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Sérblað um fjármál heimilanna

Dagur án eineltis
Táknræn athöfn
vegna eineltis verður
á Tjarnarbakkanum.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Einkarekinn flugher bíður
eftir ákvörðun stjórnvalda
Hollenska fyrirtækið E.C.A. Program bíður ákvörðunar íslenskra stjórnvalda til að skrá flugflota sinn hér á
landi. Fyrirtækið hyggst leigja út vélar til heræfinga. Forstjóri ECA segist ætla að fjárfesta fyrir 200 milljarða.

Leikur í Djúpinu
Ólafur Darri Ólafsson
mun leika Guðlaug
Friðþórsson í kvikmynd Baltasars
Kormáks.
FÓLK 30

Afréttarinn mikli
„Því miður hefur vantraust á
markaðsöflin lengi verið landlægt
í stjórnmálum á Íslandi,” skrifar
Jón Steinsson.

SUÐURNES Hollenska fyrirtækið
E.C.A. Program bíður pólitískra
ákvarðana íslenskra stjórnvalda
um hvort leyft verði að skrá flugflota fyrirtækisins hér á landi.
Fyrirtækið er með áform um 200
milljarða króna fjárfestingu og vill
meðal annars byggja viðhalds- og
þjónustustöð með á þriðja hundrað íslenskra starfsmanna á Keflavíkurflugvelli. Einkum er horft til
flugvirkja, tölvunarfræðinga og
annars sérþjálfaðs starfsfólks.
Upphaflega stóð til að fram-

Við erum ólíkir fyrirtækjum eins og Blackwater.
Starfsmenn okkar ganga ekki
með byssur.
MELVILLE TEN CATE
FORSTJÓRI E.C.A. PROGRAM

kvæmdir hér á landi hæfust í janúar svo starfsemi fyrirtækisins
gæti hafist í haust. Slíkt gekk hins
vegar ekki eftir. Meðal annars er
áætlað að breyta stóra flugskýlinu

á Keflavíkurflugvelli. Það verkefni mun kosta allt að 4,5 milljarða
króna.
E.C.A. er einkarekið hernaðarfyrirtæki sem starfar við hernaðartengda starfsemi. Fyrirtækið
á meðal annars vopnlausar, rússneskar orrustuþotur sem leigðar
verða til heræfinga og gegna þar
hlutverki óvinahers.
Melville ten Cate, forstjóri
E.C.A. Program, segir næg viðskipti í boði. Meðal viðskiptavina
eru herir NATO-þjóða og ríkja sem

eru hliðholl Vesturlöndum eins og
Japan, Singapúr og Ástralía.
„Við erum hernaðarfyrirtæki
í einkaeigu,“ segir ten Cate. „Við
erum ólíkir fyrirtækjum eins og
Blackwater. Starfsmenn okkar
ganga ekki með byssur.“
E.C.A. hefur rekið flutningaþjónustu víða um heim, meðal annars
í Afganistan og Darfúr. Ten Cate
segir að fyrirtækið selji flugstundir líkt og önnur þjónustufyrirtæki
selji pitsur eða aðra þjónustu.
- pg / sjá síðu 4
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Rannsóknarnefnd Alþingis:

Skýrsla um eða
eftir páskana

Stóð við stóru orðin
José Mourinho sneri aftur
á Stamford Bridge og lagði
þar sína gömlu lærisveina
í Meistaradeildinni.

STJÓRNSÝSLA Skýrslu rannsóknar-

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG
1

1
3
6
5

VÍÐA ÚRKOMA Í dag verða norðaustan 8-15 m/s NV-til en annars
hægari. Víða væta og slydda
eða snjókoma norðanlands en
úrkomulítið vestan til.
VEÐUR 4

Í JÖKULGILI MILLI VONARSKARÐS OG NÝJADALS Einar fékk gott veður í tvo daga og segir það hafa dugað til að réttlæta
ferðina. Spurður um ástæður fararinnar segir Einar að hún hafi verið einungis fyrir upplifunina. Búnaður hans kostar um eina
milljón króna en hann naut stuðnings frá versluninni Fjallakofanum í Hafnarfirði við undirbúning ferðarinnar. Hann dró búnað
sinn og vistir á sleðanum sem er fremst á myndinni.
MYND/EINAR STEFÁNSSON

nefndar Alþingis er að vænta um
eða eftir páska, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Skýrslan átti upphaflega að
koma út í nóvember en þá var
útgáfu hennar frestað fram í
febrúar. Útgáfu hennar var svo
aftur frestað en nú þykir ljóst
að hún kemur ekki út fyrr en í
kringum páska.
Komið hefur fram að prentaða
skýrslan er í níu bindum, rúmar
tvö þúsund síður, og verður
prentuð í um þrjú þúsund eintökum. Þegar er byrjað að prenta
viðauka skýrslunnar en þeir snúa
meðal annars að siðferði, fjölmiðlum og hagsögu.
Skýrslan er prentuð í prentsmiðjunni Odda. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins er
skýrslan eingöngu prentuð um
helgar.
- kh

Einar Stefánsson kom til byggða í gærkvöldi eftir fimmtán daga á hálendinu:

Breytti áætlun vegna snjóleysis
NÁTTÚRA „Það lá alltaf fyrir að það

myndi ráðast af snjólögum hversu
langt ég kæmist,“ segir Einar
Stefánsson, sem kom til byggða
í gærkvöldi eftir fimmtán daga á
hálendinu. Hann lagði upp frá Öxi
á Austurlandi og ætlaði á þremur
vikum að fara á gönguskíðum yfir
Ísland endilangt og enda för sína í
Hrafnsfirði á Vestfjörðum.
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„Það lá fyrir að það yrði allt
snjólaust fyrir vestan svo ég fór
yfir Langjökul í staðinn og niður
í Húsafell og endaði ferðina þar,“
segir Einar. Hann segist hafa
verið mjög óheppinn með veður.
Það hafi rokið í fangið flesta dagana með skafrenning og snjókomu
í kaupbæti.
Það vekur athygli að Einar

hefur ekki stigið á gönguskíði í
þrjá áratugi. Hann gerir þó lítið úr
ferðalaginu og segir fjölda manns
á ferð um hálendið að vetrarlagi
og fátt sérstakt við það.
Einar þakkar félögum sínum,
sem hann kallar bakvarðasveitina
og gættu öryggis hans með því að
vera í stöðugu sambandi meðan á
ferðinni stóð.
- shá

KAUP
HLAUP
17.-21. mars

SPURNING DAGSINS

Haukur, ertu svona hundlatur?
„Nei, bara hundheppinn.“
Haukur Páll Finnson keypti sérsniðinn
bakpoka fyrir tíkina sína, Köru. Í pokanum ber hún ýmsa muni fyrir húsbónda
sinn og léttir honum þannig lífið.

ÉG NEFNI ÞIG Kristjana Milla Thorsteinsson afhjúpaði nafn bónda síns á vélinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stofnanda Loftleiða minnst:

Minning Alfreðs
heiðruð í gær
FLUG Flugakademía Keilis heiðraði minningu Alfreðs Elíassonar, stofnanda Loftleiða, í gær með
því að nefna flaggskip flugflota
síns eftir honum. Það var Kristjana Milla Thorsteinsson, ekkja
Alfreðs, sem afhjúpaði nafnið
á vélinni. Þess var jafnframt
minnst með athöfninni á Reykjavíkurflugvelli að Alfreð hefði
orðið níræður í ár.
Meðal viðstaddra voru samgönguráðherra, gamlir Loftleiðamenn, fjölskylda Alfreðs og
helstu forystumenn íslenskra
flugmála.
- shá

MENNTAMÁL
Skóflustunga tekin
Íbúar Hvalfjarðarsveitar glöddust í gær
þegar tekin var skóflustunga að nýjum
Heiðarskóla sem á að verða tilbúinn
til notkunar fyrir upphaf nýs skólaárs.
Fjölmenni var við athöfnina en það
voru 38 ungir nemendur Heiðarskóla
sem sameinuðust um að taka skóflustungurnar að nýja skólanum.

ORKUMÁL
Bilun hjá Landsneti
Það var bilun á línu Landsnets frá
Búrfelli að Flúðum sem orsakaði að
rafmagn fór af hjá viðskiptavinum
RARIK í Hrunamannahreppi, Biskupstungum og í hluta Skeiða- og
Gnúpverjahrepps um kl. 13 á mánudaginn. Straumlaust var í rúmar tvær
klukkustundir.
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Formaður viðskiptanefndar Alþingis vill svör um árangurstengd laun:

HM í knattspyrnu í sumar:

Spyr um bónuskerfi bankanna

Skotheld vesti
seljast mjög vel

VIÐSKIPTI Lilja Mósesdóttir, formaður viðskiptanefndar Alþingis, hyggst kalla fulltrúa bankanna
og bankasýslu ríkisins á fund
nefndarinnar til að spyrja þá út
í hugmyndir sem uppi eru innan
bankanna um að taka á ný upp bónuskerfi. Þá mun hún einnig lýsa
skoðun nefndarinnar á málinu.
Fréttablaðið greindi frá því
í fyrradag að innan bankanna
stæði til að taka aftur upp árangurstengdar greiðslur til starfsmanna. Spunnust um þetta umræður á Alþingi í gær og létu tveir

KNATTSPYRNA Skotheld vesti kól-

þingmenn Samfylkingarinnar
hörð orð falla í
garð bankanna.
Þeir sögðu að
ef af yrði þyrfti
að skattleggja
greiðslurnar
mjög hátt og
a nnar þei rra
LILJA
vildi að rætt
MÓSESDÓTTIR
yrði hvort ekki
mætti banna slíka bónusa.
Landsbankinn sendi frá sér yfirlýsingu í gærkvöldi þar sem sagði

að umræða um innleiðingu kaupaukakerfis væri algjörlega ótímabær. Ekkert slíkt kerfi hafi verið
tekið upp, bankaráðið hafi ekki
rætt það og engin útfærsla verið
samþykkt.
Hugsanlegt sé að slíkt kerfi verði
að veruleika í árslok 2012 þegar sá
hluti eignasafn bankans sem hugmyndir eru um að muni mynda
kaupaukastofnun hefur verið endurmetinn. Ekkert sé hins vegar
hæft í því að starfsmenn myndu fá
kaupauka fyrir að ganga hart fram
gagnvart skuldurum.
- sh

Stöðva enn nýsmíði
Hrafns í Laugarnesi
Byggingarfulltrúi hefur aftur gert athugasemdir við framkvæmdir við lóðina
á Laugarnestanga 65 þar sem kvikmyndaleikstjórinn Hrafn Gunnlaugsson býr.
Skúr er risinn í flæðarmálinu. Steypuvinna við lóðamörk hefur verið stöðvuð.
SKIPULAGSMÁL Framkvæmdir við

ný mannvirki á og við lóð Hrafns
Gunnlaugssonar, kvikmyndaleikstjóra í Laugarnesi, hafa verið
stöðvaðar.
Starfsmaður byggingarfulltrúans í Reykjavík fór í vettvangskönnun í Laugarnesið um miðjan
febrúar eftir að athugasemd barst
embættinu um að hús hefði verið
steypt upp í fjöruborðinu neðan við
hús Hrafns í Laugarnestanga 65.
„Kom í ljós að framkvæmdir eru
í gangi á staðnum sem ekki eru
leyfi fyrir, en búið er að byggja
skúr eða skýli niðri við flæðarmál. Einnig eru framkvæmdir í
gangi við annað hús út við lóðamörk, en búið er að slá upp fyrir
veggjum og steypa að hluta veggi
og verið er að undirbúa steypu á
gólfi,“ segir í bréfi sem byggingarfulltrúi skrifaði Hrafni fyrr í
þessum mánuði.
Í bréfinu til Hrafns kemur fram
að ekkert byggingarleyfi hafi verið
gefið út fyrir fyrrnefndum framkvæmdum og að engir uppdrættir hefðu borist byggingarfulltrúa.
Honum var því tilkynnt um að
„allar framkvæmdirnar, hverju
nafni sem þær nefnast, hafi verið
stöðvaðar“.
Bréfið til Hrafns var lagt fyrir
síðasta fund skipulagsráðs Reykjavíkur sem staðfesti ákvörðun
byggingarfulltrúans um stöðvun framkvæmda. Hrafn hefur nú
frest til 18. mars til að gefa skýringar á nýsmíðinni í Laugarnesi.
Það er síðan í höndum skipulagsráðs að ákveða framhald málsins, til dæmis hvort mannvirkin
verði fjarlægð á kostnað Hrafns.
Reyndar hefur Hrafn áður lagt út í

umbíska fatahönnuðarins Miguels Caballero seljast sem aldrei
fyrr í aðdraganda heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu sem
verður haldin í Suður-Afríku í
sumar.
Vestin eru nægilega sterk til
að standast vélbyssuskothríð
en þykja einnig svo vel hönnuð
að hægt er að vera í þeim í fínustu kokteilboðum. Leiðtogar á
borð við Barack Obama og Gordon Brown eru sagðir á meðal
viðskiptavina Caballeros.
- fb

Bótasvikahópur nær árangri:

Stórfé sparast
með eftirliti
ATVINNUMÁL Hópur sem vinnur að

því að uppræta bótasvik sparaði
Vinnumálastofnun útgjöld sem
nema á fjórða hundrað milljónum
króna á um þriggja mánaða tímabili. Tugir mála vegna ofgreiddra
bóta verða sendir til innheimtu á
næstu vikum.
Fjögurra manna teymi á
vegum Vinnumálastofnunar var
sett á laggirnar síðasta haust til
að hafa eftirlit með bótasvikum.
Eftirlitsdeildin á gott samstarf
við Ríkisskattstjóra og fleiri
opinberar stofnanir. Um 16.900
manns eru atvinnulausir í dag
en bæturnar nema um 150.000
krónum á mánuði.
- ghh

Nóg að gera hjá lögreglunni:

Þrír undir stýri
í eiturlyfjavímu
LÖGREGLUMÁL Þrír ökumenn voru

NÝTT SKÝLI Í FLÆÐARMÁLINU Hrafn Gunnlaugsson heldur uppteknum hætti og

framkvæmir bæði innan lóðar sinnar og utan án þess að sækja um leyfi hjá borgaryfirvöldum. Eitt nýjasta mannvirkið stendur utan lóðar kvikmyndaleikstjórans í
fjörunni í Laugarnesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓRÆÐ BYGGING Framkvæmdir við þetta

VIÐBÓT Í FLÓRUNA Stöðugt bætist við

sérstaka mannvirki voru stöðvaðar í
febrúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skúlptúrana í grennd við hús Hrafns.

ýmsar ósamþykktar framkvæmdir, bæði innan sinnar eigin lóðar og
utan, án þess að hafa þurft að sæta
því að þær væru rifnar.
„Lóðafrágangurinn hjá honum
er ekki í samræmi við samþykkta
uppdrætti. En það er búið að vera

mikið annríki hjá öllum sem eiga
að vera að fylgjast með þessu,
embætti byggingarfulltrúa og
fleirum,“ útskýrir Magnús Sædal
byggingarfulltrúi.
Ekki náðist í Hrafn Gunnlaugsson í gær.
gar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

teknir um helgina á höfuðborgarsvæðinu fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna. Þetta voru allt karlar, 19-35 ára, en í bíl eins þeirra
fundust fíkniefni. Einn þessara
ökumanna hafði þegar verið
sviptur ökuleyfi.
Þá voru sjö ökumenn teknir
fyrir ölvunarakstur á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Fjórir voru
stöðvaðir í Reykjavík og einn í
Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði en sá á síðasttalda staðnum
var á stolnum bíl. Fimm voru teknir á laugardag og tveir á sunnudag.

SJÁVARÚTVEGUR
Litlu landað á Akranesi
Skessuhorn segir frá því að síðustu
17 árin hafi aldrei verið landað eins
litlum uppsjávarafla á Akranesi og
á síðasta ári. Þetta kemur fram í
yfirliti Fiskistofu. Á síðasta ári komu
13.477 tonn af uppsjávarafla á land á
Akranesi en árið áður komu 26.763
tonn en þetta eru tvö döprustu árin á
þessu tímabili.

Allt á huldu um hvenær sest verður að samningaborði um Icesave að nýju:

Deila um viðræðugrundvöll

Sturtusettin
Handklæðakomin afturofnar
Hitastýrð sturtusett
24.900.kr
með öllu

• Sett fyrir sturtu 13.900.- , 24.900.- og 29.900.• Sett fyrir sturtu og bað 29.900.- og 34.900.-

STJÓRNMÁL Enn hafa engir fundir verið haldnir á milli

íslensku samninganefndarinnar um Icesave og Breta
og Hollendinga. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir að erfiðlega hafi gengið að afmarka
grundvöllinn fyrir áframhaldandi viðræðum. Ekki
standi á Íslendingum.
Lee Buchheit, formaður samninganefndarinnar,
kom við hér á landi í gær. Hann fundaði með fulltrúum stjórnar og stjórnarandstöðu. Steingrímur segir
Buchheit hafa gefið skýrslu um stöðuna og hver yrðu
næstu skref af hálfu Íslendinga. Steingrímur segir
sátt hafa ríkt á fundinum og það sé í höndum samninganefndarinnar hver næstu skref verði. Erfiðar hafi
gengið að koma á fundi en vonast hafi verið til.
Ekki liggur enn fyrir á hvaða samningsgrundvelli
viðræðum verður haldið áfram. Steingrímur segir
Íslendinga helst hafa viljað halda áfram með málið
þar sem frá var horfið.
„Við hefðum helst viljað að menn kæmu að borðinu
og það væri allt og ekkert undir, í þeim skilningi.
Það væri mætt til viðræðna án fyrirfram afmarkana í þeim efnum, en þetta hefur svolítið þvælst fyrir
mönnum.“

FUNDAÐ Lee Buchheit var hérlendis í gær og fundaði um
næstu skref í Icesave.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Deiluaðilar hafa verið í samskiptum þótt ekki hafi
komið til funda. Steingrímur segir ýmislegt hafa
truflað viðræður; fundahöld út af fjárhagsástandi
ýmissa Evrópuríkja og kosningaundirbúningur í Bretlandi og Hollandi, svo dæmi séu tekin. Utanríkismálanefnd Alþingis heldur væntanlega utan til fundar við
utanríkismálanefnd breska þingsins í næstu viku. - kóp

NJÓTTU ÞESS AÐ VERA AÐ HEIMAN
Fólk er sjaldnast heima hjá sér þegar innbrot á sér stað. Með Heimavörn Securitas
er heimilið verndað allan sólarhringinn, allt árið um kring.
Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.

HEIMAVÖRN

Flugumferðarstjórar lögðu fram nýja tillögu og aflýstu verkföllum í dag og á morgun:

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 16.03.2010

125,58

126,18

Sterlingspund

189,63

190,55

Nýju tilboði flugumferðarstjóra hafnað

Evra

171,82

172,78

KJARAMÁL Viðsemjendur flugumferðarstjóra

Dönsk króna

23,087

23,223

Norsk króna

21,411

21,537

Sænsk króna

17,674

17,778

Japanskt jen

1,3848

1,3928

SDR

192,35

193,49

höfnuðu í gær nýrri tillögu að lausn kjaradeilunnar við Flugstoðir ohf. Að því er fram kemur
í tilkynningu frá Félagi flugumferðarstjóra
tók það viðsemjendurna aðeins tíu mínútur að
hafna tilboðinu og segja þeir ljóst að samningsvilji hafi aldrei verið fyrir hendi. Hótun
stjórnvalda um lögbann á verkfallsaðgerðir
þeirra kunni að reynast tvíeggjað sverðþ
Þegar tilboðið var lagt fram aflýstu flugumferðarstjórnarnir um leið boðuðum fjögurra
stunda verkföllum sem standa áttu í dag og á
morgun. Með því átti að gefa samningsaðilumráðrúm til að fjalla um tillöguna.
Yfir viðræðunum síðustu daga hafa vofað

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
226,8832
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Hádegisfundur um hrunið:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bandaríkjadalur

lögbannsáform ríkisstjórnarinnar. Stjórnin samþykkti lagasetninguna á fimmtudag en
flugumferðarstjórar frestuðu aðgerðum áður
en til hennar kom.
Inngrip stjórnvalda í kjaradeilur hafa verið
fátíð á undangengnum árum. Eftir því sem
næst verður komist voru síðast sett lög á verkfall grunnskólakennara árið 2004 sem staðið hafði í átta vikur. Í þrígang voru sett lög á
verkföll sjómanna, 1994, 1998 og 2001, og árið
1993 voru sett lög á verkfall stýrimanna á
Herjólfi.
- bþs, sh
MEÐ FRUMVARPIÐ UNDIR HENDINNI Samgönguráðherra sést ganga til fundar við ríkisstjórnina á fimmtudag til að kynnna áform um lögbannið.

Tuttugu einkaherþotur undirbúa lendingu á Miðnesheiði

Rætt um fjármálamarkað
EFNAHAGSMÁL Þekkingin og

reynslan sem til varð í tengslum
við hrunið ásamt vangaveltum um
framtíð íslensks fjármálamarkaðar verður til umfjöllunar á hádegisverðarfundi Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga í dag.
Framsögumenn eru Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra, Kristín
Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital, Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar, og Auður Finnbogadóttir, framkvæmdastjóri
Lífeyrissjóðs Kópavogs.
- jab

Hernaðarfyrirtæki vill koma upp flota vopnlausra orrustuþotna á Keflavíkurflugvelli og leigja þær til að leika
óvini á heræfingum. Ætlar að fjárfesta fyrir um 200 milljarða næstu þrjú ár. Bíður leyfis íslenskra stjórnvalda.
SUÐURNES Íslensk stjórnvöld hafa

dregið að taka pólitíska ákvörðun
um að skrá hér á landi um tuttugu
flugvélar hollensk/bandaríska
fyrirtækisins E.C.A. Programs,
segir Melville ten Cate, forstjóri
hollenska fyrirtækisins E.C.A.
Programs.
Í flugflota þess eru meðal
annars vopnlausar, rússneskar
orrustuþotur af Sukhoi-gerð. Fyrirtækið vill koma upp viðhalds- og
þjónustustöð fyrir einkarekinn en
vopnlausan æfingaflugher sinn
hér á landi. Áformuð fjárfesting
nemur 1,2 milljörðum evra, eða
um 200 milljörðum á næstu þremur árum. Áætlanir um að hefja
framkvæmdir í janúar, svo að
starfsemin hér á landi gæti hafist
í haust, náðu ekki fram að ganga.
Nú er horft til þess að leyfi liggi
fyrir í lok sumars, að sögn Melvilles ten Cate. Þá verði 80 Íslendingar ráðnir til starfa og starfsemin hefjist fyrir árslok. Um 200
störf til viðbótar þarf að manna á
árinu 2011.
Melville ten Cate segist bjartsýnn á að leyfin verði veitt.
Íslensk stjórnvöld virðist áhugasöm um E.C.A.-verkefnið en taki
eftirlits- og stjórnsýsluhlutverk
sitt alvarlega. Hann tekur ekki
undir að pólitíkin tefji framgang málsins en segir að taka
þurfi pólitíska ákvörðun um að
hefja skráningarferlið. Pólitískar
ákvarðanir séu alls staðar tímafrekar og tafsamar.
„Við erum einkahernaðarfyrirtæki,“ segir ten Cate spurður um
starfsemi fyrirtækisins. E.C.A.
hefur rekið flutningaþjónustu

Afli í febrúar:

Meiri loðna en
minni síldarafli
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli
íslenskra skipa í febrúar nam
alls 106.704 tonnum í febrúar
2010 samanborið við 99.696 tonn
í sama mánuði árið áður. Afli
uppsjávartegunda nam tæpum
63.000 tonnum sem er um 8.400
tonnum meiri afli en í febrúar
2009. Aukningu í uppsjávarafla
má rekja til þess að 55.000 tonn
veiddust af loðnu í febrúar samanborið við 15.000 tonna afla í
fyrra. Síldarafli nam 2.000 tonnum og dróst saman um tæp 8.300
tonn frá fyrra ári.
Botnfiskafli dróst saman um
tæp 1.800 tonn frá febrúar 2009
og nam 41.400 tonnum.
- shá

ÁRÉTTING
Vegna fréttar í blaði gærdagsins
um að fólk í hjólastólum geti sótt
kvikmyndasýningar í Smárabíói án
endurgjalds vilja Sambíóin árétta að
slíkt fyrirkomulag hefur ætíð tíðkast í
kvikmyndahúsum þeirra, allt frá 1945
þegar Sambíóin voru opnuð í Keflavík
og 1982 í Reykjavík.

SÉRSMÍÐI ÚR
PARKETI

Gólfþjónustan er með sérlausnir
í smíði borða fyrir fyrirtæki og heimili.
Við smíðum borð algjörlega eftir þínu
máli svo sem borðstofuborð, sófaborð
og fundarborð.

BERUM EKKI BYSSUR ÓLÍKT BLACKWATER
„Við erum ólíkir fyrirtækjum eins
og Blackwater [umdeilt einkarekið
herfyriræki],“ segir Melville ten
Cate, forstjóri E.C.A. Programs.
„Starfsmenn okkar ganga ekki með
byssur.“
Hann segir að E.C.A. sé einkarekið hernaðarfyrirtæki og starfi við
hernaðartengda starfsemi. Það selji
flugherjum flugstundir, líkt og önnur
þjónustufyrirtæki selji þeim pitsur,
bílaleigubíla eða aðra þjónustu.
Fyrirtækið hefur til þessa selt
flutningaþjónustu á átakasvæðum
í Afganistan og Darfur og hamfarasvæðum á borð við Haítí.
Starfsemin tekur stakkaskiptum
nái verkefnið á Íslandi fram að
ganga og einkarekni flugherinn
komist á laggirnar. Viðskiptavinir eru
herir NATO-ríkja og herir nokkurra
bandamannaríkja, eins og Japans,
Ástralíu, Singapúr og Sameinuðu
furstadæmanna. Ten Cate segir að
fyrirtækið muni ekki taka ríki fjandsamleg Vesturlöndum í viðskipti. Í
því sambandi nefnir hann sérstaklega Íran og Norður-Kóreu.
Nú starfa um 50 manns hjá
fyrirtækinu. Flestir þeirra hlutu

fyrir heri víða um heim, meðal
annars í Afganistan, Darfur og
einnig á hamfarasvæðum eins
og Haítí. Með fjárfestingunni á
Íslandi er ætlunin að víkka starfsemina út.
Auk Sukhoi-þotnanna ræður
E.C.A. meðal annars yfir ómönnuðum smáflugvélum, loftskeyta-

SUKHOI Rússnesk Sukhoi-orrustuþota eins og þær sem sýndar eru í kynningar-

myndbandi á heimasíðu E.C.A. Program. Fáist leyfi stjórnvalda verður viðhaldsstöð
og þjónustustöð E.C.A. rekin í 12.000 fermetra flugskýli á Keflavíkurflugvelli.
MYND/NORDICPHOTOS-AFP

herþjálfun og störfuðu áður sem
hermenn. Umsvifin margfaldast verði
af uppbyggingunni hér á landi. Þá
verða ráðnir um 200 Íslendingar til
starfa í viðhalds- og þjónustustöðinni á Keflavíkurflugvelli. Þetta verða
einkum flugvirkjar, tölvunarfræðingar

hermum, ratsjám og færanlegum
stjórnstöðvum. Þjónusta þessa
einkarekna vopnlausa flughers
verður leigð herjum NATO-ríkja
og bandamanna þeirra til að þjóna
sem óvinaher við heræfingar.
Ten Cate segir að fyrirtækið
taki að sér að finna veikleika í
vörnum og bæti þannig þá þjálfun

Elísabet
Margeirsdóttir

peturg@frettabladid.is

14

1

4

1
10

3

3
12

4

8

5
8

13
-1

0

-3

2
Á MORGUN
8-15 m/s NV-til,
annars hægari.
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Alicante

16°

Basel
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Berlín
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Billund
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Frankfurt
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Friedrichshafen

11°

Gautaborg
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FÍNT SYÐRA Á
MORGUN Það
dregur úr vætunni
sunnanlands í
kvöld og á morgun
verður víðast þurrt
og léttir til sunnan
og vestan til en
norðan- og austanlands verður áfram
dálítil slydda eða
snjókoma.

info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is

sem flugmenn orrustuþotna fá á
heræfingum.
Fáist leyfin verður viðhalds- og
þjónustustöð liðsaflans á Keflavíkurflugvelli þar sem flestir
starfsmenn verða sérþjálfaðir
íslenskir flugvirkjar og tölvunarfræðingar.

VEÐURSPÁ

veðurfréttamaður

S: 897 2225

og annað sérþjálfað starfsfólk.
Eigendur E.C.A. eru nokkrir ónafngreindir hollenskir og bandarískir
einstaklingar, segir ten Cate. Sumir
hafa bakgrunn úr hermennsku, aðrir
ekki. Engir Íslendingar eiga hlut í
fyrirtækinu, að hans sögn.

Kaupmannahöfn
Las Palmas

5°
5°
21°

London

13°

Mallorca

15°

New York

16°

Orlando

22°

Ósló

1°

París

15°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

0°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is

Severin KS9892
Hvítur KÆLISKÁPUR 102 lítra kæli
og 2 lítra frystiboxi. Orkunýting B.
Mál (hxbxd): 85x50x50sm

FROST

VERÐ

Severin KS 9883
Svartur VÍNKÆLISKÁPUR með 110 lítra kæli
sem tekur 34 flöskur (750ml). Orkunýting
B. Mál (hxbxd): 85.5x50.5x49.5sm

39.990

VERÐ

74.990

FULLT VERÐ 87.990

VERÐ

FULLT VERÐ 44.990

Severin KS9760
Tvískiptur 144sm
KÆLISKÁPUR með 166
lítra kæli og 46 lítra frysti.
Orkunýting A+. Frystigeta:
2kg á sólahring. Mál
(hxbxd): 144x56x60sm.

FROST

FROST

59.990

FULLT VERÐ 67.990

Severin KS9761
Tvískiptur 144sm stál
KÆLISKÁPUR með 166
lítra kæli og 46 lítra frysti.
Orkunýting A+. Frystigeta:
2kg á sólahring. Mál
(hxbxd): 144x56x60sm.

FROST

VERÐ

79.990

FULLT VERÐ 94.990

Severin KS9857
Tvískiptur 173sm stál
KÆLISKÁPUR með 193
lítra kæli og 92 lítra
frystir. Orkunýting A. 12kg
frystigeta á sólarhring.
Mál (hxbxd): 173x60x60.

FROST

VERÐ

139.990
FULLT VERÐ 169.900

KÆLISKÁPATILBOÐ

Blomberg KKD1650
Tvískiptur 173sm kæliskápur með 168 lítra kæli
og 56 lítra frysti. 25 lítra MaxiFresh skúffa 0-3°C.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 173x60,5x60sm.

VERÐ 139.900

FROST

FULLT VERÐ 174.900

Blomberg SOM1650X 173sm stál
kæliskápur með 168 lítra kæli og 56 lítra frysti.
25 lítra MaxiFresh“ skúffa 0-3°C. Orkunýting A.
Mál (hxbxd): 173x60,5x60sm.

VERÐ 144.900

FROST

Aðeins brot af úrvalinu
Verið velkomin í verslun okkar

FULLT VERÐ 179.900

Blomberg KGM1551X
Tvískiptur 181sm stál kæliskápur með 157 lítra
kæli og 87 lítra frysti með SuperFrost og 4 skúffum.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 181 x 54,5 x 60sm.

VERÐ 147.900

FROST

FULLT VERÐ 169.900

Blomberg KGM1650
Tvískiptur 186,5sm kæliskápur með 204 lítra kæli
og 74 lítra frysti. 4 glerhillur, 2 grænmetisskúffur.
Orkunýting A+. Mál (hxbxd): 186,5 x 59,5 x 60sm.

FROST

VERÐ

149.900
FULLT VERÐ 164.900
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Eigendur Heilsuverndarstöðvarinnar vilja níutíu herbergja hótel í byggingunni:

Útlit á göngum stöðvarinnar verði óbreytt
SKIPULAGSMÁL „Fyrstu athuganir á mögulegum

Eiga bankastarfsmenn skilið að
fá bónusgreiðslur?
Já

8%
92%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Frjálslyndi flokkurinn enn
erindi í íslensk stjórnmál?
Segðu skoðun þína á vísir.is

SJÁVARÚTVEGUR
Fundað um makríl
Fundur um heildarstjórnun makrílveiða hófst í norska bænum Álasundi í gærmorgun og stendur í þrjá
daga. Fulltrúar Íslands sitja fundinn
með starfsbræðrum frá Evrópusambandinu, Noregi og Færeyjum. Rætt
verður um aflahámark, skiptingu
afla, aðgang að lögsögu og eftirlit
með veiðum.

