
FRAMF¾RI UPPLÕSINGUM UM ¹HUGA SINN TIL SKIPTASTJËRA
FYRIR KLUKKAN  ÖANN  MAÅ  ¥ SLÅKUM SKEYTUM
ÖARF AÈ KOMA FRAM HVAÈA EIGNIR ËSKAÈ ER AÈ F¹ AÈ SKOÈA
N¹NAR OG UPPLÕSINGAR UM FJ¹RHAGSSTÎÈU HUGSANLEGS
TILBOÈSGJAFA ¥ FRAMHALDINU VERÈUR ÖEIM SEM KOST F¹ ¹ AÈ
GERA TILBOÈ FENGNAR UPPLÕSINGAR UM EINSTAKAR EIGNIR OG
GEÙNN FRESTUR TIL AÈ GERA FORMLEG TILBOÈ
3KEYTI MEÈ OFANGREINDUM UPPLÕSINGUM SENDIST
SKIPTASTJËRUM MEÈ TÎLVUSKEYTUM ¹ NETFANGIÈ
NYSIR NYSIRIS FYRIR KLUKKAN  ÖANN  MAÅ 
2EYKJAVÅK  MAÅ 
STR¹ÈUR (ARALDSSON HRL
¶ORSTEINN %INARSSON HRL

HEIMILI

MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 6. MAÍ 2009

5

ÚHT A
T EU KS T

SKUGGABANKASTJÓRN MARKAÐARINS

INGÓLFUR BENDER

ÞÓRÐUR FRIÐJÓNSSON

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON

Ekki ástæða
til smærri skrefa

Komið er að
tímamótum

Raunhæfar
forsendur ráði för

Talsvert hefur dregið úr
verðbólgu frá síðustu
vaxtaákvörðun nefndarinnar 7. apríl síðastliðinn.
Mælist verðbólgan nú 11,9
prósent en var 15,2 prósent þegar vaxtaákvörðunin í mars var tekin. Spáir
Greining Íslandsbanka
því að verðbólgan verði
komin niður í verðbólgumarkmið Seðlabankans
fyrir lok þessa árs.
Verðbólguvæntingar eru
litlar. Dregið hefur enn
frekar úr eftirspurn á
vinnumarkaði og atvinnulausum fjölgað. Þá virðist
launaþrýstingur óverulegur. Vísbendingar eru
um að enn hafi dregið
úr innlendri eftirspurn og
eru væntingar neytenda
til efnahags og atvinnulífs
litlar þó þær hafi hækkað
aðeins undanfarið.
Fyrir síðustu vaxtaákvörðun peningastefnunefndarinnar í apríl hafði
krónan lækkað allnokkuð á stuttum tíma, um 9 prósent frá vaxtaákvörðun nefndarinnar í mars. Taldi nefndin þá að veik staða krónunnar stafaði
af tímabundnum þáttum svo sem tiltölulega miklum árstíðabundnum
vaxtagreiðslum af skuldabréfum erlendra aðila í íslenskum krónum.
Síðan hefur krónan hins vegar lækkað enn frekar, um nær 2 prósent.
Núverandi stýrivaxtastig er að mínu mati ekki ráðandi fyrir þessa þróun
krónunnar. Höft á gjaldeyrismarkaði koma í veg fyrir það. Munur innlendra og erlendra vaxta er enn umtalsverður eftir lækkunina og því
umtalsverður stuðningur við krónuna þegar að floti kemur.
Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og í utanríkisviðskiptum hafa
versnað enn frá stýrivaxtaákvörðuninni í apríl. Borist hafa tölur sem sýna
að framleiðsla stærstu iðnríkja heims hefur dregist umtalsvert saman
undanfarið og víða umfram væntingar. Samdrátturinn var þannig 6,3 prósent í Bandaríkjunum á fyrsta fjórðungi þessa árs. Kreppan hefur verið að
dreifa sér víðar þar sem samdráttur í utanríkisviðskiptum, aukin vandamál í fjármálageiranum og leiðrétting á húsnæðisverði eru að draga úr
vexti ríkja í Vestur-Evrópu og Asíu svo eitthvað sé nefnt.
Í ljósi ofangreinds mæli ég með því að stýrivextir bankans verði lækkaðir um 3,0 prósentur niður í 12,5 prósent. Ég tel ekki ástæðu til að taka
þessa lækkun í smærri skrefum þar sem hver dagur í hávaxtaumhverfi er
fyrirtækjum og heimilum í landinu dýrkeyptur og biðin skilar engu.

Ég tel að nú sé tilefni
til að marka tímamót í
vaxtamálum – og legg til
að vextir verði lækkaðir í
tveimur þriggja prósenta
skrefum niður í 9,5 prósent.
Fyrra skrefið verði stigið á
fimmtudaginn kemur – í
12,5 prósent – og það síðara á næsta vaxtaákvörðunardegi þar á eftir, 4. júní. Þá
verði vextir lækkaðir í 9,5
prósent. Síðari ákvörðunina
er sjálfsagt að binda skilyrðum um að þróun efnahagsmála verði í samræmi
við áætlanir fram að þeirri
ákvörðun.
Það er sannarlega
tímabært að skipta um gír
í vaxtamálum. Í því sambandi nægir að benda á að
útgjöld þjóðarbúsins hafa
dregist stórlega saman,
afgangur af vöruskiptajöfnuði er umtalsverður,
atvinnuleysi er meira en nokkru sinni áður og verðbólga er hverfandi.
Engin hætta er því á þenslu í efnahagslífinu. Aftur á móti er veruleg hætta
á ofkólnun í hagkerfinu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Framhald ofurvaxta getur dýpkað og lengt kreppuna svo um munar og því valdið meiri
þjáningum en þörf er á.
Þegar litið er til annarra landa má sjá að raunstýrivextir í traustum
ríkjum hverfast um þessar mundir um núllið en í hávaxtaríkjum liggja þeir
á bilinu 2 til 4 prósent. Hjá okkur eru raunstýrivextirnir tvöfalt til fjórfalt
hærri en í umræddum hávaxtaríkjum. Þetta nær auðvitað ekki nokkurri
átt. Í mínum huga er enginn vafi á því að besta einstaka hagstjórnaraðgerðin til að forða okkur frá of djúpri dýfu í efnahagsmálum og óþörfum þjáningum er umskipti í vaxtamálum. Það er einnig besta aðgerðin til
að búa í haginn fyrir bata. Þá er enn fremur brýnt að skýra frá fyrirhugaðri
vaxtabreytingu í júní með skilyrtum hætti. Hér að baki liggur að menn viti
við hverju er að búast svo fremi sem áætlanir gangi eftir. Aðferðafræðin
sem fylgt hefur verið um litlar breytingar og að sjá síðan til er einfaldlega
ekki viðeigandi lengur, ef ekki beinlínis hættuleg.
Trúverðugleika út á við kann að vera teflt fram gegn vaxtalækkunum
í þessa veru. Fátt annað kæmi til álita hjá þeim sem vilja fara „varlega“.
Ég tel hins vegar að trúverðugleika okkar sé teflt í tvísýnu ef við getum
ekki sannfært umheiminn um að hærri raunstýrivextir en í helstu
hávaxtalöndum séu skaðlegir fyrir íslenskt efnahagslíf.

Vaxtaákvörðun þarf að
styðjast við raunhæfar forsendur um þróun verðlags,
horfur á gjaldeyrismarkaði og almenn skilyrði í
þjóðarbúskapnum.
Allir þessir þættir ættu
að leiða til umtalsverðrar
lækkunar á stýrivöxtum
Seðlabankans.
• Algjör umskipti hafa orðið
í verðlagsþróun eins og
sést af því að árshækkun
vísitölu neysluverðs síðustu
þrjá mánuði í mars og apríl
er innan við tvö prósent.
• Ekki er fyrirsjáanlegt að
forsendur séu til að afnema
gjaldeyrishöftin fyrr en
teknar hafa verið ákvarðanir um framtíðarskipan
gjaldeyris- og peningamála.
Gengi krónunnar ræðst á
nánast óvirkum markaði
þar sem koma að þrír ríkisbankar auk Seðlabankans
og er því í raun á ábyrgð stjórnvalda.
• Almenn skilyrði í þjóðarbúskapnum einkennast af alvarlegri kólnun, óviðunandi starfsskilyrðum fyrirtækja vegna óhóflegs fjármagnskostnaðar og
vaxandi atvinnuleysi í kjölfarið.
Í þessu ljósi er löngu tímabært að ákveða myndarlega lækkun stýrivaxta
nú þegar og leggja fram áætlun um frekari lækkun vaxta á komandi tíð.
Hvarvetna í nágrannalöndunum hafa seðlabankar beitt sér gegn kreppunni
með verulegri lækkun stýrivaxta, sem víðast hvar liggja á bilinu 0 til 2 prósent meðan hér eru hæstu vextir á byggðu bóli.
Því ber að fagna að stjórnvöld hafi leitað samninga við eigendur jöklabréfa
með það að markmiði að viðunandi jafnvægi ríki milli hagsmuna þessara
aðila og innlends gjaldeyrismarkaðar.
Atvinnulíf og heimili hér á landi búa við hruninn gjaldmiðil og ekki fyrirsjáanlegt að hægt sé að gera hann starfhæfan nema til bráðabirgða og þá í
samstarfi við erlenda aðila. Af þessum sökum má ekki dragast að taka upp
viðræður um samstarf í gjaldeyris- og peningamálum við Evrópusambandið
á grundvelli umsóknar Íslendinga um aðild að bandalaginu.
Engin leið er til þess að reisa við efnahag þjóðarinnar nema á grundvelli skýrrar stefnu um framtíðarskipan gjaldeyris- og peningamála. Hún er
forsenda þess að takast megi að styrkja gengi krónunnar og að Íslendingar
búi við frjáls gjaldeyrisviðskipti að nýju sem nauðsynlega forsendu hagsældar í landinu.

Niðurstaða: þriggja prósentustiga lækkun

Niðurstaða: þriggja prósentustiga lækkun

Niðurstaða: þriggja prósentustiga lækkun
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Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við
húsnæði, hvort sem þær eru byggðar eða keyptar. Lán geta numið
allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán er 20 milljónir,
að meðtöldum áhvílandi lánum framar í veðröð. Lánstími er 5 til 40 ár.
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Á morgun verður kynnt ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands um stýrivexti.

Enn er kallað á veglega lækkun vaxta
Óli Kristján Ármannsson
Áframhaldandi varfærnar stýrivaxtalækkanir um 100 til 150 punkta þar
sem óvissa ríkir um áframhaldið leiða þjóðina ekki annað en í ógöngur. Efnahagslægðin sem við göngum í gegnum verður dýpri og langvinnari en ella og enn frekar dregur úr trausti umheimsins á íslenskri
efnahagsstjórn. Þetta er álit skuggabankastjórnar Markaðarins sem
birtist í blaðinu í dag.
Skuggabankastjórnin færir veigamikil rök fyrir þeirri skoðun sinni að
nú sé kominn tími á breytt vinnulag peningastefnunefndar Seðlabankans og látið verði af varfærnum skrefum í ákvarðanatöku um stýrivexti.
Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað hvað það er í íslensku efnahagsumhverfi sem kallar á hærri raunstýrivexti en nokkurs staðar annars staðar
þekkjast. Sú sérstaða má vera mikil, sér
í lagi þegar horft er til þess að landið býr
við gjaldeyrishöft sem verja gengi krónunnar og efnahagslíf sem er að kikna, ef
ekki í dauðateygjunum vegna vaxtapíningar. Á sama tíma og atvinnuleysi færist í vöxt er fyrirtækjum gert ókleift að
auka við starfsemi sína eða leggja í fjárfestingar vegna vaxtaokursins.
Vera má að enn þurfi þjóðin að blæða
fyrir drátt á nauðsynlegum stefnumarkandi ákvörðunum, svo sem um framtíðarskipan peningamála. Skýr sýn í þeim
efnum er forsenda þess að aflétta megi
gjaldeyrishöftum og byggja á ný tiltrúnað.
Aðstæðurnar sem þjóðin er í með hruninn gjaldmiðil og fjármálakerfi í miðri
efnahagslægð eru um margt einstakar
og ríður því á að láta af kreddukenndum
ákvörðunum sem byggja á fræðum sem löngu hafa sýnt sig að eiga hér
ekki við. Stjórn Seðlabanka Íslands á peningamálum og fjármálastöðugleika brást og leita þarf nýrra leiða. Þetta þarf peningastefnunefnd bankans að hafa í huga í ákvörðunum sínum og óskandi að hún fari vandlega
yfir þau rök sem skuggabankastjórnin hefur fram að færa.
„Almenn skilyrði í þjóðarbúskapnum einkennast af alvarlegri kólnun,
óviðunandi starfsskilyrðum fyrirtækja vegna óhóflegs fjármagnskostnaðar og vaxandi atvinnuleysi í kjölfarið. Í þessu ljósi er löngu tímabært
að ákveða myndarlega lækkun stýrivaxta nú þegar og leggja fram áætlun um frekari lækkun vaxta á komandi tíð,“ segir Ólafur Ísleifsson lektor, sem situr í skuggabankastjórn Markaðarins, í rökstuðningi sínum
í blaðinu í dag. Þá segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, ekki vafa í sínum huga á að besta leiðin til að forða of djúpri dýfu í
efnahagsmálum og óþörfum þjáningum sé umskipti í vaxtamálum. „Aðferðafræðin sem fylgt hefur verið um litlar breytingar og að sjá síðan
til er einfaldlega ekki viðeigandi lengur, ef ekki beinlínis hættuleg,“
segir hann og gefur lítið fyrir rök í þá veru að trúverðugleika stjórnar í peningamálum kunni að vera teflt í tvísýnu séu stærri skref tekin
í vaxtalækkunum. „Ég tel hins vegar að trúverðugleika okkar sé teflt í
tvísýnu ef við getum ekki sannfært umheiminn um að hærri raunstýrivextir en í helstu hávaxtalöndum séu skaðlegir fyrir íslenskt efnahagslíf,“ segir hann.
Skuggabankastjórnin kallar á stefnubreytingu í vaxtaákvörðunum og
framsetningu þeirra um leið og hún mælist til þess að gengið verði til
aðildarviðræðna við Evrópusambandið og stefnt að upptöku evru. Öðruvísi verði erfitt að renna stoðum undir trúverðuga hagstjórn og mynt
hér á landi. Undir þessi sjónarmið er óhætt að taka.

