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Endurskoðun
AGS ákveðin
Efnahagsáætlun Íslands er komin á dagskrá stjórnar
AGS. Samþykkt opnar á lán frá sjóðnum, Póllandi
og Norðurlöndum. Forsendan var Icesave-viðauki.

Lifað tvöföldu líﬁ

EFNAHAGSMÁL Endurskoðun efna-

hagsáætlunar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) verður
tekin fyrir á fundi stjórnar sjóðsins
16. apríl. Þetta var tilkynnt í gær.
Óvissa hefur ríkt um hvenær
endurskoðunin fari fram. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins féllst stjórn AGS hins vegar
á að taka áætlunina fyrir eftir að
íslensk stjórnvöld bættu inn í viljayfirlýsingu við sjóðinn að stefnt
yrði að því að ljúka samningunum
um Icesave sem fyrst, að því gefnu
að viðunandi niðurstaða fáist.
Samkvæmt heimildum blaðsins
féllust Bretar og Hollendingar á
þetta orðalag með semingi en það
greiddi fyrir því að málið fékkst
tekið á dagskrá.
Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS á Íslandi, segir stjórnina
enga ákvörðun hafa tekið nema að
taka málið á dagskrá. Verði áætlunin samþykkt þýði það að lán, tengd
áætluninni, frá sjóðnum og Póllandi
verða afgreidd.
Anders Ljunggren, sendiherra
Svía á Íslandi, segir að það gildi
einnig um lán frá Svíþjóð og líklega
hin Norðurlandalánin einnig. „Við
höfum trú á að þetta verði samþykkt í stjórninni og ef svo verður

Hvað rekur fólk til þess að
lifa og hrærast í tveimur
heimum á sama tíma?
fólk 38

Vættir landsins
Undarlegri og ógnvænlegri
íbúar Íslands skoðaðir.
þjóðhættir 32

Rokksvindlarinn allur
Malcolm
McLaren,
umboðsmaður Sex
Pistols, lést á
ﬁmmtudaginn.
tónlist 30
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stendur sænska lánið Íslendingum
til boða.“
Ljunggren segir mikilvægt að
Íslendingar standi við alþjóðlegar
skuldbindingar sínar og segist raunar telja að kveðið sé á um það í viljayfirlýsingu stjórnvalda til sjóðsins.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra vill ekkert segja um
innihald yfirlýsingarinnar enda sé
hún enn trúnaðarmál. Hann segist
bjartsýnn á að endurskoðunin verði
samþykkt, jafnvel mótatkvæðalaust hjá stjórninni. „Ég geri mér
vonir um að þetta verði endurskoðun með fullri fjármögnun á bak við.
Við höfum þegar fengið jákvæða
tilkynningu frá Noregi.“
Steingrímur segir óvenju skamman tíma líða frá tilkynningu um
endurskoðun til stjórnarfundar.
Það gefi ástæðu til bjartsýni.
„Þetta eru mjög góð tíðindi sem
ég fagna mikið. Þetta er mikilvægt
skref í endurreisninni og ánægjulegt að Ísland uppfylli öll skilyrði
endurskoðunarinnar. Þetta sýnir
umheiminum að við erum á réttri
leið í endurreisn, þó að Icesave
sé enn óleyst. Við vonum þó að
það leysist brátt,“ segir Jóhanna
Sigurðardóttir forsætisráðherra.
- kóp

Ferðalög l Allt l Allt atvinna

Rannsóknarnefnd birtir skýrslu hálfu ári á eftir áætlun:
GÆLUDÝR.IS

hefur opnað nýja
verslun að Skútuvogi 13. Gæludýr.is
selur gæludýravö
rur á góðu verði
en hefur hingað
til verið rekin sem
vefverslun. Gæludýr.is rekur einnig
styrktarsjóð þar
sem hluti af veltunni
er veittur í styrki
til að tryggja velferð
gæludýra.
Sölufulltrúar
Henný Árnadóttir
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SÍÐUSTU SÆTIN
AÐ SELJAST

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason

hrannar@365.is 512 5441

BANKAHRUNIÐ Margir hafa skráð sig

Nánari upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is

Vélafl ehf. sérhæfir sig í sölu á vinnuvélum og alhliða þjónustu við verktaka.

varahluta
Sölumaður
í beinu Áugi
frá KeÁaví
varahluta.
k12.—2
að ráða sölumann
Miðaldaborg frá
Vélafl ehf. óskar eftir
11. öld á frábæru
Ein fallegasta

borg Evrópu og

Umsóknarfrestur er til og með
18. apríl nk.

4. júlí

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

verði 34.990
á minjaskrá Unesco. kr, Áug og skattur.

EISTLAND+LETT
LAND

Hæfniskröfur
Starfssvið
• Reynsla af sölu varahluta
• Sala á varahlutum
• Reynsla af innkaupum
• Samskipti við viðskiptavini
12 daga ferð
á
tölvukunnátta
• Góð
verðialmenn
— kastalar,
• Innkaup á varahlutumog miðaldaborgir. góðu
hallir, falleg sveitahéruð
Íslenskur Fararstjóri
Þorleifur
enskukunnátta
• Góð
Friðriksson,
• Samskipti við erlenda birgja
r.
og frumkvæði
spænskuskóli • Sjálfstæð vinnubrögðsagnfræðingu
• Heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
í Andalúsíu
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Leigðu
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“ segir Aðalsteinn
í sumar
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Aðalsteinn Bergdal,
söngvari og verslunarm
Kirkjulistahátíðar
aður, hefur í
verða fyrirferðarm
nægu að

snúast um helgina.
iklir, en halda
„Helgin byrjaði
Aðalsteini þó
Lokatónleikar
svo sannarlega
ekki frá örlitlu
vel,“ segir
fimmtíu manna
fótboltaglápi.
Aðalsteinn
Bergdal,
söngvari og
hljómsveit
söngvurunu
verslunarm
og
söngvarinn
m
skellti sér í Borgarleikh aður, sem
horfa á stórleik
sen, sópran, Birgitte ChristensMadrid og Barcelona,
úsið í
og
Real
forsýningu á
baritón. „Fyrir Andreas Schmidt,
Dúfunum, sem gær á
sem nefndur er El Clásico,
ur frumsýnt
alprufa og svo hádegi er generí sjónvarpi,
á Nýja sviðinu verðgengst hann
er nauðsynleg
„Þetta er skemmtileg
í kvöld.
fúslega við enda
safna orku
t að
vera fótboltafíkil
því
ur húmor í
fyrir
anda hinna vinsælu
hefjast klukkan tónleikana sem
l sem á erfitt að
Klovn-þátta
að láta slíkan
með
ég get hiklaust
17. Ég er veruog
stórleik
lega spenntur
fara. „Á sunnudagin fram hjá sér
sýningu,“ segir mælt með þessari
ar í vikunni þar sem æfingarnn er svo hægt
Aðalsteinn.
að slappa af
lofa mjög góðu.
Aðalsteinn syngur
fyrir seinni
inn
Engvafi leikur á
tónleikana yfir Liverpool-le
Hallgrímskirkju með Mótettukór
því að þetta verða
frábærir tónleikar,
iknum, enda
og því er dagurvirðist ekkert
inn í dag helgaður
enda um glæsilega tónsmíð
lokatónleiku
hjá þeim um spennandi gerast
að
Kirkjulistar
m
þessar mundir,
svo ekki komastræða. Fyrir þá sem
hátíðar, þar
er
nú
sem
því
inn flytur Ein
í dag, þá er
ver og miður.
kórséns á sama
Deutches Requikórinn rétt verður Ef ég þekki
tíma á morgun,“annar
em eftir Johannes
Aðalsteinn og
segir
svo fagnað vel
Brahms ásamt
og innilega eftir
hlær.
Að loknum
seinni tónleikana
á sunnudagin
tónleikunum
n,“ segir Aðalsteinn
hyggst
Bergdal.