SAMGÖNGUMÁL

breytingum á húsnæðinu og kostnaði benda
til að þær eru innan þeirra marka að áhugi er
fyrir hendi að láta reyna á þessar hugmyndir
um hótelrekstur í húsnæðinu,“ segir Sigurður
Hallgrímsson arkitekt í bréfi sem hann sendir fyrir hönd Icelandair Hotels til borgaryfirvalda um Heilsuverndarstöðina á Barónsstíg.
Sigurður segir ætlunina að reka einfalt
ferðamannahótel með áherslu á sölu á gistingu
og morgunverði. „Reiknað er með að hægt
verði að ná um 90 herbergjum til útleigu, bæði
með og án snyrtinga,“ segir í bréfi Sigurðar
sem kveður þetta mundu verða „spennandi kostur fyrir nútíma ferðamanninn, þar
sem um er að ræða einstaka staðsetningu í

miðborginni í nálægð við Laugaveginn, Skólavörðuholtið og Sundhöll Reykjavíkur“.
Þá segir Sigurður að mikið sameiginlegt
rými í húsinu eigi að nota til afþreyingar fyrir
hótelgesti. Nokkrar breytingar þurfi að gera
á húsnæðinu. „Fyrst og fremst er þar um að
ræða, að koma fyrir salernum tengdum hótelherbergjunum,“ segir Sigurður sem minnir á
að húsið sé að hluta til verndað. Hugmyndin
sé að ekki verði hróflað við útliti hússins og
að útlit ganga og sameiginlegra rýma haldist
óbreytt. Einungis verði breytt veggjum eða
veggjaskipan milli útveggja hússins og berandi gangaveggja. „Þessar breytingar munu
því ekki sjást er komið er inn í húsið eftir
framkvæmdir.“
- gar

HERBERGJASKIPAN NÝJA HÓTELSINS Arkþing hefur gert

frumtillögu að því hvernig koma megi fyrir 90 hótelherbergjum í Heilsuverndarstöðinni.
MYND/ARKÞING

Nýting afla á oddinn:

Matís greinir
smábátaútgerð
SJÁVARÚTVEGUR Matís ohf. mun
vinna greiningu á nýtingar- og
gæðamálum smáútgerðarinnar í
landinu í samvinnu við Landssamband smábátaeigenda. Markmiðið
er skýrt og það er að komið sé með
allan afla að landi og jafnframt
að ná fram hámarksnýtingu og
gæðum hráefnisins að öðru leyti.
- shá

Vegir afhentir Vegagerðinni
Landsvirkjun og Vegagerðin hafa
undirritað samning sín á milli um að
forræði og umsjón með Kárahnjúkavegi, og að hluta á Hraunavegi,
færist yfir til Vegagerðarinnar, án
greiðslna eða endurgjalds. Vegirnir
voru lagðir af Landsvirkjun í tengslum við rannsóknir og framkvæmdir
við Kárahnjúkavirkjun.

NÁTTÚRA
Enn skelfur undir jökli
Enn skelfur undir Eyjafjallajökli en
skjálftarnir eru ekki stórir. Þar hafa
mælst 30 til 40 skjálftar á klukkustund
og var sá snarpasti 2,4 á Richter.
Flestir voru þó um og innan við tveir
á Richter.

Þvottavél

Bankarnir ráku svart hagkerfi þar sem hagnaður upp á hundruð milljarða var
ekki talinn fram til skatts. Tuttugu manna teymi mun rannsaka málið. Mjög
brýnt er að fá heimild til kyrrsetningar sem fyrst, segir skattrannsóknarstjóri.

WM 14E261DN

ATA R N A

á hreint
frábærum kjörum.

VIÐSKIPTI Bankarnir trössuðu að

Tekur mest 6 kg,
vindur upp í 1400 sn./mín.
Með 15 mínútna þvottakerfi
og íslensku stjórnborði.

Tækifærisdagar
í verslun okkar!

Tækifærisverð:
129.900 kr. stgr.
(Verð áður: 169.900 kr.)

Rannsaka hundraða
milljarða skattsvik

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

sumarferdir.is

... eru betri en aðrar.

veita skattayfirvöldum upplýsingar um hundraða milljarða hagnað
þúsunda einstaklinga upp til skatts
á árunum fyrir hrun. Forsætisráðherra talar um að þar hafi verið
rekið svart hagkerfi. Stjórnvöld
hafa ákveðið að leggja skattayfirvöldum til aukið fé til að koma á
fót tuttugu manna teymi sérfræðinga sem rannsaka eiga málið og
reyna að endurheimta féð.
Stefán Skjaldarson skattrannsóknarstjóri segir rannsóknina, sem nú er á frumstigi, ná til
áranna 2006, 2007 og 2008. Hún
snúi að almennum viðskiptavinum bankanna, bönkunum sjálfum,
starfsmönnum þeirra, stjórnendum og eigendum, þeirra á meðal
félögum sem áttu stóra hluti í
bönkunum.
Stærstur hluti er afleiðuviðskipti, en einnig eru til rannsóknar viðskipti með hlutabréf, gjaldeyri og aðkeypta
erlenda þjónustu. Afleiðuviðskipti einstaklinga voru veruleg og greindi Stöð 2 meðal
annars frá því fyrir skömmu
að einn einstaklingur hefði á einu

ári hagnast um nærri 60 milljarða
á slíkum viðskiptum.
Sá hluti viðskiptanna sem eru
næst yfirborðinu og er að mestu
búið að kortleggja eru afleiðuviðskipti einstaklinga, að sögn Stefáns. Þeir einstaklingar eru á annað
þúsund.
Stefán segir ekki ljóst hversu
mikið kemur til með að fást upp
í hinar vangreiddu skattskuldir.
„En það er ekkert sem bendir til
þess að þessir einstaklingar ættu
ekki að geta staðið skil á tíu prósenta skatti af hagnaðinum,“ segir
hann.
Stefán segir að rannsóknin komi
til með að taka langan tíma, en til-

greinir það ekki nánar. Hann segir
skattayfirvöld hins vegar hafa
mjög miklar áhyggjur af því að
reynt verði að skjóta hagnaðinum
undan og því sé brýnt að frumvarp
sem liggur fyrir Alþingi um heimildir skattayfirvalda til að kyrrsetja eignir við upphaf rannsóknar verði að lögum sem fyrst. „Það
bráðliggur á því,“ segir hann.
Ýmis önnur mál eru til skoðunar
hjá skattayfirvöldum, meðal annars mál sem tengjast kaupréttarsamningum og niðurfellingum
ábyrgða, viðskiptavild og skuldsettum yfirtökum. Þá segir Stefán
ýmislegt benda til þess að leggjast þurfi af þunga í rannsóknir á
aflandsfélögum banka og eignamanna.
Stefán lýsti í samtali við Ríkisútvarpið í gær óánægju með vinnubrögð skilanefnda föllnu bankanna, sem hefðu engin mál sent
skattayfirvöldum til rannsóknar
frá hruni þrátt fyrir að fullt tilefni hafi verið til og að sú skylda
hafi raunar hvílt á nefndunum. Þá hafi einnig verið erfitt að nálgast upplýsingar frá
nefndunum. stigur@frettabladid.is

Vilja fá fyrrverandi yfirmann vopnaeftirlitsnefndar í Írak til landsins:

Blix aðstoði við rannsóknina
ALÞINGI Steinunn Valdís Óskars-

dóttir vinnur nú að því að fá Hans
Blix til landsins til skrafs og
ráðagerða vegna
rannsóknar á
stuðningi Íslendinga við innrásina í Írak. Steinunn er fyrsti
flutningsmaður
þingsályktunarSTEINUNN VALDÍS
tillögu um rannÓSKARSDÓTTIR
sóknina. Tillagan er enn í nefnd, en er væntanlega
þaðan á næstunni. Þingmenn allra
flokka nema Sjálfstæðisflokksins
styðja hana.

HANS BLIX

HANS BLIX

Hans Blix á að baki langan feril í alþjóðlegum stofnunum. Hann var fulltrúi Svíþjóðar í ýmsum afvopnunarnefndum og utanríkisráðherra 1978 til 1979. Árið 1981
varð hann yfirmaður Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar og gegndi því embætti til ársins 1997.
Árið 2002 var hann skipaður yfir vopnaeftirliti í Írak.
Hann talaði gegn innrás og sakaði bandarísk og bresk
stjórnvöld um að ýkja hættuna á gereyðingarvopnum
Íraka til að styrkja málstað sinn. Engin gereyðingarvopn
hafa fundist í Írak.

Steinunn segir að það myndi
bæta mjög við umræðuna fengist
Blix hingað til landsins, en tekur
fram að ekkert sé fast í hendi í
þessum efnum. „Hann var fyrir

sveitinni sem fór þangað niður
eftir til að skoða málin og ég held
að það sé fróðlegt að fá hans sjónarmið á því hvað var í gangi þarna.
- kóp

Hvers vegna?

Á þessi fjölskylda að líða fyrir það
að fyrirvinnan er sjómaður?
Á meðan opinberir starfsmenn halda
skattfrjálsum dagpeningum óskertum
ræðst ríkisstjórnin á sjómannaafsláttinn

Þessari aðför að sjómönnum
mótmælum við!
SJÓMANNA- OG VÉLSTJÓRAFÉLAG
GRINDAVÍKUR
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Birna Einarsdóttir og Finnur Sveinbjörnsson með hærri laun en Ásmundur:

.),&)3+

Bankastjóri Landsbankans fær minnst

Ryksugur
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VIÐSKIPTI Birna Einarsdóttir, bankastjóri
Íslandsbanka, og Finnur Sveinbjörnsson,
bankastjóri Arion banka, eru bæði með
rúmar 1,7 milljónir króna í laun á mánuði en
Ásmundur Stefánsson, bankastjóri Landsbankans, með rúma 1,1 milljón krónur,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
Finnur var með rúmar 1,9 milljónir króna
í mánaðarlaun í fyrrahaust en átti frumkvæðið að því að lækka laun sín til jafns
við Birnu. Um heildarlaun er að ræða og er
ökutæki ekki hluti af ráðningarsamningum
hans. Umráð yfir bíl er hluti af kjörum
Birnu.
Líkt og fram kom í Fréttablaðinu í gær

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

.

var Ásmundur Stefánsson hæstlaunaði
starfsmaður Landsbankans í fyrra með 1,5
milljónir króna á mánuði að viðbættum tvö
hundruð þúsundum í hlunnindi. Ólíkt hinum
bankastjórunum heyrir Ásmundur undir
Kjararáð, sem lækkaði laun yfirmanna hjá
ríkinu og dótturfyrirtækja í samræmi við
þá stefnu að enginn yrði með hærri laun en
forsætisráðherra. Hann er því nú með 753
þúsund krónur í mánaðarlaun að viðbættum fjögur hundruð þúsund krónum í fasta
yfirvinnu, álag og bifreiðastyrk. Þetta gera
1.150 þúsund krónur á mánuði. Ekki liggur
fyrir hvort hann er með hæstu launin í
bankanum í dag.
- jab

ÁSMUNDUR STEFÁNSSON Laun bankastjóra Landsbankans voru lækkuð um þrjátíu prósent um mánaðamótin.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Viðskiptaráðherra bíður enn svara:

Seðlabankinn hefur
ekki svarað fyrirspurn
ALÞINGI Seðlabankinn hefur ekki

orðið við óskum Gylfa Magnús-

Hátúni 6a 105 Reykjavík
Sími 552 4420 www.fonix.is

.

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki
MÁR GUÐMUNDSSON SEÐLABANKASTJÓRI Seðlabankinn hefur ekki enn

svarað fyrirspurn viðskiptaráðherra þrátt
fyrir töluverða eftirleitan.

sonar, efnahags- og viðskiptaráðherra, um að veita umsögn
eða upplýsingar vegna fyrirspurnar sem ráðherranum barst
á Alþingi.
Ásbjörn Óttarsson, Sjálfstæðisflokki, spurði Gylfa um aðgerðir
ráðuneyta, Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins vegna meintra
brota á gjaldeyrisreglum. Lagði
hann fyrirspurnina fram um
miðjan desember.
Í svari ráðherra, sem lagt var
fram í gær, segir að Seðlabankinn
hafi enn ekki svarað þrátt fyrir
töluverða eftirleitan.
S a m k væmt upplýsi ng u m
Fréttablaðsins er sjaldgæft að
ríkisstofnanir hundsi fyrirspurnir ráðherra.
- bþs

BLÓÐI DRIFIN MÓTMÆLI Mótmælendur krefjast þess að forsætisráðherra leysi upp

þing og boði til kosninga.

NORDICPHOTOS/AFP

Stjórnarandstæðingar í Taílandi mótmæla:

Helltu blóði á götur
höfuðborgarinnar
TAÍLAND, AP Rauðklæddir stjórnarandstæðingar í Taílandi helltu
tugum lítra af blóði á götuna fyrir
utan aðsetur ríkisstjórnar landsins í Bangkok, og einnig fyrir utan
höfuðstöðvar stjórnarflokksins.
Áður höfðu þúsundir stjórnarandstæðinga beðið í löngum röðum
eftir að hjúkrunarkonur tækju úr
sér blóð, sem síðan var notað í
táknrænni fórnarathöfn.
Mannfjöldinn krefst þess að
Abhisit Vejjajiva forsætisráðherra
og ríkisstjórn hans segi af sér svo
Thaksin Shinawatra, fyrrverandi
forsætisráðherra, geti snúið aftur
heim úr útlegð og myndað nýja
stjórn.
„Almenningur blandar nú blóði
sínu í baráttunni fyrir lýðræði,“
sagði Nattawat Saikua, einn leiðtoga mótmælendanna sem fögnuðu ákaft þessum orðum. „Þegar
Abhasit er að störfum á skrifstofunni sinni þá verður hann
minntur á að hann situr á blóði
almennings.“
Allt að hundrað þúsund manns
komu saman í Bangkok á sunnudag
til þess að krefjast þess að Abhasit
fallist á að leysa upp þing og boða
til kosninga fyrir miðjan dag á
mánudag. Hann neitaði að verða

BIRGÐU SIG UPP Þúsundir stjórnarand-

stæðinga gáfu blóð til að láta hella á
göturnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

við þeirri ósk, en sagðist reiðubúinn að hlusta á það sem mótmælendur hefðu að segja.
Abhasit komst til valda í kjölfar
fjöldamótmæla gegn Thaksin árið
2006, sem enduðu með því að herinn tók sér völd tímabundið. Hann
hafði þá verið ásakaður um margvíslega fjármálaspillingu og valdamisnotkun.
- gb

Grétar Mar fyrrverandi þingmaður Frjálslyndra:

Styður Sigurjón
til formennsku
STJÓRNMÁL Grétar Mar Jónsson,
fyrrverandi þingmaður Frjálslynda flokksins, styður Sigurjón
Þórðarson, sem einnig er fyrrum
þingmaður, í embætti formanns
Frjálslynda flokksins.
Enn sem komið er hefur Sigurjón einn gefið kost á sér í embættið en sem kunnugt er lætur Guðjón A. Kristjánsson af formennsku
á landsfundi um helgina.

„Ég vona að Sigurjón fái rússneska kosningu,“ sagði Grétar í
gær. „Samstaða er mikilvæg.“
Sjálfur veltir hann fyrir sér
að sækjast eftir embætti varaformanns en Ásta Hafberg, sem
leiddi lista flokksins í Norðausturkjördæmi í síðustu kosningum, hefur þegar gefið kost á sér
til þess.
- bþs

Ekkert bruðl: Kryddum sjálf Ekkert bruðl: Kryddum sjálf
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BÓNUS KORNBRAUÐ HEILT KÍLÓ
(26 SNEIÐAR)
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Orkuveitan gagnrýnir ákvörðun Gildis um að sniðganga skuldabréfaútboð:

Gildi vinnur gegn þjóðinni
ATVINNUMÁL Guðlaugur G. Sverris-

LANDSAMTÖK FORELDRA EINELTISBARNA OG UPPKOMNNA ÞOLENDA

son, stjórnarformaður OR, hefur
sent frá sér yfirlýsingu þar sem
hann furðar sig á því að lífeyrissjóðurinn Gildi hafi ekki tekið þátt
í skuldabréfaútboði fyrirtækisins.
Einnig furðar hann sig á skýringum Vilhjálms Egilssonar, framkvæmdastjóra SA og stjórnarformanns Gildis, á þeirri ákvörðun
sjóðsins sem sagt var frá í Fréttablaðinu í gær.
„Það kom verulega á óvart að sá
lífeyrissjóður, sem er undir forystu
framkvæmdastjóra SA, skyldi ekki
taka þátt í skuldabréfaútboði OR.

Með því vinnur
hann gegn hagsmunum félaga
sinna og þjóðarinnar í heild,“
segir Guðlaugur
í yfirlýsingu.
Gildi
tók
ákvörðun sína
byggða á því
GUÐLAUGUR G.
að gjaldskrár
SVERRISSON
hefðu
ekki
verið hækkaðar og að arður hefði
verið greiddur þrátt fyrir að staða
fyrirtækisins hefði vart gefið tilefni til þess. Guðlaugur segir það

vera yfirlýsta stefnu stjórnar OR
og eigenda fyrirtækisins að halda
aftur af verðhækkunum á þeim
þrengingatímum sem neytendur
og atvinnurekstur á Íslandi búa
við. Eins hafi arðgreiðslur OR til
eigenda verið lækkaðar um helming og renni ekki í vasa eins eða
neins, eins og almennt er hjá fyrirtækjum innan SA. „OR er aðili að
SA og skýtur það skökku við að
framkvæmdastjóri samtakanna,
sem jafnframt er stjórnarformaður Gildis, skuli ræða málefni
fyrirtækisins með þeim hætti sem
hann gerir,“ segir Guðlaugur. - shá

Loðnuvertíð lokið:

Vel veiðist af
kolmunna

Auglýsingasími

SJÁVARÚTVEGUR Kolmunnavertíðin fer vel af stað og skip HB
Granda, Ingunn AK, er á landleið með 1.900 tonna afla eftir
aðeins tvo sólarhringa á miðunum.
Þrjú skip fyrirtækisins eru
farin til kolmunnaveiða sem
mikið er fyrir haft því miðin
eru undan vesturströnd Írlands
eða hátt í 700 sjómílna fjarlægð
frá Íslandi.
Loðnuveiðum skipa HB
Granda lauk í síðustu viku en
kvóti félagsins á vertíðinni var
alls 20.500 tonn. Allt bendir til
þess að loðnuvertíðinni sé lokið
að þessu sinni.
Vonir voru helst bundnar við
svokallaða vestangöngu en ekki
hefur orðið vart við neina loðnu
vestur og norður af landinu.
- shá
Allt sem þú þarft…

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ Kópavogur fól milliinnheimtufyrirtæki að sækja um 20,6

milljónir króna í vangoldnum leikskólagjöldum í fyrra. Mosfellsbær sendi mál fjögurra foreldra leikskólabarna og sex grunnskólabarna í lögfræðiinnheimtu.

Ólík viðbrögð
við vanskilum
Hvorki Hafnarfjörður né Mosfellsbær nýta þjónustu
fyrirtækja á borð við Intrum og Momentum. Það
gera Garðabær og Kópavogur, líkt og Reykjavík.
SVEITARFÉLÖG Sveitarfélögin á höf-

uðborgarsvæðinu hafa mjög mismunandi hátt á varðandi það
hvernig þau nýta þjónustu innheimtufyrirtækja til að sækja
vangoldna skatta og gjöld til íbúa
sinna.
Hvorki Mosfellsbær né Hafnarfjörður nýta milliinnheimtu hjá
fyrirtækjum á borð við Intrum og
Momentum heldur senda sjálfir
ítrekanir uns vanskilum er vísað í
hefðbundna lögfræðiinnheimtu.
Mosfellsbær sendi mál 492 aðila
í bænum, sem voru með samtals
34,7 milljónir króna í vangoldin fasteignagjöld, í hefðbundna
lögfræðiinnheimtu.
Mál fjögurra foreldra leikskólabarna, sem skulduðu samtals
225.000 krónur fóru í lögfræðiinnheimtu frá Mosfellsbæ. Einnig mál
foreldra sex barna vegna vangoldinna skólamáltíða. Vanskil þeirra
voru samtals 127.000 krónur.
Fram kom í Fréttablaðinu fyrir
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skömmu að Reykjavíkurborg hefur
nýtt innheimtufyrirtækin til að
sækja um 11 prósent af fasteignagjöldum borgarbúa og hluta gjalda
fyrir leikskólavist og skólamáltíðir hjá talsverðum hópi foreldra.
Kópavogsbær sendi vangoldin
leikskólagjöld fyrir 20,6 milljónir króna til innheimtufyrirtækis
á árinu 2009. Ekki kemur fram í
svari bæjarins hve stór hópur var
í vanskilum. Ef miðað er við svipuð meðalvanskil og í Reykjavík
má áætla að í Kópavogi um sé að
ræða að minnsta kosti 300 foreldra
leikskólabarna.
Kópavogur sendi hvorki fasteignagjöld né skólamáltíðir til
milliinnheimtu og ekki liggur fyrir hve háar fjárhæðir fóru
þar til lögfræðiinnheimtu. Alls
sendi bærinn 32 milljónir króna
til milliinnheimtu, þannig að leikskólagjöldin eru um tveir þriðju af
heildarfjárhæðinni.
peturg@frettabladid.is

FAST GJALD OG PRÓSENTUR
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Garðabær hefur gert samning við
fyrirtækið Momentum um milliinnheimtu fyrir hönd bæjarins.
Samkvæmt honum tók Momentum til innheimtu á árinu 2009
fasteignagjöld 254 aðila í Garðabæ
sem voru í vanskilum með samtals 57,7 milljónir króna eða um
227.000 krónur að meðaltali hver.
Málum nítján foreldra leikskólabarna var einnig vísað til milliinnheimtu vegna vanskila upp á um
1,7 milljónir króna.
Samningur Garðabæjar og
Momentum gerir ráð fyrir að
fyrirtækið sendi allt að þrjú innheimtubréf vegna hverrar kröfu.
Innheimtur er á bilinu 400-1.500
króna kostnað hjá greiðandanum

fyrir hvert bréf, eftir fjárhæð vanskilakröfunnar.
Einnig getur fyrirtækið krafist
4-5 prósenta innheimtuþóknunar
við ítrekaða innheimtu á kröfur á
bilinu 10-100.000 krónur en lagt
2 prósent gjald á kröfur sem fara
yfir 100.000 krónur þurfi að senda
tvö innheimtubréf vegna þeirra en
1 prósent til viðbótar ef send eru
þrjú bréf.
Ef krafa er enn ógreidd eftir
að Momentum hefur sent þrjú
innheimtubréf lætur fyrirtækið
hringja einu sinni í greiðanda þar
sem honum er gefinn kostur á
að gera skil áður en mál er sent
í hefðbundna lögfræðiinnheimtu
með stórauknum kostnaði.
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ÍSLENSKT HEILSURÚM
FERMINGARRÚMIÐ Í ÁR!
RúmGott býður 9.000 króna kaupauka
með öllum fermingarrúmum í ár.
Fermingarrúm RúmGott eru íslensk
svæðaskipt heilsurúm. Mögulegt er að
sérsmíða rúmið þannig að að passi
örugglega í herbergi fermingarbarnsins.

120 cm rúm verð frá kr. 90.790,-

FAGLEG RÁÐGJÖF OG FRÍ LEGUGREINING
RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.
HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

FRAMLEIÐUM OG SÉRSMÍÐUM
R Ú M O G D Ý N U R Í H VA Ð A S T Æ R Ð S E M E R !

R O YA L O G C L A S S I C
HÁGÆÐA FJÖLSTILLANLEG
RAFMAGNSRÚM
B J Ó Ð U M 6 M Á N A Ð A VA X TA L A U S A
=6AA>:<>AH 5 B68 # 8DB

VISA / EURO GREIÐSLUDREIFINGU
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Grikkir anda léttar í bili, en Bretar fá á baukinn frá Evrópusambandinu:

Bretum gert að skera enn meira niður
EVRÓPUSAMBANDIÐ Framkvæmdastjórn Evr-

BUXNALAUSIR Vinstrimenn í borgar-

stjórn Rómar mótmæltu með þessum
hætti borgarstjóranum, Gianni Alemanno.
NORDICPHOTOS/AFP

ópusambandsins segir að Bretar verði að
standa sig betur við niðurskurð fjárlaga, eigi
þeim að takast að ná nauðsynlegum tökum á
fjárlagahallanum.
Liam Byrne, ráðuneytisstjóri breska fjármálaráðuneytisins, ber sig aumlega í viðtali við breska ríkisútvarpið og segir að það
myndi valda „óbætanlegum skaða“ á efnahagslífi landsins ef farið verður að tilmælum Evrópusambandsins.
Búist er við því að fjárlagahalli breska
ríkisins verði kominn upp í 12,6 prósent af
landsframleiðslu, eða 178 milljarða punda.
Niðurskurðarhugmyndir bresku stjórnarinnar miða að því að ná honum niður í 4,7

prósent árið 2015. Samkvæmt reglum Evrópusambandsins má fjárlagahalli hins vegar
ekki vera meiri en þrjú prósent af landsframleiðslu. Bretar fengu á síðasta ári frest
til ársins 2015 til að ná þessu fram.
Grikkir gátu hins vegar andað léttar í bili
í gær þegar þrýstingur minnkaði á fjármálamörkuðum, daginn eftir að Evrópusambandið hafði lofað að koma Grikkjum til hjálpar
síðar meir ef í ljós kæmi að þeir réðu ekki
við skuldavanda ríkisins.
Miklu munar þar að matsfyrirtækið
Standard & Poor‘s ákvað að taka Grikkland
af athugunarlista sínum, sem þýðir að lánshæfismat landsins verður ekki lækkað í
bráð.
- gb

LIAM BYRNE OG GORDON BROWN Niðurskurðaráform
þeirra fullnægja ekki kröfum framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins.
NORDICPHOTOS/AFP

Safnaði fyrir FARC og PFLP:

Ísraelsstjórn neitar að hætta við framkvæmdir í Austur-Jerúsalem:

Þingmenn úr fjórum flokkum:

Fangelsi fyrir
stuðningssöfnun

Mitchell frestar för til Ísraels

Landið verði
eitt kjördæmi

DANMÖRK Patrick MacManus,

ríkjastjórnar harðna dag frá degi.
Í gær ákvað George Mitchell, sérlegur fulltrúi Bandaríkjanna í
málefnum Mið-Austurlanda, að
fresta ferð sinni til Ísraels.
Bandaríkjamenn hafa krafist
þess að Ísraelar afturkalli leyfi til
að byggja 1.600 íbúðir fyrir gyðinga í Austur-Jerúsalem, hinum
arabíska hluta borgarinnar sem
Palestínumenn vilja að verði
höfuðborg Palestínuríkis.
Palestínumenn setja það að
skilyrði fyrir framhaldi friðarviðræðna, sem legið hafa niðri í
fjórtán mánuði, að Ísraelar hætti
við þessi áform.
Benjamin Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, sér þó enga
ástæðu til að verða við þeirri
kröfu.
„Bygging þessara íbúða fyrir
gyðinga skaðar á engan hátt

ÁTÖK VIÐ RAMALLAH Hópur Palestínumanna á hlaupum eftir átök við ísraelska

hermenn norðan við Ramallah.

arabana í Austur-Jerúsalem og
hafa ekki kostað þá neitt,“ sagði
Netanjahú á mánudag, en hafði
reyndar beðist afsökunar á því að
tilkynning um leyfið hefði komið
meðan Joe Biden, varaforseti

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bandaríkjanna, var í heimsókn í
síðustu viku.
Átök og skærur hafa verið í
gamla hluta Jerúsalemborgar nær
daglega undanfarið vegna þessa.
- gb

STJÓRNMÁL Tuttugu og einn þingmaður úr öllum flokkum, nema
Sjálfstæðisflokknum,
hafa lagt fram
frumvarp um
að landið verði
gert að einu
kjördæmi.
Björgvin G.
Sigurðsson,
SamfylkingBJÖRGVIN G.
unni, er fyrsti
flutningsmaður. SIGURÐSSON
Kveðið er á um
kjördæmaskiptinguna í stjórnarskrá. Frumvarpið er því til breytinga á stjórnskipunarlögum.
Meginröksemd flutningsmanna
fyrir að landið verði eitt
kjördæmi er að með því vega
atkvæði allra kosningabærra
landsmanna jafn þungt.
- bþs

F í t o n / S Í A

talsmaður dönsku vinstrisamtakanna Oprør, eða Uppreisn,
hlaut á mánudag hálfs árs skilorðsbundinn fangelsisdóm í
Danmörku fyrir að hafa reynt
að safna fé fyrir skæruliðasamtökin FARC í Kólumbíu og palestínsku uppreisnarsamtökin
PFLP.
Bæði þessi samtök teljast
hryðjuverkasamtök samkvæmt
skilgreiningu danskra laga, sem
sett voru í kjölfar árásanna á
Bandaríkin haustið 2001. Bæði
samtökin eru einnig á listum
Bandaríkjanna og Evrópusambandsins yfir hryðjuverkasamtök.
MacManus, sem upphaflega
er frá Írlandi, þarf einnig að
greiða 55 þúsund danskar
krónur í málskostnað.
- gb

ÍSRAEL, AP Deilur Ísraela og Banda-

Við höldum hjólum atvinnulífsins
100% þjónustulán án vaxta

Val um upprunalega eða ódýrari varahluti

Þjónustuver og þjónustumóttökur: Opið frá 8-17 alla virka daga · Pantanasími 590 5030 · thjonusta@hekla.is. Netspjall á www.hekla.is.

Sérstök hraðþjónusta í boði
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Íslendingum fækkar töluvert milli ára
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Fyrsta fólksfækkunin frá lokum 19. aldar:
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MANNFJÖLDI Fólksfækkun

varð hér á landi í fyrra,
í fyrsta sinn frá lokum
19. aldar. Hinn 1. janúar 2010 voru 317.630
íbúar með fasta búsetu
á landinu, en 319.368
árið áður.
Þetta kemur fram í
nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. Þar segir
að fækkunin milli ára
nemi hálfu prósenti,
þótt síðustu fimm árin
hafi verið fjölgun um 1,6
prósent að jafnaði.
Ómar Harðarson á
mannfjölda- og manntalsdeild Hagstofunnar
segir þessar tölur í samræmi við spá sem gerð
var í árslok 2008.
LANDIÐ KVATT Í LEIFSSTÖÐ Árið 2009
„Þetta eru búferla- fluttu til útlanda 4.835 manns umfram
f lutningar fyrst og aðflutta. Á sama tíma jókst náttúruleg
fremst, en á sama tíma
fjölgun eilítið og var um eitt prósent, en
er náttúruleg fjölgun
hafði verið 0,8 til 0,9 prósent allar götur frá
um eitt prósent,“ segir
1994.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Ómar.
Árið 2009 fækkaði
karlar á hverjar þúsund konur
fólki á öllum landsvæðum, mest
á höfuðborgarsvæðinu. Tíðni
á Austurlandi. Þar fækkaði um
karla eykst hins vegar eftir því
390 manns, eða þrjú prósent.
sem byggðin verður strjálbýlli
Ómar rekur þessa fækkun fyrst
og fer allt upp í 1.151 karl á móti
og fremst til Fljótsdalshéraðs,
þúsund konum.
en erlendir verkamenn streyma
Frá árinu 2005 hefur íbúum
þaðan að stíflu- og álversframí strjálbýli fækkað árlega um
kvæmdum loknum.
1,2 prósent og búa nú 6,4 prósent íbúa landsins í strjálbýli.
Með brotthvarfi verkamannanna jafnast kynjahlutföll í
Um 63 prósent þjóðarinnar búa
landinu einnig. Nú eru 990
á höfuðborgarsvæðinu.
- kóþ

gangandi

verður haldinn í Veisluturninum,
20. hæð, Smáratorgi 3, Kópavogi,
í dag 17. mars kl. 19.30.
Dagskrá:
1. Kynning frambjóðenda til trúnaðarstarfa fyrir VR.
2. Fyrirspurnir og umræður.
Félagsmenn hvattir til að mæta.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

Þú getur treyst því að við gerum betur við Volkswagen atvinnubíla
Úlfar og félagar sinna þjónustu við Volkswagen atvinnubíla. Þeir hafa samtals meira en 20 ára
starfsreynslu og vita að allar tafir koma viðskiptavinum okkar illa. Þeir hjálpa þér að halda flotanum gangandi svo þú getir einbeitt þér að því að keyra kostnaðinn niður og framlegðina upp.

Ókeypis forgreining
Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is
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FRÉTTASKÝRING: Staða stærstu lífeyrissjóðanna

Litlar breytingar á stjórnum lífeyrissjóða
Stjórnir lífeyrissjóða bera
mikla ábyrgð á fjárfestingum og fjárfestingarstefnu
sjóðanna. Engu að síður
hefur lítil endurnýjun orðið
í hópi stjórnarmanna hjá
flestum stærstu lífeyrissjóðanna síðan fyrir hrun.
Skortur á endurnýjun
rifjar upp gamlar deilur um
hvernig skipað er í stjórnir
lífeyrissjóðanna.
Þrír af hverjum fjórum stjórnarmönnum í sex stærstu lífeyrissjóðunum sátu í stjórnum sjóðanna
fyrir hrun efnahagslífsins haustið 2008 og sitja þar enn. Aðeins
rúmur fjórðungur stjórnarmanna
hefur komið nýr inn í kjölfar
hrunsins.
„Það er nauðsynlegt að það verði
endurnýjun í stjórnum lífeyrissjóðanna eins og annars staðar,“ segir
Gylfi Magnússon efnahags- og viðskiptaráðherra.
„Það er aldrei gott að menn
séu of öruggir með störf sín við
þessar aðstæður, menn verða að
sæta ábyrgð ef illa gengur, víkja
svo hægt sé að koma nýju fólki
að,“ segir Gylfi. Mál lífeyrissjóðanna heyra raunar undir fjármálaráðuneytið, og því ekki undir
honum komið að beita sér fyrir
breytingum.
Alls sitja 44 í stjórnum sex
stærstu lífeyrissjóðanna, sex til
átta í hverri stjórn. Hlutfall nýliða
í stjórnum sjóðanna er misjafnt,
eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd.