Aðstæðurnar sem
þjóðin er í með hruninn gjaldmiðil og
fjármálakerfi í miðri
efnahagslægð eru
um margt einstakar
og ríður því á að láta
af kreddukenndum
ákvörðunum sem
byggja á fræðum sem
löngu hafa sýnt sig
að eiga hér ekki við.

Upplýsingagjöf og gagnsæi
Skilvirk miðlun upplýsinga er ein
af grunnforsendum þess að frjáls
markaður fái þrifist með eðlilegum hætti. Sú krafa sem uppi hefur
verið í samfélaginu um aukið
gagnsæi með bættu aðgengi að
upplýsingum á öllum sviðum er
því bæði sjálfsögð og æskileg.
Það er til að mynda eðlileg krafa
til stjórnvalda að upplýst sé um
raunverulega stöðu hagkerfisins og fyrirætlanir til framtíðar. Það er einnig eðlilegt, eins og
ítrekað var krafist fyrir síðustu
kosningar, að stjórnmálaflokkar
geri grein fyrir framtíðarstefnu í
helstu hagsmunamálum íslenskra
heimila og fyrirtækja, t.a.m. hvað
varðar peningastefnu, ríkisfjármál, atvinnustefnu og hlutverk
ríkisins í atvinnurekstri. Skilvirk
upplýsingamiðlun um helstu hagsmunamál eykur líkur á að þátttakendur í hagkerfinu taki skynsamar ákvarðanir byggðar á réttum forsendum, hvort sem um er
að ræða einstaklinga, fyrirtæki,
stofnanir eða stjórnvöld. Þannig
er hlutaðeigandi gert kleift að
leggjast markvisst á árarnar og
búa í haginn til framtíðar, fyrir
sig og fyrir hagkerfið í heild.
Þó með réttu megi gagnrýna
yfirvöld og stjórnmálaflokka
fyrir slælega upplýsingagjöf og
óljós svör við flestum aðkallandi
spurningum í aðdraganda kosninganna er einnig ljóst að í ranni viðskiptalífs er ýmislegt sem betur
má fara. Þetta sést glögglega í
nýjasta Þjóðarpúlsi Gallup, en
þar kemur fram að tæplega 80%
landsmanna telja spillingu ríkja
í viðskiptalífinu. Þessu viðhorfi
verður að breyta – með beinum
aðgerðum af hálfu viðskiptalífs
– enda um að ræða forsendu þess
að hér geti þrifist kraftmikið og
heilbrigt atvinnulíf til lengri tíma.
Þar sem ógagnsæi og upplýsingaskortur eru helsta eldsneyti viðhorfa tortryggni blasir við að á
þeim má m.a. vinna með skilvirkari miðlun upplýsinga úr rekstri
fyrirtækja.
Grunnupplýsingar um rekstur
fyrirtækja er að finna í ársreikningum. Samkvæmt lögum eiga
rekstraraðilar að skila ársreikning fyrir árið á undan eigi síðar en
í lok ágúst ár hvert. Þó svo nægt
svigrúm sé til skila af þessu tagi,
hefur verulega skort á að íslensk
fyrirtæki fari að ofangreindum lögum. Sem dæmi má
nefna að í lok ágúst á síðasta ári höfðu aðeins 12%
fyrirtækja hér
á landi skilað árs-

REIKNINGSSKIL Greinarhöfundur bendir á þá brotalöm sem verið hefur í skilum fyrirtækja á ársreikningum og hvernig slík hegðan gangi gegn kröfu um gagnsæi og skilvirka
MARKAÐURINN/VILHELM
upplýsingamiðlun.

ORÐ Í BELG

Finnur
Oddsson
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs
Íslands.

reikningi fyrir árið 2007 til ársreikningaskrár. Enn í dag, ríflega
hálfu ári eftir eindaga ársreikningaskila, á um fjórðungur íslenskra fyrirtækja eftir að skila
reikningi fyrir árið 2007. Að auki
hefur um fimmtungur fyrirtækja
ekki skilað ársreikningum fyrir
árið 2006 og því miður eru einnig fjölmörg dæmi um að fyrirtæki
hafi ekki skilað ársreikningum
svo árum skipti.
Það er athyglisvert að vanskil
ársreikninga virðast heimatilbúið
vandamál sem vart þekkist í nágrannalöndum okkar. Ástæðan er
líklega sú að erlendis hafa yfirvöld
víðtækari refsiheimildir við vanskilum, t.a.m. í formi fjársekta,
inngripa í starfsemi fyrirtækja
og jafnvel afskráningu þeirra ef
aðrar aðgerðir bera ekki árangur. Íslenskir embættismenn hafa
þegar viðrað hugmyndir um hert
viðurlög við vanskilum ársreikninga og í ljósi sögu slælegra skila
er varla hægt að gera athugasemdir við þær. Þetta er einungis eitt birtingarform þess hversu
mikilvægt opið samstarf milli
stjórnvalda og atvinnulífs er,
þar sem báðir aðilar axla sína
ábyrgð. Fari það samstarf úr
skorðum kallar það á viðbrögð
sem oft bitna á þeim sem
síst skyldi.

Til að auka á gegnsæi og um
leið trúverðugleika viðskiptalífs
er mikilvægt að uppræta séríslensk vandamál líkt og það sem
hér um ræðir. Fyrir því eru margar hagnýtar ástæður, sem allar
lúta að trúverðugleika, bæði
innanlands og utan. Almennt má
segja að bætt upplýsingamiðlun
sé til þess fallin að draga úr vantrú og tortryggni í garð íslensks
viðskiptalífs og liðka þannig við
viðskiptum. Birtingarmyndirnar eru margvíslegar, allt frá því
að auka líkur á því að greiðslur
frá íslenskum fyrirtækjum fáist
tryggðar hjá erlendum greiðslutryggingarfyrirtækjum til þess
að styðja við enduruppbyggingu
markaðar með fyrirtækjaskuldabréf, sem mjög er þörf á í þeirri
endurreisn íslensks atvinnulífs
sem framundan er.
Það er ljóst að ákall um aukið
gegnsæi og upplýsingamiðlun á
við um flesta þátttakendur í íslensku hagkerfi; stjórnvöld, stofnanir og viðskiptalíf. Til að hraða
enduruppbyggingu hagkerfisins og almennum bata í samfélaginu er brýnt að verða við
því kalli. Íslensk fyrirtæki geta
gengið á undan með góðu fordæmi – og eiga að gera – til að
mynda með því að standa tímanlegar skil á lögbundnum rekstrarupplýsingum. Jafnvel væri hægt
að ganga lengra og fara fram
úr þeirri formlegu upplýsingaskyldu sem lögð er á herðar viðskiptalífs, eins og einhver dæmi
eru um á undanförnum dögum.
Þannig sýna rekstraraðilar gott
fordæmi og vinna að eigin hagsmunum, hagsmunum atvinnulífs
og þjóðarinnar í heild.

V I K U L E G V E F R Á Ð Í B O Ð I A L L R A ÁT TA

Skilar heimasíðan árangri?
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fyrirtæki setur jafnan upp heimasíðu til að kynna
sig og starfsemi sína. Vefsíðan er auglýst með
ýmsum hætti og smám saman fjölgar gestum að
garði. Það nægir þó ekki að fá heimsóknir á vefsíðuna; hún þarf að höfða til gestanna.
Sumir átta sig ekki á, að heimasíður fyrirtækja snúast hvorki um fyrirtækið né vöru eða
þjónustu þess, heldur fyrst og fremst um núverandi eða væntanlega viðskiptavini. Þeir netverjar,
sem heimsækja fyrirtækissíðu, gera það því þeir
eiga þangað erindi. Þeir leita upplýsinga um vöru
og/eða þjónustu og, ef þær finnast mjög fljótlega,
ákveða þeir hvort skuli skipta við umrætt fyrirtæki eða athuga, hvort samkeppnisaðilar bjóði
betur. Þeir athuga þá ekki aðeins verðlag, heldur hvaða fyrirtæki virðist helst traustvekjandi
og líklegri til að bjóða vandaða vöru og þjónustu.
Þá ræður jafnan mestu upplifun þeirra af vefsíðu
fyrirtæksins, innhaldi hennar, útliti og viðmóti.
Fyrirtækisvefsíða þarf því að hafa eitthvað
markvert í boði, svo gesturinn staldri við, leiti

J ó n Tr a u s t i S n o r r a s o n
f r a m k væ m d a s t j ó r i
Allra Átta ehf.
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frekari upplýsinga og ákveði síðan að skipta við
fyrirtækið, eða snúa aftur þegar samanburði er
lokið.
Vefsíðan þarf að tala til gestanna á skiljanlegu
máli og bjóða upp á eitthvað sem þeir hafa áhuga á.
Að öðrum kosti er ólíklegt að hún skili fyrirtækinu
tilætluðum árangri. Með markvissri uppsetningu
síðunnar og góðri internetráðgjöf geta fyrirtæki
bætt ímynd sína enn frekar, fjölgað heimsóknum
og aukið sölu. Þannig græða bæði fyrirtæki og viðskiptavinir; „win-win situation“, eins og engilsaxar segja. Gæðamunur á heimasíðum getur skipt
sköpum um hvort fyrirtæki dafni eður ei.
Ef spurningar vakna bendum við lesendum á
að leita til sérfræðinga, því mestur árangur næst
með fagmennsku í fyrirrúmi.
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BANKAHÓLFIÐ

Sendifulltrúi
andlega sviðsins
Eins og kunnugt er kynnti bandaríski leikstjórinn David Lynch
áhugasömum Frónbúum innhverfa íhugun um síðustu helgi.
Leikstjórinn heldur því fram að
með íhugun megi bæta andlegt
ástand mörlandans og færa það
upp á nýtt svið í margvíslegum
skilningi orðsins. Stefnt er að því
að safna saman hópi fólks til að
ýta landinu með hugleiðslu upp
úr þeim spólförum sem það situr
í. Ef vel gengur má geta sér þess
til að Lynch fái stöðu sendifulltrúa andlega sviðsins hér á landi
og muni sitja við hlið Franeks
Rozwadowski sendifulltrúa sem sinnir ytri og veraldlegu hliðinni í nafni
Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.

Dýnamískt dúó
eða samstíga par?
Nefnd sem metur hæfi umsækjenda um starf seðlabankastjóra
lýkur störfum 28. maí. Allmargir
sóttu um og skrafar áhugafólk
um hagfræði og peningamálastjórn nokkuð um málið. Margir
hafa viljað meina að búið væri
að eyrnamerkja starfið fyrrum
aðalhagfræðingi Seðlabankans,
Má Guðmundssyni. Síðan kynni
að verða til samstíga par með
því að skipa Arnór Sighvatsson
(sem var aðalhagfræðingur
þar til fyrir skömmu) aðstoðarseðlabankastjóra. „Dýnamískt
dúó“ mætti hins vegar búa til
með því að skipa Yngva Örn
Kristinsson, fyrrum yfirmann
verðbréfasviðs Landsbankans,
sem aðstoðarseðlabankastjóra,
en hann þykir hafa margt til
brunns að bera í starfið.

Eða algjör
uppstokkun?
Aðrir telja óvarlegt að gefa sér
nokkuð um niðurstöðu í ráðningarmálum Seðlabankans. Draugar
fortíðar í Landsbankanum kunni
að verða til þess að Yngvi Örn
þyki ekki vænlegur kostur. Þá
sé Már Guðmundsson ekki heldur laus við fortíðarvanda, enda
sé hann, þótt enginn efist um
hæfi hans og tengsl í alþjóðlegum bankaheimi, einn af höfundum peningastefnunnar sem hér
hefur verið rekin síðustu ár, með
hörmulegum árangri. Krónan
hafi jú hrunið á undan fjármálakerfinu. Sama gildi um Tryggva
Pálsson,
framkvæmdastjóra
fjármálasviðs Seðlabankans.
Því þurfi að kalla nýtt fólk að
stjórn Seðlabankans og heyrist
þá nafn Þorvaldar Gylfasonar
háskólaprófessors oftast nefnt. Grugg er
meira í spákúlunni
þegar að því kemur
að spá fyrir um hver
verði
aðstoðarbankastjóri.

