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„Það gekk ekki alveg eftir að sjá eldgosið í allri sinni dýrð, en ég sá það þó með kíki. Svo komst ég líka í fyrstu útilegu ársins,“ segir Erna Benediktsdóttir, sem stund-ar meistaranám í framleiðsluverk-fræði og stjórnun í Stokkhólmi. Erna er stödd í páskafríi á Íslandi og hafði hugsað sér að nýta tæki-færið og skoða eldgosið á Fimm-vörðuhálsi.
Hópurinn, fjórir fullorðnir og einn hundur, lagði upp í ferðalag-ið síðastliðinn föstudag. „Við ókum Fljótshlíðina, að Þórólfsfelli, oghöfðum meðferðis stjöj

tölvan í pallbílnum hafði bilað, lík-lega sökum þess að farið var yfir ár á leiðinni að Þórólfsfelli, meðal annars með þeim afleiðingum að bremsurnar urðu óvirkar. Hóp-urinn ákvað því að elda kvöldmat og tjalda einu kúlutjaldi sem þau gistu fjögur í. Hundurinn Tinni lét fara vel um sig í fortjaldinu. „Ég var klædd í tvöfalt föðurland, íþróttabuxur, ullarbol, tvær mjúk-ar peysur, ullarpeysu, dúnvesti, eyrnaband, vettlinga, tvö pör af ullarsokkum og í svefnpoka Þ áfyrir útbú

að því að allir bifvélavirkjar sem þau reyndu að ná í voru í helgarfríi og bíllinn því enn óstarfhæfur. Þau höfðu ætlað að rölta upp á Fimm-vörðuháls og skoða gosið, en vildu ekki taka þá áhættu að fá ekki far til Reykjavíkur þegar niður kæmi.
„Við stelpurnar skildum því strákana eftir til að hafa áhyggj-ur af bílnum og húkkuðum okkur far í bæinn með indælum manniog portúgölsk

Mjög kalt en hressandi
Erna Benediktsdóttir, meistaranemi í verkfræði, ætlaði að skoða eldgosið um síðustu helgi ásamt fleir-

um. Þau komust þó ekki lengra en að Skógum þar sem tjaldað var í fjögurra gráðu frosti.

Tölvan í pallbílnum sem Erna og félagar ferðuðust á bilaði á leiðinni að Fimmvörðuhálsi með þeim afleiðingum að bremsurnar 

urðu óvirkar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÖNGVAHÁTÍÐ BARNA  verður haldin klukkan 17 á skírdag í tengslum við Kirkju-

listahátíð í Hallgrímskirkju. Þar koma fram 100 börn úr kórum víðs vegar úr borginni 

ásamt þekktum hljóðfæraleikurum undir stjórn Tómasar Guðna Eggertssonar organista.

Gistiheimili í Kaupmannahöfn Herbergi og studioíbúðirí miðbænum 
sími  0045-2848 8905

La Villa 
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Svaf í tjaldi í Skógum 
í fjögurra stiga frosti
• á ferðinni • páskar
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„Reykjavík getur
       verið aflið sem 
rífur okkur upp
       úr kreppunni.“
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Hver vill kvíða
ellinni?

Berjumst fyrir
velferð og menntun

Gott borgar-
h erfi3
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Útivistarleikur
Homeblest & Maryland

Leynist vinningur í 
pakkanum þínum!

Ekkert lát á kulda   Í dag má 
búast við norðlægum áttum, víða 
5-10 m/s. Horfur eru á lítils háttar 
éljum norðan og austan til en 
sunnan- og vestanlands verður 
bjart með köflum eða léttskýjað.
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MIÐVIKUDAGUR
Hélt út
Ari Eldjárn 
stóðst próf-
ið í London.

FÓLK 54

HALLDÓR ÓMAR SIGURÐSSON

Kveður Regnbogann 
með söknuði
Tekur við nýju starfi í Háskólabíói.

FÓLK 54

Auknar líkur á árangri 
með Svansvottun

Umhverfismerkið 
Svanurinn er tuttugu 
ára.

TÍMAMÓT 26
SJÁVARÚTVEGUR Sú hugmynd er 
rædd af alvöru innan sjávarútvegs-
ráðuneytisins, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, að makrílkvóta 
þessa árs, sem er 130 þúsund tonn, 
verði ekki deilt út til útgerðanna í 
landinu í neinu samhengi við veiði-
reynslu þeirra. Útgerðir sem hafa 
aflað sér veiðireynslu undanfarin 
fjögur ár muni fá tiltekið magn í 
sinn hlut en frekari veiðiheimildir 
þurfi viðkomandi útgerð að greiða 
fyrir.  

Jón Bjarnason, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, vill ekki 
staðfesta að róttækar hugmyndir í 
þessa veru séu ræddar innan ráðu-
neytisins þegar eftir því var leit-
að í gær. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að sjávarútvegsráðherra fundi í 
dag með sjávarútvegsnefnd og 
þar verði útfærslur makrílveið-
anna ræddar. Eins að reglugerð 
um veiðarnar verði jafnvel gefin út 
í dag, enda ekki seinna að vænna 
þar sem veiðarnar eru hefjast von 
bráðar. 

Heimildum ber ekki saman um 
hversu langt verður gengið. Þó 
hefur verið nefnt að allt að 50 þús-
und tonnum verði haldið eftir hjá 
ríkinu í byrjun og áttatíu þúsund 
tonn komi í hlut útgerðanna. Sú 
aðferð sem verður ofan á er aðeins 
hugsuð til eins árs. 

Útgerðarmenn hafa sagt að eðli-
legt sé að skipta meirihluta makr-
ílkvótans á milli þeirra skipa sem 
stundað hafa veiðarnar, en jafn-
framt að tekið verði til hliðar 
ákveðið magn fyrir þá sem vilja 
spreyta sig við makrílveiðarnar. 
Þegar horft er til síðustu fjögurra 
ára hafa skip til uppsjávarveiða, 
sem tilheyra tiltölulega fáum stór-

um útgerðum, veitt 99,99 prósent 
kvótans, eða vel á þriðja hundrað 
þúsund tonn. Aðrir hafa veitt 21 
tonn. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er í raun aðeins hægt að 
tala um samfellda veiðireynslu á 
makríl í eitt ár í skilningi laganna, 
eða á síðasta ári, því áður voru veið-
ar ekki takmarkaðar. Í lögum segir 
að „sé ekki fyrir hendi samfelld 
veiðireynsla úr viðkomandi stofni 
skal ráðherra ákveða veiðiheimild-
ir einstakra skipa. Skal hann við þá 
ákvörðun meðal annars taka mið 
af fyrri veiðum skips.“ Það virðist 
því ljóst að hyggist ráðherra gera 
róttækar breytingar á því hvern-
ig kvótanum verður skipt, er hann 
ekki bundinn af lögum.  - shá

Hyggjast leigja 
makrílkvóta
Reglugerðar er að vænta um makrílveiðar og segja 
heimildir að kvóta verði ekki útdeilt í neinu sam-
hengi við veiðireynslu útgerða. Sjávarútvegsráð-
herra vill ekki kannast við róttækar hugmyndir.

SNÆÐINGUR Í NÆÐINGI Heldur var kuldalegt að setjast að snæðingi á 
Fimmvörðuhálsi í gær þrátt fyrir hitann frá eldgosinu. Veitingamenn nýttu sér hitann 
af hrauninu til að elda dýrindis máltíð. Búast má við miklum fjölda ferðamanna að 
gosinu um páskana og munu einhverjir fá að bragða á góðgætinu. Sjá síður 8 og 18.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Legið hefur fyrir um skeið að 
Jón Bjarnason hyggst setja 
strangar reglur um makrílveiðar.

■ Markmiðið er að auka verðmæti 
með vinnslu til manneldis. 
Háleit markmið verði sett í því 
augnamiði. 

■ Hefur sagt að kvóta verði skipt á 
milli skipa, en einnig skipa-
flokka eftir veiðarfærum.

■ Hann hefur sagt að stærsti hluti 
kvótans fari til uppsjávarflotans 
sem veitt hafa makríl hingað til.

■ Hluti kvótans verði þó tekinn 
fyrir aðrar veiðiaðferðir með 
smærri skipum. 

■ Hans sýn er að auka verðmæti 
með samvinnu við sjómenn og 
vinnslu.

Um makríl úr 
munni ráðherra

VÍSINDI Aðeins einn af hverjum fjörutíu ökumönnum 
getur ekið bíl og talað í farsíma á sama tíma án þess 
að það bitni á öryggi hans og ökuhæfileikum, sam-
kvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar.

Flestir ökumenn sem tóku þátt í rannsókninni, sem 
gerð var í ökuhermi, stofnuðu öðrum ökumönnum í 
hættu með því að aka undir umferðarhraða, auk þess 
sem þeir voru að meðaltali 20 prósentum lengur að 
hemla þegar óvænt atvik komu upp í ökuherminum.

„Þegar ég hugsa til þess mikla fjölda ökumanna 

sem talar í símann undir stýri hefði ég vonast til þess 
að hlutfall öruggra ökumanna væri hærra,“ segir 
Jason Watson, sálfræðiprófessor við Utah-háskóla í 
Bandaríkjunum.

„Við viljum líklega öll telja okkur trú um að við 
séum einmitt hluti af þessum hópi útvalinna, en stað-
reyndin er sú að líkurnar á því að einhver sé í þess-
um hópi eru jafn miklar og líkurnar á því að kasta 
upp fimm peningum og fá sömu hliðina upp á þeim 
öllum,“ segir Watson. - bj

Ökuhæfi nær allra ökumanna skerðist verulega við að tala í síma undir stýri:

Örfáir eru algerlega öruggir

Sæt hefnd
FC Bayern tryggði sér 
sigur á Man. Utd 
með marki á loka-
andartaki leiksins. 
Sæt hefnd fyrir 
leikinn frá 1999.
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Jón Eiríkur, eruð þið komnir 
að enda Regnbogans?

„Það má segja það, en það bíður 
okkar enginn gullpottur.“

Öllu starfsfólki kvikmyndahússins Regn-
bogans við Hverfisgötu hefur verið sagt 
upp störfum og að óbreyttu verður starf-
semi þess hætt. Jón Eiríkur Jóhannsson 
er rekstrarstjóri kvikmyndahúsa Senu.

IÐNAÐUR Eftir að hafa verið eina 
viku í sölu í Manitoba í Kanada 
hefur fjórðungur af fyrstu send-
ingu á bjórnum Lava frá Ölvis-
holti í Flóa verið seldur.

Fram kemur á vef brugghússins 
að bjórinn Lava, reyktur Imperial 
Stout, sé flaggskip Ölvisholts. 

Fitumi Trading co. sér um sölu- 
og dreifingarmál Ölvisholts í 
Norður-Ameríku, en á vef brugg-
hússins kemur jafnframt fram að 
bjórinn Skjálfti sé á leið í hillur í 
Toronto. „En það verður athyglis-
vert að sjá hvernig viðtökur verða 
þar enda er kaupandinn LCBO 
stærsti staki kaupandi áfengis í 
veröldinni.“  - óká

Íslenskur bjór rýkur út vestra:

Kanadabúar 
taka Lava vel

FRÁ ÖLVISHOLTI Brugghúsið Ölvishölt 
var með þeim fyrstu hér á landi til að 
selja bjór til Kanada.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞJÓÐKIRKJAN Séra Bragi Ingibergs-
son í Víðistaðakirkju blessaði ell-
efu fermingarbörn á sunnudaginn 
var. Þar af voru fjögur úr sömu 
fjölskyldunni, og það elsta að nálg-
ast fertugt.

„Þetta var fyrst og fremst dagur 
strákanna og við reyndum að gera 
ekkert til að skyggja á það,“ segir 
Helena Rós Sigmarsdóttir, 37 ára, 
sem fermdist á sunnudaginn ásamt 
Ástríði Rós Erlendsdóttur, sautján 
ára dóttur sinni, og þrettán ára tví-
burasonum sínum, Aski Mána og 
Breka Blæ Stefánssonum.

Á unglingsárum hafði Helena 
sterkar skoðanir sem hindruðu að 
hún léti ferma sig – auk þess sem 
fermingarfræðslan var á óárenni-

legum tíma, klukkan átta á mið-
vikudagsmorgnum. Helena segist 
hafa velt fermingu fyrir sér undan-
farin fimmtán ár. „Og nú þegar ég 
var að fara að ferma yngstu börnin 
mín hugsaði ég með mér að það væri 
núna eða aldrei,“ segir hún.

Helena nemur lögfræði við 
Háskóla Íslands og segir að þegar 
hún tók heimspekikúrs nýlega hafi 
ýmsar spurningar leitað á hana. „Ég 
ákvað að það væri best að hafa þetta 
spil á hendi þegar yfir lýkur, þegar 
ég fer og stend andspænis almætt-
inu. Ég hef öllu að tapa ef ég er ekki 
með trúna en ég hef engu að tapa 
með hana.“

Dóttir hennar hafi síðan ákveð-
ið að slá til líka á elleftu stundu. 

Mæðg urnar sóttu þó ekki ferm-
ingarfræðslu, enda skólaðri í skóla 
lífsins en krakkar á fermingaraldri, 
og stóðu ekki heldur kyrtilklæddar 
uppi við altarið alla messuna eins og 
hin fermingarbörnin. „Ég hugsa að 
sumir í kirkjunni hafi verið svolítið 
hissa þegar tvær fuglahræður úti í 
sal stóðu upp og hentust upp í ferm-
inguna,“ segir Helena.

Að vígslunni lokinni var slegið 
upp fjórfaldri fermingarveislu fyrir 
nánustu ættingja og vini. Gjafa-
kostnaður sligar þó ekki fjölskyld-
una því hún ákvað að skella sér í 
skíðaferð til Austurríkis fyrir ferm-
inguna og láta ferðina auk veislunn-
ar nægja sem viðurgjörning.

 stigur@frettabladid.is

Fermdist ásamt dóttur 
sinni og tvíburasonum
Þriggja barna móðir ákvað loks að láta ferma sig þetta árið með 13 ára sonum 
sínum og 17 ára dóttur. „Best að hafa þetta spil á hendi þegar yfir lýkur.“

FERMINGARBÖRNIN FJÖGUR Helena Rós, Ástríður Rós, Askur Máni og Breki Blær héldu fjórfalda fermingarveislu á sunnudaginn 
fyrir vini og vandamenn. MYND / HELENA RÓS SIGMARSDÓTTIR

SLYS Mikil mildi þykir að enginn 
skyldi hafa slasast þegar bíl var 
ekið í gegnum girðingu og inn á lóð 
leikskólans Suðurborgar í Breið-
holti á mánudag. Börnin voru innan 
dyra þegar atvikið varð.

„Það hefði getað farið illa ef 
börnin hefðu verið úti, eða ef ein-
hver hefði verið á gangi á gang-
stéttinni við girðinguna,“ segir 
Elínborg K. Þorláksdóttir leik-
skólastjóri.

Hún segir ökumann bílsins, eldri 
karlmann, hafa gefið þær skýring-
ar á óhappinu að hann hafi verið 
að teygja sig eftir sólgleraugum og 
hafi rekist í bensíngjöfina.

Atvikið varð um klukkan 16, og 
voru börnin því öll inni á leikskól-
anum. Þau geta ekki notað leik-
skólalóðina fyrr en gert hefur verið 
við girðinguna. Elínborg segir að 
vinna við það sé þegar hafin. - bj

Ökumaður slapp með skrekkinn þegar hann ók inn á lóð leikskóla í Breiðholti:

Mikil mildi að enginn slasaðist

LEIKSKÓLALÓÐ Ökumaður bílsins ók í gegnum grindverkið í kringum skólann, en 
engin börn voru að leik á lóðinni þegar óhappið varð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPT I  E i ns  m i l lja rð s 
hlutafjáraukningu í 365 miðlum 
er lokið. Þetta staðfestir 
I n g i b j ö r g  P á l m a d ó t t i r , 
stjórnarformaður félagsins. Hún 
segir  hlutafjáraukninguna verða 
nýtta til að lækka skuldir og bæta 
sjóðsstöðu félagsins til muna. 

Hlutafé 365 miðla nemur nú um 
þremur milljörðum, um 2,4 millj-
örðum í A-hluta og um 600 millj-
ónum í B-hluta. „Ég er ánægð að 
þetta er í höfn,“ segir Ingibjörg, 
sem fer með 90,2 prósent af A-
bréfunum, atkvæðisbæru hluta-
fé. Þá á Ari Edwald forstjóri 5,9 

prósenta hlut og 
Stefán Hilmars-
son fjármála-
stjóri 3,8 pró-
sent.

Ingibjörg 
segir efnahags-
reikning fé -
lagsins nú kom-
inn í viðunandi 
horf og öll skil-
yrði lánasamn-

inga uppfyllt. „Það er þó ljóst að 
vel þarf að halda á spöðunum í 
rekstri því 365, eins og önnur fyr-
irtæki, gengur nú í gegnum ólgu-

sjó í íslensku efnahagslífi og þarf 
að búa við óskiljanlega hávaxta-
stefnu sem dregur súrefni úr fyr-
irtækjum og kemur í veg fyrir 
fjárfestingar.“ 

Ingibjörg segir ekki ástæðu til 
að fara út í hverjir fari með eign-
arhald á B-bréfum 365. „Það eru 
þöglir hluthafar sem fara ekki 
með atkvæði í félaginu og hafa 
þess vegna engin áhrif á stjórn-
un þess.“ Þá áréttar Ingibjörg að 
hún fari sjálf með atkvæðisréttinn 
í 365 miðlum. Eiginmaður hennar 
og meðeigandi að félaginu er Jón 
Ásgeir Jóhannesson. - óká

INGIBJÖRG 
PÁLMADÓTTIR

Ingibjörg Pálmadóttir fer með 90,2% í 365 miðlum, útgáfufélagi Fréttablaðsins:

Hlutafjáraukningunni lokið

KÍNA, AP Lík á þriðja tug barna 
hafa fundist undir brú yfir fljót í 
Austur-Kína. Sum voru með merk-
ingu frá sjúkrahúsi í nágrenninu 
um ökklann. Tveir starfsmenn 
spítalans hafa verið handteknir.

Starfsmennirnir eru grunað-
ir um að hafa hent 21 barnslíki í 
ræsið, í stað þess að koma þeim 
fyrir eins og foreldrar barnanna 
greiddu þeim fyrir. Hinir grunuðu 
starfsmenn og þrír yfirmenn spít-
alans voru reknir.

Talið er að elstu börnin hafi 
verið nokkurra mánaða gömul. 
Eitt var í poka sem merktur var 
„lífrænn úrgangur“.  - bj

Hneyksli skekur sjúkrahús:

Barnslíkum 
hent í ræsið

NORÐURLÖND Sænsk stjórnvöld 
vilja byggja nýja fasta vegteng-
ingu við Danmörku, til viðbótar 
við Eyrarsundsbrúna.

Frá því var greint á vef Bør-
sen að stjórnarflokkarnir hafi í 
gær kynnt áætlun um uppbygg-
ingu innviða vegakerfisins í Sví-
þjóð þar sem lögð er til fjárfest-
ing upp á allt að 482 milljarða 
sænskra króna (nærri 8.500 
milljarða króna).

Hluti peninganna á að fara í 
uppbyggingu nýrrar fastrar teng-
ingar við Danmörku yfir Eyrar-
sund og hafa sænsk stjórnvöld 
kallað eftir viðræðum við Dani 
um málið.  - óká

Eyrarsundsbrúin er ekki nóg:

Vilja tengjast 
Dönum betur

SVISS, AP Vísindamönnum við Evr-
ópsku kjarnorkurannsóknarstöð-
ina (CERN) tókst í gær að koma 
róteindum nærri hraða ljóssins og 
láta þær svo rekast saman í risa-
vöxnum sterkeindahraðli. 

Gríðarleg orka varð til við 
árekstur róteindanna, og slógu 
vísindamennirnir fyrri met í þeim 
efnum. Róteindum var skotið í 
sitthvora áttina í hringlaga göng-
um hraðalsins. Göngin eru 27 kíló-
metrar og liggja undir yfirborði 
jarðar. Talsmaður CERN sagði í 
gær þetta marka upphaf tilrauna 
sem standa muni í um tvö ár.  - bj

Merkur áfangi hjá risahraðli:

Róteindir nálg-
uðust ljóshraða

FÖGNUÐU Vísindamenn skáluðu í 
kampavíni í gær eftir að hafa slegið met 
í risahraðli CERN. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HÆLISLEITENDUR Stöðva þarf nú 
þegar framsal hælisleitenda til 
Grikklands frá Íslandi, segir í til-
kynningu frá mannréttindasam-
tökunum Amnesty International. 

Í nýrri skýrslu Amnesty segir 
að fólk sem sé sent til Grikk-
lands eigi á hættu að verða fyrir 
ýmsum mannréttindabrotum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
dómsmálaráðuneytinu standa ekki 
til breytingar, skýrslan bæti ekki 
miklu við nýlega skýrslu Mann-
réttindastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna.  - kóþ

Amnesty skorar á ráðherra:

Hætti að senda 
til Grikklands

SPURNING DAGSINS



1100 áárraa!!

OpiðOpið um  um 
páskanapáskana

Skírdagur: 10.00 - 21.00
Föstudagurinn langi: Lokað
Laugardagur: 10.00 - 21.00
Páskadagur: Lokað
Annar í páskum: 10.00 - 21.00

Fyrir vandláta...

StórglæsilegarStórglæsilegar

Mikið úrval af Mikið úrval af 

Lavandula | Melissa | Mynta Lavandula | Melissa | Mynta 
Oregano | Rosmarin | Salvia | o.fl.Oregano | Rosmarin | Salvia | o.fl.

Krakkar! Krakkar! 

Lífrænt – holltLífrænt – hollt

Premier | Helga | Rauðar | GullaugaPremier | Helga | Rauðar | Gullauga

KartöfluKartöfluútsæðið útsæðið 
komið!komið!

– gott fyrir budduna– gott fyrir budduna

páskaliljurpáskaliljur

PáskagreinarPáskagreinar

kr.kr.
stk.stk.230230

kíkið kíkið á kanínurnará kanínurnar  
í Garðheimum um páskanaí Garðheimum um páskana

páskaborðskrautipáskaborðskrauti

NNý sending af ý sending af 
spennandi kryddjurtumspennandi kryddjurtum

Gleðilega pGleðilega páska!áska!

Grill um páskana? Grill um páskana? 
Ertu á leið í bústaðinn?  Ertu á leið í bústaðinn?  

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

Munið að vökva sígræna 
gróðurinn á vorin

Námskeið á næstunni:  
svalaræktun, trjáklippingar 
og moltugerð.

úrvalið er hjá okkurúrvalið er hjá okkur

takið eftir verðinutakið eftir verðinu
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DÓMSMÁL Níu núverandi og fyrr-
verandi félagar í vélhjólaklúbbnum 
Fáfni hafa stefnt ríkinu til greiðslu 
skaðabóta vegna ólögmætrar hand-
töku. Sjö þeirra krefjast 600 þúsund 
króna í bætur og tveir krefjast einn-
ar milljónar.

Alls voru tíu Fáfnisliðar hand-
teknir í félagsmiðstöð klúbbsins 
við Frakkastíg að kvöldi 4. júlí 2007. 
Lögregla taldi ljóst að gengið hefði 
verið í skrokk á manni í húsinu og 
að vopnum hefði verið beitt – skipt-
ilykli, járnstöng og öðrum verkfær-
um. Hinn slasaði var félagsmaður 
á leið úr Fáfni og mun hafa verið á 
staðnum til að skila búnaði merkt-
um klúbbnum.

Á meðal hinna handteknu voru 
Einar Marteinsson, núverandi for-
maður klúbbsins, og Jón Trausti 
Lúthersson, fyrrverandi formaður. 
Átta hinna handteknu var haldið í 
fangelsi í tæpan sólarhring. Einar 
og annar maður voru taldir hafa 
staðið einir að árásinni og sátu þeir 
í gæsluvarðhaldi í eina viku. Lög-
regla felldi málið síðan formlega 
niður í maí í fyrra.

Einn mannanna hefur þegar feng-
ið dæmdar bætur vegna handtök-
unnar. Honum var haldið í nítján 
tíma eftir handtökuna, jafnvel þótt 
þolandi árásarinnar hefði strax 
greint lögreglu frá því hverjir hefðu 
ráðist á hann. Komst dómurinn að 
því að handtakan hefði verið 
óþörf og ólögmæt og mann-
inum dæmdar 100 þús-
und krónur í bætur, einn 
tíunda af þeirri milljón 
sem hann fór fram á.

Hinir níu fylgja nú 
í kjölfarið. Einar og 

sá sem sætti gæsluvarðhaldi með 
honum krefjast milljónar en hinir 
600 þúsund króna.

Sá sem þegar hefur fengið bætur 
fékk gjafsókn til að reka málið. 
Gjafsóknarnefnd hafnaði hins vegar 
umsóknum hinna með þeim rökum 
að málin væru fyrnd, enda væru 
meira en sex mánuðir síðan þeim 
var tilkynnt bréfleiðis um að málið 
hefði verið fellt niður. Þeir kannast 
hins vegar ekki við að hafa fengið 
slíkt bréf og má því búast við því að 
tekist verði á um þetta atriði fyrir 

dómi.
Sjö málanna verða tekin fyrir 
í héraðsdómi á þriðjudaginn 
kemur, málflutningur í einu 
málanna er yfirstaðinn og 
málflutningur í máli Einars 
er á dagskrá í september.

  - sh

FÉLAGSHEIMILIÐ VIÐ FRAKKASTÍG Það var í húsinu lengst til hægri á myndinni sem 
mennirnir voru handteknir. Félagsheimilið hefur nú verið flutt í Hafnarfjörð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Í menningarblaði Fréttablaðsins kom 
fram að bókin Ekki lita út fyrir, eftir 
Evu Hauksdóttur, kæmi út eftir páska. 
Það er ekki rétt, bókin er komin út.
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KULDATÍÐ  Litlar 
sviptingar verða 
í veðrinu næstu 
daga. Áfram blæs 
köldu lofti úr norðri 
og það verður frost 
um allt land út 
vikuna. Sunnan- 
og vestantil verður 
yfi rleitt úrkomulítið 
og bjart en norð-
an- og austanlands 
má búast við éljum 
á stöku stað og 
jafnvel snjókomu.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Tólf mánaða verð-
bólga í aðildarríkjum Efna-
hags- og framfarastofnunarinn-
ar (OECD) minnkaði lítillega í 
febrúar á þessu ári, var 1,9 pró-
sent. Í fyrra mánuði mældist 2,1 
prósents verðbólga.

„Þessi væga hjöðnun verðbólgu 
endurspeglar minni hækkun 
orkuverðs en undangengna mán-
uði. Orkuverð hækkaði um 8,4 
prósent í febrúar, samanborið við  
10,6 prósent í janúar,“ segir í til-
kynningu OECD.

Meðalverð matvæla í ríkjum 
OECD lækkaði um 0,3 prósent í 
febrúar, miðað við undangengna 
12 mánuði, en lækkun í janúar 
nam 0,7 prósentum.  - óká

Verðbólga minnkar í OECD:

Hægir á verð-
hækkun orku

FEBRÚARVERÐBÓLGAN
Land  Verðbólgustig
1. Tyrkland  10,1%
2. Ísland  7,3%
3. Ungverjaland  5,8%
4. Mexíkó  4,8%
5. Pólland  3,1%
6. Noregur  3,0%
7. Bretland  3,0%
8. Kórea  2,7%
9. Ástralía  2,1%
10. Bandaríkin  2,1%
 Heimild: OECD

EFNAHAGSMÁL Skuldatryggingar-
álag ríkissjóðs hefur lækkað veru-
lega síðustu daga, stóð í 373 stigum 
um hádegisbil í gær, og hafði þá 
ekki verið lægra síðan í lok októb-
er í fyrra. 

Álagið stóð í 458 stigum þegar 
forseti Íslands neitaði að staðfesta 
Icesave-lögin í byrjun janúar og 
rauk upp í 675 stig áður en það tók 
að lækka í febrúar. 

Þróun íslenska skuldatrygging-
arálagsins er þvert á þróun álags-
ins á erlendum mörkuðum. Venes-
úela og Argentína eru bæði með 
rúmlega 900 punkta álag og tróna á 

toppi lista Credit Market Analysis 
yfir þau tíu lönd sem eru með hæsta 
álagið. Ísland er í níunda sæti. 

Greining Íslandsbanka sagði í 
gær að sennilegasta ástæðan fyrir 
lækkun álagsins hér séu kaup Seðla-
bankans á skuldabréfum ríkissjóðs 
í erlendri mynt. Fram kom á árs-
fundi Seðlabankans í síðustu viku 
að bankinn hafi keypt á eftirmark-
aði skuldabréf sem eru á gjalddaga 
á næsta og þarnæsta ári fyrir 91,1 
milljón evra (15,8 milljarða króna). 
Annar flokkanna var gefinn út fyrir 
tæpum fjórum árum upp á einn 
milljarð evra.  

Með kaupunum lækka erlendar 
skuldir ríkissjóðs, líkt og Greining 
Íslandsbanka bendir á.  - jab

MÁR GUÐMUNDSSON Seðlabankastjóri 
greindi frá því á ársfundi bankans í 
síðustu viku að greidd hefðu verið niður 
erlend lán ríkisins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skuldatryggingarálag ríkissjóðs hefur ekki verið lægra síðan í október í fyrra:

Greiða niður erlendu lánin

EFNAHAGSMÁL Lánshæfismatsfyrir-
tækið Standard og Poor’s staðfesti 
í gær lánshæfiseinkunnir ríkis-
sjóðs fyrir erlendar skuldbinding-
ar í fjárfestingarflokki. Einkunnir 
í innlendum gjaldmiðli voru lækk-
aðar um eitt þrep.

„Við teljum að til skemmri tíma 
hafi áhætta í íslensku hagkerfi 
minnkað. Við teljum að erlend 
lausafjárstaða verði áfram veik, 
en stöðug, þar sem gjaldeyris-
höft verða áfram til staðar og 
bæta fyrir þá töf sem hefur orðið á 
útgreiðslu erlends lánsfjár,“ segir 
í tilkynningu fyrirtækisins.

Horfur eru neikvæðar og sagð-
ar endurspegla hættu á lækkuðu 
lánshæfismati ef slitnar upp úr 
samningaviðræðum um Icesave.

  - óká

Gjaldeyrisstaðan áfram veik:

S&P segir horf-
ur neikvæðar

GJALDEYRIR S&P telja að stjórnvöld 
viðhaldi gjaldeyrishöftunum lengur en 
áformað var við upptöku þeirra.

Níu Fáfnisliðar krefja 
ríkið um skaðabætur
Níu núverandi og fyrrverandi liðsmenn vélhjólaklúbbsins Fáfnis hafa höfðað 
skaðabótamál á hendur ríkinu vegna ólögmætrar handtöku. Krefjast samtals 
6,2 milljóna. Einn til viðbótar hefur þegar fengið skaðabætur vegna sama máls.

EINAR 
MARTEINSSON

JÓN TRAUSTI 
LÚTHERSSON

KÍNA, AP Ættingjar 153 námuverka-
manna kröfðust svara og aðgerða 
af björgunarfólki og stjórnvöldum 
í Kína. Um þúsund björgunarmenn 
hafa unnið á vöktum við að bjarga 
mönnum úr námu í Shanxi-héraði 
eftir að vatn flæddi niður í hana á 
sunnudag.

Ekkert hefur heyrst frá mönnun-
um og óvíst að nokkur þeirra sé á 
lífi. Aðgerðirnar gengu einkum út 
á að dæla vatni úr námunni til þess 
að komast megi að mönnunum. - gb

Björgunaraðgerðir tefjast:

Óvíst um afdrif 
námumanna

Timburgámur fuðraði upp
Eldur varð laus í timburgámi á 
athafnasvæði Gámaþjónustu 
Vesturlands við Borgarnes á tíunda 
tímanum í gærkvöldi. Vegfarandi sem 
leið átti um þjóðveginn tilkynnti um 
eldinn. Vel gekk að ráða niðurlögum 
hans, en ekki er vitað um eldsupptök 
að sögn lögreglu.

BRUNI

TYRKLAND, AP Ríkisstjórn Tyrk-
lands hefur beðið þingið um að 
samþykkja nokkra viðauka við 
stjórnarskrána. Þeir myndu gera 
kleift að rétta yfir æðstu yfir-
mönnum hersins fyrir almennum 
dómstólum og erfiðara að leysa 
upp og uppræta stjórnmálaflokka.

Stjórnarskrá Tyrklands var 
sett árið 1980 í tíð herstjórnar 
sem rændi völdum. Ríkisstjórnin 
segir viðaukana stuðla að meira 
lýðræði í landinu og styrkja 
umsókn Tyrkja að Evrópusam-
bandinu. - bs

Erfiðara að uppræta flokka: 

Freista að bæta 
stjórnarskrána
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HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

DÖKKT HÁR
Sérhönnuð hárvörulína fyrir

Lengir tímann sem liturinn endist í hárinu
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MANNFJÖLDI Færri fengu íslensk-
an ríkisborgararétt í fyrra en árið 
2008, samkvæmt vef Hagstofu 
Íslands. Alls fengu 728 manns rík-
isborgararétt í fyrra en 914 árið 
áður, en aldrei hafa fleiri fengið 
íslenskt ríkisfang en það ár.

Þeim sem hafa fengið íslenskan 
ríkisborgararétt hefur fjölgað jafnt 
og þétt á síðustu áratugum, en árið 
1991 fékk 61 íslenskt ríkisfang. Þá 
fengu fleiri karlar en konur ríkis-
fang, en æ síðan hafa konur verið 
fleiri í þeim hópi. Flestir nýir rík-
isborgarar í fyrra komu frá Evr-
ópu. Nýjum ríkisborgurum frá 
Ameríku hefur fækkað úr 20 pró-
sentum árin 1991 til 1995 í um 10 
prósent á síðustu árum. - kóp
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Fjöldi einstaklinga sem fengið hafa íslenskt ríkisfang 1991-2009
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Þeim sem fá íslenskan ríkisborgararétt hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár:

Flestir fengu ríkisfang árið 2008

Er það illa gert að líkja kjörn-
um fulltrúum við fjórfætlinga?
JÁ 31,1%
NEI 68,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Skuldar þín fjölskylda bílalán 
eða íbúðarlán í erlendri mynt?

Segðu þína skoðun á visir.is

Allt í matarkörfuna - Fjöldi annarra tilboða alla daga

31. mars      Miðvikud.         11-20
1. apríl      Skírdagur         12-18
2. apríl      Föstud. langi         Lokað
3. apríl      Laugardagur         10-18
4. apríl      Páskadagur         Lokað
5. apríl      Annar í páskum    12-18
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Kjúklingabringur
frá Móa

-30 %

Pepsi &
Pepsi Max

6x2 L

899 kr/kippan

Lambalæri
kryddað, frá Kosti

1.238 kr/kg

Mjólk

75 kr/L

Bestukaupin

Heilhveitibrauð
frá Kosti

178 kr

Góður Kostur
fyrir páskaunga

FANGELSISMÁL „Þetta er ánægju-
legur áfangi í fangelsismálum hér 
á landi,“ segir Ragna Árnadóttir 
dómsmálaráðherra um samþykkt 
ríkisstjórnarinnar í gær um að 
dómsmálaráðuneyti verði heimilað 
að auglýsa útboð nýrrar fangelsis-
byggingar á höfuðborgarsvæðinu 
svo fremi sem fjármögnun fáist. 

Að sögn ráðherra verður leitað 
til lífeyrissjóða um fjármögnun. 
Gangi hún eftir muni ríkið eign-
ast húsnæðið að einhverjum tíma 
liðnum. Hegningarhúsið við Skóla-
vörðustíg og fangelsið í Kópavogi 
verði þá selt.

„Þetta hefur verið í undirbúningi 
um töluvert skeið,“ segir Ragna. 
Hún segir það í höndum fjármála-
ráðuneytis að kanna möguleika 
á fjármögnuninni og málið verði 
unnið áfram í samvinnu þess og 
dómsmálaráðuneytis.

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoð-

unar um stöðu fangelsismála hér 
er mælt með að hafist verði handa 
við byggingu nýs gæsluvarðhalds- 
og móttökufangelsis á höfuðborg-
arsvæðinu þar sem óhagkvæmni 
og kostnaður fylgi stöðugum 
flutningum gæsluvarðhaldsfanga 
að og frá Litla-Hrauni. Að jafnaði 
séu fjórir fangaverðir bundnir við 
slíka  flutninga á hverjum degi.

Þá beinir Ríkisendurskoðun 
því til heilbrigðisráðuneytis að 
það feli Landlæknisembættinu 
að meta þjónustu við fanga með 
geðræn vandamál og bregðist við 
í samræmi við niðurstöðurnar. 
Fyrir hafi komið að þörfum geð-
veikra fanga sé ekki mætt með 
viðeigandi hætti og nánast úti-
lokað hafi reynst að fá langtíma-
innlögn fyrir þá á geðsviði Land-
spítala. 

Ríkisendurskoðun leggur 
áherslu á að fjármagn fylgi lög-

bundnum verkefnum svo að Fang-
elsismálastofnun hafi fjárhags-
lega burði til að sinna þeim með 
viðunandi hætti. Jafnframt að lög-
gjafinn veiti forstjóra stofnunar-
innar umboð til að skipa forstöðu-
menn fangelsa. Þannig verði til 
heildstæð stjórnsýslustofnun þar  
sem vald, umboð og ábyrgð fara 
saman. 

Varðandi samþykkt ríkisstjórn-
arinnar í gær segir Páll E. Winkel, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar, 
að bygging gæsluvarðhalds- og 
móttökufangelsis á höfuðborgar-
svæðinu verði mikill áfangi ef og 
þegar hún gangi eftir. 

„Þetta er nauðsynlegt fyrsta 
skref,“ bætir hann við. „Auk þessa 
þarf að bæta við starfsmanna- og 
móttökueiningu á Litla-Hrauni, 
þannig að hægt sé að fjölga 
rýmum þar.“ 

 jss@frettabladid.is

LITLA-HRAUN Páll E. Winkel, forstjóri Fangelsismálastofnunar, segir að auk nýrrar fangelsisbyggingar þurfi að bæta við starfs-
manna- og móttökueiningum á Litla-Hrauni, þannig að hægt sé að fjölga rýmum þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bygging á nýju fang-
elsi fær græna ljósið
Ríkisstjórnin heimilaði í gær byggingu nýs gæsluvarðhalds- og móttökufangels-
is á höfuðborgarsvæðinu, að því gefnu að fjármagn fáist. Fjármálaráðuneytið 
leita til lífeyrissjóðanna í því skyni. Ríkisendurskoðun kallar á úrbætur.

ÍTALÍA Stór hluti af þakinu á hinni 
Gullnu höll Nerós í Róm hrundi 
í gær. Ekki er vitað til þess 
að nokkur hafi orðið undir, en 
slökkviliðsmenn girtu svæðið af 
í gær. 

Neró byggði höllina á fyrstu öld 
eftir Krist, eftir brunann mikla í 
Róm. Margir sagnfræðingar telja 
að Neró hafi leyft eldunum að 
geisa til þess einmitt að fá pláss 
fyrir höllina.

Keisarinn naut hallarinnar þó 
ekki lengi því hann framdi sjálfs-
morð árið 68 eftir Krist. - ót

Sögulegar minjar skemmdust:

Þakið hrundi af 
höll Nerós

LÖGGÆSLA Ríkisstjórnin hefur sam-
þykkt tillögu Rögnu Árnadóttur 
dómsmálaráðherra þess efnis að 
lögregluumdæmum verði fækkað 
úr fimmtán í sex og að yfirstjórn 
lögreglu verði skilin frá embætt-
um sýslumanna frá og með 1. jan-
úar 2011. Miðað er við að frum-
varp þessa efnis verði lagt fram á 
Alþingi í dag að fengnu samþykki 
stjórnarflokka. Markmiðið með 
breytingunum er meðal annars að 
mæta lækkuðum fjárveitingum 
með sparnaði í yfirstjórn og draga 
sem minnst úr þjónustu. Um leið er 
komið til móts við ákveðin fagleg 

sjónarmið, að því er segir í frétt frá 
dómsmálaráðuneyti.

Nái frumvarpið fram að ganga 

verða fjórir nýir lögreglustjór-
ar utan höfuðborgarsvæðisins og 
Suðurnesja, það er á Vesturlandi og 
Vestfjörðum, Norðurlandi, Austur-
landi og Suðurlandi.

Þá er fyrirhugað að vinna að 
breytingum á flutningi verkefna frá 
ríkislögreglustjóra til hinna stækk-
uðu lögregluumdæma. Settur verði 
á fót verkefnishópur á vegum dóms-
mála- og mannréttindaráðherra 
sem verði falið að gera tillögur um 
hvaða verkefni skuli færð frá emb-
ætti ríkislögreglustjóra í því skyni 
að embættið verði fyrst og fremst 
miðlæg stjórnsýslustofnun. - jss  

Umfangsmiklar breytingar á lögreglulögum eru í burðarliðnum:

Umdæmum lögreglu fækkað um níu

DÓMSMÁLARÁÐHERRA Ríkisstjórnin 
samþykkti tillögu Rögnu Árnadóttur um 
miklar breytingar. 

KJÖRKASSINN
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-tryggjum öryggi í viðskiptum

Ert þú örugglega þú?

www.sff.is

Til að auka öryggi í viðskiptum þurfa 

allir viðskiptavinir banka, sparisjóða og 

eignarleigufyrirtækja að sanna á sér 

deili með því að framvísa gildu skilríki. 

Gild skilríki eru vegabréf, ökuskírteini 

og nafnskírteini.

Samkvæmt lögum um peningaþvætti er skylt 
að framvísa gildum persónuskilríkjum

Hafi r þú ekki sannað á þér deili er mikilvægt að þú gerir það.

NÝTT LANDSLAG Miklar breytingar hafa orðið á umhverfinu á Fimmvörðuhálsi eftir að eldgos hóf að spúa hrauni. Gestir og heppn-
ir ferðalangar borðuðu í gær tveggja rétta sælkeramáltíð við rætur eldstöðvarinnar. Matinn elduðu matreiðslumeistararnir á Hótel Holti, undir 
stjórn Friðgeirs Eiríkssonar. Boðið var upp á humarsúpu og glóandi skötusels- og humarspjót sem elduð voru á heitu hrauninu. Gunnar V. Andr-
ésson, ljósmyndari Fréttablaðsins, var með í för og myndaði herlegheitin, og umhverfið sem matargestir gátu notið til hins ítrasta á meðan þeir 
gæddu sér á kræsingunum í kuldanum á Fimmvörðuhálsinum í gær. Framhald verður á eldamennsku í þessu sérstaka eldhúsi náttúrunnar, og 
verður sérstökum gestum Hótels Holts boðið að njóta þeirra. Auk þeirra munu nokkrir heppnir ferðamenn fá að bragða á herlegheitunum.

Birta spá á miðvikudag
Sýn Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar (OECD) á horfur í sjö helstu 
iðnríkjum heims og á evrusvæðinu 
verður birt miðvikudaginn 7. apríl. 
Pier Carlo Padoan, aðalhagfræðingur 
OECD, kynnir spá stofnunarinnar í 
höfuðstöðvum hennar í París.

EFNAHAGSMÁL

1 Við hvaða götu er kvik-
myndahúsið Regnboginn, sem 
til stendur að loka? 

2 Hvað er langt síðan fyrsta 
Keflavíkurgangan var gengin?

3 Hvaða lið bar sigurorð af 
Grindavík í átta liða úrslitum 
Iceland Express-deildarinnar?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 54

VEISTU SVARIÐ?

REYKJAVÍK Velferðarráð Reykja-
víkur hefur samþykkt tillögu 
Velferðarsviðs um að styrkja 
starfsemi skammtímaheimil-
is fyrir unglinga í Reykjavík á 
aldrinum 13 til 18 ára. 

Styrking heimilisins felur í 
sér að starfsfólki verður fjölg-
að til þess að mæta betur þörf-
um þeirra sem þurfa á þjón-
ustu þess að halda. Á heimilinu 
verður gert ráð fyrir þremur 
ungmennum í vistun á hverj-
um tíma en fjórða plássið verði 
neyðarpláss. 

Skammtímaheimilið hefur 
verið rekið frá árinu 2005 og er 
ætlað ungmennum sem vegna 
aðstæðna sinna þurfa á vistun 
að halda til skemmri tíma.   - shá

Starfsfólki verður fjölgað:

Heimili fyrir 
ungt fólk eflt

VIÐSKIPTI Alls voru 82 fyrirtæki 
tekin til gjaldþrotaskipta í febrú-
ar. Það er minna en í sama mán-
uði í fyrra, þegar fyrirtækin voru 
88. Þetta kemur fram á vef Hag-
stofu Íslands.