Enginn nýr hjá einum sjóði
Mestar breytingar hafa verið gerðar á stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, þar sem fimm af átta
stjórnarmönnum komu í stjórnina
eftir hrun. Hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum hafa ekki orðið neinar breytingar á stjórnarmönnum
síðan fyrir hrun.
Hjá Gildi lífeyrissjóði hafa sjö
af átta stjórnarmönnum setið frá
því fyrir hrun. Þrír af átta stjórnarmönnum Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins komu nýir inn í
stjórnina í kjölfar hrunsins. Einn
stjórnarmaður af sex hjá Stapa lífeyrissjóði hefur komið inn í stjórnina frá september 2008, en tveir af
átta hjá Almenna lífeyrissjóðnum.
VR skipar fjóra af átta stjórnarmönnum í Lífeyrissjóði verzlunarmanna. Kristinn Örn Jóhannesson, formaður VR, segir að lögð
hafi verið áhersla á að fá nýtt
fólk inn í stjórn lífeyrissjóðsins
í kjölfar hrunsins haustið 2008.
Sjóðsfélagar hafi orðið fyrir áfalli

Breytingar á stjórnum sex stærstu lífeyrissjóðanna
Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Nýir

Gamlir

63%

Nýir

17%

Gildi lífeyrissjóður
Nýir

37% 13%

LSR

Gamlir

Nýir

87%

38%

Gamlir

62%

Hlutfall kvenna

Hlutfall kvenna

Hlutfall kvenna

25%

25%

50%

Stapi lífeyrissjóður

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

Almenni lífeyrissjóðurinn

Gamlir

Nýir

Gamlir

Nýir

83%

0%

100%

25%

Gamlir

75%

Hlutfall kvenna

Hlutfall kvenna

Hlutfall kvenna

50%

17%

25%

Samtals
Nýir

27%
73%

Gamlir

68%

Karlar
Konur

í hruninu og því sé mikilvægt að
byggja upp traust á lífeyrissjóðnum á ný með því að fá þar inn nýja
stjórnarmenn.
„Starfsemi lífeyrissjóða er í eðli
sínu íhaldssöm, en okkur þótti eðlilegt að fá inn nýtt blóð. Nýtt fólk er
trygging fyrir því að ekkert óeðlilegt sé í gangi innan lífeyrissjóðsins,“ segir Kristinn. Nýir stjórnarmenn hafi enga ástæðu til að fela
gerðir fyrri stjórna, hafi eitthvað
verið athugavert við þær á annað
borð.

Deilt um skipan stjórnarmanna
Takmörkuð endurnýjun á stjórnarmönnum flestra lífeyrissjóðanna rifjar upp gamlar deilur um
þá aðferðafræði sem viðhöfð er við
skipan stjórnarmanna.
Í hefðbundnum lífeyrissjóðum
sem tengdir eru ákveðnum stéttarfélögum fá stéttarfélögin að skipa
helming stjórnarmanna, en samtök
atvinnurekenda hinn helminginn.
Þetta fyrirkomulag hefur sætt
talsverðri gagnrýni í gegnum tíðina. Kallað hefur verið eftir breytingum í þá veru að eigendur lífeyrissjóðanna, þeir einstaklingar sem
greiða iðgjöld til sjóðanna, fái sjálfir að kjósa sína stjórnarmenn.
Þingmenn úr Framsóknarflokki,

32%
Samfylkingunni og Hreyfingunni
lögðu í desember síðastliðnum
fram frumvarp á Alþingi þar sem
gert er ráð fyrir slíkri skipan mála
hjá sjóðunum. Þingið hefur ekki
fjallað um málið.

Raunvirði sjóðanna lækkar
Lífeyrissjóðirnir urðu fyrir miklu
áfalli í efnahagshruninu í september 2008, og hafa haldið áfram
að rýrna að raunvirði eftir hrunið.
Hrein eign allra lífeyrissjóðanna
var að raunvirði um fjórum prósentum lægri í lok desember 2009
en hún var ári áður, samkvæmt
upplýsingum frá Seðlabankanum.
Eignir sjóðanna námu 1.794 milljörðum króna í árslok í fyrra.
Enn er nokkur óvissa um endanlegt mat á eignum lífeyrissjóðanna, en staðan gæti skýrst á
næstu vikum þegar sjóðirnir skila
uppgjörum fyrir árið 2009.
Eign lífeyrissjóðana á íslenskum hluta- og skuldabréfum er vart
svipur hjá sjón samanborið við
stöðuna fyrir hrun. Fjórir af sex
stærstu lífeyrissjóðunum áttu það
sameiginlegt að fjárfesta umtalsvert í íslenskum fjármálafyrirtækjum fyrir hrunið.
Lífeyrissjóður verzlunarmanna,
Gildi lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður

starfsmanna ríkisins og Almenni
lífeyrissjóðurinn fjárfestu allir í
sömu sjö íslensku fyrirtækjunum
fyrir hrun. Það voru Bakkavör,
Exista, Glitnir, Kaupþing, Landsbankinn, Marel og StraumurBurðarás.
Aðeins Almenni lífeyrissjóðurinn gat upplýst hvernig fjárfestingum í íslenskum fyrirtækjum
var dreift. Þar var 35 prósent af
því fé sem sjóðurinn fjárfesti í
íslenskum hlutabréfum í bréfum
Kaupþings, 28 prósent í Glitni og
10 prósent í Landsbankanum.
Almenni lífeyrissjóðurinn átti
ríflega sjö milljarða í íslenskum hlutabréfum fyrir hrun, og
21,2 milljarða í skuldabréfum
íslenskra fyrirtækja. Sjóðurinn
átti í byrjun febrúar síðastliðins
um 590 milljónir króna í íslenskum hlutabréfum og 12,6 milljarða
í skuldabréfum.
Lífeyrissjóður verzlunarmanna
átti fyrir hrun íslensk hlutabréf
að markaðsvirði 34,7 milljarða
króna, og skuldabréf að andvirði
18,1 milljarða. Í lok síðasta árs átti
sjóðurinn 3,1 milljarð í íslenskum
hlutabréfum og 11,5 milljarða í
skuldabréfum. Íslensk hlutabréf
fóru úr því að vera þrettán prósent
eigna sjóðsins í um eitt prósent í

dag. Skuldabréfin fóru úr fjö prósentum í fjögur prósent af eignum
sjóðsins á sama tímabili.
Lífeyrissjóður starfsmanna
ríkisins átti 29,8 milljarða króna í
íslenskum fyrirtækjum í september 2008. Auk bankanna átti sjóðurinn til dæmis hlutabréf í Alfresca, FL Group, Flögu, Marel og
Össuri. Þá átti sjóðurinn skuldabréf íslenskra fyrirtækja að andvirði 40,2 milljarða. Í lok febrúar síðastliðins átti sjóðurinn 3,8
milljarða í íslenskum hlutabréfum, og skuldabréf að andvirði
22,3 milljarða.
Gildi lífeyrissjóður átti íslensk
hlutabréf að markaðsvirði 31,6
milljarða króna skömmu fyrir
hrun, og skuldabréf að andvirði
18,7 milljörðum. Í lok árs 2009
átti sjóðurinn íslensk hlutabréf
að andvirði 23,6 milljarða króna
og skuldabréf að andvirði 7,2
milljörðum króna.
Stapi lífeyrissjóður vildi ekki
veita Fréttablaðinu upplýsingar
um fjárfestingar sjóðsins í hlutabréfum og skuldabréfum íslenskra
fyrirtækja þrátt fyrir ítrekaðar
fyrirspurnir. Kári Arnór Kárason, framkvæmdastjóri sjóðsins,
sagði að upplýsingar um fjárfestingar muni birtast í ársreikningi sjóðsins sem birtur verði á
næstunni. Þá fengust ekki upplýsingar frá Sameinaða lífeyrissjóðnum vegna anna við vinnslu
ársuppgjörs sjóðsins.

Fórnarlömb blekkinga
Lífeyrissjóðirnir voru þolendur
blekkinga en ekki gerendur í
aðdraganda hrunsins, segir Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags fjárfesta. Hann segir
að eðlilegt hafi verið að skipta út
stjórnarmönnum í Lífeyrissjóði
verzlunarmanna, vegna setu fyrrverandi stjórnarformanns í stjórn
Kaupþings. Vilhjálmur vill ekki
taka afstöðu til þess hvort meiri
endurnýjunar sé þörf í stjórnum
annarra lífeyrissjóða.
Vilhjálmur segir að vissulega megi gagnrýna lífeyrissjóðina fyrir að hafa farið óvarlega í
aðdraganda hrunsins, sér í lagi í
hlutafjárkaupum. Meira tap hafi
hins vegar verið á skuldabréfum
íslenskra fyrirtækja sem lífeyrissjóðirnir hafi keypt. Erfitt hafi
verið að forðast það, enda skuldabréf banka með gott lánshæfismat almennt verið talin örugg
fjárfesting.

FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

Áttu fyrir aukapoka?
Þegar þú kaupir inn geturðu keypt þurrmat og aðrar
nauðsynjar og sett í aukapoka. Pokanum komum við svo
í hendurnar á þeim sem þurfa á hjálp að halda.

PIPAR\TBWA • SÍA • 100705

Hér er tekið við aukapokanum:

Krónan í Reykjavík, Mosfellsbæ og Hafnarfirði
Nettó Mjódd, Hverafold, Akureyri, Reykjanesbæ og Grindavík
Bónus á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og Fitjum Reykjanesbæ

Takk fyrir hjálpina!

Með hverri seldri tölvu fylgir Draumaegg frá Freyju

ALLTAF

BETRAVERÐ
FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

15,6”

Toshiba Satellite L500D-16M
2.0Ghz AMD Athlon II Dual Core Mobile M300 örgjörvi
t 4GB DDR2 800MHz minni t 320GB SATA diskur t
8xDVD±RW Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA
breiðskjár tVGA myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon
HD4570 PCI-Express skjákort t Windows 7 Home Premium

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

VILDARVERÐ

VILDARVERÐ

Toshiba Satellite L500D-16N

114.990

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi t
4GB DDR2 800MHz minni t 500GB diskur t 8xDVD±RW
Dual Layer og CD skrifari t 15.6" WXGA breiðskjár tVGA
myndavél í skjá t 512MB ATI Radeon HD4570 PCI-Express
skjákort t Windows 7 Home Premium

FULLT VERÐ KR. 139.990

134.990
FULLT VERÐ KR. 159.990

MARGMIÐLUNAR
SPILARI
DViCO TViX N-1 H.264
Háskerpu H.264 margmiðlunarspilari
sem spilar alla staðla í gegnum USB,
nettengdar tölvur eða í sjónvarp.
Spilar af USB minnislyklum, öðrum
USB flökkurum eða tölvum yfir LAN.
Með HDMI, Component, Optical
tengi, fullkominni fjarstýringu ofl.

PASSPORT
FLAKKARI
WD Passport 500GB

H.264

LAN

HDMI

39.990

Logitech Pure Fi Express Plus

FARTÖLVUTASKA
USB FJÖLTENGI
OPTICAL MÚS
Toshiba Starter Kit

iPOD/iPHONE hleðslustöð og hátalarar með klukku og vekjara.
Hljóð berst jafnt í allar áttir með Omnidirectional hljómtækni.

Fartölvupakki með tösku fyrir 15.6” tölvu með 2 auka
hólfum ásamt 4 tengja USB fjöltengi og USB optical mús.

iPOD VAGGA

500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum disk og USB. Lítill flakkari
sem fer vel í hendi og passar í vasa. Fæst í nokkrum litum.

24.990

19.990

9.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Kaupaukakerfi eru ágæt til síns brúks svo lengi
sem þau eru í tengslum við raunveruleikann.

Bönd á bónusana

F

ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR

réttablaðið sagði í fyrradag frá hugmyndum um að taka
á ný upp kaupaukakerfi eða svokölluð bónuskerfi í bönkunum, en þau hafa ekki verið við lýði frá því fyrir hrun.
Viðbrögðin við þessum fréttum hafa ekki látið á sér
standa. Á Alþingi í gær sagðist Lilja Mósesdóttir, formaður viðskiptanefndar, ætla að kalla forsvarsmenn bankanna á
fund nefndarinnar til að ræða málið. Ótímabært væri að innleiða
kaupaukakerfi á nýjan leik. Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, vildi láta banna slík kerfi og Róbert Marshall, samflokksmaður hans, vildi „skattleggja þau upp í rjáfur“.
Þessi viðbrögð eru bergmál af þeim umræðum, sem fram hafa
farið bæði austan hafs og vestan um bónuskerfi bankanna eftir að
bankakreppan brast á. Stjórnvöld í ýmsum löndum hafa gripið til
lagasetningar til að setja þak á bónusana, breyta fyrirkomulagi
þeirra og skattleggja þá.
Samt eru kaupaukakerfi í grundvallaratriðum ágæt til síns
brúks og notuð í mörgum atvinnugreinum. Margir stjórnendur
fyrirtækja fá greiddan kaupauka fyrir góða frammistöðu og
það sama á iðulega við um almenna starfsmenn þegar vel gengur. Bónusgreiðslur í fjármálageiranum hafa hins vegar verið
gagnrýndar frá því löngu fyrir hrun, fyrst og fremst af þremur
ástæðum.
Í fyrsta lagi hafa bónusarnir í bankageiranum einfaldlega verið
fáránlega háir og úr takti við allt sem eðlilegt getur talizt á vinnumarkaði. Sú gagnrýni hefur ekki aðeins átt við hér á Íslandi, heldur líka í öðrum löndum þar sem stjórnendur í fyrirtækjum hafa
almennt mun hærri laun en hér á landi. Síðastliðið sumar drógu
stjórnendur þrotabús Straums til baka tillögur um himinháa bónusa, allt að 240 milljónir á mann, sem áttu að greiðast ef vel gengi
að hámarka eignasafn bankans. Þá viðurkenndu menn að hafa
dottið úr sambandi við íslenzkan raunveruleika.
Í öðru lagi hefur verið gagnrýnt harðlega að bankamenn fái
greiddan háan bónus þrátt fyrir taprekstur og þrátt fyrir að skattgreiðendur hafi lagt bönkunum til háar fjárhæðir. Sú gagnrýni á
jafnt við hér og í nágrannalöndunum.
Síðast en ekki sízt er það nokkuð almenn skoðun að bónuskerfin
hafi ýtt undir áhættusækni bankamanna. Þar sem bónusar voru
miðaðir við lánasöfn var tilhneigingin sú að lána og lána, án þess
að huga nægilega vel að endurgreiðslunum. Þar sem bónusar miðuðust við afkomu, stuðluðu þeir að sókn eftir skammtímahagnaði,
í stað þess að menn hefðu langtímahagsmuni bankans í huga.
Í frumvarpi Gylfa Magnússonar viðskipta- og efnahagsráðherra
um fjármálafyrirtæki er gert ráð fyrir að böndum verið komið á
bónusana. Gert er ráð fyrir að Fjármálaeftirlitið setji reglur um
hvatakerfin, sem taki meðal annars mið af væntanlegum reglum
Evrópusambandsins. Búizt er við að sett verði þak á bónusana
og mælingar á frammistöðu taki til lengri tíma, en ekki aðeins
skammtímaárangurs.
Hvatakerfi getur komið að gagni í bönkum eins og annars staðar. En bankarnir mega sízt af öllu við því að gefa almenningsálitinu langt nef á nýjan leik með því að búa til launakerfi, sem tekur
ekkert mið af raunveruleika hins almenna, íslenzka launþega.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@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

Tveir menn

Herferð gegn Vilhjálmi?

Í Vilhjálmi Egilssyni blunda tveir
menn. Annar er formaður Samtaka
atvinnulífsins. Hann hefur gagnrýnt
stjórnvöld, sér í lagi umhverfisráðherra, fyrir að standa í vegi fyrir að
Orkuveita Reykjavíkur geti ráðist
í mikilvægar framkvæmdir. Hinn
er stjórnarformaður Gildis, þriðja
stærsta lífeyrissjóðs landsins. Hann
vill ekki kaupa skuldabréf í OR í útboði til að
fjármagna framkvæmdir. Orkuveitan ætti
kannski að klaga stjórnarformann Gildis til
formanns Samtaka
atvinnulífsins.

Það ætlaði allt um koll að keyra
þegar Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra lét Umhverfisstofnun
úrskurða aftur hvort meta ætti allar
framkvæmdir tengdar Suðvesturlínu.
Fyrirtæki og aðrir hagsmunaaðilar
á Suðurnesjum gagnrýndu Svandísi
harkalega og birtu auglýsingar þar
sem Svandís var sögð vinna gegn
svæðinu. Ætli þeir sömu séu nú að
undirbúa auglýsingaherferð gegn
Vilhjálmi?

Hænan og eggið
Rætt var við Guðjón
Arnar Kristjánsson,
fráfarandi formann

Frjálslynda flokksins, í Fréttablaðinu
í gær. Útlendingastefnu flokksins bar
á góma. Guðjón sagði að mikill fjöldi
erlends verkafólks á Íslandi hefði
verið þensluhvetjandi. „Það sýndi sig
best í byggingariðnaðinum þar sem
útlendingar voru mjög stór hluti af
vinnuaflinu og okkur tókst að byggja
fimm eða sex þúsund íbúðir sem
enginn hefur not fyrir.“ Hér vaknar
spurning um orsök og afleiðingu: Kom erlent verkafólk til
Íslands vegna þess að hér var
verið að byggja hús eða var
byrjað að byggja hús því hér
var mikið af erlendu
verkafólki?
bergsteinn@frettabladid.is

Afréttarinn mikli
H

austið 2008 reið stærsta
fjármálakreppa allra tíma
yfir á Íslandi. Á sama tíma
sprakk risavaxin fasteignabóla
og gengi krónunnar hrundi um
helming. Efnahagslegar hamfarir af þessari stærðargráðu kalla
óumflýjanlega á tímabundinn
samdrátt í landsframleiðslu og
aukningu atvinnuleysis.
Hagkerfið þarf að laga sig
að nýjum raunveruleika. Nýir
atvinnuvegir þurfa að vaxa upp
í stað þeirra sem hrundu. Ein
stærsta spurningin sem stjórnvöld standa frammi fyrir er
hvernig þau geta best hjálpað
þessu ferli að eiga sér stað á sem
stystum tíma en jafnframt með
þeim hætti að verðmætasköpun
verði sem mest til lengri tíma.
Núverandi stjórnvöld hafa
lagt höfuðáherslu á að koma
fjármálakerfi landsins aftur í
gang þannig að fjármagn geti á
ný flætt frá sparifjáreigendum
til frumkvöðla. Í þessu sambandi er markverðast að stjórnvöld hafa í raun einkavætt tvo
af stóru bönkunum þremur
hraðar en nokkur hefði þorað
að vona fyrstu vikurnar eftir
hrun. Þetta er í grunninn markaðsvæn stefna sem byggist á
því að einkageiranum sé best
treystandi til þess að byggja
upp atvinnuvegi sem leiðir til
hámarksverðmætasköpunar til
lengri tíma.
Því miður hefur vantraust á
markaðsöflin lengi verið landlægt í stjórnmálum á Íslandi.
Og slíkt vantraust virðist vera
síst minna á hægri væng stjórnmálanna en þeim vinstri. Eða
hvernig samrýmist það yfirlýstri hugmyndafræði hægrimanna að kalla í sífellu eftir
„stefnu stjórnvalda í atvinnumálum“? Á ekki stefna stjórn-

JÓN STEINSSON

Í DAG | Stóriðja
valda í atvinnumálum einungis
að vera að skapa sterkan lagaramma og leyfa síðan einkaframtakinu að sjá um atvinnusköpun?
Þvert á þessa hugmyndafræði
virðist lausnin í huga margra
alltaf vera sú sama þegar eitthvað bjátar á: Byggjum fleiri

Orkuauðlindir þjóðarinnar eru
einhver mestu verðmæti sem
hún á. Þær eru takmörkuð
auðlind og það væri stórslys
ef þær væru seldar á útsölu
af skammsýnum stjórnmálamönnum sem vantreysta sköpunarmætti þjóðarinnar.
álver!
Vitaskuld væri ekkert að því
að á Íslandi risu fleiri álver á
eðlilegum markaðsforsendum.
En þá þarf að vera tryggt að
arðurinn af orkuframleiðslunni
renni til þjóðarinnar og að hann
sé nægilega mikill til þess að
vega upp þau umhverfisspjöll
sem hljótast af. Hingað til hefur
þetta alls ekki verið tryggt.
Stjórnvöld hafa haldið orkuverði
til stóriðju leyndu og því hefur
verið engin leið fyrir kjósendur
að mynda sér upplýsta skoðun á
skynsemi stóriðjuframkvæmda.

Við þessar aðstæður er hættan sú að óþol stjórnmálamanna
gagnvart tímabundnum erfiðleikum sem fylgja aðlögun hagkerfisins að nýju jafnvægi leiði
til þess að þeir veiti afslátt af
arðsemiskröfum svo þeir geti
keyrt hagkerfið áfram af handafli. Það kann ekki góðri lukku
að stýra til lengri tíma.
Orkuauðlindir þjóðarinnar eru
einhver mestu verðmæti sem
hún á. Þær eru takmörkuð auðlind og það væri stórslys ef þær
væru seldar á útsölu af skammsýnum stjórnmálamönnum
sem vantreysta sköpunarmætti
þjóðarinnar. Áður en ráðist er í
frekari stóriðju er nauðsynlegt
að stjórnvöld móti stefnu í auðlindamálum sem tryggir að arðurinn af auðlindinni renni til
þjóðarinnar.
Aðlögunarferlið sem hagkerfið gengur í gegnum þessi misserin er óumflýjanlega mörgum
erfitt. Það er því skiljanlegt
að mikillar óþreyju gæti að
atvinnuleysi minnki. Varðandi
stefnu stjórnvalda vegast hér á
tvö sjónarmið. Stjórnvöld gætu
keyrt niður atvinnuleysi hratt
með því að greiða fyrir uppbyggingu stóriðju. En ef of geyst
er farið í því gæti það skaðað
hagkerfið til lengri tíma. Hinn
kosturinn er að þau einbeiti sér
að því að skapa sterka umgjörð
fyrir heilbrigt viðskiptalíf og
treysti markaðsöflunum og
sköpunarkrafti þjóðarinnar til
þess að byggja upp nýja atvinnuvegi sem hámarka verðmætasköpun til lengri tíma. Seinni
kosturinn kallar á þolinmæði
þar sem uppbygging nýrra
atvinnuvega tekur tíma.
Höfundur er lektor við Columbiaháskóla í Bandaríkjunum.

Foreldrar og skólastarf
Skólaráðin fjalla um nánast allt sem
viðkemur skólahaldinu. Mikilvægt er að
fulltrúar foreldra í skólaráðum séu í góðu
sambandi við aðra foreldra í skólanum
og beri rödd þeirra áfram inn í skólaráðin. Þannig hafa foreldrar tækifæri til að
óður kennari er gulli betri. Samstarf
hafa áhrif á skólastarf barna sinna. Við
heimilis og skóla er mikilvægt og
erum nú á öðrum skólavetri frá því ný
góðir foreldrar láta sig varða um allt sem
grunnskólalög tóku gildi. Skólaráðin hafa
lýtur að velferð barna sinna. Með því að
vonandi náð að festa sig í sessi í flestum
taka þátt í skólastarfi barnanna eru forGUÐRÚN
skólum. Á vefsíðum nokkurra grunneldrar ekki einungis að fá aukna innsýn
VALDIMARSDÓTTIR
skóla, sem undirrituð skoðaði af handaí skólastarfið heldur einnig að hafa bein
hófi, er þó ekki margt sem bendir til að þar séu
jákvæð áhrif á sín eigin börn.
starfandi skólaráð og ekki einu sinni upplýsingar
Aðkoma foreldra að skólastarfi var fest enn
um hverjir sitja í skólaráði skólanna. Skólaráð
frekar í sessi með nýjum grunnskólalögum um
eru góður vettvangur fyrir alla aðila skólasamfémitt ár 2008. Foreldrafélög eru því lögbundin.
lagsins – ekki síst foreldra. Það er því mikilvægt
Skólastjóri hvers grunnskóla er ábyrgur fyrir
að skólaráðin kynni sig vel, haldi fundi reglulega
stofnun þeirra og ætlað að að sjá til þess að þau
og birti síðan fundargerðir á vefsíðum skólanna.
fái aðstoð eftir þörfum. Skólaráð grunnskólanna
Það er nauðsynlegt til að foreldrar nái að fylgjast
urðu einnig til með sömu lögum en þar segir m.a.:
með hvernig er unnið að því að gera skóla barna
„Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samþeirra enn betri.
ráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags
um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans.“ Til
Höfundur er fráfarandi framkvæmdastjóri SAMeinföldunar má hugsa sér skólaráð sem nokkurs
FOK, situr í stjórnum tveggja foreldrafélaga og
konar bæjarstjórn skólans þar sem skólastjórinn
skipar 2. sæti á lista Framsóknarflokksins fyrir
er bæjarstjórinn.
komandi borgarstjórnarkosningar.

UMRÆÐAN
Guðrún Valdimarsdóttir skrifar um
menntamál
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Viltu breyta mataræðinu
hvar
til batnaðar? ....en veistþú ekki
átt að byrja?
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti D.E.T.
leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu auðvelt
það er í raun að breyta mataræðinu til batnaðar.

Farið verður með einföldum hætti yfir:
• Hvaða óæskilegum mat við getum skipt út.
• Hvaða fita er óholl og hver er lífsnauðsynleg.
• Hvernig við getum komið jafnvægi á blóðsykurinn
og öðlast meiri orku vellíðan og heilbrigði.

23. mars kl. 19.30 - 22.00
Heilsuhúsinu Lágmúla
Í lok fyrirlestrar fáið þið leiðbeiningar um
val á heilsufæði. Innifalið í námskeiði er
mappa með uppskriftum og fróðleik.
Verð aðeins kr. 4.400.- Inga tekur einnig
á móti fólki í einkaráðgjöf alla daga.

Nánari upplýsingar og skráning í
síma 8995020 eða á eig@heima.is
www.heilsuhusid.is

Jón Þór fer með með bátinn sinn, Stóra-Vísund, til Vestfjarða til að sigla þar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vestfirðirnir fallegastir
Jón Þór Þorleifsson kvikmyndagerðarmaður ferðast mikið um landið og er sérlega hrifinn af Vestfjörðum. Skútusigling um firðina fyrir tveimur árum er honum sérstaklega eftirminnileg.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

„Skemmtilegast af öllu þykir mér
að ferðast um landið og Vestfirðirnir eru auðvitað í sérstöku
uppáhaldi hjá mér. Ég gleymi því
til dæmis aldrei þegar ég sigldi
um firðina á vegum ferðafyrirtækisins Borea Adventures, sem
hefur aðsetur á Ísafirði, sumarið
2008,“ segir Jón Þór Þorleifsson
kvikmyndagerðarmaður þegar
hann er spurður um sérlega
eftirminnilegt ferðalag.
Jón Þór sigldi á skútunni
Auroru ásamt hópi af vinum
frá Ísafirði í Jökulfirði og yfir í
Grunnavík ásamt kapteininum
Búbba. Þar var farið í land og
gafst ferðalöngunum tækifæri
til að æfa sig á kajökum meðan
Búbbi tíndi kræklingana sem

síðar urðu forréttur kvöldsins. Í
aðalrétt voru þorskhnakkar, sem
snæddir voru um borð í skútunni.
„Svo kveiktum við varðeld í landi,
sungum, spiluðum á gítar og höfðum það huggulegt. Svo var sofið
í skútunni um nóttina. Grunnavík er mjög sérstakur staður í
mínum huga því þar er meðal
annars kirkjan sem foreldrar
mínir giftu sig í og bróðir minn
var skírður þar. Fjölskyldan mín
á líka sumarbústað á svæðinu,“
segir Jón Þór.
Daginn eftir var siglt yfir að
Hesteyri og gengið þaðan yfir í
Aðalvík, sem tók dagstund. Þangað kom svo skútan og sótti hópinn
og sigldi aftur á Ísafjörð. „Þetta
er tvímælalaust einn fallegasti

staður sem til er. Náttúran er
stórkostleg og allt svo óspjallað,“ segir Jón Þór og bætir við að
skútusigling sé frábær leið til að
ferðast. „Við höfðum hótelið með
okkur og ótal margt hægt að gera
sér til afþreyingar, meðal annars
gátum við synt í sjónum því veðrið
var svo gott. Ég get lofað því að ég
fæ aldrei leið á svona ferðum.“
Skömmu eftir þessa eftirminnilegu ferð um Vestfirðina fjárfesti
Jón Þór í sínum eigin báti, sem
hann kallar Stóra-Vísund. „Ég hef
bátinn hér í Reykjavík en fer oft
með hann vestur og sigli í Jökulfirðinum. Þá fer ég gjarnan inn í
Flæðareyri, í Leirufjörð og margt
fleira,“ segir Jón Þór Þorleifsson.
kjartan@frettabladid.is
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FERÐ Í MÁLASKÓLA er góð
fermingargjöf. Fyrirtæki á borð við
namsferdir.is bjóða upp á slíkar ferðir.

Lundúnabúar dónalegastir í Bretlandi
NÝ KÖNNUN GEFUR TIL KYNNA AÐ
ÍBÚAR SOUTHAMPTON SÉU VINALEGASTIR BRETA EN LUNDÚNABÚAR
DÓNALEGASTIR.

í beinu flugi 12.—24. júlí
Miðaldaborg frá 11. öld á frábæru verði 34.990 kr, flug og skattur.
Ein fallegasta borg Evrópu og á minjaskrá Unesco.

EISTLAND+LETTLAND 2JA LANDA SÝN
12 daga ferð á góðu verði — kastalar, hallir, falleg sveitahéruð
og miðaldaborgir. Fararstjóri Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur.

Lundúnabúar eru dónalegustu Bretarnir samkvæmt nýlegri könnun. Könnunin náði til 4.000 manns
og var hún kynnt í upphafi bresku
ferðamannavikunnar. Þar kom í ljós
að íbúar höfuðborgarinnar væru
almennt ókurteisir, fæstir stæðu upp
fyrir öðrum í strætó eða lestum, þeir
gleymi að þakka fyrir sig og brosi
sjaldan.
Southampton var valin vinalegasta
borgin, þar á eftir Norwich, Exeter,
Brighton og Plymouth. Töldu sumir
að Lundúnabúar yrðu að fá nokkur
góð ráð frá Southampton til að hressa
upp á viðmótið fyrir Ólympíuleikana
sem haldnir verða í London eftir tvö
ár.

Þjóðhátíð 17. júní við styttu Jóns Sigurðssonar í Winnipeg. Þinghúsið í baksýn.
MYNDIR/VESTURHEIMUR

í beinu flugi
17.—22. ágúst

Gaman að segja
góðan daginn

Forn borg menningar og lista, ótrúlegt verð 32.990 kr, flug og
skattur. Gamli og nýi tíminn mætast í borg sem ekki á sinn líka.
Miðstöð menningar og lista við Eistrasaltið.

Með beinu flugi Iceland Express til Vestur-Kanada í sumar aukast
möguleikar til landkönnunarferða þangað og samskipta þjóðarinnar
og Vestur-Íslendinga. Jónas Þór hjá Vesturheimi sf. veit meira.

Flug, hótel, rúta til og frá flugvelli,

„Það er heilmikið að gerast. Bæði
eru að koma hópar frá Kanada
hingað í sumar og við erum að
fara með fólk vestur,“ segir Jónas
Þór og fagnar mjög framtaki Iceland Express að ætla að taka upp
beint flug til Winnipeg í Manitoba
tvisvar í viku í sumar, frá 1. júní til
ágústloka. „Með þessu opnast nýr
heimur og það gengur víst mjög vel
að selja í þetta flug,“ segir hann.
Jónas hefur skipulagt ferðir til
Vesturheims í tíu ár í sambandi við
þjóðræknisfélög bæði hér og þar
og í fyrra hófust skipulagðar ferðir Vestur-Íslendinga hingað. „Það
er gríðarlegur áhugi á þessum
samskiptum og nú þegar eru 400
manns á skrá hjá mér í ferðir vestur í sumar,“ segir hann. „Winnipeg er miðsvæðis. Hóparnir gista
á hóteli þar og fara í dagsferðir
þaðan, til dæmis til Nýja-Íslands
og Norður-Dakóta.“
Winnipeg hefur verið höfuðstaður Íslendinga í Norður-Ameríku
síðan 1880, að sögn Jónasar. Þar
settust þeir flestir að og þar er
þeirra saga. En er hún spennandi
borg fyrir þá sem enga ættingja
eiga vestra eða hafa takmarkaðan áhuga á þeim? „Já, þetta er 700
þúsund manna borg á miðri sléttu.
Þú getur ekið í sjö klukkustundir í hvaða átt sem er án þess að
fara nokkurn tíma upp eða niður
brekku. Þannig að þú ferð ekki til
að skoða fjöll. Það er mannlífið og
menningarlífið sem er áhugavert.
Þarna eru stórmerkileg söfn. Bæði
er þar mikið listasafn og líka nokkurs konar þjóðminjasafn þar sem
lífi indíána eru gerð betri skil en

verð aðeins 63.900 kr.
6ERÈ MIÈAÈ VIÈ GENGI %5  MARS

London er vinsæl borg meðal ferðamanna en heimamenn þykja ókurteistir.