70

prósentum munar á verði fasteigna á
Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tölum Fasteignaskrár um þróun íbúðaverðs á síðasta ári. Verðið er lægra fyrir vestan.

1.111

milljóna króna tap varð á rekstri
N1 hf. eftir skatta á síðasta ári,
samanborið við 860,9 milljóna
króna hagnað á árinu 2007.

11,9

prósenta verðbólga var í apríl samkvæmt
mælingu Hagstofu Ísland og hefur hún
ekki verið minni síðan í apríl í fyrra, þótt
mælingin væri lítillega yfir væntingum.
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- Lifið heil

allt annað líf
Við í Lyfju Lágmúla höfum breytt verslun
okkar. En við gerum gott betur til að koma til
móts við þarfir þínar.
Afgreiðslan er nú skilvirkari. Ef þú þarft að bíða
þá höfum við gert biðina þægilegri og samtalsaðstaða hjá lyfjafræðingi hefur verið bætt.
Auk þess bjóðast núna spennandi vörunýjungar
í hreinlætis- og snyrtivörum.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 46024 05/09

Við tökum þér opnum örmum milli kl. 07 að
morgni og 01 eftir miðnætti, alla daga vikunnar.

30%
afsláttur
NERVIDIX
ess.
Segðu BLESS við taugaóróa og stress.
Upplifðu innri frið og skýrari fókus.
DEPRIDIX
ngu.
Segðu BLESS við depurð og tómleikatilfinningu.
Finndu lífsorkuna á ný.
ENERGIX
Segðu BLESS við orkuleysi.
Örvaðu orkuflæðið og einbeitinguna.
100% náttúruleg formúla.
Gildir í Lyfju Lágmúla til 10. maí á meðan birgðir endast.

25%
afsláttur
af öllum Estee Lauder vörum
í Lyfju Lágmúla – aðeins í dag.

50%
afsláttur

Allar konur eldri en 40 ára þurfa að fylgjast
með beinþéttni reglulega. Við bjóðum 50%
afslátt af beinþéttnimælingum í Lyfju
Lágmúla dagana 6.–8. maí frá kl. 10–16.
Kynntu þér hjúkrunarþjónustu okkar og
heilsufarsmælingar á www.lyfja.is

Beinþéttnimæling
Lyfju Lágmúla
Gildir 6.–8. maí frá kl. 10–16.

15%
afsláttur
til 10. maí
í Lyfju Lágmúla

DayWear Plus
Dagkremið sem færir húðinni raka og geislandi
áferð og lit. Öflugur rakagjafi og andoxunarefni
fyrirbyggja línur og hrukkur. 50ml.

Tilboðin gilda 6. maí af öllum Estee Lauder
vörum í Lyfju Lágmúla á meðan birgðir endast.

IBUFEN 400 og 200mg.
Gildir til 10. maí á meðan birgðir endast.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Spönginni - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík
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Eurovision beint í æð
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g er svo heppin að fá að vera með
íslenska Eurovisionhópnum í Moskvu.
Aðdáendur keppninnar eru komnir alls
staðar að til að fylgjast með og hér er fólk
sem pantaði sér hótelgistingu og flugfar á
NOKKUR ORÐ keppnina um leið og það lá fyrir hvar hún
yrði haldin. Fyrir mörgum er Eurovision
Alma árlegur viðburður líkt og skíða-, golf- eða
Guðmundsdóttir sólarlandaferðir eru fyrir aðra og á hótelinu
okkar er til dæmis maður frá Suður-Afríku
sem vill endilega fá undirspilið af Is it true,
til að gefa það út á afrikaans.
Ég hef aldrei áður komið til Rússlands
og var í raun ekki búin að gera mér neina
hugmynd um hvernig það yrði. Ég vissi
reyndar að Moskva hefur lengi verið ein
dýrasta borg í heimi og það er vissulega
satt. Allt á hótelinu er á uppsprengdu
verði, hvort sem það er samloka,
vatnsflaska eða internetaðgangur, og
matvörubúðin í nágrenninu er dýrari

en dýrustu matvöruverslanir á Íslandi.
Sem betur fer höfum við okkur til halds
og trausts þau Igor og Júlíu sem eru ungir
Rússar í sjálfboðavinnu fyrir keppnina.
Þau hafa gefið okkur góð ráð og meðal annars passað upp á að við séum ekki snuðuð í
leigubílunum, sem eiga það víst til að keyra
með útlendinga um alla borgina og rukka
svo formúu fyrir.
Eins og gefur að skilja er öryggisgæsla
í kringum Ólympíuhöllina mjög ströng.
Allar handtöskur eru grandskoðaðar áður
en manni er hleypt inn og nauðsynlegt er að
hafa Eurovisionpassann um hálsinn allan
tímann. Allt er þetta þaulskipulagt og hver
mínúta í dagskránni er planlögð. Það er
eitt stórt ævintýri að vera hér og fylgjast
með undirbúningnum, sem gengur vonum
framar hjá íslenska hópnum, og það verður spennandi að fylgjast með löndum okkar
stíga á svið á þriðjudaginn.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Enn einn dagurinn! Guðminngóður!
Erfiðið!

Hmm. Ætti maður
að rukka fyrir að lyfta
vélinni? Jú ætli það
ekki!

Opnun á húddi:
5000 krónur.
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Og þá er
það hádegismatur.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, viltu vera
svo vænn að
setja bollana
í uppþvottavélina og setja
hana af stað.

Hvernig
eiga
þeir að
snúa?

Nei! Maður
notar það
bara á föt!

Ég skal
segja þér
það...

Þvottaefni?

En ekki öll
föt, bara
hvít.

Klór?

Gleymdu
þessu! Ég
geri þetta
sjálf!

Getur
maður þá
þvegið
leirtau
og föt
saman?

Botninn upp,
auðvitað.

Já, fylltu
bara litla
hólfið.
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Enn og
aftur er það
erfiðasta
sem ég geri
að fá hjálp
frá þér.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hin alsjáandi
spákona
Sirrý
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Vá, rekin
eftir tvo
daga!
Ekki sá
ég það
fyrir!

■ Kjölturakkar

G>

Eftir Patrick McDonnell

Einn...

Samasem...

... mínus einn...

Stærðfræði
með
Mjása
og
Lalla

Á

■ Barnalán
Lóa?
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Ég er
ósnertanlegur!

Ekkert.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lóa?

Hafið þið séð
Lóu?
Já, hún er
beint fyrir
aftan þig.

Ó.

Það er
Já, það er
miklu
gaman þegar
skemmti- mamma hristir
legra hérna hausinn og
eftir að muldrar svona.
Lóa fór að
skríða.
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Madrigalar
sungnir

Erró gefur fleiri verk

Vox feminae heldur tónleika í
Hafnarborg í kvöld kl. 20, og
þar verður flutt tónlist frá 16.
og 17. öld undir yfirskriftinni
„Þar sýprus
grær“. Fluttir
verða madrigalar og söngvar frá ýmsum
löndum, þar á
meðal eftir Claudio Monteverdi,
Passerau, Giovanni Gastoldi,
TÓNLIST Margrét
John Dowland,
J. Pálmadóttir
Thomas Morley,
söngstýra
Orlando Gibbons og O. Vecchi. Á tónleikunum
koma ásamt Vox feminae fram
einsöngvarar úr röðum kórfélaga, Símon Ívarsson gítarleikari
og Marion Herrera hörpuleikari.
Listrænn stjórnandi tónleikanna er Margrét J. Pálmadóttir.

Í gær hópaðist starfsfólk Listasafns Reykjavíkur saman og
tekið var upp úr kösssum sem
voru komnir langan veg frá París.
Guðmundur Guðmundsson – Erró
– hafði enn tekið til í geymslum
sínum í úthverfi Parísar og bætt
við gjöf sína fyrir tuttugu árum
til Reykvíkinga. Þá gaf hann á
Listasafn Reykjavíkur yfir 2.000
verk sem urðu ásamt gjöf Kjarvals sem lengi var umdeild meginstofninn í safnkosti Listasafnsins og gera það um langan aldur
í öllu starfi samtvinnað nöfnum
þeirra tveggja,
Nýja gjöfin telur um 150 verk,
aðallega grafíkmyndir, klippimyndir og olíuprent á striga.
Gjafarinnar sem þáverandi

borgarstjóri veitti viðtöku fyrir
tveimur áratugum verður minnst
með ýmsum hætti síðar á árinu.
Erró er væntanlegur hingað til
lands undir lok maí vegna gjafarinnar og nýrrar sýningar á verkum hans. Danielle Kvaran, sem
ritaði bókina Erró í tímaröð, sem
nýlega kom út, hefur um nokkurt skeið starfað að undirbúningi
stórrar sýningar, Erró – Mannlýsingar, sem verður opnuð í Hafnarhúsinu 28. maí. Á sýningunni eru
frásagnarportrettar eða mannlýsingar af sögufrægum einstaklingum á sviði lista, bókmennta,
vísinda og stjórnmála sem hafa
að mestu leyti ekki verið sýndar hér áður. Sýningin stendur
fram á næsta ár, en hluti hennar

MYNDLIST Tekið upp úr kössunum á Listasafni Íslands í gær.

er breytilegur og verður verkum
skipt þar út reglulega. Glæsileg
bók með textum ýmissa höfunda
verður gefin út með sýningunni

FRÉTTABLAÐIÐ/

og fjöldi þekktra einstaklinga mun
tengjast sýningunni með einu eða
öðru móti í skipulögðum viðburðum á árinu.
pbb@frettabladid.is

- pbb

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 6. maí 2009
➜ Fyrirlestrar
12.05 Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor
í hagfræði, flytur erindið „Bernska ofurseld
valdi, hag- og sagnfræðileg greining“ í sal
ReykjavíkurAkademíunnar við Hringbraut
121, 4. hæð.
➜ Tónleikar
18.00 Suzukideild Tónlistarskólans á

Akureyri verður með úrskriftartónleika í
sal skólans við Hvannavelli 14.
20.00 Vox feminae verður með
tónleika í Hafnarborg við Strandgötu í
Hafnarfirði þar sem á efnisskránni verða
fluttir madrigalar og söngvar frá ýmsum
löndum.
20.00 Grétar Geir Kristinsson gítarleikari verður með tónleika í Salnum við
Hamraborg í Kópavogi. Á efnisskránni
verða meðal annars verk eftir Kjartan
Ólafsson, Bach og Granados.
21.00 Plötuútgáfan Bedroom Community stendur fyrir tónlistartengdum
viðburðum á Kaffibarnum við Bergstaðastræti, fyrsta miðvikudagskvöld
hvers mánaðar. Í kvöld munu plötusnúðar á vegum útgáfunnar leika tónlist
af „demo“-diskum. Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir.
22.00 Bassaleikarinn Norbert Marius
verður með tónleika í
jazzkjallaranum á Café
Cultura við Hverfisgötu
18. Með honum koma
fram Ólafur Jónsson,
Kjartan Valdemarsson og Erik Qvick.
Á efnisskránni verða jazzstandardar í
bland við nýrra efni.

➜ Leiklist
16.30 Tjarnarhópurinn sýnir hryll-

ingsleikritið Hótel Hrollstaðir í Iðnó við
Vonarstræti 3. Viðburðurinn er hluti af
hátíðinni List án landamæra.

➜ Opnanir
15.00 Á Borgarbókasafninu við

Tryggvagötu verður opnuð sýning á
stjörnum sem börn úr frístundaheimilum Kringlumýrar hafa gert. Viðburðurinn er hluti af hátíðinni List án landamæra.

➜ Dagskrá
19.30 Í tilefni af 150 ára fæðingarafmæli rithöfundarins Knuts Hamsun
verður dagskrá í Norræna húsinu við
Sturlugötu. Trond Giske,
menningar- og kikjumálaráðherra Noregs, mun
flytja ávarp og Leikararnir
Gunnar Eyjólfsson og
Þórir Sæmundsson lesa
úr verkum Hamsuns.
Aðgangur ókeypis og
allir velkomnir.

➜ Handverkskaffi
20.00 Handverkskaffi verður haldið
í Gerðubergi við Gerðuberg 3-5. Sigurborg Stefánsdóttir listakona sýnir bókverk og fjallar um þá möguleika sem
listformið býður upp á. Fólk er hvatt til
að hafa með sér prjóna- eða saumadót.

Drepur fótsveppinn
- þarf aðeins að bera á einu sinni

➜ Myndlist
Tryggvi Ólafsson og Daði Guðbjörnsson hafa opnað sýningar í Gallerí Fold
við Rauðarárstíg. Opið virka daga kl. 1018, lau. kl. 11-16 og sun. kl. 14-16.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru
innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er eingöngu ætlað til húðmeðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga
ekki að nota Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið
verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast
húðina. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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> ÓSMEKKLEG KATY PERRY
Söngkonan Katy Perry gerir grín
að svínaflensunni á bloggsíðu
sinni. „Þar sem svínaflensan er
mikið í tísku vildi ég vera viss um
að vera með á nótunum með
svínaflensuhringinn minn!“ skrifar hún og virðist ekki átta sig á alvarleika málsins. Katy sýnir
mynd af hring sínum og
telur þetta allt vera hið
fyndnasta mál. Hundruð manna hafa látist úr
svínaflensunni.