Nýskráningum einkahlutafé-
laga fækkaði á milli ára. Í febrú-
ar 2010 voru skráð 148 ný einka-
hlutafélag, en 236 í sama mánuði 
í fyrra. Það jafngildir rúmlega 37 
prósenta lækkun á milli ára. Að 
auki voru skráð 64 samlagsfélög 
í febrúar. Flest voru fyrirtækin í 
verslun. - kóp

Einkahlutafélögum fækkar:

82 fyrirtæki 
urðu gjaldþrota

UMFERÐ Alvarleg umferðarslys í 
fyrra voru fimmtán prósentum 
færri en árið áður, eða 170 miðað 
við 200 árið 2008. Þetta kemur fram 
í árlegri samantekt slysaskráning-
ar Umferðarstofu.

Árið 2009 létust 17 manns í 15 
umferðarslysum, samanborið við 
12 látna í jafnmörgum slysum árið 
áður. Báðar tölur eru nokkru lægri 
en meðalfjöldi látinna í umferðinni 
undanfarin tíu ár, sem er 22 á ári. Á 
síðustu þremur árum hafa að með-
altali tæplega 15 látist í umferðar-
slysum á landinu, en næstu þrjú 
ár á undan létust rúmlega 24 ár 

hvert. Mest fækkaði slysum milli 
ára á Suðurnesjum, eða um 35 pró-
sent. Á Vestfjörðum fækkaði þeim 
um 32 prósent, á Suðurlandi um 
24 prósent og á höfuðborgarsvæð-
inu um 23 prósent. Á Norðurlandi 
vestra fjölgaði slösuðum hins vegar 
um 19 prósent og á Austurlandi um 
13 prósent.

Þá er einnig kannað hvort um 
raunfækkun slysa sé að ræða, með 
tilliti til fólksfjölgunar, fjölda öku-
tækja, ekinna kílómetra og annarra 
hagtalna sem geta haft áhrif. Að 
teknu tilliti til þess fækkaði slys-
um um ellefu prósent milli ára.  - sh

Alvarleg umferðarslys voru 170 í fyrra, samanborið við 200 árið áður:

Slysum fækkaði um 15 prósent

UMFERÐARSLYS Alvarlegum slysum 
fækkaði mest á Suðurnesjum milli ára, 
en á Norðurlandi vestra fjölgaði þeim 
um fimmtung milli ára. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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A Ð A L F U N D U R  C C P  h f .

Aðalfundur CCP hf., kt. 450697-3469, verður haldinn 14. apríl 2010 á skrifstofu 

félagsins að Grandagarði 8, Reykjavík og hefst kl. 12.30.

D A G S K R Á :

Venjuleg aðalfundarstörf skv. gr. 4.07 samþykkta félagsins.

Undir dagskrárliðnum “breytingar á samþykktum” verða teknar fyrir 

eftirfarandi tillögur:

I. Tillaga stjórnar félagsins um að veita henni heimild í samþykktum til að   

 hækka hlutafé félagsins um allt að 500.000 hluti að nafnvirði með útgáfu  

 nýrra hluta. Heimildin gildi í 4 ár og má einungis nota í tengslum við efndir  

 kaupréttarsamninga við starfsmenn félagsins. Hluthafar skulu ekki hafa   

 forgangsrétt til áskriftar að þessum nýju hlutum.

II. Tillaga stjórnar félagsins um að framlengja heimild stjórnar skv.    

 samþykktum til að hækka hlutafé þess um 391.820 hluti að nafnvirði með  

 útgáfu nýrra hluta til að efna kaupréttarsamninga við starfsmenn félagsins,  

 um 3 ár eða til 7. september 2011. Hluthafar hafa ekki hafa forgangsrétt til  

 áskriftar að þessum nýju hlutum.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn CCP 

hf. skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en 5 

sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, sbr. 63. gr. (a) hlutafélagalaga nr. 

2/1995. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á sér.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á 

skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis 7 dögum fyrir aðalfundinn.

Aðalfundarstörf munu fara fram á ensku.

Stjórn CCP hf.

Stangaveiði
Stangveiði á vatnasvæði Elliðavatns hefst 1. apríl. 
Veiðileyfi  eru seld á Kríunesi og Elliðavatni. 
Á sömu stöðum geta félagar úr Sjálfsbjörg, unglingar 
(innan 16 ára aldurs) og ellilífeyrisþegar í Reykjavík 
og Kópavogi fengið afhent veiðileyfi  án greiðslu.

 Veiðifélag Elliðavatns

Skíðabox

St i l l ing hf .  ·  S ími  520 8000
www.st i l l ing. is ·  s t i l l ing@sti l l ing. is

Golfklúbburinn Setberg hefur opnað 
fyrir inntöku nýrra félaga. 
Árgjald með GSÍ aðild er kr. 49.000,-
Ekkert inntökugjald!!!!!
Upplýsingar í síma 565 9092

sumarferdir.is

Frábært golftilboð! 
Villaitana, Benidorm – Alicante

12.-17. apríl

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. í 
tvíbýli. Innifalið er flug með sköttum 
og flutningi á golfsetti. Akstur til og 
frá flugvelli erlendis. Gisting með 
morgun og kvöldmat. 5 golfdagar

119.900 kr.frá

STJÓRNMÁL Meira en helmingur 
allra framlaga lögaðila til Sjálf-
stæðisflokksins árið 2008 kom úr 
sjávarútvegi.

Flokkurinn fékk það árið 
8.640.000 krónur frá 39 fyrir-
tækjum, samkvæmt ársreikningi 
flokksins. Af þessu eru 4.580.000 
krónur frá sautján útgerðarfyrir-
tækjum, eða 53 prósent. Minnst 
fimmtán fyrirtækjanna eru með 
aflaheimildir.

Hér eru einungis talin framlög 
útgerðarfyrirtækja, en ekki ann-
arra sjávarútvegsfyrirtækja, til 
að mynda fullvinnslu- og sölufyr-
irtæki, eins og Icelandic Group.

Átta af tíu helstu handhöfum 
aflaheimilda á landinu árið 2009, 
samkvæmt lista Fiskistofu, styrktu 
flokkinn.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir þennan 
stuðning sjávarútvegsfyrirtækja 
endurspegla samhljóm milli stefnu 
flokksins og atvinnurekenda.

„Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla 
tíð átt mikla samleið með atvinnu-
rekendum í þessu landi. Það kemur 
mér því ekki á óvart að undirstöðu-
atvinnugreinin styðji við flokkinn,“ 
segir hann.

Spurður hvort svo afgerandi 
stuðningur frá einni atvinnugrein 
geti hugsanlega haft áhrif á stefnu-
mál flokksins, minnir Bjarni á lög 
um fjármál stjórnmálasamtaka frá 
2007:

„Þegar horft er til þess hve 

Meirihluti framlaga 
úr sjávarútveginum
Meira en helmingur framlaga lögaðila til Sjálfstæðisflokks árið 2008 kom frá 
útgerðinni. Átta af tíu helstu kvótaeigendunum styrkja flokkinn. Formaður 
flokksins segir þetta sýna góðan samhljóm milli flokksins og atvinnurekenda.

AFLINN AÐ LANDI KOMINN Átta af tíu stærstu kvótaeigendum landsins styrktu 
Sjálfstæðisflokkinn árið 2008. Tíu af fimmtán stjórnarmönnum í LÍÚ eru þar í 
forsvari fyrir fyrirtæki sem styrktu flokkinn sama ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ekkert fyrirtæki í sjávarútvegi styrkti Framsóknarflokkinn, VG eða Íslands-
hreyfinguna árið 2008.

Fimm fyrirtæki í útgerð, fullvinnslu og dreifingu sjávarútvegsafurða styrktu 
Samfylkinguna en einungis tvö þeirra hafa aflaheimildir, eftir því sem næst 
verður komist. Þetta eru Brim hf. og HB-Grandi, með samtals 400.000 krón-
ur. Í heildina fékk Samfylkingin meira frá fyrirtækjum en Sjálfstæðisflokkur-
inn 2008, eða rúmar tíu milljónir.

400.000 krónur til hinna flokkanna

mikið framlögin voru þá takmörk-
uð [hámark 300.000 króna framlag 
frá hverju fyrirtæki] finnst mér 
ekki minnsta ástæða til að ætla 
að það sé einhver slík tenging til 
staðar.“

Bjarni segist aðspurður ekki 
þekkja hvert hlutfall framlaga frá 
sjávarútvegsfyrirtækjum af heild-

arframlögum til flokksins var áður 
en lögin voru sett.

Þess má geta að fyrrgreind 
sautján sjávarútvegsfyrirtæki 
eru áhrifamikil innan LÍÚ, Lands-
sambands íslenskra útvegsmanna. 
Tíu fyrirtækjanna eiga fulltrúa í 
fimmtán manna stjórn Landssam-
bandsins.  klemens@frettabladid.is



Opið hús á skírdag
fimmtudaginn 1. apríl frá kl. 9 - 17

Baðinnréttingar eru úr eik með vönduðum tækjum.

Eikarinnréttingar eru í eldhúsi með góðu skáparými

Parket er fljótandi eikarparket, eins stafa.

Íbúðirnar eru misstórar eða allt frá 80 fermetrum og upp í um 140 fermetrar og 

afhendast fullbúnar með glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Bílageymsla er 

undir öllum húsunum með góðri lýsingu, lofthæð og loftræstingu.

Verði hefur verið stillt í hóf til að gera sem flestum kleyft að geta búið í þessum nýju 

og fallegu íbúðum en þær eru seldar með íbúðarrétti. Í því felst að kaupendur greiða 

30% kaupverðs í upphafi og síðan mánaðarlega leigu.

Okkur væri sönn ánægja að því að fá að sýna ykkur húsakynnin því 
sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar er hægt að fá í síma 530-6100 til klukkan 15 alla 
virka daga. Utan þess tíma er hægt að fá frekari upplýsingar í síma 
897-8080 og 618-9200 eða með því að senda póst á netfangið 
morkin@morkin.is.

Á skírdag, fimmtudaginn 1. apríl, verður opið hús frá 9 - 17 
að Suðurlandsbraut 58-62 þar sem hægt verður að skoða 
fyrsta flokks íbúðir fyrir fólk frá sextugu.  Við hvetjum alla 
áhugasama að skoða þessar glæsilegur íbúðir og koma 
með spurngar. Boðið verður upp á kaffi og kleinur.  

Verið hjartanlega velkomin.

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri
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Dalshrauni 13, Hafnarfi rði - sími 578 9700 

Niðurstöður þjóðfunda 
í landshlutum

Opinn fundur með forsætisráðherra 

Háskólanum á Akureyri, Sólborg v/Norðurslóð, 
stofu L201.

miðvikudaginn 7. apríl kl. 13.00–16.15

Allir velkomnir

Fundurinn verður sendur út á netinu á vefslóðinni: 
mms://media.unak.is/malstofa

Sjá dagskrá fundarins á vefslóðinni: http://www.island.is/endur-
reisn/soknaraaetlun-islands/a-dofi nni 

Hafðu samband
sími

Arion banki frestar 
öllum uppboðsbeiðnum
út árið 2010
Arion banki mun fresta öllum uppboðsbeiðnum 
vegna íbúðalána til sýslumanna út árið 2010. 
Þannig gefst fleiri viðskiptavinum okkar færi á að 
greiða úr málum sínum.

Íbúðalán

Við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér fjölmargar lausnir okkar í lánamálum. 

ÍSRAEL, AP Tilgangur Baracks 
Obama með því að boða Benjamín 
Netanjahú, forsætisráðherra Ísra-
els, á sinn fund í Washington í síð-
ustu viku var að kynna þær kröfur 
sem Bandaríkjamenn gera til Ísra-
elsstjórnar.

Kröfurnar eru í tíu liðum, að því 
er fram kemur í ísraelska blaðinu 
Haaretz. Fjórar snúa að Jerúsalem, 
að opnuð verði viðskiptaskrifstofa 
Palestínumanna í Austur-Jerús-
alem, hætt verði við byggingar-
framkvæmdir í hverfum gyðinga 
í borgarhlutanum, hætt verði að 
jafna við jörðu byggingar Palest-
ínumanna í A-Jerúsalem og ekk-
ert verði byggt í hverfinu Ramat 
Shlomo.

Ísraelar hafa þó ekki síður 
áhyggjur af þeirri kröfu Banda-
ríkjamanna að efnisatriði deiln-
anna verði rædd á óbeinum samn-
ingafundum, þar sem Ísraelar og 
Palestínumenn ræða hvorir í sínu 
lagi við bandaríska milligöngu-
menn. Það sem Ísraelar óttast er 
að þetta opni leið fyrir það að end-
anleg niðurstaða fáist, sem Ísrael-
um verði gert að fallast á án beinna 
viðræðna við Palestínumenn.

Sjálfur hefur Netanjahú lýst yfir 
vilja til að halda áfram með fram-
kvæmdir fyrir gyðinga í austur-
hluta Jerúsalemborgar. Nú virðist 
þó kominn upp ágreiningur innan 

ríkisstjórnar hans um málið, því 
ráðherrar Verkamannaflokks-
ins segja nú nauðsynlegt að leysa 
ágreininginn við Bandaríkjamenn 
eigi stjórnin að lifa áfram. - gb

Ísraelar ósamstiga um 
kröfur Bandaríkjanna
Bandaríkjaforseti hefur kynnt kröfur í tíu liðum fyrir Benjamín Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels. Ágreiningur er innan ríkisstjórnar Ísraels um málið.

LANDNÁM Verkamenn taka til hendinni við nýbyggingar í austurhluta Jerúsalem í 
landnemabyggðinni Ramat Shlomo, 11. mars síðastliðinn.  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Vitnisburðir kvenna 
vegna rannsóknar lögreglu á 
meintri vændisstarfsemi Catal-
inu Ncoco benda til þess að hún 
hafi gerst sek um mansal gagn-
vart sumum þeirra, sem bera að 
hún hafi selt þær í vændi. Hún 
hafi beitt ótilhlýðilegri aðferð, 
ofbeldi, hótunum um ofbeldi og 
frelsissviptingu gegn konunum. 
Hæstiréttur framlengdi í gær 
gæsluvarðhald yfir Catalinu til 
23. apríl. 
Við rannsókn málsins hafa konur 
borið að þær hafi stundað vændi 

hér á landi á 
vegum hennar 
og að  þær hafi 
komið til lands-
ins í því skyni 
að starfa við 
vændi á vegum 
Catalinu. 
Konunum ber 
saman um að 
hún hafi verið 
umráðamann-
eskja þess húsnæðis þar sem þær 
dvöldu og vændið verið stundað. 
Hún hafi haft alla milligöngu við 

þá sem keypt hafi vændisþjónustu 
þeirra, tekið við greiðslu og hald-
ið eftir verulegum hluta þess sem 
greitt var. 

Auk framburða brotaþola og 
vitna styðja ýmis gögn sakarefn-
in á hendur Catalinu. Þá bárust 
lögreglustjóranum á höfuðborgar-
svæðinu upplýsingar um að Catal-
ina hafi boðið samfanga sínum, 
ungri konu, að starfa fyrir sig sem 
vændiskona fyrir 500.000 krónur 
á mánuði þegar hún væri laus úr 
fangelsi. Þetta staðfesti konan og 
vitni við lögreglu. - jss

Vitni í mansalsmáli segjast hafa verið svipt frelsi, hótað og seld í vændi:

Segja Catalinu seka um mansal

CATALINA NCOCO



www.penninn.is   |   pontun@penninn.is

Hafðu samband við fyrirtækjaþjónustu Pennans í síma 540 2050 eða þjónusturáðgjafa í verslunum Pennans; Hallarmúla 2, 
Hafnarstræti  93 Akureyri, Strandgötu 31 Hafnarfirði, Sólvallagötu 2 Keflavík, Dalbraut 1 Akranesi, Hafnarstræti Ísafirði, Strandvegi  54 
Vestmannaeyjum og Pennanum  TRS, Eyrarvegi 37, Selfossi. 
Sýningarsalir húsgagnasviðs eru í Hallarmúla 4, Reykjavík og Hafnarstræti 93, Akureyri.

Það er sama hvort vantar borð, stóla, blekhylki, bréfaklemmur, kaffi, bréfabindi eða 
penna. Þú færð allt fyrir skrifstofuna hjá Pennanum þar sem starfsfólkið veitir stórum 
sem smáum fyrirtækjum þjónustu og ráðgjöf um viðskiptakjör og heildarlausnir.  
Nýttu  þér þægindin og pantaðu  allt fyrir skrifstofuna á einum stað.

... og allt annað fyrir skrifstofuna á einum stað

Rallýstólar



Hafðu það 
um 

Pokasalöt tilvalin með páskamatnum!

        



gott
páskana

grillkjötið komið í verslanir!
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„Við erum mjög ánægð með viðbrögð utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna og teljum að 
hún hafi lög að mæla,“ segir Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra um orð Hillary 
Clinton á samráðsfundi fimm ríkja um mál-
efni norðurskautsins, sem haldinn var í Kan-
ada, „en við höfum reyndar komið þessum 
sjónarmiðum skýrt á framfæri við banda-
rísk stjórnvöld í gegnum utanríkisþjónust-
una. Og ég man ekki betur en ég hafi verið 
eini utanríkisráðherra þessara þriggja ríkja 
sem utan standa, sem kvaddi sér hljóðs um 
málið á alþjóðafundi fyrir um tveimur mán-
uðum.“

Clinton gagnrýndi Kanadastjórn harðlega 
fyrir að bjóða hvorki Íslendingum, Finnum 
og Svíum né fulltrúum frumbyggjaþjóða á 
norðurslóðum til fundar um norðurskauts-
málefni, sem haldinn var í Ottawa í Kanada 
í gær.

„Mikilvægar alþjóðlegar viðræður um 
málefni norðurskautsins eiga að fara fram 
með þátttöku allra sem eiga lögmætra hags-
muna að gæta á þessu svæði,“ sagði hún.

Lawrence Cannon, utanríkisráðherra 
Kanada, hafði boðið utanríkisráðherrum 
Bandaríkjanna, Rússlands, Noregs og Dan-
merkur til samráðsfundar um málefni norð-
urskautsins á mánudag í tengslum við utan-
ríkisráðherrafund G8-ríkjanna, sem haldinn 
var í Kanada.

Öll þessi fimm ríki eiga sæti í Norður-
skautsráðinu, en til fundarins var ekki boðið 
utanríkisráðherrum Íslands, Svíþjóðar og 
Finnlands, þrátt fyrir aðild þeirra að ráð-
inu. Ekki var heldur boðið þangað fulltrúum 
frumbyggjaþjóða sem einnig eiga aðild að 
Norðurskautsráðinu.

„Ég veit ekki af hverju þeir héldu þenn-
an fund,“ segir Össur, „en þetta er í annað 

skiptið sem svona fundur, sem er utan 
vébanda Norðurskautsráðsins, er haldinn. 
Síðast var það í Grænlandi fyrir tveimur 
árum. Við teljum þetta mjög rangt að kljúfa 
okkur út úr umfjöllun um þessi málefni, því 
við erum þeirrar skoðunar að allir sem eiga 
hagsmuni undir eigi að hafa aðkomu þar að, 
líka frumbyggjaþjóðirnar sem búa í þessum 
ríkjum.“

Í viðtali við þýska tímaritið Spiegel rétt-
lætir Catherine Loubier, talskona kanadíska 
utanríkisráðuneytisins, fimm ríkja fund-
inn með því að hann sé fundur strandríkja 
við Norður-Íshafið. Þess vegna séu hvorki 
Ísland, Finnland og Svíþjóð með, og fulltrú-
ar frumbyggja væntanlega ekki vegna þess 
að þeir séu ekki fulltrúar stjórnvalda neins 
þjóðríkis.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
virðist sem Rússar vilji draga úr möguleik-
um þess að Evrópusambandið hafi áhrif á 
þær ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi 
Norðurskautsráðsins. 

Ekki er að sjá annað en að Kanadamenn 
séu þar á svipuðu róli og Rússar, enda eru 
Kanadamenn verulega ósáttir við Evrópu-
sambandið vegna afstöðu þess bæði til hval-
veiða og sölu selaafurða.

Viðbrögð Clintons hafa líklega orðið 
til þess að vægi fundarins varð minna en 
Kandamenn og Rússar höfðu vonast til. 

Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rúss-
lands, sagðist þó ánægður með fundinn. 
Hann sagðist ekki líta svo á að fimm ríkja 
fundirnir drægju neitt úr gildi Norður-
skautsráðsins, enda þurfi hvort eð er að 
leysa allar deilur ríkjanna með friðsamleg-
um hætti.

Cannon sagði sömuleiðis að fimm ríkja 
fundinum væri hvorki ætlað að koma í stað-

Össur fagnar viðbrögðum Hillary Clinton
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna fór hörðum orðum um ákvörðun Kanadastjórnar að bjóða fimm af aðildarríkjum Norðurskauts-
ráðsins til fundar um málefni norðurskautsins. Össur Skarphéðinsson segir Íslendinga lengi hafa gagnrýnt þetta fyrirkomulag.

FRÉTTASKÝRING: Er verið að grafa undan gildi Norðurskautsráðsins?

Íslendingar hafa ótvíræðra hagsmuna að gæta 
þegar teknar eru ákvarðanir um framtíð siglinga 
og öryggismála á norðurslóðum. Hlýnun jarðar 
hefur nú þegar valdið því að umferð skipa norð-
ur yfir hefur aukist töluvert.

Þótt norðurskautið muni um aldur og ár 
verða ófært að vetrarlagi vegna íss og kulda, 
þá er ísinn mun þynnri en áður sem þýðir að á 
sumrin verður hann mjög gisinn.

Innan fárra áratuga verður því fært þvert 

yfir pólinn að sumarlagi fyrir sérútbúin risastór 
flutningaskip sem nú þegar eru á teikniborðinu. 
Leiðin þvert yfir norðurskautið er bæði styttri og 
auðveldari en norðausturleiðin með strönd-
um Rússlands, hvað þá norðvesturleiðin með 
ströndum Kanada.

Af þessum auknu siglingum stafar bæði 
hætta fyrir Ísland, til dæmis ef óhöpp verða 
nálægt landinu, en ekki síður tækifæri við að 
þjónusta skipin.

Hagsmunir á norðurslóðum

inn fyrir Norðurskautsráðið né grafa undan 
því. „Satt að segja tel ég að viðræðurnar í 
dag komi sér vel fyrir Norðurskautsráðið 
og aðildarríki þess,“ er haft eftir honum í 
fréttaskeytum.

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

AÐ LOKNUM FUNDI Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ásamt föruneyti í Chelsea. 
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Þú getur treyst því að við gerum betur við AudiTæknilegt forskot
og fagmannleg þjónusta

Elías og félagar eru fagmenn fram í fingurgóma þegar kemur að þjónustu við Audi 

eigendur. Þeir vita að sá hópur er sérstaklega kröfuharður og sættir sig aðeins við 

lipra, skjóta og fagmannlega þjónustu sem hæfir þessum þýsku gæðabílum.

100% þjónustulán án vaxta Val um upprunalega eða ódýrari varahluti Sérstök hraðþjónusta í boði Ókeypis forgreining
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Eldgosið á Fimmvörðuhálsi
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Skógar

Seljalandsfoss

Stóramörk
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Fyrir hverja: Vant göngufólk eða fólk vant að ferðast yfir 
jökla.
Hvernig kemst ég þangað akandi: Hægt að aka yfir 
Mýrdalsjökul frá Sólheimajökli, á mikið breyttum jeppa eða 
vélsleða, ekki er mælt með því að aka yfir jökulinn á fjórhjóli. 
Ekki er mælt með því að aka yfir jökulinn nema fólk sé vant 
að ferðast á jökli og sé mjög vel útbúið, hafi GPS-tæki með í 
bílnum, kunni að nota það og fylgi öruggri leið, sem sjá má 
á vef Landsbjargar. Fólki er ráðið frá að vera eitt á ferð eða 
einbíla. Einnig er mikilvægt að fólk kynni sér veðurspá.
Útbúnaður: Hlýr fatnaður og nesti til dagsferðar er mikil-
vægt þótt ferðast sé í bíl.
Tími: Í góðu færi tekur einn til tvo klukkutíma að aka frá 
Sólheimajökli að Fimmvörðuhálsi.

Hvernig kemst ég þangað gangandi: 
Gönguleiðin upp á Fimmvörðuháls hefst á Skógum. Upp 
á hálsinn er um fimm til sex tíma gangur, ef fólk stoppar 
klukkustund við gosið má gera ráð fyrir 12 tímum í ferðina. 
Hækkun er um 1.200 metrar. Leiðin er þannig ekki á færi 
nema göngufólks í þjálfun. Boðið er upp á skipulagðar ferðir 
á hálsinn, til dæmis eru Íslenskir fjallaleiðsögumenn með 
daglegar ferðir kl. 7 á morgnana, Útivist býður upp á ferðir 
með gistingu í skála félagsins. Lagt er af stað í þær klukkan 
13 frá Skógum skírdag og föstudaginn langa og hugsanlega 
einnig á laugardag.
Útbúnaður: Gönguskór, lagskiptur hlýr fatnaður, orkuríkt 
nesti, göngustafur, GPS-tæki.
Tími: 12 til 15 klukkustundir í göngu upp og niður.

Fyrir hverja: Jeppaeigendur og göngufólk
Hvernig kemst ég þangað: Vegurinn inn í 
Þórsmörk er fær jeppum. Ekki er mælt með 
að fólk sé eitt á ferð nema það þekki leiðina 
inn í Þórsmörk.
Hvenær er best að fara: Skynsamlegt er 
að aka að deginum til. Kynnisferðir bjóða upp 
á rútuferðir frá BSÍ kl. 9 um páskana og inn í 
Húsadal, þaðan er tæplega klukkutíma gang-
ur inn í Langadal og þaðan um klukkutími yfir 
í Bása. Ferðafélagið býður upp á dagsferðir 
um páskana frá Mörkinni 6 inn í Langadal og 
gönguferðir þangað á útsýnisstaði.
Gisting: Þegar inn í Þórsmörk er komið er 
hægt að gista á þremur stöðum, í Húsadal, 
Langadal eða Básum á Goðalandi. Mælt er 
með að fólk panti gistingu áður en lagt er í 
hann ætli fólk að gista. 
Hvað sést: Frá Morinsheiði er mjög gott 
útsýni yfir eldstöðvarnar. Þangað er um 
þriggja tíma ganga frá Básum. Gangan felur 
í sér 800 metra hækkun og það er bratt á 
köflum. Útivist býður upp á skipulagðar göng-
ur þangað frá Básum, en skálaverðir munu 
einnig vera til leiðsagnar fólki á eigin vegum. 
Frá Valahnúk er klukkustundar þægilegur 
gangur frá Langadal eða Húsadal, þaðan 
er ágætis útsýni þótt það jafnist ekki á við 
útsýnið frá Morinsheiði.
Útbúnaður: Hlýr og lagskiptur göngufatnað-
ur, gönguskór og göngustafir eru nauðsynlegir 
vegna harðfennis á Morinsheiði. Ef ekki er 
gengið með leiðsögumanni þá er nauðsyn-
legt að hafa göngukort með og GPS-tæki.  
Tími: Rúma klukkustund tekur að aka Þórs-
merkurveg frá Merkurbæjum. Gönguferð frá 
Básum upp á Morinsheiði og til baka tekur 
um sex til sjö tíma með stoppi.

Þeir sem leggja land undir fót til að skoða eld-
gosið á Fimmvörðuhálsi ættu að skoða vel veð-
urspá og fylgjast með fréttum af gangi gossins. 
Mikilvægt er að vera vel útbúinn, þeir sem ætla 
að ganga upp á Morinsheiði eða Fimmvörðuháls 
þurfa að vera vel klæddir og nestaðir.
Mælt er með að fólk skoði eftirfarandi vefsíður 
áður en lagt er í hann:

www.vedur.is Veðurspá og sérsíða um gosið á 
Fimmvörðuhálsi.

www.landsbjorg.is þar er að finna hnit fyrir 
ökuleið yfir Mýrdalsjökul.

www.almannavarnir.is helstu fréttir af 
gosstöðvum.

Undirbúningur mikilvægur

F L J Ó T S H L I Ð Þórólfsfell

Fyrir hverja: Alla sem eiga fólksbíl eða jeppa.
Hvernig kemst ég þangað: Ekið er sem leið liggur inn 
Fljótshlíðina og áfram undir Þórólfsfell. Mælt er með göngu 
upp á fjallið, sem er þægilegt og viðráðanlegt fyrir alla. Þeir 
sem eru á jeppum geta ekið áfram, til dæmis að Einhyrningi.
Hvenær er best að fara: Best er að skoða gosið í ljósaskipt-
um og eftir að myrkur er skollið á, í dagsbirtu sést ekki mikið 
úr þessari fjarlægð.
Útbúnaður: Þó að ferðast sé í bíl er mælt með því að allir 
séu vel klæddir og með nesti. Mikil umferð hefur verið á 
þessum slóðum á kvöldin og gera má ráð fyrir að umferðin 
gangi hægt.
Tími: Frá Hvolsvelli er um það bil 40 mínútna akstur að 
Þórólfsfelli. Um klukkutíma tekur að ganga á fjallið.

Fljótshlíðin - Þórólfsfell

Sólheimajökull Gönguleið á 
Fimmvörðuháls

Þ Ó R S M Ö R K
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Leiðir til að skoða eldgosið á 
Fimmvörðuhálsi um páskana
Eldgosið á Fimmvörðuhálsi hefur kveikt löngun í mörgum til að fara og sjá það með eigin augum. Fólk er hvatt til að skoða veður-
spá áður en lagt er upp og fylgjast með fréttum af gangi gossins. Hægt er að nálgast gosið eftir nokkrum miskrefjandi leiðum.

HEIMILDIR: FERÐAFÉLAGIÐ ÚTIVIST, FERÐAFÉLAG ÍSLANDS OG ALMANNAVARNIR ÍSLANDS

Hluthafafundur Exista hf. 
9. apríl 2010

EXISTA hf. ı Ármúla 3 ı 108 Reykjavík ı Sími 550 8600

Hluthafafundur Exista hf. verður haldinn föstudaginn 9. apríl 2010 í höfuð-
stöðvum félagsins að Ármúla 3, 5. hæð, Reykjavík, og hefst fundurinn kl. 10:00.

Dagskrá:

1. Tillögur til breytinga á samþykktum Exista hf.:

  Breyting á 1. mgr. 15. gr. um að að stjórn félagsins skuli skipuð allt að 
  fimm mönnum. Skulu þeir kosnir árlega á aðalfundi, til eins árs í senn. 

2. Kosning stjórnar.
3. Önnur mál.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn 
félagsins skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti 
fimm dögum fyrir upphaf hluthafafundar. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig 
hafa gefið kost á sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk 
nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, 
önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal 
einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila 
félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Stjórn 
félagsins skal yfirfara tilkynningar þeirra sem kost á sér gefa til stjórnar og 
gefa viðeigandi aðilum tækifæri, á sannanlegan hátt, til þess að leiðrétta 
ágalla á tilkynningu innan ákveðins tíma, sem skal ekki vera lengri en 24 
klukkustundir. Ef ekki er bætt úr ágöllum á tilkynningu innan tilsetts 
tímamarks, mun stjórn félagsins ákveða um gildi framboðsins. Mögulegt er 
að bera ákvörðun stjórnar félagsins upp á hluthafafundi sem hefur úrslitavald 
um gildi framboðs til stjórnar félagsins.

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á hluthafafundi skulu vera komnar í 
hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir hluthafafund.

Fundargögn verða afhent á fundardegi frá kl. 09:30 á fundarstað.

Reykjavík, 31. mars 2010

Stjórn Exista hf.
HRAUNFOSS Náttúruöflin eiga það til að láta mennina virka smáa og var mannfólkið sem gekk um 
Fimmvörðuháls í gær agnarsmátt hjá þessum mikilfenglega hraunfossi. Samkvæmt upplýsingum frá Veð-
urstofu Íslands urðu litlar breytingar á gosinu í gær. Ágætt veður ætti að verða til að skoða gosið í dag. Í 
byggð nærri gosinu er spáð hita frá núll gráðum að mínus sjö, heiðskíru og allt að tíu metrum á sekúndu.

Fimmvörðuháls

Þórsmörk -  Morinsheiði
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GottKort er nýtt alþjóðlegt 
greiðslukort sem veitir þér 
fjölbreyttari afsláttarkjör og 
meira úrval tilboða en önnur kort 
... sem er gott.

Sæktu um á www.gottkort.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Í ýmsum tungumálum eru til 
orð og orðtæki sem merkja 

einhvern óákveðinn og óljós-
an tíma sem er einhvers stað-
ar afskaplega langt í burtu. Í 
íslensku er t.d. talað um það 
ár þegar jólin ber upp á páska. 
Ágústus keisari talaði stundum 
um það á sínum tíma að eitthvað 
gerðist „á hinum grísku kalend-
um“ eða hann vildi fresta ein-
hverju „til hinna grísku kalenda“ 
(„ad kalendas graecas“, eins og 
keisarinn sagði), en „kalendur“ 
voru rómverskur hátíðisdagur, 
fyrsti dagur hvers mánaðar, sem 
var ekki við lýði í Grikklandi 
og því aldrei haldinn hátíðlegur 
þar. Þetta orðtak hefur svo varð-
veist í frönsku og er þar nokkuð 
algengt, en Frakkar hafa bætt 
öðrum við mjög svipaðrar merk-
ingar. Tala þeir t.d. um að eitt-
hvað muni gerast á „messudegi 
hins heilaga Glinglinusar“, en 
þótt nafn þessa dýrlings heyrist 
oft í daglegu tali manna virðist 
hann hvergi vera skráður á dýrl-
ingatal hinnar kaþólsku kirkju 
og messudaginn er heldur ekki 
að finna í almanakinu hversu 
vel sem að er leitað. Svo vitna 
þeir gjarnan til „vikunnar með 
fimmtudögunum fjórum“ og er 
sennilega nokkuð langt að bíða 
þess hlaupárs sem verður lengt 
svona rausnarlega. Loks má 
nefna að Frakkar telja stundum 
að eitthvað muni gerast þegar 
„hænurnar fá tennur“, en á því 
kunna dýrafræðingar sennilega 
betri skil en ég.

Þetta kemur mér stundum í 
hug þegar fréttir berast af þeirri 
skýrslu um Hrunið sem rann-
sóknarnefnd Alþingis vinnur 
nú ötullega að. Væri ekki mikill 
hagur fyrir nefndarmenn ef þeir 
byndu sig ekki við lagamál held-
ur notfærðu sér alla þá mögu-

leika sem felast í tungumálinu, 
orðtækjum þess og öllum þeim 
þýðingarlánum sem völ er á? Þá 
slyppu þeir við að þurfa að end-
urtaka í sífellu á eins álappaleg-
an hátt og raun ber vitni að birt-
ing þeirrar skýrslu sem svo mjög 
er beðið eftir muni enn frest-
ast um eina viku, tvær vikur, 
fram að næstu mánaðamótum, 

fram í miðjan næsta mánuð, og 
þar fram eftir götunum, eins og 
segir í tilkynningum sem allir 
eru orðnir dauðleiðir á að heyra 
og taka með æ meiri tortryggni. 
Þá gætu þeir komið með alveg 
bitastæðar skýringar á töfinni 
sem allir hlytu að taka alvarlega. 
Þeir gætu t.d. sagt – og eitt úti-
lokar engan veginn annað held-
ur er hægt að nota skýringarnar 
allar hverja á eftir annarri eins 
lengi og þurfa þykir:

„Ákveðið hefur verið að birta 
skýrsluna daginn þegar alþingis-
menn eru að búa sig undir tvöfalt 
hátíðahald árið sem jólin ber upp 
á páska, svo þeir geti lesið hana 
léttir í lund og meðtekið í rétt-

um anda. Hún verður bundin inn 
í líki konfektkassa svo auðveld-
ara verði fyrir þingmenn að láta 
hana ganga sín á milli í þingsal.“

„Til að sýna samstöðu með 
Grikkjum sem eiga í svipuðum 
erfiðleikum og við Íslending-
ar og eru einnig að setja saman 
rannsóknarskýrslu um málið 
hefur verið talið rétt að birta 
báðar skýrslurnar samtímis á 
hinum grísku kalendum. Þess 
vegna verður hún einnig prentuð 
á grísku höfðaletri og með bús-
trófedon.“

„Til að auðvelda fyrir viðræð-
ur um aðild Íslendinga að Evr-
ópusambandinu og fá góðvild 
Evrópuþjóðanna, þannig að þær 
bjóði okkur upp á góða og hag-
stæða skilmála, verður skýrslan 
birt á messudegi hins ginnhelga 
Glinglinusar, sem er almennur 
frídagur í álfunni og helgaður 
sívaxandi Evrópusamstarfi.“

„Þar sem skýrslan er nú þegar 
orðin níu bindi, sem eru hvert 
um sig upp á 2.000 blaðsíður 
fyrir utan viðauka, og úr henni á 
enn eftir að teygjast, er augljóst 
að íslenskur almenningur þarf 
að fá drjúgan tíma til að lesa 
hana og meðtaka og sporðrenna 
öllum þeim ógrynnum upplýs-
inga sem hún hefur að geyma. 
Því er nú talið rétt að bíða með 
birtingu fram í viku hinna fjög-
urra fimmtudaga.“

„Búast má við því að skýrslan 
verði lesin og rannsökuð í þaula, 
vafalaust verður hún einnig 
fyrir nagandi gagnrýni. En allar 
slíkar umræður eru mjög til 
skilningsauka fyrir Íslendinga 
og munu leiða þá í allan sann-
leika um það í hvaða sósu þeir 
voru étnir. Til að auðvelda fyrir 
því hefur nú verið ákveðið að 
fresta birtingu þangað til hæn-
urnar verða búnar að fá tennur.“

Heilagur Glinglinus 

Tafir 
EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG |

UMRÆÐAN
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir skrifar um 
þróunarstyrki leikskólaráðs

Nýlega fengu 16 leikskólar Reykjavík-
urborgar afhenta þróunarstyrki leik-

skólaráðs. Mikil sátt er í leikskólaráði 
um að skera ekki niður þessa mikilvægu 
styrki sem veita skólunum tækifæri til að 
vinna með nýjar hugmyndir, auka sam-
starf á milli leikskóla, hefja samstarfs-
verkefni og stunda rannsóknir. Sumir telja að slík-
ir sjóðir geti beðið á meðan það versta gengur yfir 
í efnahagslífinu en það getur verið afar dýrkeypt. 
Ekki þarf alltaf fjármagn til að skólaþróun eigi sér 
stað en í mörgum tilfellum er nauðsynlegt að veita 
starfsfólki stuðning til að hittast, gera tilraunir og 
tengjast.

Á síðastliðnum tveimur árum hefur umhverfi 
leikskóla, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, 
gengið í gegnum miklar öfgar. Fyrir hrun beindust 
öll spjót að leikskólum vegna manneklu, lokana og 
biðlista. Vegna manneklu var lítill tími til þróun-
ar skólastarfs því öll orkan fór í að leita að starfs-
fólki. Atvinnulífið lét í sér heyra og foreldrar voru 
undir miklum þrýstingi og unnu mikið frá börnum 

sínum. Nokkrum vikum eftir hrun bank-
anna fylltust leikskólarnir af starfsfólki, 
ró færðist yfir starfsemina og foreldr-
ar áttu fleiri samverustundir með börn-
um sínum. Starfsfólk á auðveldara með 
að vinna verkefni fyrir skólastigið þegar 
starfsmannahald er stöðugt og gott. Við 
tóku annars konar krefjandi verkefni sem 
fólu í sér samstarf og samvinnu foreldra, 
starfsmanna og borgaryfirvalda til að 
stuðla að hagræðingu í 10 milljarða króna 
leikskólakerfi.

Á þessu kjörtímabili hafa leikskólar þannig 
þurft að glíma við afar ólíkt ytra umhverfi. Alltaf 
er umhverfi barnsins, nám þess og umönnun, það 
sem allir leitast við að tryggja að sé til fyrirmynd-
ar. Samkvæmt skoðanakönnunum eru foreldrar 
himinlifandi með leikskólana og börnin læra meira 
en við fullorðna fólkið getum ímyndað okkur. Þessi 
þjónusta og námsþróun leikskólabarna er aðeins 
tryggð til framtíðar með öflugu faglegu starfi í 
skólunum. Slíkt er nauðsynlegt að styðja við. Skól-
arnir þurfa tækifæri og tíma til að skoða og end-
urskoða og prófa eitthvað nýtt – allt með það að 
markmiði að hvert og eitt leikskólabarn blómstri.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Mikilvægir styrkir 

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR 

Búast má við því að skýrslan 
verði lesin og rannsökuð í 
þaula, vafalaust verður hún 
einnig fyrir nagandi gagnrýni. 

Upptekinn 
Matthías Imsland, stjórnarformaður 
Fjölskylduhjálpar Íslands, trúir því 
ekki að Ásgerður Jóna Flosadóttir hafi 
dregið þá sem leita til samtakanna í 
dilka eftir þjóðerni. Hann hafi þó ekki 
náð að kynna sér viðtal við Ásgerði 
Jónu í Fréttablaðinu, þar sem hún 
sagðist hafa tekið alla Íslendinga 
fram fyrir í röðinni. Matthías telur 
að um misskilning hljóti að vera að 
ræða. „Menn spá ekkert í þjóðerni 
hjá Fjölskylduhjálpinni,“ segir 
hann.  Mikið má stjórnarformaður 
Fjölskylduhjálparinnar vera upp-
tekinn, ef hann getur ekki einu 
sinni kynnt sér mjög alvarlegar 
ásakanir í garð stofnunarinnar.

Annað viðmót
Mælirinn er fullur, sagði Þorsteinn 
Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, á 
árshátíð fyrirtækisins á dögunum. Átti 
hann við framkomu ríkisstjórnarinnar 
við útgerðarmenn. „Við munum láta í 
okkur heyra á annan hátt hér á landi 
en áður,“ bætti hann við. Ekki er vitað 

með hvaða hætti útgerðarmenn 
láta heyra í sér næst – en hver 
veit, kannski verða þeir kurteisir 
og prúðmannlegir.  

Hver er Hannes?
Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson leikur 
sér með gríska 
goðafræði í pistli 

á Pressunni. Að hans mati var Davíð 
Oddsson í hlutverki Kassöndru í 
aðdraganda hrunsins, en Kassandra 
var dæmd til að sjá allt fyrir en enginn 
trúði henni. Ingibjörg Sólrún var hins 
vegar Pandóra, sú sem lauk upp kistu 
sinni og sleppti lausri alls kyns óáran. 
En hver var þá Hann-
es, hægri hönd 
Davíðs? Kannski 
hin málglaða Ekkó 
– sem var ókleift 
að segja nokkuð 
annað en það 
síðasta sem hún 
heyrði.  

bergsteinn@

frettabladid.is
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DW743
Vinsælasta veltisögin 
frá DeWalt
Afl: 2000 W
Blaðstærð: 250 mm

124.900 kr. (með VSK)

Allt veltur 
á söginni!

Þ
eim sem láta sig jafnrétti kynjanna varða þykir oft sem 
baráttan sækist seint. Og ekki bara seint því ýmis teikn 
eru um að það sem ætti að ganga áfram virðist fara aftur 
á bak. 

Dæmi um þetta er að svo virðist sem staðlaðar og gam-
aldags kynjaímyndir séu jafnvel sterkari nú en þær voru fyrir svo 
sem áratug. Klámvæðingin sem hefur orðið í vestrænu samfélagi 
ýtir undir þessar gömlu kynjaímyndir þar sem karlinn er gerand-
inn, sá sem valdið hefur, og konan fyrst og fremst andlag í höndum 
hans, ekki vitsmunavera með frjálsan vilja og þarfir. 

Það er kunnara en frá þurfi að segja að langt er í land að launajafn-
rétti náist og í áhrifastöðum flestum hallar mjög á hlut kvenna. 

Skref fram á við í átt til kynjajafnréttis er ótvírætt að hlutfall 
kvenna í sölum Alþingis hefur aukist til muna. Undir lok síðasta 
þings höfðu þó nokkrar konur tekið sæti á þingi í stað karla sem 
hætt höfðu þingmennsku þannig að kynjahlutfallið hafði jafnast 
verulega miðað við 31 prósent sem var hlutur kvenna á þingi eftir 
kosningarnar 2007. Eftir kosningarnar sem fram fóru fyrir 11 mán-
uðum er kynjahlutfall á Alþingi Íslendinga hærra en nokkru sinni 
fyrr þegar 43 prósent þingmanna eru konur.

Ætla má að bein tengsl séu milli kynjahlutfalls í þingsölum og 
þeirra mikilvægu skrefa sem stigin hafa verið í átt til kynjajafn-
réttis í lagasetningu undanfarið ár. 

Fyrsta skrefið var samþykkt á breytingu á almennum hegning-
arlögum þar sem kaup á vændi eru gerð refsiverð. Fyrsti flutnings-
maður þess frumvarps var stjórnarþingmaðurinn Atli Gíslason.

Annað skrefið var samþykkt breytingatillögu minnihluta við-
skiptanefndar á frumvarpi til laga um hlutafélög og einkahlutafélög 
sem varðaði hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja.

Þriðja skrefið var svo samþykkt laga um breytingu á lögum um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald en þar var um að ræða 
þingmannafrumvarp þar sem fyrsti flutningsmaður var stjórnar-
andstöðuþingmaðurinn Siv Friðleifsdóttir. 