The Forks, sögfrægur staður í miðborg
Winnipeg þar sem indíánar stunduðu
viðskipti öldum saman. Þar eru nú ótal
matsölustaðir, smáverslanir og söfn.

nokkurs staðar annars staðar. Svo
eru endalausir golfvellir og það
er hægt að fara í siglingar bæði
á vötnum og ám. Sumir segja að
þarna sé ein fjölskrúðugasta flóra
veitingastaða í allri Norður-Ameríku og margir tónlistarmenn eiga
rætur í Winnipeg. Til dæmis er
sérstök búlla í miðbænum sem
tengist Neil Young. Menn hafa flutt
til Winnipeg alls staðar að úr veröldinni og borgin er dæmi um hvað
það getur lukkast vel.“
Jónas segir líka magnað að
keyra um sveitirnar og koma í
litla íslenska bæi, Baldur, Árborg,
Gimli og Riverton og eiga þar dagsstund. Hitta heimafólk, drekka með
því síðdegiskaffi eða jafnvel borða
með því kvöldverð. „Íslenskan er
helst töluð í smærri samfélögunum, því er gaman að ganga þar um
götur og segja „Góðan dag!“ Frekari upplýsingar á www.vesturheimur.com
gun@frettabladid.is

Ísland er ofarlega í huga þess sem gerði þetta kort.
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Farið inn um anddyri hálendisins
Hálendi Íslands er óþrjótandi uppspretta ævintýraferða, þar sem ferðalangurinn fyllist andakt yfir ósnortinni náttúru og friðsæld jökla, fjalla, fossa og dala. Engu líkt er að upplifa þá dásemd á fjórhjóli. Óbyggðaferðir bjóða upp á fjórhjólaferðir frá Hólaskógi á Gnúpverjaafrétti, ofan við Þjórsárdal, sumar, vetur, vor og haust.
„Velkomin í fordyri hálendisins,
þar sem veður og færð breytist dag frá degi yfir vetrartímann. Einmitt þess vegna grípum
við stundum gæsina þegar hún
gefst og bjóðum upp á ferðir með
aðeins dags fyrirvara, eins og
miðnæturferð á fjallstopp Heklu.
Að vera þar uppi undir fullu tungli
og dansandi norðurljósum verður
seint lýst með orðum,“ segir Unnar
Garðarsson, eigandi Óbyggðaferða
sem stofnaðar voru haustið 2006
og hafa síðan verið með skoðunarferðir um hálendi Íslands á fjórhjólum, þar sem farið er frá Hólaskógi á Gnúpverjaafrétti, ofan við
Þjórsárdal, jafnt vetur, sumar, vor
og haust.

„Við frændi minn höfðum þá
farið vetrarferð á fjórhjólum til
Landmannalauga, en ekki getað
ýtt þeim skemmtilega degi úr
huga okkar. Því leið ekki nema
hálft ár að við vorum komnir með
fjórtán stykki af einum bestu fjórhjólum heims á fjöll, ásamt nýja
skálanum í Hólaskógi á leigu, en
hann tekur 85 manns í gistingu
og býr yfir fullkominni aðstöðu,
sauna og fleiri þægindum,“ segir
Unnar og bætir við að Óbyggðaferðir hafi orðið að veruleika
þegar nýjar reglur heimiluðu að
fjórhjól væru götuskráð og Ísland
opnaðist fyrir þeim farkosti.
Um Hólaskóg liggja margar
af helstu reiðleiðum landsins og

Unnar Garðarsson með „varðhundana sína“, Golíat og Herkúles, á toppi Heklu í
dásamlegu útsýni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

ævintýravegir til allra átta, enda
Ísland allt áfangastaður Óbyggðaferða og farið jafnt um nágrenni
Þjórsárdals yfir í Landmannalaugar, Þórsmörk og eins norður
í Öskju, ef því er að skipta.
„Óbyggðaferðir eru fyrst og
fremst skoðunarferðir um íslenska
náttúru sem við njótum á fjórhjólum. Fjórhjól sameina bestu kosti
jeppa, mótorhjóls, fólksbíls og
hests, og ég tel að menn fái smáskammt af því öllu í fjórhjólaferð.
Á fjórhjóli sér maður hluti sem
annars fara framhjá manni út um
bílgluggann, finnur vindinn leika
um sig og er í óskaplegu návígi við
náttúruna, en allar ferðir förum
við í sátt við náttúruna og vinnum

henni ekki tjón,“ segir Unnar sem
er umkringdur mörgum náttúruperlum landsins í Hólaskógi.
„Á hverjum föstudegi förum við
í dagsferðir klukkan 14, en í þær
þarf engan hóp. Ferðin er farin
hvort sem einn ætlar með eða tíu,
og stendur í þrjá til fjóra tíma,“
segir Unnar, en því má bæta við
að í öllum ferðum Óbyggðaferða
er nesti innifalið, fjórhjól, fatnaður og annar útbúnaður í mestum
gæðum.
„Það segir okkur að við erum að
gera eitthvað einstakt og skemmtilegt að sama fólkið kemur aftur
og aftur, og oft segja útlendingar
að ferðalag með okkur hafi verið
hápunktur Íslandsferðarinnar.“

Allir klárir að leggja upp í ævintýraferð frá nýja skálanum í Hólaskógi.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Til að mega aka fjórhjóli þarf
venjulegt bílpróf, en öll hjól
Óbyggðaferða eru tveggja manna
og götuskráð.
„Óvanur maður getur leikandi keyrt á fjallstoppa á fjórhjóli. Við förum rólega af stað og
eftir klukkustund eru allir orðnir
flinkir við stýrið. Þetta eru stórar ferðir, farnar í hvaða veðri sem
er og við ökum eftir fáfarnari
leiðum, þar sem stórbrotin náttúra kemur flestum á óvart. Þá
er algengt að fjórhjólaeigendur
vilji slást með í hópinn og það er
sjálfsagt í flestum tilfellum.“
Nánar á www.obyggdaferdir.is.
thordis@frettabladid.is

Ægifegurð í blankalogni við Kýlinga í
Landmannalaugum.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Allt í húsbílinn...
...í settum fyrir handlagna

Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Vatnshitarar
13L gas / 220V

Sólarsellusett í úrvali.
Rótor ehf býður upp á viðgerðaþjónustu
á rafbúnaði húsbíla og vagna ásamt
uppsetningu og tengingu á þeim búnaði
sem við seljum á einu besta

VERSLUN / VERKSTÆÐI
Helluhrauni 4

þjónustuverkstæði landsins.

220 Hafnarfjörður

Sími 555 4900

Viðgerðir

Kæliskápar

Reiðhjólagrindur Ferðasalerni

Fortjöld

Allar nánari upplýsingar um þjónustu og vörur á www.rotor.is. lang - stærsti húsbílavefurinn

Auglýsingasími

Húsbílaþjónusta og fylgihlutir í ferðalagið

Allt sem þú þarft…
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Ferðamenn undir
stýri á ofurjeppum
Ferðamenn geta nú ekið um hálendi Íslands á upphækkuðum breyttum jeppum einir eða undir leiðsögn
vanra manna. Erlendir stórborgarbúar standa sig vel í akstri yfir óbrúaðar ár og torfærur.

Ásgeir Eiríksson, framkvæmdastjóri jeppaleigunnar Ísak, hefur ekið hátt í sjö hundruð þúsund kílómetra á hálendinu með ferðamenn í halarófu á eftir sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leiðsögumaður fer alltaf fyrstur yfir árnar en ferðamenn aka sjálfir bílunum í hálendisferðum Ísak.
MYND/ÍSAK

Ásgeir Eiríksson þvælist með ferðamenn upp á hálendi Íslands hverja
helgi en hann er framkvæmdastjóri
Jeppaleigunnar Ísak ehf. Í ferðum á
vegum fyrirtækisins fá ferðamennirnir sjálfir að setjast undir stýri á
breyttum Land Rover-jeppum.
„Áður en við leggjum af stað
höfum við yfirferð varðandi öryggisatriði og meðferð á bílnum. Þar
er útskýrt hvernig bílunum hefur
verið breytt og að þeir hafi aðra
aksturseiginleika en aðrir óbreyttir bílar,“ útskýrir Ásgeir og ítrekar
að fyllsta öryggis sé gætt.
Ísak var stofnað árið 2007. Þá
voru níu Land Rover-jeppar fluttir inn sem fyrirtækið SS.Gíslason
sá um að breyta en nú eru jepparnir fjórtán. Þeir eru allir upphækkaðir á 38 tommu dekkjum með innbyggðri loftdælu og búnir öflugum
gps-tækjum og talstöðvum.
„Við erum með okkar eigin
rás milli bíla og getum veitt leiðsögn gegnum hana milli bílanna
en algengast er að farnar séu svokallaðar halarófuferðir. Þá er fagmenntaður leiðsögumaður í fremsta
bíl og ef bílarnir eru fleiri en fimm
er eftirfararbíll eða sópari aftast
sem sér um að allir fylgi með. Leiðsögumaðurinn fer á undan yfir ár
og leiðbeinir fólki.“
Ferðamennirnir sem sótt hafa
jeppaferðirnar eru langflestir
erlendir ferðamenn og stórborgarbúar sem ekki eru vanir neinum svaðilförum. Ásgeir segir þó

Ferðirnar eru mikið ævintýri fyrir erlenda stórborgarbúa.

engin óhöpp hafa orðið og flestir
upplifi ferðirnar sem mikið ævintýri og lífsreynslu. „Við höfum ekið
um 600-700 þúsund kílómetra síðan
við fórum af stað og það má telja
óhöpp á fingrum annarrar handar.
Venjulega eru þetta dagsferðir og
við sníðum þær eftir óskum fólks.
Oft förum við Gullfoss-Geysishringinn með útúrdúrum, að Langjökli eða línuveg milli Kaldadals
og Geysis. Einnig förum við í Þórsmörk allan ársins hring og keyrum þá gjarnan niður á ströndina en
fólki finnst yfirleitt mikil upplifun
að keyra jeppana í svörtum sandinum og horfa á brimið. Nú í febrúar
vorum við með fimm daga ferð um

MYND/ÍSAK

hálendið sem er einstakt að geta
boðið upp á hér á Íslandi.“
En vex óvönu fólki ekki í augum
að keyra óbrúaðar ár á hálendinu?
„Leiðsögumennirnir okkar fara
ekki út í neina tvísýnu með ferðafólkið. Ef aðstæður eru slæmar þá
snúum við við. Um síðustu helgi var
ég með tólf bíla á ferð og tók ekki
sénsinn á því að láta ferðamennina
fara sjálfa. Þá fór ég bara tólf sinnum yfir ána. En eftir að við höfum
útskýrt hvernig á að bera sig að og
fólk sér að þetta er hægt þá gengur
yfirleitt vel. Á bakaleiðinni er fólkið orðið svo sjóað að því finnst ekkert mál að demba sér yfir árnar.“
heida@frettabladid.is

GÖNGUFERÐIR
UM ERLENDAR GRUNDIR
Everest: Doctors In The Death Zone er heimildarmynd um ferð læknanna á Everest.

Mont Blanc. 8 daga ferð á ókrýndan konung Alpanna. Brottför 26. júní.
Verð kr. 489.000 (innifalið: ﬂug, akstur, gisting, tæknilegur búnaður, fæði og íslensk fararstjórn).

Gengið umhverﬁs Mont Blanc. 8 daga gönguferð um
óviðjafnalegt landslag Alpanna.

Brottför 17. júlí.
Verð kr. 360.000 (innifalið: ﬂug, akstur, gisting, fæði og íslensk fararstjórn).

Suðurhluti Grænlands. 8 daga lúxusferð um slóðir Eiríks Rauða
í Eystribyggð.

Brottfarir 10. og 24. júlí og 7. ágúst.
Verð kr. 299.000 (innifalið: ﬂug, gisting, fæði, trúss og íslensk fararstjórn).

Ammassalikeyja, Grænland. 7 daga ævintýraferð um heillandi
landslag með bakpoka og tjald.

Spör ehf.

Brottfarir 19. júlí og 2. ágúst.
Verð kr. 192.000 (innifalið: ﬂug, bátsferðir, gisting, fæði, íslensk fararstjórn).

Marokkó, Toubkal. 9 daga ganga um uppsveitir Atlasfjalla þar
sem Toubkal er takmarkið. Brottför 1. ágúst.
Verð kr. 249.000 (innifalið: ﬂug, gisting, fæði, trúss, íslensk fararstjórn).

Nánari upplýsingar og bókanir á www.fjallaleidsögumenn.is
eða í síma 587 9999 | fjallaleidsogumenn@fjallaleidsogumenn.is

Fyrirlestur um ferð
lækna á Everest
Dr. Michael Grocott heldur fyrirlestur um ferð sína og félaga
sinna á Mt. Everest vorið 2007.
Félag íslenskra fjallalækna (FÍFL)
í samvinnu við 66°N og Íslenska
fjallaleiðsögumenn stendur fyrir
fyrirlestri á Hótel Hilton Nordica á morgun klukkan 20. Þar mun
Michael P. Grocott, halda fyrirlestur um ferð sína og félaga
sinna á Mt. Everest vorið 2007,
The Xtreme Everest Expedition.
Dr. Grocott er heimsfrægur
fjallagarpur en jafnframt virtur
gjörgæslulæknir og vísindamaður frá London sem klifið hefur
mörg af hæstu fjöllum veraldar,
meðal annars Everestfjall (8.850
m) og Cho Oyu (8.201 m). Í maí
2007 leiddi hann stærsta leið-

angur sinnar tegundar, Xtreme
Everest, á samnefnt fjall, þar
sem rannsökuð voru áhrif súrefnisskorts á mannslíkamann.
Rúmlega 200 manns tóku þátt í
leiðangrinum og átta læknar sem
náðu toppnum tóku sýni hver úr
öðrum á leiðinni. Leiðangurinn
vakti heimsathygli og hefur verið
gert skil í frægum sjónvarpsþáttum á BBC; Everest: Doctors
in the Death Zone og í hinu virta
vísindariti New England Journal
of Medicine.
Grocott mun lýsa göngunni á
toppinn og þeim vandamálum sem
leiðangursmenn urðu að kljást
við. Fyrirlesturinn verður haldinn á ensku og er sniðinn að öllu
áhugafólki um útiveru og fjallgöngur. Fyrirlesturinn er ókeypis
og öllum opinn.
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MIÐVIKUDAGUR 17. MARS 2010

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bpeekl ic}ef^XiX
aeljklßYXc}eXjaj
Lán til íbúðakaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Úrræði í greiðsluvanda

nnn%`cj%`j

9fi^Xike`)(s(',I\pbaXmbsJd`1,-0-0''#/''-0-0

2 ● fréttablaðið ● fjármál heimilanna

17. MARS 2010 MIÐVIKUDAGUR

Aðstoð vegna
greiðsluvanda
„Við veitum fólki sem á í verulegum greiðsluerfiðleikum endurgjaldslausa aðstoð til að leita leiða
til lausna við að finna út hentug
úrræði og fá yfirsýn yfir sín mál,“
segir Ásta S. Helgadóttir, hjá Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna,
beðin um að lýsa hlutverki stofunnar.

„Við sinnum heilmiklu leiðbeiningarhlutverki, leiðbeinum til dæmis fólki
hvert best sé að snúa sér og söfnum
einnig upplýsingum fyrir það svo heildarmynd fáist yfir stöðuna,“ segir Ásta.

Að sögn Ástu hefur sjaldan
eða aldrei verið jafn annasamt
hjá starfsmönnum Ráðgjafastofunnar og eftir hrun. Upphaflega
störfuðu hjá Ráðgjafastofunni sjö
starfsmenn en þeim hefur verið
fjölgað upp í 28 til að mæta aukinni eftirspurn eftir ráðgjöf og
þjónustu, sem er veitt með þrenns
konar móti.
„Fólk getur komið hingað til
okkar á Hverfisgötu 6 alla virka
daga á milli klukkan 9 til 16 og
fengið að tala við ráðgjafa, án þess
að hafa pantað sér sérstaklega
tíma áður. Þá veitum við símaráðgjöf alla virka daga á sama tíma,
en hjá okkur eru alltaf þrír ráðgjafar á vakt sem svara símtölum. Loks bjóðum við upp á netspjall þar sem notendur komast
í beint samband við okkar ráðgjafa,“ telur Ásta upp.
Hún bendir á að á heimasíðunni rad.is geti fólk fyllt út umsókn um ráðgjöf og sent inn rafrænt. Einnig er veitt endurgjaldslaust aðstoð við gerð umsókna um
greiðsluaðlögun. „Lögfræðingur
er á vakt alla virka daga milli 9 til
16 sem svarar spurningum varðandi greiðsluaðlögun,“ segir hún.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- rve

● VERÐTRYGGING Verðtrygging miðar að því að tryggja verðgildi
peninga þannig að upphæð eignar eða skuldar breytist eftir verðlagi
í landinu og hækki eftir því. Ef lán er verðtryggt þýðir það að upphæð
þess breytist eftir verði í landinu og hækkar eftir því.

● HEIMILISBÓKHALD BANKANNA
Bankarnir bjóða upp á heimilisbókhald, forrit sem viðskiptavinir geta nýtt sér til að kortleggja neyslu, jafnvel borið saman við aðra
viðskiptavini og séð hvort fyrirhuguð útgjöld
mánaðarins séu meiri eða minni en áætlaðar tekjur. Í einhverjum tilfellum færir forritið
sjálfvirkt inn í heimilisbókhaldið í hvert sinn
sem viðskiptavinirnir nota greiðslukort eða fá
útborguð laun. Þessi þjónusta gæti nýst einhverjum til að fá yfirsýn yfir fjármálin og sjá
myndrænt hvernig útgjöldin skiptast.

Birna Guðrún Baldursdóttir og eiginmaður hennar, Rögnvaldur Rögnvaldsson, með börn sín frá vinstri: Styrmi, tveggja ára,
Rökkva, tólf ára og Kormák, sex ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Slá ekki lán fyrir hlutunum
Birna Guðrún Baldursdóttir
þroskaþjálfi og eiginmaður
hennar, Rögnvaldur Rögnvaldsson tónlistarmaður, hafa
löngum sniðið sér stakk eftir
vexti og hafa til dæmis valið að
vinna styttri vinnudag til þess
að geta eytt meiri tíma með
strákunum sínum þremur. Þau
búa á Akureyri.
„Börnin okkar hafa alltaf verið
styttra í gæslu og á leikskóla
og í staðinn urðum við að draga
saman og haga útgjöldunum í
samræmi við það að hafa minna
á milli handanna. Við erum í raun
með eina góða grunnreglu sem er
að eyða ekki meiru en maður á. Í
raun er það samt þannig að þegar
maður vinnur minna hefur maður
meiri tíma til að skipuleggja sig,
baka sjálfur brauðið og fara sparlega með. Margir þekkja það eftir
langan vinnudag að vera þreyttur
og verðlauna sig með aðkeyptum
mat og sælgæti þannig að þegar
til kastanna kemur er ég ekki viss
um að þetta komi verr út hvað
eyðsluna varðar,“ segir Birna.
Birna segist hafa orðið ánægjulega vör við það að margt smátt
geri eitt stórt og eftir að hafa
lesið greinar eftir Ingólf H. Ingólfsson hjá Fjármálum heimilanna hafi þau hjónin byrjað að
leggja fyrir í hverjum mánuði og
byrjað smátt. „Við lögðum í byrjun 5.000 krónur fyrir, en höfðum

NOKKUR GÓÐ RÁÐ ÚR FÓRUM GUÐRÚNAR BIRNU
■ Nýta safnadaga og bókasöfn og aðra ódýra afþreyingarmöguleika

fyrir fjölskylduna. Börnum finnst fátt meira skemmtilegt en hjólatúr og
nesti.
■ Þvo ekki þvott nema hann sé orðinn skítugur, kenna börnunum að
hengja upp fötin sín ef þau eru hrein eftir daginn og ganga frá handklæðunum.
■ Ekki setja allt í uppþvottavélina, þvo upp stóra bolla og nota sparkerfi.
■ Ekki nota vísakort og taka fyrirfram út pening fyrir mat sem nota skal
hverja viku og geyma í fjórum umslögum.
■ Það borgar sig ekki að kaupa alltaf það ódýrasta, til dæmis er betra að kaupa vandaða
barnaskó.
■ Koma sér upp gjafaskáp og kaupa hluti
á góðum tilboðum til að eiga í gjafir
seinna.
■ Góð leikföng má versla hjá Góða hirðinum
og á öðrum mörkuðum sem selja notaða
hluti.
peninginn á opnum reikningi til
að geta gengið að honum ef eitthvað kæmi upp á. Hins vegar varð
það svo að um leið og peningurinn
var kominn inn á annan reikning
gengum við ekki í hann og maður
var fljótur að venjast sparnaðinum. Einnig söfnum við fyrirfram
fyrir ákveðnum hlutum og tökum
ekki yfirdrátt eða lán fyrir því
sem þarf að gera. Nú stefnum við
til dæmis á sumarfrí árið 2011 og
erum farin að leggja fyrir,“ segir
Birna og bætir við að henni finnist
mikilvægast að setja sér ákveðin
markmið og stefna að þeim.
„Matarkarfan er auðvitað
stórt atriði og okkur finnst
alltaf koma best út að gera mat-

● DREGIÐ ÚR ORKUKOSTNAÐI HEIMA
Ýmislegt má gera til að spara orkureikninga heimilisins.
Á heimasíðunni orkusetur.is er að finna nokkur orkusparandi ráð.
● Lækka hitann innanhúss niður í 20°C.
● Nýir þéttilistar á glugga og hurðir draga úr hitatapi
og kosta lítið.
● Hafa glugga lokaða nema við gagngera loftun og
lofta þá einungis út í 10 til 15 mínútur í senn.
● Draga gluggatjöld fyrir glugga að næturlagi til að
tapa ekki hita út. Eins er mikilvægt að draga frá á
daginn til að fá hitann frá sólinni inn.
● Hafa lok á pottum og pönnum þegar eldað er og
þekja alla helluna, það sparar rafmagn.
● Ekki skilja raftæki eftir í biðstöðu heldur slökkva
alveg á þeim.

seðil fyrir vikuna og fara í búðina einu sinni í viku og kaupa
inn eftir honum. Einnig fylgjumst við vel með tilboðum og ef
brauð er á hálfvirði kaupum við
nokkur og frystum til dæmis. En
litlu útgjöldin eru einnig lúmsk
og við höfum stundum skrifað
niður allt sem við eyðum í einn,
tvo mánuði, farið yfir og skoðað
hvað við getum skorið burt. Einu
sinni gátum við skorið burt 8.000
króna útgjöld með þessu. Okkur
finnst það gefa meiri lífsfyllingu
að ferðast og vera með krökkunum en eyða peningum í dýra
innanstokksmuni og við höfum
því frekar tímt að nota peninga í
fjölskylduferðalög.“
- jma

● Ekki byrgja ofna með húsgögnum eða gluggatjöldum.
● Fara í sturtu frekar en bað. Minna vatn fer einnig til
spillis ef kraninn er með einu handfangi.

Þú átt rétt
Hafðu samband við viðskiptabanka þinn
um úrræði vegna greiðslu- og skuldavanda
Úrræði vegna skuldavanda allflestra heimila eru til staðar.
Flestum nægja þau almennu úrræði sem standa öllum til boða en sum heimili
þurfa sérsniðnar lausnir þar sem skuldir og eignir eru lagaðar að greiðslugetu.
Leitaðu til viðskiptabanka þíns hið fyrsta um úrlausn þinna mála.

Sértæk skuldaaðlögun
Öll fjármálafyrirtæki hafa samþykkt framkvæmd um sértæka skuldaaðlögun
í þágu einstaklinga og heimila í skuldavanda sem felur í sér heildstæða endurskipulagningu
á fjárhagsstöðu heimila í greiðsluvanda, afskriftir skulda o.fl.
Miðað er við að heimili haldi eftir bifreið og hóflegu húsnæði ef það ræður að lágmarki
við 80% skuldsetningu (biðlán) þeirra eigna, miðað við núverandi markaðsverð.
Skuldir verða lækkaðar niður í 80% (biðlán) til 110% af núverandi markaðsverði eigna ef
greiðslugeta er fyrir hendi.

Dæmi 1

21,5 - 32 m.kr.

afskrifað
af íbúðinni

Staðan núna:
Hús/íbúð

Keypt á 40 m.kr. árið 2006.
Lán í erlendum gjaldmiðli 30 m.kr.
(75% lán).
Eftirstöðvar láns eru nú 60 m.kr.
Markaðsvirði húss/íbúðar nú er 35 m.kr.

Dæmi 2

13 - 26 m.kr.

afskrifað
af íbúðinni

Staðan núna:
Hús/íbúð

Keypt á 50 m.kr. á miðju ári 2006.
Verðtryggt lán 45 m.kr. (90%).
Eftirstöðvar láns eru nú 61 m.kr.
Markaðsvirði húss/íbúðar 44 m.kr.

Niðurfelling skulda með sértækri skuldaaðlögun
Með sértækri skuldaaðlögun:
Hús/íbúð
Lán lækkað niður í 80% (biðlán)
til 110% af markaðsvirði íbúðar.
Fer niður í 28 til 38,5 m.kr. eftir því
hver greiðslugeta heimilis er.
Afskrift lána: 21,5 (110%)
til 32 m.kr. (biðlán)
eftir greiðslugetu heimilis.

Niðurfelling skulda með sértækri skuldaaðlögun
Með sértækri skuldaaðlögun:
Hús/íbúð
Lán lækkað niður í 35 til 48 m.kr.
eftir greiðslugetu.
Afskrift lána: 13 m.kr. (110%)
til 26 m.kr. (biðlán)
eftir greiðslugetu heimilis.

Greiðslujöfnun íbúðalána
Lánstími
lengist að
hámarki
um 3 ár

Stendur öllum til boða – áfram er hægt að sækja um greiðslujöfnun
Lækkar greiðslubyrði af verðtryggðum íbúðalánum um u.þ.b. 20%
Lækkar greiðslubyrði af íbúðalánum í erlendum gjaldmiðlum um 30 – 40% eftir myntsamsetningu
Vanskilum þarf að koma í skil fyrir greiðslujöfnun

Leitaðu upplýsinga hjá viðskiptabankanum þínum, ÍLS eða Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna.
Þú færð líka ítarlegar upplýsingar á island.is og rad.is
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● TILBOÐIN Á NETINU Matarkarfan vegur þungt
í útgjöldum heimilanna og miklu getur skipt að fylgjast með tilboðum og nýta sér þau. Matvörubúðir bjóða upp á svokölluð helgartilboð
þar sem ákveðnar vörur eru á góðu verði frá
fimmtudegi til sunnudags eða mánudags í
hverri viku. Gott er að bera saman tilboðin en
í stað þess að þurfa að fylgjast með auglýsingum í dagblöðum og sjónvarpi er hægt að skoða
velflestar matvörubúðir og tilboð þeirra á heimasíðunni www.matarkarfan.is. Á síðunni er einnig yfirlit
yfir opnunartíma verslanna, ýmis sparnaðarráð, uppskriftir sem og góður
tenglabanki sem vísar á ýmislegt er viðkemur heimilishaldi.

● VAXTABÆTUR Vaxtabætur er styrkur frá ríkinu sem fólk getur
átt rétt á samkvæmt ákveðnum reglum ef það borgar háa vexti af
húsnæðislánum.

„Mikilvægast er að skoða mælieiningaverð matvöru, því ekki er sjálfgefið að stærri pakkningar séu ódýrari en þær minni. Þannig
kaupi ég frekar eitt kíló af sykri í stað tveggja kílóa poka þar sem sparast á því nokkrar krónur,“ segir Brynhildur.

Hendum of miklum mat
● BJÓDDU BETUR! Tryggingafélögin eru í harðri samkeppni og
keppast við að laða að sér viðskiptavini. Egndu þeim árlega saman með
því að leita eftir tilboðum í allar tryggingarnar og þú getur ef til vill lækkað tryggingarnar um tugi þúsunda á ári.
Heimild: www.meninga.is

Ferðir
Sérblað Fréttablaðsins
Kemur út laugardaginn
20. mars

Brynhildur Pétursdóttir,
ritstjóri Neytendablaðsins,
kann góð og gild ráð til að
gæta hófs við matarinnkaup
heimilisins.
„Mikilvægast er að skoða mælieiningaverð matvöru, því ekki er
sjálfgefið að stærri pakkningar
séu ódýrari en þær minni. Þannig
kaupi ég frekar eitt kíló af sykri
í stað tveggja kílóa poka þar sem
sparast á því nokkrar krónur,“
segir Brynhildur, spurð um góð ráð
til sparnaðar í matarinnkaupum
heimilanna. Hún útskýrir að mælieiningaverð birtist ýmist sem lítraverð, kílóverð eða stykkjaverð.
„Lögum samkvæmt á mælieiningaverð alls staðar að sjást og það
á við um flestalla matvöru. Það
sparar kaupandanum dýrmætan
tíma við óþarfa útreikning stykkjaverðs, til dæmis uppþvottavélataflna eða bleia, sem er eðlilegt að
kaupendur vilji vita þegar horft er
á verð pakkninga. Því er mælieiningaverðið mjög mikilvægt.“

Brynhildur segir rannsóknir
sýna að fólk hendi mat í miklum
mæli. „Margir kaupa inn hreinan óþarfa því þeim finnst þeir
þurfa að eiga ýmsa matvöru til
vara, en best er að versla inn
eftir fyrirfram ákveðnum matseðli og kaupa aðeins það sem
vantar. Dýrmætar skinkusneiðar sem ekki náðu að klárast, vínberjaklasi sem skemmdist, brauð
sem myglaði og ýmislegt aftast í
ísskápnum lendir í ruslinu, svo
gæta þarf þess að kaupa færra
svo varan renni ekki út áður en
hægt sé að nota hana.“
Að sögn Brynhildar ættu allir
að gefa sér tíma til að fara yfir
innkaupastrimilinn eftir matarinnkaup þar sem verð á tilboðsvöru skili sér ekki alltaf í búðarkassann, ýmist vegna þess að tilboðið er búið og gleymdist að taka
miða af vörunni, eða ekki sé búið
að setja tilboðsverð í kassann.
„Slíkar villur muna miklu fyrir
budduna, rétt eins og þegar dýrari grænmetistegund er slegin inn
vitlaust.“

Brynhildur segir flestum lærdómsríkt að halda heimilisbókhald
um tíma. „Ef fólk miklar fyrir sér
að halda heimilisbókhald í heilt
ár er nóg að taka fyrst fyrir einn
mánuð. Yfirleitt kemur ýmislegt á
óvart úr þeirri vinnu, eins og hvað
kókflaskan á borðinu kostar yfir
mánuðinn, kaffibollinn á ferðinni
og fleira sem virðist lítið en verður stórt þegar allt er tekið. Auðvelt
er að fá aðgang að góðu heimilisbókhaldi hjá Neytendasamtökunum, sem og í heimabönkunum, og
virkilega hollt að sjá í hvað maður
raunverulega eyðir og hverju
maður er þá tilbúinn að breyta til
að létta aðeins á matarkörfunni.“
Brynhildur segir að lokum að
auðvelt sé að eiga fleiri krónur
eftir, ef tími vinnst til að gera sinn
eigin skyndibita heima, í stað þess
að panta pitsur eða hamborgara
utan úr bæ, láta af þeim ávana að
drekka gos eða ávaxtadrykki með
mat og spara mjólkina út á morgunkornið því oft sé afgangurinn
efni í heilt mjólkurglas eða meira
þegar morgunverði lýkur.
- þlg

Fokdýrir ávanar

Þessar upphæðir sparast á mánuði ef lagður er niður eftirfarandi ávani:
Hálfs lítra gosflaska á dag. Algengt verð um 200 krónur. Á mánuði 6.000 krónur.
Einn sígarettupakki á dag. Algengt verð um 900 krónur. Á mánuði 27.000 krónur.
Einn kaffi í götumáli á dag. Algengt verð um 400 krónur. Á mánuði 12.000 krónur.
Eitt súkkulaðistykki á dag. Algengt verð um 200 krónur. Á mánuði 6.000 krónur.