Prinsarnir vernda regnskóga
Vilhjálmur og Harry Bretaprinsar hafa gengið til liðs við föður
sinn Karl í baráttunni gegn eyðingu regnskóganna. Í níutíu
sekúndna myndbandi sem var
frumsýnt á netinu koma prinsarnir fram ásamt tölvugerðum
froski og stjörnunum Harrison
Ford, Daniel Craig, Robin Williams, Dalai Lama, Pele og Joss
Stone.
Karl Bretaprins hefur
stutt umhverfisvernd í
fjölda ára og í þessari
nýjustu herferð, sem
hefur staðið yfir undanfarna mánuði, hefur
hann vakið athygli á

folk@frettabladid.is

regnskógunum.

KIDMAN BÁLREIÐ

Högni hjólar í Coldplay
Söngvarinn Yusuf Islam, sem áður hét
Cat Stevens eða Högni Stefáns upp á
íslensku, segir að hljómsveitin Coldplay
hafi stolið lagi sínu Foreigner Suite og
notað í hið vinsæla Viva La Vida. Ekki
er langt síðan gítarleikarinn Joe Satriani sakaði Coldplay um lagastuld
í tengslum við sama lag. „Það hefur
verið talað um að Coldplay hafi
stolið melódíu af Joe Satriani,“
sagði Islam. „En ef þið hlustið
þá er þetta mitt lag.“ Þrátt fyrir
þetta er óvíst hvort hann ætlar
að höfða mál gegn sveitinni. Árið
2003 samþykkti hljómsveitin The
Flaming Lips að skipta höfundarCHRIS MARTIN Meðlimir
launum af laginu Fight Test með
Coldplay aftur sakaðir
Islam eftir að það var talið of líkt
um lagastund.
lagi hans Father and Son.

DANIEL CRAIG Craig,
betur þekktur sem James
Bond, kemur fram í
myndbandinu.

eyðingu regnskóga víðs vegar um heiminn. Með því að sýna myndbandið á netinu vildi hann ná til stærri hóps fólks
en áður í von um að fá sem flesta í lið
með sér.
„Markmið okkar, með ykkar hjálp,
er að stofna netsamfélag sem berst
fyrir verndun regnskóganna. Án þeirra
munum við tapa baráttunni við þær
stórhættulegu loftslagsbreytingar
sem steðja að okkur,“ segir
Karl á síðunni. „Með því að
nýta okkur styrk netsins
geta mismunandi samfélög sameinast um að
VILHJÁLMUR Vilhjálmur
koma skoðunum sínum
Bretaprins og bróðir
á framfæri á einum og
hans Harry vilja bjarga
sama staðnum.“

Kvikmyndastjörnur eru
frægar fyrir að láta ýmislegt gossa í samtölum
sínum við fjölmiðla. Nú er
Nicole Kidman hins vegar
nóg boðið og sakar breskt
tímarit um skáldskap.

YUSUF ISLAM

Islam hefur
sakað Coldplay
um að hafa
stolið lagi sínu
Foreigner Suite.

2007-2013
Kynningarfundur á vegum Rannís
föstudaginn 8. maí
Grand Hótel Reykjavík 9:00-11:00

Upplýsingaog samskiptatækni

Óhætt er að segja að hárin hafi
risið á slúðurblaðamönnum í
Bandaríkjunum þegar þeir lásu
nýtt viðtal við Nicole Kidman í
breska blaðinu Easy Living, því
þar mátti sjá sjaldséða árás hennar á fyrrum eiginmanninn Tom
Cruise. Samkvæmt Easy Livingviðtalinu vildi Kidman meina að
hún hefði einungis verið upp á punt
fyrir ofurstjörnuna smávöxnu.
„Við fórum saman á Óskarsverðlaunin og ég hugsaði alltaf að ég
væri þarna til að styðja við bakið
á honum. Mitt starf var að finna
fallegan kjól, láta sjá mig en ekki
segja orð,“ er haft eftir Kidman í
viðtalinu.
Þetta brýtur óneitanlega í bága
við það „heiðurssamkomulag“
sem ríkt hefur á milli Kidman og
Cruise síðan þau skildu árið 2001
eftir ellefu ára hjónaband. Þau
hafa nefnilega ætíð talað fallega
um hvort annað þegar sambandið
ber á annað borð á góma í viðtölum.
Og þess var heldur ekki
langt að bíða þar til
fjölmiðlafulltrúi
Kidman birtist

Styrkir til rannsókna í 7. Rannsóknaáætlun ESB
Markmið áætlunarinnar er að bæta samkeppnishæfni evrópsks atvinnulífs og að skapa
ramma um framtíðarþróun upplýsinga- og samskiptatækni til að mæta þörfum þjóðfélagsins
og hagkerﬁsins. Upplýsinga- og samskiptatækni er kjarni þekkingarþjóðfélagsins og með
starﬁ og styrkjum áætlunarinnar verður rennt styrkari stoðum undir vísinda- og tæknigrunn
Evrópu og tryggt verði að hún verði í forystu á þessu sviði.

EKKI SATT Fjölmiðlafulltrúi Nicole

Kidman gaf frá sér misvísandi yfirlýsingu
þar sem viðtal við Nicole Kidman var
sagt mánaðargamalt en á öðrum stað
var það sagt vera skáldskapurinn einn.
NORDOCPHOTOS/GETTY

í fjölmiðlum til að leiðrétta þennan misskilning. „Viðtalið er mánaðargamalt og orð Kidman voru
tekin úr samhengi,“ sagði Catherine Olan við vefsíðuna TheCelebrityTruth.com. Olan bætti því
við að Kidman hefði aldrei farið
í viðtal við blað með þessu nafni
og því væru orð hennar hálfgerður skáldskapur. Þetta er
nokkuð skondið þar sem
Olan var í setningunni á
undan búin að viðurkenna
að umrætt viðtal væri
mánaðargamalt.
Eins og almenningur ætti
að vita er Kidman nú gift
kántrýhetjunni Keith
Urban en Tom Cruise
er að sjálfsögðu giftur leikkonunni Katie
Holmes.
BARA UPP Á PUNT Nicole
sagði í viðtalinu að hún
hefði bara verið upp á punt í
hjónabandi sínu og Cruise.

Dagskrá:
Upplýsinga- og samskiptatækni í 7. Rannsóknaáætlun ESB
Oluf Nielsen, fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB.
Reynsla af þátttöku í verkefni á vegum áætlunarinnar
Kristinn R. Þórisson, Háskólanum í Reykjavík
Aðstoð í boði fyrir væntanlega umsækjendur
Aðalheiður Jónsdóttir, alþjóðasviði Rannís
Fyrirspurnir

2009
Miðvikudaginn 6. maí kl. 20
Verið velkomin á Handverkskaffi í Gerðubergi

Bókverk - Bækur sem listaverk

Umsjón: Sigurborg Stefánsdóttir, myndlistarkona
6. og 8. maí kl. 20

Fundarstjóri
Sigurður Björnsson, Rannís

Allir velkomnir

Kvæðamannafélagið Iðunn

Kvæðalagaæfing á miðvikudagskvöld og
síðasti félagsfundur vetrarins á föstudagskvöld

Fundargestum verður boðið upp á léttan morgunverð.
Vinsamlegast sendið tilkynningu um þátttöku á netfangið rannis@rannis.is

Vissir þú...

að í Gerðubergi er frábær aðstaða fyrir ráðstefnur,
fundi, námskeið og veislur. Salir og fundarherbergi
fyrir 8-120 manns. Fjölbreyttur tækjabúnaður er til staðar

Boðið verður upp á stutta einstaklingsfundi með Oluf Nielsen eftir hádegi.
Áhugasamir geta pantað tíma hjá Rannís í síma 515 5800, eða á rannis@rannis.is.

Kynnið ykkur þjónustuna á gerduberg.is og galleryfiskur.is

Viltu vera vinur Gerðubergs? Kíktu á www.facebook.com!

Sýningar:
Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

EFRI HÆÐ: Heyrðist eins og harpan væri að gráta
NEÐRI HÆÐ: Myrkur sannleikur - Kolanámumenn í Kína

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is
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ELDRI VÖRUR FRÁ
990,- til 3.990,skyrtur, peysur
flís, softshell
úlpur ofl.
www.utivistogsport.is

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322
AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Hornið, Sunnuhlíð Akureyri

Sími: 553 2075

- bara lúxus

POWERSÝNING
KL. 10.10

X-MEN ORIGINS:WOLVERINE kl.5.50,8og10.10-POWER 14
16
CRANK 2 HIGH VOLTAGE
kl. 8 og 10
STATE OF PLAY

12

kl. 8 og 10.30
MÚMÍNÁLFARNIR (650kr.) kl. 6 - Íslenskt tal
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.50

L
12

ATH! 500 kr.
Hið sígilda ævintýri er loksins komið í bíó.
Frábær fjölskylduskemmtun.

HEIMSFRUMSÝNING Á FYRSTU
STÓRMYND SUMARSINS.
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Þrjú hundruð hleypt inn
Um þrjú hundruð íslenskum flytjendum var hleypt inn á tónlistarsíðuna Gogoyoko.com fyrir
skömmu. Heimasíðan hefur verið
í undirbúningi undanfarin misseri
og verður líklega opnuð í sumar.
„Þetta þýðir að þeir geta byrjað að prufa kerfið og geta sett tónlistina sína í sölu,“ segir Eldar Ástþórsson hjá Gogoyoko. „Þeir geta
undirbúið sig undir það þegar Gogoyoko opnar.“ Alls eru tæplega
fimm hundruð flytjendur á síðunni, þar af um hundrað erlendir og fer hópurinn ört stækkandi. „Listamenn hafa tekið þessu

ELDAR ÁSTÞÓRSSON Gogoyoko.com
hefur fengið mjög góð viðbrögð bæði
innlendra og erlendra listamanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

fagnandi. Þeim finnst spennandi
að það sé kominn nýr vettvangur fyrir þá til að selja og kynna

tónlistina sína,“ segir Eldar. „Við
höfum fengið góð viðbrögð bæði
frá stærri listamönnum og minni
og það gefur okkur góð fyrirheit
um að þetta sé á réttri leið.“
Eins og áður sagði vonast Eldar
til að síðan verði opnuð í sumar.
„Við erum enn með þetta í lokuðu
prufunarumhverfi en við erum að
opna þetta meira og meira og bjóða
fleirum og fleirum inn.“
Á meðal þeirra sem hafa skráð
sig inn á síðuna og sett þangað
lög eru Sigur Rós, Hjaltalín og
erlendu sveitirnar Grizzly Bear
og Timbuktu.
- fb

Seth krafinn um milljónir
ísl. tal.

MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

X MEN
X MEN
NEW IN TOWN

Tónlistarmaðurinn Seth
Sharp þarf að mæta fyrir
dóm í næstu viku. Yaleháskólinn krefur hann um
skólagjöld. Seth er ósáttur.

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

16

kl. 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20

VIP
L

I LOVE YOU MAN
FAST & FURIOUS

kl. 8 - 10:20

12

kl. 8
kl. 10:20

12
12

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 6

L

OBSERVE AND REPORT
OBSERVE AND REPORT

kl. 8 - 10:20
kl. 5:50

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 6
THE UNBORN
kl. 8

L

VIP

17 AGAIN

kl. 5:50 - 8 - 10:20

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali

kl. 6

L

I LOVE YOU MAN
KNOWING

kl. 8
kl. 10:20

12

STATE OF PLAY

kl. 8

12

16

12

MONSTERS ALIENS m/ísl. tali kl. 5:50

L

17 AGAIN
NEW IN TOWN
kl. 8:20 - 10:20
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 6
THE UNBORN
OBSERVE AND REPORT

16

L

PUSH
kl. 8
BOY IN THE STRIPED PAYJAMAS kl. 10:10

12

L
16

KNOWING

12

L

kl. 10:30
kl. 10:20D

kl. 8

16

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

L

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 5:40 Síð. sýn.
LET THE RIGHT ONE IN
kl. 8

16
16

12

kl. 10:10

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

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

NÝTT Í BÍÓ!

VINSÆLASTA MYNDIN
Í HEIMINUM Í DAG!