Í frétt Fréttablaðsins af samþykkt frumvarps Sivjar lét hún þau 
orð falla að sér þætti sem ferskur blær kynjajafnréttis léki nú um 
Alþingi. Sömuleiðis sagði hún að sér fyndist lýðræðislegri áherslur 
einkenna starf þingsins og að þingið væri farið að taka af skarið 
gagnvart framkvæmdavaldinu. Sem dæmi nefndi hún að ákvæðið 
um kynjakvóta hefði ekki verið í upphaflegri gerð frumvarps til 
laga um hlutafélög og einkahlutafélög heldur bæst við í meðförum 
þingsins. „Þingið er að efla sig, að taka svona róttæka stefnu í jafn-
réttismálum,“ sagði Siv í samtali við blaðið.

Breytingar á lögum sem lúta að jafnrétti kynjanna eru ævinlega 
umdeildar. Svo hefur einnig verið um þær þrjár lagabreytingar sem 
hér er getið. 

Jafnréttissinnar fagna þó flestir að löggjafinn skuli hafna þeirri 
birtingarmynd kynbundins ofbeldis sem vændi og nektardans eru. 
Sömuleiðis stuðningi löggjafans við að auka jafnræði kynja í stjórn-
um fyrirtækja.

Alþingi hefur samþykkt þrenn lög á tæpu ári 
sem öll eru lóð á vogarskálar kynjajafnréttis.

Þrír mikilvægir 
áfangar

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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UMRÆÐAN
Katrín Jakobsdóttir skrifar um 
háskóla

Um allan heim er nú mikið rætt 
um hlutverk háskóla í nútíma-

samfélagi, stjórnun þeirra og 
hvernig tryggja megi akademískt 
frelsi, framfarir í kennslu og rann-
sóknum og gildi þeirra fyrir sam-
félagið almennt.

Nú þegar kreppir að í öllum 
hinum vestræna heimi og skor-
ið er niður í ríkisútgjöldum skipt-
ir meira máli en nokkru sinni fyrr 
að meta stöðu og hlutverk háskóla. 
Sjá má dæmi þess að deildir missi 
fjárstuðning í virtum háskólum í 
Bandaríkjunum og á Bretlandseyj-
um þrátt fyrir að státa af frábær-
um rannsóknum og kennslu, virtum 
fræðimönnum og ánægðum nem-
endum – einfaldlega vegna þess að 
þær skila ekki nægum aukatekjum. 
Þegar slík sjónarmið verða ofan á 
við stjórnun háskóla bendir það til 
þess að yfirvöld hafi misst sjónar 
á því um hvað starf háskóla á að 
snúast.

Á dögunum var haldinn vel sóttur 
ráðherrafundur í Búdapest og Vín 
til að fagna tíu ára afmæli Bologna-
yfirlýsingarinnar og hefja undir-
búning fyrir nýtt evrópskt svæði 
æðri menntunar. Meðal þess sem 
þar var ofarlega á baugi var sam-
félagslegt hlutverk háskóla, hvern-
ig þeir þjóna samfélaginu best 
og hvaða gagn háskólar og æðri 
menntun gerir almennt í samfélag-
inu. Hluti þessarar umræðu snýst 
um að gera fleirum kleift að leggja 
stund á háskólanám af einhverju 
tagi en hún snýst líka um gildismat 
samfélaga og hvernig háskólar taka 
þátt í að móta það gildismat.

Nú liggur fyrir frumvarp mitt um 

opinbera háskóla 
þar sem þetta 
hlutverk opin-
berra háskóla er 
betur skilgreint 
og þar er dregið 
fram með skýr-
ari hætti það 
hlutverk opin-
berra háskóla 
að miðla fræðslu 
til almennings 

og að veita samfélaginu þjónustu í 
krafti þekkingar sinnar. Sú áhersla 
sem hér kemur fram er almennt í 
samræmi við viðtekin sjónarmið 
um hlutverk háskóla í lýðræðis-
ríkjum. 

Annað mikilvægt atriði í hinu 
nýja frumvarpi varðar stjórn-
un háskóla en markmið þess er 
að efla lýðræðislegt stjórnskipu-
lag háskóla. Lagt er til að fulltrú-
um ráðherra í háskólaráði verði 
fækkað en á móti verði fulltrúum 
háskólasamfélagsins fjölgað. Með 
þessu er komið enn betur til móts 
við þau sjónarmið er fram komu við 
setningu laganna á Alþingi um að 
tryggja þurfi fræðilega þekkingu í 
ráðinu. Er þetta í samræmi við þær 
lýðræðishefðir sem tíðkast innan 
opinberu háskólanna og er til þess 
fallið að þeir sem fara með fram-
kvæmdavaldið hafi reynslu og inn-
sýn af starfsemi stofnunarinnar og 
fræðilega þekkingu á þeim fræðum 
sem stunduð eru í háskólanum. Með 
þessu er lagaumhverfið einnig fært 
nær því sem tíðkast í Noregi, Sví-
þjóð og Finnlandi. Þar er gert ráð 
fyrir að meirihluti háskólaráðs sé 
skipaður fulltrúum úr viðkomandi 
fræðasamfélagi. 

Í þriðja lagi er lagt til að það 
verði hlutverk háskólafundar að 
móta sameiginlega vísinda- og 
menntastefnu háskólans en í núver-

andi lögum er eingöngu rætt um að 
fundurinn taki þátt í slíkri stefnu-
mótun. Háskólafundur er í eðli sínu 
lýðræðislegri samkoma en háskóla-
ráð því þar sitja kosnir fulltrúar 
hvaðanæva úr háskólasamfélaginu 
og eðlilegt að hinar stóru línur séu 
lagðar þar en háskólaráð sjái svo 
um útfærslu og framkvæmd stefn-
unnar.

Í fjórða lagi er lagt til að fulltrú-
ar nemenda á háskólafundi verði 
kosnir til tveggja ára í stað eins 
árs áður og er það í samræmi við 
óskir fulltrúa stúdenta. Að lokum 
er lagt til að skýrari greinarmunur 
verði gerður á menntun sem fólg-
in er í endurmenntun og fræðslu til 
almennings annars vegar og hinni 
eiginlegu starfsemi háskóla hins 
vegar að veita æðri menntun er 
leiðir til prófgráðu á háskólastigi. 
Grundvallar munur er á þessari 
starfsemi. Þar sem annars vegar 
er um að ræða heimild háskóla til 
þess að veita endurmenntun gegn 
gjaldi og hins vegar menntun sem 
almenningi stendur til boða að upp-
fylltum skilyrðum um tiltekinn 
undirbúning. 

Þessu frumvarpi er ætlað að 
styrkja lýðræðislegt stjórnskipulag 
opinberra háskóla en standa um leið 
vörð um tengsl háskólanna við sam-
félagið með tveimur utanaðkom-
andi fulltrúum. Þá er skerpt á hinu 
mikla samfélagslega mikilvægi 
háskólanna og hlutverki þeirra 
fyrir samfélagið. Allt rímar þetta 
við þá hugsjón að háskólar megi 
áfram verða hornsteinar í samfé-
lagsgerðinni, frumkvöðlar í þekk-
ingarsköpun og leitinni að viskunni 
um leið og þeir útvegi samfélaginu 
vel menntað fólk því til stuðnings 
og endursköpunar.

 Höfundur er mennta- 
 og menningarmálaráðherra.

Lýðræðislegra stjórnskipulag 

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR 

UMRÆÐAN
Anna Hildur Hildibrandsdóttir 
skrifar um Iceland Airwaves 

Nú í vikunni gerðist það að Ice-
landair, sem stendur að baki 

vörumerkinu Iceland Airwaves, 
gerði samkomulag um að ÚTÓN 
yrði rekstraraðili hátíðarinnar til 
fimm ára. Einhvern veginn hefur 
sá orðrómur komist á kreik að með 
þessu sé verið að ríkisvæða Iceland 
Airwaves. Og fyrirsögn föstudags-
útgáfu Fréttablaðsins, „Iceland 
Airwaves komið í hlýjan faðm rík-
isins“ ýtir undir það. Þetta rímar 
reyndar mjög við það orðspor að 
tónlistarmenn séu á jötu ríkisins 
og mikið ríkisstyrktir. Hér verð-
ur gerð tilraun til að leiðrétta þann 
misskilning. 

ÚTÓN er viðskipta- og mark-
aðsskrifstofa fyrir íslenska tónlist 
sem sett er upp af frumkvæði tón-
listargeirans. Tónlistargeirinn er 
orð sem er notað yfir tónlistarmenn 
bæði höfunda og flytjendur og fyr-
irtæki sem starfa við framleiðslu, 
útgáfu og dreifingu á tónlist. 

Fjárfesting sem skilar 
margföldum arði
Árið 2005 var gerð norræn könn-
un þar sem niðurstaðan varð sú að 
1700 útlendingar sem sóttu hátíðina 
eyddu yfir 300 milljónum í vörur og 
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Af 
þessum 300 milljónum runnu um 70 
milljónir til ríkisins í formi virðis-
aukaskatts. Framlög til Tónlistar-
sjóðs til stuðnings og kynningar á 
íslenskri tónlist námu þá 50 millj-
ónum og hafa dregist saman ár frá 
ári. Virðisaukaskattur af þessum 
eina tónlistarviðburði á einni helgi 
yfir vetrartíma greiddi því öll 
framlög Tónlistarsjóðs, sem rekinn 
er á vegum mennta- og menningar-
málaráðuneytisins, og gott betur. 

Eða ef við setjum þetta í annað 
samhengi þá nema tekjur af þess-
ari einu hátíð nærri öllum þeim 
framlögum sem ríkissjóður greið-
ir árlega í formi listamannalauna 
til höfunda og flytjenda tónlistar. 

Þeim litlu fjárfestingum sem 
veitt hefur verið í stuðning við 
Airwaves hafa því skilað marg-
földum arði fyrir samfélagið. Þetta 
er eitt af fjölmörgum dæmum um 

vel heppnaða 
nýsköpun sem 
skilar sér ríku-
lega til baka í 
samfélagssjóð-
ina.

Ú TÓN hóf 
starfsemi fyrir 
rúmlega þrem-
ur árum og er 
hluti  hennar 
greiddur með 
framlögum frá 

tónlistargeiranum sjálfum. Fasta-
fjárframlag ríkisins er 10 milljón-
ir og er um það gerður sérstakur 
samstarfssamningur. ÚTÓN tekur 
að sér ýmis önnur verkefni sam-
kvæmt öðrum samstarfssamning-
um en staðreyndin er sú að flest 
verkefni sem skrifstofan kemur 
nálægt skapa verðmæti, veltu og 
störf. ÚTÓN er einkaframtak tón-
listargeirans og er í mjög góðu 
samstarfi við ráðuneyti og rík-
isstofnanir. Sem betur fer hefur 
stjórnsýslan áttað sig á því að gott 
er að sækja sérþekkingu og virkja 
þá viðskiptavild sem þegar er til 
staðar í tónlistargeiranum frem-
ur en að reyna að ríkisstýra allri 
slíkri starfsemi. Þessi skilningur 
hefur skapað jarðveg fyrir farsælt 
samband á milli einkaframtaks og 
ríkisframlaga sem skila margföld-
um hagrænum áhrifum. En betur 
má ef duga skal.

Tónlist er arðbær
Í tónlistinni eru tækifærin allt í 
kringum okkur. Efla má tónlistar-
tengda ferðamennsku í kringum 
þær 30 tónlistarhátíðir sem haldn-
ar eru á Íslandi ár hvert. Leggja 
má áherslu á Ísland sem upptöku-
land tónlistar til að fjölga erlend-
um verkefnum í vel útbúnum hljóð-
verum og skoða má það frekar að 
skapa gott umhverfi fyrir höfund-
arréttarfyrirtæki, en tónlistar-
menn hafa margoft bent á þenn-
an valkost. Þetta eru aðeins örfáar 
hugmyndir þar sem auknar fjár-
festingar myndu skapa störf og 
skila margföldum arði í hinn hlýjan 
faðm ríkisins. Vaxtarsprotinn er og 
verður alltaf í mannauði og sköp-
unarkrafti sem einstaklingar og 
einkageirinn leggja af mörkum. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
ÚTÓN.

Iceland Airwaves 
er einkaframtak 

ANNA HILDUR 
HILDIBRANDS-
DÓTTIR

UMRÆÐAN 
Þórdís Rafnsdóttir skrifar um 
bifhjólavettvang

Bifhjólavettvangurinn á Íslandi 
hefur vaxið hratt undanfarin 

ár. Þegar hópar stækka geta þeir 
farið að hafa áhrif á framgang 
mála sem að þeim snúa, til dæmis 
ýmissa hagsmunamála. Til að 
hámarka þau áhrif er mikilvægt að 
hópurinn ákveði með hvaða hætti 
verði best unnið að sameiginlegum 
markmiðum. Það þýðir með öðrum 
orðum að skilgreina skipulagsform 
fyrir vettvanginn. En hverjir eru 
þátttakendur á hinum íslenska 
bifhjólavettvangi? Hvar eru þeir 
staddir á vettvanginum, innan eða 
utan klúbba? Hvernig þátttakendur 
eru þeir? Hvað hafa þeir að leiðar-
ljósi í lífinu og hvernig forgangs-
raða þeir hagsmunamálum sínum? 
Síðast en ekki síst, hvert vilja þeir 
sjá vettvanginn þróast til framtíð-
ar?

Þessum spurningum verður 
svarað í vor þegar greinarhöfund-
ur lýkur meistaranámi sínu í verk-
efnastjórnun við Háskóla Íslands. 
Viðfangsefni lokaverkefnis eru 
bifhjólavettvangurinn, skipulags-
fræðin og netkönnun sem nú stend-

ur yfir. Niður-
staðan felur í 
sér hugmynd 
að skipulags-
formi sem end-
urspeglar hags-
muni, gildi og 
framtíðarsýn 
hins íslenska 
bifhjólaeiganda.

Tilgangur 
þessara greina-

skrifa er að hvetja þá bifhjólaeig-
endur sem hafa verið dregnir í 
úrtak og fengið bréf inn um lúguna 
hjá sér til að taka þátt í netkönnun-
inni. Niðurstaða lokaverkefnisins 
hefur upplýsinga- og þekkingarlegt 
gildi fyrir alla á bifhjólavettvang-
inum og verður til afnota fyrir þá 
sem vilja. Kæri bifhjólaeigandi, 
með því að leggja þitt af mörkum 
styður þú við það að verðmætar 
upplýsingar og þekking líti dagsins 
ljós. Jafnframt tryggir þú að þínar 
skoðanir og viðhorf fái hlutdeild í 
niðurstöðunni. Nú fer hver að verða 
síðastur því netkönnuninni fer að 
ljúka. Leggðu þitt af mörkum og 
taktu þátt með rísandi sól! 

Höfundur er meistaranemi í verk-
efnastjórnun við HÍ. 

Með rísandi sól

Páskaveiði
í Hvammsvík!
Nú ber vel í veiði fyrir stangveiðifólk á öllum aldri, því vertíðin hefst í 

Hvammsvík um páskana. Svæðið verður opið á skírdag, laugardag og 

páskadag á milli kl. 10–18. Við bjóðum veiðikort sem kostar aðeins 1.500 kr., 

gefur inneign upp á fimm fiska og gildir í allt sumar. 

Kíktu í Hvammsvík um páskana og komdu þér í veiðigírinn fyrir sumarið! 

 

Nánari upplýsingar 
í síma 695 5123 
www.hvammsvik.is  |  hvammsvik@itr.is 

Kaffisalan 

opin!

HVAMMSVÍK

ÞÓRDÍS
RAFNSDÓTTIR 
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UMRÆÐAN 
Haukur Arnþórsson skrifar 
um netföng 

Unnið er að þeirri hugmynd hér 
á landi að tekin verði upp örugg 

netföng eða þjóðarnetföng. Það eru 
netföng sem standa í ákveðnu sam-
bandi við kennitölur og nafn ein-
staklinga, þannig að ljóst er hver er 
hvað á netinu þegar þau eru notuð.

Þá er miðað við nýtt fyrirkomu-
lag sem er þannig að netfang er sótt 
til miðlægs staðar á netinu. Upp-
haflega kom sú hugmynd fram frá 
OpenId, sem veitir slíka þjónustu. 
Hér er miðað við að auðkennastaðl-
ar OpenId verði teknir upp hérlend-
is. Þá er netfang sótt til eins mið-
lægs aðila og hægt að nota það á 
öllum vefjum sem styðja staðla 
OpenId, innanlands og erlendis, en 
þeim fjölgar mjög í heiminum. Það 
eru bæði opinberir aðilar og við-
skiptaaðilar.
Þjóðarnetföng yrðu netauðkenni 
sem almenningur getur notað í 
opinberu lífi á netinu í stað þess 
að nota netauðkenni frá vinnustað 
sínum eða frá alþjóðlegu póstþjón-
ustufyrirtæki. Þau má nota í marg-
víslegum tilgangi og meðal annars 
til þess að tengjast opinberum vef-
síðum, opinberum félagsmiðlum 
(social media), ábyrgum fjölmiðlum 
og viðskiptavefjum þar sem komið 
er fram undir nafni og við margs-
konar önnur tilefni.

Með tilkomu þeirra geta opinber-
ir aðilar staðlað og stýrt aðgangi að 
kerfum sínum án þess að semja við 
íslenska vinnustaði eða alþjóðleg 
póstþjónustufyrirtæki um aðgangs-
aðferðir fyrir þau netföng sem 
almenningur hefur nú þegar. 

Kennitalan og þjóðarnetfang
Í rauninni yrðu þjóðarnetföng 
staðgenglar kennitölu í aðgeng-
isstjórnun, en kennitala má ekki 
vera netfang því netþjónustufyrir-
tæki vinna öðruvísi með netföng en 
almenn tölvugögn og kennitalan má 
vera hluti af tölvugögnum, en ekki 
netauðkenni. Fleiri netþjónustuað-
ilar geta tengt netfang við víðtæk-
ari upplýsingar, en ef hún er gögn, 
til dæmis í áhugaefnaskráningu. 
Af þessu leiðir að opinberir aðilar 
á Íslandi munu falla frá því að nota 
kennitölu sem aðgangsauðkenni, en 
nota þjóðarnetfang ef til kemur.

Kennitalan yrði áfram að öðru 
leyti hið óbreytanlega auðkenni 
almennings, en þjóðarnetfanginu 
mætti breyta og hver og einn getur 
valið sér það að vild. Það verð-
ur ekki opinbert og ekki endilega 
skráð í þjóðskrá.
Hugmyndin er að vottunarfyrir-
tækið Auðkenni geti vottað hver er 
hvað fyrir hvaða netauðkenni sem 
er. Það er eðlilegt. Því mun Auð-
kenni geta vottað þjóðarnetfang 
ef almenningur hefur til þess gerð 
skilríki eða lykla frá fyrirtækinu.

Nýr markaður á netinu
Þjóðarnetfang gefur nýja mögu-
leika á þjónustu innlendra aðila við 
einstaklinga á netinu, svo sem við 
gagnavistun og fleira. Öll slík við-
bótarnotkun er óhugsandi ef kenni-
talan er notuð sem netauðkenni, 
því kennitalan er svo viðkvæmt 
auðkenni. Netauðkenni lands-
manna eru flest hjá vinnustöðum 
og alþjóðlegum tölvupóstþjónust-
um, eins og fyrr segir og með þjóð-
arnetföngum gæti myndast nýr 
möguleiki á opnum markaði á net-
inu fyrir íslenska þjónustuaðila. Sá 
markaður mun bæði taka verkefni 
af vinnustaðapósthúsum, opinber-
um aðilum og alþjóðlegum aðilum. 
Þannig gætu verkefni á tölvusvið-
inu flust heim.

Þjóðarnetföng væru ákjósanleg 
fyrir skóla og aðra opinbera þjón-
ustu þar sem eðlilegt er að komið sé 
fram undir nafni. Þá myndi þjóðar-
netfang draga úr rekstri skólamála-
yfirvalda á tölvuþjónustu, en flytja 
hana til óháðra aðila á markaði.

Þá gæti þjóðarnetfang opnað nýja 
möguleika í þjónustu við einyrkja 
og smáfyrirtæki, en flest fyrirtæki 
á Íslandi eru af þeirri stærð.
Hugmyndin er að með tímanum 
komi fram tölvupósthús fyrir þjóð-

arnetfang. Það 
gefur mögu-
leika á því að 
draga stórlega 
úr pappírsnotk-
un í samskipt-
um. Stofnan-
ir og fyrirtæki 
hafa kennitölu 
almennings í 
gögnum sínum 
og hugmyndin 

er að þau geti með litlum kostnaði 
sent bréf á kennitölurnar sem ber-
ist á þjóðarnetföngin. 
Með tilkomu félagsmiðla (social 
media) aukast kröfurnar um að 

komið sé fram undir nafni. Opin-
berir aðilar svo sem sveitarfélög 
eða skólar geta stofnað eigin net-
heima til samræðu og samráðs við 
sitt fólk. Þá er mikilvægt að þeir 
heimar séu aðeins opnir réttum 
aðilum, meðal annars í því skyni 
að búnaðurinn sé ekki notaður í 
vafasömum tilgangi. Kennitalan 
er lykillinn að því að veita og tak-
marka aðgang að félagsmiðlum og 
af því að við viljum ekki nota hana 
beint, þá kemur að hlutverki þjóð-
arnetfangs.

Sameining tveggja heima
Ólíkar áherslur eru ríkjandi vest-

anhafs og í Evrópu varðandi stað-
festingu þess hver er hvað á net-
inu. Bandarísk stjórnvöld sömdu á 
s.l. hausti við netþjónustuaðila um 
að veita notendum sínum aðgang 
að opinberum vefum og votta þá. 
Þar er netfangið lykill að aðgangi. 
Í Evrópu hafa opinberir aðilar 
krafist hærra öryggisstigs, svipað 
og bankarnir og áherslan því verið 
á rafræna skilríkið. En styðja má 
báðar nálganirnar og það er hug-
myndin hér, þjóðarnetfang er í 
takt við bandarísku leiðina og vott-
un frá Auðkenni er á evrópskum 
forsendum. Íslendingar hafa áður 
þurft að sameina ólíkar nálganir 

þessara tveggja markaðsheima.
Á heildina litið er um að ræða 

hugmynd sem hefur mjög marg-
þætt áhrif til hagsbóta fyrir 
Íslendinga. Fyrst og fremst gefur 
hún öllum netfang sem er frá óháð-
um aðila og óháð viðskiptatengsl-
um hans. Líka börnum, unglingum 
og eldra fólki. Þá opnar hún nýja 
félagslega möguleika, möguleika á 
umhverfisvernd, nýja markaði og 
styrkir ábyrga netnotkun. Hún er 
eðlilegt inngrip stjórnvalda í mál-
efni upplýsingatækninnar.

Höfundur er 
stjórnsýslufræðingur.

Örugg netföng 

HAUKUR 
ARNÞÓRSSON

Fermingargjöf 
sem vex Hafðu samband

— Framtíðarbók Arion banka
Framtíðarbók  er góð gjöf frá þeim sem vilja 

leggja traustan grunn að framtíð fermingarbarnsins.

Framtíðarbók er verðtryggður innlánsreikningur sem gefur 

hæstu vexti almennra verðtryggðra innlánsreikninga. 

Innistæðan er laus til úttektar við 18 ára aldur.

Nánari upplýsingar fást hjá þjónusturáðgjöfum í útibúum 
 eða á .

Allir krakkar sem leggja meira en 25 þúsund kr. 
inn á Framtíðarbók fá bol að eigin vali 

úr versluninni Dogma.
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UMRÆÐAN
Úlfar Hauksson skrifar 
um sjávarútvegsmál

Helgi Áss Grétars-
son, sérfræðingur 

við Lagastofnun Háskóla 
Íslands , birti grein hér 
í Fréttablaðinu þann 27. 
mars sl. undir yfirskrift-
inni „Söguskoðun sófaspekinga“. Í 
greininni er Helgi að kenna íslensk-
um „mennta- og gáfumennum“, sem 
hann kallar „sófaspekinga“, lexíu 
varðandi þróun íslenska fiskveiði-
stjórnunarkerfisins. Helgi setur 
ofan í við „sófaspekingana“  fyrir 
skort á almennri þekkingu á þróun 
íslensks sjávarútvegs auk þess sem 
hann segir þá gefa ranga mynd af 
samspili gengisfellinga íslensku 
krónunnar og afkomu sjávarút-
vegsins. Ekki er ætlunin að fara 
nánar út í gagnrýni Helga á „sófa-
spekingana“. Hins vegar er augljóst 
að upprifjun Helga á handstýrðri 
hagstjórn fortíðar með síendurtek-
inni rússíbanareið gengisfellinga 
íslensku krónunnar er ekki neinum 
bjóðandi; hvorki einstaklingum né 
fyrirtækjum hvort heldur sem er til 
sjávar eða sveita. Grein Helga und-
irstrikar því hina hrópandi þörf 
fyrir stöðugleika í efnahagsmálum 
til framtíðar. Til að slíkt geti orðið 
þarf að taka upp annan gjaldmiðil. 
Flestir gera sér grein fyrir þessari 
staðreynd og  jafnframt því að eini 
gjaldmiðillinn sem kemur til greina 
er evra. Auk þess gera flestir sér 
grein fyrir því að evra fæst ekki 
nema með aðild að ESB. 

Áskorun Helga Áss
Helgi telur að það „væri þarft verk 
fyrir marga sófaspekinga íslenskr-
ar menntaelítu að kynna sér sögu 
íslenskrar fiskveiðistjórnar betur 
og bera hana t.d. saman við þróun 
fiskveiðistefnu Evrópusambands-
ins frá árinu 1983. Sé það gert af 

bærilegri sanngirni sést 
hversu stoltir Íslendingar 
geta verið af sínu fiskveiði-
stjórnkerfi“. 

Eflaust er það rétt hjá 
Helga að margur „sófa-
spekingurinn“ mætti kynna 
sér sögu og þróun íslensks 
sjávarútvegs betur. Í fræði-
störfum sínum hefur Helgi 
gert það og komist að niður-

stöðu um ágæti þess kerfis sem við 
búum við í dag og er ekkert nema 
gott um það að segja. Við lestur 
greinar Helga hnaut ég hins vegar 
um þá áskorun að bera saman sögu 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfis-
ins og stefnu ESB með „bærilegri 
sanngirni“. Fullyrt er að saman-
burðurinn sýni yfirburði Íslend-
inga umfram aðra við fiskveiði-
stjórnun.  

Nú vill svo til að undirritað-
ur hefur unnið rannsókn þar sem 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið 
er borið saman við sjávarútvegs-
stefnu ESB með hugsanlega aðild í 
huga. Ljóst má vera að sjávarútveg-
ur í ESB glímir við mikinn vanda. 
Jafnframt er ljóst að það er eins 
konar íþrótt á Íslandi að tala af létt-
úð og vanþekkingu um sjávarútveg 
í ESB. Þær aðstæður sem sjávar-
útvegur í ESB býr við eru með allt 
öðrum og ósambærilegum hætti en 
hér á Íslandi. 

Ósambærilegar aðstæður 
Í samanburði við ESB, þar sem 
fiskveiðilögsögur skarast undan-
tekningalaust og fiskistofnar eru 
sameiginlegir, má með „bærilegri 
sanngirni“ segja að fiskveiðistjórn-
un á Íslandi fari fram í einangruðu 
fiskabúri. Fullyrða má að ef ekki er 
hægt að ná góðum árangri við fisk-
veiðistjórnun á Íslandi, þar sem 
flestir okkar helstu nytjastofnar 
eru tiltölulega staðbundnir, er það 
hvergi hægt. Strandríki ESB búa 
við gerólíkar aðstæður og úrlausn-
arefni af allt annarri stærðargráðu 

auk þess sem sjávarútvegur er rek-
inn með gerólíkum formerkjum af 
augljósum efnahagslegum ástæð-
um. Af landfræðilegum ástæðum 
fer fiskveiðistjórnun í ESB að hluta 
til fram á alþjóðlegum vettvangi 
sambandsins – aðstæður leyfa ein-
faldlega ekki annað. Þar er t.d. 
tekinn sameiginleg ákvörðun um 
hámarksafla sem er úthlutað til 
strandríkja sem síðan geta stuðst 
við hvaða kerfi sem er við upptöku 
aflans. Dæmi eru um afbrigði við 
íslenska kvótakerfið hvað það varð-
ar. Þrátt fyrir ýmsa annmarka sam-
eiginlegu sjávarútvegsstefnunnar, 
og „sófaspeki“ margra gáfumanna, 
er algjörlega útilokað að stjórna 
fiskveiðum alfarið frá einstaka 
strandríki – slíkt yrði einfaldlega 
ávísun á allsherjar þorskastríð. Það 
er því algjör misskilningur að sam-
eiginleg sjávarútvegsstefna ESB sé 
rót alls hins illa í evrópskum sjáv-
arútvegi. Málið  er mun flóknara en 
svo og fullyrða má að staðan væri 
síst betri hefðu menn ekki vettvang 
ESB til að ráða ráðum sínum. 

Söguleg þróun og sanngirni
Íslenska kvótakerfið hefur knúið 
fram hagræðingu í sjávarútvegi á 
ýmsum sviðum. Sé hins vegar litið 
til þess afla sem við Íslendingar 
tökum úr sjó í dag, eftir áratuga 
kvótakerfi, má hins vegar efast um 
ágæti kerfisins sem fiskveiðistjórn-
unartæki. Undirritaður gerir sér 
hins vegar fulla grein fyrir því að 
hér er um flókið samspil stjórnun-
ar og umhverfisaðstæðna að ræða. 
En hverju sem því líður þá má með 
„bærilegri sanngirni“ segja að 
íslenska „fiskabúrið“ sé í veiga-
miklum atriðum fullkomlega ósam-
anburðarhæft við þann flókna veru-
leika sem hafsvæði ESB býður upp 
á. Það vita þeir sem hafa kynnt sér 
sögulega þróun fiskveiða og fisk-
veiðistjórnunar á Íslandi og í ESB.
Höfundur er stjórnmálafræðingur 

og togarasjómaður.

„Sófaspeki“ sjómanns

UMRÆÐAN
María Hjálmtýsdóttir skrifar 
um vörumerki

Þann 23. mars sl. birtist í Frétta-
blaðinu grein eftir Henrik Bill-

ger, forstjóra fyrirtækisins Santa 
Maria AB í Svíþjóð sem hann skrif-
aði vegna viðtals sem tekið var 
við mig í blaðinu nokkrum vikum 
fyrr. Í stuttu máli fjalla skrifin 
um kröfur fyrirtækis Henriks um að hætt verði að 
nota nafnið Santa María á veitingastað við Lauga-
veg 22a. Henrik hefur grein sína á því að lýsa því yfir 
að Íslendingar muni vinna sig út úr kreppunni (takk 
fyrir það). Í framhaldi af því útskýrir hann mikil-
vægi laga um vörumerki og hvernig vörumerki og 
viðskiptavild eru byggð upp. Því næst rekur hann í 
stuttu máli sögu fyrirtækisins sem hann er í forsvari 
fyrir og áður en hann lýkur skrifum sínum á óskum 
um að íslenskum fyrirtækjum megi vegna vel erlend-
is (takk fyrir það líka), sakar hann mig um að ljúga. 

Herra Henrik er forstjóri stærsta kryddfyrir-
tækis Svíþjóðar sem m.a. selur vörur undir nafn-
inu Santa Maria Tex-Mex. Fyrirtækið heitir Santa 
Maria AB. Þeir eiga nafnið skráð víðsvegar í Evrópu 
og hér á Íslandi eiga þeir skráningu í flokkum sem 
tengjast pakkamat, sósum, kryddi og þessháttar og 
við höfum engin áform um að hrufla við þeim rétti 
þeirra eða reyna að græða á viðskiptavild þeirra og 
orðstír í tengslum við Tex-Mex vörurnar. Það að eiga 
nafn og vörumerki skráð í ákveðnum flokkum úti-
lokar ekki aðra frá því að mega skrá svipað nafn í 
öðrum flokkum svo lengi sem notkun á nafninu veld-
ur ekki ruglingi. Ég á enn þá eftir að hitta einhvern 
sem hefur látið sér detta í hug að rugla veitingastaðn-
um á Laugavegi við krukkurnar og pakkana í Bónus 
og fleiri verslunum. Ég vona af öllu hjarta að enginn 
rugli þessu saman, enda liti ekki vel út fyrir okkur ef 
fólk teldi okkur byggja matseld okkar á tilbúnum Tex-
Mex pakkamat sem hver sem er getur keypt úti í búð. 

Svo ég svari nú líka ásökun Henriks um að segja 
ekki satt og rétt frá langar mig í stuttu máli að rekja 
forsögu þessara deilna sem hér eiga sér stað. 

Í mars árið 2008 opnaði ég ásamt maka mínum lít-
inn veitingastað við Laugaveg. Nafnið Santa María 
– bístró, völdum við sem tilvísun í allar þær Maríur 
sem okkur tengjast, og eru þær ófáar mæður okkar, 
formæður og frænkur. Að auki er Santa María þjóðar-
dýrlingur og verndari Mexíkana (eða Mexíkóa fyrir 
þá sem vilja) um allan heim. Okkur datt aldrei í hug 
nokkurskonar tenging við öll þau óteljandi fyrirtæki 

og staði um allan heim sem nota nafnið Santa María, 
nú eða skip Kólumbusar sem sigldi yfir höfin til að 
kaupa krydd og verða ríkur um leið og hann lagði 
undir sig ný lönd fyrir hönd spænska konungsríkis-
ins og níddist á frumbyggjum Ameríku. Skipið Santa 
María, sem hét upphaflega La Gallega, sökk reyndar í 
fyrstu ferðinni, en það er önnur saga.

Rúmu ári eftir að við opnuðum fengum við bréf 
frá lögmannsstofu þar sem okkur var bent á að Santa 
Maria AB ætti nafnið skráð í einhverjum vöru-
merkjaflokkum og að við fengjum vinsamlegast smá 
tíma til að vera svo væn að hætta allri notkun á nafn-
inu. Henrik skrifar að haft hafi verið samband við 
okkur og að þeir hafi vænt þess að ábending þeirra 
leiðrétti misskilning. Þetta hljómar voða vingjarn-
legt en mig langar að spyrja hann á móti hvers vegna 
þeir höfðu ekki bara samband við okkur sjálfir og 
ræddu þetta mál við okkur? Hver sigar hæstaréttar-
lögfræðingum á pínulítið fyrirtæki vegna misskiln-
ings? Ef þið treystuð á samvinnu okkar og velvilja, 
hvers vegna var þá undirliggjandi hótun falin innan-
um illskiljanlegan lögfræðitexta í hverju einasta bréfi 
frá hinum hæstvirtu háfleygu lögfræðingum sem 
höfðu samband við okkur fyrir ykkar hönd? Ef þið 
eruð svona krúttlegt og umhverfisvænt smáfyrirtæki 
sem varð svo stærst og sterkast og þið viljið okkur 
sem erum enn þá og verðum vonandi alltaf lítil, virki-
lega vel, hvers vegna eigið þið ekki bara samskipti við 
okkur eins og eðlilegt fólk? 

Það sem við höfum gert síðan lagabréfin fóru að 
berast er að við höfum fjarlægt nafnið úr gluggum 
staðarins og lokað heimasíðunni vegna þess að í bréf-
unum má lesa að áframhaldandi notkun nafnsins 
muni koma okkur í koll. Svo fengum við nafnið skráð 
í flokki veitingahúsaþjónustu til að fá lagalegan flöt 
fyrir samskiptin, enda engin annarskonar samskipti 
í boði. Þeirri skráningu hefur nú verið andmælt með 
hafsjó af lagatilvísunum og í framhaldi af því höfum 
við ákveðið að gefast upp. Við erum því miður of lítil 
og veikburða til að standa í svona stappi.

Kæri herra Henrik, af hverju hringdirðu ekki bara 
í mig og við hefðum getað leyst þetta á mannlegu nót-
unum? Eða týnast mannlegu nóturnar þegar smáfyr-
irtæki verða stór?

Að lokum langar mig að þakka óskir Henriks um 
velgengni í því sem við erum að gera. Á sama hátt 
óskum við þeim velgengni í þjóðmenningarlega mat-
arbransanum og vonum að þeir haldi áfram að vera 
stærstir og mestir og megi þeir áfram vera næst-
um einir um að prýða Tex-Mex hillur stórmarkaða á 
Íslandi. 

Höfundur er einn eigenda 
Heilagrar Maríu við Laugaveg.

María eða Heilög María 

Einn maður – 
eitt atkvæði 
UMRÆÐAN
Björgvin G. Sigurðs-
son skrifar um kjör-
dæmaskipan

Nýlega mælti ég 
fyrir frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga um 
að landið verði eitt kjör-
dæmi. 21 þingmaður úr 
fjórum flokkum flytur málið og 
er stuðningur við þessar brýnu 
lýðræðisumbætur mikill í öllum 
flokkum og þvert á þá. Það er 
mikill sigur því hér er fyrst og 
fremst um að ræða grundvall-
ar mannréttindi; einn maður 
eitt atkvæði óháð kyni, stétt eða 
stöðu.

Kostir og gallar einstakra 
aðferða við kosningar og skipan 
mála í þeim efnum eru velflest-
um kunnir enda hefur umræðan 
um kjördæmamálið staðið linnu-
lítið áratugum saman. Í skýrslu 
nefndar forsætisráðherra um 
breytingar á kjördæmaskipun 
og tilhögun kosninga til Alþing-
is frá október 1998 er á grein-
argóðan hátt farið yfir kosti og 
galla hinna fjölmörgu valkosta 
sem til sögunnar hafa verið 
nefndir varðandi þessi mál. Er 
til þeirrar skýrslu vísað varð-
andi þau efni.

Kostir þess að landið verði eitt 
kjördæmi eru að mati flutnings-
manna:

1. Fullkominn jöfnuður næst 
milli kjósenda og misvægi 
atkvæða er ekki lengur til stað-
ar.

2. Stjórnmálaflokkar fá þann 
þingmannafjölda sem atkvæði 
þeim greidd segja til um.

3. Þingmenn hafa heildar-
hagsmuni að leiðarljósi í störf-

um sínum en ekki þröng 
kjördæmasjónarmið.

4. Kosningakerfið er 
einfalt og auðskilið.

Til að tryggja virkt 
lýðræði við val fulltrúa 
flokkanna á framboðs-
listum kemur einnig 
til álita að í kosninga-
lög yrðu fest ákvæði í 
þá veru. Má þar nefna 
ákvæði um persónukjör, 

prófkjör stjórnmálaflokka, aukn-
ar heimildir kjósenda við end-
urröðun frambjóðenda á fram-
boðslistum og að vægi þeirra 
breytinga yrði aukið umtals-
vert, hugsanlegt frelsi kjósenda 
til að velja einstaklinga á fleiri 
en einum framboðslista og fleiri 
skyld atriði. Þau álitaefni ber að 
fara yfir og ákvarða við nauðsyn-
lega endurskoðun kosningalaga 
verði frumvarp þetta samþykkt 
og mun boðað stjórnlagaþing án 
efa taka vel á því máli.

Grundvallaratriðið er að með 
því að gera landið að einu kjör-
dæmi og öll atkvæði kosninga-
bærra landsmanna jafn þung er 
stigið stórt skref í mannréttind-
um á Íslandi. Engin haldbær rök 
eru fyrir því að vægi atkvæða 
sé misjafnt eftir búsetu fólks. 
Aðrar leiðir en kosningakerf-
ið eru miklu eðlilegri til þess 
að bæta stöðu einstakra byggða 
til búsetu í þeim. Því telja flutn-
ingsmenn málsins tímabært 
og áríðandi að ráðast í þessar 
breytingar á stjórnarskrá lands-
ins þannig að breytingar þessar 
taki sem fyrst gildi. Með þessu 
er það innsiglað að allir alþingis-
menn vinna að hagsmunum allra 
Íslendinga en eru ekki seldir 
undir þrönga sér- og kjördæma-
hagsmuni.

Landið eitt kjördæmi yrði 
stórt skref í þá átt að byggja upp 
heilbrigðara þjóðfélag úr brot-
um þess gamla, auk þess sjálf-
sagða mannréttindamáls að öll 
atkvæði vegi jafn þungt. Óháð 
nokkru sem tengist stöðu eða 
búsetu fólksins í landinu.

Höfundur er formaður þing-
flokks Samfylkingarinnar.

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

Með þessu er það innsiglað 
að allir alþingismenn vinna 
að hagsmunum allra Íslend-
inga en eru ekki seldir undir 
þrönga sér- og kjördæma-
hagsmuni.

ÚLFAR HAUKSSON

MARÍA 
HJÁLMTÝSDÓTTIR Fagor hitakútar

TB
W

A
\P

IP
A

R 
 •

  S
ÍA

  •
  1

00
81

4

45.900

49.900

56.900

65.900

73.900

82.900

97.900



FERMINGARGJAFIR
MYNDARLEGAR

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.
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MINNISKORT

TILBOÐ     24.990
FULLT VERÐ kr. 29.990

VERÐ      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

Olympus
FE26
Með 12 milljón 
punkta uppl., Face 
Detection, Auto-
focus, Contrast 
Detection, DSP hristivörn, 2.7" LCD skjá, 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm 
linsu, hreyfimyndatöku með hljóði, USB, 19MB 
minni, rauf fyrir xD kort ofl. Fæst í 2 litum.

Casio
EXZ90
Með 12,1 milljón 
punkta uppl., 
EXILIM 4.0, Auto 
BESTSHOT, hristivörn, Face Detection, 3" 
Super Clear LCD breiðskjár, 3x Optical og 4x 
Digital Zoom, HD hreyfimyndataka, YouTube, 
35.7MB minni, kortarauf og 230 mynda 
hleðslurafhlaða. Fæst í 5 litum.

Casio EXG1 
EXILIM G
Með 12,1 milljón 
punkta uppl., 
EXILIM Engine 4.0, hristivörn, 3x Optical og 4x 
Digital Zoom, Dynamic Photo/Make-up Mode, 
BESTSHOT, Face Detection, 2.5" TFT skjá, ISO 
3200, hreyfimyndatöku, YouTube, 300 mynda 
Super Life rafhlöðu, 35.7mb minni og korta-
rauf. Höggheld að 2.13 metrum. Vatnsheld. 
Frostheld, C/Dustproof. Fæst í 2 litum.

Olympus
FE4000
Með 12 milljón 
punkta uppl., 4x 
Optical Zoom, 
Intelligent Auto, 
Advanced Face Detection, 2.7" LCD skjá, 
hreyfimyndatöku, sjálfv. ISO 100-1600, Red 
Eye Reduction, Lithium hleðslurafhlöðu, 19MB 
minni, kortarauf ofl. Fæst í 5 litum.

TILBOÐ     114.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

Nikon D3000 
KIT1855DX
Stafræn SLR með 10.2 millj. 
punkta uppl., DX myndflögu með 
Nikon EXPEED, ISO 100 -1600, 
3" LCD skjá, mjög skörpum 
11 svæða sjálfv. fókus, Active 
D-Lighting, skjámynd snýst, 
Stop-motion ofl.

Nikon P100
Með 10.3 
milljón punkta 
uppl., baklýstri 
CMOS-myndflögu,
með EXPEED, 
fjölhæfri NIKKOR 
ED 26x aðdráttarlinsu, ISO að 3200, FHD 
hreyfimyndatöku, 3"hreyfanlegum LCD 
skjá, hreyfiskynjun, makróstillingu, Active 
D-Lighting, 45MB minni, Mini HDMI tengi ofl.

Íslenskur leiðarvísir, Nikon School 
námskeið, taska, 4GB minniskort 
og hreinsiklútur fylgir.

VERÐ      37.990
FRÁBÆRT VERÐ

Olympus MJUTOUGH3000GR
Högg-, vatns- og frostheld MYNDAVÉL með 12 milljóna 
punkta upplausn, 1/2.33 '' CCD myndflögu, 2.7" HyperCrystal 
LCD skjá, 3.6x Optical Zoom, hristivörn, andlitsþekkjara, HD 
hreyfimyndatöku, 5.0 - 18.2 mm linsu, 20 myndformum, 
Auto ISO 50-1600, sv/hv myndum, hleðslurafhlöðu, Magic 
Filters (myndstíll). Tekur SD/SDHC kort.

Olympus
MJU9010
Með 14 milljón 
punkta uppl., TruePic 
III örgjörva, 2.7" 
HyperCrystal II LCD skjá, 10x Optical Zoom, 
Intelligent Auto, hristivörn, andlitsþekkjara, 
10 FPS hraðmyndatöku, hreyfimyndatöku, 
5.0 - 50 mm linsu, Super Macro mode, 
hleðslurafhlöðu, HDMI Type D tengi, 2GB 
innra minni, kortarauf, hleðslurafhlöðu ofl.