til og frá Áugvelli,

verð aðeins 63.900

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

rétt verður svo

Bóhemlíf á breskum akri

Áugi frá
KeÁavík 17.—22.
ágúst

SÍÐA 2

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

Flug, hótel, rúta

kjartan@frettabl

adid.is

ttum

#
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STELPUR, ÞETTA ER LEIÐIN Heiti málverksins eftir Erró
sem hann málaði handa Vigdísi Finnbogadóttur er mjög viðeigandi fyrir þá
braut sem Vigdís ruddi konum þegar hún varð fyrst kvenna í heiminum þjóðkjörinn forseti. Vigdís heldur upp á stórafmæli í næstu viku. Sjá síðu 26

Blaðb i

Persónuleg jógastöð
Nýtt 4 vikna
byrjendanámskeið
hefst 12. apríl.
Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org

á biðlista í bókabúðum til að fá glóðvolg eintök af skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis þegar hún kemur
í verslanir fyrir hádegi á mánudag.
Nefndin afhendir forseta Alþingis
skýrsluna klukkan tíu á mánudag.
Þá verður aðgangur veittur að

henni á vef Alþingis. Prentaða
útgáfan er um 2.000 síður í níu
bindum. Að auki verður gefin út
sérstök skýrsla um siðfræði upp á
500 síður.
Í blaðinu í dag er rifjað upp ýmislegt frá meðgöngutíma skýrslunnar.
- kóþ / sjá síður 10, 28 og 58
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SPURNING DAGSINS

Kristján, drakkstu í þig þessa
reynslu?
„Já, og þessi sýn og akstur fara ekki
saman.“
Kristján Möller samgönguráðherra kynnti
sér færanlegt forvarnahús Sjóvár í fyrradag og meðal þess sem hann prófaði
voru sérstök gleraugu sem líkja eftir
því hvernig sjónin breytist eftir drykkju
áfengis.
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Forsætisráðherra agndofa yfir málum bankastjóra og eigenda Glitnis:

Aukið fé til rannsókna:

Allt fer til sérstaks saksóknara

Fjögur hundruð fá vinnu

FJÁRMÁL Mál Lárusar Welding,
fyrrverandi bankastjóra Glitnis,
og Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og
Pálma Haraldssonar, stærstu eigenda bankans, vekur furðu, að sögn
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra. Hún segist hafa orðið
agndofa yfir því. „Manni finnst
ótrúlegt að þetta hafi getað gerst
inni í bönkunum eins og fram hefur
komið í þessum tölvupóstum. Það
er mjög mikilvægt að þetta fari
réttar leiðir og í þessu tilviki á að
vísa þessu máli til sérstaks saksóknara,“ sagði hún á blaðamannafundi í gær.

FORSÆTISRÁÐHERRA Mikilvægt er að
öll mál fari réttar boðleiðir, að sögn
Jóhönnu Sigurðardóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Slitastjórn og skilanefnd Glitnis
greindi frá því sömuleiðis að þær
ætli að senda sérstökum saksóknara kynningu á þeim málum

sem þremenningarnir og þremur
starfsmönnum bankans til viðbótar hefur verið stefnt fyrir. Þeir
Jón Ásgeir og Pálmi eru grunaðir um að hafa misnotað stöðu sína
sem aðaleigendur bankans. Allir
hinna stefndu eru grunaðir um
refsiverða háttsemi.
Í tilkynningu sem slitastjórn
og skilanefnd sendi frá sér vegna
málsins kemur fram að við
afgreiðslu þeirra mála sem upp
komi hafi Glitnir átt samstarf við
embætti sérstaks saksóknara og
fjármálaeftirlit í tengslum við það.
- jab

Ráðherra lýsir stríði
á hendur lúpínunni
GOSIÐ NASA hefur fylgst með gosinu
úr gervihnetti síðan það hófst fyrir um
þremur vikum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NASA sér gos úr geimnum:

Vanmeta magn
hraunsins
ELDGOS „Nýting gervitungla er
mjög skemmtileg viðbót,“ segir
Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur, um nýjan búnað
bandarísku geimvísindastofnunarinnar (NASA), sem gerir vísindamönnum mögulegt að fylgjast
með gosinu við Fimmvörðuháls úr
geimnum.
Á fréttavef NASA segir að búnaðurinn hafi reiknað út að um sex
tonn af hrauni hafi runnið upp á
yfirborðið í gosinu á hverri sekúndu. Magnús segir það vanmat.
Ætla megi að magnið hafi verið
allt að tífalt meira.
- jab

Ungur piltur á slysadeild:

Slasaðist við að
spila tölvuleik
SLYS Ungur piltur slasaðist við
tölvuleik á höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. Slysið átti sér
stað á heimili drengsins en af
ókunnum ástæðum hoppaði
hann upp úr sófa og rak höfuðið í loftið meðan á leiknum stóð.
Pilturinn fékk skurð á höfuðið
og var fluttur á slysadeild til
aðhlynningar en meiðslin teljast minni háttar. Ekki er vitað
hvaða tölvuleik drengurinn var
að spila.

Takmarka á tjón af völdum alaskalúpínu hérlendis með því að hefta útbreiðslu
hennar og uppræta þar sem hún veldur skaða. Umhverfisráðherra segir nýja
áætlun eiga að sameina sjónarmið náttúruverndarsinna og landgræðslufólks.
UMHVERFISMÁL Ræktun lúpínu á

Íslandi verður stórlega takmörkuð
frá því sem nú er, samkvæmt nýrri
áætlun umhverfisráðuneytisins.
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra fól í nóvember í fyrra þeim
Sveini Runólfssyni landgræðslustjóra og Jóni Gunnari Ottóssyni,
forstjóra Náttúrufræðistofnunar
Íslands, að gera áætlun um aðgerðir til að stemma stigu við útbreiðslu
alaskalúpínu og uppræta hana þar
sem hún sé óæskileg. Niðurstaða
þeirrar vinnu var kynnt á blaðamannafundi í umhverfisráðuneytinu
í gær. Einnig var fjallað um plöntuna skógarkerfil sem eins og lúpínan reyndist útbreiddari á hálendinu og friðlýstum svæðum en áður
var talið. Skýrsluhöfundar leggja til
að setja þessum tegundum strangar skorður til að takmarka neikvæð
áhrif þeirra en jafnframt nýta lúpínuna á völdum svæðum til landgræðslu og ræktunar.
Meðal annars er lagt til að gerð
verði lagabreyting þannig að ræktun lúpínu verði algerlega bönnuð í
yfir 400 metra hæð yfir sjó í stað
500 metra áður. Skipa á sérstaka
aðgerðastjórn vegna baráttunnar
við þessar plöntur sem fyrst voru
fluttar til Íslands í kringum árið
1900 og eru nú farnar að drepa
niður annað plöntulíf.
„Á ári líffræðilegrar fjölbreytni
þarf að huga sérstaklega að þeim
þeim þáttum sem varða ágengar
tegundir. Þar hefur farið fremst í
flokki alaskalúpínan,“ sagði Svandís
Svavarsdóttir umhverfisráðherra.
Sigurður H. Magnússon frá
Náttúrfræðistofnun Íslands sagði
áhrifaríkustu leiðina til að eyða
lúpínu vera að úða hana með eitri.