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

BOAT THAT ROCKED
X-MEN WOLVERINE D
X-MEN WOLVERINE LÚXUS D
CRANK 2: HIGH VOLTAGE
17 AGAIN
DRAUMALANDIÐ
MÚMÍNÁLFARNIR

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.10
kl. 3.40 - 5.50 -8 - 10.10
kl. 4 - 6
kl. 3.50

12
14
14
16
L
L
L

BOAT THAT ROCKED
X-MEN WOLVERINE
I LOVE YOU MAN
DRAUMALANDIÐ

kl. 6 - 9
kl. 6.30 - 9
kl. 5.40 - 8 - 10.15
kl. 6 - 8 - 10

12
14
12
L

5%
L
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

BOAT THAT ROCKED
X-MEN WOLVERINE
DRAUMALANDIÐ
STATE OF PLAY
I LOVE YOU MAN
FAST AND FURIOUS
CRANK 2: HIGH VOLTAGE

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.15
kl. 5.40 - 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8 - 10.10

kl. 8 - 10.10
kl. 6 - 8 - 10
kl. 6

12
12
12
16

12
14
L

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

„Ég hefði haldið að Yale hefði eitthvað betra við tímann sinn að
gera,“ segir tónlistarmaðurinn
Seth Sharp. Hinn virti bandaríski
háskóli Yale hefur höfðað mál gegn
honum vegna vangoldinna skólagjalda.
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur á mánudaginn. „Ég hef sungið í Hvíta húsinu
og í Afríku fyrir bandaríska sendiráðið. Það er ótrúlegt að Yale skuli
gera þetta einhverjum sem hefur
verið svona góður sendiherra fyrir
skólann. Mér finnst þetta ekki
mikil kurteisi,“ segir Seth, sem tók
þátt í X-Factor hér um árið.
Forsaga málsins er sú að þegar
Seth stundaði nám við Yale var
hann þar á skólastyrk. Tveimur
árum eftir að náminu lauk krafðist
skólinn þess aftur á móti að hann
skyldi sjálfur borga skólagjöldin
og þurfti hann að taka einkalán hjá
skólanum fyrir þeim. „Yale segir
að ég hafi aldrei greitt krónu af
láninu en samkvæmt þeirra eigin
gögnum er það ekki rétt,“ útskýrir Seth. Bætir hann við að lánið
hafi fyrnst síðan hann tók það og
á hann því ekki að þurfa að greiða
það upp samkvæmt bandarískum
lögum. Því hafi Yale ákveðið að
höfða málið hér á landi í von um að
fá eitthvað fyrir sinn snúð. Krefjast lögfræðingar skólans þriggja

SETH SHARP Bandaríski háskólinn Yale hefur höfðað mál gegn tónlistarmanninum

Seth Sharp.

milljóna króna greiðslu en upphaflega lánið hljóðaði upp á fimm þúsund dollara, eða rúmar 600 þúsund
krónur. „Það er mjög dapurt hjá
þeim að gera þetta,“ segir hann.
Ástæðan fyrir því að Seth var
sjálfur látinn borga námsgjöldin
er sú að þegar hann var við nám
í Yale brann hús fjölskyldu hans
í hræðilegum eldsvoða þar sem
faðir hans lét lífið. Þar töpuðust
mikilvæg gögn tengd skólagöngunni sem hann þurfti á að halda
og í framhaldinu hafði Yale vald til
að endurkalla námslánið. „Þegar
eldsvoðinn varð voru allir mjög
skilningsríkir hjá skólanum en
tveimur árum eftir að ég útskrifaðist þá segja þeir: „Við leyfðum
þér að útskrifast en núna skuld-

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ar þú okkur skólagjöld. Þú berð
núna ábyrgð á því sem gerðist
fyrir tveimur árum.“ Ég var mjög
reiður að þeir skyldu gera svona
lagað. Mér finnst kjánalegt að þeir
skuli höfða svona fáránlegt mál á
Íslandi og reyni að gabba íslenska
dómskerfið á þennan hátt.“ segir
Seth.
Seth er vongóður um að vinna
málið: „Síðar meir get ég sagt
barnabörnunum að Seth hafi barist
með kjafti og klóm við hina miklu
stofnun Yale. Ef dæmt verður mér
í hag verður þetta gott dæmi um að
stór stofnun reyni að fara til annarra landa og spila þar eftir öðrum
reglum en eru í gildi í heimalandi
sínu.“
freyr@frettabladid.is

120 1030
1. vinningu r

MILLJÓNIR
Miðaðu á milljónir!
Potturinn í Víkingalottóinu stefnir í 120 milljónir og
Ofurpotturinn stefnir í 1030 milljónir.
Ekki gleyma að vera með, fáðu þér miða á næsta
sölustað eða á lotto.is

Fáðu þé
r mi
í dag eð ða fyrir kl. 16
a ta
að miss ktu séns á
a af þes
su!

Alltaf á miðvikudögum!
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FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR KEFLAVÍK 4. SÆTINU Í PEPSI-DEILDINNI 2009
> LYKILMAÐURINN
Hólmar Örn Rúnarsson styrkti lið Keflavíkur gríðarlega mikið er hann gekk aftur í raðir liðsins frá Silkeborg
í Danmörku skömmu fyrir tímabilið í fyrra. Hann var einn
besti leikmaður mótsins og átti ríkan þátt í velgengni
Keflavíkurliðsins sem að
lokum varð að sætta
sig við annað sæti
deildarinnar. Það
mun jafnvel mæða
enn meira á honum í
sumar þar sem Keflavík
hefur misst marga sterka
leikmenn frá síðasta ári.

Hryggjarstykkið fór úr liðinu
Keflavík var hársbreidd frá því að vinna Íslandsmeistaratitilinn síðasta sumar en missti hann
í hendur FH-inga í lokaumferðinni. Síðan þá
hefur liðið misst nokkra lykilmenn og segir
Kristján Guðmundsson, þjálfari liðsins, að það
muni um minna.
„Hryggjarstykkið fór úr liðinu. Mér finnst
því verið að spá okkur töluvert betra gengi en
miðað við það sem á hefur gengið í okkar leikmannamálum. En sennilega er þetta áunnin
virðing fyrir því sem við höfum verið að
gera undanfarin ár. Ég met það allavega
þannig,” segir Kristján.
Hann segir undirbúningstímabilið hafa
gengið þokkalega. „Við höfum verið köflóttir í
okkar leikjum í vetur en fórum til Portúgals í
æfingaferð sem kemur til með að skila miklu
inn í mótið fyrir okkur. Ég er öruggur á því,”

segir Kristján. „En annars tel ég það ósanngjarnt að ætlast til þess að liði spili alveg eins
og í fyrra. Við munum vissulega reyna eins og
við getum en ég tel að væntingarnar í okkar
garð fyrir tímabilið séu fullmiklar.”
Keflavík hefur misst átta leikmenn frá síðasta
tímabili en fengið fjóra í staðinn, þar af tvo
erlenda leikmenn. Þó nokkur lið hafa verið
að bæta við sig erlendum leikmönnum á
lokasprettinum fyrir mót og segir Kristján það
ekki endilega víst að deildin verði lakari nú en
í fyrra.
„Kannski að munurinn á fjölda útlendinga á
milli ára í deildinni verði ekki mikill þegar upp
er staðið. En ég held að deildin verði mjög jöfn
og lið svipuð að styrkleika. Það verða líka lið
sem munu koma mjög á óvart.“

> X-FAKTORINN
Markvörður og miðverðir
Keflavíkur frá síðasta tímabili verða
ekki með í sumar. Ómar Jóhannsson
markvörður er meiddur og þrír
miðverðir fóru frá liðinu í vetur. Það
verður því nýtt hjarta sem mun slá í
vörn Keflavíkurliðsins í sumar.
2

GENGI Á VORMÓTUNUM

AÐRIR
LYKILMENN
GENGI SÍÐUSTU ÁRA

JÓHANN B.
GUÐMUNDSSON

2008 2. sæti í A-deild

2007 6. sæti í A-deild

SÍMUN
SAMUELSEN

2006 4. sæti í A-deild

GUÐJÓN ÁRNI
ANTONÍUSSON

2005 4. sæti í A-deild

Sigrar

2004 5. sæti í A-deild

Jafnteﬂi

Töp
3

2003 1. sæti í B-deild

Getur vel verið að ég sé
skelfilegur kvennaþjálfari

Ný sumardekk
Dekkjaskipti

Sparaðu, láttu

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

sms - leikur

9. hvuerr!
vinn

www.pressan.is

SKEMMTILEGUR
EGUR LEIKUR
A FRÉTTAHAUKA!
FYRIR SNJALLA
Þú sendir SMS skeytið
00.
JA PRESSAN á númerið 1900.
Við sendum þér spurningu og þú svarar
arar
með því að senda SMS JA A, B eðaa C
til baka á 1900. - Þú gætir unnið!!

Aðalvinningur
ningur
Express*
75.000kr gjafabréf frá Iceland Express
...og svo er fullt af veglegum aukavinningum
s.s bíómiðar, gos, DVD myndir, tölvuleikir og margt fleira
*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum

Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

99 kr/skeytið . Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik líkur 13.maí kl 23:59 2009
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Benedikt Guðmundsson hefur samþykkt að taka að sér þjálfun kvennaliðs
KR í körfubolta á næstu leiktíð. Hann hefur gert karlalið KR tvívegis að
Íslandsmeisturum síðastliðin þrjú tímabil og var kjörinn þjálfari ársins nú í vor.
KÖRFUBOLTI Þjálfarinn Benedikt

Guðmundsson rær á ný mið á
næstu leiktíð. Eftir að hafa gert
karlalið KR að Íslandsmeisturum
í annað sinn í vor hefur hann nú
samþykkt að taka að sér þjálfun
kvennaliðs félagsins næsta vetur.
„Ég veit svo sem lítið um kvennaþjálfun, en ég kem til með að þjálfa
þetta lið alveg eins og ég hef alltaf þjálfað. Ég vona að stelpurnar
aðlagist mér, því það er örugglega
allt of seint að reyna að breyta
svona gömlum hundi eins og mér,“
segir Benedikt léttur í samtali við
Fréttablaðið.
Spurður hvort hann eigi von á
að skamma stelpurnar jafn mikið
og strákana þegar liðið er ekki að
standa sig segir Benedikt: „Ég
hef nú oft reynt að mýkja mig
upp í þessari þjálfun en það hefur
ekki tekist til þessa. Leikmenn og
dómarar hafa bara lært að taka
mér eins og ég er og vonandi gera
stelpurnar það líka,“ sagði Benedikt og bætir við að hann taki við
góðu búi.
„Þetta er virkilega skemmtilegt
lið sem ég er að taka við og ef þær
aðlagast mér fljótlega held ég að
þetta verði gaman. Ég er að taka
við mjög góðu búi. Þessar stelpur eru með mikinn metnað og æfa
vel. Það verður fínt að vinna með
þeim.“
En kom ekki til greina að fara

frá KR? „Maður er auðvitað KRingur og þegar á reyndi var niðurstaðan sú að mig langaði að halda
áfram. Það voru nokkur félög
í sambandi við mig sem fengu
mig til að hugsa málið, en ég er í
góðri vinnu hjá KR og er partur
af skemmtilegu teymi sem ég vil
halda áfram að vinna með,“ sagði
Benedikt og reiknar með að væntingarnar til liðsins verði miklar.
„Ég
m a n aldrei eftir KR
öðruvísi en með himinháar
kröfur, svo maður þekkir ekkert annað. Ég hef
trú á þessu liði en það
verður auðvitað erfitt að toppa árangur
síðustu ára,“ sagði
Benedikt en KR
varð bikarmeistari í vetur og
var hársbreidd
frá því að vinna
Íslandsmeistaratitilinn í vor.
„Svo getur auðvitað vel verið að ég
sé skelfilegur kvennaþjálfari og þetta springi
allt í höndunum á mér.
Ég ræð að minnsta kosti
ekkert við dóttur mína,
svo það er ekkert víst að
ég ráði við heilt kvennalið,“ segir Benedikt kíminn.
baldur@365.is

BENEDIKT
GUÐMUNDSSON

Á leið úr
karlakörfunni í
kvennakörfuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þróttarar notast við styrktaraðilakerfi að danskri fyrirmynd:

Margar hendur vinna létt verk
FÓTBOLTI Þróttarar hafa boðið til

nýbreytni í samningum félagsins
við styrktaraðila fyrir komandi
knattspyrnusumar sem hefst nú
um helgina. Félagið hefur komið
á fót verkefni sem nefnist Bandalagið og er regnhlífakerfi fyrir
marga smærri styrktaraðila í stað
þess að fá einn stóran styrktaraðila fyrir félagið.
Ásmundur Vilhelmsson, formaður knattspyrnudeildar Þróttar,
segir þetta gert að danskri fyrirmynd. „Við höfum lengi verið
í samstarfi við Herfölge í Danmörku og það félag hefur notast við álíka kerfi í nokkur ár og
reynst vel.“
Í stað auglýsingar frá fyrirtæki á búningi Þróttar verður nú
merki Bandalagsins. Fljótlega
verður vefsíðunni bandalagid.is
hleypt af stokkunum og verður
það einn vettvangur þeirra fyrir-

tækja sem vilja auglýsa sig með
þeim hætti.
„Fyrirtæki fá einnig auglýsingaskilti á vellinum og félagssvæði, merki á viðtalsveggi og
þannig mætti áfram telja,“ segir
Ásmundur.
Hann segir að félaginu hafi
gengið vel að fá fyrirtæki til að
ganga í Bandalagið. „Það er ótrúlegt hvað stjórnendur fyrirtækja
hafa tekið hugmyndinni vel.
Þarna er líka vettvangur fyrir
minni fyrirtæki að auglýsa sig
á þessum vettvangi og þeim gefinn kostur á að taka þátt í ýmsum
skemmtilegum verkefnum með
okkur. Það geta allir verið með,
pípulagningarmenn og hárgreiðslustofur.“
Nánari upplýsingar um verkefnið verður hægt að nálgast á
bandalagid.is.
- esá

STÓRU FYRIRTÆKIN VÍKJA Merki

Bandalagsins mun prýða búninga
Þróttara nú í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÚRSLIT
N1-deild karla:
Valur-Haukar

25-33 (15-16)

Mörk Vals (skot): Heimir Örn Árnason 6 (10),
Davíð Ólafsson 5 (6), Elvar Friðriksson 4/1 (9/1),
Hjalti Þór Pálmason 4 (11), Arnór Þór Gunnarsson
3/2 (6/3), Orri Freyr Gíslason 1 (2), Markús Máni
Michaelsson 1 (2), Hjalti Gylfason 1 (3), Ernir
Hrafn Arnarson (1).
Varin skot: Ólafur Gíslason 12 (44/3, 27%),
Pálmar Pétursson 0 (1/1).
Hraðaupphlaup: 6 (Davíð 3, Elvar 1, Arnór Þór
1, Hjalti 1).
Fiskuð víti: 4 (Ingvar 1, Heimir Örn 1, Arnór Þór
1, Hjalti 1).
Utan vallar: 4 mínútur.
Mörk Hauka (skot): Gunnar Berg Viktorsson 7/4
(7/4), Andri Stefan 6 (8), Freyr Brynjarsson 5
(8), Sigurbergur Sveinsson 5 (11), Kári Kristján
Kristjánsson 4 (5), Elías Már Halldórsson 3 (5),
Stefán Rafn Sigurmannsson 2 (2), Einar Örn
Jónsson 1 (4).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 23 (43/2,
53%), Gísli Guðmundsson 0 (5/1).
Hraðaupphlaup: 8 (Freyr 3, Elías Már 3, Sigurbergur 1, Stefán Rafn 1).
Fiskuð víti: 4 (Freyr 1, Andri 1, Sigurbergur 1, Kári
Kristján 1).
Utan vallar: 8 mínútur.
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson.
Höfðu fín tök á erfiðum leik.