HÖGGHELD
VATNSHELD
FROSTHELD

FÆST Í 4 LITUM

FÆST Í 4 LITUM
FÆST Í 7 LITUM

10.2 DX

Casio EXZ33
MYNDAVÉL með 10.1 millj. punkta uppl., 
EXILIM 2.0, BESTSHOT, Face Detection, 
DSP hristivörn, 2.5" TFT LCD skjá, 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm 
linsu, You Tube, 11.4MB minni og rauf fyrir 
SD/SDHC kort. Hleðslurafhl. 230 skot.

TILBOÐ     22.990
FULLT VERÐ kr. 27.990

TILBOÐ      26.990
FULLT VERÐ kr. 34.990

TILBOÐ      17.990
FULLT VERÐ kr. 22.990

VERÐ      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      54.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      59.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      89.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     17.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

TILBOÐ     169.990
FULLT VERÐ kr. 189.990

TILBOÐ     189.990
FULLT VERÐ kr. 199.990

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 139.990

TILBOÐ     149.990
FULLT VERÐ kr. 159.990

Panasonic
DMCFS10
Með 12.1milljón 
punkta uppl., Face 
Detection, LUMIX 
DC VARIO linsu, 5x Optical og 4x Digital Zoom 
linsu með MEGA O.I.S. hristivörn, Sonic Speed 
Auto-Focus, 2.7” LCD skjá, HD hreyfimyndatöku, 
Burst Shooting Mode, 40MB minni, kortarauf ofl. 
310 mynda hleðslurafhlaða. Fæst í 2 litum.

TILBOÐ     49.990
FULLT VERÐ kr. 59.990

Casio EXH10
Með 12.1 milljón 
punkta uppl., EXILIM 4.0, hristivörn, 
Advanced AF fókus, 3" Super Clear LCD breið-
skjá, 10x Optical og 4x Digital Zoom, F3.2 
4.3 - 43.0mm linsu, HD hreyfimyndatöku, 
YouTube, 1000 mynda rafhlöðu, 35.7MB 
minni, kortarauf ofl. Fæst í 2 litum.

Nikon L21
Með 8.0 milljón 
punkta uppl. með 
2,5” LCD skjá, 
NIKKOR 3,6x 
linsu, 3x skerpu, 
EXPEED myndvinnslu,brosstillingu, blikk-
vörn, ISO-1600, 16 umhverfisstillingar, 
hreyfimyndatöku, 19MB minni, rauf fyrir SD 
kort, íslenskum leiðarvísi ofl. Fæst í 2 litum.

Nikon S3000
12 milljón punkta uppl. með 2,7” LCD skjá, NIKKOR linsu, 
4x skerpu, EXPEED myndvinnslu, 4x Optical og 7x Digital 
Zoom, hreyfiskynjun, AF-eltifókus, VR titringsjöfnun, ISO-
3200, 16 umhverfisstillingum, hreyfimyndatöku, 47MB 
minni, kortarauf, USB, ísl. leiðarvísi ofl.

Nikon S4000
Með 12 milljón 
punkta uppl., 3” 
LCD snertiskjá 
(460.000
pixla), NIKKOR linsu, 4x skerpu, EXPEED 
myndvinnslu, 4x Optical og 7x Digital Zoom, 
hreyfiskynjun, AF-eltifókus, VR titringsjöfnun, 
ISO-3200, 16 umhverfisstillingum, HD hreyfi-
myndatöku, 45MB minni, kortarauf, USB, ísl. 
leiðarvísi ofl. Fæst í 4 litum.

Panasonic
DMCGF1K
D-SLR með 12,1 milljón 
punkta uppl., Micro 
4/3 linsum, Venus 
Engine HD, LUMIX 
G VARIO linsu, HD 
hreyfimyndatöku, 3" skjá, 
Burst Shooting, HDMI, USB 2.0, innb. hátalara, 
hljóðnema ofl. Allt að 380 myndir á rafhlöðu.

Olympus
E520DZKIT
SLR með 10 milljón 
punkta uppl., hristi-
vörn fyrir allar 
linsur, Live View, 
Supersonic Wave 
Filter sem eyðir 
ryki, 2,7" LCD HyperCrystal skjá, USB 2.0. 
Tekur CompactFlash og xD kort ofl.

Olympus EP1
D-SLR Compact með 12,3 
milljón punkta uppl., Micro Four 
Thirds linsu, Hi-Speed Live 
MOS flögu, ISO 100-6400, 
TruePic V, Intelligent Auto, HD 
hreyfimyndatöku (1280x720 
-16:9), stereó hljóði, 7x og 
10x stækkun (betri makró fókus t.d.), HDMI mini, USB, Li-Ion 
rafhlöðu ofl. Styður SD/SDHC kort.

EUROPEAN CAMERA
Olympus EP1

2009-2010

Nikon D5000 
KIT1855VR
D-SLR með 10,2 milljón 
punkta uppl., 2.7" LCD 
BriteView Clear Matte Mark 
V skjá, fókuslæsingu, rað-
myndatöku, TTL ljósmælingu,
AVI hreyfimyndatöku, ítarlegri 
lagfæringavalmynd, HDMI út ofl. AF-S DX NIKKOR 18-
55 mm VR linsa, SB400 flass  og Nikon School fylgir.

TRAVEL COMPACT CAMERA
Casio Exilim EX-H10

2009-2010
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EWAN MCGREGOR ER 39 ÁRA Í DAG.

„Það er ekki mitt að reyna að hafa 
áhrif á leikstjórnarstíl leikstjór-

ans. Hann ræður og ég legg ávallt 
traust mitt á hann.“

Ewan Gordon McGregor er skoskur 
leikari sem skaust upp á stjörnuhim-

ininn eftir að hafa leikið Mark Renton 
í Trainspotting sem var frumsýnd árið 

1996. Hann hefur einnig leikið Obi-
Wan Kenobi í nokkrum Star Wars-
myndanna og í hinni geysivinsælu 

Moulin Rouge.

timamot@frettabladid.is

Norræna umhverfismerkið Svanurinn fagnar 20 ára afmæli 
í ár en Norðurlöndin fimm eiga aðild að því. Jafnframt hefur 
Svanurinn náð þeim áfanga að veita 2.000. Svansleyfið og var 
það tölvuframleiðandinn Lenovo sem varð þess heiðurs aðnjót-
andi fyrir að framleiða orkusparandi fartölvur. Fjöldi leyfa 
endurspeglar þó ekki allar Svansmerkingar því undir hvert 
leyfi heyra í sumum tilfellum nokkrar vörur og eru þær í heild-
ina sex þúsund talsins. 

Svansvottun er veitt fyrir vörur eða þjónustu og gerir neyt-
endum kleift að velja kost sem er betri fyrir umhverfið og 
heilsuna. „Strangar kröfur Svansins tryggja að búið er að lág-
marka neikvæð umhverfis- og heilsuáhrif tengd ferli vörunnar 
eins og hráefnis- og orkunotkun, notkun hættulegra efna, með-
höndlun úrgangs og fleira. Það er því alls ekki hvaða vara eða 
þjónusta sem er sem getur fengið vottun og þurfa fyrirtæki 
oft að fara í gegnum miklar breytingar til þess að af því geti 
orðið,“ segir Anne Maria Sparf, sérfræðingur hjá Umhverfis-
stofnun, sem hefur umsjón með Svaninum á Íslandi. Hér á landi 
eru fimm svansleyfi í gangi og munu tvö bætast við þriðjudag-
inn 6. apríl þegar þjónusta Farfuglaheimilisins í Laugardal og 
Farfuglaheimilisins á Vesturgötu hljóta vottun. „Þá erum við 
með tólf aðrar umsóknir í vinnslu en til eru 65 vöru- og þjón-
ustuflokkar sem hægt er að sækja um vottun fyrir. 

Anne Maria segir Ísland töluvert aftar á merinni hvað 
varðar Svansmerkingar heldur en aðrar Norðurlandaþjóð-
ir. „Íslensku leyfin eru heldur fá þó svo að á annað hundrað 
innfluttar Svansmerktar vörur séu á markaðnum. Það hefur 
þó verið talsverð vakning að undanförnu,“ segir hún og vísar 
í fjölda fyrirliggjandi umsókna. „Ég spái því að þetta verði 
næsta stóra bylgjan. Hér hefur verið mikil heilsuvakning og 
fólk hugsar meira um hollan mat og hreyfingu. Það er orðið 
meðvitaðra í matarinnkaupum en næsta skref er að fara að 
huga að öðrum innkaupum.“ En hver er ávinningur fyrirtækja 
af því að sækja um Svansvottun? „Þetta er á meðal tíu sterk-
ustu vörumerkjanna í Finnlandi samkvæmt nýlegri könnun og 
hefur verið sýnt fram á að það sé auðveldara að ná árangri með 
nýja vöru ef hún er Svansmerkt. Svansmerking er því einföld 
leið til að upplýsa viðskiptavini og starfsfólk um góða frammi-
stöðu í umhverfismálum. Þá má til gamans geta að virði merk-
isins er metið á 85 milljónir evra,“ segir Anne Maria. 

Í tilefni afmælisins verður efnt til kynningarátaks sem 
miðar að því að auka þekkingu Íslendinga á merkinu og hvetja 
þá til að taka upplýstar ákvarðanir um innkaup á vörum og 
þjónustu. 14.-22. maí munum við því láta á okkur bera.“

 vera@frettabladid.is

SVANURINN:  20 ÁRA

Mikil vakning

STERKT VÖRUMERKI Anne Maria segir eftirsóknarvert að fá Svansvottun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjartkæri bróðir okkar og mágur

Arngrímur Indriði 
Erlendsson

lést að heimili sínu Klettahrauni 17, Hafnarfirði, 
sunnudaginn 28. mars sl.
 
                           Sigurfljóð Erlendsdóttir
Anna G. Erlendsdóttir   Kristján J. Ásgeirsson
Davíð V. Erlendsson
Vignir Erlendsson    Inga A. Guðjónsdóttir
Steinar R. Erlendsson   Dagrún E. Ólafsdóttir
Erla M. Erlendsdóttir    Ólafur Ö. Gunnarsson

Þakka auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar,

Huldu Guðjónsdóttur
Hólabraut 5, Hafnarfirði.

Guð blessi ykkur öll.

Fyrir hönd aðstandenda,
Haukur Sveinsson.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Ólafur Steinsson
Gullsmára 5, Kópavogi
áður garðyrkjubóndi í Hveragerði,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 24. mars. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
7. apríl kl. 13.00.

Gunnhildur Ólafsdóttir Agnar Árnason
Jóhanna Ólafsdóttir Pétur Sigurðsson
Steinn G. Ólafsson Guðrún Sigríður Eiríksdóttir
Símon Ólafsson Kristrún Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Þingeyri í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi Gíslason

frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. Gísli Eiríkur bjó fyrstu 

æviár sín í Reykjavík en fluttist eftir það vestur til 

Ísafjarðar með foreldrum sínum og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón Hannes, f. 1933, Sigríður

Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

Hjartkær frændi okkar og vinur,

Björn Tryggvi Jóhannsson
bóndi á Stóru-Borg, Húnaþingi vestra,

lést á Heilbrigðistofnuninni Hvammstanga að morgni 
mánudagsins 29. mars. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Þeim sem vilja minnast hans er vinsamlega bent á að 
láta Heilbrigðisstofnunina Hvammstanga njóta þess.

Fyrir hönd frændsystkina og annarra aðstandenda,
Ólöf Hulda Karlsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Sigurlaug 
Þóroddsdóttir
Boðahlein 19, Garðabæ

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut, fimmtu-
daginn 25. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu. Innilegar þakkir til starfsfólks 
Landspítalans.

Bára Andersdóttir Borgar L. Jónsson
Oddur S. Andersson Freyja Jóhannsdóttir
Anna Guðrún Andersdóttir
Guðmundur Andersson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, mamma og 
amma,

Friðrikka Margrét (Gréta) 
Bright 

er látin. 

                                 David Doherty
Diane og Shaun
Kevan og Cathy
Laura og Martin
Laurence og Dorigen
barnabörn og fjölskylda á  Íslandi. 

Irma H. Geirsdóttir

andaðist á Kumbaravogi föstudaginn 19 mars síðast-
liðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Sérstakar þakkir til starfsfólks Kumbaravogs.

Heiðar Alexandersson og fjölskylda.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur, 

Jóhann Eyþórsson 
Lækjarbergi 4, Hafnarfirði, 

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, 
fimmtudaginn 8. apríl kl. 15.00. 

Valdís Þorkelsdóttir 
Anna Jóhannsdóttir Jón Örn Brynjarsson 
Eyþór Kristinn Jóhannsson 
Kristín Þórey Eyþórsdóttir Gísli Þorláksson 
barnabörn og frændsystkini. 

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og 
amma,

Sigríður Ósk 
Kalmannsdóttir
Kirkjuvegi 5, Keflavík

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu.

Linda Rós Sveinbjörnsdóttir Haraldur Hjálmarsson
Hafdís Ósk, Hjálmar, Ingunn María, Sveinbjörn Matthías.

 

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför móður okkar, 

Sigríðar Hildar 
Þórðardóttur 
vélritunarkennara, áður til heimilis 
Sporðagrunni 3, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunardeildar 
Hrafnistu í Reykjavík, H-2.

Guðlaug Ingunn Jóhannsdóttir  Jóhann G. Jóhannsson 
og fjölskyldur.



BÓNUS 
RISAPÁSKAEGG 

HEILT KÍLÓ 

BÓNUS  PÁSKAEGG 

PÁSKAEGG Nr.3 459 kr.    
PÁSKAEGG Nr.4 798 kr. 
PÁSKAEGG Nr.5 979 kr. 
PÁSKAEGG  Nr.6 1298 kr.

MACKINTOSH DÓS 480g

BÓNUS ÍS 2 LTR. SÚKKULAÐI

BÓNUS ÍS 2 LTR. BRAGÐAREFUR

BÓNUS ÍS 2 LTR. JARÐARBERJA

BÓNUS ÍS 2 LTR. VANILLU

AFGREIÐSLUTÍMI
Í VERSLUNUM

BÓNUS UM PÁSKANA



ÞAÐ ER ÓDÝRARA AÐ KRYDDA SJÁLFUR

K.S FROSIÐ LAMBALÆRI K.S FROSIÐ LAMBAFILLET 

K.S FROSINN LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM K.S FROSIÐ LAMBLÆRI Í SNEIÐUM K S FROSIÐ LAMBLÆRI Í SNEIÐUM K S FROSINN LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM

MÓA FERSKUR VEISLUFUGL MEÐ FYLLINGU BÓNUS NÝREYKTUR HAMBORGARHRYGGUR 

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGA BITAR BLANDAÐIR



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Það gekk ekki alveg eftir að sjá 
eldgosið í allri sinni dýrð, en ég 
sá það þó með kíki. Svo komst ég 
líka í fyrstu útilegu ársins,“ segir 
Erna Benediktsdóttir, sem stund-
ar meistaranám í framleiðsluverk-
fræði og stjórnun í Stokkhólmi. 
Erna er stödd í páskafríi á Íslandi 
og hafði hugsað sér að nýta tæki-
færið og skoða eldgosið á Fimm-
vörðuhálsi.

Hópurinn, fjórir fullorðnir og 
einn hundur, lagði upp í ferðalag-
ið síðastliðinn föstudag. „Við ókum 
Fljótshlíðina, að Þórólfsfelli, og 
höfðum meðferðis stjörnukíki og 
venjulegan kíki til að skoða gosið 
úr fjarlægð, enda ekki leyfilegt að 
keyra inn í Þórsmörk. Stemning-
in var mjög góð, bæði hjá okkur 
og öllum þeim sem þarna voru á 
ferð,“ segir Erna.

Um kvöldið komu ferðalangarnir 
að Skógum og komust þá að því að 

tölvan í pallbílnum hafði bilað, lík-
lega sökum þess að farið var yfir 
ár á leiðinni að Þórólfsfelli, meðal 
annars með þeim afleiðingum að 
bremsurnar urðu óvirkar. Hóp-
urinn ákvað því að elda kvöldmat 
og tjalda einu kúlutjaldi sem þau 
gistu fjögur í. Hundurinn Tinni 
lét fara vel um sig í fortjaldinu. 
„Ég var klædd í tvöfalt föðurland, 
íþróttabuxur, ullarbol, tvær mjúk-
ar peysur, ullarpeysu, dúnvesti, 
eyrnaband, vettlinga, tvö pör af 
ullarsokkum og í svefnpoka. Þrátt 
fyrir útbúnaðinn var mér ískalt í 
fjögurra gráðu frostinu, en þetta 
var samt rosalega hressandi,“ 
segir Erna og hlær. „Ég mæli nú 
samt ekki með því að neinn leiki 
þetta eftir nema viðkomandi sé 
mjög heitfengur, sem ég er ekki,“ 
bætir hún við.

Þegar Erna og félagar vöknuðu á 
laugardagsmorgninum komust þau 

að því að allir bifvélavirkjar sem 
þau reyndu að ná í voru í helgarfríi 
og bíllinn því enn óstarfhæfur. Þau 
höfðu ætlað að rölta upp á Fimm-
vörðuháls og skoða gosið, en vildu 
ekki taka þá áhættu að fá ekki 
far til Reykjavíkur þegar niður 
kæmi.

„Við stelpurnar skildum því 
strákana eftir til að hafa áhyggj-
ur af bílnum og húkkuðum okkur 
far í bæinn með indælum manni 
og portúgölskum vini hans. Í bíln-
um ræddum við um fjallgöngur, 
útivist og hversu heppin við erum 
að eiga þetta fallega land, hvað 
sem öðru líður. Í staðinn fyrir að 
sjá eldgosið komst ég í tæka tíð í 
tveggja ára afmæli litlu frænku 
minnar og Ólympíustærðfræði-
verðlauna-afhendingu einnar af 
sex litlu systrum mínum,“ segir 
Erna, sátt við málalokin.

kjartan@frettabladid.is

Mjög kalt en hressandi
Erna Benediktsdóttir, meistaranemi í verkfræði, ætlaði að skoða eldgosið um síðustu helgi ásamt fleir-
um. Þau komust þó ekki lengra en að Skógum þar sem tjaldað var í fjögurra gráðu frosti.

Tölvan í pallbílnum sem Erna og félagar ferðuðust á bilaði á leiðinni að Fimmvörðuhálsi með þeim afleiðingum að bremsurnar 
urðu óvirkar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÖNGVAHÁTÍÐ BARNA  verður haldin klukkan 17 á skírdag í tengslum við Kirkju-

listahátíð í Hallgrímskirkju. Þar koma fram 100 börn úr kórum víðs vegar úr borginni 

ásamt þekktum hljóðfæraleikurum undir stjórn Tómasar Guðna Eggertssonar organista.

Gistiheimili í Kaupmannahöfn 
Herbergi og studioíbúðir
í miðbænum 
sími  0045-2848 8905La Villa 

Sími:  581 2141  -  www.hjahrafnhildi.is

Bókin um

Fimmvörðuháls

Útivist
fæst hjá

Laugavegi 178 • Sími 562 1000
www.utivist.is



Flestir finna fyrir grænum fiðringi þegar 
páskar nálgast og taka forskot á sæluna 
með því að kaupa sér túlípana, hýasintu 
eða páskaliljur í blómabúðum. Frétta-
blaðið skoðaði hvernig hægt er að fegra 

heimilið á einfaldan hátt síðustu daga fyrir 
páska og eru blóm þar í stóru hlutverki. 

Gul blóm, páskaliljur, túlípanar og liljur, 
fara vel í alls kyns ílátum, glösum, krukk-
um, kertastjökum og eins og hér – í 
umbúðum. 

Hýasintur eru æðislegar nokkrar saman 
í mismunandi litum. Stundum er hægt 
að fá sérstaka vasa undir þær en einnig 
mætti notast við rúma kertastjaka.

Í raun þarf ekki sérstakt páskaskraut til 
að gera páskaborðið hátíðlegt. Allt sem 
þarf er blómvöndur í páskalitnum, og 
jafnvel þrjá vendi ef borðið er stórt. 

Þessi skreyting er einfaldari en hún lítur út fyrir að vera. Hér hafa stenslar verið 
notaðir til að mála falleg mynstur á eggin. Slíkir stenslar fást víða í föndurbúðum og 
gaman að nota milda pastelliti á eggin. Svo má setja eggin í eggjabikara eða glös og 
skreyta svo jafnvel með blómum og raða öllu á kökudisk. 

Dásamlegar 
páskaskreytingar

KOLAPORTIÐ  verður opið frá 11 til 17 á skírdag, 

laugardaginn 3. apríl og annan í páskum 5. apríl. 

Lokað er föstudaginn langa og á páskadag.

Eggið átti að vera páskagjöf til keis-
araynjunnar Maríu Fyodorovnu og 
dugði ekkert minna til en skíragull.
Að utan leit eggið út eins og venju-
legt hvítt hænuegg en þegar það var 
opnað kom í ljós eggjarauða úr skín-
andi gulli.

Inni í sjálfri eggjarauðunni var svo 
gullhæna með smaragðsskreytta kór-
ónu. Keisaraynjan varð svo hrifin af 
gjöfinni að Alexander bauð Faber-
gé og mönnum hans að búa til eitt 
egg á ári. Einu skilyrðin sem Alexand-
er setti voru að eggin yrðu öll ein-
stök og  innihéldu óvæntan glaðning. 
Þessi hefð lifði Alexander því þegar 
sonur hans, Nikulás II., tók við stjórn-
artaumunum urðu eggin tvö á ári. Eitt 
fyrir konu Nikulásar, Alexöndru, og 
eitt fyrir móður hans. Eggin urðu allt í 
allt 57 talsins en framleiðslu þeirra var 
hætt eftir byltinguna árið 1918. 

Nítján egg hvíla nú í faðmi rúss-
neska bjarnarins, átta eru glötuð og 
afgangurinn dreifður um söfn og sýn-
ingarsali víða um heim.

Rándýrt páskaegg
ÁRIÐ 1885 FÉKK ALEXANDER III. RÚSSA-
KEISARI GULLSMIÐINN FABERGÉ TIL AÐ 
BÚA TIL MJÖG SÉRSTAKT PÁSKAEGG.

Inni í egginu var eggjarauða úr gulli.

Frekari upplýsingar og skráning á heimasíðu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna eða í síma 587 9999

FJALLALEIDSOGUMENN.IS
 allaleidsogumenn@  allaleidsogumenn.is

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Stuttkápur 
Gallajakkar • Bolir 

Glæsilegar 
     yfi rhafnir

Verð 19.900 kr.

▼
Margar gerðir af búningasilfri. 

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og 
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með 
kvensilfur

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



Ekki þarf að leita langt yfir skammt 
til að finna skemmtilegar og fallegar 
gönguleiðir í nágrenni borgarinnar. 
Ljósmyndararnir og útivistarfólkið 
Anna S. Sigurðardóttir og Tryggvi 
Þormóðsson hafa um árabil geng-
ið á Hengilssvæðinu og hafa tekið 
saman lýsingar á þrettán áhuga-
verðum gönguleiðum á Henglinum. 
Þær eru aðgengilegar á vef Orku-
veitu Reykjavíkur á www.or.is undir 
Umhverfi og fræðsla. Valin var af 
handahófi ein gönguleið og kemur 
lýsing á henni hér fyrir neðan:

Sleggjubeinsdalur - Innstidalur
Erfiðleikastig 2. Tæplega 4 km með 
heita læknum. Í Innstadal er kjörið 
að ganga með börn, gangan er auð-
veld og fjölbreytni dalsins mikil og 
ekki skemmir heitur lækur fyrir.

Leiðin hefst í Sleggjubeins-
dal innan við Hellisheiðarvirkj-
un. Gengið er upp hrygginn milli 
Sleggju og Skarðsmýrarfjalls upp í 
Sleggjubeinsskarð. Að austanverðu 
er öflugt og fagurt hverasvæði sem 
skartar mikilli litadýrð, útsýnið 
eykst með hverju skrefi. 

Uppi í skarðinu er vegprest-
ur sem skiptir leiðum, önnur um 
vesturhlíð skarðsins upp á Vörðu-
Skeggja, hin sem við göngum leið-
ir okkur inn í Innstadal sem er 
innstur Hengladala. Slóðin heldur 
áfram með suðurhlið dalsins sem er 

grasi gróinn og sléttur, girtur fjöll-
um allan hringinn, Hengillinn í allri 
sinni dýrð er til norðurs. 

Til norðvesturs gengur gil upp í 
Hengilinn með tignarlegum kletta-
beltum þar má ganga á Vörðu-
Skeggja þótt ekki sé það stikuð leið. 
Að austanverðu er gróið hraun, þar 
þrengist dalurinn. Lækur rennur 
eftir dalnum sem verður að Hengla-
dalsá og síðar Varmá, lækjarvatnið 
er gott til að fylla á drykkjarílát. 

Í hrauninu er vegprestur sem 
skiptir leiðum, önnur áfram til 
austurs yfir á Ölkelduháls, hin til 
norðurs upp á Vörðu-Skeggja. Ef 
genginn er spotti yfir dalinn inn á 
Vörðu-Skeggja-leiðina, að gömlum 
skála og þaðan niður í gilið aust-
an við skálann, er komið að heit-
um læk, hér er notalegt að skella 
sér í bað eða aðeins fótabað, velja 
má hitastig eftir því hve ofarlega 
er farið.

Gönguleiðir á Henglinum
Á vefsíðu Orkuveitunnar má finna leiðarlýsingu á gönguleiðum á Hengilssvæðinu. Á svæðinu er þéttrið-
ið net göngustíga, samtals um 100 kílómetrar. Stígarnir liggja um stórbrotið landslag og jarðmyndanir.

Náttúran á Hengilssvæðinu er stórbrotin og þar má víða finna merkilegar jarðmynd-
anir.

GÖNGUKLÚBBUR  var nýlega stofnað-

ur í Skagafirði og er opinn jafnt vönum 

göngugörpum sem og tilvonandi 

göngugörpum. www.ganga.is

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Fimmtudaga

VERSLUN / VERKSTÆÐI
Helluhrauni 4     220 Hafnarfjörður

Sími 555 4900

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

Viðgerðir Kæliskápar Reiðhjólagrindur Ferðasalerni Fortjöld

Húsbílaþjónusta og fylgihlutir í ferðalagið

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

Rótor ehf býður upp á viðgerðaþjónustu

á rafbúnaði húsbíla og vagna ásamt

uppsetningu og tengingu á þeim búnaði

sem við seljum á einu besta

þjónustuverkstæði landsins.

Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W

Vatnshitarar
13L gas / 220V
Vatnshitarar
13L gas / 220V
Vatnshitarar
13L gas / 220V

Sólarsellusett í úrvali.Sólarsellusett í úrvali.Sólarsellusett í úrvali.

Afgas og ketilkerfi
Sóthlið
Soot remover

Afgas og ketilkerfi
Vatnshlið
OBWT-3 Organic
OBWT-4 Organic

Þilfar og skrokkur
Navalan rust
Converter
Rust remover

Kjölfesta, sjór
Seaclean
Navalan 402

Eimarar
Liquivap
Descaling liquid

Vélarúmsbotn
Unclean break

Kælivatn véla
NCLT
Colorcooling

Loftkælir
( túrbína )
Air cooler cleaner

Vesturhrauni 1 - 210  Garðabæ
Sími 535 5850 - www.framtak.is

E F N A V Ö R U R

 skipavörur og varahlutaþjónusta

Þrif 
Örhreinsir
Freyðigljái



BÍLAR &
FARATÆKI

Land Rover Freelander II Diesel, 
06/2008 Ekinn 32þús. Ssk, Leður, 
Sóllúga ofl. Verð 5.490.000.- Möguleiki 
á allt að 90% láni.

Subaru Legacy Sedan Sport, 06/2009 
Ekinn 6þús. Ssk, Verð 3.990.000.-

Honda Accord 2.0 Sport, 01/2005 
Ekinn 86þús. Ssk, Verð 1.990.000.- 
Áhvílandi lán 1.000.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

BMW 530i 11/2002 ekinn 116 þ.km 
sjálfsk. Hálfleður Verð 1.990.000.- 
staðgr. Mjög fallegt og gott eintak

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Skráðu þinn bíl núna með mynd á 
bilfang.is ef það gerist þá gerist það 
hjá okkur!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

LINCOLN MKZ. Árg. 2007, nýja útlitið. 
ek. 66 þ.km, BENSÍN, Sjálfsk. TILBOÐ 
ÓSKAST Rnr.127193

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Landcruiser 200 Vx bensín 
12/2007, ssk, ek 37 þkm, einn með 
öllu verð 12.690 þús.

Chevrolet Suburban Lt 7 manna, 
2/2008, ssk, ek 40 þkm, dvd, vel útbú-
inn bíll , verð 8690 þús.

Audi Q7 Quattro 4.2 8/2007, ssk, ek 
40 þkm, vel útbúinn bíll, innfl nýr, verð 
9590 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 35“ 
M/LEÐRI NÝR BÍLL, Raðnr 138054, 
Nýskráður 2/2010, Ekinn 300 KM, 
sjálfsskiptur, Leður - 35“ breyttur - nýr 
bíll - spól og skriðvörn - 17“ felgur 
o.f.l o.f.l glæsilega fallegur bíll - skráð-
ur og tilbuinn í notkun. Ásett verð 
12.390.000 . Er á staðnum upplýsingar 
í sima 6648004 Haukur

Óskum eftir öllum tegunda af ökutækj-
um á skrá hjá okkur og á staðinn vegna 
mikillar sölu! Erum á besta staðnum, með 
mjög mikla umferð, upp við þjóðveg 1.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Bmw X5 4,4i, árg. 10/04, ek.aðeins 
64þús, sjálfsk, 320hö, Hlaðinn auka-
búnaði, Umboðsbíll, einn eigandi, Einn 
sá allra flottasti! Sjón er sögu ríkari, 
Ásett verð 5490þús.kr! Er á staðnum

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

Mitsubishi galant avance 2002. Ek. 
120.000 þús. Leðurrafmagn í sætum. 
Original spoiler kit. Þarfnast smá lag-
færingar. Uppl. í s. 849 9666.

Subaru Impreza árg ‚97, ssk., 4x4, nýsk. 
vetrard. V. 290 þ. Uppl. í s 893 2284.

MITSUBISHI LANCER COMFORT Árgerð 
2004 Ekinn 134 þ.km. ssk, „ Ný tíma-
reim og Ný skoðaður ‚11. Uppl. í s. 
661 8000

VW POLO 1200 basicline Árgerð 2005 
Ekinn 111 þ.km. Sko ‚11. Uppl. í s. 661 
8000

HYUNDAI ELANTRA WAGON / STW 
Árgerð 1999 Ekinn 175 þ.km. SSK, Sko 
‚11 Uppl. í s. 661 8000

Til sölu Skoda Octavia TDI station, 
ssk,disel, nýskr. 27711/07. Ek 39þ,sum-
ar- og vetrardekk,eyðsla ca 5 lítrar pr 
100 km. Verð 2.800þ.Uppl. í S. 898 
6174 Helgi.

Musso 1998 , ek.198.000-,33“dekk,sk.11 
án athugasemda,2.9 TDI,5 gíra,vel með 
farinn. Verð 650.000- Þórarinn s.864 
0984.

VW caddy 8.2006 Diesel tdi 105 hö 
sjálfskiptur 6 hurða ekinn aðeins 33 
þús. km fallegur bíll lítið ekinn ný skoð-
aður 11 verð 2190 Þús. Tilboð 1790 
þús. 691-4441.

Toyota hiace 8-2006 diesel sjálfskiptur 
ekinn aðeins 68 þús km 6 hurða ny 
skoðaður 11 verð 2290 Tilboð 1890 
691 4441.

Til sölu sparibaukur að gerðini Chevrolet 
Matis árg. 2006. Nýleg tímareim og allt 
nýtt í bremsum að aftan. Verð 450 þús. 
Uppl. í síma 860 0886.

M.benz sprinter 313 langur 8.2005 
ekinn aðeins 48 þús km 5 gíra diesel 5 
hurða verð 3690 þús Tilboð 2690 þús 
stgr.691 4441.

Ford 350 lariat 2003 ekinn 111 þús. km 
innfluttur nyr 35“ palllok skigni gróm 
pakki leður ssk verð 2490 Tilboð 1790 
þús. stgr.691 4441.

Toyota aygo 1.0 8.2006 ekinn 85 þús. 
km ný skoðaður 11 spoiler cd fallegur 
bíll verð 1190 þús Tilboð 1060 691 
4441. 

TILBOÐ 1190
Til sölu Grand Caravan 2001 ekinn 84 
þúsund mílur Nýskoðaður 2011, álfelg-
ur og filmur ásett verð 1390 en TILBOÐ 
1.190 þúsund ath skipti, upplýsingar í 
síma 693-5053. ATH Bílinn stendur á 
Bílabankanum S: 588-0700.

 Tilboð 2.390þús - 7 
MANNA

Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð 
20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn 
178.000 og er í toppstandi ásett verð 
er 2.890 þúsund áhvílandi 1250 þús-
und hjá sp fjármögnun ca 33.000 á 
mán, ath öll skipti á ódýrari bíl, TILBOÐ 
2.390 þús. hjóli eða vélsleða. upplýs-
ingar í síma 693-5053. Bílinn stendur á 
Bílabankanum S:588-0700.

Til sölu Citroen Belango er á vsk. no. 
árg. 2005 ekinn 45.000 km. Selst með 
yfirtöku á láni. Uppl. í síma 862 3036.

Toppeintak Mitsubitzi pajero gls. Árg‘99, 
ek 170þ. Diesel/ssk. V. 990staðgr. Kalli 
866 1698.

 250-499 þús.

Sjálfsskiptur 7 manna
Til sölu Dodge Caravan, dökkgrænn, 
árg. ‚97 sk. 11 ek. 168þús sjálfssk. 2,4 
vél. Góð heilsársdekk, filmur og mikið 
endurnýjaður. Verð 550þús Nú 350stgr. 
Uppl. 861 7600

TILBOÐ 350 ÞÚS!!
SKODA OCTAVIA 1,6 árg‘00 ek.150 
þús,5 dyra,með skoðun,ásett verð 550 
þús TILBOÐ 350 ÞÚS!! s.841 8955

SJÁLFSKIPTUR GÓÐUR 
BÍLL!!!

MITSUBISHI GALANT 2,5 V6 ssk.árg‘98 
ek.170 þús,ný skoðaður 2011,góður bíll 
verð 400 þús s.841 8955

Til sölu ww polo árg 03,haldinn gang-
truflunum tilboð uppl á digital@visir.is

 500-999 þús.

TOYOTA YARIS SOL 1300 ‚03 til sölu. 
5 gr. 3 dyra, ekin 104Þ. Ásett 870Þ 
TILBOÐ 750Þ s. 6640368

 Bílar óskast

Sparneytinn bíll óskast
Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 892-1994.

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, 
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 
6744.

Óska e.að kaupa Skoda Octavia 
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

 Jeppar

Til sölu Nissan Almera árg ‚96 1,6 ssk. 
Góður bíll. V-276 Þús uppl í S-8642744

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

 Mótorhjól

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari 
upplýsingar í 824 6600.

 Fjórhjól

Fjórhjól - skipti á bíl
Honda TRX 450 og Honda CRF150 
til sölu. Skoða öll skipti á bíl! S. 845-
5402

 Vélsleðar

Polaris Fusion 900 árg. 2005 ek. 
3000km. Race belti, brúsagrind yfir-
breiðsla. V. 790þ. S. 773 5421.

Skidoo Summit X 800 árg. 07. 144“ 
belti. Team kúppling ofl. ofl. 1590þ 
uppl. 618 5660.

 Kerrur

Innanmál: 203x116x35 cm -heildar-
þyngd 750 kg - burðargeta 600 kg 
- dekk 13“ Páskatilboð kr. 167.000.- 
Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær 
- Sími 421 4037 www.lyfta.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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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„Reykjavík getur
       verið aflið sem 
rífur okkur upp
       úr kreppunni.“
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Réttlátt samfélag er á 
ábyrgð okkar allra
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Velferð og menntun 
á heimaslóð

Öll hverfi skipta 
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Gott borgar-
umhverfi
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Doði er ekki
í boði!
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Bjarni: „Aldraðir“ eru breiður 
hópur í dag. Hér áður fyrr leit 
eldra fólk á sig sem einsleita hjörð 
en núna er staðan gjörbreytt og 
margir telja jafnvel að hið meinta 

„áhyggjulausa ævikvöld“ sé gjör-
samlega ofmetið! Eldri borgarar 
vilja vera virkir þátttakendur í líf-
inu. 
Hanna Lára: Og á næstu áratug-
um fara stórir árgangar eft-
irstríðsáranna á eftirlaun og ald-
urssamsetning í borginni breytist 
gífurlega. Það þarf að mæta þörf-
um þessa fólks til framtíðar. Við 
erum enn með lög um málefni 
aldraðra þar sem „aldraður“ er 
skilgreindur sem „sá sem náð 
hefur 67 ára aldri„ – eina Norður-
landaþjóðin með slík lög. Þekkir 
þú einhvern 67 ára sem telur sig 
aldraðan?
Bjarni: Nei. Er ekki mikilvægast 
að lifa í samfélagi sem við treyst-
um, þar sem við njótum virð-
ingar óháð aðstæðum og höfum 
tækifæri til að vera gerendur í eig-
in lífi ? Það er þetta sem stjórnmál 
snúast um.

Hanna Lára: Það mikilvægasta er 
að hlusta á fólkið sjálft. Eldri borg-
arar í Reykjavík eiga sterk grasrót-
arsamtök, FEB, sem hefur yfi r 
8000 félagsmenn. Flest baráttu-
mál félagsins snúa að fj ármálum 
og ríkisvaldinu en borgin getur 
gert sitt til að fj ölga búsetuúrræð-
um. Við eigum að hverfa frá því að 
byggja stór hjúkrunarheimili og 
leggja frekar áherslu á smærri ein-
ingar og fj ölbreytta búsetumögu-
leika. Fólk býr sjálfstætt alla ævi 
og á líka að hafa rétt til einkalífs á 
síðustu árum ævi sinnar. 
Bjarni: Sammála, fólk á að móta 
tilveru sína sjálft og fi nna að á það 
sé hlustað. Við eigum ekki að láta 
fólk elta þjónustuna inn á stofn-
anir heldur mæta fólki þar sem 
það býr. 
Hanna Lára: Það eina sem er 
nokkuð öruggt í þessu lífi  er að við 
eldumst. Hver vill kvíða ellinni? 
Stefna borgaryfi rvalda á að vera 
sú að íbúar á eftirlaunum fái að 
njóta þess sem þeir hafa gefi ð til 
samfélagsins.

•  Hanna Lára tók eitt sinn leigubíl þegar hún dróst 
aftur úr í víðavangshlaupi ÍR

•  Hanna Lára átti lengi vel pennavinkonu sem bjó 
alla leið úti á Seltjarnarnesi

•  Hönnu Láru fannst asnalegt að vera með gleraugu 
í MR og tók því oft vitlausan strætó „heim“

„Reykjavík er spennandi staður 
til að byggja upp starfsemi 
skapandi greina og verður að 
halda lífi  í sprotunum.“

Bjarni Karlsson og Hanna Lára Steinsson þekkja 
engan sem telur sig aldraðan þrátt fyrir að vera 67 
ára. Samt hafa þau bæði starfað mikið að málefn-
um þeirra sem eldri eru: Hanna Lára sem félags-
ráðgjafi  og Bjarni sem sóknarprestur. Þau skipa 5. 
og 13. sætið á lista Samfylkingarinnar.

Hver vill 
kvíða ellinni?

Reykjavík þarf öfl uga atvinnustefnu
Fólk úr atvinnulífi nu er áberandi á lista Samfylkingarinnar. Hilmar Sigurðs son er framkvæmdastjóri tölvuteiknimyndagerð-
arinnar CAOZ og Arna Garðarsdóttir er starfsmannastjóri tölvuleikjafyrir tækisins CCP. Bæði fyrirtækin eru leiðandi á sviði 
nýja atvinnulífsins, nýsköpunar og frjórrar hugsunar. Þau segja borgina þurfa fj ölbreyttari og öfl ugri atvinnustefnu.

Hilmar: Reykjavík á að vera 
framsækin þjónustumiðstöð við 
atvinnulífi ð. Innviðir hennar 
skipta miklu máli og ég tel að þar 
ætti að vera sérstakt þjónustusvið 
sem hefur það markmið að sam-
þætta þjónustu borgarinnar við 
atvinnurekendur. Þangað gætu 
fyrirtæki sótt ráðgjöf og skilað 
umsóknum á einum stað. Það eru 
til margar sögur af fl óknum leyf-
isveitingum sem vel er hægt að 
einfalda.
Arna: Reykjavík ber ábyrgð sem 
höfuðborg Íslands og sem slík er 
hún í þjónustuhlutverki gagn-
vart öllum landsmönnum. Þess 
vegna eigum við að leggja áherslu 
á þjónustu, menningu og listir í 
miklu meiri mæli. Ef við hlúum 
að menningu og listum laðar það 
að fólk sem aftur nýtir sér margs-
konar þjónustu og allt örvar það 
atvinnulífi ð.

Hilmar: Reykjavík þarf að marka 
öfl uga atvinnustefnu og skapa 
aðstæður til að fj ölbreytt og öfl -
ug atvinnustarfsemi þrífi st í 
borginni. Atvinnu- og skipulags-
mál á alltaf að skoða í samhengi. 
Blönduð byggð er heppilegust svo 
að við séum ekki með þunga um-
ferðarstrauma borgina á enda 
á morgnana og kvöldin. Jafn-
framt er mikilvægt að búa til jöfn 
tækifæri fyrir fyrirtæki hvað 
varðar aðstöðumál, lóðir og teng-
ingar við almenningssamgöngur.
Arna: Ferðaþjónustan er gríð-
arlega mikilvæg. Hingað koma 
skemmtiferðaskip með þúsund-
um farþega og ef við sinnum þess-
um ferðalöngum vel og klárum 
uppbyggingu á hafnarsvæðinu 
þá fj ölgar þessum ferðum. Þeg-
ar Tónlistar- og ráðstefnuhúsið 
verður tilbúið nýtist það allt árið, 
ekki síst fyrir stórar alþjóðlegar 

ráðstefnur sem draga þúsundir 
manna til borgarinnar.
Hilmar: Reykjavík er spennandi 
staður til að byggja upp starfsemi 
skapandi greina. Ungt fólk sækir 
mjög í að mennta sig innan þess-
ara greina. Reykjavíkurborg getur 
stutt við atvinnustarfsemi með 
skapandi og metnaðarfullum leik- 
og grunnskólum og nútímaborgin 
Reykjavík þarf líka að marka sam-
göngustefnu og gera öllum sam-
göngumátum jafnhátt undir höfði, 
efl a hjólreiðar og bæta aðbúnað 
gangandi vegfarenda. 
Arna: Frumkvöðlasetur spretta 
hér upp á hverju strái og þar starf-
ar ótrúlega skapandi og frjótt fólk. 
Vandamálið núna er að það er lítið 
af þolinmóðu fé til að koma hug-
myndum þess í arðbæra starfsemi. 
En við eigum að halda lífi  í sprot-
unum hvað sem það kostar, það 
skilar sér seinna. 

Ljósmynd: Axel Bragi Andrésson

•  Hilmar var formaður Íbúasamtaka 3. hverfi s í fj ögur ár 
og tók þátt í samráði borgar yfi rvalda og íbúa um lausnir 
á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 

•  Hilmar starfaði lengi á Ítalíu og í Danmörku þar sem 
hann var einn stofnenda netráð gjafarfyrirtækis sem óx 
úr 4 starfsmönnum í 120 á þremur árum 

•  Hilmar er í stjórn hjá kvikmyndaframleiðendum og hjá 
Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni

•  Arna keppti í íþróttum fyrir Austra 
á Eskifi rði

•  Arna sá Carl Lewis setja heimsmet 
í langstökki og 100 metrunum á 
heimsmeistaramóti í Helsinki 1983

•  Arna var háseti á bát
•  Arna hefur séð Svanavatnið í 

Bolshoj-ballettinum í Moskvu

Borgarfulltrúar og frambjóðendur Samfylkingarinnar í Reykjavík hafa að undanförnu 
setið heimafundi um alla borg til að ræða borgarmálin, heyra hugmyndir borgarbúa og 
fara yfi r áherslur framboðsins. Allir geta haldið heimafund og boðið nágrönnum sínum, 
vinum eða vinnufélögum. Fundirnir hafa verið hverfabundnir jafnt sem þematengdir og 
hafa heldur betur slegið í gegn! Við hvetjum alla til að panta borgarfulltrúa eða fram-
bjóðendur á heimafund og eiga samtal um borgarmálin og framtíðina í sínu hverfi . 

              Nánari upplýsingar hjá Kristínu Ernu – kristinerna@xsreykjavik.is

•  Bjarni starfaði sem vaxtarræktar þjálfari ´82 þegar enginn 
kunni neitt í faginu og síst hann sjálfur

•  Bjarni fær alltaf óþægilegan seyðing í mjóhrygginn þegar 
hann kemur inn í stórar verslunarmiðstöðvar

•  Bjarni bjó um nokkurra vetra skeið á heimavistar skóla fyrir 
stúlkur, þess vegna kann hann bæði teygjutvist og París  

VILTU HALDA HEIMAFUND?