NÝSKÖPUN Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri og Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra
undirrituðu í gær samkomulag
um aukafjárveitingu til Nýsköpunarsjóðs námsmanna upp á 120
milljónir króna, 90 milljónir koma
frá ríkinu en 30 frá borg.
Með aukafjárveitingunni er
horft til þess að draga úr atvinnuleysi meðal háskólanema. Búist er
við að fjárveiting úr Nýsköpunarsjóði geri allt að fjögur hundruð
nemum kleift að starfa við sjálfstæðar rannsóknir í sumar.
- jab

Hafnar kröfu Bandaríkjanna:

Framleiða fleiri
kjarnorkuvopn
NORÐUR-KÓREA, AP Norður-Kóreustjórn gefur lítið fyrir orð Baracks
Obama Bandaríkjaforseta í vikunni, þegar hann kynnti breytta
stefnu Bandaríkjastjórnar gagnvart beitingu kjarnorkuvopna.
Samkvæmt nýju stefnunni setja
Bandaríkin sér þá reglu að beita
aldrei kjarnorkuvopnum gegn
öðrum en ríkjum sem þegar hafa
yfir kjarnorkuvopnum að ráða.
Þetta eigi að vera öðrum ríkjum
hvatning til að losa sig við kjarnorkuvopn.
Norður-Kórea segir þessa nýju
stefnu fjandsamlega í sinn garð og
heitir því að halda áfram að viðhalda og byggja upp kjarnorkuvopnabúr sín.
- gb

Hagræðing í Hafnarfirði:

Leikskólabörn í
grunnskólann
AÐGERÐIR KYNNTAR Sigurður H. Magnússon, Sveinn Runólfsson, Svandís Svavars-

dóttir og Jón Gunnar Ottósson kynntu í gær mikla stefnubreytingu varðandi ræktun
alaskalúpínu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í ESJUHLÍÐUM Alaskalúpínu og skógar-

kerfli verða settar strangari skorður,
samkvæmt niðurstöður nefndarinnar.

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri sagði aðspurður á fundum að
sú aðferð væri ítarlega rannsökuð
og myndi ekki valda skaða ef rétt
væri staðið að verki. Sauðfjárbeit
og sláttur lúpínunnar eru tvær
aðferðir sem einnig voru nefndar.
Báðir vildu Sveinn og Sigurður þó

fyrst og fremst höfða til almennings að vera meðvitaðan um óæskileg áhrif lúpínunnar.
„Lúpínan hefur alltaf fengið blóðið til að renna í fólki, einhverra
hluta vegna,“ svaraði Svandís spurð
hvort hún ætti jafnvel von á pólitískum deilum vegna hinnar nýju
stefnu ráðuneytisins. „Bæði náttúruverndarsinnar og landgræðslusinnar hafa haft á þessu miklar skoðanir – eðlilega vegna þess að þarna
er um mjög kraftmikla plöntu að
ræða sem er frábær landgræðsluplanta en um leið mjög ógnandi
við náttúrulegt umhverfi. Það sem
ég er að freista þess að gera með
þessari vinnu og þessari skýrslu er
að leiða þessi sjónarmið saman og
leita leiða til að stemma stigu við
lúpínunni þar sem hún á alls ekki
heima.“
gar@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Leikskóli verður í Engidalsskóla í Hafnarfirði frá næsta
hausti ef tillaga þess efnis verður
ofan á eftir umræðu sem nú fer
fram um skólastarfið í norðurbæ
Hafnarfjarðar. Efstu bekkirnir í
Engidalsskóla, sem nú nær upp í
sjöunda bekk, myndu þá flytjast
yfir í Víðistaðaskóla sem nær frá
fyrsta upp í tíunda bekk.
Lúðvík Geirsson bæjarstjóri
kveður stefnt að niðurstöðu síðar
í mánuðinum. Hann bendir á að
nemendum í Engidalsskóla hafi
fækkað mikið og stefni að óbreyttu
að þeir verði aðeins um tvö
hundruð næsta haust.
- gar

LÖGREGLUMÁL
Stal slátri og kjúklingi
Karl á fimmtugsaldri var handtekinn
í Reykjavík í fyrradag en hann hafði
stolið fartölvu, tölvuskjá og síma
frá starfsfólki í stofnun einni. Við
leit á þjófnum kom einnig í ljós
sláturkeppur og frosinn kjúklingur.

Skattrannsóknarstjóri telur hættu á að eignum verði skotið undan:

Vill kyrrsetja eignir auðmanna
Taktu góða ákvörðun
Sparnaði þínum er vel varið hjá Auði
Opinn kynningarfundur
þriðjudaginn 13. apríl kl. 17:15
að Borgartúni 29.
Allir velkomnir
Eignastýring og
séreignarsparnaður

VIÐSKIPTI Skattrannsóknarstjóri hefur krafist kyrrsetningar á eignum tveggja auðmanna vegna ríflega hundrað milljóna króna skattakröfu á hendur
þeim. Farið verður fram á tugi kyrrsetninga á
næstu vikum, meðal annars á eignum útrásarvíkinganna. Skattrannsóknarstjóri segir bankareikninga hafa verið tæmda fyrir framan nefið á ríkinu.
Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2 í gær.
Stefán Skjaldarson skattrannsóknarstjóri segir
að ríkið eigi ekki annan kost en að kyrrsetja eignir
þeirra sem eru til rannsóknar og í raun hefði þurft
að bregðast fyrr við.
Hinn 30. mars síðastliðinn voru samþykktar
breytingar á lögum um tekjuskatt. Þær fela meðal
annars í sér að til tryggingar greiðslu væntanlegrar skattkröfu í málum sem eru í rannsókn hjá
skattrannsóknarstjóra sé heimilt að krefjast kyrrsetningar hjá skattaðila ef hætta þykir á að eignum verði skotið undan eða þær glatist eða rýrni
að mun. Stefán Skjaldarson skattrannsóknarstjóri
segir að nú þegar sé búið að krefjast kyrrsetningar
eigna.
Stefán segir að tugir mála muni fara þessa

STEFÁN SKJALDARSON Skattrannsóknarstjóri segir að ríkið eigi

ekki annan kost en að kyrrsetja eignir auðmannanna tveggja.

leið á næstu vikum. Miðað sé við að skattkrafan
sem verður grundvöllur kyrrsetningarinnar
nemi að lágmarki 50 milljónum króna. Endanleg
skattkrafa sé þó ekki sama upphæð og krafist sé
kyrrsetningar á.
- ghh

Fjölskyldudagur
sunnudaginn 11. apríl
Dagskrá á Blómatorgi
kl. 15 Íþróttaálfurinn og Solla Stirða
kl. 16 Skoppa og Skrítla

- Skoppa og Skrítla gefa frostpinna frá Emmessís
- 50% afsláttur í Ævintýraland
- Allir fá blöðrur
Þau sem koma fram sem Íþróttaálfurinn og Solla Stirða eru samþykkt af Latabæ. Latibær ®& © 2010 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is
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Utanríkisráðherra hvetur Evrópusinna eins og Ingibjörgu til að láta í sér heyrast:

Bandaríkjadalur

127,47 128,07

Sterlingspund

195,90 196,86

Fráleitt að fresta viðræðum við ESB

Evra

170,83 171,79

UTANRÍKISMÁL Fráleitt er að halda

Dönsk króna

22,948 23,082

Norsk króna

21,494 21,620

Sænsk króna

17,627 17,731

Japanskt jen

1,3592 1,3672

SDR

193,23 194,39

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
227,5007
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

NÝJUSTU KIÐLINGARNIR Gráhöttótt

huðna og hvítur hafur komu í heiminn
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í gær.
MYND/HÚSDÝRAGARÐURINN

því fram að fresta eigi ESB-viðræðum eins og Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir fyrrum utanríkisráðherra hefur gert, að mati Össurar
Skarphéðinssonar, núverandi utanríkisráðherra.
„Menn mega ekki fara á taugum þótt blási aðeins á móti,“ sagði
hann í gær við Stöð 2.
Össur tekur ekki aðfinnslur Ingibjargar til sín, en hún hefur gagnrýnt að enginn sé að berjast fyrir
aðildinni, enda sé það ekki líklegt
til vinsælda nú um stundir.