KÁTIR Andri og Aron Kristjánsson þjálfari

fagna saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Andri Stefan:

Við erum sannir meistarar
HANDBOLTI Andri Stefan, leik-

stjórnandi Hauka, sagði fyrir
leikinn að sannir meistarar sigri
á útivelli og stóð við stóru orðin.
„Sannir meistarar, það er það
eina sem ég get sagt. Þetta er
geðveikt. Við ætluðum að klára
þetta og vorum allan leikinn á
undan og mér fannst þetta aldrei
í hættu. Við gátum alltaf gefið
meira í,“ sagði Andri í leikslok.
„Það gekk flest upp og skotin
voru inni. Óli varði smá á tímabili
en þá fórum við að skjóta betur.
Reynslan var í liðinu og það var
allt til staðar til að vinna titilinn.“
Mikið hefur verið talað um
vægi heimavallarins í úrslitaeinvíginu en Haukar gáfu því langt
nef með því að sigra tvo af þremur útileikjum sínum í úrslitakeppninni.
„Útivallargrýla þekkist ekki
hjá okkur og við sýndum það.
Valur vann titilinn á okkar velli
fyrir tveimur árum og nú þurftum við að borga þeim það. Tala
nú ekki um að taka sjöunda titilinn á þessum áratug, halda hefðinni áfram. Sjötti titillinn minn,
búinn að ná Jóni Karli og Halldóri Ingólfs,“ sagði kátur Andri
Stefan.
- gmi

Vígið féll og Haukar meistarar
Haukar vörðu í gær Íslandsmeistaratitil sinn í handbolta með öruggum sigri á Val, 33-25, í Vodafone-höllinni. Þar með féll heimavallarvígi Valsmanna sem höfðu ekki tapað þar fyrr í vetur.
HANDBOLTI Haukar úr Hafnar-

firði urðu í gær Íslandsmeistarar
í handbolta karla annað árið í röð
eftir að hafa lagt Val í einvígi um
titilinn. Haukar unnu þrjá leiki í
einvíginu en Valsmenn einn.
Haukar unnu Valsmenn í Vodafone-höllinni í gær, 33-25, og urðu
þar með fyrstir til að leggja Val
á þeirra heimavelli á tímabilinu.
Valsmenn reyndu hvað þeir gátu
til að verja heimavallavígið en
urðu að lokum að játa sig sigraða
fyrir sterkari andstæðingi.
Birkir Ívar Guðmundsson
sýndi og sannaði að hann er með
betri leikmönnum þessa Íslandsmóts en hann varði 23 skot í gær.
Markvarsla hans og varnarleikur Hauka lagði grunninn að sigri
Hafnfirðinga í gær.
Valsmenn misstu marga menn
í meiðsli á lokaspretti tímabilsins og það reyndist þeim dýrkeypt
í gær. Úrræðaleysi liðsins í sóknarleik sínum gegn sterkri vörn
Hauka kristallaðist í síðari hálfleik. Haukar gengu einfaldlega á
lagið og stungu af undir lok leiksins. Mestur varð munurinn níu
mörk.
Haukar komust fjórum mörkum
yfir eftir tólf mínútna leik og náðu
heimamenn aldrei að jafna metin
eftir það. Þeir voru þó ekki langt
undan og fengu þónokkur tækifæri
til að koma sér vel inn í leikinn á
nýjan leik. En ávallt strandaði liðið
á varnarleik Hauka eða þá markvörslu Birkis Ívars.
Markús Máni Michaelsson var
fenginn til að taka skóna fram á ný
en því miður sýndi það sig að hann
átti lítið erindi í leikinn enda spilað
takmarkað undanfarin misseri.
Haukarnir keyrðu sóknarleik
sinn áfram á tiltölulega fáum
mönnum framan af en það virkaði
engu að síður ágætlega. Sigurbergur Sveinsson var öflugur og erfitt
að hemja Kára Kristján Kristjánsson á línunni.
Andri Stefan skoraði einnig
mörg dýrmæt mörk en einna áreiðanlegastur var Gunnar Berg Viktorsson. Hann skoraði sjö mörk og
klikkaði ekki á einu einasta skoti.
Hann var einnig gríðarlega öflugur í varnarleik Hauka.

MEISTARAR Einar Örn Jónsson var í
miklum ham í fagnaðarlátunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÁTIR EYJAMENN Eyjamennirnir Kári Kristján Kristjánsson, Gunnar Berg Viktorsson og Arnar Pétursson hafa verið í lykilhlutverki í

meistaraliði Hauka í vetur. Þeir fögnuðu vel og innilega í gær.

„Þetta var virkilega flottur
varnarleikur allan leikinn. Birkir
var ekki með sinn besta leik í fyrri
hálfleik en hann sýndi það og sannaði í seinni hálfleik að hann er öflugur. Eftir að við duttum niður í
sex núll vörn áttu þeir ekki möguleika,“ sagði Aron Kristjánsson,
þjálfari Hauka.
„Mér fannst við vera virkilega
beittir og þegar varnarleikurinn
er góður koma hraðaupphlaupin.
Við vorum staðráðnir í að vinna
þetta á Hlíðarenda og við gerðum
það. Við viljum nota tækifærið og
þakka Valsmönnum fyrir frábært
einvígi og okkar stuðningsmönnum sem fjölmenntu eins og þeir
hafa gert alla úrslitakeppnina.
Þeir eru þeir stuðningsmenn sem
hafa mætt best í allan vetur og vil
ég þakka þeim kærlega fyrir það,“
rétt áður en hann hljóp upp á verðlaunapall til að taka við gullverðlaununum.
Ólafur Haukur Gíslason, markvörður Vals, var ekki eins kátur
með silfrið. „Þetta er gríðarlega
svekkjandi. Ef maður lítur yfir
veturinn þá höfum við verið með
stærsta vælubílinn. Margir verið
meiddir þannig að það er sigur
fyrir okkur að komast svona langt.
Þrátt fyrir það langaði okkur að
vinna og fara í fimm leiki,“ sagði
Ólafur. „Þeir sýndu sinn styrk í
þessu einvígi. Þeir spiluðu mjög
góða vörn og því átti Birkir fjóra
góða leiki. Munurinn á liðunum er
ekki mikill. Þeir ná aftur á móti að
stilla upp nánast sínu sterkasta liði
alla úrslitakeppnina, með menn til-

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SIGURHRINGURINN Fyrrverandi landsliðsmarkvörðurinn Birkir Ívar Guðmundsson

kom heim úr atvinnumennsku og reyndist Haukum drjúgur. Hann leiddi sigurhringinn með Gísla Guðmundssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tölulega heila og í fínu formi. Það
munar um það en þetta er verðskuldað. Þeir eru massívir og
flottir og ég dáist að vörninni hjá
þeim. Ég held að allir markmenn
á Íslandi væru til í að spila fyrir
aftan þessa vörn hjá þeim,“ sagði
Ólafur Haukur að lokum.

Haukar eru verðskuldaðir
sigurvegarar á Íslandsmótinu í
handbolta annað árið í röð. Á endanum var það sá stöðugleiki sem
færði liðinu deildarmeistaratitilinn sem reyndist helsti munur
liðanna í gær.
- esá, gmi

Evrópumeistarar Man. Utd komnir í úrslit Meistaradeildarinnar annað árið í röð:

Arsenal afgreitt á tíu mínútum
FÓTBOLTI Arsene Wenger, stjóri

Arsenal, var með fögur orð í garð
sinna manna fyrir leikinn gegn
Man. Utd í gær en það reyndust
orðin tóm. Man. Utd var miklu
betra og vann öruggan 1-3 sigur.
Man. Utd mun því verja Evrópumeistaratitil sinn í Róm 27. maí
næstkomandi. Það gæti orðið endurtekning á úrslitaleik síðasta árs
því andstæðingurinn verður annaðhvort Chelsea eða Barcelona
sem mætast í kvöld.
Það tók United-menn ekki nema
rúmar tíu mínútur að ganga frá
einvíginu í gær. Ji-Sung Park kom
þeim yfir eftir átta mínútna leik og
aðeins þrem mínútum síðar kom
Cristiano Ronaldo sínum mönnum í 0-2 með marki beint úr aukaspyrnu af 40 metra færi.
Leikmenn Arsenal voru slegnir

og rönkuðu aldrei við sér. United hefði hæglega getað bætt við
mörkum í hálfleiknum en heimamenn sluppu með skrekkinn.
Ronaldo kom United í 0-3 þegar
tæpur hálftími lifði leiks. Þegar
stundarfjórðungur var eftir af
leiknum gerðist umdeilt atvik. Þá
dæmdi hinn ítalski Roberto Rosetti vítaspyrnu á Darren Fletcher
sem var afar strangur dómur. Sá
ítalski lét ekki þar við sitja heldur
sýndi hann Skotanum einnig rauða
spjaldið þannig að hann verður í
banni í úrslitaleiknum.
Robin Van Persie skoraði örugglega úr vítinu en nær komst Arsenal ekki. Arsenal-liðið olli gríðarlegum vonbrigðum í gær. Lykilmenn
liðsins voru algjörlega heillum
horfnir. Vörnin úti á þekju og sóknarþunginn nákvæmlega enginn.

United spilaði eins og sá sem
valdið hefur. Beittir, þéttir, skynsamir og hættulegir. Ronaldo fór á
kostum og réðu varnarmenn Arsenal ekkert við hann.
„Ég er kominn í mitt besta form.
Mér hefur liðið virkilega vel í síðustu leikjum og fundið að ég er
kominn í rétta formið. Þetta er
mikilvægasti tími tímabilsins og
bestu leikirnir eru eftir,“ sagði
Ronaldo kátur eftir leikinn í kvöld
en 40 metra aukaspyrnumark hans
var hápunktur leiksins.
„Það var erfitt að verjast þessu
skoti því það var nokkurt flökt á
boltanum. Annars geri ég alltaf mitt besta til þess að skora og
þetta var gott mark,“ sagði Ronaldo og bætti við að hann vorkenndi Fletcher að missa af
úrslitaleiknum.
- hbg

GULLDRENGUR Cristiano Ronaldo skoraði tvö mörk í gær. Hann fagnar hér auka-

spyrnumarki sínu sem kom af 40 metra færi.
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VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN UM SAMTAL Í HLJÓÐVARPI

> Woody Allen

Máttur hins talaða orðs milli manna

SJÓNVARPIÐ

18.30

Chelsea – Barcelona,

STÖÐ 2 SPORT

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Ljóta Betty (Ugly Betty) Banda-

▼

beint

ar teiknimyndir, Nýi skóli keisarans.

rísk þáttaröð um venjulega stúlku sem er
ráðin aðstoðarkona kvennabósa sem gefur
út tískutímarit í New York.

19.50

X-Files

STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Svipmyndir af myndlistarmönnum - Thorbjørn Sørensen (Portraits of
Carnegie Art Award 2008) Í stuttum þáttum er brugðið upp svipmyndum af myndlistarmönnum sem tóku þátt í Carnegie Art.
21.05 Óþekktarormur (Little Devil) (1:3)
Bresk framhaldsmynd í þremur þáttum.
Ollie, sem er tíu ára, heldur að ósætti foreldra sinna sé honum að kenna og reynir því að vera þægur. Þegar það breytir engu
reynir hann alvöruóþægð.
22.00 Tíufréttir
22.20 Ungir evrópskir tónlistarmenn

20.00

Gossip Girl

STÖÐ 2

Upptaka frá Evrópukeppni ungra einleikara
sem fram fór í Vínarborg í fyrra.