Útgefandi: Samfylkingin í Reykjavík, 2010 | Ábm. og ritstjórar: Dagný Ingadóttir, Oddný Sturludóttir 

Ljósmynd: Gretar Þór Sæþórsson
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Oddný Sturludóttir og Björk Vilhelmsdóttir hafa tröllatrú á gildi hverfa-
tengdrar þjónustu. Þær ræða saman um hvað einkennir góðan skóla, um 
samfélag sem líður ekki fátækt og um skyldur borgarinnar gagnvart ungu 
atvinnulausu fólki.

Berjumst fyrir
velferð og menntun

Höfuðborgar-
svæðið
er sambýli

Oddný: Góður skóli stefnir að því 
að hver nemandi fái notið sinna 
styrkleika, þá líður börnum vel 
og þau ná árangri. Fjölbreyttar 
námsaðferðir, skapandi skóla-
starf og metnaður einkennir 
góðan skóla. Góður skóli bygg-
ir brýr milli allra 
skólastiga, opnar 
skólann fyrir for-
eldrum og fagn-
ar samstarfi  við 
listamenn og ólíkar 
stofnanir. Ég vil sjá 
s k ól a þj ónu s t u n a 
úti í hverfunum 
efl ast til muna því 
þekkingin býr á 
heimaslóð. Við 
náum bæði fram 
hagræðingu og betri þjónustu 
við fj ölskyldur ef við rífum niður 
múra milli stofnana og vinnum 
saman. Það er ekki síður mik-
ilvægt að velferðarþjónustan 
bregðist við aukinni fátækt.
Björk: Já, og aðalatriðið er að 
sætta sig aldrei við að missa fólk 
í fátækt, félagslega einangrun og 
óvirkni. Þorpsbúar passa hver 

Hjálmar: Við stöndum frammi 
fyrir því að hafa búið í samfélagi 
mikillar sóunar og það sést 
á öllu auða og nýbyggða hús-
næðinu á höfuðborgarsvæðinu. 
Smákóngaveldi sveitarstjórna á 
mikla sök á þessu og þess vegna 
er nauðsynlegt að mynda stjórn 
höfuðborgarsvæðisins sem 
mótar sameiginlega stefnu um 
landnotkun, byggðaþróun, sam-
göngur og umhverfi smál. Höfuð-
borgarsvæðið er sambýli. 
Sverrir: Já, það er rétt að sam-
keppni án raunsærra áætlana og 
h e i l d a r s ý n a r 
hljóp með fólk 
í gönur. En rík-
isvaldið hef-
ur líka verið 
áhugalaust um 
b o r g a r u m -
hverfi ð. Það 
er lítið mál að 
sækja hátt í 
milljarð í nýja 
götu og fj ög-
urra fasa gatnamót en þegar kem-
ur að almenningssamgöngum og 
hjólastígum er veskið lokað. 
Hjálmar: Og talandi um samgöng-
ur: Hér hafa umferðarspár ráðið 
uppbyggingu vegakerfi sins. Því 
er spáð að bílum fj ölgi um svo og 
svo mörg þúsund næstu 20–30 
árin og því þurfi  að leggja svo og 
svo mikið af mislægum gatnamót-
um og fj órbreiðum stofnbraut-

upp á annan og þess vegna viljum 
við hverfaskipta allri velferðar- og 
sérfræðiþjónustu. Reykjavík-
urborg verður að huga að ungu 
fólki sem hvorki fótar sig í skóla 
né á vinnumarkaði. Atvinnuleysi 
hjá fólki undir 24 ára aldri er 

geigvænlegt og 
hér á borgin að 
taka forystu og 
axla ábyrgðina 
með ríkisvald-
inu. Við höfum 
fl utt ótal til-
lögur um sam-
starf vegna 
unga fólksins, 
um brúarsmíð 
milli grunn-
skóla og fram-

haldsskóla, og sem formaður 
Atvinnumálahóps borgarinnar 
hefur Oddný haft forgöngu um 
samstarfsverkefni ríkis og borgar 
í hverfunum. 
Oddný: Við höfum líka fl utt til-
lögur um að íþróttafélög og lista-
skólar fi nni í samvinnu við borg-
ina lausnir sem gera sem fl estum 
börnum kleift að njóta ódýrari frí-

um. Með þessari aðferð er verið 
að útiloka að hægt sé að halda 
bílaumferðinni í skefj um. Borgin 
á að fara í samstarf við fyrirtæki í 
Reykjavík um mótun og framfylgd 
vistvænnar samgöngustefnu, það 
er hagkvæmt, umhverfi svænt og 
skynsamlegt. 
Sverrir: Sú aðferð að reikna út 
þörf fyrir gatnarými fram í tím-
ann og reyna svo að mæta henni 
með kostnaðarsömum fj árfest-
ingum er úrelt. Það verður að vera 
hægt að sjá fyrir sér framtíð sem 
er öðruvísi, og við getum vel gert 

kröfur um ynd-
islegt borgarum-
hverfi  og búið það 
til. 
Hjálmar: Gott 
b or g a r u m hver f i 
gerir ekki upp á 
milli fólks, það 
skapar ekki bara 
hagstæðar að-
stæður fyrir fólk 
sem hefur efni á 

rándýrum útsýnisíbúðum. Það 
einkennist af félagslegu rétt-
læti, góðum samgöngum, heil-
næmu lofti, skjólsælum torgum, 
almenningsgörðum og fallegum 
húsaröðum. Við dáumst að svona 
umhverfi  í útlöndum en það er 
eins og við höfum aldrei trúað því 
almennilega að það sé hægt að búa 
það til hérna líka. En auðvitað er 
það hægt.

stunda á skólatíma og í sem mestri 
nálægð við skólann til að minnka 
skutlið. Jafnaðarstefnan boðar 
jöfn tækifæri allra og í þannig 
samfélagi vilja Reykvíkingar ala 
börnin sín upp.
Björk: Samvinna er gríðarlega 
mikilvæg. Fimmtán borgar-
fulltrúar stjórna ekki borginni 
einir heldur eiga að vinna náið 
með starfsfólki borgarinnar og 
borgarbúum. Nú er ekki tími fyrir 
kjarklausa stjórnmálamenn eins 
og þá sem hafa stýrt Reykjavík-
urborg síðustu ár. Mikil tækifæri 
liggja í nánari samþættingu og 
með því að færa þjónustuna nær 
fólkinu út í hverfi n. 
Oddný: Borgarfulltrúarnir verða 
að hafa næga krafta til að þora að 
stokka upp, það lýsir ekki mikl-
um manndómi að fresta öllum 
óþægilegum ákvörðunum fram 
yfi r kosningar. Við treystum okk-
ur í þær breytingar sem verður að 
fara í til að hægt sé að forgangs-
raða í þágu fólksins, á heimaslóð. 
Þar liggja lausnirnar og þekkingin 
á högum borgarbúa.

•  Björk var svínahirðir í Danmörku sumarið ´84
•  Björk notar skó númer 44
•  Björk syndir 22 þúsund metra á mánuði

~  Björk Vilhelms-
dóttir í góðum gír 
árið 1986. Björk 
var þá formaður 
Stúdentaráðs og 
myndin er tekin í 
húsnæði Félags-
stofnunar stúdenta. 
Hún vakti strax 
athygli fyrir hug-
sjónakraft og gleði, 
og hefur engu gleymt!

•  Oddný gjörsigraði Frosta í Mínus og Geir Ólafs í 
Karókíkeppni fræga fólksins árið 2006

•  Oddný hefur ástríðu fyrir metnaðarfullri sorpfl okkun
•  Oddný skrifaði sketsa fyrir Stelpurnar á Stöð 2
•  Oddný bjó í Færeyjum í fj ögur ár sem barn

•  Sverrir hefur bæði æft karate og jóga
•  Sverrir les sjaldnar skáldsögur en óskáldaðar bækur
•  Sverrir á margar uppskriftabækur

•  Hjálmar ólst upp í Hafnarfi rði og Gnúpverjahreppi
•  Hjálmar hefur skrifað bækur um Rósku, Megas, Dag og Elías Mar
•  Hjálmar bjó í Berlín í 11 ár og vann þar við þýðingar og járnsmíði
•  Hjálmar á tímann 1.39 í hálfmaraþoni 

„Við treystum okkur í 
þær breytingar sem 
verður að fara í til að 
hægt sé að forgangs-
raða í þágu fólksins á 
heimaslóð. Þar liggja 
lausnirnar og þekkingin 
á högum borgarbúa.“

Hjálmar Sveinsson og Sverrir Bollason eiga 
það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga og 
þekkingu á skipulagsmálum. Þeir eru líka báðir 
á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórn-
arkosningarnar og skörtuðu glæsilegu yfi r skeggi 
í marsmánuði.

„Gott borgarumhverfi  
gerir ekki upp á milli 
fólks, það skapar 
ekki bara hagstæðar 
aðstæður fyrir fólk sem 
hefur efni á rándýrum 
útsýnisíbúðum.“

 

TRÚFRELSI Í BREIÐHOLTI! 
Fjölmenningin blómstrar óvíða jafn vel og í Breiðholti. 
Á heimafundi í Breiðholti kviknaði frásögn af trúarhópi 
frá Austurlöndum fjær sem kemur saman á hverjum 
sunnudagsmorgni og lífgar upp á umhverfi  sitt með 
tónlist. Þrátt fyrir að búa í næsta húsi við tónlistina var 
heimafundargestur ekki viss um hverrar trúar hópurinn 
væri – og gestir voru sammála um að óþarfi  væri að 
spyrja. Það ríkir nefnilega trúfrelsi í Breiðholti og sumir 
eru svo heppnir að heyra framandi tónlist á sunnudags-
morgnum berast inn um gluggann til sín. 

  Kær kveðja, Björk Vilhelmsdóttir

Ljósmynd: Julia Staples

Ljósmynd: Olga Alekseenko
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Sólveig Arnarsdóttir leikkona 
tók hann tali.

Í lok maí verður kosið á ný til borgarstjórnar fyrir næstu fjögur ár. Síðustu 
fjögur ár hafa einkennst af óstöðugleika og sundrungu, fjórir meirihlutar 
hafa verið myndaðir á kjörtímabilinu en auk þess setti hrun bankanna og 
kreppa í efnahagslífinu óneitanlega svip sinn á stjórn Reykjavíkurborgar. 
Dagur B. Eggertsson var borgarstjóri í 100 daga og gat sér orð fyrir skjótar 
ákvarðanir, yfirvegun og æðruleysi. Það stafaði bjartsýni af hópnum sem 
hann leiddi eftir Vonarstrætinu daginn sem hann tók við völdum. Á þeirri 
von og þeirri bjartsýni þarf Reykjavík sárlega að halda. 

Bjartari framtíð fyrir börnin okkar
– átakalínur skýrast í borginni

Fyrsta spurning, Dagur. Það er 
kosið til borgarstjórnar 29. maí. 
Er einhver þörf á að skipta um 
meirihluta?

Þú ætlar ekki að byrja á neinum 
smáspurningum! En reyndar er 
frábært að þú skulir vinda þér 
svona beint í efnið því ég held að 
þetta sé einmitt spurningin sem 
Reykvíkingar þurfa að spyrja sig. 
Svarið er hiklaust já. Það þarf 
að skipta og annað væri reynd-
ar mjög sérstakt eftir það sem 
borgarbúum hefur verið boðið 
upp á þetta kjörtímabil. 
 Kosningarnar framundan 
snúast um það hvort Reykjavík 
sé best stýrt með hugmynda-
fræðinni sem kom okkur í hrunið, 
frjálshyggjunni sem Sjálfstæðis-
flokkurinn í borgarstjórn er svo 
sannarlega fulltrúi fyrir, eða 
jafnaðarstefnu Samfylkingarinn-
ar sem leggur áherslu á atvinnu, 
öryggi og velferð, ný vinnubrögð 

og aðgerðir í þágu barna og fjöl-
skyldna. Ráðhúsið í höndum 
Sjálfstæðisflokksins er í raun síð-
asta vígi þeirrar frjálshyggju á Ís-
landi, sem hefur reynst okkur svo 
ótrúlega dýr. Ég finn víða að fólk 
er ekki búið að gleyma því að þetta 
er sama fólkið og notaði millj-
arð úr sameiginlegum sjóðum 
til að kaupa sér borgarstjórastól 
fyrir Ólaf F. Magnússon. Þetta er 
hópurinn sem vildi selja REI og 
þekkingar hluta Orkuveitunnar 
til Hannesar Smárasonar sem var 
með forkaupsrétt, þau vilja byggja 
fyrir tækjaleikskóla og einkavæða 
allt sem hægt er. Hugmyndafræði 
frjálshyggjunnar þarf langt frí. 
 
Ást, þorpin í borginni
og ódýrari frístundir

Góð kona vék að mér spakmæli 
sem mér skilst reyndar að sé 
runnið frá Nóbelsverðlaunahaf-
anum Elie Wiesel. „Andstæðan 

við ást er ekki hatur – heldur af-
skiptaleysi.“ Afskiptaleysi er rauð-
ur þráður í frjálshyggjunni. Til að 
stýra Reykjavík út úr kreppunni 
held ég raunar að þurfi bæði ást 
og trú á framtíðina. Við þurfum 
vissulega að vera tilbúin til að þola 
erfið ár. En með samtakamætti 
þar sem allir borgarbúar eru 
virkjaðir er ég fullviss um að við 
komumst ekki aðeins út úr þessu 
heldur getum við skapað hér betra 
og mannvænlegra samfélag. 
 Við eigum að hugsa um hvert 
einasta hverfi einsog þorp sem 
ber sameiginlega ábyrgð á því að 
börnin í þorpinu komist til manns. 
Að eldra fólk búi ekki afskipt 
og einangrað. Að svæðin milli 
húsanna séu sameiginlegur dval-
arstaður og það sé metnaður allra 
að þau séu eins vistleg, hrein og fín 
og kostur er. 

Hver er Dagur? Í nýlegu viðtali var honum lýst þannig: 
„Hann er fótboltakappi úr Árbænum. Hann er læknir 
en til þjónustu reiðubúinn fyrir alla Reykjavíkinga 
óháð heilsufari. Hann á eiginkonu og þrjú börn sem 
hafa þó ekki erft liðuðu hárlokkana frá honum. Sumir 
hafa séð myndir af honum með svuntu í eldhúsinu eða 
yfir vöfflujárnum heima hjá sér á menningarnótt en 
sennilega fleiri af vettvangi stjórnmálanna.
Hann er borgarstjóraefni Samfylkingarinnar og 
heitir Dagur B. Eggertsson.“

Ljósmynd: Julia Staples
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Börn og fj ölskyldur
í fyrsta sæti

Við þurfum líka að horfast í augu 
við að stressið og lífsgæðakapp-
hlaupið hefur verið að drepa okk-
ur. Núna þurfum við að endur-
skoða forgangsröðina. Einfalda 
hlutina og reyna að tryggja öllum 
gott líf, en fyrir minni pening. Það 
er lykilverkefni á næstu árum 
að tryggja bjartari framtíð fyrir 
börnin okkar. Við þurfum skýra 
sýn og markvissar aðgerðir til að 
tryggja velferð, vinnu og tækifæri 
fyrir alla. Við eigum að byrja á 
börnunum. Ekkert barn á að þurfa 
að hætta að stunda frístundir 
vegna kreppunnar. Við eigum að 
gera íþróttirnar, tónlistina og frí-
stundirnar ódýrari, kannski með 
einfaldari umgjörð eða ódýrari 
búningum, færri skópörum eða 
keppnisferðum. Höldum skip-
timarkaði með allt þetta dót sem 
við erum að kaupa. Hjálpumst að 
og gerum öllum kleift að vera með. 
Ég hef rætt þetta við hundruð for-
eldra, sem aftur hafa rætt þetta 
við börnin sín. Það ber fl estum 
saman um að við vorum komin 

framúr okkur á ýmsum sviðum 
og getum vel endurskoðað hlut-
ina án þess að glata því sem skiptir 
mestu fyrir börnin okkar. 

Hvað hefði Samfylkingin
gert öðru vísi?

Ef við horfum aftur til ársins 
2006 og gefum okkur að Sam-
fylkingin hefði haft forystu í 
borgarstjórninni þetta kjör-
tímabil, hvað hefðuð þið gert 
öðruvísi?

Í mörgum mikilvægum málum 
boðaði Samfylkingin allt aðrar 
leiðir en Sjálfstæðisfl okkurinn. 
Við töluðum fyrir ábyrgri stefnu 
í lóða- og skipulagsmálum. Það 
var kallað „lóðaskorts-stefna“. 
Við vöruðum við því þegar Sjálf-
stæðisfl okkurinn byrjaði að ryðja 
út lóðum og hraða útþenslunni 
í upphafi  kjörtímabilsins. Það 
dugðu engin rök um viðkvæman 
fasteignmarkað og hættuna af því 
að sitja uppi með 
hálfb yggð hverfi . 
Því fór sem fór og 
ónýttir innviðir á 
höfuðborgarsvæð-
inu eru á annað 
hundrað milljarða. 
 Hverfi n og 
þjónustan innan 
þeirra eru líka okkar hjartans mál. 
Við viljum fl ytja fé og fólk úr yf-
irstjórn í þjónustuna úti í hverfum 
borgarinnar. Undan þessu hefur 
Sjálfstæðisfl okkurinn grafi ð og 
fært ýmsa þjónustuþætti inn á 
skrifstofur í miðborginni. Þarna 

er skýr munur á tilhneigingu 
Sjálfstæðisfl okks til miðstýringar 
og hugmyndum Samfylkingar um 
hverfalýðræði og valddreifi ngu 
sem við viljum auka en hefur nán-
ast verið lamað með áhugaleysi á 
þessu kjörtímabili. 

Skýr munur: atvinnumál og 
áhersla á öruggt leiguhúsnæði

Atvinnumálin draga líka fram 
skýran mun á ábyrgri jafnaðar-
stefnu og aðgerðarlausri frjáls-
hyggju. Eitt brýnasta málið í nú-
verandi stöðu er að það þarf að 
rjúfa doðann yfi r ráðhúsinu og láta 
aðgerðir koma í stað aðgerðaleysis. 
Reykjavík á að vera afl ið sem rífur 
okkur upp úr kreppunni. Það er 
okkar stefna. Samfylkingin hefur 
fl utt ótal tillögur, ekki síst eftir 
hrun, um frumkvæði Reykjavíkur 
og nauðsyn á nýrri framtíðarsýn 
í atvinnumálum. Þau mál hafa 
öll verið látin sitja á hakanum 
á meðan Sjálfstæðisfl okkurinn 

situr og bíður eftir 
því að markaður-
inn leysi málið. Við 
höfum staðið vörð 
um störfi n, viljum 
átak í viðhaldsverk-
efnum, samstarf 
um efl ingu skap-
andi greina, kraft 

í markaðssetningu og ferðaþjón-
ustu. Við viljum vinna með háskól-
unum að efl ingu þekkingarklasa, 
og auk þess hefur Samfylkingin 
lagt áherslu á að nýsköpunarset-
ur og ýmis önnur starfsemi byrji 
í húsnæði sem stendur autt. Tómt 
húsnæði er tómt bull.
 Húsnæðismál fj ölskyldna 
eru reyndar annað gott dæmi 
um skýran mun. Þar lögðum við 
ríka áherslu á að fólk, sér í lagi 
ungar fj ölskyldur sem voru að 
stíga fyrstu skrefi n á vinnumark-
aði, hefði val um að kaupa séreign 
eða leigja á traustum almennum 
leigumarkaði þar sem hægt væri 
að búa við alvöru öryggi. Hefði 
Samfylkingin haft forystu í borg-

arstjórn hefði áhersla verið lögð 
á að ungar fj ölskyldur og reyndar 
hver sem er gæti valið að leigja 
sér íbúðir í barnvænu umhverfi  
þar sem stutt er í leikskóla, skóla, 
matvöruverslun, heilsugæslu og 
aðra nauðsynlega þjónustu. Þarna 
hefðu ungu fólki verið skapaðir 
valkostir í stað þess að bjóðast það 
eitt að skuldsetja sig upp í topp 
nýkomin út á vinnumarkaðinn 
eins og staðreyndin varð. Og þetta 
verkefni er ennþá brýnt, eða ætl-
um við enn og aftur að láta næstu 
kynslóð velja á milli 90% lána eða 
myntkörfu?

Pólitík snýst um
forgangsröðun

Hvernig heldurðu að þessi kosn-
ingabarátta þróist?

Það er erfi tt að spá. Ég held að hún 
verði stutt og snörp. Líklega fer 
hún ekki á fl ug fyrr en í lok apríl 
eða byrjun maí. Við í Samfylk-
ingunni ætlum að leggja höfuð-
áherslu á að hitta Reykvíkinga, 
hlusta á sjónarmið þeirra og tala 
fyrir okkar áherslum. 
 Við erum með heima-
fundi í öllum hverfum þar sem 
hægt er að hitta frambjóðendur 
yfi r kaffi  bolla. Þegar er búið að 
halda tugi funda, og þeir hafa 
verið ótrúlega innihaldsríkir 
og skemmtilegir. Þeir sem hafa 
áhuga á að vera með eða taka þátt 
eiga því ekki að hika við að hafa 
samband. 
 Við verðum jafnframt með 
stórt Reykjavíkurþing þann 
24. apríl sem við skorum á alla 
að mæta á. Það verður haldið í 
Fjölbrauta skólanum í Breið holti 
og verður lykilviðburður í okkar 
kosningaundirbúningi. 

„Kosningarnar snúast um hvort Reykjavík sé best 
stýrt með hugmyndafræðinni sem kom okkur í 
hrunið, frjálshyggjunni sem Sjálfstæðisfl okkurinn 
í borgarstjórn er svo sannarlega fulltrúi fyrir, eða 
jafnaðarstefnu Samfylkingarinnar sem leggur 
áherslu á atvinnu, öryggi og velferð, ný vinnubrögð 
og aðgerðir í þágu barna og fjölskyldna.“

 Samfylkingin leggur sig fram 
um að vera skýr valkostur. Jafn-
aðarstefnan varð að mörgu leyti 
til í glímu við kreppuna miklu 
fyrir næstum einni öld. Lykil-
áherslurnar á velferð og vinnu 
eiga enn við og sjaldan brýnna er-
indi en nú. 
 Ég hvet borgarbúa líka að 
kynna sér málin og leita sér upp-
lýsinga. Og stundum koma raunar 
upp mál sem kristalla muninn á 
fl okkunum. Eins og þessar vik-
urnar þegar borgarstjóri Sjálf-
stæðisfl okksins ætlar að láta sam-
þykkja að verja 230 milljónum í 
að stækka golfvöll um níu holur 
á meðan skólafólk og stjórnend-
ur Reykjavíkurborgar eru að 
reyna að ná endum saman í nið-
urskurðinum fyrir næsta ár. Þetta 
er fráleitt en er án efa hugsað til 
að lokka einhver atkvæði golf-
áhugafólks til Sjálfstæðisfl okks-
ins. Það hefði hugsanlega gengið 
2006 en ekki núna. Stjórnmálin 
í dag verða að vera í tengslum við 
þann veruleika sem borgarbúar 
eru að glíma við. Pólitík snýst um 
forgangsröðun. Golf er ágætt en 
níu viðbótarholur verða að bíða 
þar til við sjáum fram úr krepp-
unni. Fyrst þarf að tryggja velferð 
fyrir alla, atvinnu fyrir alla – og 
tækifæri fyrir alla. Það er kjarni 
jafnaðarstefnunnar. 

 

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona bauð til heimafundar í Vesturbæ 
ásamt mér og Hjálmari Sveinssyni. Þegar ég mætti sá ég að borð-
stofuborðið hjá Guðrúnu svignaði bókstafl ega undan veitingum. Ég 
sagði að þetta hefði hún alls ekki átt að gera, það væri ekki meining-
in að gestgjafar hefðu svona mikið fyrir fundunum. Þá sagði Ragnar 
Kjartansson sonur Guðrúnar: ,,Magga, þú mátt alls ekki skamma 
hana. Trúðu mér, hún gat alls ekki haft minna fyrir fundinum en 
þetta!“
  Kær kveðja, Margrét Sverrisdóttir 

EKKI SKAMMA MÖMMU!

ÍSLENSKAR KONUR!
Margir foreldrar leita til fulltrúa í leikskólaráði með ýmis mál. 
Þegar systkinaforgangur á leikskólum var afnuminn fékk ég mik-
ið af tölvupóstum frá ósáttum foreldrum. Heimafundirnir höfðu 
spurst út og ein móðirin bauðst til að hýsa fund og bjóða á hann 
öðrum foreldrum leikskólabarna. Í tæpa þrjá tíma sat ég með 
tólf  leikskóla mömmum sem allar áttu það sameiginlegt að eiga 
tvö börn á leikskólaaldri. Umræðurnar  voru lærdómsríkar, skap-
andi og skemmtilegar og  það sem upp úr stóð í mínum huga var 
metnaður íslenskra kvenna sem mennta sig, eru Evrópumethafar 
í barneignum og hafa brennandi áhuga á málefnum barna og sínu 
nærumhverfi . Íslenskar konur eru einfaldlega fl ottastar.

  Kær kveðja, Oddný Sturludóttir

P.S.: Ég hef góða tilfi nningu fyrir því að systkinaforgangurinn verði 
settur á eftir kosningar...

„Samfylkingin hefur 
fl utt ótal tillögur, ekki 
síst eftir hrun, um 
frumkvæði Reykja-
víkur og nauðsyn á 
nýrri framtíðarsýn í 
atvinnumálum.“

„Við höfum staðið vörð 
um störfi n, viljum átak 
í viðhaldsverkefnum, 
samstarf um efl ingu 
skapandi greina, kraft 
í markaðssetningu og 
ferðaþjónustu.“

„Ekkert barn á að 
þurfa að hætta að 
stunda frístundir 
vegna kreppunnar.“

 

~  Eftir sigurleik í úrslitum Reykjavíkurmótsins með Gunnari Þór 
Péturssyni. Árið er 1982 og liðið er auðvitað Fylkir.



Reykjavík | Málgagn Samfylkingarinnar í Reykjavík | 6

Dofri Hermannsson er í sjötta sæti og Margrét 
Sverrisdóttir í því áttunda. Þau eiga það sameigin-
legt að búa í úthverfum í austurborginni. Þau 
ræða borgarmálin frá sjónarhóli úthverfanna og 
er víst engin vanþörf á – enginn verðandi borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisfl okks, Framsóknarfl okks eða 
Vinstri grænna býr austar en í Fossvogi.

Dofri: Ég var hálfgerður land-
nema unglingur í Grafarvogi, og 
fyrsta veturinn okkar, árið ´84, 
var búið í innan við 20 húsum í 
hverfi nu. Fyrstu árin vantaði allt, 
skóla, skólalóð, boltavelli, strætó, 
leikskóla og íþróttahús. Foreldrar 
mínir og aðrir frumbyggjar börð-
ust fyrir sínu eins og þið eruð að 
gera í Úlfarsárdal. Leikskóli reis 
ekki fyrr en íbúasamtökin gengu 
hús úr húsi, töldu smábörn og 
ófrískar konur og sendu borg-
arstjóra niðurstöðurnar.
Margét: Enginn okkar frum-
byggja í Úlfarsárdal reiknaði með 
bakslagi í uppbyggingu hverf-
isins en það vantar líka talsvert 

upp á í Grafarholtinu. Þar þarf að 
forgangsraða rétt og við í Sam-
fylkingunni höfum stutt við hug-
myndir íbúanna um að leggja eigi 
áherslu á vel nothæfa íþrótta-
aðstöðu strax, frekar en bíða eftir 
einhverju súperfl ottu. Börn eru 
bara börn í stuttan tíma og það er 
ólíðandi að börnin í Grafarholti og 
Úlfarsárdal þurfi  að bíða í fi mm ár 
eftir almennilegri aðstöðu . 
Dofri: Svo er annað atriði sem 
kostar foreldra, afa og ömmur í 
Reykjavík um tvo milljarða á ári. 
SKUTLIÐ! Það er gríðarlega mik-
ilvægt að skapa börnum heild-
stæðan skóla- og frístundadag. 
Með tillögu Samfylkingarinnar 

Helmingur borgarbúa
býr í austurborginni

um frístundastrætó var stigið 
stórt skref í þessa átt og fyrsta 
tilraunin verður í Grafarvogi. 
Strætóleið 6 á að breyta svo hún 
þjóni sem allra fl estum börnum í 
frístundaiðkun. Og Fjölnir stefn-
ir nú að íþróttaskóla fyrir yngstu 
bekkina í öllum skólum hverfi sins, 
strax að loknum skóladegi.
Margrét: Ekki má gleyma öðr-
um frístundum, til dæmis tónlist. 
Tónlistar- og grunnskólarnir hafa 
tekið og geta tekið mun stærri 
skref í samstarfsátt. Skólahljóm-
sveitirnar okkar eru líka frábær 
og ódýr leið til að kynna tónlist 
fyrir börnum – á heimaslóð. 
Dofri: Lykilatriðið er að fi nna 
bestu leiðirnar til að gera sem 
mest fyrir takmarkaða peninga. 
En þá þurfa borgaryfi rvöld að 
hafa kjark til að fara í breytingar, 
stundum róttækar.
Margrét: Og þá skiptir máli að 
borgarfulltrúar endurspegli borg-
ina alla en ekki bara vesturhluta 
hennar. Helmingur borgarbúa býr 
austan við Elliðaárósa. 

•  Magga vann um árabil í félagsmiðstöðvum með 
unglingum og sem sjálfb oðaliði með þroskaheftum

•  Magga er bæði laxveiðikona og trillukerling, með 
byssuleyfi  og skýtur rjúpur í jólamatinn

•  Magga átti sér þann draum sem lítil stelpa að eiga 
hund sem fylgdi henni eins og skuggi, sá draumur 
hefur núna ræst

•  Dofri hefur átt heima í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 
108, 111, 112, 200, 300, 371, 380 og 600

•  Dofri er alinn upp á hestbaki og eftir nokkur „óvirk“ ár í 
hrossum fékk hann vel ættað folald í fertugsafmælisgjöf 

•  Dofri er með réttindi til að kenna leiklist

BORGARMÁLIN ERU Á DAGSKRÁ! 
Við einn fundinn í Grafarvogi höfðu dreifi bréf í götuna gleymst og 
gestgjafi nn óttaðist að fáir myndu mæta. Ég tók mig þá til, fl etti 
einfaldlega upp á götunni á ja.is og hringdi í alla íbúa götunnar og 
bauð þeim í kaffi spjall um borgarmálin og málefni hverfi sins. 
Erindið kom íbúum ánægjulega á óvart og húsfyllir varð á fundinum. 
Þetta staðfestir að borgarmálin eru á dagskrá hjá Reykvíkingum og 
að þeir vilja milliliðalaust samtal við sína borgarfulltrúa. 

 Kær kveðja, Dofri Hermannsson 

SNILLDARHUGMYND!
Ég hef haldið nokkra heimafundi heima á 
Selvogsgrunni. Á einum slíkum sátu for-
kólfar íþróttafélaganna í Laugardalnum 
og Þróttarinn Eysteinn Pétur Lárusson 
lagði til snilldarhugmynd. Hún var sú að frí-
stundakortakerfi ð heimilaði að til dæmis afar 
og ömmur gætu lagt inn á kortin, ,,hækk-
að heimildina“ ef þau langaði að styrkja 
barnabörnin í  hollu tómstundastarfi ! Ég lofaði 
að ýta þessari frábæru hugmynd á fl ot – og geri 
það hér með.
                            Kær kveðja, Bjarni Karlsson
 

 

~  Magga Sverris var forstöðumaður 
í Fellahelli árið 1986. Hér stendur 
hún við fl ugvélanef sem gegndi 
hlutverki diskóbúrs á staðnum.

~  Oddný Sturludóttir 14 ára í ræðustól Alþingis á 
,,Alþingi unglinga” árið 1991. Sem formaður Ársels-
ráðs fl utti hún tillögu um skattamál unglinga. Með 
henni á myndinni er Eggert Gíslason.

~  Ungir byggingaverkamenn í móanum ofan við 
Logafold í Grafar vogi sumarið ´84. Frumbygginn og 
frambjóðandinn Dofri Hermannsson er í miðið.

 
 

Reykjavíkurþing Samfylkingarinnar verður haldið í Fjölbrautarskólanum í Breið-
holti laugardaginn 24. apríl klukkan 13–17. Þar leggjum við lokahönd á vinnu 
málefnahópa Reykjavíkurframboðsins og staðfestum stefnuskrá Samfylkingarinn-
ar í Reykjavík. Þingið er fjölskyldusamkoma og boðið verður upp á listasmiðju fyrir 
börnin, útileiki og pylsur. Að loknu Reykjavíkurþingi er upplagt að skella sér saman í 
sund í Breiðholtslauginni. Allir Reykvíkingar eru velkomnir á Reykjavíkurþingið. Íbúar 
Breiðholts eru sérstaklega velkomnir á borgarþing í sínu eigin hverfi . Með því að halda 
þingið þar viljum við meðal annars vekja athygli á því gróna og fjölbreytta samfélagi 
sem er við lýði í Breiðholti.

Hvað fi nnst þér?
What do you think?
Co o tym myślisz?
Framtíðarþing um málefni innfl ytjenda 18. apríl
Á Framtíðarþinginu verður kallað eftir skoðunum og sjónarmiðum inn-
fl ytjenda og áhugasamra um fj ölmenningu á sveitarstjórnarmálunum. 
Framtíðarþingið verður í Félagsmiðstöðinni Miðbergi, Gerðubergi 1 í 
Breiðholti og verður frá 14-17. Dagur B. Eggertsson mun fl ytja ávarp og 
sveitarstjórnarfólk Samfylkingarinnar tekur þátt í Framtíðarþinginu. 
Landneminn – félag jafnaðarmanna um innfl ytjendur og fj ölmenningu 
stendur fyrir þinginu, allir velkomnir!

Nánari upplýsingar um dagskrá á www.xs.is

REYKJAVÍKURÞING
Í BREIÐHOLTI

Ljósmynd: Julia Staples
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Lögfræðingurinn Eva H. Baldursdóttir er 27 ára og umhverfi s-
verkfræðineminn Kristín Soff ía Jónsdóttir er 28 ára. Þær skipa 
sæti númer 9 og 15 á lista Samfylkingarinnar og hafa áhuga á 
atvinnumálum ungs fólks og áhyggjur af atvinnuleysi ungs fólks.

Doði er ekki í boði!

Eva: Neikvæðar afl eiðingar at-
vinnu leysis koma verst niður á 
ungu fólki. Það er áfall fyrir marga 
að hefj a starfsævina í atvinnuleysi 
og oft hefur fólk slæma reynslu af 
framhaldsskólakerfi nu. Það ætti 
því að leggja allt kapp á að styðja 
ungt fólk til náms  og  vinnu eða 
með námskeiðum og ráðgjöf. 

Kristín Soffía: Við þurfum að 
spyrja okkur: Af hverju hverfur 
ungt fólk í stórum stíl frá fram-
haldsnámi? Getum við nýtt betur 
frístundamiðstöðvarnar í hverf-
unum til að styðja við ungmenni 
16 ára og eldri? Borgin ber áfram 
ábyrgð á ungu fólki eftir að grunn-
skóla lýkur.
Eva: Svaranna er líka að leita í 
grunn skólanum og hvernig við 
skipuleggjum námið þar. 
Hefðbundið bóknám getur aldrei 
hentað öllum. Það þarf að verða 
vitundarvakning um fj ölbreytt 
nám við hæfi  hvers og eins. 
Kristín Soffía: Þegar atvinnu-
leysi meðal ungs fólks er svona 
mikið verðum við að þora að fara 

•  Kristín Soff ía stundar sjósund
•  Kristín Soff ía borðar hamborgara að minnsta 

kosti tvisvar í viku
•  Kristín Soff ía getur tengt rafmagn, skipt um 

bremsuklossa og smíðað varmavél
•  Kristín Soff ía var einu sinni með hanakamb

•  Eva er jafnréttissinni inn að beini og trúir því að 
stjórnmál, skipulag og kerfi  skorti kvenlegri nálgun

•  Eva spilaði bridge á yngri árum og hefur óheilbrigð-
an áhuga á borðspilum og spurningakeppnum

•  Eva vill alltaf búa í miðbænum þar sem brakar í 
fj ölum og varla sjást veggir fyrir bókum og börnum

„Þegar atvinnuleysi 
meðal ungs fólks er 
svona mikið verðum 
við að þora að fara 
nýjar leiðir.“

Síðastliðin þrjú ár hef ég setið í ungmenna-
ráði Kringluhverfi s. Á árlegum borgarstjórn-
arfundi  ungmennaráðanna 23. mars talaði 
ég um sumarstörf ungmenna. Í því samhengi 
kom ég inn á nýlega samþykkt meirihlutans í 
Reykjavík fyrir stækkun golfvallar við Korp-
úlfsstaði upp á 230 milljónir. Ég fékk þau svör 
að verið væri að standa við gamla samninga en 
það vita allir að öll íþróttafélögin hafa þurft að 
sætta sig við óuppfyllta samninga vegna krepp-
unnar. Ég fékk líka þau svör á fundinum að við 

– unga fólkið – ættum eftir að nota golfvöllinn 
mikið. Síðast þegar ég gáði var golf ekki eitt 
af stærstu áhugamálum ungmenna. Ungt fólk 
hefur áhuga á sumarstörfum og ungt fólk hef-

ur áhyggjur af því að fá enga vinnu hjá 
borginni í sumar. Oft er það forsenda 
áframhaldandi framhaldsnáms að 
ungt fólk nái sér í pening yfi r sumarið.
Af hverju vill borgarstjóri setja 230 
milljónir í stærri golfvöll í stað 
þess að fj árfesta í framtíð 
ungmenna?
Ungt fólk vill búa í borg þar 
sem gæluverkefni eru ekki 
sett framar hagsmunum 
þeirra. Ég og annað ungt 
fólk í Reykjavík höfum 
fengið nóg af því að far-
ið sé með okkur eins og 

annars fl okks íbúa. Þegar ég kynni mér 
stefnumál Samfylkingarinnar sé ég ekki 
þessa mismunun milli aldurshópa sem 

tíðkast hjá meirihlutanum í Reykjavík. 
Þess vegna treysti ég Samfylkingunni.

  Natan Kolbeinsson,
  16 ára Reykvíkingur. 

HANNA BIRNA OG GOLFVÖLLURINN

Mánudagskvöldið 23. mars bauð 
Dagur B. Eggertsson stórum hópi 
ungs fólks heim til sín í stofu til 
að heyra raddir ungra Reykvík-
inga. Húsfyllir var á fundinum og 
þátt tóku fulltrúar úr stjórnum 
nemendafélaga framhaldsskóla 
og talsmenn ungliðahreyfi nga 
Rauða krossins, KSS og UNICEF. 
Góðar umræður sköpuðust um 
borgarmálin og margir höfðu 
áhyggjur af sumrinu. Fáir voru 
komnir með örugga vinnu og allir 
voru sammála um að virkja yrði 
ungt fólk sem ekki fengi vinnu í 
sumar. Margir söknuðu ,,Húss 
unga fólksins“ sem var í Austur-
bæjarbíói síðasta sumar og var 
vel heppnað. Því miður er ekki 
á döfi nni hjá núverandi meiri-
hluta í borginni að endurvekja 
Austurbæ. Í stofunni hans Dags 
var mikið rætt um hagsmunamál 
framhaldsskólanema; forvarnir, 
tómstundastarf, samgöngur og 
aðkomu ungs fólks að ákvarð-
anatöku, bæði innan sinna skóla 
og við stjórn borgarinnar. Okkur 
var ofarlega í huga staða stjórn-
málanna og allir voru sammála 
um að vekja þyrfti áhuga og auka 
lýðræðislega þátttöku ungs fólks 
við stefnumótun í borgarmál-
unum. Fundurinn var frábær og 
stefnt er á fl eiri fundi svo ungt fólk 
geti skipst á skoðunum um mál 
sem varða það sjálft. Á persónu-
legum heimafundum með borg-
arfulltrúum og frambjóðendum 
er auðvelt að koma hugmyndum 
sínum, áhyggjum og ábendingum 
á framfæri og þannig sköpum við 
betri borg. 

Hildur Hjörvar er í stjórn Nemenda-
félags MH og skipar 19. sæti á lista 
Samfylkingarinnar 

UNGT FÓLK
HEIMA Í STOFU
HJÁ DEGI

nýjar leiðir. Borgin getur gert 
átak í starfsþjálfunarverkefnum; 
fyrir ungt fólk sem hættir námi, 
fyrir nýútskrifaða og fyrir náms-
menn á sumrin. Borgin á líka að 
vera brú milli einkafyrirtækja og 
unga fólksins og styðja við ung 
fyrirtæki sem sinna nýsköpun. 
Nýsköpun má ekki tengja bara við 
hönnun og hugvit, nýsköpun er 
einfaldlega ný tækifæri í atvinnu-
málum. 
Eva: Við lifum erfi ða tíma en um 
leið áhugaverða. Það eru skarpar 
línur milli Sjálfstæðisfl okks og 
Samfylkingar í borginni í atvinnu-
málum: Samfylkingin viðurkenn-
ir að stjórnvöld verða að grípa til 
virkra aðgerða gegn atvinnuleysi 

á meðan Sjálfstæðisfl okkurinn 
ypptir öxlum, vill gera sem minnst 
og láta markaðinn um þetta. 
Kristín Soffía: Það er sama frjáls-
hyggjuhugsunin og kom okkur í 
hrunið. Fólk segir að það sé frið-
ur í Reykjavík en doði er ekki það 
sama og friður.
Eva: Allt frumkvæði í atvinnu-
málum í Reykjavík er komið 
frá Samfylkingunni. Borgin er 
fj öltengi og á að koma á samstarfi  
og tengslum milli einstaklinga og 
fyrirtækja í borginni. Reykjavík 
er höfuðborg og henni á að stýra 
af krafti, ábyrgð og gleði. Doði er 
ekki í boði fyrir Reykjavík.

~  Bjarni Karlsson níu ára gamall 
gutti um borð í Akraborginni í 
Reykjavíkurhöfn. Á þeim árum var 
ísbíltúr niður á höfn hámarkslúxus 
og skipsferð tilefni til uppstillingar 
á ljósmynd!
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Okkar fólk í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson (37)
Borgarfulltrúi og læknir.
Giftur Örnu Einarsdóttir 
og eiga þau þrjú börn.

Sigrún Elsa Smáradóttir (37)
Borgarfulltrúi. Fjölskylda: 
Vilhjálmur Goði Friðriksson, 
þrjú börn.

Hanna Lára Steinsdóttir (46)
Félagsráðgjafi  og tveggja 
barna móðir

Hildur Hjörvar (18)
Nemi í MH

Oddný Sturludóttir (33)
Borgarfulltrúi, tveggja barna 
móðir og píanó kennari.

Margrét Sverrisdóttir (51)
Verkefnisstjóri og 
varaborgar fulltrúi. Gift 
Pétri S. Hilmarssyni og eiga 
þau tvö börn. 

Bjarni Jónsson (50)
Framkvæmdastjóri. Giftur 
Kolbrúnu Björnsdóttur, þrjú 
börn og fj ögur barnabörn.

Bjarni Þór Sigurðsson (51)
Kvikmyndagerðarmaður. 
Fjölskylda: Kristjana Arnars-
dóttir og 5 börn

Björk Vilhelmsdóttir (46)
Borgarfulltrúi og félags-
ráðgjafi . Gift Sveini Rúnari 
Haukssyni, móðir og amma.

Eva H. Baldursdóttir (27)
Lögfræðingur.

Kristín Soffía Jónsdóttir (28)
Umhverfi sverkfræði Bs.

Sólveig Arnardóttir (37)
Leikkona, gift Jósef 
Halldórssyni og eiga þau 
tvo syni. 

Hjálmar Sveinsson (51)
Dagskrárgerðarmaður.
Giftur Ósk Vilhjálmsdóttur 
og eiga þau þrjú börn.

Stefán Benediktsson (68)
Arkitekt og varaborgar-
fulltrúi. Fjölskylda: Hjördís 
Gísladóttir, sjö börn og jafn-
mörg barnabörn.

Hilmar Sigurðsson (46)
Framkvæmdastjóri.
Giftur Hrafnhildi Brynju 
Stefánsdóttir, tveir synir. 

Ingi Bogi Bogason (55)
Forstöðumaður. 
Fjölskylda: Hallgerður 
Bjarnhéðinsdóttir, þrjú 
börn og tvö barnabörn 

Bjarni Karlsson (46)
Sóknarprestur, giftur Jónu 
Hrönn Bolladóttur, þrjú 
börn og eitt barnabarn.

Arna Garðarsdóttir (47)
Starfsmannastjóri. 
Fjölskylda: Jónas Tryggva-
son, tvö börn. 

Falasteen Abu Libdeh (31)
Skrifstofukona og móðir 12 
ára dóttur. 

Kristín Erna Arnardóttir (49)
Verkefnastjóri, á þrjú börn  
og ömmustrák.