Össur hvetur á móti
fólk eins og Ingibjörgu, fólk sem hafi
barist fyrir aðild að ESB
í gegnum árin, til að láta
rödd sína heyrast.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði
einnig á blaðamannafundi í gær
að hún væri ekki
jafn svartsýn og
Ingibjörg, sem
telur að samn-

ingur við ESB verði felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Jóhanna sýtir að ekki hafi gefist tækifæri til að kynna málið
almennilega, en telur stuðning
fólks við aðild koma til með
að aukast að lokinni betri
kynningu.
- kóþ
ÓLÍK SÝN INNAN FLOKKSINS

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segir fráleitt
að halda því fram að fresta
eigi viðræðum við ESB eins
og Ingibjörg Sólrún vill.

Frjálslyndi flokkurinn:

Geta byrjað á álveri
á Bakka árið 2013

Undirbýr framboð í Reykjavík
STJÓRNMÁL Frjálslyndi flokkurinn
hefur hafið undirbúning að framboði til borgarstjórnar Reykjavíkur. Að sögn Sigurjóns Þórðarsonar, formanns
flokksins, er
unnið að röðun
fólks á lista en
hann vill ekki
upplýsa um
hver leiða muni
listann.
„Það er á
tæru að margSIGURJÓN
ir eru á því að
ÞÓRÐARSON
mikil eftirspurn
sé eftir góðum lista í Reykjavík,“
segir Sigurjón.
Afráðið er að Frjálslyndi flokkurinn muni bjóða fram í Reykjavík, Kópavogi, Grindavík og í
Skagafirði þar sem Sigurjón sjálfur verður líklega í efsta sæti. Þá
er verið að skoða framboð á Akureyri. Að auki á flokkurinn aðild
að sameiginlegum framboðum á
nokkrum stöðum.
- bþs

Alcoa getur hafið framkvæmdir við álver á Bakka árið 2013 verði næg orka á
umsemjanlegu verði á Þeistareykjum. Umhverfismat verður auglýst síðar í mánuðinum. Bora á tvær rannsóknarholur í viðbót sem gætu klárast fyrir haustið.

Vorið kemur í húsdýragarð:

Ellefu kiðlingar
komu í heiminn
REYKJAVÍK Geitburði er nú lokið í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
og mun það trú starfsmanna að
nú sé vorið að koma.
Frjósemi geitanna í garðinum
er með mesta móti en af þeim
sex huðnum sem báru var
Ísbrá síðust. Hún bar tvo kiðlinga í gær; gráhöttótta huðnu
og hvítan hafur. Samtals komu
ellefu kiðlingar í heiminn í
húsdýragarðinum.
- jab

Mótmæli frá Hvergerðingum:

Veggjöld bjaga
búsetuskilyrði
SAMGÖNGUR „Með innheimtu veg-

tolla á ákveðnum leiðum er verið
að skekkja búsetuskilyrði á landinu með þeim hætti að ekki verður
við unað,“ segir bæjarráð Hveragerðis, sem mótmælir harðlega
öllum áformum um innheimtu
veggjalda á stofnbrautum út af
höfuðborgarsvæðinu. Slíkt gangi
þvert á stefnu stjórnvalda um suðvestursvæðið sem eitt atvinnu- og
búsetusvæði. „Ef nú á að fara út
í meiri háttar breytingar á fjármögnun vegakerfis landsmanna þá
hljóta þær hinar sömu forsendur
að gilda innan höfuðborgarsvæðisins jafnt sem úti á landi,“ segir
bæjarráðið.
- gar

VIRKJANIR Framkvæmdir geta

hafist við álver á Bakka árið
2 013 , ná ist sa m n i nga r og
skilyrði umhverfismats verði
uppfyllt, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Sameiginlegt
mat virkjana við Þeistareyki og
álvers á Bakka verður auglýst
síðar í mánuðinum.
Katrín
Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra sagði í
Fréttablaðinu í gær að hún
liti svo á að Alcoa hefði til
haustsins að segja til um hvort
af álversbyggingu yrði. Erna
Indriðadóttir, framkvæmdastjóri
hjá Alcoa, segir að enn sé
eftir að ljúka rannsóknum á
Þeistareykjum og óvíst hve mikil
orka sé á svæðinu.
Berg u r E l í as Ág ústsson,
stjórnarformaður Þeistareykja,
segir fyrirhugað að bora tvær
rannsóknarholur á svæðinu. Það
gæti náðst fyrir haustið. „Búið er
að rannsaka hluta svæðisins sem
gefur 200 megawött og það er í
umhverfismati. Svæðið er þó mun
stærra en gert var ráð fyrir.“
Erna segir enga samninga í
gangi um orku. „Alcoa hefur ekki
haft neinn forgang að þessari
orku og hefur hann ekki eins og
staðan er í dag. Við erum eins og
hver annar fjárfestir og höfum
áhuga á að kaupa þessa orku.“
Hún segir að fyrir 250 þúsund
tonna álver þurfi 400 megawött af
orku, en stærð álversins ráðist af
því hve mikil orka er á svæðinu.
Aðspurð hvort Alcoa hyggi
enn á álver á Bakka segir hún
það ráðast af því hve mikil orka

Pálmi í Fons fer gegn RÚV:

Vill fá milljónir
frá fréttamanni

ÞEISTAREYKIR Umhverfismat fyrir virkjanir að Þeistareykjum og álver á Bakka verður

auglýst síðar í mánuðinum. Eftir á að bora tvær rannsóknarholur á svæðinu.
MYND/VÖLUNDUR JÓNSSON

BERGUR ÁGÚST
ELÍASSON

ERNA
INDRIÐADÓTTIR

verður í boði og um hvaða verð
semjist. Fyrirtækið hafi mikinn
áhuga á verkefninu.
F rét t abl aðið g rei nd i frá
því að Jean-Pierre Gilardeau,
aðstoða rforstjór i A lc oa og

stjórnarformaður Fjarðaáls, hefði
sagt á fundi í iðnaðarráðuneytinu
í október 2008, að engin ákvörðun
yrði tekin um Bakka næstu
fjögur árin. Erna segir erfitt
að staðfesta tveggja ára gömul
ummæli, en hugsanlega megi
skoða þau í ljósi þess ástands
sem þá var. Alltaf hafi verið ljóst
að langan tíma taki að rannsaka
orkusvæðin.
„Það er verið að ljúka sameiginlegu umhverfismati fyrir virkjanir og álver og það fer vonandi
í kynningu síðar í mánuðinum.
Við höldum okkar vinnu áfram,
ljúkum matinu og skoðum síðan
málin.“
kolbeinn@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Tilgangurinn með
stefnu Pálma Haraldssonar í
Fons gegn fréttamanni RÚV er að
hræða blaðamenn frá því að fjalla
um aðdraganda hrunsins, að mati
fréttamannsins, Svavars Halldórssonar.
Pálmi hefur nú stefnt honum
vegna fréttar um peninga, fengna
að láni úr Glitni, sem eiga að hafa
horfið. Pálmi segir fréttina ranga.
Hann geti gert grein fyrir því hvað
varð um féð.
Svavar stendur við fréttina og
spyr í samtali við Vísi hvers vegna
auðmenn sem eiga fé til að kæra
blaðamenn leggi það ekki í þrotabú
fyrirtækja sinna.
- kóþ

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

8

veðurfréttamaður

10

MILT Í VEÐRI Það
dregur heldur úr
vætunni syðra
þegar kemur fram
á daginn og undir
kvöld verða víða
skúrir en það léttir
til norðaustanlands. Á morgun
verður yﬁrleitt gott
veður, fremur hægur vindur og lítils
háttar væta vestan 5
til og áfram nokkuð
milt í veðri.