Strætóferðirnar borga sig

Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Benedikt
• benediktj@365.is
• sími 512 5411

Rekstur bifreiðar vegur þungt í
heimilisbókhaldinu. Því er forvitnilegt að rýna í tölur og bera sama
kostnað við rekstur bíls á ársgrundvelli miðað við strætóferðir.
Samkvæmt upplýsingum á vef
Félags íslenskra bifreiðaeigenda
var heildarrekstarkostnaður árið
2009 við nýja bifreið sem kostar 2,2
milljónir og eyðir 8 lítrum á hundraðið, 916.750 krónur á ári. Þar er
innifalinn kostnaður við tryggingar, viðhald og viðgerðir, ný dekk,
skatta og skoðun, bílastæði og
fleira. Bensínkostnaður var þá
áætlaður 172.800 krónur miðað
við 15.000 kílómetra akstur á ári.
Miðað var við 144 krónur á lítrann en nú kostar lítrinn á 95 oktana bensíni 199 krónur á höfuðborgarsvæðinu. Þennan kostnaðarlið má

því hækka upp í 238.800 krónur á
ári og verður því heildarrekstrarkostnaður 67.000 krónum hærri eða
983.750 krónur.
Stök ferð með strætó kostar 280
krónur. Ef keyptar væru tvær ferðir á dag alla daga ársins í eitt ár
hljóðaði kostnaðurinn upp á 204.400
krónur alls. Strætó býður svo upp á
ódýrari fargjöld ef keypt eru kort,
sem gilda í ótakmarkaðan fjölda
ferða innan

ákveðins tímaramma. Gula kortið
gildir í tvær vikur og kostar 3.500
krónur og það græna í mánuð á
5.600 krónur. Eins má kaupa 9 mánaða kort á 30.500 krónur og miðað
við það kostar mánuðurinn 3.390
krónur. Ótakmarkaðar ferðir með
strætó allt árið kosta þá 40.680
krónur. Þannig má spara 198.120
krónur á ári með því að taka strætó
og sleppa bensíni á bílinn. Eins má
losna við tryggingar, viðhald og
annan kostnað vegna bílsins. Sparnaðurinn yrði rétt tæp milljón á ári
því ef árskostnaður við strætó er
dreginn frá heildarrekstrarkostnaði við bílinn eru 943.070 krónur í
afgang.
Sjá: fib.is og straeto.is
- rat

Hægt er að spara hátt í milljón á ári með
því að nota strætó.
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Berghildur Bernharðsdóttir, upplýsingafulltrúi Arion banka.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ragnar Már Vilhjálmsson, hjá markaðsdeild Íslandsbanka.

Fjármálanámskeið
á vegum bankanna
„Aðalmarkmið bankans með þessari ráðgjöf er að auka fjármálalæsi almennings,“ segir Berghildur Bernharðsdóttir, upplýsingafulltrúi hjá Arion banka. Bankinn
hefur síðan í desember síðastliðnum boðið almenningi upp á námskeiðaröðina Fjármál þar sem farið
er yfir ýmis málefni sem varða
fjármál heimilanna, svo sem mikilvægi markmiðssetningar í fjármálum, fjármálalausnir bankanna og
fleira því tengt. Að sögn Berghildar hafa um þrjú hundruð manns
sótt þessa fræðslufundi. Næsta
námskeið verður haldið í kvöld í
höfuðstöðvum Arion banka í Borgartúni og er umræðuefnið greiðslur úr lífeyrissjóðum og hvað ber
að hafa í huga í sambandi við þær.
Á morgun verður svo námskeiðið
Lífeyrismál á mannamáli haldið á
Hótel KEA á Akureyri.
Nýlega var undirritaður samstarfssamningur milli Arion
banka og Stofnunar um fjármálalæsi við Háskólann í Reykjavík og
mun stofnunin, með Breka Karlsson forstöðumann í broddi fylkingar, í kjölfarið leiða fjármálanámskeið bankans. Ætlunin er að halda
námskeiðin víða um land og segist
Berghildur vonast til að þau verði
til þess að stuðla að því að almenningur nái betri tökum á fjármálum. „Við búumst fastlega við því
að þessi námskeið komi til með að

vekja mikinn áhuga hjá almenningi,“ segir Berghildur.
Íslandsbanki hefur boðið upp á
fjármálanámskeið fyrir almenning frá árinu 2005 og segir Ragnar Már Vilhjálmsson, sem starfar
hjá markaðsdeild bankans, þátttakendur skipta þúsundum á þeim
tíma. Þór Clausen, viðskiptafræðingur sem hefur meistaragráðu í
fjármálum, hefur leiðbeint á námskeiðum Íslandsbanka og skipulagt þau undanfarin ár.
Ragnar Már segir farið vítt og
breitt um fjármálasviðið á námskeiðunum. „Þarna er verið að
kenna fólki grundvallaratriði varðandi skuldir, lán, rekstrarreikning
heimilisins, verðbólgu, tryggingar,
skattamál og fleira. Síðustu vikur
höfum við líka kennt fólki á Meniga, sem er sjálfvirkt heimilisbókhald sem við bjóðum upp á í heimabankanum okkar. Meniga hefur
vakið mikla athygli og forvitni og
þeir eru margir sem vilja kynna
sér það betur,“ segir Ragnar.
Íslandsbanki býður einnig upp á
fjármálanámskeið fyrir unglinga.
„Með þessum námskeiðum erum
við að mæta óskum viðskiptavina
okkar,“ segir Ragnar Már.
Landsbankinn og Byr bjóða
einnig upp á fjármálanámskeið á
sínum vegum. Nánari upplýsingar
um þau er að finna á heimasíðum
bankanna á netinu.
- kg

● NOKKUR ATRIÐI SEM GETA LÆKKAÐ BENSÍNREIKN-

INGINN
● Aktu með jöfnum hraða, sparaðu inngjöfina og forðastu að
snögghemla.
● Láttu bílinn renna í brekkum.
● Vertu í viðeigandi gír og láttu
vélina ekki snúast yfir 2.000
snúninga.
● Ekki nota loftkælingu eða
sætishitara í bílnum, það eykur
eyðsluna um tíu prósent.
● Loftþrýstingur í dekkjum á að
vera sem næst því hámarki sem
framleiðandinn gefur upp. Lin
dekk skapa aukna núningsmótstöðu og auka á eyðsluna.
● Veldu greiðfærar umferðargötur
til að draga úr stoppum.
● Dreptu á bílnum ef stoppað er
lengur en í mínútu. Hægagangur í eina mínútu er bensínfrekari en gangsetning.
● Ekki vera með óþarfa dót í bíln-

Opnir gluggar auka á loftmótstöðu
bílsins og auka þar með bensíneyðsluna.

um sem eykur á þyngd hans.
● Ekki aka með opna glugga eða
tóma farangursgrind á toppnum, það eykur loftmótstöðuna.
Heimild: fib.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Gjaldskrár standa að mestu í stað
Sáralitlar breytingar urðu á
á gjaldskrám íþróttafélaga
í Reykjavík frá árinu 2008
til 2009. Gjaldskrárnar hafa
lítið hækkað með tilkomu frístundakortsins eins og margir
óttuðust og virðast íþróttafélögin halda að sér höndum.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
hefur gert yfirlit yfir gjaldskrárbreytingar hjá
íþróttafélögum
í borginni. Þar
kemur fram að
frá árinu 2005
til 2006 var meðaltalshækkunin tæp tíu prósent. Það sama
Gísli Árni
Eggertsson
á við frá árinu
2006 til 2007.
Hækkunin var um ellefu prósent
frá árinu 2007 til 2008 en einungis 2,3 prósent frá 2008 til 2009 og
var eitthvað um að íþróttafélög
lækkuðu verð. „Hækkunin getur í
sumum tilfellum skýrst af því að
æfingatímabilin séu að lengjast en
þrátt fyrir það varð augljós breyting í fyrra og var afar lítið um
að íþróttafélögin hækkuðu verð,“

Algengt er að æfingagjöld í íþróttastarfi séu frá 25.000 til 50.000 kr. á ári. Hér eru ungir handboltastrákar í Gróttu á æfingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

segir Gísli Árni Eggertsson, skrifstofustjóri íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkurborgar.
Frístundakortið var fyrst tekið
í notkun haustið 2007 og fylgdust menn grannt með því hvort

einhverjar hreyfingar yrðu á verðskrám. „Það voru haldnir fundir með forsvarsmönnum íþróttahreyfinganna og voru skýr tilmæli
frá Reykjavíkurborg um að kortið
myndi ekki valda verðbólgu enda

færi kjarabótin þannig fyrir lítið.
Yfir 160 félög af ýmsum toga eru
aðilar að frístundakortinu og hafa
gjaldskrár sem snúa að börnum og
unglingum lítið breyst þó svo að
kostnaður við húsnæðisrekstur,

innflutningur á vörum og annað
hafi í sumum tilfellum hækkað.“
Markmið og tilgangur frístundakortsins er að öll börn og unglingar í Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð
efnahag og félagslegum aðstæðum.
Styrkurinn nemur 25.000 krónum
á barn á ári og hafa forráðamenn
rétt til að ráðstafa honum í nafni
barns síns til niðurgreiðslu á þátttöku- og æfingagjöldum. Til stóð að
styrkurinn myndi hækka í 40.000
krónur árið 2008 en vegna efnahagsástandsins hefur ekki orðið
af frekari hækkun.
Gísli Árni segir að algeng æfingagjöld séu frá 25.000 til 50.000
króna á ári og að styrkurinn dugi
því í sumum tilfellum nokkuð langt
og jafnvel út allt árið. „Það á þó
sérstaklega við um yngstu krakkana sem eru ekki farnir að æfa
mjög oft í viku.“ Heimilt er að nýta
frístundastyrkinn til niðurgreiðslu
á fleiri en einni íþróttagrein en þó
ekki á fleirum en þremur. Annirnar
eru vorönn, sumarönn og haustönn
og er undirbúningur fyrir sumarönnina í fullum gangi. Sumarvefurinn verður opnaður á itr.is 1. apríl
og verða engar hækkanir í sumarfrístundir á vegum borgarinnar.
- ve
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Ráðgjöf og stuðningur

● TESKEIÐ ER NÓG Flestir setja alltof
mikið þvottaefni í hólf þvottavélarinnar, en
í flestum tilfellum verður þvotturinn alveg
jafn hreinn þótt bara sé notuð ein teskeið af
þvottaefni í hvern þvott.
Heimild: meninga.is

„Sjálfsagt þykir að grípa snemma inn í og koma þannig í veg fyrir þroskavandamál,
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
kvíða og vanlíðan,“ segir Sverrir.

útlagðan kostnað vegna meðferðar
og umönnunar.“
Sverrir segir þjónustu Tryggingastofnunar við barnafjölskyldur
hafa breyst mikið í seinni tíð. „Áður
fyrr mátti enga aðstoð veita fyrr en
búið var að greina barnið í bak og
fyrir og það gat orðið langt ferli. Nú
er unnið eftir öðrum hugmyndum.
Sjálfsagt þykir að grípa snemma inn
í með ráðgjöf og stuðningi og koma

þannig jafnvel í veg fyrir þroskavandamál, kvíða og vanlíðan. Síðan
er hægt að draga úr stuðningnum
ef vel gengur.
Börn á einhverfurófinu fá strax
atferlisþjálfun þannig að þeim líði
sem best í sínu daglega lífi. Um leið
byrjum við að vinna með foreldrum
með ráðgjöf og stuðningi, gegnum
Bugl, greiningarstöð og spítala.“

● MUNIÐ AFSLÁTTARKORTIN! Sjúklingar á aldrinum 18 til 70 ára eiga rétt á afsláttarkorti ef þeir hafa greitt
meira en 25 þúsund krónur í
lækniskostnað á almanaksárinu. Munar miklu að nýta sér afsláttarkortin þar sem þau lækka
mikið lækniskostnað þar á eftir.
Heimild: www.meniga.is

- gun
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„Við veitum barnafjölskyldum sem
glíma við einhvers konar erfiðleika,
svo sem fötlun barna, þroskafrávik eða illvíga sjúkdóma, stuðning,
bæði með ráðgjöf og fjárhagslegri
aðstoð,“ segir Sverrir Óskarsson, félagsráðgjafi hjá Tryggingastofnun
ríkisins. Hann kveðst vera í þéttri
samvinnu við spítalana, barnaog unglingageðdeild, greiningarstöð og aðra aðila um allt land sem
sinna barnafjölskyldum og er beðinn að útskýra nánar þá aðstoð sem
í boði er.
„Ef foreldrar eiga alvarlega veik
börn eða fötluð sem eru heima allan
daginn, eiga þeir rétt á foreldragreiðslum upp á 150-160 þúsund á
mánuði,“ segir Sverrir. Hann kveðst
þar eiga við foreldra sem ekki geta
verið á vinnumarkaði en eru búnir
með rétt sinn hjá vinnuveitanda og
sjúkrasjóði stéttarfélags.
Mun fleiri fá umönnunargreiðslur enda fara 1.400 milljónir í þær
á hverju ári að sögn Sverris. Þær
renna til foreldra tæplega 3.000
barna sem eiga við einhvers konar
fötlun eða veikindi að etja. Flest
þeirra fá aðra þjónustu líka, svo
sem í leikskóla eða skóla. „Umönnunargreiðslur í hverjum mánuði
eru frá 30 þúsundum upp í 120 þúsund eftir alvarleika hverju sinni,“
lýsir hann. „Þær koma til móts við

● STYRKUR SVEITARFÉLAGA Sveitarfélögum er skylt að styrkja fjölskyldur fjárhagslega sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Umsækjendur útfylla þá
eyðublöð með nákvæmum upplýsingum
um lögheimili, fjölskyldustærð, heildartekjur og eignir. Einnig á staðfest skattframtal
vegna síðasta árs að fylgja með umsókninni.
Samkvæmt reglum sveitarfélaganna
frá desember síðastliðnum sem finna má á
heimasíðu félags- og tryggingaráðuneytisins er
grunnfjárhæð fyrir þriggja manna fjölskyldu 225.972
á mánuði, fjögurra manna fjölskyldu 251.080 og fimm
manna fjölskyldu 276.188.

35% viðskiptavina okkar
með erlend íbúðalán hafa
nýtt sér höfuðstólslækkun.
^|XT

Hefur þú kynnt þér lausnir Arion banka?
Við hjá ,]TZY MLYVL höfum lagt mikla vinnu og metnað í að koma til móts við þarfir
viðskiptavina okkar með íbúðalán. Á annað þúsund viðskiptavinir hafa þegar nýtt sér
lausnir bankans til höfuðstólslækkunar. Þar af er ungt fjölskyldufólk með sína fyrstu
íbúð í miklum meirihluta.

Við hvetjum viðskiptavini að koma til okkar og skoða hvaða lausnir standa þeim til boða.
Arion banki vill árétta að fái greiðendur erlendra lána sér dæmdan betri rétt í Hæstarétti, missa
þeir ekki þann rétt þó að þeir nýti sér lausnir bankans.

Nánari upplýsingar fást hjá þjónusturáðgjöfum í útibúum ,]TZY MLYVL eða á L]TZYMLYVTT^.

Hafðu samband

#  L]TZYMLYVTT^

HÁGÆÐA SJÓNVÖRP Á FRÁBÆRU VERÐI
Hágæða 40" LCD sjónvarp frá meisturum
Toshiba hlaðið búnaði, og tilbúið í framtíðina
t'VMM)%VQQMBVTONF§.FUB#SBJOÚSHKÚSWB
t"DUJWF7JTJPO**NZOEMFJ§SÏUUJOH
t.JLMJSUFOHJNÚHVMFJLBSNF§)%.*UFOHKVN
t"VUP7JFXUSZHHJSCFTUVNZOEH§JWJ§BMMBSB§TU§VS
t%PMCZ%JHJUBM1MVTOâKBTUBLZOTMØ§BGIMKØ§ULOJ
t(BNF.PEFUSZHHJSCFTUVNZOEH§JNF§MFJLKBWÏMVN
Toshiba 40LV685DN

4 HDMI

40” Full HD LCD breiðtjald með 1920x1080p upplausn, 24 FPS, Active Vision M100HD
Pro, DCDi Faroudja uppskölun, dýnamískri 50.000:1 skerpu, stafrænum DVB-T móttakara og Freeview digital tuner, Game Mode, Auto Backlight Control - sjálfvirkri
baklýsingu, Luma Sense - Tekur mið af birtu í herbergi, USB 2.0, 4 HDMI, VGA ofl.

DVB-T
50.000:1

TILBOÐ

FULL

HD

179.990

FULLT VERÐ kr. 229.990

DVB-T
FULL

HD

DVB-T
INNBYGGÐUR

ACTIVE
VISION

DVD SPILARI

ACTIVE
VISION

DVD SPILARI

2 HDMI

INNBYGGÐUR

3 HDMI

SKERPA

18.000:1

SKERPA

50.000:1

Toshiba 22DV615DG

Toshiba 19DV555DG

Toshiba 22AV635DG

19” LCD SJÓNVARP með innb. DVD spilara, HD-READY,
1440x900p upplausn, stafrænum DVB-T móttakara,
HD-Ready, HDMI, Component, Composite & Scart,
Digital Coaxial, CF, heyrnatólstengi ofl.

22" LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara, Active
Vision, 1366x768p upplausn, HD-Ready 720p,
50000:1 skerpu, Digital Noise Reduction, 3x HDMI, 2x
Scart, Component, PC, S-Video, heyrnartólstengi ofl.

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 94.990

TILBOÐ

79.990

FULLT VERÐ kr. 89.990

DVB-T

HD

4 HDMI

ACTIVE
VISION
SKERPA

18.000:1

FULLT VERÐ kr. 109.990

32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p uppl,
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p,
20w Stereó hljóðkerfi, 2 Scart, 2 HDMI, VGA,
Component, Composite, heyrnatólstengi ofl.

TILBOÐ

109.990

FULLT VERÐ kr. 139.990

100Hz
DVB-T

100Hz
DVB-T

FULL

FULL

3 HDMI

HD

4 HDMI

4 HDMI

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

SKERPA

SKERPA

SKERPA

Toshiba 32RV635DN

32" LCD BREIÐTJALD með DVB-T/C móttakara,
Active Vision, 1366x768p upplausn, HD-Ready
720p, 18.000:1 skerpu, Resolution+ (meiri
myndgæði), Digital Noise Reduction, 4x HDMI, 2x
Scart, Component, PC, S-Video, heyrnartólstengi ofl.

32" LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara, Active
Vision, 1920x1080p upplausn, Active Vision LCD
og Resolution+ (meiri myndgæði), DCDi Faroudja
uppskölun, 50.000:1 skerpu, 3x HDMI, 2x Scart,
VGA, SVHS, heyrnartólstengi ofl.

154.990

FULLT VERÐ kr. 169.990

50.000:1

50.000:1

50.000:1

TILBOÐ

Toshiba 32AV605PG

HD

Toshiba 32AV636DN

FULLT VERÐ kr. 149.990

99.990

FULL

HD

129.990

TILBOÐ

DVB-T

FULL

TILBOÐ

22” LCD Sjónvarp með innb. fjölkerfa DVD spilara,
HD-Ready, 1680x1050 punkta uppl., 1000:1
dýnamískri skerpu, Nicam Stereó DTS, Dolby
Digital, DVB-T móttakara, HDMI, Scart, Component,
Composite, VGA, S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Toshiba 37XV635DN

Toshiba 42XV635DN

37" Full HD LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara
og Freeview digital tuner, 100 Hz, 24 FPS, Active
Vision M100HD Pro, 1920x1080p uppl., dýnamískri
50.000:1 skerpu, Progressive Scan, DCDi Faroudja
uppskölun, Game Mode, Digital Noise Reduction, 4x
HDMI, 2x Scart, Game Mode, VGA tengi ofl.

42" Full HD LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara
og Freeview digital tuner, 100 Hz, 24 FPS, Active
Vision M100HD Pro, 1920x1080p uppl., dýnamískri
50.000:1 skerpu, Progressive Scan, DCDi Faroudja
uppskölun, Game Mode, Digital Noise Reduction, 4x
HDMI, 2x Scart, Game Mode, VGA tengi ofl.

TILBOÐ

199.990

FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ

229.990

FULLT VERÐ kr. 259.990

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

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

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Þarftu að láta
hjólastilla bílinn?

BÍLAR &
FARATÆKI

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði

Varahlutir
KTM 450 2007 keyrt 102 tíma, Nýtt
„Race Tech(kostar yfir 120.000-kr)“
framan og aftan bæði gormar og ventlar, 13L aukatankur fylgir (búið að leggja
fyrir hausljósi, verð aðeins 950.000-kr.
Upplýsingar í Síma 659 0050.

Fjórhjól

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg.
03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616.
www.senson.is senson@senson.is

Toyota Rav4 vvti 4wd 10/2005 ek.
67þús. álfelgur, sílsarör, vindskeið,
dráttarkrókur Verð 2.690.000.-Mjög
fallegur bíll

Vorum að fá nýja sendingu af vönduðum Töskum á fjórhjól. Margar gerðir í
boði. Hagkaup Garðabæ. S: 563 5411.

TOYOTA COROLLA 1,6 VVTI 9/2003
Ek.96þkm. Sjálfsk., vetrar- og sumardekk, rafdr.speglar/rúður, cd/útv. þjón.
bók. Ásett verð 1650þús.

Hjólbarðar

Vélsleðar

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is
Audi Q7 Quattro 4.2 V8 11/2005 ek.
59þús. ssk. m/ öllu flottur bíll Verð
8.900.000.- Möguleiki á allt að 90& láni
ath. skipti ódýrari.
Ford KingRanch p/u 4ra dyra 4x4 ‚02.
Vél 5,4 ss. Einn með öllu, góður bíll.
V.1550þ. S. 894 3765.
Toyota Carina 2.0 GLI. Árg. ‚97 Góður
bíll. Dráttarkúla, 5g. V. 390 þús. S.
663 0710.

Toyota 4runner 3.0 v6 38“ ek.181þ
100% þjónustubók, beinskiptur, loftlæstur F og A. 2 aukatankar. V. 450þ.
Sími 773 5421.

Vinnuvélar

0-250 þús.

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

Bílar til sölu

TILBOÐ 250 ÞÚS!!!

Toyota Corolla 1,3 árg‘98 ek.145
þús,skoðuð 2011,3ja dyra,lakk frekar
ljótt ekkert ryð þó og léleg dekk,ásett
verð 380 þús TILBOÐ 250 þús!!! S.
841 8955

Fermec 965 árg. 1999. notkun 5.600
vst. Gott ástand, óslitin dekk,. Verð
2.490.000 kr + VSK. S. 891 9944.

ellingsen.is

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

Bílar óskast
Sparneytinn bíll óskast

Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.
Óska e.að kaupa Skoda Octavia
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

!!! 0-200þús staðgreitt !!!

EINSTAKT TÆKIFÆRI

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.
Ford Econline 150 árg. (‚81) 4.9 ssk.,
loftlæstur að framan og aftan. Loftdæla,
CB, ísskápur og innrétting. Verð 500þ.
S. 894 4560.

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

Jeppar

UT

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

Bátar
Vörubílar

TN
VA

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

A
G
A
A
R

ÁS
GU
R

Vélavarahlutir

Varahluta- og viðgerðarþjónusta fyrir
díselvélar s.s. Cummins, Perkins og
Caterpillar, vélar og tæki. Bætir ehf.
sími: 567-2050

VE

Handfærarúllur

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti,
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.

Koparskrúfur beint frá framleiðanda
oskar@somiboats.is eða 004670405
1340
Yamaha TTR 250 2005 vel með farið
og lítið keyrt (Er með Xeon ljósi) Verð
aðeins 350.000-kr Upplýsingar í Síma
659 0050.

Ð

AR

Varahlutaþjónusta Ellingsen
opin alla virka daga frá kl. 10–18

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is

Toyota 4runner 3.0 v6 38“ ek.181þ
100% þjónustubók, beinskiptur, loftlæstur F og A. 2 aukatankar. V. 450þ.
Sími 773 5421.

R

UG

Þjónustuverkstæði Ellingsen
opið alla virka daga frá kl. 8–18

Gámagrind fyrir 6 hjóla bíl 3 öxla á
einföldu með búkka,loftpúðar,4 gámalásar. Verð 690.000 S:8985811

Mótorhjól

UT

LA

Pickup á tilboði 350 þ

Nissan Double Cab árg. ‚94 ek. 125þ.
bensín, lengdur pallur. Sk. ‚11. Ný
smurður. S. 891 9847.

Þjónustuverkstæði
Ellingsen annast alhliða viðgerðarog varahlutaþjónustu fyrir vélSUN
DA B
R AU
T
sleða, fjórhjól, utanborðsvélar og ferðatæki auk
SÆ
BR
ástands- og vetrarskoðana.
A
RA

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED V8.
Árgerð 2001, ekinn AÐEINS 72 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.580.000.
Rnr.242808. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is Vegna mikillar sölu undanfarið
óskum við eftir bílum á staðinn og á
söluskrá okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Þjónusta

LB

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum
á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ.
4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á
20þ. Uppl. í s. 896 8568.

Lincoln Navigator 4WD, árg. 2005, ek.
127þús.km, 6 þrepa sjálfsk, leður, lúga,
rafmagn, sumar og vetrardekk, Mjög
flottur og vel með farinn bíll!, Ásett verð
aðeins 3190þús.kr, Er á staðnum,

DA

Renault Modus 1.2 5/2006 ek.23þús.
mjög sparneitinn bíll Verð 1.490.000.Möguleiki á allt að 90% láni.

partabílar.is 770-6400

Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05
Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic
‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97
og Nissan Primera ‚99, almera ‚99,
Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep
Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla
í niðurrif.

Þjónustuverkstæði Ellingsen
Vatnagörðum 12 · 580 8510
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Varahlutir

Pípulagnir

Garðyrkja

Óskast keypt

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

Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98.
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97,
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S.
896 8568.

Hillur, Pallettu rekkar og
skristofuhúsgögn

Lekur þakið ?

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

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

Drífa ehf óskar eftir að kaupa
notaða lagerhillur og skrifstofubúnað.

Óli smiður

Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla
& sanngjarnt verð. Óli smiður 698
9608.

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið,
Suðurhella 10, Hfj.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892
7852.

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

Áhugasamir vinsamlegast
hafið samband við Ágúst eða
Garðar í síma 555 7400 eða
e-mail: agust@icewear.is eða
gardar@icewear.is

Stífluþjónusta

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjármálaþj., stofnun félaga. SMCO-reikningshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

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. www.carparts.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Trésmíði

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.

Skattaframtal 2010

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Kaupi gull !

Fjármál

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. www.carparts.is

Tölvur

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

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

Bergiðjan ehf
www.bustadur.is

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, 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. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

HELLULAGNIR LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Trjáklippingar
Trjáklippingar

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar,
ánægðir viðskiptavinir frá 1988! Garðar
Best ehf s. 698 9334 garðarbest.is

Trjáklippingar

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.

ÞJÓNUSTA

Trjáklippingar, trjákurlun og trjágrysjun.
Uppl. í s. 865 5613.

Bókhald

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagnaöflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796,
www.regis.is
Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr.
3.000. Framtalsþjónusta HR s. 663
4141.

Málarar
Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

Húsaviðhald

Veislusalur til leigu með eða án veitinga. Uppl. s. 696 2242.

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn
Tökum að okkur þrif í heimahúsum,
duglegt fólk, vönduð vinna. upplýsingar
í síma 777 5072.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.
Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Vandaðar tölvuviðgerðir

Microsoft vottun. 15 ára reynsla.
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki.
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564
0690

Nudd
NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

Skattframtal 2010

Til bygginga

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við
sumarhús og útileiktæki og almenn
trésmíðavinna, smíðum borð með
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl. í
s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf,
Tangarhöfði 2, pukinn@simnet.is
Húsasmiður getur bætt við sig vinnu,
er vanur viðgerðum á gömlu og nýju
hvar sem er á landinu, parketlangnir,
uppsetningar á innréttingum, hurðum
og gluggum, einnig flísalagnir og margt
fleira. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í
síma 8949529 Trausti

Önnur þjónusta
Þvottur og ryksugur 1000 kr. Algjör þrif
að innanverðu frá 4500 kr. Öryggiskerfi
og bakkskynjari. www.bilskur.is S. 847
4325 - Krókavað 17

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.
Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Verslun

Unaðsnudd! Komdu og leyfðu okkur að
stjana við þig. Gott verð! S. 692 1123.
Whole body massage. S. 849 5247

Veislusalir

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

KEYPT
& SELT

Spádómar

Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.000 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703
S. 661 3703. www.skatt.is

Til sölu

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta.
Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19,
S: 533 1533.

Dulspekisíminn 908-6414

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Rafvirkjun

Opið hús

-%..4!3+«,).. 6(!-2!(,¥¨
/PIÈ HÒS ÙMMTUDAGINN  -ARS 
-ENNTASKËLINN V(AMRAHLÅÈ VERÈUR MEÈ OPIÈ HÒS
ÙMMTUDAGINN MARS FR¹ KL  
.¹MSFRAMBOÈ SKËLANS INNTÎKUSKILYRÈI
OG FÁLAGSLÅF VERÈUR KYNNT
+ËR -ENNTASKËLANS V(AMRAHLÅÈ SYNGUR NOKKUR
LÎG KL 
BEKKINGAR OG FORR¹ÈAMENN ÖEIRRA ERU
SÁRSTAKLEGA VELKOMNIR

HEILSA

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

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - gifs- steinslípun gifsmúr - mála og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661
3149.
Múrverk, flísalagnir, smíðavinna, málingarvinna, parketvinna og margt fleira.
s. 771 6673.

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S. 842 2535.
Til sölu allt á hálfvirði eða minna.
Hjólavinnupallur,ein
hæð,3m
á
lengd,tvöfaldur,nýlegur V. 125þ. Setur
100 kr stykkið, seljast 100stk í bunkti
.18fm vinnuskúr þægilegur í flutning.m/
töflu ,ljósum,tenglum og hillum.V.150þ.
Dekk og 8 gata felgur 285/75/R16.
undan Ford pickup góð dekk. V. 75þ.
Móta pakki 36lengdarm. m.öllum fylgihlutum og byggingarkrani V.3.8m. Uppl.
í S. 696 4772 eða smidar@internet.is
Hlaupabretti, Nordic Trek SX 3600 mjög
lítið notað m. TV kr. 300þ. S. 661 1047,
Ásta.
Til sölu reiðhjól vel á sig komið. Fylgir
allt með því. S. 867 8397.

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

Heilsuvörur
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862
5920.
Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is
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74 fm 3ja herb. íbúð til leigu í lágmark
4 mán. Til greina kemur að fá bíl uppí
leigu sem greiðslu. S. 771 9906.

Nudd

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

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

Gott nudd - good massage. S. 844
0329 & 846 1397.
Marstilboð. Óléttubekkir á sama verði
og venjulegur ferðanuddbekkur. 891
6447 Óli

NUDD TILBOÐ FYRIR 2
KR. 9900
Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í
DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir
af nuddi, slökun, snyrting, veitingar,
næringar, vítamín og heilsuráðgjöf.
Ekkert sex nudd, NO sex massage.
Málverkasýning Unu á staðnum.
Pantanir 445 5000. J. B. Heilsulind.

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI

Til leigu 3ja herb. íbúð í Rimahverfi frá
og með 1. maí. 8685455

Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16
Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúðir, leiguverð
frá kr. 58.000. Reykjavík,
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes,
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is
eða 517 3440.

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn.,
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn.,
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur,
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 8620941. http://dreamoasis.magix.net

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

- OPNUNARTILBOÐ -

Sjávarkjallarinn

Ný upptaka: Hún og þú! Ung og bráðfalleg kona ímyndar sér að hún sé
með þér, fyrir framan þig, og hún lýsir
því í smáatriðum sem er að gerast.
Frábærlega heit og lifandi upptaka! Þú
heyrir hana hjá Sögum Rauða Torgsins,
sími 905-2002 (símatorg) og 535-9930
(Visa/Mastercard), uppt.nr. 8327.

Erum að ráða í nokkur störf. Kíktu á:
http://umsokn.foodco.is

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

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

Bílskúr
Bílskúr til leigu að Móhellu í Hafnarfirði.
Rúmir 26fm. Er á afgirtu svæði.
Vinsamlegast hafa samband með
tölvupósti til: gudnido@yahoo.com

Gisting

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið
Gleraugu með blárri umgjörð töpuðust
á gönguleið í Hamravík sl. sunnudag
14 mars. Uppl. í s. 586 2520 og 699
2520.
Blá/fjólublá Gracko kerra tapaðist
við húsdýragarðinn. Vinsamlegast
hafið samband í síma 772 4567.
Fundarlaunum heitið.

Einkamál
Samkynhn. KK ath:

Snyrting

20% afsláttur af allri þjónustu
Snyrtikompaní - Hlíðarsmára 8
- Kópavgogi - Sími 555 0656

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Dýrahald

NÝTT SPA - DREAM OASIS

Herbergi með baði og húsgögn til leigu
í 108 Rvk. Uppl. í s. 696 8068.

ATVINNA

Flott stelpa leitar spennu! 21 árs dama
vill kynnast karlmanni með allskonar
skemmtilegheit í huga, bæði í síma en
líka við nánari kynni. Auglýsingu hennar
má heyra á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(Visa/Mastercard), augl.nr. 8875.

Lítil 8 mánaða ómerkt innikisa týndist nærri Digranesskóla í Kópavogi. Ef
þið sjáið hana hafið samband. s. 698
7222.

Prinsessan á heimilinu
Yndisleg 2 ára hreinræktuð Pinser tík
til sölu á gott heimili, vegna breyttra
heimilisaðstæðna. Allir aukahlutir fylgja
með. Uppl. í s. 897 1016.