00.05 Fréttaaukinn (e)
00.40 Kastljós (e)
01.20 Dagskrárlok

20.10

Top Chef SKJÁREINN

08.00 My Date with Drew
10.00 Matilda
12.00 Scoop
14.00 Tenacious D in The Pick of
Destiny

16.00 My Date with Drew
18.00 Matilda
20.00 Scoop Gamanmynd um blaðakonu sem sem fær upplýsingar um óupplýst morðmál.

20.15

Ljóta Betty

SJÓNVARPIÐ

22.00 Lady in the Water
00.00 Vanity Fair
02.15 From Dusk Till Dawn 2
04.00 Lady in the Water
06.00 Little Miss Sunshine

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Jamie Oliver: Australian
10.20 Project Runway (12:15)
11.05 The Amazing Race (12:13)
11.50 60 mínútur
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (183:260)
13.25 Newlywed, Nearly Dead (5:13)
13.55 E.R. (11:22)
14.50 The O.C. (21:27)
15.40 Barnatími Stöðvar 2 BeyBlade,
Litla risaeðlan, Stóra teiknimyndastundin og
Leðurblökumaðurinn.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar Lífið í Ramsey-götu
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru
íbúar þar einkar skrautlegir og skemmtilegir.

17.58 Friends (24:24) Við sýnum nú vel
valinn þátt af Vinum.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (7:22) Útgöngu-

SKJÁREINN
07.00 Arsenal - Man. Utd. Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.
08.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk
16.00 Arsenal - Man. Utd. Útsending
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

17.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

18.00 Meistaradeild Evrópu - Upphitun

18.30 Chelsea - Barcelona Bein útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.

20.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk
21.00 Upphitun Hitað upp fyrir Úrvalsdeild karla. Íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport
rýna í sumarið framundan ásamt sérfræðingum.

22.00 Chelsea - Barcelona Útsending
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

23.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk
00.00 Poker After Dark
00.45 Ultimate Fighter - Season 9 Allir
fremstu bardagamenn heims mæta til leiks
og keppa um titilinn The Ultimate Fighting
Champion.

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.30 Káta maskínan (13:13) (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
12.00 Káta maskínan (13:13) (e)
12.30 Óstöðvandi tónlist
18.05 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.50 The Game (4:22) Bandarísk gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.
19.15 Ljósmyndaleikur Iceland Express (5:5) (e)
19.20 Nýtt útlit (8:11) (e)
20.10 Top Chef (9:13) Bandarísk raun-

veruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa
að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu. Nú reynir á listræna hæfileika kokkanna. Kokkarnir velja sér lit og nota hann
sem meginþema í réttinum sínum. Stóra
verkefnið er að útbúa sjö rétta máltíð fyrir
stjörnugesti og sækja innblástur í dauðasyndirnar sjö.

21.00 America’s Next Top Model
(7:13) Að þessu sinni reynir á leiklistarhæfileika stúlknanna og Idol-stjarna kemur þeim
í opna skjöldu.

bann vegna mengunar, félagsráðgjafi sem
reynir að fá Simpson-fjölskylduna til að vinna
saman og eiginkonurnar frá Las Vegas eru
meðal efnis í þættinum að þessu sinni.

21.50 90210 (18:24) Bandarísk unglingasería sem slegið hefur í gegn í Bandaríkjunum. Ryan reynir að róa Silver eftir viðbrögðin við myndbandinu hennar en hún hverfur
sporlaust áður en hann getur hjálpað henni.
Kelly og Ryan gera örvæntingarfulla leit að
Silver og óttast að eitthvað slæmt hafi gerst.

20.00 Gossip Girl (14:25) Þættir sem
eru byggðir á samnefndum metsölubókum
og fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka sem
búa á Manhattan í New York.

22.40 Jay Leno
23.30 Leverage (3:13) (e)
00.20 Óstöðvandi tónlist

▼

15.15 Talið í söngvakeppni (2:3) (e)
15.45 Alla leið (3:4) (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Púkka (8:26)
17.55 Gurra grís (87:104)
18.00 Disneystundin Alvöru dreki, Sígild-

í hljóðvarpsstofu er fengið fólk sem heldur þræði
og vill ræða mál af alvöru: Bæði Hallgrímur Thorsteinsson og Hjálmar Sveinsson fengu þannig
gesti til sín beggja megin hádegis á laugardag.
Og ef bærilega er haldið um þráðinn má hafa af
þess háttar tali gaman þótt margt sé spámannlegt um þessar mundir og ekki allt byggt á víðum
grunni, heldur hrönglað upp á smáfuglspori og
því valt ef gerir vind.
Því er það til huggunar að Ríkishljóðvarpið
getur í sínu tapi upp á tvær milljónir á dag gripið
til þess ráðs að auka samtöl milli fólks.
Fyrir utan að láta fleiri yfirmenn ganga í störf
þula: Ég bíð spenntur að heyra útvarpsstjórann
lesa auglýsingar í hádeginu á Gufunni af þeim
þunga sem honum er eðlislægur.

▼

MIÐVIKUDAGUR

Fyrir hartnær tuttugu árum greip nútíminn
íslenskan hljóðvarpsrekstur og þeirri hugsun
var varpað fyrir róða að almenningur hefði
athyglisgáfu til að halda úti hlustun í lengri tíma
en fimm mínútur. Gjammið kom í stað lesinna
kynningartexta og gikkirnir mættu á svæðið og
tömdu sér fljótt þann sið að tala rosalega hratt
og með skrykkjum eftir því hvað þeir voru að
gera annað. Þetta voru áreynslumiklir tímar og
mikið rembst. Ef einhver veit ekki hvað um er
rætt þarf ekki annað en snúa miðinu á fm-inu.
Þar er nóg af óðamálafólki að þvaðra um ekki
neitt.
Stöku þættir eru þó enn til sem trúa á mátt
samræðunnar og nær þriggja tíma törn á laugardag minnti mann á það að ná má betri áttum ef

▼

„Ég hef það á tilfinningunni að góða fólkið sofi
betur á næturnar en það slæma njóti þess
betur að vera vakandi.“
Allen skrifaði handritið og leikstýrði
myndinni Scoop auk þess sem hann
fór með eitt hlutverkið. Stöð 2 bíó
sýnir myndina í kvöld.

20.45 Grey‘s Anatomy (20:24)
21.30 Day of Destruction Seinni hluti.
Þegar mesti stormur sem sögur fara af leggur
Bandaríkin í rúst og voldugasta þjóð stendur varnarlaus gegn hrikalegum náttúruhamförum eru aðeins örfáir sem geta bjargað
málunum.

22.55 Sex and the City (6:18) Fjórar vinkonur eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og kunna vel að meta hið ljúfa líf í
hátískuborginni New York.

00.05 E.R. (11:22)
00.50 Sjáðu
01.20 Te doy mis ojos (Take My Eyes)
03.05 Uninvited (4 Inyong shiktak)
05.10 Fréttir og Ísland í dag

BROIL KING
SOVEREIGN 90
Vn. 076 987783

Fullt verð 129.900 kr.

16.50 Wigan - Bolton Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

19.30 Markaþáttur Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.
20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu
atvikin á einum stað.
21.35 Leikur vikunnar
23.15 Middlesbrough - Man. Utd. Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Lífsblómið Í umsjón Steinunnar
Önnu Gunnlaugsdóttur. Rætt verður um
heilsu og líkamsbyggingu við Berg Konráðsson og Katrínu Sveinsdóttur kírópraktora.

21.00 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson
ræðir um pólitískt landslag Íslands.

21.30 Ákveðin viðhorf Gunnhildur Steinarsdóttir og Draupnir Rúnar Draupnisson
ræða við Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðing og Heru Björk Þórhallsdóttur söngkonu um evrópsku söngvakeppnina.

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
Ljóta Betty (Ugly Betty)

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 20.15
STÖÐ 2 KL. 20.45
Grey’s Anatomy
Fimmta sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi
snýr aftur eftir stutt hlé.
Dramatíkin hefur sjaldan verið jafn mikil en líf
læknanna ungu hefur tekið
stakkaskiptum í þessari
þáttaröð. Veikindi Izzy hafa
sett mark sitt á hópinn og
með þeim hafa mörkin milli
lækna og sjúklinga orðið
óljósari en áður. Samband
Owens og Christinu hefur verið stormasamt, en Owen er þjakaður af áfallaröskun eftir Íraksstríðið. Meredith og Derek reyna að plana brúðkaup á milli
stríða og fá þau óvænta hjálparhönd.

Sjónvarpið byrjar í kvöld að sýna nýja
þáttaröð um Betty sem vinnur sem
aðstoðarkona
Daniels
Meade hjá
tískutímaritinu Mode.
Það er ekki
auðvelt fyrir
venjulega
stúlku að
passa inn
í þennan
heim glamúrs og tísku en Betty hefur gengið
bærilega fram til þessa og það verður
spennandi að sjá hvernig henni reiðir
af á næstunni.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Höfuðlausn
15.30 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pipar og salt
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Sumarraddir
23.10 Krossgötur
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

▼

16.30 Sjáðu
17.00 Hollyoaks (182:260)
17.25 Hollyoaks (183:260)
17.50 X-Files (10:24)
18.35 Seinfeld (11:22)
19.00 Hollyoaks (182:260)
19.25 Hollyoaks (183:260)
19.50 X-Files (10:24) Fox Mulder trúir
á meðan Dana Scully efast er þau rannsaka
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.35 Seinfeld (11:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 Fréttir Stöðvar 2
endursýndar frá því fyrr í kvöld.

22.00 Bones (9:26) Dr. Temperance
„Bones“ Brennan, réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum. Brennan og rannsóknarlögreglumaðurinn Booth vinna vel saman en spennan milli
þeirra hefur verið að magnast allt frá upphafi þáttanna og stóra spurningin hvort þau
komi nokkurn tímann til með að enda uppi
sem par.

22.45 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.
23.15 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það
heitasta í bíóheiminum.

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 the
Third 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 the Third 19.10 The Inspector Lynley
Mysteries 20.00 The Chase 20.50 Blackadder
the Third 21.20 My Hero 21.50 The Chase 22.40
Jonathan Creek 23.30 Jonathan Creek
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00.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del
11.30 Ønskehaven 12.00 Det lille hus på prærien
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update
- nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 14.00 Pigerne
Mod Drengene 14.30 Monster allergi 14.55
Svampebob Firkant 15.15 Isa‘s Stepz 15.30 Skæg
med tal 15.55 Gurli Gris 16.00 Aftenshowet
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet
med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 18.00
Søren Ryge præsenterer 18.30 Testen 19.00
TV Avisen 19.25 Penge 19.50 HåndboldOnsdag
20.30 HåndboldOnsdag 20.35 SportNyt 21.25
OBS 21.30 Onsdags Lotto 21.35 Taggart

10.00 NRK nyheter 10.10 Brennpunkt 11.00
NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 Danske
vidundere 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 Lille Prinsesse 16.10
Postmann Pat - Spesialpakkeservice 16.25 Livet
på landet 16.35 Mamma Mirabelle viser dyregåter
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Forbrukerinspektørene 18.00 Eventyret om Thea
Foss 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.40 Vikinglotto 19.45
Sporløst forsvunnet 20.30 Migrapolis 21.00
Kveldsnytt 21.20 Vår aktive hjerne 21.50 Lov og
orden. New York 22.35 The Wire 23.30 Kulturnytt
23.40 Du skal høre mye jukeboks

Nýjung með bláberjum
KEA skyrdrykkirnir með náttúrulegum agavesafa hafa sannarlega slegið í gegn.
Nú bætist í hópinn ný bragðtegund - KEA skyrdrykkur með bláberjum. Bláber eru ein helsta
uppspretta andoxunarefna sem styrkja ónæmiskerfið og eru góð vörn gegn sjúkdómum.
Án hvíts sykurs. Án sætuefna. Með náttúrulegum agavesafa. Veldu eitthvað hollt og bragðgott.

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Mäklarna 10.35 En ljusglimt i
mörkret 11.05 Oraklen 11.55 Citronträd och motorolja 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Hedebyborna 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 Uppdrag
Granskning 19.00 Sommer 20.00 Entourage
20.25 Simma lugnt, Larry! 20.55 Kulturnyheterna
21.10 Draknästet 22.10 Sändningar från SVT24

KE A skyrdrykkur

f yrir heilb rig ð an líf sstíl

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Skjólstæðingur Sveppa með kók í Brasilíu

Það er Grænn kostur enda stutt
frá þar sem ég bý. Réttirnir þar
hafa aldrei klikkað en ef svo
ólíklega væri þá er alltaf hægt
að kaupa spínatkökuna.“
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hann var ekki í neinu rugli. Þetta
er ágætis náungi,“ segir Sveppi.
Og honum er brugðið: „Auðvitað
bregður manni alltaf þegar maður
heyrir af Íslendingum í brasilísku
fangelsi.“
Í það minnsta einn
annar sem hefur gert
góða hluti í raunveruleikaþáttum
á vegum Stöðvar
2 hefur komið

Raggi Turner
var í miklu
uppáhaldi hjá
Strákunum, opinn og
skemmtilegur og fékk
fínar hugmyndir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Handknattleikskappinn Logi Geirsson sýndi af sér fádæma kunnáttu
í rómantík á tónleikum Lionel Richie nýverið. Bandaríski söngvarinn
hélt tónleika á heimaslóðum Loga í Þýskalandi og
fór leikmaðurinn ásamt
sinni heittelskuðu,
körfuknattleikskonunni Ingibjörgu
Elvu Vilbergsdóttur.
Logi greinir frá því á
heimasíðu sinni að
myndatökumenn hafi
myndað frægt fólk
ásamt betri helmingnum og varpað
þeim á stóra skjái. Loga þótti þeir
nú ekki kunna sig í kastljósinu
og þegar myndavélin beindist að
honum smellti landsliðsmaðurinn
kossi á konuna sína. Brutust út svo
mikil fagnaðarlæti að sjálfur Richie
leit upp af píanóinu til að sjá hver
hefði stolið af honum senunni.