Á MORGUN
5-10 m/s.

HEIMURINN

9

7

7

4

5

8

7

8

14
7

8

8

10
6

9

10
10

15°

Berlín

11°

6
MÁNUDAGUR
3-8 m/s.

8
10

9°

Frankfurt

14°

Friedrichshafen

12°

Gautaborg

15
10

10

7

7

9
4

17°

Basel
Billund

12
9

Alicante

Kaupmannahöfn
Las Palmas

8°
8°
20°

London

15°

Mallorca

20°

New York

17°

Orlando

27°

Ósló

8°

París

16°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

3°

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

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

BRJÁLUÐ TILBOÐ
Hér er verðið
á hreinu!

5 ára ábyrgð

tekur

tekur

tekur

6kg

7kg

7kg

1200

1400

snúninga

1600

snúninga

snúninga

0
0
9
.
9
1
1 139.900

9312.29.90900

0
8611.49.90
00

Þvottavél

Þvottavél

Þvottavél

1200 snúninga, tekur 6 kg.
Orkunýting A, þvottahæfni A
vinduhæfni B

1400 snúninga, tekur 7 kg.
Orkunýting A, þvottahæfni A
vinduhæfni B

1600 snúninga, tekur 7 kg.
Orkunýting A+, þvottahæfni A
vinduhæfni A, Active Balance Control (ABC)
mishleðsluskynjun

1805455

1805446

1805453

Heitt verð
um helgina!

Hi-Ten
stell

3899968

Allir út
í garð!

4.499

10 ltr.

7.995

59

6.995

Gæða gasgrill
Burny Sizzler 200
10.0 kW
Grillflötur 44x50 sm.
Hitagrind 44x14 sm
Flame tamer hlíf
yfir brennurum

20%
afsláttur

1.29.59999

Trail Blazer, hægt að
lengja skaft 70-105 sm

Hekkklippur Ikra
Rafmagns, 520W.
46 sm blað.
20 mm klippigeta.

Hekkklippur

Veggmálning

5083755

HiPoint.

gljástig 7, 10 ltr. beinhvítt.

5084664

7119800

VORBOÐINN LJÚFI
Öll fræ

Greinaklippur
5084652

3000272

F
Ö
J
G
Ð
Á
R
A

IN
UM HELG
Allir
vorlaukar

arðyrkjusþekkti g
d
n
ason
la
n
in
H
inn Haflið gi
te
fs
a
H
r
fræðingu ráðgjöf í Skútuvo
eð
-17
verður m g sunnudag kl. 13
o
g
laugarda

20%
afsláttur

INDVERSKUR GESTAKOKKUR
í Kaffi Garði Skútuvogi
Tandoori
kr
kjúklingur

390

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Álgjarðir

27.795

Shimano
Ty-18
afturskiptir

49.9.9000 0

gæðaframleiðsla
mikið úrval

Tektro
bremsur

Energy 20”
„Hi-Ten“ stell
6 gíra Shimano Revoshift.
Shimano Ty-18 afturskiptir.
Bremsur Tektro 45AL.

• Hitnar fljótt.
• Heldur vel hita.
• 2 ryðfríir brennarar.
• Postulínsemelerað
lok, grill og grillgrind sem
varnar ryðmyndun.

Evrópsk

Shimano
Revoshift
framskiptir

Allar
blómstrandi
plöntur

20%
afsláttur
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Erfiðum björgunaraðgerðum miðar hægt í kolanámu í Vestur-Virginíu:

Pólska þingið hrósar Pútín:

Vonir björgunarmanna dvína

Hvetur Rússa
til að birta skjöl

BANDARÍKIN, AP „Þetta var löng og

Telur þú fyrrum eigendur
Glitnis hafa misnotað bankann
fyrir hrun?
Já
Nei

98,2%
1,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti samfélagið að ræða betur
kosti og galla ESB-aðildar?
Segðu skoðun þína á Vísi.is

erfið nótt,“ sagði Joe Manchin, ríkisstjóri Vestur-Virginíu, sem hefur
fylgst með björgunaraðgerðum við
kolanámuna í Montcoal, þar sem
fjórir kolanámumenn hafa verið
innilokaðir síðan á mánudag.
Reynt var að halda í vonina um
að mennirnir væru enn á lífi, en 25
manns fórust í þessu versta námuslysi Bandaríkjanna undanfarna
tvo áratugi.
Tilraunir hafa verið gerðar til
að bora leið inn í tvö rými þar sem
mennirnir hefðu getað leitað skjóls
eftir að sprenging varð í námunni.

VINNUFÉLAGAR BÍÐA ÁTEKTA Óvíst var
um örlög fjögurra námuverkamanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Þar eiga að vera til matarbirgðir og
súrefni sem dugar 24 námumönnum í fjóra daga, en vegna þess að

mennirnir eru aðeins fjórir þá er
líklegt að þetta dugi þeim lengur.
Í gær tókst að bora leið inn í
annað rýmið en vegna reyks þurftu
björgunarmenn að hverfa frá áður
en hægt væri að ná inn í seinna
rýmið. Svo virtist þó sem vonir
björgunarmanna færu dvínandi
um að mennirnir fjórir væru enn
á lífi.
Þetta var í þriðja sinn sem björgunarmenn höfðu þurft að hverfa
frá síðan björgunaraðgerðir hófust á mánudaginn. Óttast var að
hættuleg eiturgös í námunni gætu
valdið nýrri sprengingu.
- gb

PÓLLAND, AP Pólska þingið hvetur
Rússa til þess að gera öll skjöl
opinber er varða fjöldamorðin í
Katýnskógi árið 1940, þegar rússneskir leyniþjónustumenn myrtu
22 þúsund pólska hermenn.
Þingið samþykkti ályktun í gær,
þegar liðin voru 70 ár frá morðunum, þar sem segir að sættir Rússa
og Pólverja geti einungis verið
reistar á virðingu við sannleikann.
Vladimír Pútín, forsætisráðherra Rússlands, var viðstaddur
afhjúpun minnismerkis í Katýnskógi á miðvikudag.
- gb

Borgin fellst ekki á
skýringu golfklúbbs

Aðalfundur
Aðalfundur Miðborgarinnar okkar verður haldinn þriðjudaginn
20.04.2010 kl. 18:15 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar – 2. Ársreikningar 2009
3. Stjórnarkjör – 4. Önnur mál
Léttar veitingar að fundi loknum.
Tökum virkan þátt í starfi
Miðborgarinnar okkar

Formaður borgarráðs segir fulla ástæðu til að endurskoða alla samninga við
Golfklúbb Reykjavíkur sem hafi borið að hafa samráð við borgina um breytta
notkun á fé úr borgarsjóði. Golfklúbburinn segist hafa staðið við samninga.