Dofri Hermannsson (40)
Leikari og varaborgar-
fulltrúi, giftur Arndísi 
Steinþórsdóttur og eiga þau 
þrjú börn.

Sverrir Bollason (30)
Umhverfi sverkfræðingur. 
Fjölskylda: Inga Rún Sig-
urðardóttir og tvö börn.

Lárus R. Halldórsson (32)
Verkefnisstjóri.

Kjartan Rolf Árnason (52)
Verkfræðingur, giftur 
Lindu Hreggviðsdótt-
ur, fi mm börn og fi mm 
barnabörn. 

Frambjóðendur Samfylkingarinnar í Reykjavík eru fj ölbreyttur hópur karla 
og kvenna á ýmsum aldri úr öllum borgarhlutum. Í þessum öfl uga 
hópi sameinast reynsla og endurnýjun. Þar er að fi nna þann 
uppbyggilega kraft sem þarf til að rjúfa kyrrstöðuna sem ríkir í 
borginni, setja mikilvæg mál á dagskrá og blása til nýrrar sóknar. 

Þetta átti að vera pistill um rétt-
látt borgarsamfélag fyrir konur, 
börn og fj ölskyldur. Ég fór strax 
að huga að samsetningu óskalista 
fyrir pólitíkusana sem eiga að 
stýra fl eyinu næstu misserin. 
Jújú, ég gæti skrifað um nauðsyn 
þess að standa vörð um félagsleg 
úrræði, hlúa að leikskólastarfi  og 
málefnum aldraðra og áframhald-
andi þróun kynjajafnréttis. 
 Orðin létu þó á sér standa. Ég 
fékk engan frið fyrir þeirri áleitnu 
staðreynd að kreppan er að bitna 
hvað mest á þeim sem minnst 
mega sín. Þannig er þjónusta 
geðsjúkrahúsa, Neyðarmóttöku 
vegna nauðgana, meðferðar-
úrræða fyrir unglinga og endur-
hæfi ngarstöðva fyrir fíkla skorin 
við nögl. Og það er einhvern veg-
inn ekkert réttlátt við það.
 Hvernig á maður að setja sam-
an óskalista fyrir réttlátt samfélag 
þegar ástandið er svona? Og það 
sem verra er – þegar pólitíkusarn-
ir hafa ekki einu sinni fj ármagn til 
umráða svo hægt sé að laga það?
 Ég gaf mér þá forsendu að rétt-
látt samfélag væri á ábyrgð stjórn-
málamanna. Staðreyndin er sú að 
réttlátt samfélag er á ábyrgð okkar 
allra. Stjórnmálamenn eru sumir 
hverjir ágætir, en þeir breyta því 
ekki hvernig við komum fram við 
hvert annað. 
Með því að rjúfa launaleynd erum 
við að gefa kerfi sbundnu misrétti 
langt nef. Með því að eyða tíma 
með unglingunum okkar minnk-
um við líkurnar á því að þeir villist 
af leið. Með beinum og óbeinum 
inngripum má rjúfa félagslega 
einangrun eldri borgara, geðfatl-
aðra og innfl ytjenda. Með því að 
setja fé og krafta í grasrótarstarf 
borgarinnar má halda lífi  í mik-
ilvægri starfsemi. Með því að 
hlúa að okkar nánustu styrkjum 
við grunnstoð samfélagsins: Fjöl-
skylduna.
 Ýmsir stjórnmálamenn gefa 
sér sömu forsendu og ég gerði. Þeir 
mega alveg halda að þeir séu hið 
mótandi afl  fyrir réttlátt samfélag 

– svo framarlega sem við séum 
meðvituð um það hvar valdið ligg-
ur í raun og veru. 

HIÐ RÉTTA
Í MÁLINU

ÞÓRDÍS ELVA
ÞORVALDSDÓTTIR
BARÁTTUKONA
HEFUR LOKAORÐIÐ

HVAÐ FINNST ÞÉR MIKILVÆGAST? Sendu okkur línu í tölvupósti á
hlust@xsreykjavik.is

Torfi  Túliníus (52)
Prófessor 
Fjölskylda: Guðbjörg Vil-
hjálmsdóttir og 2 börn

Ingibjörg Guðmundsdóttir (68)
Hjúkrunarfræðingur og 
lífeyrisþegi 
Fjölskylda: Bergur Felixson, 
4 börn og 9 barnabörn.

Ásgeir Beinteinsson (56) 
Skólastjóri 
Fjölskylda:  Sigurbjörg 
Baldursdóttir og 3 dætur.

Valgerður Eiríksdóttir (59)
Kennari. Gift Ásgeiri 
Daníels syni og fj ögurra 
barna móðir.

Stefán Jóhann
Stefánsson (52)
Hagfræðingur .
Fjölskylda: Guðbjörg Linda 
Rafnsdóttir og þrír synir. 

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir (55)
Fyrrverandi borgarstjóri 
Fjölskylda: Hjörleifur 
Sveinbjörnsson og 2 synir. 

Vinnustöð XS Reykjavík:
Hafnarstræti 20, 2. hæð.
Sími 517 0980
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Til sölu tvegga sleða kerra. Ný og ónot-
uð. Skráð með sturtubúnaði. S. 899 
2794 og 451 2934.

 Fellihýsi

Fellihýsi. A hús til sölu, 2 ára gamalt. 
Ónotað með öllu. Uppl. í s. 663 7365.

 Tjaldvagnar

Óska eftir Tjaldvagni eða Fellihýsi. 
Má vera í lélegu ásigkomulagi. 
Verðhugmynd: 100.000.- s. 899-2789.

 Vinnuvélar

 Bátar

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

Strandveiðibátur til sölu. Glæsilegur 
bátur. Hafið samband við sölumann. 
Safir Skipasala. WWW.SAFIR.IS

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 
okspares.os@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

Startarar og alternatorar
Fyrir f lestar gerðir 
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, 
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum 
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn-
aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón-
ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 
553-1244.

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

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 gerð-
ir. 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.

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.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1 
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper 
99.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee 
94 & 96 5.2.vél.Ford 250 04.Korando 
98.Kia Sportage 97.91.Hyundai Accent 
96..Kaupum bíla til niðurrifs.Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..S.864 
0984.

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.

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

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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. s. 696 2242.

 Hreingerningar

Samþrif ehf sérhæfir sig í þrifum á 
sameignum fjölbýlishúsa. Einnig þrif í 
heimahúsum og fyrirtækjum. Vönduð 
vinnubrögð og afar hagstætt verð. S. 
7733983

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið fag-
mann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig-
ard@gmail.com Jóhannes garðyrkju-
meistari.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

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

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Tek að mér að kurla og fella tré. Uppl. í 
697 5900. (Geymið Auglýsinguna)

 Bókhald

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs-

reikn.VSK uppgj, erfðarfjár-
skýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ.
s. 517-3977,framtal@visir.is

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

einstaklinga og verktaka. 
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. 
Sæki um viðbótarfrest fram í 

maí. 

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 

S: 533 1533.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

Skattframtal 2010. Einfalt framtal 
kr. 3.000. Frestir. Framtalsþj. HR s. 
6634141.

 Málarar

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

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

Iðnaðarmenn/
Byggingarfyrirtæki
Allt að 5 góð einbýlishús 

til sölu nálægt herstöðinni 
Ramstein í Þýskalandi, höfuð-

stöðvum flughers USA í Evrópu. 
Öruggur leigumarkaður til 

fjölskyldna hermanna. 2 hús er 
í leigu en 3 húsanna þarfnast 
endurnýjunar. Seljandi leitar 

að íbúð í Reykjavík/Reykjanesi 
sem hluta af kaupverði.

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
MartinModelHomes@yahoo.com

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Sjáið myndir á www.
parketplankar.is Uppl í s. 772 8100

Smíði, múrun, málun og 
flísalögn.... 

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verkefn-
um inni & úti Bað, eldhús, verönd Sjá 
verkadvinna.is S.6995678

BORGARSMÍÐI ehf. 
 ALHLIÐA 

TRÉSMIÐAVINNA.
Þarftu að byggja eða breyta? 
Borgarsmíði er með margra ára reynslu 
í faginu. Erum með fagmenn á öllum 
sviðum. Endilega hafðu samband. 
Sigurður: 899-5999 borgarsmidi@sim-
net.is

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Bæjarhrauni 24 -220 Hafnarfjörður
Sími 414 2500 - www.vorumerking.is

Vel merkt vara
vekur athygli
neytandans

Þjónusta Til sölu
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 Húsaviðhald

Ryð og lekavarnir!
Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, 
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 &

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.

HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar 
flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnu-
brögð. Bryngeir 6599105

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 
& 857 5015.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD NUDD NUDD. Excellent whole 
boby massage.S. 692 2126

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - enginn bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Önnur þjónusta

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á 
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll 
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn-
keyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

Grímsnes Arinviður. Lagerútsala á greni-
arinviði á Snæfoksstöðum í Grímsnesi 
Föstudaginn langa 10-18. Fyllt á kerrur 
+ stórsekkir + 20 kg pokar. Upplýsingar 
864-1106 Skógræktarfélag Árnesinga.

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

Kaupi gull !

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

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Eldri kona óskar eftir notaðri þvottavél 
fyrir lítið eða ókeypis. Upplýsingar 822 
5062.

Óska að kaupa Fótboltaspil ,Nýtt eða 
notað.Þarf að vera 50 kg +,sterkt,helst 
að hafa mynt kerfi og helst vera lokað.
gulligardar@gmail.com

Óska eftir tölvukassa. Annaðhvort ódýrt 
eða gefins. S. 696 7521.

 Hljóðfæri

Óska eftir Gítar Gibson 
Les Paul

Óska eftir Gítar Gibson Les Paul í góðu 
ástandi ! Myndir af gítarnum ásamt 
upplýsingum um verð og fl. sendast á 
oddisteina@internet.is

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá 
kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með 
öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Skotvopn

Tac t i ca l . i s  Ne t ve r s lun 
Skotveiðimannsins. Vorum að opna 
stórglæsilega netverslun með vörur 
fyrir skotveiði og útivistarmanninn. 
Mikið vöruúrval á góðu verði.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

 Verslun

 Ýmislegt

2 myndavélastandar til sölu. 40þús 
saman, seljast á 20þús í sitthvoru. S. 
6981577

Ropeyoga æfingarbekkur óskast, vel 
með farinn. s. 896 3963.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941. http://dreamoasis.magix.net

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.

Frábært nudd - good massage. S. 844 
0329 & 846 1397.

Til leigu tvö rúmgóð herbergi fyrir 
nuddara og aðra meðferðaraðila við 
Skógarhlíð. Uppl. 8225588

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

Marstilboð. Óléttubekkir á sama verði 
og venjulegur ferðanuddbekkur. 891 
6447 Óli

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Leirkrúsin - 
Helgarnámskeið

Rakú, glerungar, handmótun. Opin 
vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179 
www.leir.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Golden retriever hvolpar til sölu í ekta 
golden lit. Til afhendinga 20. apríl. 
Foreldrar innfluttir & HD/AD Frí. ættbók 
frá íshundum www.123.iS/madda S. 
863 8596.

Gullfallegir Papillon hvolpar ( HRFÍ ) til 
sölu. Afh. í lok april. Uppl. í s. 564 1210 
& 659 1210.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ýmislegt

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið frá kl. 13:00 og frameftir á 
virkum dögum. Opið allan sóla-

hringin um helgar.

908 1616.

Fundir / Mannfagnaður

Skemmtanir
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

Skrifstofa Leiguliða auglýs-
ir lausar íbúðir, leiguverð 
frá kr. 58.000. Reykjavík, 

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.

Sjá www.leigulidar.is 
eða 517 3440.

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

Til leigu 130 fm 5 herbergja björt og 
vel skipulögð íbúð í nýju parhúsi í 
Hveragerði, myndir og fleiri upplýsing-
ar á www.stikluibudir.is sjón er sögu 
ríkari. FORKAUPSRÉTTUR. Nánari upp-
lýsingar í s. 824 5050.

A spacious room with sharing 
kitchen and bathrooms at a 
prime spot in the center of 

Reykjavik. Close to supermark-
ets, cafés, restaurants, galleries, 

a swimming pool and the 
University.

For more info call 692 0649

Herbergi í 105
Til leigu herb. á sv. 105 með sameig. 
eldh. þvottav. og baðh. Uppl. í s. 895 
1441. eftir kl. 12.

Stúdíóíbuð til leigu. Uppl. í S. 899 
6724.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

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

Lítil 2.herb. íbúð á annari hæð á góðum 
stað í gamla vsb. Hjafnarfjarðar. Leiga 
60þ. á mán. Uppl. í S. 695 5334 og 
863 0203.

2 herb. íbúð til leigu í 105. Gæludýr 
leyfð, v. 110þ. s. 691 2108 & 587 3432

Góð 56 fm íbúð á 2 hæð ásamt bíla-
stæði í bílakjallara við Skeljagranda 8 
í Reykjavík til leigu. Sérinngangur af 
svölum Laus strax. Leigan 75.000 þús-
und - húsaleigubætur. Leigutími eitt 
ár til að byrja með. Tilboð sendist til : 
ghrafnkell@gmail.com

Apartment for rent on weekly basis 
in 101 Reykjavík, from 1 of mai. 
Information about the apartment is 
on Facebook: 101 Reykjavik-apartment, 
and tel: +354561 1479, +354898 
1866.

Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús 
og sumarhús. Vanur - Gott verð! S. 
892 6958.

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

 Húsnæði óskast

Ég er 31 árs með eina 11 ára og bráð-
vantar sem fyrst studíoíbúð eða ódýra 
2 herbergja helst á völlunum í hfj. 
s:845-3709 Elísa

Par með barn og hund óska eftir 3-5 
herb húsnæði með sérinng. og garði. 
Helst laus sem fyrst.Uppl í S. 844 6511.

 Sumarbústaðir

Óskum eftir sumarhúsi til leigu á 
Gullfoss, Geysis svæðinu í 3-4 mánuði 
frá maí/júní. Áhugasamir hafi samband 
í síma 893-5500 eða á netfang ice@
icemail.is

Aukin eftirspurn - Frí skoðun og verð-
mat. Jón Rafn hjá Valhöll s. 695 5520.

Óska eftir sumarbústað í skipti við 
iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. Æskileg 
fjarlægð frá Reykjavík ca ein klst. í 
akstri. Uppl. í s. 864 1323.

 Geymsluhúsnæði

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 & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

CASTELLO Pizzeria: óskum eftir að 
ráða pizzubakara yfir sumartímann og 
líka í fulla vinnu . Reynsla skilyrði. 
Áhugasamir sendi ferilskrá og með-
mæli á castello@simnet.is eða hafa 
samband í síma 6923051

 Viðskiptatækifæri

Til sölu rekstur og tæki sólbaðsstofu. 
Skoða öll skipti. S. 860 0866.

Til sölu hlutafélag í ferðaiðnaði með 
tapi. Áhugasamir sendi nafn og síma-
númer á: tjonusta@365.is
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SÖLUFULLTRÚI
Helstu verksvið:
• Sölumennska
• Ýmis tölvu- og skrifstofuvinna.
• Að halda verslun snyr legri m.a. með framsetningu vara.
• Heimsóknir l viðskiptavina, ráðgjöf og lboðsgerð.

Hæfniskröfur:
• Góðir söluhæfileikar og útgeislun.
• Þekking á saumaskap.
• Tölvuþekking og þá sæmileg kunná a í Office-hugbúnaði.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Áhugi á innanhússhönnun.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Um er að ræða 60% í byrjun og væntalega 100% síðar.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 

hjortur@solar.is fyrir 7. apríl n.k..

STARFSMAÐUR Í FRAMLEIÐSLU
OG UPPSETNINGU

Óskum e ir að ráða starfsmann  mabundið í framleiðslu og 
uppsetningu gluggatjalda.  Um er að ræða starf í 10 manna 
framleiðslueiningu.  Starfið felur í sér framleiðslu hverskyns 
gluggatjalda e ir máli,uppsetningu auk vörumó öku og 
frágangs.  Starfsmaður þarf að vera verklaginn, vandvirkur og 
stundvís. Starfs mi er frá maí 2010 l ágúst 2010 

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 

kolbeinn@solar.is fyrir 7. apríl n.k..

Tilkynning frá fjármálaráðuneytinu um 
endurgreiðslu stimpilgjalda af aðfarargerðum

Með dómi Hæstaréttar Íslands frá 12. nóvember 2009, í máli 
nr. 255/2009, var staðfest að sýslumann hefði skort lagaheimild 
til að krefjast greiðslu stimpilgjalds við þinglýsingu á endurriti 
fjárnámsgerðar í mars 2008. 

Þann 1. janúar 2009 tóku gildi breytingar á lögum nr. 36/1978, 
um stimpilgjald, er veittu gjaldtöku vegna þinglýsingar 
fjárnámsgerða lagagildi. 

Með vísan til framangreinds hefur fjármálaráðuneytið ákveðið 
að endurgreiða þau stimpilgjöld sem oftekin voru fyrir 1. janúar 
2009 og ófyrnd voru við uppkvaðningu dóms Hæstaréttar, þ.e. á 
tímabilinu frá og með 12. nóvember 2005 til 1. janúar 2009. 

Ráðuneytið mun hafa frumkvæði af því að endurgreiða öllum 
þeim sem skráðir eru í þinglýsingakerfi sýslumanna og mun sú 
endurgreiðslan berast á næstu dögum. Skráningarkerfi sýslu-
manna hefur ekki upplýsingar um allar aðfarargerðir þar sem 
rafræn skráning þessara upplýsinga hófst á mismunandi tíma á 
tilgreindu tímabili. Skorar því ráðuneytið á þá gjaldendur sem 
kunna að eiga ófyrndar kröfur vegna ofgreiddra stimpilgjalda, 
sem ekki fá endurgreitt á næstu dögum, að snúa sér til sýslu-
manna og framvísa viðhlítandi gögnum, frumriti eða kvittun 
um greiðslu. Sérstaklega bendir ráðuneytið á aðfaragerðir frá 
eftirfarandi tímabili:

Vegna skipa: Frá 12. nóvember 2005 til 9. apríl 2008.
Vegna lausafjár: Frá 12. nóvember 2005 til 14. apríl 2008.
Vegna bíla: Frá 12. nóvember 2005 til 25. mars 2007.

Nær rétturinn til endurgreiðslu stimpilgjalds af endurritum 
vegna fjárnáma, sem og af stimplun kyrrsetningargerða og 
löggeymslu.

Ráðuneytið bendir á að gerðarþoli hefur í einhverjum tilvik-
um verið endanlegur greiðandi stimpilgjaldsins þó greiðandi 
samkvæmt skjali hafi verið gerðarbeiðandi. Hafi svo verið á 
gerðarþoli í einhverjum tilvikum endurkröfurétt á viðtakanda 
endurgreiðslunnar. 

Fjármálaráðuneytinu, 31. mars 2010

TilkynningarTil sölu

Fundir / Mannfagnaður

Atvinna



FJALLA FERSKT 
KRYDDAÐ LAMBLÆRI 

MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 

35% AFSLÁTTUR 

 ÚRBEINAÐ 
HANGILÆRI 

 ÚRBEINAÐUR 
HANGIFRAMPARTUR 

BÓNUS FETAOSTUR 250G
BÓNUS SÝRÐUR 

RJÓMI 10% 185g 
BÓNUS SÝRÐUR 

RJÓMI 18% 185g

Nú með 20% afslætti

BÓNUS 
SMYRILL 

300g

HOLLT & GOTT KLETTASALAT 75g HOLLT & GOTT GARÐSALAT 200g HOLLT & GOTT SPÍNAT 200g 

BÓNUS MAJONES 550ml 
LÉTT OG VENJULEGT

NORÐLENSKT
KOFAREYKT
HANGIKJÖT
ÚRBEINAÐAÐ



COKE K IPPA 4 FLÖSKUR x 2 LTR. = 8 LTR.  
PEPSI KIPPA 

A 4 FLÖSKUR x 2 LT

NEUTRAL ÞVOTTEFNI 1,9 KG 

PAMPERS  NEWBORN BLEIUR 27 STK  759 kr.pk
PAMPERS MINI BLEIUR 43 STK. 1398 kr.pk

FROSIN JARÐARBER 
1200G 

BOOZT GLÖS 10 STK 
M/LOKI & RÖRI 

MERRILD 103 KAFFI 
MEÐALRISTAÐ 500g 

KORN-KUBBAR 4 STK. TVÆR TEG. 
MJÚKAR KRINGLUR 4 STK 

BÓNUS BLÁBERJAMUFFINS 4 STK 
BÓNUS KJARNABRAUÐ 500G 

ANDREX WC PAPPÍR 12 RÚLLUR 

BÓNUS FLATKÖKUR 5 STK

Gillette 
FUSION 

RAKGEL 200 ml

Gillette FUSION 
POWER RAKBLÖÐ 
4 STK  2098 kr.
FUSION RAKBLÖÐ 
4 STK 1898 kr.
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Guðrún Sigsteinsdóttir, leikskólaráðgjafi 
og fyrrverandi leikskólastjóri Birkibæjar 
við Reykjalund í Mosfellsbæ, færði nýver-
ið leik- og grunnskólum í Mosfellsbæ mál-
örvunar- og lestrarspil að gjöf. 

Guðrún hannaði spilið sjálf en það er 
sérstaklega ætlað börnum sem eru að 
byrja að læra að lesa. Skólastjórnend-
ur tóku við gjöfinni og sögðu hana góða 
viðbót við annað málörvunarefni sem 
skólarnir eiga. Haraldur Sverrisson bæj-
arstjóri þakkaði Guðrúnu einnig fyrir 
höfðinglega gjöf. - rat

Börnin í Mosfellsbæ fá spil

HÖFÐINGLEG GJÖF Haraldur Sverrisson 
bæjarstjóri þakkar Guðrúnu fyrir.

Erna Magnúsdóttir, iðjuþjálfi í Ljósinu, hlaut 
sæmdartitilinn Afrekskona af Léttbylgjunni 
á konukvöldi útvarpsstöðvarinnar í Smára-
lindinni nýverið. Erna er frumkvöðull, hug-
myndasmiður og forstöðumaður Ljóssins 
sem er endurhæfingar- og stuðningsmið-
stöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstand-
endur þeirra. Ljósið er sjálfseignarstofnun, 
búin til af fólki sem vildi bæta endurhæf-
ingu krabbameinsgreindra.

„Þetta er heiður og viðurkenning á mikilli 
vinnu undanfarin fimm ár,“ segir Erna sem 
hóf störf í Ljósinu um leið og það hóf göngu 
sína árið 2005 í gamla safnaðarheimilinu 
í Neskirkju. Nú er það í 470 fermetra hús-
næði við Langholtsveg 43 með margvíslega 
og blómlega starfsemi. Þangað koma yfir 
200 manns í hverjum mánuði til að byggja 

sig upp andlega og líkamlega eftir krabba-
meinsgreiningu að sögn Ernu. - gun

Erna afrekskona 

Jazzklúbburinn Múlinn stend-
ur fyrir tónleikum annað kvöld, 
fimmtudaginn 1. apríl, í Jazz-
kjallaranum á Café Cultura, 
Hverfisgötu 18.

Á tónleikunum kemur fram 
hljómsveitin Altó ást, þar sem 
altó-saxófónleikararnir Hauk-
ur Gröndal og Sigurður Flosason 
fara fyrir fríðum flokki. Tilefni 
tónleikanna er níutíu ára fæðing-
arafmæli Charlie Parker og munu 
þeir leika lög hans. Ásamt þeim 
koma fram Kjartan Valdemars-
son píanóleikari, Þorgrímur Jóns-
son bassaleikari og Erik Qvick 
sem leikur á trommur.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
21 og er 1.500 króna aðgangseyr-
ir, en 1.000 krónur fyrir nemend-
ur. - kg

Altó ást leikur 
Charlie Parker

BIRD Lög Charlie Parker verða leikin í 
Jazzkjallaranum annað kvöld.

AFREKSKONUNNI AFHENT BLÓM Erna tók við blóm-
um úr hendi Jóhanns Arnar Ólafssonar, kynningar-
stjóra Léttbylgjunnar.

Rut Ingólfsdóttir keramiker 
opnar sýninguna Gúbbar í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði í dag. 
Innblástur Rutar að Gúbbunum 
er margbreytileiki mannkynsins 
og þörf hennar fyrir því að kalla 
fram gleði í vitund fólks. Það 
mætti segja að Gúbbarnir verði 
að táknmynd gleðinnar á heimil-
um landsmanna þannig að með-
limir heimilisins eru minntir á 
gleðina daglega.

Sýningin stendur yfir dagana 
1.-5. apríl og verður höfð opin frá 
klukkan 14 til 18. Það verður heitt 
á könnunni og eru allir velkomnir. 
Þeir sem hafa áhuga á því að hafa 
samband við listakonuna geta sent 
póst á netfangið rutta@visir.is.

Auk sýningar Rutar verður 
mikið um að vera í menningarlíf-
inu á Ísafirði um páskana og má 
þar nefna viðburði eins og mynd-
listarsýningar, leiklistarsýningar 
og fleira.

Menningarlíf í 
miklum blóma

GÚBBAR Rut Ingólfsdóttir opnar sýningu 
í Edinborgarhúsinu í dag. 
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

HVAÐ ER Í MATINN? 
Á

 kynnir skemmtilegan sérvef um 
matargerð og hagkvæm matarinnkaup.

Með því að nota einfalt og skemmtilegt 
kerfi útbúum við handa þér matseðil eftir 
þínu höfði. 

Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra 
uppskrifta á Hvað er í matinn? á

...ég sá það á visir.is

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Guðminngóður! 
Hvað er þessi 

svínakótiletta að 
gera á höfðinu á 
mér?! Og hvar er 
hárkollan mín?!

Við skulum 
koma okkur 

vel fyrir 
sætilíus! 

Oj! 
Oj! 
Oj!

Mmm, það er 
góð lykt af þér 

Ívar!

Finnst 
þér?

Þetta er ný upp-
finning sem endist 
betur en venjuleg-
ur svitalyktareyðir!

Ein 
furunál 

hér!
Og önnur 

hér! Elskan?

Hér er 
straujárnið. 
Þetta er svo 
straubrettið.

Þú reiknar 
þetta svo bara 

út sjálfur.
Ég er feginn að það varst 
ekki þú sem kenndir mér 

að synda.

Baðstu ekki 
mömmu um 
að færa okkur 

popp?
Jú. Fyrir 
löngu 
síðan.

Hún 
hefur 
verið 
rotuð.

Hvað 
er að?

A-ha. 
Ég sé hvað 
vandamálið 

er.

Og þú baðst hana um að 
færa okkur djús áður en 

þátturinn byrjaði.

Ég ætla að gá 
hvað er að.

Ég átti auðveldara með að skilja pólitík-
ina hér áður fyrr. Til dæmis þegar ég 

vann í fiskvinnslu og kaus Alþýðubanda-
lagið. Ekki lét ég þar við sitja heldur mætti 
á kosningaskrifstofu flokksins í rauðri 
rúllukragapeysu, sötraði kaffi og vitnaði í 
Stein Steinar og Bob Dylan meðan ég hall-
mælti auðvaldinu.

MÍN einfalda stéttarvitund sagði mér að 
með vinstri stjórn myndi vænkast hagur 
hins vinnandi manns. Og vinstri stjórnin 
kom … nær tuttugu árum síðar. 

SVO virðist sem menn hafi pirrast á bið-
inni, alla vega er eins og stjórninni sé upp-
sigað við alla. Útvegsmenn hafa fengið að 
finna fyrir því. Láta ráðherrar sig ekki 
muna um að líkja þeim við spilafífl, apa-
ketti og hinn kjaftstóra skötusel. Sjómenn 
eru látnir vita að þeir séu ekki sömu dáða-
drengir þjóðarinnar og áður. Forréttindi 
eins og sjómannaafsláttur sé eitthvað sem 

ekki eigi að líðast. Bæjar stjóri í sjáv-
arplássi sem kvartar undan skertum 
samgöngum fær skæting og níðvísu 

frá ráðherra. Stjórnin er komin í 
stríð við nær allan sjávarútvegs-

geirann.

MINNI spámenn úr stjórn-
arliðinu snúa bændur niður 
með því að gera sem minnst 

úr framlagi þeirra en minna 

á styrkina sem til þeirra renna. Þannig eru 
þeir líka minntir á að vera ekki erfiður ljár 
í þúfu þegar kemur að umræðunni um Evr-
ópusambandið. 

ATHAFNAMENN eru oftast meðhöndlað-
ir líkt og vandræðagemsar sem þurfa enda-
laust að vera með einhver óþægileg uppá-
tæki til atvinnuuppbyggingar. Hvort sem 
það er spilavíti, flugæfingar eða spítali. 
Stóriðjumönnum er gefið undir fótinn og 
slegnir kaldir til skiptis svo þeir vita ekki í 
hvorn fótinn þeir eiga að stíga. 

ÞÓ AÐ flugumferðarstjórar hafi ekki sötr-
að með okkur á kosningaskrifstofunni við 
lok síðustu aldar, svo ég muni til, þá hefði 
okkur líklega svelgst á kaffinu hefðum við 
fengið fregnir af vinstri stjórn sem heim-
ilaði lögbann á verkfall þeirra. Hvað þá að 
forseti ASÍ þyrfti að skamma forsætisráð-
herra slíkrar stjórnar fyrir að hrifsa völd 
frá aðilum vinnumarkaðarins með stofnun 
svokallaðar Vinnumarkaðsstofnunar.

ÞAÐ versta er að launafólk er hálf 
umkomulaust eftir að nokkrir fjárfestar 
fengu skjaldborgina sem það átti von á. 

FYRIR skömmu las ég að rétt tæplega 
helmingur þjóðarinnar styddi ríkisstjórn-
ina. Ég var í rauðri rúllukragapeysu svo ég 
komst ekki hjá því að spyrja: Hvar í ósköp-
unum skyldi allt þetta fólk vinna?

Rauða rúllukragapeysan
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Páskarnir eru framundan

KALKÚNN
1. fl.
FROSINN

KALKÚNABRINGA
HUNANGSGLJÁÐ

1.979 kr/kg

áður 2.998 kr/kg

1.382 kr/kg

áður 2.194 kr/kg

34%
afsláttur

37%
afsláttur

998 kr/kg

LAMBAHRYGGUR
LÉTTREYKTUR

JARÐARBER
500 gr

50%
afsláttur

399 kr/pk

áður 798 kr/pk

LAMBALÆRISSNEIÐAR
GRILL

1.989 kr/kg

áður 2.842 kr/kg

30%
afsláttur

1.989 kr/kg

áður 2.832 kr/kg

30%
afsláttur

LAMBAKÓTELETTUR
GRILL

999 kr/kg

áður 1.537 kr/kg

35%
afsláttur

GRÍSARIF
BBQ

GRILLPYLSUR GRILLBORGARAR
10 stk. x 90 gr, FROSNIR

SVÍNABÓGSNEIÐAR
GRILL

839 kr/kg

áður 1.198 kr/kg

769 kr/kg

áður 1.098 kr/kg

1.119 kr/pk

áður 1.598 kr/pk

30%
afsláttur

30%
afsláttur

KJÚKLINGABRINGUR
900 gr

1.198 kr/pk

áður 1.398 kr/pk



Tilboðin gilda 1. - 4. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

gerið góð kaup í Nettó

2.995 kr/kg

áður 3.890 kr/kg

2.999 kr/kg

áður 3.998 kr/kg

1.399 kr/kg

áður 1.998 kr/kg

25%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

NETTÓ LAMBALÆRI
FERSKT

1.259 kr/kg

áður 1.798 kr/kg

GRILL LAMBALÆRI
KRYDDAÐ

LAMBAFILLET
FERSKT

LAMBA RIB-EYE
FERSKT

á v
erð

i6
4

PÁSKAÖL
0,5 ltr.

99 kr/stk

Frábært páskatilboð

HUMAR
SKELBROT
1 kg POKI 50%

afsláttur

198 kr/stk

áður 389 kr/stk

399 kr/stk

áður 539 kr/stk

498 kr/stk

áður 559 kr/stk

999 kr/pk

áður 1.998 kr/pk

26%
afsláttur

49%
afsláttur

BUDWISER BBQ
ORIGINAL EÐA HONEY
510 gr

PEPSI
PEPSI MAX
2 ltr.

MJÚKÍS
1 ltr. SÚKKULAÐI

DÚETT ÍSLENGJA
KJÖRÍS
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 31. mars 2010 

➜ Tónleikar
21.30 Duples tónleikakvöld verður 
á Sódóma Reykjavík við Tryggvagötu. 
Fram koma: Ensími, Stafrænn Hákon, 
Ourlives, Úlpa og Ojba Rasta.
22.00 Þröstur Jóhannesson heldur 
tónleika í Bryggjusal Edinborgarhúss-
ins við Aðalstræti á Ísafirði.
22.00 New York-kvartettinn flytur 
þekkt djasslög á tónleikum á Ránni við 
Hafnargötu í Reykjanesbæ.

➜ Sýningar
Svava K. Egilson 
hefur opnað sýn-
inguna Þræðir á 
skörinni hjá Hand-
verki og hönnun 
Aðalstræti 10. Opið 
í dag kl. 9-18. Opið 
um páskana á laug-
ardag kl. 10-17 og 
annan í páskum 
kl. 12-17. 

➜ Sirkus
15.00 og 20.00 Sirkus Íslands 
verður með sýningu í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi þar sem 
fjör og dirfska ráða för í jafnvæg-
islistum, gripli, húllahringjum og 
loftfimleikum. Nánari upplýsing-
ar á www.midi.is.

➜ Dansleikir
Hljómsveitin Tríkot verður á 
Spot við Bæjarlind í Kópa-
vogi.
Ingó & Veðurguðirnir 
verða á Breiðinni við 
Bárugötu á Akranesi.

➜ Dans
17.00 og 20.00 Listdansskóli 
Íslands heldur sína árlegu vorsýningu 
í Borgarleikhúsinu við Listabraut. Allir 
nemendur skólans munu koma fram 
á sýningunum. Nánari upplýsingar á 
www.listdans.is.

➜ Tónlist
22.00 Hvanndalsbræður verða með 
tónleika á Græna hattinum við Hafn-
arstræti 96 á Akureyri. Húsið verður 
opnað kl. 21.

➜ Blúshátíð 2010
20.00 Tónleikar með Billy Branch á 
Hilton Reykjavík Nordica við Suður-
landsbraut. Á tónleikunum kemur einn-
ig fram Ragnheiður Gröndal. 
Reykjavík 2010 stendur til 1. apríl. 
Nánari upplýsingar á www.blues.is og 
www.midi.is.

➜ Kirkjulistahátíð
12.00 Tónlistarandakt - Íhug-
un um lamb Krists. Umsjón: Sr. 
Kristján Valur Ingólfsson. Kór 100 
barna flytur tónlist undir stjórn 
Tómasar Guðna Eggertssonar 
ásamt hljóðfæraleikurum. Allir 
velkomnir - ókeypis aðgangur.
Kirkjulistahátíð 2010 fer fram 
í Hallgrímskirkju og stendur til 
11. apríl. Nánari upplýsingar á 
www.kirkjulistahatid.is.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Unnur Dís Skapta-
dóttir flytur erindið „Pól-
verjar á Íslandi: þátttaka 
og hindranir” í Norræna 
húsinu við Sturlugötu. 
Allir velkomnir.

Upplýsingar um 
viðburði sendist á 

hvar@frettabla-
did.is

Fjölbreytileg tónlist eins 
og argentínskur tangó og 
barrokktónlist mun hljóma 
á tónlistardögunum Músík 
í Mývatnssveit sem haldn-
ir verða í tólfta sinn nú um 
páskana.

Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari 
hefur umsjón með Músík í Mývatns-
sveit. Hátíðin er nú haldin í tólfta 
sinn og hefur Laufey haft veg og 
vanda af henni frá upphafi.

Tvennir tónleikar verða á hátíð-
inni og eru þeir með allólíku sniði. 
Fyrri tónleikarnir verða haldnir 
í Skjólbrekku að kvöldi skírdags 
klukkan 20. Þar verða fluttir bæði 
argentínskir tangóar eftir Piazolla 
og þekkt íslensk dægurlög. „Þetta 
er önnur áhersla en við erum vön 
og í fyrsta sinn sem við erum með 
tangó á efnisskránni,“ segir Laufey 
þegar hún spurð að því hvort áður 
hafi verið leikinn tangó á Músík í 
Mývatnssveit. „Við settum saman 
tangóhljómsveit að fyrirmynd 
Piazzolla og erum með kornungan 
skagfirskan harmónikkuleikara, 
Jón Þ. Reynisson, í hópnum. Það 
er óneitanlega annar litur á efnis-
skránni þegar við erum með harm-
ónikku,“ segir Laufey.

Á föstudaginn langa verða tón-
leikar í Reykjahlíðarkirkju klukk-
an 21. Þar verður flutt tónlist sem 
hæfir stund og stað. „Við veljum 

tónlist sem er miklu hátíðlegri,“ 
segir Laufey um síðari tónleikana. 
Flutt verður barrokktónlist eftir 
Bach og Corelli, og Gissur P. Giss-
urarson tenór syngur tvo sálma 
eftir Hallgrím Pétursson. „Við 
verðum líka með kirkjusmelli eins 
og Kirkjuaríuna eftir Stradella og 
Agnus Dei eftir Bizet.“

Laufey segir hátíðina Músík í 
Mývatnssveit hugsaða sem mót-
vægi við þá útivistarmöguleika sem 
í boði eru í Mývatnssveit um pásk-
ana en þangað leggur fjöldi manna 
leið sína um hverja páska meðal 
annars til að ganga píslargöngu 
kringum Mývatn á föstudaginn 
langa. „Tímasetning tónleikanna í 
Reykjahlíðarkirkju miðast við fólk-
ið sem búið er að ganga kringum 
vatnið. Það nær að fá sér að borða 
áður en það kemur á tónleikana.“ 

Laufey bendir á að tónlistardag-
arnir séu lóð á vogarskálarnar til 
að lengja ferðamannatímann. „Ég 
er svo hrifin af hagvextinum.“

Flytjendur auk Laufeyjar, 
Jóns og Gissurar, eru Hávarður 
Tryggvason sem leikur á kontra-
bassa, Kristinn H. Árnason gítar-
leikari og Aladár Rácz sem leikur 
á píanó og orgel.

TANGÓ OG KIRKJUSMELLIR

LAUFEY SIGURÐARDÓTTIR Argentínskur 
tangó verður meðal annars leikinn á 

tónlistardögunum Músík í Mývatnssveit 
en argentínski tangóinn var nýlega tek-

inn á  heimsminjaskrá UNESCO. 

Skírdagur í Hallgrímskirkju
Kirkjulistahátíð stendur nú yfir í 
Hallgrímskirkju. Á skírdag kl. 17 
verður haldin Söngvahátíð barna, 
þar sem fram koma 100 börn úr 
kórum í borginni ásamt þekktum 
hljóðfæraleikurum. Um kvöldið kl. 
20 flytja meðlimir Schola Cantorum 
Tenebrae Responsoria eftir Gesu-
aldo.
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Finnska skáldkonan Sofi Oksa-
nen (fædd 1977) hlýtur Bók-
menntaverðlaun Norðurlanda-
ráðs í ár. Verðlaunin hlýtur 
hún fyrir þriðju bók sína Puh-
distus sem kemur út í íslenskri 
þýðingu Sigurðar Karlssonar 
hjá Máli og menningu í haust. 
Bókin gerist í Eistlandi á 
tveimur tímaskeiðum, um 1940 
og 1990, og segir sögu tveggja 
kvenna af ólíkum kynslóðum. 
Þær kynnast þegar sú yngri, 
Zara, flýr undan ofbeldisfull-
um melludólgi á náðir þeirr-
ar eldri, Aliidu Truu, sem býr 
í afskekktri sveit. Zara er illa 

skemmd af óblíðri reynslu sem 
ánauðug vændiskona í Þýska-
landi, og Aliida á sjálf skugga-
lega fortíð því hún sveik það 
sem henni var heilagast þegar 
Rússar lögðu Eistland undir sig 
árið 1940. Puhdistus var upp-
runalega leikrit, enda er Sofi 
leikhúsfræðingur að mennt, 
en persónurnar héldu áfram 
að trufla höfundinn þangað til 
þær höfðu fengið inni í skáld-
sögu. Sofi hefur þegar sópað 
til sín fjölda annarra verð-
launa og er af mörgum talin 
einn áhugaverðasti rithöfund-
ur sinnar kynslóðar.

Skuggaleg fortíð

SOFI OKSANEN Hlýtur Bók-
menntaverðlaun Norðurlanda-
ráðs í ár.

Nú stendur Blúshátíð yfir og í 
kvöld kl. 20 er komið tónleikum 
Billy Branch and the Blue Ice 
Band á Hilton Reykjavik Nordica 
Hotel. Billy Branch er goðsögn 
úr Chicago-blúsnum, fyrrum 
munnhörpuleikari Willie Dixon 
og Chicago Blues All Stars. Hann 
er einn af virtustu og vinsælustu 
blúsmönnum heims í dag, marg-
verðlaunaður og hefur spilað með 
flestum stórstjörnum blústónlist-
arinnar frá upphafi. Á tónleikun-
um kemur einnig fram stórsöng-
konan Ragnheiður Gröndal og 
syngur blús. Í klúbb Blúshátíðar 
á Café Rosenberg ætla svo Síð-
asti sjens, R. B. Bluesband, Lame 
Dudes og Solla Soulful að blúsa.

Billy Branch 
blúsar í kvöld

BILLY BRANCH Mættur á klakann.

> Ekki missa af …
Síðustu sýningardagar sýningar 
Minjasafnins á Akureyri, „Allir 
krakkar, allir krakkar … líf og 
leikir barna“, eru núna um 
páskana. Sýningin er saman-
sett úr munum, ljósmyndum 
og minningabrotum og þar 
gefst gestum kostur á að dusta 
rykið af gömlum minningum. 
Minjasafnið á Akureyri er opið 
á skírdag, föstudaginn langa, 
laugardaginn fyrir páska, 
páskadag og annan í páskum 
frá kl. 14-17.

Nákvæmt kort af  
gönguleiðinni  
á Fimmvörðuháls  
og nágrenni  
Þórsmerkur

Íslandskort Máls og menningar  
eru vönduð og margverðlaunuð

Frábær t  úr val  kor ta fyrir  al la  ferðalanga



Eymundsson.is

Eigulegar gjafi r!

6.995 kr.
Safari pennasett frá Lamy.
Gæðagripir á góðu verði.

4.995 kr.

15.990 kr.
Stóra myndaorðabókin um
allt á milli himins og jarðar.

7.990 kr.
Frábær bók um grunntækni í förðun.
Stórsniðug í fermingarpakkann
hjá ungu dömunni.

1.990 kr.

Gott verð!

9.995 kr.
Bakpoki 28 lítra, svartur.
Flottir og endingargóðir.

6.995 kr.
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9.995 kr.
Carlton snyrtitaska, þrír litir.
Ómissandi fyrir ferðalanginn.

6.995 kr.

Fallega myndskreytt og fræðandi 
bók um 501 áhugaverðan áfanga-
stað í heiminum.

2.995 kr.

Gott verð!
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Kiddi rót er kominn í bæinn 
með landsþekkta hamborg-
ara sína. Á nýjum hamborg-
arastað í Mosfellsbæ hefur 
hann skráð sögu íslenskra 
hljómsveita.