Stúdíóíbúðir
í
hverfi
101.
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl.
í s. 866 7511 milli kl. 13-17. Alla virka
daga.
Einstaklingsíbúð til leigu í Austurbæ
Kópavogs. Aðeins reyklausir. Uppl. í s.
554 2065.

SKAMMTÍMALEIGU

SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í miðbænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is
næg bílast 2-10 manna íbúðir

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Nú er allt vaðandi í nýjum auglýsingum
samk.hn. KK og það bætast sífellt nýjar
við! Þú auglýsir og vitjar skilaboða frítt í
s. 535-9923 en heyrir auglýsingar annarra í s. 905-2000 (símatorg) og 5359920 (Visa/Mastercard). Ertu búinn að
heyra nýjustu auglýsingarnar í dag?

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Fundir / Mannfagnaður

Atvinna
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AÐALFUNDUR

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Aðalfundur MATVÍS verður haldinn
24. mars næstkomandi klukkan 16.30.
Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 31.
Gengið er inn Grafarvogsmegin.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Félagar eru hvattir til að mæta og taka
þátt í starﬁ félagsins.

Blaðberinn...

.....góðar fréttir fyrir umhverfið

Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri!
Fréttablaðið er með

212% meiri lestur en Morgunblaðið.

73,8%
Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgunblaðsins hefur aldrei verið meiri eins og
nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum
góða árangri og bendum auglýsendum á að
notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja
auglýsingamiðil.

23,7%

MORGUNBLAÐIÐ

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

FRÉTTABLAÐIÐ
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GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR
ER 34 ÁRA Í DAG.

„Ég er allt of mikil dama til
að rogast með allt á bakinu,
ég er ekki gerð til þess. Mig
langar ekkert til að erfiða
uppi á fjöllum: ég vil bara
vera þar.“
Guðrún Eva er rithöfundur og
ljóðskáld. Hún hefur skrifað
skáldsögur á borð við Söguna
af sjóreknu píanóunum, Skaparann og Yosoy.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 17. MARS 1917

MERKISATBURÐIR

Tíminn hefur göngu sína

1610 Geirþrúðarbylur geisar.

Á þessum degi árið 1917 kom út fyrsta tölublað
Tímans. Hugmyndin að útgáfu blaðsins kom upp
árið 1916 þegar Framsóknarflokkurinn var stofnaður
en blaðið átti að miða að bændastéttinni.
Um tuttugu manna hópur stóð að stofnun
blaðsins en þar voru samankomnir
einstaklingar úr ýmsum áttum sem
náðu tengslum í gegnum ungmennafélögin, samvinnuhreyfinguna og
áhuga á landbúnaðarmálum.
Fyrsti ritstjóri Tímans var Guðbrandur Magnússon en hann gegndi
því starfi aðeins í nokkra mánuði en
þá tók Tryggvi Þórhallsson, þáverandi formaður Framsóknarflokksins,
við og starfaði þar til hann varð
forsætisráðherra árið 1927.

Upphaflega kom Tíminn út vikulega og árið 1930
voru gefin út tvö blöð á viku.
Árið 1938 var Tíminn gerður að dagblaði og
miklar breytingar gerðar á blaðinu. Þær áttu upphaf
sitt þegar Þórarinn Þórarinsson var ráðinn ritstjóri
og gegndi hann því starfi í 46 ár.
Í fyrsta tölublaði Tímans voru tilgreind stefnumál blaðsins. Meðal annars varðandi bankana. Þar er tilgreint
í þremur liðum hvers beri að gæta. „1.
Að ekki verði gengið lengra en orðið er í
því að veita hlutabankanum sérréttindi.
2. Að bankarnir hafi í náinni framtíð
nægilegt veltufé handa landsmönnum. 3.
Að fyrirkomulag bankanna sé heilbrigt, og
að allar stéttir og allir landshlutar eigi jafn
hægt með að hagnýta sér veltufé þeirra.“

1757

1969

1987

1988

Mikið illviðri stendur í
einn dag og verða tugir
manna úti, aðallega í
Borgarfirði og Miðfirði.
Undan Eyjafjöllum farast
42 menn af 3 skipum frá
Vestmannaeyjum.
Golda Meir verður forsætisráðherra Ísraels. Hún var
frá Milwaukee í Wisconsin í Bandaríkjunum.
Alþingi samþykkir ný
lög, sem afnema prestskosningar að mestu. Þær
höfðu verið tíðkaðar frá
1886.
Fyrsta íslenska glasabarnið fæðist og er það tólf
marka drengur.

Páskaeggjaganga
Ferðafélagsins
Ferðafélag Íslands og sælgætisgerðin Góa efna til sérstakrar páskaeggjagöngu á Móskarðshnúka næstkomandi sunnudag, 21. mars. Gangan hefst klukkan 10 á
sunnudagsmorgun og allir þátttakendur fá að lokinni
göngu páskaegg eða ámóta gómsætan glaðning frá
Góu.
Gangan hefst við Skarðsá undir Móskarðshnúkum.
Til að komast þangað er best að beygja til vinstri rétt
ofan við Gljúfrastein í Mosfellsdal og aka afleggjara
merktan Hrafnhólar. Við túngarðinn á Hrafnhólum er
beygt niður með ánni og stefnt inn í dalinn að sumarbústöðum og þarf að opna hlið á leiðinni. Vegurinn endar
á bílastæði við göngubrú yfir Skarðsá.
Þórður Marelsson verður fararstjóri og leiðir hópinn upp á Móskarðshnúka en sá hæsti er 820 metra hár.
Nánari upplýsingar er að finna á www.fi.is.

MANNRÉTTINDAMÁL Marta segir það mannréttindi að líða vel á vinnustað hvort sem það er í vinnu eða skóla.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MANNRÉTTINDARÁÐ REYKJAVÍKURBORGAR: EFNIR TIL DAGS ÁN EINELTIS

Sameinast í baráttu gegn einelti
MÓSKARÐSHNÚKAR Ferðafélag Íslands efnir til páskaeggjagöngu á

sunnudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Erfidrykkjur af alúð
PI PAR\TBWA • SÍA • 91013

Hótel Saga annast erfidrykkjur af virðingu og hlýju.
Fágað umhverfi, góðar veitingar og styrk þjónusta.
Sím i: 525 9930
hot elsaga@hot elsaga. is
www. hot elsaga. is
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Æviminning
Fréttablaðið býður nú upp
á birtingu æviminninga á
tímamótasíðum blaðsins.
Upplýsingar um stærðir og verð,
hafið samband í síma 512 5490 512 5495 eða sendið fyrirspurnir á
netfangið timamot@frettabladid.is
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Dagur án eineltis verður haldinn í
fyrsta skipti á vegum Reykjavíkurborgar í dag og hefst með táknrænni
athöfn á Tjarnarbakkanum klukkan 14.
Þar verða nemendur úr nokkrum skólum borgarinnar samankomnir og mun
barnakór taka lagið. Viðstaddir fá miða
í hönd og verða beðnir um að skrifa
jákvæð skilaboð út í samfélagið til að
hengja á tré en að því loknu verður efnt
til málþings í Ráðhúsinu.
„Ég flutti þá tillögu í borgarstjórn á
haustmánuðum að það yrði einn dagur
á ári helgaður einelti og þá jafnt einelti sem á sér stað í skólum, í íþróttaog tómstundastarfi og á vinnustöðum
fullorðinna. Tillagan var samþykkt og
er ætlunin að gunnskólar, leikskólar og
vinnustaðir borgarinnar taki höndum
saman og hugi að því hvernig hægt er
að gera vinnuumhverfið jákvæðara og
þannig úr garði gert að einelti geti ekki
þrifist,“ segir Marta Guðjónsdóttir, formaður mannréttindaráðs Reykjavíkur. Málþingið verður helgað lausnum á
einelti og munu fjölmargir fyrirlesarar

taka til máls. Má þar nefna Gísla Árna
Eggertsson, skrifstofustjóra íþróttaog tómstundasviðs Reykjavíkurborgar, sem fjallar um uppsprettu eineltis, Guðmund Kjerúlf, verkefnastjóra
fræðsludeildar Vinnueftirlitsins, sem
fjallar um félagslegt og andlegt vinnuumhverfi, Fannýju Gunnarsdóttur,
námsráðgjafa Álftamýrarskóla, sem
kynnir sýnishorn úr kvikmynd Viðars
Freys Guðmundssonar, Einelti: ofbeldi
meðal barna, og Ingibjörgu Baldursdóttur frá Liðsmönnum Jerico sem eru
landssamtök foreldra eineltisbarna og
uppkominna þolenda.
Marta segir það mannréttindi að
líða vel á vinnustað hvort sem það er
í vinnu eða skóla. Hún segir ýmsum
aðgerðum hafa verið hrundið í framkvæmd á vegum Reykjavíkurborgar
til að sporna gegn einelti og að margir
leik- og grunnskólar hafi náð árangri
auk þess sem umræðan um einelti hafi
stóraukið þekkingu á afleiðingum þess.
„Borgarstjórn Reykjavíkur telur hins
vegar mikilvægt að fylgja þessu eftir

með afgerandi hætti og því var ákveðið
að efna til samræmds átaks. Ráðgert er
að dagurinn verði haldinn árlega héðan
í frá en að vinnan fari fram á öllum
vinnustöðum borgarinnar þess á milli.
Við erum að vonast til að geta vakið
enn frekar athygli á þessum vágesti og
fengið almenning í lið með okkur til að
vinna gegn honum,“ segir Marta. Hún
er formaður starfshóps sem kom með
tillögur að eineltisdeginum en allir pólitískir flokkar í borgarstjórn eiga fulltrúa í honum. „Hugmyndin er að hann
verði alltaf að störfum, fylgist með og
bregðist við ef á þarf að halda.“
Marta segir ýmis ráð til að sporna
gegn einelti og að mannréttindaráð
hafi til að mynda bókað að allir skólar eigi að setja tengilið inn á heimasíðuna sína þannig að nemendur geti
sett inn nafnlausar grunsemdir eða
ábendingar um einelti. „Þannig er er ef
til vill hægt að grípa fyrr til aðgerða.
Eins þyrfti að vera vettvangur til að
gera vart við einelti á vinnustöðum
fullorðinna.“
vera@frettabladid.is

Málstofa um
býflugnarækt
Nýlega stofnað Framfarafélag Borgfirðinga stendur fyrir
málstofu um býflugnarækt, hunangsframleiðslu og ræktun lífrænna jurta næstkomandi laugardag klukkan 14 í
Logalandi.
Umræðuefnin eru möguleikar í hunangsframleiðslu en
framsaga er í höndum forsvarsmanna býflugnabænda á
Íslandi. Hraundís Guðmundsdóttir á Rauðsgili verður síðan
með kynningu á lífrænni jurtarækt. Fólki er frjálst að taka BÝFLUGUR Framfarafélag Borgarfjarðar stendur fyrir málstofu í Logaþátt í umræðum en kaffiveitingar verða seldar á staðnum. landi á laugardaginn.

MIÐVIKUDAGUR 17. mars 2010

19

Árleg hátíð franskrar tungu
Franska sendiráðið á Íslandi heldur hátíð franskrar tungu dagana 18.
til 25. mars í samvinnu við Alliance
française og Norræna húsið. Sýningar á ljósmyndum og málverkum, kvikmyndir, viðburðir kringum bókmenntir og skemmtanir fyrir börn verða á
dagskránni.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir opnar
ljósmyndasýningu Öldu Lóu Leifsdóttur í Alliance française sem nefnist Myndir af konum í Tógó á morgun
klukkan 17.30. Samhliða verða sýndar heimildarmyndir um stöðu kvenna
í Afríku.
Hátíðin er í þetta sinn tileinkuð
haítísku þjóðinni sem hefur mátt þola
mikla erfiðleika eftir jarðskjálftann
nýlega. Menning Haítí verður í brennidepli á laugardag í Borgarbókasafninu.
Þá verður upplestur á verkum haítískra
höfunda sem hefst kl. 13.30. Á sama
stað verður málverkasýning opnuð
og sýndar tvær heimildarmyndir um
Haítí sem áfram verða sýndar í vikunni á eftir. Þar verður líka frönskukeppni á laugardaginn milli klukkan
15 og 17.
Í Norræna húsinu verður barnamyndin Rauða blaðran sýnd á laugardag

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Ingvar Þorgilsson
fyrrverandi flugstjóri,
Vogatungu 19, Kópavogi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi,
laugardaginn 13. mars síðastliðinn.
Inga Thorlacius
Ágústína Ingvarsdóttir
Haraldur Ingvarsson
Þorgils Ingvarsson
og barnabörn.

Kristinn Sigtryggsson
Nanna K. Árnadóttir
Hólmfríður Benediktsdóttir

FRÖNSKUSTRÆTÓ Börn í nokkrum grunnskólum Reykjavíkur fá skemmtilegar heimsóknir eftir

helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

kl. 10.30 og klukkan 12 talar Petrína
Rós Karlsdóttir um norður-afrískar
bókmenntir. Hálftíma síðar kynnir
Irma Erlingsdóttir rithöfundinn Assia
Djebar sem skrifar gegn afturför og

kvenfyrirlitningu. Með sýningu tveggja
heimildarmynda verða svo hátískunni
og matargerðarlistinni gerð skil. Fleira
er á dagskránni í næstu viku sem nánar
verður greint frá síðar.
- gun

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur, samúð, vináttu og hlýhug
við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
uppeldisföður, afa og langafa,

Jóhannesar G.
Hermundarsonar (Gósa)
Gránufélagsgötu 23, Akureyri.

Útför móður okkar, tengdamóður og
ömmu,
Ástkær eiginkona mín,

Hulda Guðjónsdóttir
Hólabraut 5, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði sunnudaginn 14. mars.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn
23. mars kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Haukur Sveinsson

Höllu Eiríksdóttur
frá Eskifirði, til heimilis að
Hraunbæ 86, Reykjavík,

fer fram frá Fossvogskirkju, föstudaginn 19. mars kl.
13.00.
Eiríkur Steingrímsson
Þórður Steingrímsson
Elsa Albína Steingrímsdóttir
og barnabörn.

Anna Hermannsdóttir
Hermundur Jóhannesson
Þórunn Gunnarsdóttir
Friðný Jóhannesdóttir
Helgi Jóhannesson
Stefanía G. Sigmundsdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Hjalti Jóhannesson
Fjóla Kristín Helgadóttir
Lilja Sigurlína Jóhannesdóttir Unnar Jónsson
Ólafur Gunnarsson
Svanlaug Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigríður Sigurjónsdóttir
Guðbjörg Eysteinsdóttir
Hans Guttormur Þormar

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Halldór Ólafsson
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

frá Hvallátrum við Látrabjarg,
til heimilis að Sæbólsbraut 28,
Kópavogi,

Jóna Guðrún Ólafsdóttir

Útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður, dóttur, systur og tengdadóttur,

Hraunbúðum, áður Sóleyjargötu 12,
Vestmannaeyjum,

Elísabetar Sigurðardóttur

lést föstudaginn 12. mars. Útförin fer fram frá
Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn 20. mars
kl.14.00.
Ólafur Eggertsson
Gunnar Marel Eggertsson
Þóra Guðný Sigurðardóttir
Guðfinna Edda Eggertsdóttir Kristinn Hermansen
Sigurlaug Eggertsdóttir
Halldór Kristján Sigurðsson
Eggert Jón, Guðrún Björk, Sigurður Hjalti, Aldís, Eggert,
Guðni Agnar, Jóna Guðrún, Kristján Bjarki
og langömmubörn.

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 9. mars. Útförin
fer fram frá Kópavogskirkju á morgun fimmtudaginn
18. mars kl. 13.00.

lögfræðings, Asparási 4, Garðabæ,

fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 19.
mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er
bent á Styrktarsjóð barna hennar: 1145-05-251212,
kt. 251203-3260.
Gestur Páll Júlíusson
Júlíus
Tara Mist
Mikael
Guðríður Einarsdóttir
Sigurður Sigurðsson
Svala Rún Sigurðardóttir
Ármann Höskuldsson
Egill Ragnar Sigurðsson
Rannveig Guðnadóttir
Júlíus Gestsson
og aðrir aðstandendur.

Anna María Halldórsdóttir
Ólafur Halldórsson
Logi Halldórsson
Hartmann Páll Halldórsson
Ásdís Halldórsdóttir
Auður Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Anna Sigríður Pálmadóttir
Guðfinna Brynjólfsdóttir
Magnús Þór Hrafnkelsson
Jens Letager

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi, langafi og
langalangafi,

Einar Siggeirsson

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

Einar Breiðfjörð
Guðmundsson
húsasmíðameistari,
Árskógum 6, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi að morgni föstudagsins 12. mars. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 19. mars kl. 10.30.
Aðalheiður Magnúsdóttir
Magnús Einarsson
Katrín Bárðardóttir
Sesselja Einarsdóttir
Óli Ólafsson
Guðmundur Einarsson
Elísabet Þorvaldsdóttir
Gunnlaugur Einarsson
Esther Gísladóttir
Guðrún Einarsdóttir
Þorsteinn Garðarsson
Lilja Rós Einarsdóttir
Kristín Einarsdóttir
Finnur Hreinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hörpulundi 5, Garðabæ,

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

Guðrún Stefánsdóttir
Vallarbraut 6, Njarðvík,

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði,
laugardaginn 13. mars. Útförin fer fram frá YtriNjarðvíkurkirkju, föstudaginn 19. mars kl. 14.00.
Þórmar Guðjónsson
Elías Þórmarsson
Anna Eyjólfsdóttir
Jóhanna Þórmarsdóttir
Björn Kristinsson
Árni Geir Þórmarsson
Linda Stefánsdóttir
Adda Þórunn Þórmarsdóttir
Fredrik Plott
Gunnar Þór Þórmarsson
Jenný Olga Eggertsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést að morgni föstudagsins 12. mars á Hrafnistu
Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju
í Garðabæ föstudaginn 19. mars kl. 13.00. Blóm
og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeir sem
vilja minnast hans láti FAAS, Félag aðstandenda
Alzheimerssjúklinga njóta þess. Sími: 533-1088 og
heimasíða: alzheimer.is
María Theódóra Jónsdóttir
Birgir Ævar Einarsson
Kristín Guðmundsdóttir
Elínborg Einarsdóttir
Karl Hallgrímsson
Matthías Einarsson
Aðalheiður Magnúsdóttir
Guðmundur Einarsson
Hrefna Einarsdóttir
Jón Dan Einarsson
Ásta Hrönn Stefánsdóttir
Einar Einarsson
Hildur Pálsdóttir
Friðrik Einarsson
Kristín S. Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
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BARÁTTAN MILLI
MANNKYNSINS OG
HINNA ÓDAUÐLEGU
ER HAFIN!

Hin eina sanna siðbót
flaust hef ég setið of lengi á spjalli með
BAKÞANKAR
gömlu körlunum hér í spænska þorpinu
Jóns
Zújar.
Þeir mega nefnilega ekkert misjafnt
Sigurðar
sjá en þá grípa þeir í gömlu tugguna: „Svona
Eyjólfssonar vitleysa var ekki látin líðast þegar Franco

E

var og hét. Réttast væri að flengja liðið.“ Ég
er ekki orðinn hlynntur einræði en tel að
flengingar gætu komið okkur á beinu brautina þar sem pólitísk rétthugsun afvegaleiddi
okkur.

Á MÍNUM sokkabandsárum var tekið í
hnakkadrambið á krökkum sem voru með
óknytti á almannafæri. Nú verða foreldrar
feimnir við slíkar aðstæður og upphefja
frekar einhver ólíkindalæti en að taka á
aðstæðum.

hefði ákvörðunin ekki verið dregin á langinn. Þar þykir þægð við þá sem vanvirða
reglur vera vanvirðing við þá sem hafa
fyrir því að virða þær. Skilst mér að foreldrar hafi kært skólameistarann enda kom
brottreksturinn sér illa fyrir nemendurna.
Vikufrí hefði hins vegar verið vel þegið.

FYRR í vetur las ég um ungan handboltamann sem beitti bolabragði í leik. Var hann
digurbarkalegur þegar blaðamenn spurðu
hann út í atvikið. Forráðamenn urðu þá
hneykslaðir á að svo ungur maður væri
krafinn skýringa á athæfi sínu.
ÞJÓÐFÉLAG sem hefur helsti mikinn skiln-

MÉR er minnisstætt þegar ég var í heitapotti einum í Reykjavík að óþekktaræði rennur á einn drenginn. Náði hann
að skvetta framan í tíu baðgesti án þess
að nokkur reisti rönd við honum. „Hættu
þessu nú,“ sagði faðirinn vandræðalega en setti síðan Íslandsmet í heitapottsköfun.
FYRIR skemmstu las ég um
skólameistara sem rak nemendur eftir að þeir hefðu
lengi vanvirt reglur skólans
um mætingu. Ítrekanir og
áminningar höfðu þá engan
árangur borið. Í minni sveit

ing á virðingarleysi annarra er ákjósanlegur leikvöllur fyrir siðlausa spretti eins og
þá er Pálmi Haraldsson tók árin fyrir hrun.
Nýverið sagði hann í fjölmiðlum að hann
væri ábyrgur gjörða sinna. Þó ekki eins
ábyrgur og þeir sem áttu að stoppa hann af.

Í MÍNUM landsfjórðungi mátti finna skáldmælta menn meðal örgustu siðleysingja.
Enginn þeirra hafði þó það hugarflug að
skella skuldinni á eftirlitsmanninn.
EF flengingar yrðu móðins á ný er ég
viss um að fólk neyddist til að hætta
að slá skjaldborg um virðingarleysi og
sjálfbirging. Eini vandinn er sá að ég veit
ekki hver ætti að hafa auga með börnunum
meðan forráðamennirnir eru flengdir.

FRUMSÝND
FRUMSÝND 19. MARS
■ Pondus

ER
10. HVUR!
VINN

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL VDB
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
MIÐA Á MYNDINA!

Eftir Frode Øverli

Þar með er það
ljóst. Leeds er
fallið! Aftur!
Þetta er
ótrúlegt!

Ohhhh
eymdin!

Ansans! Ég veit
ekki hvað ég á
að gera til að
hressa þig við!

Það er
ekkert
hægt
að gera!
Við
erum
fallnir!

Hjálpar það ef
ég fer í varabúninginn
frá
´72?

■ Gelgjan

Við
munum
rísa upp
aftur!
Hljómar
bara vel!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Nú er kvöldið fyrir
skólasetningu og þú
ert ekki byrjaður á
því sem þú áttir
að lesa í Róleg
sumar??? mamma.

Það er ekki eins
og ég þurfi að lesa
allar þessar bækur.

Nú
kemur
það...

Skyldu þýðir
valfrjáls, ekki
satt?

Sjáðu, hérna
stendur „skyldulesning“.

FULLT AF
AUKAVINNINGUM:
TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR,
GOS
OG MARGT FLEIRA

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Frábært.
Þar fór þessi
næturleiðangur
fyrir lítið...

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það eru auðir blettir með mold undir
rólunum, leikföng úti um allt og fíflar
farnir að spretta um allan garð!

VILTU
MIÐA?

Garðurinn okkar er
sá versti í bænum.

Garðurinn okkar er
sá besti í bænum.

Já.

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

SAMA ÚTSÝNI, MISMUNANDI SKOÐANIR
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Fjöldi styrkja veittur
úr Prologos
Fimmta úthlutun úr Leikritunarsjóðnum Prologos, sem
starfar við Þjóðleikhúsið, fór
fram í síðustu viku. Að þessu
sinni bárust alls 49 umsóknir. Fjórir höfundar hlutu
styrk til handritsgerðar og
fimm leikhópar fengu styrk
vegna leiksmiðjuverkefna.

HEIMILI OG SKÓLI - LANDSSAMTÖK FORELDRA,
Í SAMSTARFI VIÐ VERZLUNARSKÓLA ÍSLANDS
OG MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ
BOÐA TIL MÁLÞINGS.

Er þetta stærsta úthlutun
úr sjóðnum frá upphafi.
- pbb

LEIKLIST Steinunn Ólína

NÝJAR INNRITUNARREGLUR
Í FRAMHALDSSKÓLA

Þorsteinsdóttir leikkona er
ein þeirra sem fengu styrk
til leikverkaskrifa úr Sjóði
Bjarna Ármannssonar og
Þjóðleikhússins.

Handritsstyrki hlutu eftirtaldir
aðilar:
■ Hrafnhildur Hagalín með leikritið

Sek. Hrafnhildur er eitt af þekktari
leikskáldum samtímans.
■ Hlín Agnarsdóttir með leikritið
Flóttamenn. Hlín hefur margþætta
reynslu af störfum í leikhúsi, sem
leikstjóri, leikskáld, kennari og
dramatúrg.
■ Guðmundur Kr. Oddsson með
leikritið Blindhríð. Hann útskrifaðist á liðnu vori með próf í fræðum
og framkvæmd frá Listaháskólanum.
■ Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
með leikritið Ást. Steinunn Ólína
er ein af þekktustu leikkonum
sinnar kynslóðar, en kveður sér nú
hljóðs sem leikskáld.

Styrki vegna leiksmiðjuverkefna
hlutu eftirtaldir aðilar:
■ Shalala með Inn að beini, dans-

leikhússpjallþátt með tónleikaívafi,
þar sem fólk úr ólíkum listgreinum; dansi, tónlist, leiklist og bókmenntum, vinnur saman. Listrænir
stjórnendur eru Erna Ómarsdóttir
og Valdimar Jóhannsson.
■ Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan,
sem skipuð er dönsurunum
Ásgerði Guðrúnu Gunnarsdóttur,
Katrínu Gunnarsdóttur, Melkorku

Sigríði Magnúsdóttur, Ragnheiði
Sigurðardóttur Bjarnason og
Vigdísi Evu Guðmundsdóttur, með
dansleikhússýninguna Kandíland.
Sýningin er unnin upp úr konungaverkum Shakespeares, og
að henni koma einnig leikararnir
Víkingur Kristjánsson og Hannes
Óli Ágústsson.
■ Krummafótur kompaní með
dansleikhússýninguna Nú skal ég
muna þér kinnhestinn, sem byggð
verður á persónulýsingum kvenskörunga í Íslendingasögunum. Í
hópnum eru fjórir dansarar: Katrín
Gunnarsdóttir, Saga Sigurðardóttir,
Sigríður Soffía Níelsdóttir og
Snædís Lilja Ingadóttir.
■ Sigríður Soffía Níelsdóttir með
Reykjavík – Bruxelles, þar sem
dansarar og sirkuslistafólk frá
Íslandi og Belgíu leiða saman
hesta sína.
■ Kristín Eysteinsdóttir leikstjóri,
leikararnir Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Ólafur Darri Ólafsson og
Þórarinn Eldjárn rithöfundur með
spunaverkið Er ekki allt í lagi?
Leikritunarsjóðurinn Prologos
hefur starfað við Þjóðleikhúsið frá
því í júní árið 2008, og vinnur að því
að efla íslenska leikritun og nýsköpun í sviðslistum með styrkveitingum
til listamanna og öðrum verkefnum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Málþingið verður haldið í Verzlunarskóla Íslands
nk. ﬁmmtudagskvöld, 18. mars kl. 20.
Gengið inn um inngang gengt Borgarleikhúsinu.
ERINDI FLYTJA:
·
·
·
·
·
·

Þórir Ólafsson, mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
Sjöfn Þórðardóttir, formaður Heimila og skóla.
Ingi Ólafsson, skólastjóri Verzlunarskólans.
Magnús Þorkelsson, skólameistari
Flensborgarskólans í Hafnarﬁrði.
Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, nemandi í 10. bekk.
Pawel Bartoszek, stærðfræðikennari við
Háskólann í Reykjavík.

Að erindum loknum verða
pallborðsumræður.
Fundarstjóri:
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Heimila og skóla.

ALLIR VELKOMNIR.

Fermingargjöf sem gefur

Miðvikudagur 17. mars 2010

Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins
sem býr við fátækt.

➜ Tónleikar
12.15 Fríkirkjan í Reykjavík býður
upp á hádegistónleika alla miðvikudaga. Umsjón með tónleikunum hefur
Gerrit Schuil. Enginn aðgangseyrir og
allir velkomnir.
12.30 Una Sveinbjarnardóttir
fiðluleikari og Tinna Þorsteinsdóttir
píanóleikari frumflytja verk eftir Unu
á tónleikum í Norræna Húsinu við
Sturlugötu. Einnig flytja þær verk eftir
rússneska tónskáldið Alfred Schnittke.
20.00 Tónleikar til styrktar hjálparstarfi á Haítí fara fram á Batteríinu
við Hafnarstræti 1-3. Meðal þeirra sem
koma fram eru Bárujárn, Caterpillarmen, DLX ATX, og Nothing Burns By
Itself Tríó. Húsið verður opnað kl. 19.
➜ Sýningar
Hjá Gallerí Myndmáli að Laugavegi 86
hefur verið opnuð ljósmyndasýning á
verkum eftir Enrique Pacheco. Opið
virka daga kl. 11-18 og lau. kl. 12-16.

➜ Uppboð
Öðlingarnir efna til uppboðs á Grand
Hótel við Sigtún kl. 17-19, til
styrktar Neyðarmóttöku
vegna nauðgana. Meðal
þeirra sem koma fram og
leggja til muni til uppboðs
eru Rúnar Kristinsson,
Björn Hlynur Haraldsson,
Snorri Ásmundsson,
Sverrir Þór Sverrisson og Dofri
Hermannsson.

➜ Opið hús
Þjóðdansafélag Reykjavíkur við
Álfabakka 14a, verður með opið hús
kl. 20.30-23. Stiginn dans við lifandi
tónlist. Allir velkomnir.

➜ Kvikmyndir
17.15 Konfúsíusarstofnunin Norður-

ljós sýnir kvikmyndina „Óþekktar
Nautnir” (2002) eftir kínverska leikstjórann Jia Zhangke. Sýningin fer
fram í Öskju við Sturlugötu, stofu 132.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

➜ Leikrit
20.00 Verðandi, leikfélag Fjölbrautaskólans í Garðabæ, sýnir verkið Déjà
Vu eftir Bjarna Snæbjörnsson. Sýningar
fara fram í Urðabrunni, hátíðarsal FG
við Skólabraut í Garðabæ.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
MENNING Hvernig áttu að haga þér

á opnun?

MYND FRETTABLADID

Lífið finnst
Sviðslistahópurinn Kviss
búmm bang er skipaður
þremur konum sem eru allar
með menntun í gjörninga/
leiklistarfræðum, myndlist
og kynjafræði. Í verkum
þeirra mætast því ólík sjónarmið, aðferðir og efnistök.
Kvisskonur skapa heima
sem eru bein framlenging
á vestrænum menningarheimi samtímans og láta
þátttakendur takast á við
viðfangsefni sem viðkoma
neyslumenningu, kynjafræði
og lífsháttum í samtíma
samfélagi.
Um þessar mundir sýna
þær verkið GET A LIFE!
sem var styrkt af Prologus
og Reykjavíkurborg. Það er
í formi sex vikna átaksnámskeiðs þar sem fólk tekur
þátt og fær um leið nokkurs
konar instant „allt innifalið“-pakka að nýju lífi. Í
kvöld verður farið í félagslegu hliðina og fólki verður
kennt að vinna með „small
talk“ og mynda sér tengslanet, „network-a“ og spjalla
við mikilvægt fólk. Námskeiðið það kvöld endar á
því að umbreytast í opnun
myndlistarsýningar. Samfundir þessir verða kl. 18.30
í sal á annarri hæð í Restaurant Reykjavík (gamla
Kaffi Reykjavík). Allir eru
velkomnir.
- pbb

Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
4400
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.

Óskalistinn minn:
Rúm
Myndavél
Svefnpoki
iPod
Vefmyndavél
Handklæði
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman að fá
pening og „Gjöf sem
gefur“. Mig langar til
að einhver sem er ekki
eins heppinn og ég fái
að njóta með mér.

www.gjofsemgefur.is

Óskalistinn minn:
Við systkinin erum munaðarlaus.
1.990 kr. fermingarskeyti á
Íslandi dugar fyrir 4 hænum.
Þær gefa okkur fullt af eggjum.
Eða við gætum fengið sparhlóðir.
Þá færi ekki allur dagurinn í að
leita að eldsneyti og við
hefðum meiri tíma til að læra.
5.000 kr. gjafabréf á Íslandi
myndi gefa okkur 2 geitur.
Namm! Mjólk og kjöt, ekki
lengur bara maísgrautur!
Eða kannski reiðhjól. Þá
kæmist ég á markað með
uppskeruna okkar og við
fengjum pening fyrir ýmsu
sem okkur vantar.
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> FRAMHALD AF ZOOLANDER
Leikarinn Ben Stiller hefur staðfest
að hann sé að undirbúa framhald
gamanmyndarinnar Zoolander. „Við
höfum unnið að myndinni síðustu
sex eða sjö ár. Stærsta hindrunin fyrir
mig var að Drake Sather, sem bjó til
persónuna, lést. Hann var góður
vinur minn og það var erfitt
að ímynda sér verkefnið án
hans,“ sagði Stiller.

folk@frettabladid.is

Fyrst að fá bringuhár núna
Hljómsveitin Í svörtum fötum er snúin
aftur eftir þriggja ára hlé. „Við erum
búnir að vera að spila síðan í fyrrasumar en þorum formlega að viðurkenna það
núna,“ segir Jónsi söngvari. „Við erum
farnir að semja tónlist eins og trylltir
villimenn og gefum út safnplötuna Tímabil á næstu dögum með helstu verkum
okkar frá liðnum árum. Þarna verða líka
tvö ný lög, Ást í meinum og Leiðin heim.
Sveitin er bókuð í allt sumar – „sem
er frábært því við erum svo helvíti
spilaglaðir,“ segir Jónsi. Hvað með samkeppnina frá ungu strákunum, eins og
Ingó og Veðurguðunum. Eruð þið ekki
orðnir alltof gamlir í þetta?
„Nei, nei, við erum að toppa. Erum
fyrst að fá bringuhár núna. En varð-

andi Veðurguðina þá erum við nú ekki
búnir að lána þeim beislið, bara búnir að
sýna þeim hvar hesturinn er. Við þurfum náttúrlega að sýna þeim hvernig á að
gera þetta. Við stukkum inn á markaðinn þegar Land og synir, Sóldögg og Skítamórall voru aðal, en erum komnir á þann
stað sem við erum á í dag, sem ég veit
svo sem ekkert hver er. En að sjálfsögðu
fögnum við nýliðun í bransanum, eins og
til dæmis Hvanndalsbræðrum. Það eru
sko almennilegir nýliðar, ekki búnir að
spila nema tíu árum lengur en við. Tónlistarlífið væri náttúrlega eitthvað óeðlilegt ef við værum alltaf yngstir.“
Verður hart barist á sveitaballamarkaðinum í sumar?
„Ekkert harðar eða linar en áður.