Stjórnin

Lærðu nýtt tungumál heima í stofu!
Eigum mikið úrval af tungumálaforritum frá EuroTalk.
Forritin eru afar hvetjandi sem henta breiðum aldurshópi.
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Smáratorgi 1, Kópavogi + Sími: 580-0000 + sala@a4.is + www.a4.is
Gleráreyrum 2, Akureyri + Sími: 580-0060 + akureyri@a4.is + www.a4.is

FJÁRMÁL Samningar Reykjavíkur-

borgar við Golfklúbb Reykjavíkur verða endurskoðaðir. Skýringar sem félagið gaf í gær á meðferð
fjárframlags frá borginni þykja
ófullnægjandi.
„Þessar skýringar sem koma
fram hjá Golfklúbbi Reykjavíkur
staðfesta að ákvarðanir um breytingar á framkvæmdum sem samningurinn tók til voru teknar af
stjórn golfklúbbsins án samráðs
við borgina,“ segir Óskar Bergsson, formaður borgarráðs.
Í greinargerð sem Garðar
Eyland, framkvæmdastjóri GR,
sendi frá sér í gær kemur fram að
af 210 milljónum króna sem borgin veitti klúbbnum vegna tiltekinna framkvæmda á árunum 2007
til 2009 hafi 115 milljónir í raun
ekki farið til framkvæmda.
„Í miðju bankahruni haustið
2008 tekur stjórn GR þá ákvörðun að fresta stórum framkvæmdum sem ráðgerðar voru sumarið
2009. Í ljósi óvissunnar var talið
ráðlegra að greiða frekar niður
lán vegna framkvæmda og hafa
vaðið fyrir neðan sig, með öðrum
orðum að sýna ráðdeild og skynsemi,“ segir í greinargerð framkvæmdastjórans sem þar með
staðfestir að peningarnir frá borginni hafi runnið til þess að borga
niður fjármagnskostnað hjá félaginu í stað þess að fara í umsamda
uppbyggingu.
„Golfklúbburinn færir náttúrlega fram ákveðin rök fyrir því
hvers vegna þeir gerðu þetta en
þeir hefðu átt að upplýsa borgina og leita samþykkis. Orð mín
og borgarstjóra standa og við teljum að það sé full ástæða til að
endurskoða samningana, bæði þá
sem í gildi eru og líka þann sem

leiðarflugsgjald verður j

Óvissa um golfstyrk
vegna vanefnda GR

af 210 milljhafi aðeins framkvæmt fyrir hluta
Þó að Golfklúbbur Reykjavíkur
borgaleg staða GR neikvæð. Formaður
óna króna styrk frá borginni er pening
samning.
fyrri
brotið
endurskoðaðan hafi GR
arráðs segir nýjan samning verða
svara
FJÁRMÁL „Ég ætla ekki að
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ðisurs.
t

að
þessu á þessu stigi vegna þess
ég
ég var beðinn um skýringar sem
er að útbúa,“ segir Garðar Eyland,
bs
Golfklúb
ri
mdastjó
framkvæ
hluta
stórs
afdrif
um
kur,
Reykjaví
af 210 milljónum króna sem félagið
kurborg.
Reykjaví
frá
styrk
í
fékk
Í ársreikningi GR fyrir tímabilið 1. nóvember 2088 til 31. október
k2009 er greint frá því að Reykjaví
urborg hafi á árinu 2006 gert samning við GR um 210 milljóna króna
framkvæmdastyrk sem síðan hafi
verið greiddur út á árunum 2007,
að
2008 og 2009. Fram kemur
í
styrkurinn hafi átt að renna upp
framkvæmdir fyrir 267 milljónir
króna.
„Klúbbu rinn hefur ekki framkvæmt í samræm i við ákvæði
samningsins á árunum 2008 og 2009
en fengið greitt samkvæmt honum,“
segir í skýrslu stjórnar í ársreikningnum. „Af þessum framkvæmdaí
kostnaði hefur þegar verið ráðist
verkefni sem samsvarar 51 prósenti af áætluðum fjárfesti ngum.
Klúbburinn hefur hins vegar fengið greitt allt framlagið,“ er ítrekað
í ársreikningnum.
Sérstaka athygli vekur að þrátt
fyrir að hafa ekki nýtt nema hluta
frá
af 210 milljóna króna styrk
mdborginni í tilætlaðar framkvæ
lok
ir var peningaleg staða GR við
um
áðurnefnds tímabils neikvæð
ein61 milljón króna. Fénu virðist
faldlega hafa verið varið í annað,
öðu
til dæmis í að laga skuldast
félagsins. Eins og fyrr segir svarar
framkvæmdastjóri félagsins ekki
svo
spurningum um þetta atriði að

GARÐAR EYLAND
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GR.
þessu ári, að sögn framkvæmdastjóra
/VILHELM

ATHAFNASVÆÐI GOLFKLÚBBS REYKJAVÍK

enn óbyggð en hefjast á handa á

að
stöddu. Hann þvertekur þó fyrir
féð hafi runnið til rekstrar eða annséu
ars slíks hjá GR. Peningarnir
í
þá
með
hjá félaginu. „Við erum
okkar vörslu, þessa peninga,“ segir
Garðar Eyland.
þriðjuá
ti
Borgarstjórn samþykk
dag að styrkja GR um 230 milljónir
til viðbótar til að stækka völl félagsins á Korpúlfsstöðum. Vegna uppvar
lýsingan na úr ársskýrslu GR
ði í
hins vegar ákveðið í borgarrá
gær að innri endurskoðun borgararáð
tómstund
og
innar og ÍþróttaMun
málinu.
á
saumana
færu ofan í
viðáðurnefnd greinargerð GR vera
brögð við þeirri kröfu.
r
Óskar Bergsso n, formaðu
irvöld
borgaryf
segir
borgar ráðs,
að
fyrst hafa heyrt í gærmorg un
ekki
hafi
GR
að
vera
að
það kynni

ÓSKAR BERGSSON

við vorum að endurgera í síðustu
viku,“ segir Óskar Bergsson.
Spurður hvers vegna borgaryfirvöld hafi ekki kannað hvort
GR hafi staðið við eldri samning
áður en nýr 230 milljóna króna
styrktarsamningur var gerður við

FRÉTTABLAÐIÐ

varið styrknum til þeirra verkefna
að
sem til var ætlast. Nú sé verið
kanna það. „Ef Golfklúbbur Reykjavíkur hefur ekki staðið við sinn
hluta af þeim samningum sem áður
nar
hafa verið gerðir milli borgarin
og klúbbsins þá kallar það á endurer
skoðun þessa samnings sem núna
nýlega endurgerður,“ segir Óskar.
„Ef þetta reynist rétt, eins og
framkomin gögn benda til, þá hlýtur borgarstjóri að verða að svara
það
því hvernig það megi vera að
þær
sé ekki gengið úr skugga um að
r
framkvæmdir sem fyrri samninga
voru um hefðu raunverulega farið
230
fram áður en reiddar eru fram
milljónir í næsta vers,“ segir Dagur
ngB. Eggertsson, oddviti Samfylki
ar í borgarstjórn.

gar@frettabladid.is
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FRÉTTABLAÐIÐ Í
GÆR Blekið var varla

þornað á nýjum
230 milljóna króna
styrktarsamningi við
Golfklúbb Reykjavíkur þegar í ljós kom
að klúbburinn hafði
ekki uppfyllt ákvæði
fyrri samnings upp á
210 milljónir.