„Þetta eru bestu hamborgarar á 
landinu. Ég fer ekkert ofan af því 
fyrr en einhver getur afsannað 
það!“ segir Kristinn T. Haralds-
son, Kiddi rót, sem opnaði Kaffi 
Kidda rót í Mosfellsbænum í gær. 
Veitingastaðurinn var lengi í 
Hveragerði, en Kiddi segist hafa 
hrakist þaðan því eigandi hús-
næðisins hafi sett upp óraunhæfa 
leigu. „Ég neitaði að borga svona 
háa leigu svo við fórum bara. Við 
enduðum hérna við hliðina á Krón-
unni í Mosfellsbæ, þar sem Remax 
var, og ég sé ekkert eftir því.“

Kiddi segist vera búinn að fá 
alvöru fólk í eldhúsið og boðið er 
upp á ýmsar veitingar, meðal ann-
ars hina frægu rómantísku ham-
borgara. „Einn sagði: ef þú finn-
ur ekkert við þitt hæfi, þá ertu nú 
bara ekkert svangur. Svo er ég 
með heljarmikla sýningu hérna 
sem toppar allt,“ segir Kiddi 
hreykinn. „Ég gerði samning við 
Þjóðarbókhlöðuna og þeir flettu 
upp öllum dansleikjaauglýsingum 
í Mogganum. Án þess að fatta það 
skrifaði Mogginn sögu íslenskra 
hljómsveita með þessum auglýs-
ingum. Ég raðaði þessu saman á 
40 sentimetra breiðan borða sem 
sker salinn í sundur og þú getur 
séð ár fyrir ár hvaða hljómsveit-
ir voru í gangi. Fyrsta auglýsing-
in er með Þorgeiri Ástvalds frá 
1966 og svo heldur þetta áfram til 
ársins 1988. Þorgeir kom hérna 
og fékk flassbakk. Það staldra 

allir við myndina af honum, ég 
held hann sé 14 ára eða eitthvað 
á henni. Svo er ég með útklipp-
ur og risamyndir af hljómsveit-
um. Þetta kemur helvíti flott út. 
Þetta er rokksögulegur veitinga-
staður!“ 

Kiddi segir fólk gjörsamlega 
týna sér í sýningunni. „Það eru 
eiginlega öll bönd hérna, frá 
gömludansaböndum og upp úr. 
Hingað kom einn frá Vinnueftirlit-
inu. Hann sagði: Ég var nú í hljóm-
sveit í gamla daga. Þú ert ábyggi-
lega ekki með mynd af henni af 
því hún var nánast óþekkt. Ég 
spurði hvaða hljómsveit það væri 
og hann sagðist hafa verið í hljóm-
sveitinni Loðmundi. Ég gat bent 
honum á risastóra mynd af hljóm-
sveitinni, svo hann sagði: Ég þarf 
ekkert að skoða þetta hjá þér, það 
er mynd af mér uppi á vegg!“    

 drgunni@frettabladid.is

Rokksögulegir hamborgarar
KIDDI RÓT Við rokksögulegar minjar úr Mogganum á Kaffi Kidda rót. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Söngkonan Beyoncé 
skemmti sér með eig-
inmanni sínum, tónlist-
armanninum Jay-Z, og 
vinum á skemmtistaðn-
um Tao í Las Vegas um 
helgina. Söngkonan og 
vinir hennar sátu lengi 
frameftir og drukku 
þó nokkrar flöskur af 
kampavíni og skemmtu 
sér hið besta. Fyrir 
helgi héldu bandarísk-
ir fjölmiðlar því fram 
að hjónin ættu von á 
sínu fyrsta barni, en 
þetta ætti að kveða 
þær sögusagnir niður. 

„Hún leyfði eiginmanni sínum að njóta sín og hélt sér sjálfri til 
hlés, en skemmti sér þó augljóslega vel. Hún var greinilega komin í 
glas, enda drukku þau þó nokkuð af kampavíni,“ var haft eftir starfs-
manni staðarins. 

Beyoncé í glasi

EKKI BARNSHAFANDI Söngkonan Beyoncé drakk 
kampavín og skemmti sér vel með eiginmanni 
sínum. NORDICPHOTOS/GETTY

> EKKI FELA SKALLANN
Leikarinn Jeff Goldblum vill að kollegar 
sínir í Hollywood hætti að reyna að fela 
skallann með hárkollu því almenn-
ingur tekur um leið eftir því. „Ég 
held að það sé ekki hægt að 
leysa hárvandamál karla. Það 
fær þá einungis til að hegða sér 
undarlega,“ segir Goldblum, 
sem sjálfur er alveg laus við 
skalla. 

Ástralski leikarinn Sam Worthington fer 
með hlutverk í ævintýramyndinni Clash 
of the Titans ásamt stórleikurunum Liam 
Neeson og Ralph Fiennes. Worthington 
sló rækilega í gegn í kvikmynd James 
Cameron, Avatar, en þrátt fyrir það seg-
ist hann hafa kviðið því mjög að leika á 
móti Neeson. 

„Þetta var mjög ógnvekjandi. Hann 
er stóri strákurinn og þegar maður fær 
að leika með stóru strákunum þá þegir 
maður og lærir. Liam er mjög þokkafull-
ur leikari, hann er herramaður og birtist 
sem mikið afl á kvikmyndaskjánum. Ég 
lærði mjög mikið af því að starfa sam-
hliða honum. Maður fylgist vel með því 
sem hann gerir og hann er einnig örlát-

ur á góð ráð. Það sama má segja 
um Ralph Fiennes. Samanlagt hafa 
þeir komið að næstum hundrað kvik-
myndum, þannig að fyrir byrjanda 
eins og mig var þetta afar lær-
dómsríkt,“ sagði Worthington í 
viðtali við tímaritið Collider.

Leikarinn efnilegi seg-
ist jafnframt reyna að setja 
nokkuð af sjálfum sér í 
hverja persónu sem hann 
leikur, á þann hátt verði þær 
trúverðugri. „Starf leikarans 
er að sjá til þess að áhorfand-
inn fái peninganna virði. Það 
er mitt starf.“ 

Lafhræddur við Liam Neeson

Adam Lambert, stjarnan úr American Idol, 
er orðinn þreyttur á að tala um vin-
konu sína, Lady Gaga, í viðtölum. 
Stutt er síðan hann sagðist hafa 
spjallað við hana yfir viskíglasi 
og eftir það hafa fjölmiðlar vilj-
að vita meira um vináttu þeirra. 

„Ég var að ljúka við þriðja 
þýska viðtalið mitt þar 
sem mér var sagt að ég 
hefði lýst því yfir að ég 
væri karlkyns útgáf-
an af Lady Gaga. Það 
myndi ég aldrei segja. 
Ég er Adam Lambert,“ 
sagði hann á Twitter-
síðu sinni. „Auðvitað er 
ég aðdáandi hennar og 
ég ber mikla virðingu 
fyrir henni. Sviðsfram-
koma okkar beggja er 
ættuð úr leikhúsinu 
en við erum gjörólík-

ar manneskjur,“ sagði hann og hélt áfram: 
„Fyrsta spurningin hjá alltof mörgum frétta-
mönnum tengist Gaga. Þó að mér þyki vænt 
um hana er þetta orðið þreytandi. Mig langar 

frekar að tala um mína tónlist og ég er viss 
um að hún er á sama máli.“

Lambert hefur einnig beðið frétta-
menn um að hætta að spyrja sig 
um hvernig það var að hitta Mad-
onnu, hvort hann hafi verið beð-
inn um að syngja með Queen og 
hvort hann hafi kysst söngkon-
una Keshu. „Mér finnst gaman að 
fara í viðtöl og ég er ekkert pirr-
aður yfir því en ég vona bara að 
með þessum skilaboðum mínum 
fækki þessum spurningum.“

Næsta útgáfa Lamberts verður 
endurhljóðblönduð EP-plata og er 
hún væntanleg í næsta mánuði. 

Vill ekki tala um Lady Gaga

EFNILEGUR Sam Worthing-
ton fer með hlutverk í kvik-
myndinni Clash of the Titans 
ásamt Liam Neeson.

NORDICPHOTOS/GETTY

AVATAR Sam 
fór með annað 
aðalhlutverkið í 
myndinni Avatar.

LADY GAGA Drakk viskí 
með Adam Lambert.

ADAM LAMBERT 
Idol-stjarnan nennir 
ekki lengur að tala 
um vinkonu sína, 
Lady Gaga.

Páskatúr 2010
31.3. - Breiðin Akranesi. Forsala á Breiðinni frá 16-18 í dag. 

2.4. - Aldrei fór ég suður Ísafirði. 2.4. - Edinborgahúsið Ísafirði. 
3.4. - Félagsheimilið Hvammstanga. 

4.4. - Spot Kópavogi. Forsala á Spot alla helgina.



Gauragangur er drepfyndin 

og háalvarleg þroskasaga 

snillingsins Orms Óðinssonar, 

saga sem á erindi til allra 

sem nenna að hugsa, hlæja, 

reiðast fíflast,  

kyssast ... og allt það.

LOKSINS FÁANLEG AÐ NÝJU

Í KILJU
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Hrunadans Tigers Woods – 
kvennafarið – lék lykilhlut-
verk í fyrirsögnum helstu 
fjölmiðla heims svo vikum 
og mánuðum skipti. Nú und-
irbýr kylfingurinn endur-
komuna af kappi og mark-
aðsöflin skála í kampavíni á 
meðan.

Tiger Woods tilkynnti 16. mars að 
hann hygðist taka þátt í Masters-
mótinu sem haldið er á Augusta-
vellinum í Georgiuríki. Mótið er 
eitt af fjórum stóru mótunum á 
bandarísku mótaröðinni í golfi. 
Tiger hefur verið frá keppni í 
fimm mánuði eða síðan fjölmiðl-
ar greindu frá því að hann hefði 
margoft haldið framhjá eiginkonu 
sinni, hinni sænsku Elin Norder-
gren. Endurkomu Tigers er beðið 
með mikilli eftirvæntingu og það 
er ekki síst auglýsendur og eigend-
ur sjónvarpsstöðva sem hugsa sér 
gott til glóðarinnar þegar þessi 
fremsti kylfingur heims mundar 
kylfurnar á ný.

Samkvæmt bandaríska við-
skiptatímaritinu Business Week 
er nær öruggt að Tiger slái eigið 
sjónvarpsáhorfsmet. Aldrei hafa 
fleiri horft á golf í sjónvarpi en 
þegar Woods vann fyrsta Masters-
mótið sitt 1997 en sextán milljónir 
áhorfenda horfðu á hann tryggja 
sér sigur. Samkvæmt Business 
Week er ekki ólíklegt að um 20 
milljónir manna komi til með að 
fylgjast með Tiger á flötum og 
brautum Augusta-vallarins enda 
horfði svipaður fjöldi á afsökun-
arbeiðni hans í beinni útsendingu 
fyrir skemmstu.

Business Week greinir jafn-
framt frá því að auglýsendur 
gangi nú nánast af göflunum. 
Þeir séu jafnvel reiðubúnir til að 

greiða helmingi hærra verð fyrir 
auglýsingapláss í útsendingu en 
ella. Jafnvel sérhæfð sjónvarps-
stöð eins og Golf Channel gerir sér 
vonir um áhorfsaukningu upp á 25 
prósent og á það hefur verið bent 
að áhorf á golfmót hefur dregist 
saman um allt að helming frá því 
að Tiger dró sig úr keppni til að 
sinna einkalífinu. 

Sumir vilja meina að endur-
koma Tigers á golfvöllinn verði 
næst-vinsælasti sjónvarpsviðburð-
ur síðustu fimmtán ára í Banda-
ríkjunum. Aðeins innsetningar-
ræða Baracks Obama verði ofar 
á þeim lista. Einn þeirra er Sean 
McManus, yfirmaður íþrótta-
deildar hjá CBS-sjónvarpsstöð-
inni. Hann bendir á þá staðreynd 
að blaðamannafundur Tigers, þar 
sem kylfingurinn baðst afsökun-
ar á framferði sínu, hafi fengið 
inni hjá öllum stærstu sjónvarps-
stöðvum Bandaríkjanna. Jafnvel 
þótt hafi ekki mátt spyrja neinna 
spurninga. „Hvað sem hann gerir 
á golfvellinum á Augusta þá mun 
fólk hafa áhuga á að sjá hann að 
verki,“ sagði McManus í samtali 
við vefsíðuna ajc.com. 

Jafnvel vefmiðlar eru í starthol-
unum því tveir fyrstu keppnisdag-
arnir eru á virkum degi, fimmtu-
dag og föstudag. Má fastlega búast 
við því að fólk sem er í vinnu 
stelist til að horfa á útsendingu 
frá mótinu á vinnutíma. Golfsér-
fræðingar hafa þó bent á að menn 
skyldu ekki búast við of miklu af 
Tiger, hann hafi ekki keppt á golf-
móti í fimm mánuði. 

 freyrgigja@frettabladid.is

TIGER WOODS MALAR GULL Á NÝ

GULLKÁLFUR Þrátt fyrir allt er Tiger 
Woods mikill gullkálfur í golfinu og 

sérfræðingar vestanhafs búast við því að 
hann eigi eftir að setja met í sjónvarps-

áhorfi á golf þegar Masters-mótið hefst í 
næsta mánuði.

 NORDICPHOTOS/GETTY

ÓTTASLEGINN Jude Law óttast að 
ævisaga fyrrum eiginkonu sinnar geti 
skaðað ímynd hans.  NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrrum eiginkona leikarans Jude 
Law, hönnuðurinn Sadie Frost, 
hefur unnið að útgáfu ævisögu 
sinnar undanfarna mánuði og 
mun Frost meðal annars ætla að 
fjalla um hjónaband sitt við Law. 
Þetta mun hafa komið illa við 
Law sem óttast að frásagnirnar 
muni skaða ímynd hans. „Hann 
hefur beðið Sadie um að segja 
honum nákvæmlega hvað hún 
hyggst skrifa um hann. Hann ótt-
ast að sumt af því sem mun koma 
fram í bókinni geti skaðað ímynd 
hans og komið börnum þeirra í 
uppnám,“ var haft eftir heimild-
armanni. 

Þeir sem standa að útgáfu 
bókarinnar segja Frost fyrst og 
fremst ætla að einblína á upp-
vaxtarár sín og feril sinn sem 
hönnuð og ekki á fyrrum eigin-
mann hennar eða nána vini, en 
Frost er góð vinkona ofurfyrir-
sætunnar Kate Moss og Stellu 
McCartney, dóttur Bítilsins.

Óttasleginn 
Jude Law

ÞÚ TALDIR RÉTT:
2 MILLJARÐAR OG
400 MILLJÓNIR KRÓNA
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Tónlistarmaðurinn Gímaldin og 
hljómsveit hans halda tónleika á 
Rosenberg þriðjudaginn 6. apríl. 
Tilefnið er útgáfa þriðju sólóplötu 
hans og þeirrar fyrstu í átta ár, 
Sungið undir radar.

„Þetta er unnið upp úr sarpin-
um sem safnaðist þegar ég var í 
Rússlandi,“ segir Gímaldin, sem 
heitir réttu nafni Gísli Magnús-
son. Hann flutti heim frá Rúss-
landi fyrir ári, eftir að hafa dval-
ið þar í tæp fjögur ár við nám í 
svæðafræði og rússnesku. „Þessi 
tími gaf vel af sér því efnið sem 
er til kemst á fjórar plötur og 
tvær eru þegar komnar út,“ segir 
hann og á þar við nýju plötuna og 
tíu laga leyniplötu sem fylgir í 

kaupbæti með geisladiska-útgáfu 
hennar.

Sungið undir radar, sem kemur 
einnig út á netinu, hefur að geyma 
rólegheita popprokk eins og heyrist 
í laginu Ljúlja sem Lára Sveinsdótt-
ir syngur. Hægt er að hlusta á það á 
síðunni Gimaldin.com. Með Gímald-
in spila á tónleikunum á Rosenberg 
gítarleikarinn Gísli Már og tromm-
arinn Þorvaldur Gröndal. Lög af 
nýju plötunni verða ekki flutt held-
ur efni af næstu plötu á eftir. „Þetta 
tríó er að taka upp annað efni og við 
ætlum að spila það, því þetta band 
sem tók upp poppplötuna var aldrei 
starfrækt. Kannski, þegar við kynn-
um næstu plötu, spilum við lög af 
þessari,“ segir Gímaldin.  - fb

Fyrsta sólóplata 
Gímaldíns í átta ár

Á ÆFINGU Tónlistarmaðurinn Gímaldin og hljómsveit hans á æfingu fyrir tónleikana 
á Rosenberg. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

400.000.000
+2.000.000.000

Ekki gleyma að vera með, 

fáðu þér miða fyrir klukkan 

fjögur í dag á næsta sölustað 

eða á lotto.is

Tvöfaldur fyrsti vinningur stefnir 

í 400 milljónir og Ofurpotturinn 

stefnir í 2.000 milljónir.

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 31. MARS 2010

A. 12 14 17 21 41 48
B. 05 16 23 36 37 38
C. 07 09 13 22 34 38
D. 03 06 19 24 25 31
E. 11 19 21 25 38 42
F. 01 25 35 36 39 46
G. 18 19 20 23 28 46
H. 22 27 29 39 40 42

Tvöfaldur
1. vinningur

Hólmfríður Magnúsdóttir, landsliðskona í fótbolta stendur sig 
frábærlega og skoraði bæði mörkin í landsleiknum gegn Serbum
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Leikkonan Mischa Barton, sem 
þekktust er fyrir leik sinn í sjón-
varpsþáttunum The O.C., átti 
erfiða helgi að sögn sjónarvotta. 
Leikkonan mætti ein síns liðs 
á knæpu í Hollywood og var að 
sögn gesta heldur ölvuð. „Nokkr-
um mínútum eftir að hún kom 
inn á staðinn hleypur hún aftur 
út og gubbar út um allt. Þegar 
hún hafði lokið sér af kom hún 
inn aftur og sat ein við barinn 
þar til staðnum var lokað,“ var 
haft eftir einum gesti staðarins. 
Talsmaður leikkonunnar neitaði 
að ræða við fjölmiðla þegar þeir 
höfðu samband. 

Drukkin 
leikkona

OFURÖLVI Micsha Barton hefur áður skrúf-
að tappann á flöskuna.  NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Christina Aguilera hefur mjög 
gaman af því að lesa erótískar skáldsögur 
þegar hún slappar af í baði. „Ég elska vatns-
erótík. Það eru vatnsheldar bækur með 
erótískum sögum. Bækurnar mega alveg 
blotna,“ sagði Aguilera, sem gefur á næst-
unni út plötuna Bionic. Aguilera, sem 
er 29 ára, er gift Jordan Bratman. Hún 
segir mikilvægt að þau fái tíma fyrir 
hvort annað þó svo að tveggja ára sonur 
þeirra, Max, hafi vitaskuld forgang. 
„Við pössum upp á að fara tvö út saman. 
Drengurinn er í fyrsta sæti en þegar við 
vitum að hann er í góðum höndum förum 
við stundum í bæinn og fáum okkur nokkra 
drykki. Síðan förum við heim, dempum ljós-
in og gerum það sem við gerum.“

Les erótík í baðinu

STERK Leikkonan Sandra Bullock hefur 
lítið sést á almannafæri síðan upp 
komst um framhjáhald eiginmanns 
hennar. MYND/NORDICPHOTO

Sandra Bullock er flutt aftur á 
heimili sitt í Hollywood-hæðum, 
án eiginmannsins, Jesse James. 
Bullock hefur átt nokkra fundi 
með lögfræðingum sínum og telja 
fjölmiðlar að búið verði að ganga 
frá skilnaði þeirra hjóna innan 
skamms.

Aðstandendur leikkonunnar 
segja engar líkur á að hún fyr-
irgefi eiginmanni sínum hliðar-
sporin. „Hjónabandinu er lokið. 
Eftir allt það sem á undan er 
gengið á sambandið enga von, 
jafnvel þótt hún elski enn mann-
inn sem hún hélt hann væri. 
Sandra er sterk kona og það mun 
hjálpa henni,“ var haft eftir vini 
leikkonunnar. 

Sækir um 
skilnað

CHRISTINA OG MAX 
Söngkonan vinsæla 
les erótískar skáld-

sögur í baði.

Söngkonan Madonna hefur hannað 
fatalínu ásamt þrettán ára gamalli 
dóttur sinni, Lourdes. Línan hefur 
fengið nafnið Material Girl og í 
henni er meðal annars að finna 
gallabuxur, skó og fylgihluti. 

Madonna segir erfitt að halda 
dóttur sinni fjarri tískuheiminum 
og því hafi hún ákveðið að vinna 
fatalínuna í samstarfi við hana. 
„Hún hefur suðað í mér í mörg ár 
um að fá að hanna flíkur. 

Stella McCartney er náin vin-
kona mín og hún hefur ávallt hvatt 
Lolu áfram með því að gefa henni 
skissubækur og efnisbúta til að 
vinna með. 

Lola hefur fylgt mér í ýmsar 
tískumyndatökur og hún hefur 
einnig unnið með mér að búninga-

hönnun fyrir síðustu tónleikaferð 
mína,“ útskýrir söngkonan. 

Hannar flíkur ásamt dóttur sinni

TÍSKUVIT Madonna hannaði fatalínu ásamt dóttur sinni, Lourdes. MYND/NORDICPHOTO
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Athugið ný staðsetning!
Hlíðasmári 14 - Kópavogur
Opið 12 - 18 alla daga
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ER HAFINN!
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Leikkonan Teri Hatcher 
úr Desperate Housewives 
ætlar að opna vefsíðuna Get-
Hatched.com sem er ætluð 
konum. Þar geta konur 
spjallað við hana á opin-
skáan hátt um þau vanda-
mál sem þær glíma við í 
daglegu lífi. 

„Mig langar að búa 
til svæði sem konur 
geta leitað til eigi þær 
við vandamál að stríða. 
Vonandi myndast þar 
vettvangur fyrir hrein-
skiptar umræður og 
að konur átti sig á því 

að skrítnir hlutir geta komið 
fyrir okkur allar,“ sagði hin 45 
ára Hatcher. „Ég vil glíma við 
vandamál með aðstoð húmors. 

Ég vil að samræður mínar 
við konurnar verði nánar. 

Það verða engir að fylgj-
ast með og ég er ekki að 

gera þetta til að kynna 
næstu kvikmynd. 
Þetta snýst um 
venjuleg samtöl.“ 

Vefsíða fyrir konur

TERI HATCHER Leikkonan ætlar 
að opna vefsíðu fyrir konur sem 

nefnist GetHatched.com.

Orðrómur er uppi um að Rachel 
Weisz leiki aðal-illmennið í næstu 
James Bond-mynd, sem verður 
sú 23. í röðinni. Weisz yrði ekki 
fyrsta konan til að taka að sér 
þetta hlutverk því Sophie Mar-
ceau reið á vaðið í myndinni The 
World Is Not Enough. 

Weisz er þekktust fyrir leik í 
myndum á borð við The Mummy, 
About A Boy og Constantine og 
verður forvitnilegt að sjá hana 
etja kappi við Daniel Craig, 
hreppi hún hlutverkið. Cher-
yl Cole úr hljómsveitinni Girls 
Aloud hefur áður verið nefnd 
sem hugsanleg Bond-stúlka en 
hún er þessa dagana að skilja við 
fótboltakappann Ashley Cole.

Illmenni í 
næstu Bond

RACHEL WEISZ Rachel Weisz mun 
hugsanlega leika illmennið í næstu 
Bond-mynd.

Breska söngkonan Kate Perry 
segir að tilvonandi eiginmaður 
sinn, leikarinn Russell Brand, sé 
með brúðkaup þeirra á heilan-
um. Brand og Perry trúlofuðust 
í desember síðastliðnum. Perry 
segist vera róleg yfir brúðkaup-
inu á meðan Brand leggur mikla 
áherslu á að allt verði á hreinu 
áður en stóra stundin rennur upp. 
„Ég er ekki mikið fyrir skipu-
lagningu. En ef við stoppum til 
að ná okkur í morgunmat verður 
hann að komast yfir  brúðartíma-
rit. Hann verður svolítið klikkað-
ur,“ sagði Perry. 

Skipuleggur 
brúðkaupið

TRÚLOFUÐ Kate Perry og Russel Brand 
sem ætla að ganga upp að altarinu á 
næstunni.

Bandarísku samtökin GLAAD sem 
berjast gegn fordómum gegn sam-
kynhneigðum hafa hrósað poppar-
anum Ricky Martin fyrir að hafa 
komið út úr skápnum. 

Martin, sem er frá Púerto Ríkó, 
batt enda á sögusagnir um sam-
kynhneigð sína á heimasíðu sinni á 
mánudag þar sem hann viðurkenndi 
að hann væri hommi. „Þegar ein-
hver eins og Ricky Martin kemur 
út úr skápnum er það mikilvægt 
því hundruð milljónir manna tengj-
ast honum menningarlegum bönd-
um. Það sem líka er hvað mikil-
vægast er að hann er faðir sem 
vill svo til að er samkynhneigður,“ 

sagði forseti samtakanna, Jerrett 
Barrios. „Svona hreinskilni hvet-
ur til meira umburðarlyndis gagn-
vart samkynhneigðum í Bandaríkj-
unum, í Suður-Ameríku og úti um 
allan heim.“

Martin hafði þetta að segja í 
yfirlýsingu sinni: „Ég segi það 
með stolti að ég er hamingjusam-
ur samkynhneigður maður. Ég er 
mjög sáttur við það hver ég er.“ 

Popparinn hefur selt yfir sex-
tíu milljónir hljómplatna um heim 
allan á undanförnum árum. Á 
meðal vinsælustu laga hans eru 
Livin´La Vida Loca, María og She 
Bangs.

Hrósa Martin fyrir hreinskilni

RICKY MARTIN Popparinn vinsæli lýsti 
því yfir að hann væri samkynhneigður á 
heimasíðu sinni.
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I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl. 8 - 10.20
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS LX kl. 3.20 - 5.40 -8- 10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl.1           - 3.20 - 5.40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D kl.1 - 3.20
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D kl. 5.40
NANNY MCPHEE kl.1 - 3.20
KÓNGAVEGUR  kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
BOUNTY HUNTER  kl. 5.40 - 8 - 10.25 
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 8 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl.1

117.000 GESTIR

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
L
L
10
7
12
L

SÍMI 462 3500

L
10
12
10
10
L
L

DEAR JOHN kl. 5.40 - 8 - 10.20
KÓNGAVEGUR  kl. 5.45 - 8 - 10.15
LOVELY BONES  kl. 8 - 10.30
THE GOOD HEART kl. 8  - 10.10
AVATAR 3D kl. 4.40
MAMMA GÓGÓ kl. 6 Síðustu sýningar

SÍMI 530 1919

L
L
16
16
10

DEAR JOHN        kl. 5.40 - 8 - 10.20
EARTH        kl. 5.45 - 8 - 10.15
SHUTTER ISLAND  kl. 6 - 9
DAYBREAKERS  kl. 8 - 10.15
THE GOOD HEART  kl. 5.50

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

12
L
10
L

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS  kl. 10
DEAR JOHN kl. 8
KÓNGAVEGUR  kl. 6 - 8
NANNY MCPHEE  2  kl. 6

NÝTT Í BÍÓ!

TÖFRANDI 
SKEMMTUN FYRIR 

ALLA FJÖLSKYLDUNA

TÖFRANDI 
SKEMMTUN FYRIR 

ALLA FJÖLSKYLDUNA

EMMA THOMPSONEMMA THOMPSON

650kr.

950950950

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

12

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

10

16

AÐ TEMJA DREKANN SINN kl. 3:40(3D) - 5:50(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON kl. 8(3D) - 10:10(3D)

HOT TUB TIME MACHINE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
HOT TUB TIME MACHINE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
WHEN IN ROME kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 8 - 10:10
NANNY MCPHEE kl. 3:40 - 5:50
THE BLIND SIDE kl. 5:30 - 8 - 10:30
BJARNFREÐARSON kl. 3:20  Síðustu sýningar 

HOT TUB TIME MACHINE kl. 8:10D - 10:20D 

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tal    kl. 3:50(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON ensku. Tali kl. 10:20(3D)

HAMLET Ópera kl. 6
WHEN IN ROME kl. 3:40 - 5:50 - 8
MEN WHO STARE AT GOATS kl.10:10
ALICE IN WONDERLAND 3D kl. 5:50(3D)

AÐ TEMJA DREKANN SINN  kl. 6(3D)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON kl. 8(3D)

HOT TUB TIME MACHINE kl 10
WHEN IN ROME kl. 6 - 8 
THE LOVELY BONES kl 10

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 - 8
BOUNTY HUNTER kl. 10:20
ALICE IN WONDERLAND kl. 5:50
GREEN ZONE kl. 8
FROM PARIS WITH LOVE kl. 10:20

Óvæntasti grínsmellur ársins „HANGOVER Á STERUM“
ÞEIR URÐU HELLAÐIR 2010 OG VÖKNUÐU UPP ÁRIÐ 1986

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

- bara lúxus
Sími: 553 2075

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl. 3.40, 5.50, 8, 10.10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ÍSL kl. 2(950 kr) 4 og 6-3D L

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ENS kl. 6 - 3D L

NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 2 (600 kr) og 8 L

GREEN ZONE kl. 8 og 10.10 12

FROM PARIS WITH LOVE kl. 10.10 16

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 1.50 (600 kr) L

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Hæfileikakeppnin Þorskastríð-
ið 2010 er hafin og er nú unnin í 
samvinnu við Rás 2. Sama form 
er á keppninni og áður nema nú er 
aðeins tekið við lögum með íslensk-
um textum. 

„Þessi hugmynd kom upp og það 
leist öllum svo vel á að prófa þetta 
í ár. Þetta er tilraun til að hvetja 
hljómsveitir sem syngja á ensku 
í bílskúrnum hjá sér til að vippa 
textanum yfir á íslensku og taka 
þátt. Það verður gaman að sjá hvað 
kemur út úr því,“ segir Jón Þór 
Eyþórsson hjá útgáfufyrirtækinu 
Cod Music. „Mér finnst allt í lagi 
að hljómsveitir sem eru að byrja 
pæli aðeins í innanlandsmarkaðn-
um fyrst. Svo ef það kemur eitt-
hvert tækifæri erlendis þá er að 

sjálfsögðu hægt að vippa textan-
um yfir á ensku.“ 

Eins og áður í Þorskastríðinu 

þurfa lögin að vera frumsam-
in. Aldur, tónlistarstefna og það 
hvort listamaður hafi áður gefið 
út skiptir ekki máli. Í verðlaun 
eru hljóðverstímar til að fullklára 
þrjú lög með upptökustjóra og mun 
Cod Music sjá um að markaðssetja 
lagið og hljómsveitina innanlands. 
Einnig verður sigurvegara stríðs-
ins flogið út til Færeyja þar sem 
hann kemur fram á G-festival sem 
verður haldið 15. til 17. júlí. Sigur-
vegarinn fær sömuleiðis ársbirgð-
ir af þorskalýsi eins og undanfarin 
ár en í fyrra bar Mysterious Marta 
sigur úr býtum. 

Opið verður fyrir innsending-
ar á lögum til 24. apríl og verður 
sigurvegarinn kynntur í beinni 
útsendingu á Rás 2 30. apríl.  - fb

Þorskastríðið núna á íslensku

MYSTERIOUS MARTA Mysterious Marta 
vann hæfileikakeppnina Þorskastríðið á 
síðasta ári.

Eurovision-hópurinn stend-
ur fyrir fjáröflunarköku-
basar í Kringlunni í dag. 
Hera ætlar að baka ýmis-
legt góðgæti og hvetur einn-
ig landsmenn til að koma 
með kökur og styrkja gott 
málefni.

„Ég er mjög góð í að baka enda 
mikill sælkeri. Ég verð líka svo 
matsár ef ég fæ vondar kökur og 
vondan mat. Þannig að ég legg 
mig alveg sérstaklega fram,“ segir 
Hera Björk, Eurovision-fari Íslend-
inga í ár.

Hera og félagar ætla að efna til 
sérstaks fjáröflunarkökubasars í 
Kringlunni í dag. Eurovision-hóp-
urinn leggur til kökur, en liðtæk-
ar húsmæður og -feður eru einnig 
hvött til að koma með uppáhalds-
kökuna eða -brauðið sitt á staðinn 
og styrkja ferðalagið til Noregs.

Sjálf hófst Hera handa í eldhús-
inu í gær. „Ég ætla að leggja til 
kærleiksmöffins. Það eru regn-
boga-hjartalagamöffins. Dásam-
lega fagrar,“ segir hún. „Svo ætla 
ég að blása til hnallþórukeppni. 
Þannig að ég ætla að baka ein-
hverja rosalega hnallþóru.“

Mamma Heru tekur að sjálf-
sögðu þátt í bakstrinum og er 
þegar búin að selja eina köku. 
„Mamma er að baka hrísköku og 
appelsínuköku sem er búin að vera 
uppáhaldið mitt frá því að ég var 
lítil,“ segir Hera. „Frændi minn 
brjálaðist þegar hann heyrði þetta 
og er búinn að bjóða í eina strax. 
Hún má ekki seljast því hann ætlar 
að fá hana. Hann hefur ekki fengið 
svona köku frá því að hann fermd-
ist og hann er rúmlega fertugur 
maður. Svo er ég búinn að frétta 
af kökum á leiðinni frá Hólmavík, 
sem er alveg æðislegt. Og það eru 
að koma kökur frá Selfossi og hugs-
anlega frá Egilsstöðum ef það fæst 
far undir þær.“

Ferðalagið til Noregs er mjög 
kostnaðarsamt, enda Noregur eitt 
það dýrasta í heimi. „Allir á RÚV 
eru að gera rosalega góða hluti og 
teygja sig eins langt og þeir geta,“ 

segir Hera. „En það er erfitt að fá 
styrktaraðila á þessum yndislegu 
tímum. Við þurfum smá hjálp og þá 
höfum við þetta opinbert og biðjum 
um hjálp.“  atlifannar@frettabladid.is

Hera efnir til hnallþóru-
keppni á Eurovision-basar

Í ELDHÚSINU Hera Björk segist vera góð í að baka og ætlar meðal annars að mæta 
með kærleiksmöffins í Kringluna í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Breska hljómsveitin Arctic Monk-
eys ætlar að byrja á nýrri plötu 
um leið og tónleikaferð henn-
ar um Norður-Ameríku lýkur í 
næsta mánuði. Í stað þess að taka 
sér frí eftir ferðina vilja meðlim-
ir ólmir byrja að semja lög og 
taka upp. 

Síðasta plata sveitarinnar, 
Humbug, kom út í fyrra við góðar 
undirtektir og vilja þeir félag-
ar hamra járnið á meðan það er 
heitt. „Við hættum bráðum að 
fylgja þessari plötu eftir og erum 
mjög spenntir fyrir því að vinna 
í nýju lögunum. Við ætlum ekki 
að taka okkur frí,“ sagði trommu-
leikarinn Matt Helders.

Óvíst er hvort hljómsveitin end-
urtekur leikinn frá síðustu plötu 
og fær Josh Homme úr Queens of 

the Stone Age sem upptökustjóra. 
„Það er erfitt að segja. Báðir aðil-
ar hafa áhuga á því en þeir hafa í 

nógu að snúast á svipuðum tíma 
og við ætlum að taka upp,“ sagði 
hann.

Vilja ólmir taka upp plötu

ARCTIC MONKEYS Hljómsveitin Arctic Monkeys ætlar að byrja á nýrri plötu um leið 
og tónleikaferð hennar lýkur.



RISA
MARKAÐUR
ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi

Útsöluvörur frá

Hinn eini sanni

Opnum í dag 
31. mars frá
kl. 12 - 20

Opnunartími um Páskana
Fimmtudagur (Skírdagur)
Föstudagurinn langi
Laugardagur
Sunnudagur (Páskadagur)
Mánudagur (Annar í páskum)

12 - 18
12 - 18
12 - 18
Lokað
12 - 18
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Það er mikil spenna 
á lokaspretti N1-deildar karla í 
handbolta og það er ekki síst vegna 
góðrar frammistöðu liðanna í neðri 
hlutanum.

Það er athyglisvert að skoða 
stigasöfnun liðanna átta í síð-
ustu þremur umferðum því það 
má segja að taflan hafi hreinlega 
snúist við frá því hún var eftir 
15. umferð. Valsmenn hafa besta 
árangurinn en í næstu þrem-
ur sætum koma Grótta, Fram og 
Stjarnan sem skipa þrjú neðstu 
sætin í deildinni en hafa strítt 
hverju toppliðinu á fætur öðru í 
síðustu leikjum. 

Valsmenn hafa komið í sér í hóp 
fjögurra efstu liðanna á ný með 
því að krækja í fimm stig af síð-
ustu sex mögulegum. Valsmenn 
geta tekið annað sætið af Akur-
eyri í kvöld þegar þeir fá norðan-
mennina í heimsókn í Vodafone-
höllina.

Grótta og Stjarnan hafa bæði 
unnið tvo síðustu leiki sína en liðin 
mætast í sannkölluðum fjögurra 
stiga leik á Seltjarnarnesi í kvöld. 
Grótta hefur eins stigs forskot á 
Stjörnuna og Fram en Stjarnan er 

ofar en Safamýrarpiltar með betri 
árangri í innbyrðisleikjum.

Framarar hafa verið á miklu 
flugi að undanförnu með 4 sigra 
í síðustu 5 leikjum en þeir fá FH 
í heimsókn í kvöld. FH-liðið hefur 
tapað þremur leikjum í röð síðan 
það vann langþráðan sigur á 
nágrönnum sínum í Haukum og er 
fyrir vikið ekki lengur meðal fjög-
urra efstu liðanna. 

Lokaleikur kvöldsins er síðan 
milli HK og Hauka í Digranesi en 
HK vann sannfærandi sjö marka 
sigur á Haukum á sama stað fyrr 
í vetur en Haukar þurfa stig til að 
tryggja sér deildarmeistaratitilinn.
 - óój

Hart barist á toppi og botni í heilli umferð í N1-deild karla í handbolta í kvöld:

Taflan á hvolf í síðustu umferðum

TVEIR SIGRAR Í RÖÐ Grótta hefur byrjað 
vel undir stjórn Geirs Sveinssonar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta er úti í London þar sem liðið 
mætir Bretum í undankeppni Evrópumótsins í kvöld. Liðið spilar 
síðan við Breta í Laugardalshöllinni á laugardaginn en þetta 
landsliðsverkefni kemur inn á milli deildar- og úrslita-
keppninnar hjá stelpunum og því hefur verið lítill tími fyrir 
undirbúning hjá landsliðsþjálfaranum Júlíusi Jónassyni. 
„Þær spiluðu á laugardaginn og svo tók ég við þeim á 
mánudagsmorgni úti í Keflavík. Þetta er undirbúningurinn 
og svo fara þær í félagsverkefnið strax eftir helgi. Þær ná að 
einbeita sér að þessu og gleyma félagsliðinu í bili,“ segir 
Júlíus Jónasson, landsliðsþjálfari. 

Bretar hafa ekki verið þekktir fyrir handbolta 
í gegnum tíðina en Júlíus segir að þeir hafi 
safnað að sér leikmönnum frá Norðurlöndun-
um og Frakklandi sem hafa tengsl við Bretland. 
„Ólympíuleikarnir eru í London 2010, þeir eru að 

leita eftir Bretum hvar sem þeir eru í heiminum og hafa verið að búa 
til lið,“ segir Júlíus. Bretar hafa tapað fyrstu tveimur leikjunum með 
samtals 36 mörkum. 

„Það hefur sýnt sig að þær eru með slakasta liðið í riðlinum miðað 
við úrslitin. Það er ekki stóra málið að vinna þennan leik mjög 
stórt. Við þurfum að klára þessa leiki áður en við förum í seinni 
hlutann á móti Frakklandi og Austurríki. Við getum auðveldlega 
eyðilagt allt fyrir okkur með einhverjum skítaleik á morgun. Það er 
markmið dagsins að halda öllum á tánum,“ segir Júlíus.

Íslenska liðið hefur náð tveimur stigum út úr tveimur fyrstu 
leikjum sínum og er sem er í 3. sæti riðilsins á eftir Frökkum 
og Austurríkismönnum. „Það eru gífurlega góðir möguleikar 
hjá okkur en við megum ekki henda þeim frá okkur. Við 

höfum sagt að þetta sé dauða-dauðafæri og við 
höfum oft séð menn klikka á dauðafærum en 
við ætlum ekki að láta það gerast,“ segir Júlíus.

JÚLÍUS JÓNASSON: STÝRIR KVENNALANDSLIÐINU Á MÓTI BRETUM Í LONDON Í KVÖLD

Við getum auðveldlega eyðilagt allt fyrir okkur
> Arnar á leið til Grikklands

Gríska félagið AEK Aþena tilkynnti í gær að það hefði 
ráðið Arnar Grétarsson sem tæknilegan ráðgjafa félags-
ins. Þetta þýðir að Blikar hafa misst sinn 
reyndasta leikmann og Arnar hefur 
einnig spilað sinn síðasta leik á ferlinum. 
Missir Blika er mikill enda var Arnar 
frábær í liði félagsins síðasta sumar 
er það vann bikarinn í fyrsta skipti. 
Arnar lék með AEK á sínum tíma 
og koma þessi tíðindi ekki mikið á 
óvart enda hefur það verið lengi í 
umræðunni að Arnar væri á leið 
til Grikklands. Nú er það loks 
staðfest.

Meistaradeild Evrópu:
FC Bayern-Man. Utd   2-1
0-1 Wayne Rooney (2.), 1-1 Franck Ribery (76.), 
2-1 Ivica Olic (90.+2).
Lyon-Bordeaux    3-1
1-0 Lisandro Lopez (10.), 1-1 Marouane Cham-
akh (14.), 2-1 Michel Bastos (32.), 3-1 Lisandro 
Lopez, víti (77.).

ÚRSLIT

1. deild karla í körfu:
Valur-Haukar   73-82
Valur: Hörður Helgi Hreiðarsson 21/11 fráköst/4 
varin skot, Guðmundur Kristjánsson 13, Byron 
Davis 12/5 fráköst, Sigurður Friðrik Gunnarsson 
9/6 fráköst, Snorri Páll Sigurðsson 8/6 fráköst/9 
stoðsendingar, Pétur Þór Jakobsson 5, Þorgrímur 
Guðni Björnsson 3/5 fráköst, Benedikt Palsson 2.
Haukar: Semaj Inge 27/11 fráköst/6 stoðsend-
ingar, Davíð Páll Hermannsson 16/4 fráköst, 
Sævar Ingi Haraldsson 14/5 fráköst, Helgi Björn 
Einarsson 13/5 fráköst, Óskar Ingi Magnússon 
7/7 fráköst, Örn Sigurðarson 2, Lúðvík Bjarnason 
2, Emil Barja 1.

N1 Deildin

KARLAR
Miðvikudagur 

Vodafone höll
Seltjarnarnes
Framhús
Digranes

Valur - Akureyri
Grótta - Stjarnan
Fram - FH
HK - Haukar

18:30
19:30
19:30
19:30

2009 - 2010

FÓTBOLTI Lyon er í afar sterkri 
stöðu gegn Bordeaux eftir 3-1 
sigur á löndum sínum í átta liða 
úrslitum Meistaradeildarinnar í 
gær.

Lisandro Lopez var hetja Lyon í 
leiknum en hann skoraði tvívegis.

Hann skoraði fyrsta markið á 
10. mínútu eftir að varnarmenn 
Bordeaux höfðu nánast gefið 
frá sér boltann. Stutt sending á 
Lopez sem skoraði auðveldlega.

Hinn magnaði framherji Bor-
deaux, Marouane Chamakh, jafn-
aði leikinn aðeins fjórum mínút-
um síðar. Hann fékk þá laglega 
sendingu í teiginn frá Gourcuff 
sem hann skallaði af afli í netið.

Vörn Bordeaux gerði sig aftur 
seka um slæm mistök á 32. mín-
útu er það náði ekki hreinsa fyr-
irgjöf burt. Boltinn fór á Michel 
Bastos sem lagði boltann smekk-
lega í fjærhornið.

Það var síðan Lopez sem 
kláraði leikinn fyrir Lyon með 
marki úr vítaspyrnu á 77. mínútu 
 - hbg

Meistaradeild Evrópu:

Lyon skellti  
Bordeaux

SVEKKTUR Marouane Chamakh, leik-
maður Bordeaux, var ekki kátur í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Haukar tryggðu sér í 
gærkvöld sæti í Iceland Express-
deild karla að ári með sigri á Val, 
73-82.

Haukar unnu þar með einvígi 
liðanna 2-0 og fara upp um deild 
ásamt KFÍ.

Haukar byrjuðu leikinn betur 
í gær og leiddu með þrem stigum 
eftir fyrsta leikhluta. Valsmenn 
komu til baka og voru einu stigi 
yfir í leikhléi.

Haukarnir tóku aftur á móti 
völdin á nýjan leik í síðari hálf-
leik, voru sterkari í báðum leik-
hlutum og tryggðu sér verðskuld-
aðan sigur.

Semaj Inge átti stórleik í liði 
Hauka en hann hefur reynst 
Haukum drjúgur frá því hann 
gekk í raðir félagsins frá KR sem 
gat ekki notað hann lengur. - hbg

Umspil 1. deildar karla:

Haukar í        
úrvalsdeild

STERKUR Semaj Inge var magnaður í liði 
Hauka í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Man. Utd á verðugt verk-
efni fyrir höndum í síðari leiknum 
gegn FC Bayern í átta liða úrslit-
um Meistaradeildarinnar eftir 2-1 
tap í Þýskalandi í gær.

United byrjaði leikinn með ótrú-
legum látum. Tók miðju, sendi upp 
í hornið á Nani þar sem var brotið 
á honum við hornfánann. Nani tók 
spyrnuna sjálfur, sendi í teiginn 
þar sem Wayne Rooney var einn 
og óvaldaður. Hann þakkaði fyrir 
það með því að skora auðveldlega 
af stuttu færi.

Gary Neville braut af sér rétt 
utan teigs þegar um stundarfjórð-
ungur var eftir af leiknum. Franck 
Ribery tók aukaspyrnuna sem 
var frekar slök. Spyrnan fór þó í 
Wayne Rooney og breytti þar með 
um stefnu og í netið fór boltinn.

Leikur United skánaði mikið 
eftir markið og liðið fór að sækja 
á ný. Nemanja Vidic komst ansi 
nærri því að skora sjö mínútum 
fyrir leikslok er hann skallaði 
hornspyrnu Ryan Giggs í slána. 
Mario Gomez fékk dauðafæri í 
uppbótartíma en Van der Sar varði 
glæsilega í horn.