Í SVÖRTUM FÖTUM Lána ekki beislið, sýna bara

hvar hesturinn er.

Þetta er alltaf spurning um hver gerir
skemmtilegustu lögin og hver er í mesta
stuðinu. Ég tek þeirri áskorun. Ég skal
snúa mig á höndum og fótum bara við að
sjá fólkið á gólfinu glotta.“
- drg

Íslendingar á SXSW Öðlingarnir efna til uppboðs
Tónlistarhátíðin South by south
west (SXSW) fer fram um næstu
helgi í Austin, Texas. Síðustu árin
hafa íslenskar hljómsveitir verið
duglegar að sækja þessa miklu
hátíð.
Í ár eru þrjú íslensk atriði
meðal þeirra 1.400 sem troða
upp á yfir áttatíu stöðum í borginni, Ólöf Arnalds, Seabear og
Steed Lord. Ólöf spilar á þrennum tónleikum, meðal annars á
tónleikum sem tímaritið Mojo og
plötufyrirtækið One Little Indian halda. Ólöf er tilbúin með nýja
plötu, Innundir skinni, sem er
sett á útgáfuáætlun í vor. Seabear
spilar fjórum sinnum á SXSW og
er að kynna plötuna We Built a
Fire, sem kemur út um þessar
mundir.
Svala Björgvins og félagar í
Steed Lord hafa dvalið í Los Angeles og gefa út plötuna Heart II
Heart EP bráðlega. Steed Lord

STEED LORD Eru á SXSW eins og Seabear og Ólöf Arnalds.

spilar á þrennum tónleikum á
SXSW, meðal annars á kynningu
fyrir bókunarfyrirtækið AM
Only, sem þau gerðu nýlega samning við, og fyrir útgáfufyrirtækið
Dim Mak.
- drg

Öðlingarnir efna til uppboðs til
styrktar Neyðarmóttöku vegna
nauðgana í dag kl. 17 á Grand
Hóteli í Reykjavík.
Allir munu þeir leggja sitthvað
persónulegt til uppboðsins. Þar
verður í boði knattspyrnutreyja
frá ferli fótboltamannsins Rúnars
Kristinssonar, uppákoma á vegum
hljómsveitarinnar Baggalúts, hefðbundin „kvennastörf“, ódauðleg
listaverk og frumsaminn skáldskapur. Uppboðið er öllum opið
og „munirnir“ eru afar fjölbreyttir. Allur ágóði uppboðsins rennur
óskiptur til Neyðarmóttökunnar.
Uppboðið er um leið lokaathöfn
þeirra öðlinga sem hleyptu átakinu af stokkunum en eru nú
búnir að skila því í hendur nýrra
kyndilbera. Við þetta tækifæri
hlýtur einn þeirra nafnbótina
Öðlingurinn 2010 fyrir að hafa
vakið mesta athygli á málstaðnum, þar sem markmiðið er barátta

gegn kynbundnu ofbeldi. Aukin
fræðsla er vopn í þeirri baráttu og
þess vegna selja öðlingarnir bókina Ofbeldi á Íslandi: Á mannamáli eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur, sem hún var í tvö ár að
skrifa. Allur ágóði þeirrar sölu
fer til Neyðarmóttökunnar og
í söfnunarsjóð vegna samstöðufundar gegn kynbundnu ofbeldi
sem verður haldinn á
kvennafrídaginn 25.
október.
HLUTI ÖÐLINGANNA

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, forsprakki
verkefnisins, og
tveir Öðlingar: Björn
Hlynur
Haraldsson og
Sveppi.

1.950.0
F í t o n / S Í A

1950 TÍMALAUSAR
MILLJÓNIR
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Vill leika á móti Douglas
Catherine Zeta-Jones hefur mikinn áhuga á að leika á móti eiginmanni sínum, Michael Douglas, á hvíta tjaldinu. Nefnir hún endurgerð svörtu kómedíunnar War of the Roses sem hugsanlegt verkefni. Douglas lék þar aðalhlutverkið á móti Kathleen Turner og
fjallaði myndin um hjón sem gengu í gegnum hatramman skilnað.
Zeta veit að það getur verið erfitt að horfa á hjón leika saman í
mynd eins og Tom Cruise og Nicole Kidman gerðu en vill engu að
síður prófa. „Stundum lítur þetta skringilega út en mig langar að
leika í endurgerð War of the Roses með eiginmanni mínum þar sem
við reynum að drepa hvort annað,“ sagði hún.

Lærðu að nota netið
í farsímanum
MICHAEL JACKSON Tíu nýjar plötur með popparanum eru væntanlegar á næstu sjö árum á vegum fyrirtækisins Sony.

– Örnámskeið fyrir starfsfólk
fyrirtækja 17. mars –

Dánarbú gerir risasamning
Upphæðin gæti hækkað í rúma
þrjátíu milljarða króna ef ákveðin
skilyrði verða uppfyllt. Samningurinn kemur sér einkar vel fyrir
dánarbúið því Jackson skildi eftir
sig miklar skuldir þegar hann lést
25. júní í fyrra.
Samkvæmt samningnum verða
gefnar út tíu plötur með popparanum á næstu sjö árum, þar á
meðal ein með áður óútgefnum

9175 7
t
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samningum sínum,“ sagði John
Branca, einn þeirra sem hefur
umsjón með dánarbúinu. „Þessi
tímamótasamningur við Sony
Music sýnir hversu mikilvæg
tónlist Michaels var.“
Rob Stringer hjá Sony var einnig ánægður með samninginn. „Við
erum staðráðnir í að vernda arfleifð þessarar miklu goðsagnar og
við erum ánægð með að geta haldið áfram að gefa heiminum tækifæri til að hlusta á tónlist hans í
framtíðinni.“
L át Jacksons hefur verið
úrskurðað sem manndráp. Læknirinn Conrad Murray, sem meðhöndlaði hann með deyfilyfinu
Propofol, hefur neitað ásökunum um að hann hafi valdið dauða
hans.

t

lögum og er hún væntanleg í nóvember. Einnig stendur til að gefa
út DVD-mynddisk með öllum tónlistarmyndböndum popparans og
endurútgefa Off The Wall, fimmtu
hljóðversplötu hans sem kom út
árið 1979. Áður en Jackson lést
hafði hann einmitt lýst yfir áhuga
á endurútgáfunni, þar sem nokkur
óútgefin lög verður að finna.
Sala alls konar varnings tengdum Jackson hefur rokið upp úr öllu
valdi síðan hann lést og á síðasta
ári var hann einn tekjuhæsti tónlistarmaður heimsins. Sony hefur
selt um 31 milljón eintaka af plötum hans síðan í fyrra, þar af fimm
milljónir eintaka af hinni tvöföldu
safnplötu Is This It. „Á meðan
Michael lifði setti hann ákveðin
viðmið í tónlistarbransanum með

PIPA R \ TBW A

Dánarbú Michaels Jackson
hefur undirritað stærsta
plötusamning allra tíma
við Sony sem tryggir því að
minnsta kosti 200 milljónir
dollara, eða um 25 milljarða
króna.

Fyrirtækjaþjónusta Hátækni býður upp
á röð örnámskeiða í vetur. Næsta námskeið
– Netið í farsímanum – verður haldið
í verslun Hátækni miðvikudaginn 17. mars
kl. 12. Kennd verða hagnýt ráð um netnotkun í farsímanum, notkun á þráðlausu
neti, hvernig hægt er að forgangsraða
aðgangspunktum í símanum o.fl.
Skráning á www.hataekni.is/ornamskeid.
Takmarkaður fjöldi þátttakenda.
Námskeiðið er ókeypis.

200.000.000
+1.750.000.000

000.000
Fyrsti vinningur stefnir í 200 milljónir

Ekki gleyma að vera með,

og Ofurpotturinn stefnir í 1.750 milljónir.

fáðu þér miða fyrir klukkan

fimm í dag á næsta sölustað
eða á lotto.is
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Mínus í hlöðu á Húsafelli
VANN ÓSKARINN
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

SANDRA BULLOCK

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
TEKJUHÆSTA MYND SÖNDRU BULLOCK FYRR OG SÍÐAR

ÁLFABAKKA
kl. 5:20 - 8 - 10:40

THE BLIND SIDE

ALICE IN WONDERLAND 3D
kl. 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)

L

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
THE BLIND SIDE
kl. 5:50D - 8:10D - 10:50D L
ALICE IN WONDERLAND 3D

L

L

kl. 5:50(3D) - 8:10(3D) - 10:30(3D)

ALICE IN WONDERLAND

kl. 5:40

L

SHUTTER ISLAND

kl. 8 - 10:50

12

THE REBOUND
BROTHERS

kl. 8 - 10:20
kl. 8

L

INVICTUS

kl. 5:30 Síðasta sýn. helgi

L

BROTHERS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

VALENTINE ‘S DAY
SHERLOCK HOLMES

kl. 8 - 10:40
kl. 10:20
kl. 5:50

12

kl. 5:50

L

PLANET 51 M/ ísl. Tali
BJARNFREÐARSON

AKUREYRI

12

L

THE BLIND SIDE

kl. 8 - 10:30

L

AVATAR 3-D
ALICE IN WONDERLAND

kl. 10:20
kl. 8

10
L

L

NÝTT Í BÍÓ!

Hljómsveitin Mínus hefur kveikt á hreyflunum
aftur. „Við komum okkur fyrir í hlöðu á Húsafelli og
erum búnir að vera að vinna þar í þrjár vikur. Við
stefnum að því að taka upp grunna að nýrri plötu
í apríl,“ segir Bjössi trommari, sem er kominn frá
Danmörku til að vinna með félögum sínum. Nýja
platan verður fimmta plata Mínuss. Sú síðasta, The
Great Northern Whalekill, kom út 2007.
Bjössi segir sveitasæluna leggjast vel í rokkarana. „Við hittum Pál á Húsafelli og fengum að spila
á steinhörpuna. Hann gaf okkur stein. Að fara svona
út á land og spila í stórhríð og finna fyrir snjónum
og náttúrunni hefur vissulega áhrif á sköpunargáfuna. Nýja efnið er mjög frábrugðið því sem við
höfum gert, það er mikil þróun í gangi og við erum
spenntir yfir þessu. Við stoppum oft þegar við erum
að spila og spyrjum hvort við megum gera þetta
sem við erum að gera. Þetta eru lengri lög og þetta
„grúfar“ meira. Við erum búnir að setja okkur þá
vinnureglu að það verður ekki eitt „tjugga tjugga“
metal-riff á plötunni. Við viljum fara frá þeirri
klisju.“
Í Danmörku hefur Bjössi verið að vinna og njóta
þess að vera fjölskyldufaðir. „Ég er að leita mér
að námi fyrir næsta vetur. Ég tek þetta bara á
rólegheitahraða,“ segir hann.
Fyrstu tónleikar Mínuss í langan tíma verða á
Batteríinu, áður Organ, á föstudagskvöldið. „Biogen

HLJÓMSVEITIN MÍNUS Ekki eitt metal-riff á nýju plötunni.

spilar með okkur. Við vildum fá raftónlistarmann
því við vildum hafa okkar sett óhreyft. Þetta verða
langir tónleikar, við spilum bæði nýtt efni og
gamalt. Þetta verður flott gigg. Daginn eftir fljúgum við til Danmerkur og spilum á Íslandsbryggju á
stað sem er kallaður Færeyingahúsið.“
- drg

Leo lendir í Gaukshreiðri
Kvikmyndir ★★★★

HEIMSFRUMSÝNING

Shutter Island
Leikstjóri: Martin Scorsese

FRÁ LEIKSTJÓRANUM PAUL
GREENGRASS KEMUR EIN BESTA
SPENNUMYND ÁRSINS

Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley

-S.V., MBL
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116.000 GESTIR!
SÍMI 564 0000

THE GREEN ZONE
THE GREEN ZONE LÚXUS

THE LIGHTNING THIEF
LEGION
SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
AVATAR 3D

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40
kl. 8 - 10.15
kl. 8 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 3.45 íslenskt tal
kl. 4.40 Síðustu sýningar

SÍMI 530 1919

12
12
10
16
16
14
L
10

THE GREEN ZONE

THE GOOD HEART
PRECIOUS
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

MAMMA GÓGÓ

kl. 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 10.30
kl. 6 - 9
kl. 6 Síðustu sýningar

12
10
12
14
L

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ,
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

Árið er 1954. Á hinni einangruðu
Shutter-eyju er rekið öryggisgeðsjúkrahús fyrir snældubilaða og
óforbetranlega ofbeldisfauta og
morðingja. Þegar einn vistmannanna hverfur sporlaust er alríkislögreglan kölluð til og á staðinn
mæta tveir vaskir lögreglumenn,
Teddy og Chuck, sem Leonardo
DiCaprio og Mark Ruffalo leika.
Stormur er í aðsigi þannig að
allt útlit er fyrir að lögreglumennirnir verði veðurtepptir á þessum undarlega stað þar sem starfsfólkið er eiginlega skuggalegra en
vistmennirnir.
Þrúgandi andrúmsloft einangrunar og annarleika hvílir yfir
hælinu og sturlunin sem svífur
yfir vötnum er svo þrúgandi að
ekki líður á löngu þar til aðalhetjan
okkar, hann Teddy, fer að efast um
geðheilsu sína og hálfgert ofsóknaræði rennur á hann þegar hann
áttar sig á því að hann er genginn
í gildru geðlæknanna, sem stunda
hryllilegar tilraunir á sjúklingum
sínum, og á vart afturkvæmt.
Leonardo DiCaprio er öflugur
leikari sem gerir Teddy stórfín
skil en þessi glöggi lögreglumaður er með allskyns beinagrindur
í farteskinu og því veikur fyrir
þegar hann er kominn á þennan
sjúka stað sem er tíu sinnum verri
en Gaukshreiðrið. Hann syrgir enn
eiginkonu sína sem brann inni eftir
að brennuvargur kveikti í heimili
þeirra og minningar úr stríðinu
sækja á hann en hann var í hópi
bandarískra hermanna sem frels-

uðu gyðinga úr útrýmingarbúðum nasista. Það er ekki nóg með
að Teddy sjái samsvörun milli
læknanna og hrottanna sem dunduðu sér við að murka lífið úr gyðingum í Dachau heldur er hann
fyrst og fremst kominn til þess
að finna manninn sem hann telur
bera ábyrgð á dauða konu sinnar
og mun vera vistaður með leynd á
eyjunni.
Martin Scorsese er besti kvikmyndaleikstjóri í heimi. Um það
þarf ekkert að þræta sérstaklega
og í þessari mynd sýnir hann alls
konar meistaratakta og eflist með
hverjum ramma sem færir Teddy
fjær raunveruleikanum og nær
botnlausri geðbilun. Áhorfandinn sogast því óhjákvæmilega inn
í furðuheim hælisins, sundlar á
köflum yfir gamalreyndum leikfimiæfingum með tökuvélina sem
skekkja sýn hans og Teddys á raunveruleikann þannig að það er ekki
hægt að segja annað en að maður

þjáist með Teddy greyinu.
Scorsese stýrir hér frábærum
hópi leikara með nýja óskabarnið
sitt, DiCaprio, í fararbroddi. Ben
Kingsley, Max Von Sydow og Ted
Levine klikka ekki og hinn sorglega sjaldséði Mark Ruffalo er
flottur að vanda.
Plottið er eiginlega eini veikleiki
myndarinnar þar sem framvindan
er nokkuð dæmigerð fyrir myndir
um fólk sem telur sig vera að missa
vitið og endirinn er sorglega fyrirsjáanlegur þótt leiðin að honum sé
heilmikil veisla fyrir augað. Scorsese er því í miklu stuði á Shuttereyju þótt hann hafi oft verið miklu
betri.
Þórarinn Þórarinsson
Niðurstaða: Scorsese er klárasti
leikstjóri í heimi og sýnir hér eiginlega
allar sínar bestu hliðar en sagan er því
miður veikasti hlekkur Shutter Island
þannig að í lokin er boðið upp á hálf
vandræðalega lausn á annars frábærri
mynd.

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

THE GREEN ZONE
FROM PARIS WITH LOVE
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
SHUTTER ISLAND

kl. 8 - 10.10
kl. 8 - 10
kl. 5.20
kl. 5.20

10
16
16
10
L

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6

THE GOOD HEART
12 FROM PARIS WITH LOVE
16 LEGION

14 THE LIGHTNING THIEF
16 NIKULÁS LITLI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
FRÁ LEIKSTJÓRA TAKEN

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

G
POWERSÝNIN
KL. 10.15

GREEN ZONE

S.V. -MBL

Ó.H.T. -RÁS2

Á.J. -DV

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

kl. 5.45, 8 og 10.15-P 12

FROM PARIS WITH LOVE

kl. 5, 8 og 10

16

SHUTTER ISLAND

kl. 7 og 10

16

IT’S COMPLICATED

kl. 5.35

12

Fjórar plötur á einu ári
„Þetta er örugglega alltof mikið til
að gefa út en ég ætla samt að gera
það,“ segir Dalvíkingurinn Daði
Jónsson, eða Dathi, sem ætlar að
gefa út fjórar plötur á þessu ári. Sú
fyrsta, Self Portrait, er nýkomin
út.
„Um áramótin fyrir ári síðan
setti ég mér áramótaheit um að ég
ætlaði að byrja að taka upp þrjá
diska á síðasta ári,“ segir Daði.
„Ég byrjaði á þeim fyrsta í febrúar og kláraði hann í október. Ég
byrjaði á öðrum í september og á
þriðja 30. desember þannig að áramótaheitið stóðst. Ég held að það
sé það eina í lífi mínu sem hefur
staðist.“
Daði, sem er 36 ára, bjó í Englandi í tíu ár og safnaði þar bunka
af lögum í sarpinn. Hann flutti
heim til Dalvíkur fyrir þremur

árum og var í nokkurn tíma að
finna rétta mannskapinn til að
taka upp með honum tónlist. Eftir
að hann fékk að taka upp í nýju
hljóðveri Gunnlaugs Helgasonar,
bassaleikara í Pöpunum sem býr
á Ólafsfirði, var ekki aftur snúið.
Nýja platan og sú næsta eru samhangandi og fjalla þær um myrku
hliðarnar á tilverunni. Þriðja platan verður samstarfsverkefni sem
nefnist The Two Trees sem fjallar um umhverfismál en á þeirri
fjórðu verður ástin í fyrirrúmi.
„Ég er alveg með tilbúnar átta
plötur í viðbót. Ég verð bara að
koma þessu frá mér svo ég geti
farið að „funkera“ almennilega,“
segir þessi afkastamikli tónlistarmaður. Hægt er að kaupa nýju
plötuna í verslun 12 Tóna og á netsíðunni Gogoyoko.com.
- fb

DATHI Dalvíkingurinn Daði Jónsson

ætlar að gefa út fjórar plötur á þessu ári.
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SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON: OPINBERAÐI Í GÆR LEIKMANNAHÓPINN SEM MÆTIR SERBÍU OG KRÓATÍU

> 1-1 hjá Keflavík og Hamri
Keflavík og Hamar mættust öðru sinni í gærkvöldi í
undanúrslitum Iceland Expressdeildar kvenna. Hamar vann fyrsta
leik liðanna en Keflavík náði fram
hefndum í gær með góðum sjö
stiga sigri. Keflavík var skrefi á
undan nánast allan leikinn og
vann sanngjarnan sigur. Það
lið sem fyrr vinnur þrjá leiki
kemst í sjálft úrslitaeinvígið í
deildinni.

sport@frettabladid.is

Meistaradeild Evrópu:
Chelsea-Inter

0-1

0-1 Samuel Eto´o (78.)
Inter vinnur, 1-3, samanlagt.

Sevilla-CSKA Moskva

1-2

0-1 Tomas Necid (39.), 1-1 Diego Perotti (41.), 1-2
Keisuke Honda (55.)
CSKA vinnur, 2-3, samanlagt.

Enska úrvalsdeildin:
Wigan-Aston Villa

1-2

0-1 James McCarthy, sjm (25.), 1-1 Gary Caldwell
(27.), 1-2 James Milner (63.)

Enska 1. deildin:
Barnsley-Nott. Forest

2-1

Emil Hallfreðsson var á varamannabekk Barnsley
en kom af bekknum á 25. mínútu.

Coventry-Cardiff

1-2

Aron Gunnarsson var í byrjunarliði Coventry.

3-2

Kári Árnason var í byrjunarliði Plymouth.

Watford-Ipswich

2-1

Heiðar Helguson var í byrjunarliði Watford en fór
af velli á 72. mínútu.

Reading-QPR

1-0

Gylfi Þór Sigurðsson og Ívar Ingimarsson voru í
byrjunarliði Reading., Brynjar Björn Gunnarsson
sat á varamannabekknum. Gylfi skoraði eina
mark leiksins úr vítaspyrnu á 85. mínútu sem
hann fiskaði sjálfur.

N1-deild kvenna:
Stjarnan-Valur

22-27

Mörk Stjörnunnar: Þorgerður Anna Atladóttir
6, Alina Tamsaon 5, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 4,
Þórhildur Gunnarsdóttir 3, Aðalheiður Hreinsdóttir 2, Elísabet Gunnarsdóttir 1, Jóna Sigríður
Halldórsdóttir 1.
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 9, Ágústa Edda
Björnsdóttir 6, Kristín Guðmundsdóttir 4, Anna
Úrsula Guðmundsdóttir 3, Rebekka Skúladóttir 1,
Karólína Gunnarsdóttir 1, Hildigunnur Einarsdóttir
1, Íris Ásta Pétursdóttir 1, Arndís Erlingsdóttir 1.

Haukar-Víkingur
Fylkir-HK

„Það eina í stöðunni fyrir okkur er að ná í sex stig,“ segir Sigurður
Ragnar Eyjólfsson, þjálfari kvennalandsliðsins. Liðið leikur útileiki við
Serbíu og Króatíu í undankeppni HM í lok mánaðarins.
„Við stefnum að því að vinna riðilinn og komast áfram. Við þurfum að vinna þessa leiki til þess því ég sé Frakkland ekki misstíga sig. Draumastaðan er að búa til úrslitaleik gegn Frakklandi
á Laugardalsvelli í sumar á menningarnótt. Til þess þurfum við
að vinna Króatíu og Serbíu.“
Liðið kom fyrr í þessum mánuði heim frá Algarve-bikarnum. „Ég hef horft á leikina okkar þar aftur og hugsað
hver séu næstu skref. Eitt af því sem við höfum verið
að vinna að er að auka breiddina. Við gerðum það
með því að velja fimm nýliða fyrir Algarve og ég
skildi eftir reynslumeiri leikmenn,“ segir Sigurður.
„Við þurftum á nýju blóði að halda. Það þarf
að eiga sér stað ákveðin endurnýjun í liðinu

José Mourinho þakkaði Roman Abramovich, eiganda Chelsea, fyrir að reka sig
á sínum tíma með því að slá Chelsea út úr Meistaradeildinni í gær. Mourinho
talaði digurbarkalega um að hann tapaði ekki á Brúnni og stóð við stóru orðin.
FÓTBOLTI Chelsea og CSKA Moskva

komust í gær áfram í átta liða
úrslit Meistaradeildar Evrópu.
CSKA lagði Sevilla, 1-2, á Spáni
en Inter vann magnaðan 0-1 sigur
á Chelsea á Stamford Bridge.
Allra augu voru á José Mourinho, þjálfara Inter og fyrrum
stjóra Chelsea, sem mætti Chelsea
í fyrsta skipti á Stamford Bridge
síðan hann var rekinn frá félaginu.
Mourinho hefur farið á kostum í
sálfræðihernaðinum fyrir leikinn
og hann hélt honum áfram fyrir
leik er hann beið í göngunum eftir
því að leikmenn Chelsea færu að
hita upp. Þar heilsaði hann öllum
með virktum.
Fyrri hálfleikur var varfærnislega leikinn af beggja hálfu. Inter
þó ívið sterkara og var meira með
boltann. Bæði lið spiluðu mjög
sterkan varnarleik og gáfu fá færi
á sér. Þrátt fyrir taktískan leik
var heitt í mönnum og mikil undiralda.
Samuel Eto´o fékk fyrsta færi
leiksins. Frír skalli á markteig
en hann náði ekki að stýra boltanum sem fór í grasið og yfir markið. Chelsea pressaði nokkuð undir
lokin og var við það að koma skoti
á markið en varnarmenn Inter
björguðu ítrekað á elleftu stundu.
Umdeilt atvik var síðan þegar
Walter Samuel keyrði Didier

36-8
25-24

IE-deild kvenna:
Keflavík-Hamar

og við verðum að hafa góða blöndu. Það er erfitt fyrir unga leikmenn
að vinna sér inn sæti í liðinu því það er mjög gott en möguleikinn er
þó til staðar.“
Erla Steina Arnardóttir, leikmaður Kristianstad, var ekki valin í
hópinn fyrir Algarve og tók því ekki vel. Hún gefur ekki kost á
sér í hópinn nú. Sigurður valdi 18 leikmenn í hópinn fyrir þessi
verkefni. „Það sem var erfitt við þetta val er að það eru margir
leikmenn sem hafa átt við meiðsli að stríða,“ segir Sigurður.
Edda Garðarsdóttir og Dóra Stefánsdóttir koma aftur inn í
hópinn eftir meiðsli en Guðrún Sóley Gunnarsdóttir er
enn á meiðslalistanum.
„Guðrún er frábær leikmaður og við söknum
hennar. Við höfum verið í nokkrum vandræðum
með vörnina okkar þar sem hana vantar. Vonandi
er það að koma hjá okkur, við náðum allavega
að halda hreinu í síðasta leik.“

Enn kóngurinn á Brúnni

ÚRSLIT

Plymouth-Bristol City

Það þarf að eiga sér stað ákveðin endurnýjun

77-70

Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 21, Rannveig
Randversdóttir 15, Kristi Smith 12, Bryndís Guðmundsdóttir 9, Svava Ósk Stefánsdóttir 7, Pálína
Gunnlaugsdóttir 6, Halldóra Andrésdóttir 2.
Stig Hamars: Julia Demirer 16, Koren Schram 15,
Kristrún Sigurjónsdóttir 13, Sigrún Ámundadóttir
8, Fanney Guðmundsdóttir 7, Íris Ásgeirsdóttir 6,
Guðbjörg Sverrisdóttir 5.

LÍFLEGUR Mourinho ræðir hér við fjórða

dómarann í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

LANDSLIÐSHÓPUR SIGURÐAR
Markverðir:
Guðbjörg Gunnarsdóttir (Djurgarden)
Þóra B. Helgadóttir (Kolbotn)
Aðrir leikmenn:
Dagný Brynjarsdóttir (Valur)
Dóra María Lárusdóttir (Valur)
Dóra Stefánsdóttir (Malmö)
Edda Garðarsdóttir (Örebro)
Erna B. Sigurðardóttir (Breiðablik)
Fanndís Friðriksdóttir (Breiðablik)
Guðný Björk Óðinsdóttir (Kristianstad)
Hólmfríður Magnúsdóttir (Kristianstad)
Katrín Jónsdóttir (Valur)
Margrét Lára Viðarsdóttir (Kristianstad)
Ólína G. Viðarsdóttir (Örebro)
Rakel Hönnudóttir (Þór/KA)
Rakel Logadóttir (Valur)
Sara Björk Gunnarsdóttir (Breiðablik)
Sif Atladóttir (Valur)
Thelma Björk Einarsdóttir (Valur)

MÆTIR KONAN? Nú spyrja menn sig að

því hvort Elin Nordegren mæti á Masters
með eiginmanni sínum.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Tiger til í að spila golf á ný:

Tekur þátt á
Masters-mótinu
SIGURMARKI FAGNAÐ Samuel Eto´o skoraði eina markið á Stamford Bridge í gær og
hann fagnar hér markinu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Drogba niður í teignum er Chelsea
átti horn. Þar átti að dæma víti en
Þjóðverjinn Wolfgang Stark þorði
ekki að dæma.
Síðari hálfleikur var miklu
skemmtilegri á að horfa. Chelsea
byrjaði vel en Inter náði smám
saman undirtökunum. Þegar 25
mínútur voru eftir fékk Inter tvö
dauðafæri sem það nýtti ekki. Það
kom ekki að sök því Samuel Eto´o
skoraði eina mark leiksins tólf mínútum fyrir leikslok. Hann fékk þá
frábæra sendingu inn fyrir vörnina frá Wesley Sneijder og kláraði

færið af einstakri fagmennsku.
Didier Drogba lét skapið hlaupa
með sig í gönur enn eina ferðina
undir lok leiksins. Motta keyrði
hann þá niður í teignum og Drogba svaraði með því að traðka á
Motta. Fyrir það fékk hann rautt
spjald. Eto´o hefði getað skorað
annað mark í uppbótartíma en
hinn óreyndi Russ Turnbull varði
vel. „Við ákváðum að sækja og ætluðum að skora. Við áttum sigurinn skilinn í kvöld sem og í síðasta
leik,“ sagði Sneijder.
henry@frettabladid.is

GOLF Tiger Woods rauf loksins
þögnina um framtíðaráætlanir
sínar í gær og ætlar að snúa aftur
á Masters sem hefst 8. apríl.
„Ég vann mitt fyrsta stórmót á
þessum stað og ég ber mikla virðingu fyrir þessu móti. Eftir langan og nauðsynlegan tíma fjarri
golfvellinum tel ég mig loksins
vera tilbúinn að snúa aftur á golfvöllinn,“ sagði Tiger.
„Stórmótin hafa alltaf skipað
sérstakan sess hjá mér og sem
atvinnumaður get ég ekki sleppt
því að mæta á Augusta. Jafnvel
þó svo ég hafi ekki keppt í langan
tíma.“
Woods hefur ekki keppt á móti
síðan 15. nóvember.
- hbg

Sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar lýkur í kvöld:

Tekst þýsku liði loksins
að vinna á Nou Camp?
FÓTBOLTI Síðustu tveir leikirnir

í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu fara fram í kvöld.
Barcelona tekur á móti Stuttgart
og Olympiakos sækir Bordeaux heim. Bordeaux vann
fyrri leikinn í Grikklandi, 10, og er því í afar þægilegri
stöðu. Meiri spenna er fyrir
leik Evrópumeistaranna
og Stuttgart enda gerðu
liðin jafntefli, 1-1, í fyrri
leiknum í Þýskalandi.
Þýskum liðum hefur
gengið skelfilega á Nou
Camp en Barcelona hefur
unnið átta leiki í röð á
heimavelli gegn þýskum
liðum.
Aleksandr Hleb, leikmaður Stuttgart og
fyr r um leik maður

Barcelona, bíður spenntur eftir
leiknum.
„Barcelona var ekki mótherjinn sem ég vildi fá því ég veit
hversu ógnarsterkt liðið er.
Við hefðum átt helmingsmöguleika gegn öðrum en
minni möguleika gegn
Barca. Við höfum samt
trú á okkur og þurfum
að berjast grimmilega
og vera ákveðnir í okkar
aðgerðum. Við munum fá
tækifæri en verðum að
vera mjög þéttir aftast á
vellinum,“ sagði Hleb.
- hbg

FAGNAÐ Barcelona hefur

gengið afar vel á heimavelli
gegn þýskum liðum
síðustu ár.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

SIGUR SAMFÉLAGSINS!

VINNINGSHAFAR SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2010

Fréttablaðið vill óska landsmönnum til hamingju með alla þá
sem tilnefndir voru til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins í ár.
Þau standa fyrir dýrmætt og öflugt starf þúsunda landsmanna
sem getur skipt sköpum í lífi fólks. Um leið og Fréttablaðið
óskar sigurvegurum og tilnefndum til hamingju, vill það þakka
lesendum fyrir þann metfjölda tilnefninga sem þeir sendu og
gera þessi verðlaun að veruleika.