GR fyrir nokkrum dögum segir
Óskar að eftirlitskerfi og reglur
Reykjavíkurborgar séu tiltölulega skýrar. Í ljósi málsins varðandi GR verði hins vegar farið
yfir alla stofnstyrki sem séu í
gangi og sömuleiðis farið yfir eftirlit borgarinnar á því að það sé
framkvæmt samkvæmt því sem
kveðið sé á um.
Hjá Golfklúbbi Reykjavíkur sjá
menn hlutina hins vegar í öðru
ljósi. „Eftir stendur að klúbburinn
brást við bankahruni af skynsemi
og ráðdeild. Staðið hefur verið við
skuldbindingar við borgina,“ segir
í yfirlýsingu framkvæmdastjóra
GR.
gar@frettabladid.is

Styttist í samning Seðlabankans um lánapakka Landsbankans í Lúxemborg:

Tekur þrýsting af krónunni
EFNAHAGSMÁL Mikið hefur þokast í viðræðum við

Seðlabanka Evrópu um krónueign bankans ytra
og gætu samningar verið á næsta leiti. Þetta segir
Már Guðmundsson seðlabankastjóri. „Það gæti
farið að styttast í niðurstöður, gæti jafnvel verið
komið í höfn eftir nokkrar vikur,“ segir hann.
Viðræðurnar varða samning um lánapakka með
veði í íslenskum íbúðabréfum og ríkisskuldabréfum sem dótturfélag Landsbankans í Lúxemborg
lagði inn í seðlabankann í skiptum fyrir níu hundruð milljón evrur skömmu fyrir hrunið 2008. Það
jafngildir rúmum 150 milljörðum á núvirði. Viðræður hafa staðið yfir í rúmt ár og nokkrum sinnum verið viðruð von um lausn handan við hornið. Á
meðal þess sem rætt hefur verið er að kaupa lánapakka með ríkisskuldabréfum í evrum til nokkurra
ára.
Málið er flókið því Landsbankinn í Lúxemborg
er í gjaldþrotameðferð og eiga Íslendingar ekki
aðkomu að henni.
Krónubréfaeign seðlabankans í Lúxemborg

MÁR GUÐMUNDSSON Seðlabankastjóri útilokar ekki að samn-

ingar um kaup á krónueignum seðlabankans í Lúxemborg
verði í höfn eftir nokkrar vikur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

jafngildir um fjórðungi af allri krónubréfaeign
erlendra aðila. Hætta hefur verið á neikvæðum
áhrifum á gengi krónunnar setti seðlabankinn úti
lánapakkann á markað.
- jab
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VEISTU SVARIÐ?

Reykjavík keppir við sex borgir í Evrópu um viðurkenningu Evrópusambandsins:

Gæti tekið við af Hamborg sem Græna borgin
REYKJAVÍK Reykjavíkurborg hefur verið valin

1. Hversu margar síður í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis
fjalla um Ingibjörgu Sólrúnu?
2. Hvað heitir framkvæmdastjóri Golfklúbbs Reykjavíkur?
3. Eva Hauksdóttir var gjarnan
kölluð norn í búsáhaldabyltingunni. Hvað kallar hún sig
núna?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 70

ein sex evrópskra borga sem keppa til úrslita
um að vera Græna borgin í Evrópu (European
Green Capital) eftir tvö til þrjú ár. Stokkhólmur í Svíþjóð er Græna borgin í ár en Hamborg í
Þýskalandi verður það á næsta ári.
Sautján borgir í tólf Evrópuríkjum sóttu
um viðurkenninguna, sem veitt er þeim borgum sem hafa sett sér metnaðarfull markmið í
umhverfismálum og verið öðrum fyrirmynd.
Sex borgir komust í úrslit. Reykjavík keppir
við spænsku borgirnar Barcelona og VitoraGasteiz, Malmö í Svíþjóð, Nantes í Frakkklandi
og Nürnberg í Þýskalandi. Tvær borgir verða
valdar.
„Þetta er mikill heiður. Við erum stolt yfir

FUNHEITT TILBOÐ
á 1 lítra
Kókómjólk

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 48672 02/10

Nýtt!
Endurlokanlegar
umbúðir

Námskeið um ræktun matjurta
og kryddjurta til heimilisnota
Heiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta má
grænmeti og kryddjurtir með lítilli fyrirhöfn!

NÝ
NÁMSKEIÐ

Þriðjud. 13. apríl
Þriðjud. 20. apríl

Áhugasamir skrái sig á
lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300
kl:10-18 alla virka daga.
Verð kr. 4.500.www.heilsuhusid.is

því að komast í úrslit og
munum nota þetta í kynningu á borginni,“ segir
Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri og bendir á
að mikið hafi verið lagt í 75
blaðsíðna umsókn sem skilað var í febrúar. Evrópusambandið stendur fyrir tilnefningunni.
HANNA BIRNA
Hanna Birna segir ReykjaKRISTJÁNSDÓTTIR
víkurborg hafa lagt sig fram
í umhverfismálum undir nafninu Græn skref,
svo sem að vera með hjólreiðaáætlun og aðrar
umhverfisvænar samgöngur. Þó verði að halda
áfram að draga úr bílaumferð í borginni.
- jab

REYKJAVÍK Sautján borgir sóttust eftir því að verða
Græna borgin í Evrópu 2012 eða 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ný tæki komast ekki
á Netið klárist IP-tölur
Innan við tíundi partur er eftir af auðkennum sem tölvum er úthlutað á internetinu, IPv4. Unnið er að því að taka upp næstu kynslóð auðkenna í netsamskiptum, IPv6. OECD hvetur til hraðari upptöku til að hægi ekki á framþróun Netsins.
UPPLÝSINGATÆKNI Auðkennistölur
fyrir tölvur á internetinu (IPv4)
eru við það að klárast. Í nýrri
skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) kemur
fram að í mars á þessu ári hafi
ekki verið eftir nema átta prósent
af IP-tölum þessarar gerðar.
Í skýrslu OECD er fjallað um
hvernig gengur að koma á næstu
kynslóð auðkenna í netsamskiptum, en hún nefnist Internet
Addressing: Measuring Deployment of IPv6.
Bent er á að klárist IPv4 auðkenni áður en næstu kynslóð hefur
verið komið almennilega í gagnið
gæti það þýtt að nýir netnotendur og þráðlaus tæki komist ekki í
samband við internetið. Það myndi
svo aftur hamla framþróun á Netinu, nýrri tækni og þjónustu. Niðurstaðan er því að meira þurfi að
gera í málinu og hraðar.
Til þess að geta komið nýjum
viðskiptavinum eða tækjum í
samband við Netið þurfa fjarskiptafyrirtæki að vera tilbúin
með stuðning við næstu kynslóð
samskiptatækni á Netinu (IPv6)
þegar auðkennisnúmer í IPv4
kerfinu þrýtur. OECD bendir á
að öðrum kosti þurfi að koma til
bæði dýr og flókinn búnaður til
að netfangagreiningar (NAT, eða
network address translation) til
þess að hægt verði að láta marga
notendur og tæki nota sömu IPv4
töluna. Ósvarað er spurningum
um hvaða áhrif það myndi hafa á
rannsókn sakamála þar sem tölvur og notendur hafa verið raktir til
ákveðinna IP-talna.
„Eins og staðan er þá er ekki
nóg að gert í að koma IPv6 í gagnið áður en IPv4 auðkenni þrýtur.