í mörgum tilfellum toppmódel enda
gengu þær í fyrirsætustörf samhliða
öðrum störfum. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra er önnur frá
vinstri á myndinni.
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LÁRÉTT
2. löngun, 6. kraðak, 8. fyrirboði, 9.
duft, 11. óður, 12. svartur (um hross),
14. glaður, 16. átt, 17. atvikast, 18.
ílát, 20. bardagi, 21. fugl.
LÓÐRÉTT
1. bumba, 3. þys, 4. tungumál, 5. lítill
sopi, 7. hver og einn, 10. blund, 13.
tangi, 15. samstæða, 16. sjáðu, 19.
tveir eins.
LAUSN

SIGURGEIR ORRI: LOFTLEIÐAFLUGFREYJUR VORU ALGJÖRAR SKVÍSUR

Jóhanna forsætisráðherra
mynduð hálfnakin í gufubaði

LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. ys, 4. spænska,
5. tár, 7. sérhver, 10. lúr, 13. nes, 15.
sett, 16. sko, 19. rr.
LÁRÉTT: 2. lyst, 6. ös, 8. spá, 9. mél,
11. ær, 12. brúnn, 14. hress, 16. sv,
17. ske, 18. ker, 20. at, 21. orri.

„Það var ekki fyrr búið að hengja
Ungfrú Ísland borðann um háls
þeirra en búið var að ráða þær til
Loftleiða,“ segir Sigurgeir Orri
Sigurgeirsson kvikmyndagerðarmaður.
Á föstudaginn verður heimildarmynd hans um Loftleiðir frumsýnd en við gagnaleit fyrir myndina rak á fjörur Sigurgeirs Orra
einstæða mynd. Hún sýnir fjórar
föngulegar ungar konur í gufubaðinu á Hótel Loftleiðum. Ein þessara fyrirsæta er Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra Íslands.
Eftir því sem næst verður komist er
einsdæmi að til sé mynd af forsætisráðherra nokkurs þjóðlands við
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við sögu í hliðstæðu máli en það
er að sjálfsögðu Kalli Bjarni sem
sigraði í Idolinu á sínum tíma. - jbg

LEITIN AÐ
STRÁKUNUM

JÓHANNA OG FLEIRI FLUGFREYJUR Í
GUFUBAÐI Flugfreyjur Loftleiða voru

14

18

Sveppa og Audda. Þannig var að
þegar Stöð 2 efndi til raunveruleikaþáttanna Leitin að Strákunum árið 2007 var Ragnar, sem
kallaði sig Ragga Turner, einn
þátttakenda en milli hundrað
til tvö hundruð gáfu sig fram.
Raggi átti góðu gengi að fagna
í þáttunum og naut mikillar
velvildar þeirra Sveppa, Audda
og Péturs Jóhanns. Náði 5. eða
6. sæti ef Sveppi man þetta rétt
en þættirnir gengu út á að finna
arftaka þremenninganna til að
stjórna skemmtiþætti í sama
anda og Strákarnir voru og eru.
„Hann var góður í þáttunum. Og
helvíti hress. Of hress? Að hann
hafi verið á einhverju? Þetta
var náttúrlega 2007 en neinei,

5

8

10

RAGGI TURNER Í Leitinni að

Strákunum. Sveppi telur að
kókaínsmygl Ragga sé líklega
hans sísta hugmynd.

Anna Svava Knútsdóttir leikkona.

1

„Djöfuls vesen er þetta. Hann
var náttúrlega með útlitið,
opinn og skemmtilegur og fékk
fínar hugmyndir. En þetta
telst líklega sísta hugmyndin hans,“ segir Sveppi.
Ragnar Erling Hermannsson, hinn tuttugu
og fjögurra ára gamli Íslendingur sem tekinn var á flugvelli í Brasilíu á leið til Spánar með sex kíló af kókaíni,
og var mjög til umfjöllunar
í fréttum í gær, er góðkunningi sjónvarpsstjarnanna

JÓHANNA Í DAG Einhver myndi kannski

segja að hennar tími, svo vísað sé í frægt
slagorð forsætisráðherra, sé fyrir löngu
kominn þegar hún taldist í hópi föngulegustu kvenna landsins í starfi sveipuðu
ævintýraljóma.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

fyrirsætustörf með handklæði um
sig miðja í gufubaði. Fréttablaðið
auglýsir eftir upplýsingum þar um

ef þær finnast. „Já, þetta er skondin
mynd. Ég veit ekki hver tók myndina né nákvæmlega hvenær hún er
tekin. En Jóhanna Sigurðardóttir
var flugfreyja hjá Loftleiðum í átta
ár frá árinu 1962.“ Að sögn Sigurgeirs Orra er að öllum líkindum um
að ræða auglýsingamynd sem tekin
er fyrir Hótel Loftleiðir. Flugfreyjurnar voru (og eru) algerar skvísur.
Toppmódel. Enda var starfið sveipað miklum ævintýraljóma. „Þetta
voru fyrirsætur. Flestar hverjar
alveg gullfallegar. Það eru alltaf
miklu fleiri sem sækja um að starfa
sem flugfreyjur en fá. Enda býður
starfið upp á ferðalög og allskonar
skemmtilegheit.“ jakob@frettabladid.is

Jóhanna Guðrún fer nú mikinn í
Moskvu og heillar alla upp úr skónum. Lagið Is it True þykir nokkuð
grípandi og Eurovision-spekúlantar
sem safnast hafa saman til höfuðborgar Rússlands eru sammála
um að Jóhanna gæti náð góðum
árangri. Til að tryggja að sem flestir
geti skilið textann við lagið hefur
það verið þýtt yfir á spænsku og
frönsku auk rússnesku. Og svo er
víst þýska útgáfan væntanleg.
Og ögn meira af Eurovision því yfirvöld í Moskvu eru logandi hrædd
vegna yfirlýsinga samkynhneigðra
aktivista um að halda Slavic Pride,
nokkrum klukkustundum fyrir
sjálft úrslitakvöldið. Heimspressan
fylgdist grannt með þessu máli í
gær en töluvert er síðan Fréttablaðið greindi frá þessum áformum.
Ekki er langt síðan
samkynhneigð var
ólögleg í Rússlandi
en réttarstaða
homma og lesbía
verður seint talinn ásættanleg
þar í landi. - fgg

Ásdís Rán spennt fyrir Tyrklandi
Ásdís Rán Gunnarsdóttir kveðst ekki kvíða því að
flytja frá Búlgaríu ef eiginmaðurinn Garðar Gunnlaugsson skiptir um knattspyrnulið. Eins og alþjóð
veit hefur Ásdís á skömmum tíma skapað sér nafn
þar í landi.
Fram kom í viðtali við Garðar í Morgunblaðinu að
hann hefði hug á að komast frá Búlgaríu og reyna
fyrir sér á nýjum slóðum. Garðar hefur ekki átt fast
sæti hjá liði sínu, CSKA frá Sofíu, en eiginkonan,
Ásdís Rán, hefur hins vegar heillað búlgörsku þjóðina upp úr skónum.
Ásdís var stödd á Íslandi þegar Fréttablaðið náði
tali af henni, nánar tiltekið í Bónus. Hún sagðist
ekki hræðast flutninga ef af yrði. Slíkt væri bara
hluti af fótboltalíferninu. „Nei, og svo yrði ég örugglega með aðsetur í Búlgaríu enda er ég komin með
ansi umsvifamikið fyrirtæki þar,“ segir Ásdís.
Hún telur tækifæri Garðars helst leynast í Grikklandi og Tyrklandi og þykir líklegt að þar myndu
ekkert síður opnast nýjar dyr fyrir sig. „Og svo er
ég líka mikil ævintýramanneskja þannig að þetta
væri ekkert hræðilegt,“ segir Ásdís.
Nú standa yfir tökur á búlgörskum raunveruleikaþáttum um eiginkonur fótboltakvenna þar í landi.
Og Ásdís er að sjálfsögðu meðal gesta. „Þeir eru að

HRÆÐIST EKKI NEITT Þrátt fyrir að Ásdís Rán hafi tekið Búlgaríu

með trompi hræðist hún ekki brottflutning frá landinu. Hún
yrði enn með aðsetur í landinu.

koma með mér í myndatökur og fylgjast með daglega lífinu hjá mér og börnunum,“ segir Ásdís. - fgg
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BAKÞANKAR

Ný lausn í heimabanka Byrs

Kolbeins
Óttarssonar Proppé

Hið daglega val

A

ð tilheyra þjóð er dagleg
atkvæðagreiðsla. Það fannst í
það minnsta franska trúarbragðafræðingnum Ernest Renan seint
á þarsíðustu öld. Mitt í þjóðernishræringum Evrópu í lok 19. aldar
var Frakkinn á þeirri skoðun að
það að tilheyra þjóð væri val; ekki
söguleg eða menningarleg staðreynd. Þessa póstmódernísku
hugsun Renans er ágætt að hafa í
huga nú um mundir, þar sem síst
ber minna á þjóðernisumræðu nú
en þá.

Þú getur sparað
milljooo.ooonir
með niðurgreiðslu
íslenskra lána!

GRUNNURINN á bak við þessa
hugsun er ekki sá að einn daginn
vöknum við upp og ákveðum að
verða Frakkar, Ítalir þann næsta
og svo aftur Íslendingar. Hér er
verið að undirstrika það að þjóðin
sjálf er ímyndað samfélag, líkt og
annar fræðimaður orðaði það, og
það að tilheyra henni er því nokkurs konar val. Það er ekki greipt
í stein hinnar óbreytanlegu tilveru að sá sem eitt sinn tilheyrir
einum hópi, geti ekki síðar tilheyrt
öðrum.

UMRÆÐAN nú um mundir hefur
hins vegar orðið til þess að menn
hafa aftur grafið sig ofan í skotgrafir þjóðernishyggjunnar. Eða
kannski grafið sig enn dýpra
en áður, því aldrei komumst við
alveg upp úr þeim. Nú nota menn
hvar í litrófi stjórnmálanna sem
er þjóðernisleg hugtök í rökræðum; tilfinningin fyrir ættjörðinni
er orðin pólitísk röksemd eins og
tíðkaðist löngum.

- það er fjárhagsleg heilsa!

ekki síst á meðal vinstrimanna,
að samhygð á meðal manna hvar
sem þeir væru á jarðarkringlunni
væri mikilvægari en sérhagsmunir
skilgreindra hópa, svo sem þjóða.
Alþjóðahyggja var það kallað og
dró menn þvert yfir hálfan hnöttinn til að berjast fyrir hugsjónum
sínum. Í spænsku borgarastyrjöldinni voru menn ekki að berjast
fyrir spænsku landsvæði, heldur
hugsjónum alþjóðar.

DYNAMO REYKJAVIK

SÚ hugsun var eitt sinn ríkjandi,

KANNSKI væri betur fyrir okkur

MANNÚÐ er fallegt orð en mun
fallegri hugsjón.

Milljóna sparnaður með 10.000 króna aukagreiðslu á mánuði
Tökum sem dæmi 11 milljón króna verðtryggt íbúðalán sem tekið var í september
2007. Með því að greiða 10.000 krónur aukalega á mánuði, sparast 10.671.376
krónur á lánstímanum. Miðað er við 6% vexti og 5% verðbólgu á 40 ára lánstíma.
Aukagreiðslan bætist við mánaðarlega afborgun og lækkar höfuðstól lánsins.
Höfuðstóllinn lækkar hraðar en upphaﬂegar afborganir gera ráð fyrir og við það
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GÓÐAN DAG!
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri
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Hádegi

Sólarlag
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Heimild: Almanak Háskólans

Það er einfaldara en þú heldur!
Einföld aðgerð í heimabanka Byrs þér að kostnaðarlausu

Fyrir

Í dag er miðvikudagurinn 6. maí,
126. dagur ársins.

sparast milljónir í vaxtakostnaði og verðbótum.

93,5

Fjárhæðir í milljón ISK

komið ef við horfðum til þessara
hugsjóna á ný. Að í alþjóðlegum
viðræðum við aðrar þjóðir eða
þjóðabandalög notuðum við ekki
endilega orðræðu Jónasar frá
Hriflu eða sæktum í brunn sjálfstæðisbaráttunnar. Að þegar við
horfðum upp á að einhver frá fjarlægu heimshorni vildi setjast hér
að væri mannúðin framar í forgangsröðinni en almenn óþægindi
eða áhyggjur af ástkæra ylhýra
tungumálinu.

Eftir

Stakar eða fastar mánaðarlegar greiðslur
Ekkert uppgreiðslugjald á íslenskum lánum undir 50 m.kr. hjá Byr
Sjáðu hvað þú sparar á byr.is

Nýttu þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf í sparisjóðnum

Lausnir með fjárhagslegri heilsu
Fjármálanámskeið á mannamáli Stöðumatið mitt og Heimilisbókhald Fjármálapróf
Heilsupróf og ráðgjöf Lenging lána Greiðslujöfnun húsnæðislána Fyrirframgreiðsla Lífsvals
Frysting erlendra lána Niðurgreiðsla lána