Samfélagsverðlaunin - Slysavarnafélagið Landsbjörg
Meirihluti starfs björgunarsveitanna fer fram innanlands en Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin er þó til taks þegar neyðarástand skapast í öðrum löndum. Sú sveit
uppskar aðdáun ekki bara hér á landi heldur víða um lönd þegar hún brást skjótt við eftir jarðskjálftana á Haítí í janúar síðastliðnum.
Tilnefnd: Kvenfélagasamband Íslands, Bergmál, Vímulaus æska, Hjálparstarf kirkjunnar

Til atlögu gegn fordómum - Hugarafl
Í Hugarafli starfa saman á jafnréttisgrundvelli notendur geðheilbrigðisþjónustunnar
sem eru í bata og fagfólk.
Tilnefnd: Adrenalín gegn rasisma, Kristín Vilhjálmsdóttir / Borgarbókasafn, Páll Óskar
Hjálmtýsson, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir

Frá kynslóð til kynslóðar - Gauraflokkurinn í Vatnaskógi
Drengjum með ADHD býðst sumarbúðadvöl í sérstökum flokki fyrir kraftmikla stráka.
Tilnefnd: Hallfríður Ólafsdóttir, Laila Margrét Arnþórsdóttir, Rauði kross Íslands
og Öldrunarráð, Tónstofa Valgerðar

Hvunndagshetjan - André Bachmann

Heiðursverðlaun - Jón Böðvarsson

André Backmann hefur glatt samferðafólk sitt í áratugi. Einkum var hann heiðraður
fyrir framgöngu sína við að halda á hverju ári jólaskemmtun fyrir fatlaða þar sem
vinsælustu skemmtikraftar þjóðarinnar koma fram.

Jón Böðvarsson sagnfræðingur, kennari og sögumaður hlaut heiðursverðlaun fyrir
ómetanlegt framlag sitt við að kynna Íslendingasögur fyrir samborgurum sínum.

Tilnefnd: Lovísa Christiansen, Jakob Einar Jakobsson, Jóna Berta Jónsdóttir,
Embla Ágústsdóttir

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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> Javier Bardem

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON VELTIR FYRIR SÉR ÞÁTTUM UM KYNLÍFSÞJÓNUSTU

„Ég sagði Coen-bræðrum að ég væri
ekki rétti maðurinn í hlutverkið. Ég
keyri ekki bíl, tala ekki ensku og
frábið mér allt ofbeldi. En þeir hlógu
og sögðu að kannski þess vegna
væri ég sá rétti.“

Munurinn á vændi og vændi
Oft er talað um að strákar og stelpur líti mismunandi augum
á kynlíf. Sumir segja að strákar taki kynlíf almennt ekki mjög
hátíðlega. Þeir stæra sig af fjölda rekkjunauta og eru í kjölfarið
stimplaðir hetjur í augum annarra stráka. Samkvæmt sömu
kenningu eru konur mun hógværari. Þær velja rekkjunauta sína vandlega og ana ekki svo glatt út á hálan
ís tvískinnungsins sem einkennir umræðuna.
Þetta steríótýpíska viðhorf kristallast í þáttunum Hung sem sýndir eru á Stöð 2 og Secret
Diary of a Call Girl sem Skjár einn sýndi fyrir
nokkrum misserum. Báðir þættirnir fjalla um
hórur, karl- og kvenhóru. Söguhetjan í Hung
er bláfátækur kennari sem er, eins og nafn
þáttanna gefur til kynna, vel vaxinn niður.
Hann sárvantar aur og byrjar því að selja
líkama sinn, en á meðal viðskiptavinanna eru

MIÐVIKUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.05 Dansað á fákspori (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Einu sinni var... - Maðurinn
(22:26) (e)

18.00 Disneystundin Fínni kostur, Sígildar teiknimyndir og Finnbogi og Felix.
Project Runway

STÖÐ 2

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Bráðavaktin (ER XV) Bandarísk

▼

20.10

þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í stórborg. Þetta er lokasyrpan og við
sögu koma þekktar persónur frá fyrri árum.

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils
Helgasonar.

20.15

Spjallið með Sölva

SKJÁREINN

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Endurfæðing (Renaissance)
Teiknimynd sem segir frá því er ungri vísindakonu er rænt í París um miðja þessa
öld. Yfirmenn fyrirtækisins sem hún vann
hjá leggja kapp á að finna hana en hver
rændi henni og hvers vegna? Höfundur
myndarinnar er Christian Volckman.

20.20

Bráðavaktin SJÓNVARPIÐ

00.00 Kastljós (e)
00.40 Fréttir (e)
00.50 Dagskrárlok

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risaeðlan, Ruff‘s Patch, Nornafélagið og Ævintýri
Juniper Lee.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Auddi og Sveppi
11.00 Lois and Clark: The New
Adventure (4:21)

11.45 Gilmore Girls (10:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Ally McBeal (22:23)
13.45 Sisters (23:28)
14.35 E.R. (12:22)
15.20 Njósnaskólinn
15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblökumaðurinn, Ævintýri Juniper Lee, Nornafélagið
og Ruff‘s Patch.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (12:23)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (7:19)
19.45 How I Met Your Mother (5:22)

07.00 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í
Meistaradeild Evrópu skoðaðir.
07.25 Meistaramörk
07.50 Meistaramörk
08.15 Meistaramörk
08.40 Meistaramörk
16.55 Meistaradeild Evrópu Endursýndur leikur úr Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

18.35 Meistaramörk
19.00 Meistaradeild Evrópu: Upphitun Hitað upp fyrir leiki kvöldsins.

19.30 Meistaradeild Evrópu: Barcelona - Stuttgart Bein útsending frá leik
Barcelona og Stuttgart í Meistaradeild Evrópu.
Sport 3. Bordeaux - Olympiakos

21.40 Meistaramörk
22.05 Bordeaux - Olympiakos Útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.

23.55 Barcelona - Stuttgart Útsending
frá leik í Meistaradeild Evrópu.
01.35 Meistaramörk

▼

21.50

Modern Family

STÖÐ 2 EXTRA

▼

þrjár snúa bökum saman og ætla að steypa
Loðvík XIV. Frakklandskonungi af stóli með
dyggri aðstoð tvíburabróður hans.

22.10 No Country for Old Men

Óskarsverðlaunamynd þeirra Coen-bræðra
með Josh Brolin, Tommy Lee Jones og Javier
Bardem í aðalhlutverkum.

22.10

No Country for Old Men

STÖÐ 2 BÍÓ

00.10 Girl, Interrupted
02.15 Next
04.00 No Country for Old Men
06.00 The Love Guru

21.50 Ghost Whisperer (8:23) Jennifer
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans
Melindu Gordon í þessum dulræna spennuþætti sem notið hefur mikilla vinsælda.
22.35 Tell Me You Love Me (10:10)
23.25 Réttur (1:6)
00.15 The Closer (11:15)
01.00 E.R. (12:22)
01.45 Sjáðu
02.15 Freedom Writers
04.15 Grey‘s Anatomy (13:24)
05.00 Two and a Half Men (7:19)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

19.30 Fréttir Fréttir og veður frá fréttastofu Morgunblaðsins.

19.45 Matarklúbburinn (1:6) Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreiðir ljúffenga og einfalda rétti fyrir áhorfendur
og gesti sína.

20.15 Spjallið með Sölva (5:14) Viðtalsþáttur í beinni útsendingu þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr.

21.05 Britain’s Next Top Model (8:13)
Það eru sjö stúlkur eftir og þær eru sendar
til funda við væntanlega viðskiptavini þar
sem þær þurfa að sýna sig og sanna. Í
myndatöku vikunnar eru stúlkurnar myndaðar með brennandi bíl fyrir Lipsy auglýsingu.

22.45 Jay Leno
23.30 CSI: Miami (19:25) (e)
00.20 Fréttir (e)
00.35 Premier League Poker (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

20.10 Project Runway (3:14) Ofurfyrirsætan Heidi Klum og tískugúrúinn Tim Gunn
stjórna tískuhönnunarkeppni þar sem ungir
og upprennandi fatahönnuðir mæta til leiks.
21.00 Grey‘s Anatomy (13:24) Sjötta
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle.

eos (32:50).

21.55 The L Word (8:12) Bandarísk
þáttaröð um hóp af lesbíum í Los Angeles.
Umboðsmenn Niki reyna að bjarga málunum eftir að slúðurblöðin birta fréttir af framferði hennar.

Önnur sería þessara bráðskemmtilegu og
rómantísku gamanþátta.

08.10 Zoolander
10.00 For Your Eyes Only
12.05 Cats & Dogs
14.00 Zoolander
16.00 For Your Eyes Only
18.05 Cats & Dogs
20.00 Man in the Iron Mask Skytturnar

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.45 7th Heaven (21:22)
16.30 Dr. Phil
17.15 Vitundarvika (5:5) (e)
17.45 Innlit/ útlit (8:10) (e)
18.15 Nýtt útlit (3:11) (e)
19.05 America’s Funniest Home Vid-

▼

Bardem fékk Óskarsverðlaun
fyrir túlkun sína á kaldrifjaða
morðingjanum Anton Chigurh
í mynd Coen-bræðra No
Country For Old Men sem
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld kl.
22.10.

óseðjandi tálkvendi og einmana skrifstofukona. Helsti vandinn sem
hann glímir við er að geta ekki selt þjónustuna út á nógu háu verði.
Konurnar reyna nær undantekningarlaust að prútta eða
jafnvel að fá fyrsta skiptið endurgjaldslaust.
Afsláttur er sem þyrnir í augum hans, en sökum
bágrar fjárhagsstöðu býr hann í tjaldi fyrir utan ófullgert
hús sitt. Í þokkabót þarf hann að sjá fyrir börnunum
sínum tveimur sem eru komin á unglingsaldur. Þetta
eru vandamál sem Belle í Secret Diary of a Call Girl
kannast ekki við, enda borga viðskiptavinir hennar
uppsett verð og stundum meira. Hún glímir
meira við siðferðisspurningar vændis í þáttunum sínum og veltir sér lítið upp úr veraldlegum hlutum. Kannski vegna þess að hana
skortir ekkert, nema vinnu sem hún getur
verið stolt af.

07.00 Wigan - Aston Villa Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
16.20 Wigan - Aston Villa Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Burnley - Wolves Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
20.35 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu
mörkin og tilþrifin á einum stað.

21.05 Man. Utd. - Fulham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
22.45 Tottenham - Blackburn Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Kokkalíf Landsliðskokkarnir leika
listir sínar. Gestgjafi er Fritz Már.
20.30 Heim og saman Þórunn Högnadóttir kemur ótrúlegustu hlutum heim og
saman.
21.00 Alkemistinn Viðar Garðarsson og
hópur markaðssérfræðinga brjóta kynningar
og auglýsingamál til mergjar.
21.30 Óli á Hrauni Óli og Viðar skoða
Evrópumálin.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

www.oryggi.is
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Ertu ekki örugglega með
öruggari öryggishnapp?
Aukin þjónusta án aukakostnaðar

Hringdu í

Öryggishnappur –
armband eða hálsmen

Beintengdur
reykskynjari

Hjúkrunarfræðingar
á vakt

Úttekt á húsnæði

Þegar þrýst er á öryggishnappinn
berast boð strax til vaktmiðstöðvar
Öryggismiðstöðvarinnar.

Öryggishnappnum fylgir reykskynjari
sem er beintengdur vaktmiðstöð
Öryggismiðstöðvarinnar.

Hjá Öryggismiðstöðinni eru
hjúkrunarfræðingar á vakt
í stjórnstöð allan sólarhringinn.

Nýjum hnapphöfum stendur til
boða að fá ókeypis úttekt á öryggi
og aðgengi húsnæðis.

570 2400 og fáðu öruggari öryggishnapp!

MIÐVIKUDAGUR 17. mars 2010

STÖÐ 2 KL. 21.00
Grey’s Anatomy
Sjötta sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á skurðstofu
Grace-spítalans í Seattle. Þar starfa
ungir og bráðefnilegir skurðlæknar
en flókið einkalíf þeirra á það til að
gera starfið enn þá erfiðara. Derek
hefur nú verið gerður að yfirlækni
og þarf að sanna sig þegar lögsókn
ógnar fyrirtækinu eftir að sjúklingur
vaknar í miðri skurðaðgerð.

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Falcon Crest (7:18) Hin ógleymanlega og hrífandi frásögn af Channing og Giobertis-fjölskyldunum, lífið á vínbúgörðunum
í Toscany-dalnum litast af stöðugum erjum
milli þeirra.

18.35 Seinfeld (14:24) Kramer felur lykilinn að peningaskápnum sínum í íbúðinni
hjá Jerry. George og Elaine reyna hvort um
sig að finna leiðir út úr samböndunum sem
þau eru í.

▼

19.00 The Doctors
19.45 Falcon Crest (7:18)
20.35 Seinfeld (14:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Modern Family (7:24) ) Gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra
nútímafjölskyldna. Leiðir þeirra liggja saman
og þær lenda í drepfyndnum aðstæðum.

22.15 Bones (6:22) Fimmta serían af
spennuþættinum Bones þar sem fylgst
er með störfum Dr. Temperance „Bones“
Brennan, réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

23.00 Hung (10:10) Gamansamur þáttur með dramatísku ívafi frá HBO um Ray
Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur einmana konum blíðu sína.

23.30 Entourage (7:12)
00.00 Dirty Tricks
00.40 Fréttir Stöðvar 2
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.20 Absolutely Fabulous 12.50 Absolutely
Fabulous 13.20 Absolutely Fabulous 13.50
Jonathan Creek 14.40 Dalziel and Pascoe 15.30
Robin Hood 16.15 Extras 16.45 Never Better 17.15
EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 My
Hero 19.00 Benidorm 19.25 The Inspector Lynley
Mysteries 20.10 Holby Blue 21.00 Benidorm
21.25 Robin Hood 22.10 Jonathan Creek 23.00
Holby Blue 23.50 The Inspector Lynley Mysteries

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 12.50
Postkort fra Sydamerika 13.00 Ha‘ det godt 13.30
Hammerslag 14.00 DR Update - nyheder og
vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30
Dragejægerne - Dusorjægerne 15.55 Chiro 16.05
Tagkammerater 16.15 Den fortryllede karrusel
16.30 Min farfars rekordbog 17.00 Aftenshowet
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet
med Vejret 18.30 Hvad er det værd? 19.00 DR1
Dokumentaren 20.00 TV Avisen 20.25 Penge
20.50 SportNyt 21.00 Mord på hjernen 22.35
Onsdags Lotto 22.40 OBS 22.45 Dodsbilisten
23.15 Boogie Mix

12.00 Mesternes mester 13.00 Paralympics i
Vancouver 14.40 V-cup langrenn. Sprint kvinner
og menn 16.30 Glimt av Norge. Aldri sur ... 16.40
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på
tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.45 FBI 19.15 Finnmarkslopet
19.45 Vikinglotto 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.40 House 21.25 Migrapolis.
Pappajentene 22.00 Kveldsnytt 22.15 Lydverket
22.45 Mesternes mester 23.45 Topp ti - Melodi
Grand Prix

SVT 1
12.05 Fråga doktorn 12.50 Dansen går 14.30
Debatt 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige
16.00 Hannah Montana 16.25 Schlagerpärlor
16.35 Paralympics 2010 16.55 Sportnytt 17.00
Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi
19.00 Uppdrag Granskning 20.00 Andra Avenyn
20.45 Trapper happy tv 21.00 True Blood 21.55
X-Games 22.40 Skavlan 23.40 Plus

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Matarklúbburinn
Skjár einn kl.19.45
Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran
snýr aftur með matreiðsluþátt sinn þar
sem hún kennir áhorfendum að elda
létta, ferska og framandi rétti.
Á matseðinum í kvöld er að finna
gufusoðinn steinbít, lambalærissneiðar
með indversku kryddi og banana- og
döðlumuffins.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Orð skulu standa
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Brúin á
Drinu
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pílagrímur í hafi
21.10 Út um græna grundu
22.10 Lestur Passíusálma
22.17 Bak við stjörnurnar
23.10 Ellismellir
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

BESTI BITINN Í BÆNUM

17. mars 2010 MIÐVIKUDAGUR

30

Boðin tvö störf í Karíbahafinu í sumar

„Besti bitinn er í Garðinum á
Klapparstíg. Þetta er hollustustaður með rosalega góðum
mat. Það er súpa og aðalréttur
á hverjum degi og ég kvarta
aldrei. Fæ alltaf eitthvað gott.“
Guðbjörg Ingvarsdóttir gullsmiður.
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hennar til Washington á síðasta ári þar
sem hún sat í dómnefnd í fegurðarsamkeppninni Miss Sinergy. Hún var
einnig í dómarasæti í Ungfrú Reykjavík á dögunum. „Það er öðruvísi
að vera hinum megin við borðið,“
segir Ingibjörg. Hún fór fyrir
Íslands hönd í keppnina Miss Universe og hafnaði á meðal fimmtán efstu. En ætli hún sé strangur
dómari?
„Já, mjög,“ segir hún og hlær.
Spurð hvort hinir dómararnir
þurfi að hemja heift hennar segist
hún ekki ganga svo langt, en játar
þó að vera afar kröfuhörð. „Ég er
ekki skoðanalaus.“
- afb

TIL BAHAMAEYJA Ingibjörgu stendur til boða að

dæma í fegurðarsamkeppni á Bahamaeyjum í
ágúst. Ekki leiðinlegt sumarstarf það.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Tónlistarkonan
Lovísa Elísabet
Sigrúnardóttir,
Lay Low, kom til
landsins í gær
eftir að hafa
hitað upp fyrir
hina þekktu
bandarísku
hljómsveit Dave
Matthews Band
á tvennum
tónleikum í Kaupmannahöfn
og Stokkhólmi. Þar spilaði hún
fyrir nokkur þúsund manns og
gengu tónleikarnir eins og í sögu.
Meðlimir Dave Matthews Band
gerðu góðan róm að tónlist Lay
Low og eftir síðari tónleikana
skiptust þeir á geisladiskum við
tónlistarkonuna snjöllu.
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„Ég er að skoða verkefnin og er mjög opin
fyrir þeim,“ segir fyrirsætan og sjónvarpskonan Ingibjörg Egilsdóttir.
Ingibjörgu stendur til boða að taka að
sér tvö verkefni í Karíbahafinu í sumar.
Annars vegar að sýna kjóla á eyjunni
St. Croix í maí og hins vegar að dæma í
fegurðarsamkeppni á Bahamaeyjum í ágúst.
„Það er stutt síðan ég fékk boð um að
sýna á tískusýningu í St. Croix, sem er á
Jómfrúareyjunum,“ segir Ingibjörg. „Það
er dóminískur tískuhönnuður sem vill fá
mig til að sýna kjólana sína. Í seinni ferðinni myndi ég dæma í fegurðarsamkeppni á
Bahama sem heitir Miss Teen Bahama.“
Ingibjörg fer að vera ansi sjóuð í dómarastörfum, en Fréttablaðið greindi frá ferð
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LÁRÉTT
2. vín, 6. skammstöfun, 8. skammst.,
9. skraf, 11. tveir eins, 12. óláns, 14.
mont, 16. hvað, 17. stilla, 18. hylli, 20.
karlkyn, 21. högg.
LÓÐRÉTT
1. tilraunaupptaka, 3. kringum, 4.
skáldsaga, 5. taumur, 7. hreyfast, 10.
haf, 13. drulla, 15. hita, 16. rámur, 19.
í röð.

LEIKUR GUÐLAUG Ólafur Darri Ólafsson leikur aðalhlutverkið í næstu kvikmynd Baltasars Kormáks, Djúpinu. Ólafur sést hér með

spúsu sinni, Lovísu Ósk Gunnarsdóttur dansara. Myndin er innblásin af einstæðu björgunarafreki Guðlaugs Friðþórssonar sem
synti fimm kílómetra í ísköldu Atlantshafinu eftir að bát hans, Hellisey VE, hvolfdi austur af Heimaey.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LAUSN

BALTASAR KORMÁKUR: ÉG ÞURFTI HÖRKUTÓL Í ÞETTA HLUTVERK

Ólafur Darri leikur Guðlaug
sundkappa í kvikmynd

LÓÐRÉTT: 1. demó, 3. um, 4. sögubók, 5. tog, 7. haggast, 10. sær, 13.
for, 15. baka, 16. hás, 19. tu.
LÁRÉTT: 2. must, 6. eh, 8. möo, 9.
mas, 11. gg, 12. ógæfu, 14. grobb, 16.
ha, 17. róa, 18. ást, 20. kk, 21. stuð.

Ólafur Darri Ólafsson leikur
aðalhlutverkið í nýjustu kvikmynd Baltasars Kormáks, Djúpinu. Handrit myndarinnar er sótt
í samnefndan einleik Jóns Atla
Jónassonar en það verk var innblásið af einstöku björgunarafreki
Guðlaugs Friðþórssonar.
Guðlaugur synti fimm kílómetra
og var sex tíma samfleytt í ísköldum sjónum þegar bát hans, Hellisey VE, hvolfdi skammt austur
af Heimaey með þeim afleiðingum að fjórir góðir vinir hans fórust. „Í raun er 11. mars sorgardagur hjá mér því þá missti ég fjóra
skipsfélaga mína en 12. mars er
upprisan og þeim degi fylgir viss
hamingja þó svo tilfinningarnar
séu blendnar,“ sagði Guðlaugur í

samtali við Fréttablaðið þegar þess
var minnst að 25 ár væru liðin frá
þessu björgunarafreki.
Ólafur Darri var ansi upptekinn þegar Fréttablaðið náði tali af
honum. Leikarinn viðurkenndi að
hann væri ákaflega spenntur fyrir
hlutverkinu og sagðist sjálfur vera
ágætis sundmaður, þó ekkert eins
og Guðlaugur. „Ég held að ég sé
alveg slarkfær, allavega góður í
marvaða,“ segir Ólafur og bendir
á að þetta afrek Guðlaugs sé í raun
merkilegur hluti af sögu Íslands.
Baltasar sjálfur var hæstánægður með að hafa fengið Ólaf Darra í
hlutverkið. „Ég þurfti að fá leikara
sem væri harður af sér og ég held
að Ólafur sé það. Hann verður allavega að vera það,“ segir Baltasar

og upplýsir meðal annars að Ólafur verði meira eða minna í vatni
allt tökutímabilið. Baltasar kveðst
hafa heyrt það á fólkinu í Eyjum að
það sé ánægt með Ólaf í hlutverkið en Guðlaugur sjálfur hefur lítið
viljað tjá sig um gerð myndarinnar
við fjölmiðla.
Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá fékk Djúpið styrk frá
Norræna kvikmyndasjóðnum og
nýverið bættist við styrkur frá
norska kvikmyndasjóðnum. Þá
fékk myndin vilyrði fyrir styrk
hjá íslenska kvikmyndasjóðnum.
„Handritinu hefur verið feikilega
vel tekið og ég vonast bara til að
komast af stað í tökur sem fyrst,“
segir Baltasar.

Lay Low lenti reyndar í leiðinlegu
atviki á leiðinni frá Kaupmannahöfn til Stokkhólms þegar taskan
hennar týndist.
Í henni var
meðal annars
hljóðnemi
og eitthvað af
fötum en einnig
allt snyrtidótið
hennar. Hún
lét það ekki
á sig fá
og steig
á sviðið
fyrir framan áhorfendafjöldann
án nokkurs farða og spilaði með
dyggri aðstoð Sigtryggs Baldurssonar og Péturs Hallgrímssonar.
Tónlistarmaðurinn Bjartmar Guðlaugsson var gestur í útvarpsþættinum Litlu hafmeyjunni á Rás
2 um síðustu helgi. Meistari Bjartmar gerði sér lítið fyrir og söng
nýja og uppfærða útgáfu af sínu
þekktasta lagi, Týndu kynslóðinni,
sem var allrar athygli vert. Sér í
lagi fyrir þær sakir að Bjartmar
uppfærði textann um miðbik
lagsins. Þá lýsti hann ástandinu
á fólkinu
sem sungið er um,
nú tuttugu árum
síðar. Eins og
nú er til siðs er
pabbinn kominn
með hormottu
og er duglegur
að þukla á sér
punginn.
- fb, hdm

freyrgigja@frettabladid.is

Þórhallur snýr aftur í Kastljósið
HAFNARFJARÐARKIRKJA.IS

SKRÁNING ER HAFIN Á SÍÐASTA

HJÓNA OG SAMBÚÐARNÁMSKEIÐ
VETRARINS Í HAFNARFJARÐARKIRKJU.
Námskeiðið verður haldið dagana 13. og 20. apríl en þessi námskeið
hafa nú verð haldin samfellt frá árinu 1996. Alls hafa á þrettánda
þúsund manns tekið þátt í námskeiðunum frá upphaﬁ. Leiðbeinandi er
sr.Þóhallur Heimisson. Á námskeiðunum er nú lögð sérstök áhersla á
hvernig hægt er að styrkja innviði fjölskyldunnar og samband hjóna á
þeim erﬁðu tímum sem ganga yﬁr land og þjóð.
Skráning fer fram á thorhallur33@gmail.com. Nánari upplýsingar
um námskeiðin er að ﬁnna á hafnarfjardarkirkja.is
Athugið að takmarkaður fjöldi kemst að í hvert skipti.

„Þetta er bara stutt stopp. Sigmar
[Guðmundsson, ritstjóri Kastljóssins] bað mig um að taka föstudagskvöldin fram á vor og ég varð við
þeirri bón,“ segir Þórhallur Gunnarsson, fyrrverandi dagskrárstjóri
RÚV og ritstjóri Kastljóssins. Hann
snýr aftur á fornar slóðir á föstudaginn þegar hann verður spyrill
í föstudags-Kastljósinu. Þórhallur
hefur raunar á uppsagnarfrestinum
sínum sinnt nokkrum öðrum verkefnum fyrir RÚV og föstudagsþættir Kaststljóssins verða bara viðbót
við þau.
Ár og dagar eru liðnir síðan Þórhallur var í hlutverki spyrilsins.
„Já, það er orðið töluvert langt síðan
ég tók viðtöl og það verður gaman
að sjá hvort maður hafi gleymt öllu,

eflaust þarf ég einhvern tíma til að
slípa þetta til, ætli ég verði ekki
orðinn fínn þegar ég hætti,“ segir
Þórhallur en hann tók sér gott frí
eftir að hafa gengið á fund Páls
Magnússonar útvarpsstjóra og sagt
upp störfum. „Eftir að hafa unnið
tvö störf og varla tekið mér sumarfrí þá fannst mér bara kominn tími
á góða pásu. Ég nýtti tímann vel,
varði honum með fjölskyldunni en
það lá alltaf fyrir að ég væri ekkert að setjast í helgan stein.“ Þórhallur hefur ekki setið með hendur í skauti því hann hefur verið að
undirbúa fjölmiðlakúrs við Háskólann í Reykjavík en kennsla í honum
hefst í ágúst. Þórhallur segir það
koma vel til greina að sinna sjálfur
einhverri kennslu.
- fgg

VERÐUR SPYRILL Þórhallur Gunnarsson
tekur á móti gestum í föstudagsþætti
Kastljóssins.
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*Aðalvinningar
Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.
skeytum Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu.
u.
Leik lýkur 6. apríl kl. 23:59 2010. 149 kr/skeytið. Vinningar eru afhentir í ELKO Lindum. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Skýrslan komi sem fyrst
Þingmenn komu af fjöllum þegar
þeir lásu á Netinu í gær að forsætisnefnd Alþingis hefði komið
í veg fyrir að fjölmiðlar fengju
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
afhenta í trúnaði fyrir birtingu til
þess að undirbúa fréttaflutning af
efni hennar. „Þetta hefur ekkert
verið rætt,“ segir Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
forseti Alþingis. Hún
segist ekki vita frekar
en aðrir hvenær hin
langþráða skýrsla
birtist. „Megi það
verða sem fyrst,“
segir Ásta. - pg

Rússneskur sjalli
Eyþór Arnalds endurtók leikinn frá
því árið 2006 í prófkjörsslag sjálfstæðismanna í Árborg fyrir komandi
sveitarstjórnarkosningar um síðustu
helgi og landaði fyrsta sæti á lista
flokksins. Ekki var við marga að etja í
prófkjörsslagnum enda Eyþór einn í
framboði um oddvitann. Ekki var þó
einhugur um Eyþór enda
fékk hann um 57 prósent
atkvæða. Fleiri studdu
hins vegar Elvu Dögg
Þórðardóttur, sem bauð
sig fram í annað sæti og
nauð stuðnings rúmlega 72 prósenta
þátttakenda.

Þúsund evrur fyrir að mæta

FJÖLSTILLANLEGU HEILSURÚMIN FRÁ ERGOMOTION KOMIN AFTUR.

SÍÐASTA SENDING KLÁRAÐIST Á METTÍMA!
ERGOMOTIOöfnNuna40r- 0

Mest lesið
1

Mottuvefurinn hrundi vegna
álags

3

Bónuskerfi bankastarfsmanna
verði skattlagt upp í rjáfur

4

Eitt best heppnaða listaverkaránið

ERGOMOTION 400 LÍNAN

5

Bótasvikasveit sparar ríkinu á
fjórða hundrað milljónir

• Ergomotion er einn öﬂugasti og sterkasti stillanlegi botninn
sem er fáanlegur í dag.

Yankee stay home

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að nýta
ljósið á náttborðinu.

30% AFSLÁTTUR!
AMELIA

NÚ 316.80ÁT0 TUkrR.

= 20% AFSLÁTTUR

(135x203)
Verð 142.500 kr.

= 20% AFSL

FERMINGARTILBOÐ

99.750 kr.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 2 mótorar.
Einn fyrir höfuðgaﬂ og annar fyrir fótgaﬂ.

Fermingargjafir
fyrir unga
hestamenn

með þrýstijöfn
dýnum (2x97x203)
Verð 396.000 kr.

NÚ 402.958 kr.

= 20% AFSLÁTTU

Tiger snýr aftur í golfið

ERGOMOTION
ERGOSPORunaTr-

með þrýstij
dýnum (2x80x203)
Verð 503.698 kr.

NÚ 541.146 kr.R

2

6

ERGOMOTIOöfnNuna10r- 0

með þrýstij
dýnum (2x80x203)
Verð 676.432 kr.

FERMINGARTILBOÐ

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo ekkert
ískur og óþarﬁ að smyrja.
• Hljóðlátt og öﬂugt.
• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.
• 400 línan er með öﬂugu nuddi, þremur mismunandi
hraðastillingum og tímarofa.
• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.
• Þráðlaus fjarstýring með útvarpssendi svo ekki þarf að beina
fjarstýringunni á móttakara.
• Rúmið fært niður í ﬂata stöðu með einum takka.
• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir rúmið í þyngdarleysisstöðuna. Njóttu þægindanna og upplifðu þyngdarleysistilﬁnninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar pressu á
mjóbak og axlir.

AMELIA

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öﬂugasti og sterkasti
stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

ERGOMOTION ERGOSPORT

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo
hægt er að nýta ljósið á náttborðinu.

• Ergomotion er einn öﬂugasti og sterkasti stillanlegi
botninn sem er fáanlegur í dag.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum
eru 2 mótorar. Einn fyrir höfuðgaﬂ og
annar fyrir fótgaﬂ.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að
nýta ljósið á náttborðinu.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða
næloni svo ekkert ískur og óþarﬁ að
smyrja.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo
ekkert ískur og óþarﬁ að smyrja.

• Hljóðlátt og öﬂugt.
• 3 mm. tvíhert stálgrind
undir öllum botninum.

• Lyftigetan er gífurleg.

• Hljóðlátt og öﬂugt.
• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.
• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

• Ein besta þrýstijöfnunardýna sem er fáanleg er í
dag fylgir botninum.

(97x203)
Verð 132.267 kr.

FERMINGARTILBOÐ

92.586 kr.

COMFORT ZONE

COMFORT ZONE
(97x200)

• 5 svæðaskipt svefnsvæði
Verð 151.647 kr.
• 5 svæðaskipt pokagormakerﬁ
FERMINGARTILBOÐ
• 10 ára ábyrgð
• þrýstijöfnunarsvampiur í svefnsvæði
COMFORT ZONE
• Lagar sig að líkamanum
(120x200)
• Veitir góða slökun
Verð 179.833 kr.
• Steyptir kantar
FERMINGARTILBOÐ
• 20% stærri svefnﬂötur
• Þarf ekki að snúa

106.152 kr.

125.883 kr.

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSURÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.

www.lifland.is
Lynghálsi 3 • Lónsbakka Akureyri
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H E I L S U R Ú M
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Búlgarskir fjölmiðlar greindu frá því í
gær að fyrirsætan og athafnakonan
Ásdís Rán væri byrjuð að rukka
1.000 evrur fyrir að mæta á skemmtanir og/eða kynna vörur. Ásdís tekur
því um 170 þúsund íslenskar krónur
fyrir að láta sjá sig og fjölmiðlar í
hinni kreppuhrjáðu Búlgaríu gera
mikið úr málinu, gagnrýna Ásdísi
og hafa einnig áhyggjur af því að
hún byrji að rukka fyrir viðtöl. Sagt
er að hún hafi ekki fengið
greitt fyrir forsíðuviðtöl
við tímarit á borð við
Maxim og Max. Þá er
bætt við að tölublöðin
með Ásdísi á forsíðu
hafi alls ekki selst vel
- afb
í Búlgaríu.