Þegar uppbótartíminn var nán-
ast búinn gerði Patrice Evra sig 
sekan um slæm mistök. Hann 

var að dóla með boltann í teign-
um. Ivica Olic hrifsaði af honum 
knöttinn og skoraði auðveldlega. 
Ótrúlega klaufalegt. Leikurinn var 
flautaður af skömmu síðar og það 
var ekki upplífgandi fyrir stuðn-
ingsmenn United að sjá Wayne 
Rooney haltra síðan af velli en 
hann sneri sig í uppbótartíma.

„Við spiluðum ekki vel ef ég á að 
segja eins og er. Við vorum alltaf 
að gefa frá okkur boltann og það 
er okkur að kenna að leikurinn 
tapaðist,“ sagði Sir Alex Fergu-
son, stjóri Man. Utd, eftir leik-

inn. „Bayern var betra liðið en við 
eigum að vera betri í að halda bolt-
anum en við sýndum í kvöld. Fyrra 
markið þeirra var heppni og það 
var síðan skelfilegt að gefa þeim 
síðara markið.“

Síðari leikurinn fer fram á Old 
Trafford eftir viku. „Það verð-
ur allt annar leikur. Við verðum 
miklu betri, ég efast ekkert um 
það og vonandi réttum við úr kútn-
um. Við höfum útivallarmarkið og 
munum reyna að vinna síðari leik-
inn,“ sagði Ferguson.  

 henry@frettabladid.is

Nú fékk United á baukinn
Ellefu árum eftir að United tryggði sér sigur í Meistaradeildinni með tveimur 
mörkum gegn FC Bayern í uppbótartíma snerist dæmið við. Ivica Olic skoraði 
sigurmark Bayern á ögurstundu. Wayne Rooney haltraði af velli í leikslok.

MEIDDUR Wayne Rooney meiddist 
nokkrum sekúndum áður en Bayern 
skoraði sigurmarkið.   NORDIC PHOTOS/AFP

HETJAN Ivica Olic fagnar hér sigurmarki sínu í gær. Skot hans var síðasta spyrna 
leiksins.   NORDIC PHOTOS/AFP

Stig og markatala í síðustu 3 umferðum: 
1. Valur 5 (+7),  2. Grótta 4 (+9), 3. Fram 4 
(+5), 4. Stjarnan 4 (+3), 5. Haukar 4 (-2), 6. 
Akureyri 2 (-5), 7. HK 1 (-6), 8. FH 0 (-11). 
Leikir kvöldsins: Klukkan18.30: Valur-Akur
eyri. Klukkan 19.30: Fram-FH, HK-Haukar, 
Grótta-Stjarnan, HK-Haukar
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NINTENDO WII

54.999

SCOTT DVD SPILARI
DMX25HBK

Xvid MPEG4
DVD/VCD/SVCD
DVD+R/RW / DVD-R/RW
CD-R/RW /MP3-CD /CD audio
JPEG / Kodak
PAL 
Dolby Digital
Progressive scan
USB
SD / MMC / MS kort
HDMI

Xvid MPEG4
DVD/VCD/SVCD
DVD+R/RW / DVD-R/RW
CD-R/RW /MP3-CD /CD audio
JPEG
PAL 
Dolby Digital
Progressive scan
USB

Spilar flestar gerðir diska
pal
FM/AM ÚTVARP
Dolby digital
USB og HDMI
120W

Ótrúlega

skemmtileg
93%

stærri skjár

SAMSUNG MYNDAVÉL SCOTT DVD SPILARI SCOTT HEIMABÍÓ
SAEC-ES15

10.2 megapixlar
2.5” LCD
Beauty shot
Face detection
Red-eye fix
Digital image stabilization (DIS)

17.999
99919.

Innbyggður MP3 spilari
1GB minniskort fylgir ( stækkanlegt )
Frábær hljómgæði

Margargerðir

 14.999

 12.999

 18.999

3

SONY PS3 120GB

69.999

39.999

MDX100SWDVX605HD

SAMSUNG 32”
B455

Stafrænn sjónvarpsmóttakari og
Háskerpu sjónvarpsmóttakari
DNIe+ stafræn myndleiðrétting
Upplausn: 1366 x 768
Skjáform: 16:9 (breiðtjald)
Svartími: 8 millisekúndur
Contrast: High Contrast
Birta: 500 cd/m2
Sjónsvið: 178°/178°
Scart, VGA, HDMI (3) component, 
composite, optical, antenna

32”

129.999
999139.

Intel Dual Core T4400 2.2GHz
4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
500GB SATA 5400RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
15.6’’ HD LED CrystalBrite 1366x768
512MB Intel X4500HD skjástýring
300Mbps þráðlaust Draft-N net
0.3MP innbyggð vefmyndavél
Windows 7 Home Premium 64-BIT

PACKARD BELL EASYNOTE
TJ65

 39.999

19” LCD sjónvarp með DVD spilara
Upplausn             1440 x 900 dpi

23” LCD Full HD sjónvarp með DVD spilara
Upplausn             1920 x 1080 dpi

Skerpa                 1000 : 1
Viðbragstími       5 ms
Tuner                    DVB-t
Tengi                     Scart, HDMI, VGA tengi
12V og 240V       12V kapall seldur sér

DMTECH LCD SJÓNVARP
Með innbyggðum dvd spilara

84.999
99989.

64.999
99969.

19” 23”

SAMSUNG U10

Háskerpu upptökuvél (Full HD)
Full HD Video upptaka (1920 x 1080 @30p )
2” LCD snertiskjár
10 milljón Pixla ljósmyndun 
Notar SD/SDHC kort
Video útgangur RCA

Upptökuvél
CASIO EXZ2
EXZ2

12.1 milljón punkta upplausn 
3x aðdráttarlinsa (35,5-106,5mm)
2,7” LCD skjár
EXILIM Engine 2.0 
23 myndstillingar - Bestshot
Face Detection function gefur betri 
andlitsmyndir
ISO 64-1600 
Videoupptaka með hljóði,16:9
(Hámarksupplausn 848x480 - 30fps) 
Styður SD og SDHC minniskort 
Hleðslutæki og hleðslurafhlaða fylgir

24.999
99929.

Sú
vinsælasta

 39.999

129.999

99944.
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FÓTBOLTI Það verður án vafa skrít-
in tilfinning fyrir Thierry Henry 
að labba inn á Emirates-völlinn í 
kvöld þar sem hann mætir sínu 
gamla félagi, Arsenal. Henry við-
urkenndi að vera þegar orðinn 
mjög tilfinninganæmur er hann 
steig upp í flugvélina til London.

„Þetta verður afar furðulegur 
leikur fyrir mig. Ég sagði fyrir 
dráttinn að ég vildi alls ekki mæta 
Arsenal, af hverju vita allir. Svona 
er þetta samt og maður verður að 
standa sig í þessum aðstæðum,“ 
sagði Henry sem verður líklega 
í byrjunarliði Barcelona í kvöld. 
Þetta verður hans fyrsti leikur á 
Emirates í þrjú ár.

Henry skoraði 226 mörk fyrir 
Arsenal á átta tímabilum og var á 
dögunum kosinn besti leikmaður 
félagsins frá upphafi í kosningu á 
heimasíðu félagsins.

„Síðan ég fór til Barcelona hef 
ég aðeins komið einu sinni á Emir-
ates. Það var þegar liðið mætti 
Blackburn fyrir þremur eða fjór-
um mánuðum. Ég veit ekki hvernig 
fólk mun taka á móti mér. Samband 
mitt við stuðningsmenn félagsins 
er mjög sérstakt. Þeir eru frábær-
ir og styðja sitt lið sama á hverju 
gengur. Ég er stuðningsmaður Ars-
enal og verð alltaf stuðningsmaður 
félagsins. Ég horfi á alla leiki liðs-
ins sem ég get,“ sagði Frakkinn.

Arsenal þarf á góðum úrslitum 
að halda á heimavelli í kvöld enda 
er þetta aðeins fyrri leikurinn og 
síðari leikurinn á Camp Nou verð-

ur án efa mjög erfiður.
Það hjálpar ekki Lundúnaliðinu 

að þeirra besti maður, Cesc Fabre-
gas, er meiddur og svo gæti farið 
að hann verði ekki einu sinni á 
bekknum í kvöld.

„Hann er ekki að æfa og er ekki 
leikhæfur,“ sagði Arsene Weng-
er, stjóri Arsenal. „Við munum 
að sjálfsögðu bíða fram á síðustu 

stundu en ég veit hreinlega ekki 
hvort hann nær leiknum. Ef hann 
er ekki nógu góður til að spila er 
afar ólíklegt að ég taki einhverja 
áhættu með því að hafa hann á 
bekknum.“

Drengir José Mourinho í Inter 
leika einnig í kvöld en þeir taka 
á móti rússneska liðinu CSKA 
Moskva á San Siro. Mourinho býst 

við erfiðum leik.
„Það er alltaf erfitt að spila gegn 

svona liði. Þeir hlupu mikið gegn 
Man. Utd og líkamlegt atgervi 
liðsins heillaði mig. Þetta er þétt 
lið með góða vörn og sterka sókn-
armenn eins og Krasic sem skor-
ar nánast í hverjum leik,“ sagði 
Mourinho. henry@frettabladid.is

Henry verður í sviðsljósinu í kvöld
Tveir leikir fara fram í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Inter tekur á móti CSKA Moskva 
og svo mætir Barcelona á Emirates. Thierry Henry verður líklega í liði Barcelona í kvöld en hann gerir ráð 
fyrir tilfinningaríku og erfiðu kvöldi. Cesc Fabregas er meiddur og mun líklega ekki spila með Arsenal.

Á HEIMAVELLI Í KVÖLD Thierry Henry mætir sínu gamla félagi í kvöld. Hann er hér á ferðinni með Arsenal gegn Barcelona í úrslit-
um Meistaradeildarinnar árið 2006. Barcelona vann þann leik, 2-1.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn Stef-
án Gíslason er á leið til norska 
félagsins Viking frá danska lið-
inu Bröndby. Hann er lánaður til 
norska liðsins.

Egil Östenstad, yfirmaður 
íþróttamála hjá Viking, staðfesti 
í gær að samkomulag hefði náðst 
við Bröndby og Stefán. Aðeins 
ætti eftir að ganga frá pappírs-
vinnunni.

„Ég reikna með að þetta gangi 
upp og er góð lausn fyrir mig og 
Viking. Þarna fæ ég möguleika á 
að spila fótbolta,“ sagði Stefán við 
Aftenbladet en hann hefur ekkert 
fengið að spila með Bröndby síð-
ustu misserin.

Stefán er ekki ókunnugur 
norska boltanum þar sem hann 
lék með Lyn og Stömsgodset á 
sínum tíma.   - hbg

Breytingar hjá Stefáni:

Á leið til Viking

STEFÁN GÍSLASON Fær loksins að spila 
fótbolta aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið mætir því króat-
íska ytra í dag en leikurinn er liður í undankeppni 
HM. Ísland má alls ekki misstíga sig í leiknum 
í dag ef það ætlar að eiga möguleika á að kom-
ast áfram. 

Króatía er á pappírnum talsvert lakara lið 
en Ísland og það tapaði mjög óvænt á heima-
velli fyrir Eistum, 0-3. Sigurður Ragn-
ar Eyjólfsson landsliðsþjálfari segir 
að það fari ágætlega um liðið sem sé 
á fínu hóteli. Hann kann samt ekki 
við þann leik sem Króatar eru að 
spila til þess að koma liðinu hans 
úr jafnvægi.

„Þegar við vorum búin að æfa í 
tíu mínútur á mánudag þá kom ein-
hver og sagði að við mættum ekki 
æfa þar. Við urðum því að dröslast 
upp í rútu og fara á annan völl í 
fimm mínútna fjarlægð. Ég er nú 
öllu vanur en verð samt að viður-
kenna að ég varð virkilega reiður, 
sérstaklega þar sem við vorum byrj-
uð að æfa,“ segir Sigurður Ragnar og 
bætti við. „Svona myndi aldrei gerast í 

karlaboltanum.“ Á æfingunni í gær á vellinum 
sem leikurinn fer fram var önnur uppákoma. 
„Völlurinn var mjög loðinn og við vildum láta slá 
hann. Eftirlitsmaður UEFA blandaði sér í málið 
og skipaði vallarstjóranum að slá völlinn en hann 
neitaði. Hann gaf sig þó á endanum og var að slá 
meðan við æfðum. Það er allt reynt en við látum 

þetta ekki koma okkur úr jafnvægi,“ segir 
Sigurður.

Hann segir leikmenn liðsins vera í góðu 
ástandi og engin meiðslavandræði séu. 
„Það er óvenju lítið að gera hjá sjúkra-
þjálfaranum sem þarf ekki að teipa einn 
ökkla. Margrét Lára var í smá vandræð-
um í síðasta leik en segist vera í lagi 
núna,“ segir Sigurður. Hann segir leik-
inn á morgun vera þolinmæðisverk.

„Þetta lið vill halda boltanum en 
stelpurnar láta sig detta mikið og 
liggja þá lengi. Þær gera mikið úr 
öllu og reyna að tefja eins og hægt 
er. Við þurfum því að passa okkur á 
að halda haus þó svo það gangi illa að 
skora fyrsta markið sem mun skipta 
öllu.“   - hbg

Króatar gera allt til þess að koma íslenska landsliðinu úr jafnvægi:

Vallarstjórinn neitaði að slá völlinn

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  /  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði
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Allt veltur 
á söginni!
D27107
Áreiðanleg veltisög 
frá DeWalt
Afl: 2000 W
Blaðstærð: 305 mm

154.900 kr. (með VSK)

Er byggt á Leppin Smart Energy

Inniheldur flókin kolvetni

Ekkert koffín, taurín eða 
önnur örvandi efni

Náttúruleg litarefni

Án Aspartam

KLÁRAÐU 
LEIKINN 
 –með nýju og endurbættu Soccerade



MIÐVIKUDAGUR  31. mars 2010 51

KÖRFUBOLTI Þriðji leikur KR og 
Hamars í lokaúrslitum Iceland 
Express-deildar kvenna fer fram 
í DHL-höllinni í kvöld en staðan er 
1-1 eftir að bæði lið höfðu unnið á 
útivöllum í fyrstu leikjunum. 

Lokaúrslitin byrjuðu alveg eins 
í fyrra en þá vann KR fyrsta leik-
inn á útivelli en Haukar svöruðu 
með sigri í DHL-höllinni. Það voru 
síðan Haukar sem unnu þriðja 
leikinn og unnu að lokum titilinn 
í oddaleik. Mikilvægi leiksins í 
kvöld er mikið því í öll skiptin sem 
staðan hefur verið 1-1 í lokaúrslit-

um kvenna þá hefur sigurvegari 
þriðja leiksins unnið titilinn. 

Hildur Sigurðardóttir, fyrirliði 
og leikstjórnandi KR, jafnaði frá-
kastametið í lokaúrslitum kvenna 
með því að taka 19 fráköst í öðrum 
leiknum í Hveragerði á mánudags-
kvöldið en KR-liðið vann fráköstin 
50-34 og tók meðal annars 26 af 41 
frákasti í boði undir körfu Hamar-
sliðsins í leiknum. 

KR-liðið tapaði frákastabar-
áttunni illa í fyrsta leiknum sem 
Hamar vann og Hildur tók 17 
fleiri fráköst í leiknum á mánu-

dagskvöldið en hún gerði í fyrsta 
leiknum á föstudaginn. Hildur tók 
7 fráköst strax í fyrsta leikhluta 
og 9 af fráköstum hennar í leikn-
um voru sóknarfráköst.  Hildur er 
leikstjórnandi og langt frá því að 
vera með hæstu leikmönnum. 

Hildur á nú metið með Heather 
Corby sem tók 19 fráköst fyrir KR 
í fyrsta leiknum á móti Keflavík 
26. mars 2001. Hildur bætti hins 
vegar met Íslendings um eitt frá-
kast en það áttu þær Anna María 
Sveinsdóttir og Þórunn Bjarna-
dóttir saman.  - óój

Þriðji leikur KR og Hamars í lokaúrslitum Iceland Express-deildar kvenna í kvöld:

Hildur jafnaði frákastametið 

19 FRÁKÖST Hildur Sigurðardóttir lét til sín taka í frákastabaráttunni í leik tvö á móti 
Hamri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SUND Hrafnhildur Lúthersdótt-
ir, sundkona úr SH í Hafnarfirði, 
náði góðum árangri á páskamóti 
SH sem var haldið í Ásvallalaug 
um helgina. Hrafnhildur var ein 
af 180 þátttakendum á mótinu og 
náði besta árangri mótsins þegar 
hún tryggði sér farseðilinn á HM 
í Dúbaí í desember með flottu 100 
metra bringusundi.

Hrafnhildur synti vel undir 
lágmörkunum á HM með því að 
synda 100 metra bringusund á 
tímanum 1 mínútu og 9,06 sek-
úndum. Hrafnhildur fer því til 
Dúbaí í desember til þess að 
keppa á heimsmeistaramótinu í 
25 m laug en lágmark Sundsam-
bandsins fyrir 100 m bringusund 
er 1.09,70.  - óój

Hrafnhildur Lúthersdóttir í SH:

Fer til Dúbaí í 
desember

Í GÓÐUM GÍR Hrafnhildur Lúthersdóttir, 
sundkona úr SH. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Fyrsti súpufundur KSÍ 
sló í gegn á dögunum og nú er 
komið að súpufundi númer tvö 
sem verður haldinn fimmtu-
daginn 8. apríl. Yfir 90 manns 
mættu á fyrsta fundinn en á þess-
um fundum er boðið upp á 30 
mínútna fyrirlestur og svör við 
spurningum. 

„Að þessu sinni mun fyrir-
lesari á vegum SÁÁ koma og 
flytja erindi um spilafíkn og það 
hvernig þjálfarar og aðrir innan 
knattspyrnuhreyfingarinnar 
geti greint einkenni spilafíknar 
og hvert eigi að snúa sér í þeim 
málum. Fjárhættuspil leikmanna 
allt frá meistaraflokki og niður í 
yngri flokka hefur aukist mikið 
undanfarin ár og nú er svo komið 
að spilafíkn er vaxandi vandamál 
innan íþróttahreyfingarinnar,“ 
segir í frétt á ksi.is. - óój

Annar súpufundur KSÍ:

Taka fyrir spila-
fíkn leikmanna
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Komdu með!
Þúsundir ferðalanga hafa lagt lykkju á leið sína til að skoða gosið á Fimmvörðuhálsi frá ýmsum sjónarhornum. 
Það sem blasir við er stórkostlegt sjónarspil náttúruaflanna, þar sem eldur og ís heyja baráttu um yfirráð. 
Kynnisferðir bjóða sætaferðir í Þórsmörk um páskana (1. - 5. apríl 2010) til að fá enn eitt sjónarhorn á 
gosið og upplifa krafta íslenskrar náttúru. Gönguleiðin upp á Valahnúk frá Húsadal er nokkuð brött, en 
stígur liggur upp á toppinn og þar er útsýnisskífa með nöfnum allra sjáanlegra fjalla. 
Frá Valahnúk er útsýni til gosstöðvanna vægast sagt stórkostlegt.

Farfuglar bjóða gistingu og annað viðurværi í Húsadal,
Ferðafélag Íslands í Langadal og Ferðafélagið Útivist í Básum. 

Verið vel klædd og munið eftir myndavél og sjónauka!

ÞÚ KEMST 
ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Reykjavík-Þórsmörk (önnur leiðin) kr. 5100
Hvolsvöllur/Seljalandsfoss-Þórsmörk
(önnur leiðin) kr. 2000
Börn 0 - 11 ára ferðast frítt. 
Börn 12 - 15 ára borga hálft fargjald.

Verð á mann:

Frá
Reykjavík
Hveragerði
Selfoss
Hella
Hvolsvöllur
Seljalandsfoss
Þórsmörk Húsad.

Daglega
08:30
09:10
09:25
09:50
10:15
10:45
11:45

Daglega
 16:00
16:40
17:00
17:30
17:50
18:10
19:10

Frá
Þórsmörk Húsad.
Seljalandsfoss
Hvolsvöllur
Hella
Selfoss
Hveragerði
Reykjavík

Daglega
08:30
09:30
10:10
10:20
10:50
11:00
11:45

Daglega
16:00
17:00
17:50
18:00
18:30
18:40
19:20

Frá
Húsadalur
Langidalur
Básar
Langidalur
Húsadalur

Daglega
-

07:30*
08.00*

-
-

Daglega
13:00
13:30

13:40 / 15:00
15:10 / 15:20
15:45 /16:00

Páskaáætlunin er sem hér segir: Leið 9 - 9a

*Þarf að bóka hjá skálaverði fyrir kl: 21:00 daginn fyrir brottför

Bókaðu núna á www.re.isBókaðu núna í síma 580 5450
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Kokkalíf  Landsliðskokkarnir leika 
listir sínar. Gestgjafi er Fritz Már.   

20.30 Heim og saman  Þórunn 
Högnadóttir hefur umsjón með þættinum. 

21.00 Alkemistinn  Viðar Garðarsson og 
hópur markaðssérfræðinga skoða kynning-
ar- og auglýsingamál.

21.30 Óli á Hrauni  Umræðuþáttur í um-
sjón Ólafs Hannessonar og Viðars Guð-
johnsen.    

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smá-
eðla, 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 (6:21)

11.45 Gilmore Girls (12:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Ally McBeal (1:22) 

13.45 Sisters (25:28) 

14.35 E.R. (14:22) 

15.20 Njósnaskólinn 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ævintýri Juniper Lee, Nornafélagið 
og Ruff‘s Patch.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (18:23) 

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 (11:19) 

19.45 How I Met Your Mother (13:22) 

20.10 Project Runway (5:14) Heidi Klum 
og Tim Gunn stjórna tískuhönnunarkeppni 
þar sem upprennandi fatahönnuðir takast á 
við fjölbreyttar áskoranir.

21.00 Grey‘s Anatomy (15:24) 

21.50 Ghost Whisperer (10:23) Jennifer 
Love Hewitt er í hlutverki sjáandans Melindu 
Gordon í þessum dulræna spennuþætti.

22.35 Goldplated (2:8) Bresk þáttaröð 
í anda Footballer‘s Wifes og Mile High. Hér 
er sagt frá skrautlegu lífi ungra glæsikvenna 
sem hafa þau einu framtíðaráform að gifta 
sig til fjár. 

23.20 Réttur (3:6) 

00.10 Agatha Christie - Nemesis 

01.45 The Closer (13:15) 

02.30 E.R.  (14:22)

03.15 Sjáðu 

03.45 Grey‘s Anatomy  (15:24) 

04.30 Ghost Whisperer  (10:23) 

05.15 The Simpsons  (18:23) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Yours, Mine and Ours 

10.00 Leatherheads 

12.00 The Sandlot 3 

14.00 Yours, Mine and Ours 

16.00 Leatherheads 

18.00 The Sandlot 3 

20.00 Batman & Robin 

22.00 Freedom 

00.00 Bowfinger 

02.00 Half Nelson 

04.00 Freedom 

06.00 Shopgirl 

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á 
einum stað.

07.25 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

07.50 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.15 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

15.55 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-
ur leikur úr Meistaradeild Evrópu.

17.35 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

18.00 Meistaradeild Evrópu: Upp-
hitun 

18.30 Arsenal - Barcelona Bein útsend-
ing frá leik í Meistaradeild Evrópu.

20.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

21.05 Inter - CSKA Moskva Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

22.55 Arsenal - Barcelona Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

00.35 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

16.20 Wolves - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Man. City - Wigan 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 Burnley - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Crystal Palace - Cardiff Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.15 7th Heaven  (9:22) 

17.00 Dr. Phil 

17.45 Innlit/ útlit  (10:10) (e)

18.15 Nýtt útlit  (5:11) (e)

19.05 America’s Funniest Home Vid-
eos  (34:50)

19.30 Fréttir  

19.45 Matarklúbburinn  (3:6) Lands-
liðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreið-
ir ljúffenga og einfalda rétti fyrir áhorfendur 
og gesti sína. 

20.15 Spjallið með Sölva  (7:14) 

21.05 Britain’s Next Top Model  (10:13) 
Stúlkurnar sem eftir eru halda til Buenos 
Aires í Argentínu. Fyrsta verkefnið er sjóð-
heit myndataka í eyðimörkinni og síðan 
tekur við myndataka fyrir Skin Bliss auglýs-
ingaherferð.

21.55 The L Word  (10:12) Bandarísk 
þáttaröð um hóp af lesbíum í Los Angel-
es. Vinkonurnar taka þátt í hjólreiðakeppni 
til að styrkja rannsóknir á brjóstakrabba-
meini þar sem Bette og Tina koma með 
óvæntar fréttir. 

22.45 Jay Leno  Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi. Aðalgestur 
hans í þættinum í kvöld eru leikkonan Laur-
en Graham. Tónlistaratriði þáttarins er með 
Joss Stone.

23.30 CSI. Miami  (21:25) (e)

00.20 BRIT Awards 2010  (e)

02.10 Fréttir  (e)

02.25 Premier League Poker  (e)

04.00 Pepsi MAX tónlist

15.20 Skólahreysti 2010  (1:5) (e)

16.05 Dansað á fákspori  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... - Maðurinn  (e)

18.00 Disneystundin  Fínni kostur, Sígild-
ar teiknimyndir og Finnbogi og Felix.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Bráðavaktin  (ER XV) (12:24) 

21.05 Morðgátur Murdochs  (Mur-
doch Mysteries) Kanadískur sakamálaþáttur 
um William Murdoch og samstarfsfólk hans 
sem beitti nýtískuaðferðum við rannsókn 
glæpamála laust fyrir aldamótin 1900.       

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Tiger Lillies  Upptaka frá tónleikum 
hljómsveitarinnar á Listahátíð 2009. 

22.55 Dagbók Bridgetar Jones  (Bridget 
Jones’s Diary) Bresk gamanmynd frá 2001. 
Bridget Jones er rúmlega þrítug kona sem 
strengir þess heit að bæta sig á öllum svið-
um. Aðalhlutverk: Renée Zellweger, Colin 
Firth og Hugh Grant. (e)

00.30 Myrkraöfl  (The Dark) Bresk bíó-
mynd frá 2005. Adele er á ferð í Wales og 
heyrir af staðnum „Annwyn“, þangað sem 
fólk fer eftir dauðann. Dóttir hennar hverfur 
og í stað hennar kemur stúlka sem dó hálfri 
öld fyrr. Aðalhlutverk: Sean Bean, Maria 
Bello, Maurice Roëves og Sophie Stuckey.

02.00 Kastljós   (e)

02.40 Fréttir   (e)

02.50 Dagskrárlok

> Renée Zellweger
„Þegar maður hefur einhvern 
tímann upplifað það að eiga 
ekki fyrir húsaleigu, læknisað-
stoð eða mat þá er erfitt 
að temja sér dýran lífsstíl.“ 
Zellweger fer með aðal-
hlutverkið í myndinni  
Dagbók Bridgetar Jones 
sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 22.55.   

20.00 Batman & Robin   
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.30 Heim og saman   INN

21.05 Morðgátur Murdochs  
 SJÓNVARPIÐ

21.55 The L Word   SKJÁREINN

22.35 Goldplated   STÖÐ 2
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AÐ 12 MÁNAÐA
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Í dag Miðvikudag
10:00 - 19:00
Fim, föstudag

Lokað
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11:00 - 16:00
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NÚ FER HVER AÐ VERÐA 

SÍÐASTUR • LOKADAGAR 

PÁSKATILBOÐA

How I Met Your Mother eru fínir þættir til 
að sýna eftir fréttir á Stöð 2. Þættirnir eiga 
til að vera fyndnir, þó að fyrsta þáttaröðin, 
sem er nú sýnd á hverjum virkum degi, sé 
talsvert væmnari en þær sem á eftir komu. 
Sérstaklega er væmnin í dökkhærða vælu-
kjóanum Ted óþolandi. Á meðan vinir hans 
reyna að lifa lífinu á sinn hátt vælir hann 
um hina einu réttu – en þættirnir snúast 
að mestu leyti um leitina að henni, eins og 
nafnið gefur til kynna. Hann er einn af þeim 
sem trúa á að örlögin töfri fólk saman á 
einhvern yfirnáttúrulegan hátt, sem er nátt-
úrulega mesta kjaftæði sem til er. Hlutirnir 
gerast vegna þess að aðrir hlutir gerast á 
undan. Ekki flókið. Eða kannski smá.

Piparsveinninn Barney Stinson gerir 
sitt besta til að gera þættina fyndna og 
tekst það yfirleitt – þrátt fyrir að vera 
umkringdur ástsjúkum krúttrössum. Hann 
er sá eini í vinahópnum sem er ekki með 
hjónaband á heilanum og ferðast sóló í 
gegnum lífið. Tilfinningabönd eru óþekkt 
hugtak í hans huga og hann lifir í heimi 
þar sem ástarsambönd endast aðeins 
eina nótt. Ekki flókið líf. Eða kannski smá.

Annars eru þættirnir fínir. Góð heila-
slökkvandi afþreying á (ó)virkum kvöld-
um. Vel skrifaðir, stundum allt of væmnir 
en yfirleitt fyndnir. Eins konar Friends 
með grófari bröndurum og bjór í staðinn 
fyrir kaffi.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HITTIR MÓÐUR ÞÍNA Á VIRKUM KVÖLDUM

Ástsjúkir krúttrassar með hjónabandsdrauma



MIÐVIKUDAGUR  31. mars 2010 53

▼Í KVÖLD

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

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

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

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.15 Jonathan Creek 13.05 The Weakest Link 
13.50 Gavin And Stacey 14.20 Hotel Babylon 
15.15 Extras 15.45 Gavin And Stacey 16.15 
EastEnders 16.45 The Weakest Link 17.30 My 
Hero 18.00 Benidorm 18.25 The Inspector Lynley 
Mysteries 19.10 Holby Blue 20.00 Benidorm 
20.25 Hotel Babylon 21.15 Jonathan Creek 22.10 
Holby Blue 23.00 The Inspector Lynley Mysteries 
23.45 Benidorm 

12.30 Hammerslag 13.00 DR Update - nyheder og 
vejr 13.10 Boogie Mix 14.00 Fodboldpigerne 14.25 
Fodboldpigerne 14.55 Chiro 15.05 Tagkammerater 
15.15 Den fortryllede karrusel 15.30 Min farfars 
rekordbog 16.00 F for Får 16.05 Pingvinerne fra 
Madagascar 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Tæt på dyrene på krybskyttejagt 17.35 Reddet af 
delfiner 18.00 Fra Ebeltoft til Kilimanjaro 19.00 
TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Oh Happy Day 
21.05 Onsdags Lotto 21.10 Arn 21.55 Havet er mit 
våben 23.20 OBS 23.25 Kodenavn 

13.00 NRK nyheter 13.10 Dynastiet 14.00 Derrick 
15.00 NRK nyheter 15.10 Herskapelige gjensyn 
15.40 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Forkveld 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Påskenotter 17.45 David 
Suchet på Orientekspressen 18.35 Glimt av Norge 
18.45 Vikinglotto 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Mordene i Whitechapel 
21.00 Losning påskenotter 21.05 Kveldsnytt 21.20 
Mordene i Whitechapel 22.05 Himmelblå 22.50 
Mesternes mester 23.50 Svisj gull

12.30 En galen dag i New York 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 15.00 Hannah Montana 
15.25 AnneMat 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 
Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala 
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 
Uppdrag Granskning 19.00 Andra Avenyn 19.45 
Trapper happy tv 20.00 True Blood 20.55 X-
Games 21.40 Skavlan 22.40 Mästarnas mästare 
23.40 Annas eviga 

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

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Orð skulu standa
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: 
Stjörnurnar í Konstantínópel
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá

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
22.15 Bak við stjörnurnar
23.10 Ellismellir
00.05 Næturtónar

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Falcon Crest (9:18) Hin ógleyman-
lega og hrífandi frásögn af Channing og Gio-
bertis fjölskyldunum, lífið á vínbúgörðunum 
í Toscany-dalnum litast af stöðugum erjum 
milli þeirra.

18.35 Seinfeld (23:24) Jerry, George, Ela-
ine og Kramer eru hneppt í fangelsi fyrir 
ótrúlega sök.

19.00 The Doctors 

19.45 Falcon Crest (9:18) 

20.35 Seinfeld (23:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (9:24) Gamanþátt-
ur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra nú-
tímafjölskyldna. Leiðir þeirra liggja saman og 
þær lenda í drepfyndnum aðstæðum.

22.15 Bones (8:22) Fimmta serían af 
spennuþættinum um Dr. Temperance 
„Bones“  Brennan, réttarmeinafræðing sem 
kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum.

23.00 Entourage (9:12) Fimmta þáttaröð-
in um framabrölt Vincent og félaga í Holly-
wood. 

23.30 Dirty Tricks Barry og Stuart eru 
breskir töframenn sem eru þekktir fyrir 
óhugnaleg brögð og sjónhverfingar sem oftar 
en ekki fara fyrir brjóstið á áhorfandanum.

00.15 Simmi & Jói og Hamborgarafa-
brikkan 

00.45 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Sjötta sería þessa 
vinsæla drama-
þáttar sem gerist á 
skurðstofu á Grace-
spítalanum í Seattle. 
Þar starfa ungir og 
bráðefnilegir skurð-
læknar en flókið 
einkalíf þeirra á það 
til að gera starfið 
enn erfiðara. 
Í þættinum í kvöld endurvekur Derek fyrirlestra um spítala-
starfið sem fær aðra lækna til að rifja upp fortíð sína.  

 STÖÐ 2 KL. 21.00

Grey’s Anatomy
Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran 
matreiðir ljúffenga og einfalda rétti fyrir 
áhorfendur og gesti 
sína. Í þættinum í 
kvöld býður hún 
upp á krabbaboll-
ur með soja og 
wasabi,
lambafille 
með mintu 
og kapers 
pestói. Í eftir-
rétt verður 
páskaegg 
fyllt með 
súkkulaði-
mús.   

    VIÐ MÆLUM MEÐ 
Matarklúbburinn 
Skjár einn kl. 19.45
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Tökulið bandaríska sjónvarpsþáttarins Bachelor-
ette er komið til Íslands. Fram undan eru nokkrir 
tökudagar þar sem piparmeyjan, Ali Federtowsky, 
hittir nokkra álitlega piparsveina og deilir með 
þeim fögrum stundum í íslenskri náttúru. „Ég get 
ekkert tjáð mig um þetta mál,“ segir Einar Sveinn 
Þórðarson hjá framleiðslufyrirtækinu Pegasus, 
sem sinnir tökuliðinu meðan á dvöl þess stendur.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur 
það komið Íslendingunum á tökustað eilítið á 
óvart hversu umfangsmikið þetta verkefni er. Öll 
hers ingin gisti á Hotel Nordica í fyrradag og svo 
hófst vinnan fyrir alvöru. Ekki var enn búið að 
fljúga yfir eldstöðvarnar á Fimmvörðuhálsi en 
eftir því sem Fréttablaðið kemst næst stendur það 
til. Bandaríkjamennirnir gætu vart verið heppn-
ari með veður því þótt í kortunum sé kalt loft þá er 
bæði spáð lygnu og björtu veðri við gosstöðvarnar. 

Ali Fedotowsky tók þátt í síðustu þáttaröð 
Bachelor en hafnaði sjálf rós frá þáverandi pipar-
sveini, Jake Pavelka, og tilkynnti að hún hygðist 
einbeita sér enn frekar að vinnu sinni hjá Face-
book. Hún hefur hins vegar sagt upp þeirri vinnu 
og hyggst leita að ástinni, meðal annars á Íslandi. 
Fyrsti sýningardagurinn á þáttunum í Bandaríkj-
unum er 24. maí. - fgg
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. slitna, 6. frá, 8. krá, 9. dýra-
hljóð, 11. nudd, 12. raun, 14. plata, 
16. tveir eins, 17. hár, 18. umfram, 20. 
fæddi, 21. sæla.

LÓÐRÉTT 1. skordýr, 3. í röð, 4. skor-
dýr, 5. traust, 7. hefting, 10. ar, 13. 
tala, 15. samtals, 16. efni, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mást, 6. af, 8. bar, 9. urr, 
11. nú, 12. reynd, 14. skífa, 16. tt, 17. 
ull, 18. auk, 20. ól, 21. unun. 

LÓÐRÉTT: 1. maur, 3. áb, 4. sandfló, 
5. trú, 7. frestun, 10. ryk, 13. níu, 15. 
alls, 16. tau, 19. ku. 

„Upp á síðkastið hef ég fengið 
eitthvað í áttina að grísku salati. 
Það er klassískur morgunmatur 
hjá mér.“

Magnús Jensson, formaður Samtaka um 
bíllausan lífsstíl. 

„Ég er búinn að taka lítinn túr, 
prófa uppistand á ensku og hitta 
vini mína,“ segir uppistandarinn 
Ari Eldjárn.

Ari hélt á dögunum til Lund-
úna þar sem hann tróð upp með 
stutt uppistand á nokkrum litl-
um klúbbum í borginni. Hann var 
svo staddur á klúbbnum The Com-
edy Store á mánudagskvöld þegar 
sjálfboðaliða var boðið að stíga á 
svið og skemmta í fimm hrika-
legustu mínúturnar í höfuðborg-
inni. Þá fá áhorfendur í klúbbn um 
skotleyfi á skemmtikraftana og 
algengt er að þeir séu baulaðir 
niður áður en þeir byrja. „Ég rauk 

upp á svið,“ segir Ari. „Ég hjólaði 
í þá og keyrði í fjórar mínútur.“ 

Eins og við mátti búast fékk Ari 
að finna fyrir því að vera Íslend-
ingur, en hann lét það ekki á sig 
fá. „Hann heimtaði að fá Icesa-
ve-peninginn sinn aftur. Ég gaf 
honum þúsundkall og hann reif 
seðilinn í sundur fyrir fram-
an nefið á mér. Þá tók ég hann í 
gegn,“ segir hann.

Ari er í uppistandshópnum Mið-
Ísland og hefur meðal annars náð 
að fullkomna Bubba Morthens-
eftirhermu við góðar undirtektir 
áhorfenda. Í London hermdi hann 
eftir söngvaranum Morrissey með 

frábærum árangri − svo góðum að 
áhorfendur þökkuðu fyrir sig með 
dynjandi lófataki. Honum var svo 
vísað af sviðinu þegar fjór-
ar mínútur og 57 sekúnd-
ur voru liðnar, en þá hafði 
hann tilkynnt að hann 
ætti því miður ekki meira 
efni. Áhorfendur urðu afar 
óánægðir og bauluðu þegar 
starfsmaður sló í gong, sem 
gefur til kynna að skemmtikraft-
ar eiga að yfirgefa sviðið.  - afb

Ari Eldjárn stóðst prófið í Lundúnum

KOMIN Ali Federtowsky er komin til Íslands ásamt fríðum hópi 
piparsveina.

FYNDINN Í LONDON Ari Eldjárn steig á 
svið í London og lagði í erfiðar fimm 

mínútur.

Bachelorette komin til Íslands

„Ég kveð Regnbogann með sökn-
uði. Ég er búinn að vera þarna í 
30 ár og bý yfir mikilli reynslu,“ 
segir Halldór Ómar Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri móttökusviðs 
Regnbogans.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að Regnboganum yrði lokað í 
sumar ef Sena finnur ekki rekstr-
arstoð undir bíóið og fær ekki 
betri leigusamning. Öllu starfs-
fólki hefur verið sagt upp störf-
um á meðan reynt er að greiða úr 
rekstrarvandanum. Halldór Ómar 
hefur starfað í kvikmyndahús-
inu frá því að það var opnað árið 
1980. Honum hefur verið tilkynnt 
að hann fái starf í Háskólabíói, ef 
Regnboganum verður lokað.

„Þetta er rétt. Björn Sigurðs-
son, rekstrarstjóri hjá Senu, var 
að segja mér að mér stendur til 
boða að fara í Háskólabíó. Ég vil 
gera það,“ segir Halldór, en hann 
var staddur í strætó á leiðinni í 
Regnbogann þegar Fréttablaðið 
náði í hann. „Ég verð í nýjum bún-
ingi og fæ nýtt spjald. Þar stendur 
Háskólabíó – framkvæmdastjóri 
móttökusviðs.“

Halldór hefur sett svip sinn á 
bæjarlífið, enda búinn að taka á 
móti gestum í Regnboganum og 
rífa af miðum í 30 ár. Hann er þó 
spenntur fyrir nýjum starfsvett-
vangi, en gerir eina kröfu áður en 
hann yfirgefur Hverfisgötuna: „Ég 
verð að láta taka mynd af mér við 
Regnbogann þegar hann hættir.“ 
 atlifannar@frettabladid.is

HALLDÓR ÓMAR SIGURÐSSON: KVEÐUR REGNBOGANN MEÐ SÖKNUÐI

Framkvæmdastjóri mót-
tökusviðs færir sig um set

30 ÁRA REYNSLA Halldór Ómar hefur 
verið yfirmaður móttökusviðs Regnbog-

ans frá upphafi. Hann færir sig um set 
yfir til Háskólabíós nú þegar óvissa er 

um framtíð Regnbogans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hópur aðdáenda 
Jónsa úr Sigur Rós 
fékk að hlýða á 
nokkurs konar gener-

alprufu fyrir tón-
leikaferð hans 
um heiminn 
sem hefst eftir 
viku. Haldnir 
voru tónleikar 
í myndveri í 
London síðasta 
föstudagskvöld 
og voru þeir 

kvikmyndaðir í bak og fyrir. Allir 
sem tóku þátt í verkefninu þurftu 
að vera með dýragrímur á höfðinu 
á meðan Jónsi flutti lögin sín með 
aðstoð hljómsveitar sinnar. Tónleik-
arnir stóðu yfir í sjötíu mínútur og 
flutt voru öll lögin af nýju plötunni 
Go auk nokkurra glænýrra laga.

Ný sundlaug á Hofsósi var vígð á 
laugardaginn að viðstöddu 
fjölmenni. Sundlaugin er 
gjöf athafnakvennanna 
Lilju Pálmadóttur og 
Steinunnar Jónsdóttur 
en einn þeirra sem 
hafa verið dug-
legir að taka 
sundsprett á 
morgnana 
er einmitt 
eiginmað-
ur Lilju, 
Baltasar Kormákur.

Og nýtt ofurband lítur dagsins ljós 
um páskana þegar hljómsveitin 
Dalvik-All Stars leikur fyrir dansi í 
félagsheimilinu Víkurröst laug-
ardagskvöldið 3. apríl. Þeir sem 
það skipa eru meðal annars Matti 
Matt og Matthías Stefánsson, 
oftast kenndir við Papana og Eyþór 

Ingi úr Bandinu hans 
Bubba. Sá sem 
lemur húðirnar er 
hins vegar þekkt-
ari sem söngvari 
en hann heitir 

Friðrik Ómar.

 - fb, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1  Hverfisgötu.

 2  Hálf öld.

 3 Snæfell.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Flytja til Manchester
Fótboltakappinn Grétar Rafn 
Steinsson í Bolton Wanderers 
og Manuela Ósk Harðardóttir, 
eiginkona hans, þurfa að flytja út 
úr húsi sínu í Bolton nú um mán-
aðamótin. Hjónakornunum var 
tilkynnt í síðustu viku að leigusal-
inn ætlaði að selja húsið og þau 
yrðu að tæma það hið snarasta, 
þrátt fyrir loforð um annað. Manu-

ela segir frá því á bloggsíðu 
sinni að þetta hafi verið 
„hressandi fréttir fyrir 
kasólétta hormóna-
sprengju“, en hún er 
gengin 35 vikur með 
barn þeirra hjóna. 

Grétar og Manuela 
lögðust í mikla leit 
að húsi og það 
fannst að lokum í 
Manchester. Segir 
Manuela að það 
hafi kosti og galla 
í för með sér. Til 
að mynda séu 
pony-hestar í 
garðinum.

Gáfust upp á biðinni
Logi Bergmann Eiðsson er spyrill 
og spurningahöfundur í spurninga-
keppni fjölmiðlanna sem verður á 
dagskrá Bylgjunnar um páskana. 
Upptökur fóru fram í byrjun vikunn-
ar og var þétt setinn bekkurinn af 
gáfumennum í húsa-
kynnum Bylgjunnar. 
Skipulag keppninnar 
riðlaðist þó nokkuð 
þegar lið Skjás eins 
mætti ekki til leiks og 
liðsmenn Eyjunn-
ar, þau Þorfinn-
ur Ómarsson 
og Margrét 
Hugrún Gúst-
avsdóttir, 
gáfust upp á 
að bíða eftir 
fyrstu viður-
eign sinni 
og létu sig 
hverfa.

 - hdm

Fimmtudagur
LOKUM KL 20:30
vegna árshátíðar

Föstudagurinn langi 
LOKAÐ

Laugardagur
Opið 11-22

Páskadagur LOKAÐ
Annar í páskum 
Opið 11-21

1 Catalina reyndi að lokka 
samfanga sinn í vændi

2 Veðurstofan sagði að rólegra 
væri undir Eyjafjallajökli

3 Kanada löðrungaði Hillary

4 Hvar í helv... er 
klósettpappírinn?

5 Pabbi Wernersbræðra gerir 
kaupmála
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