SAMAN Á NETINU Hér sjást þrjár stúdínur í Árbæjarskóla sameinast um eina tölvu. Þegar

tölvur tengjast internetinu er þeim úthlutað auðkennisnúmeri, svokallaðri IP-tölu, líkt og
bílum bílnúmerum. Sú kynslóð IP-talna sem nú er notast við er á þrotum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

8%

eru eftir af auðkennistölum (IPtölum) fyrir tölvur á
internetinu í núverandi kerfi.
Talið er að þær verði uppurnar árið 2012.
Mun meira átak þarf að eiga sér
stað til þess að stoðkerfi internetsins verði reiðubúið þegar IPv4
tölurnar verða búnar árið 2012,“
segir í skýrslunni.
Fram kemur að meðal yfirlýstra
markmiða aðildarríkja OECD sé
að ýta undir upptöku næstu kynslóðar samskiptatækni á Netinu,

sem og margra annarra landa sem
standi utan samtakanna. Fram
kemur að í byrjun þessa árs hafi
einungis 5,5 prósent staðbundinna
tölvuneta ráðið við netumferð af
IPv6 staðli, þó svo að eitt af hverjum fimm fjarskiptanetum styðji
staðalinn. Tæki og tölvur í notkun sem styðja staðalinn eru þó í
miklum meirihluta, eða yfir 90
prósent.
OECD beinir því til ríkisstjórna
að starfa með fyrirtækjum í einkageira og öðrum hlutaðeigandi til að
styðja við hraða upptöku nýs samskiptastaðals á netinu og gæta að
mögulegum „flöskuhálsum“ sem
komið gætu upp í innleiðingarferlinu.
olikr@frettabladid.is

Íbúar í Kirgisistan minnast þeirra sem féllu í átökum vikunnar:

Bakajev flúinn til Afganistans
KIRGISISTAN, AP Þúsundir manna söfnuðust saman á

aðaltorgi Biskeks, höfuðborgar Kirgisistan, til að
minnast þeirra sem féllu í átökum í vikunni þegar
stjórn Kurmanbeks Bakijev forseta var steypt af
stóli.
Að minnsta kosti 76 manns létu lífið í átökunum
og meira en 1.400 særðust.
Mikil reiði var meðal mannfjöldans vegna dauðsfallanna og var Bakijev kennt um, en hann var
kominn til borgarinnar Jalalabad í Afganistan þar
sem hann ræddi við fréttamenn í gær.
Hann sagðist hreint ekki hafa í hyggju að segja
af sér, þrátt fyrir að hafa verið sviptur völdum.
Hann kennir byltingarmönnum um dauðsföllin.
Bakijev komst til valda í túlípanabyltingunni
svonefndu árið 2005 og hefur tekist að koma á stöðugleika í þjóðfélaginu síðan, en er sagður hafa gert
það á kostnað lýðræðis og sakaður um að hafa notfært sér embættið til að hagnast persónulega.
„Ég held að hans bíði dapurleg örlög vegna þess
að með því að gefa öryggisvörðum skipun um að
skjóta á mannfjöldann undirritaði hann sinn eigin

KURMANBEK BAKIJEV Neitar að viðurkenna bráðabirgðastjórn

byltingarmanna.

NORDICPHOTOS/AFP

dauðadóm,“ sagði Askar Akajev, forveri hans í
embætti, sem var sakaður um sams konar misbeitingu valds á sínum tíma. Akajev kennir nú stærðfræði við ríkisháskólann í Moskvu.
- gb

Fimm stjörnur
sem þú getur prófað í dag
Komdu og prófaðu öruggari bíl. Bílarnir sem við bjóðum eru í fremstu röð hvað varðar öryggi. ABS hemlalæsivörn,
góðir öryggispúðar, ESP stöðugleikastýring og fleiri tækninýjungar hafa fært þessum bílum framúrskarandi
stjörnugjöf hjá Euro-NCAP.

Opið í dag frá 12 –1

Viltu ekki örugglega gera eitthvað skemmtilegt um helgina? Komdu við í HEKLU og prófaðu öruggari bíl frá Audi,
Volkswagen, Mitsubishi eða Škoda. Opið í dag frá 12 –16.

Veltibíllinn og skrikbíllinn á staðnum

Kaffi og kleinur
Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is
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Formaður Sjálfstæðisflokksins fjallar um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis:

Flutt út fyrir 53 milljarða:

Sagan endurtaki sig ekki

Vöruskipti hagstæð í mars

sé sú „að siðferðisvitund okkar var misboðið vegna
þess að samfélagssáttmálinn var rofinn“.
Bjarni telur eitt helsta verkefni sitt sem formanns að endurheimta „það traust sem flokkurinn glataði við síðustu alþingiskosningar“. Flokkurinn sé á réttri braut í þeim efnum og viðbrögð
flokksins við skýrslunni skipti miklu um hvernig
takist til við þetta.
Flokkurinn þurfi að axla þá ábyrgð
sem honum ber og vinna að sátt í
samfélaginu.
- kóþ

STJÓRNMÁL Mikilvægt er að þjóðin dragi lærdóm af

MAURÆTA Í MATARLEIT Í Palo Verdeþjóðgarðinum á Kosta Ríka fór þessi
mauræta sér að engu óðslegu við
matarleitina.
NORDICPHOTOS/AFP

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og að
niðurstöður hennar nýtist til uppgjörs ekki
síður en endurreisnar. Tryggja þarf að
sagan endurtaki sig ekki.
Að þessu sögðu skorar Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins,
á „trúnaðarmenn flokksins að kynna
sér efni skýrslunnar og taka virkan þátt
í umræðum um niðurstöður hennar,“ í tilkynningu til sjálfstæðismanna, sem
birtist í gær.
Bjarni segir íslenskt samfélag hafa
byggst á óskrifuðum sáttmála en meginorsök þeirrar reiði sem myndaðist í
samfélaginu í kjölfar bankahrunsins

BJARNI BENEDIKTSSON Formaður

Sjálfstæðisflokksins vill að niðurstöður
skýrslu rannsóknarnefndar verði metnar með yfirveguðum hætti.

VIÐSKIPTI Verðmæti útflutnings
frá Íslandi nam 53 milljörðum
króna í mars, en innflutnings á
sama tíma rúmum 41 milljarði
króna. Vöruskiptajöfnuður var
því hagstæður um 11,4 milljarða
króna. Þetta kemur fram í tölum
frá Hagstofu Íslands.
Mest verðmæti fékkst í mars
fyrir útfluttar iðnaðarvörur, en
alls nam það 30,8 milljörðum
króna. Fyrir sjávarafurðir fengust 20,5 milljarðar. Fluttar voru
inn hrá- og rekstrarvörur fyrir
tæpa 13 milljarða króna.
- kóp

Aðildarviðræður við ESB
- samningaferlið -

Samtök iðnaðarins boða til almenns félagsfundar
miðvikudaginn 14. apríl kl. 8.30 - 10.00
í Hvammi á Grand Hóteli Reykjavík

SÝNIKENNSLA Páll Halldór Halldórsson aksturskappi sýnir hvernig stöðugleikastýring

líkt og límir nýjan Volkswagen golf við götuna þótt hart sé ekið og aðstæður erfiðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dagskrá:

Öryggisbúnaður er mun betri í nýjum bílum:

Kynnisferð frumkvöðla til höfuðstöðva ESB
Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Stika og formaður
Samtaka sprotafyrirtækja

Fækka má slysum
með nýjum búnaði

Samningar við ESB - hagsmunir Íslands
Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra og
aðalsamningamaður Íslands
Umræður og fyrirspurnir

SAMGÖNGUR Væri bílafloti lands-

Fundarstjóri er Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri SI

Skráning í síma 591 0100 eða á mottaka@si.is fyrir 13. apríl

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

manna allur búinn nýjasta öryggisbúnaði mætti mögulega fækka
umferðarslysum um ríflega þúsund á ári hverju. Þetta er mat
Bílgreinasambandsins og Félags
íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB).
Félögin stóðu fyrir skömmu
fyrir sýnikennslu þar sem sýndur var munur á aksturshæfni tíu
ára gamals bíls og nýs bíls sömu
tegundar. Sá eldri var bara búinn
ABS-bremsum, en hinn nýjustu
tegund stöðugleikastýringar þar
sem tölvur stýra hemlun á hverju
hjóli fyrir sig.
Ólafur Kr. Guðmundsson, varaformaður FÍB, segir mikið unnið
með nýjasta öryggisbúnaði. Þannig
safni til að mynda tölvur í loftpúðum og hemlabúnaði gögnum síðustu andartökin fyrir óhapp. „Þetta
er eins og pínulítill svartur kassi,“
segir hann. Þá hafi tölvurnar sem
stýri loftpúðum jafnvel fengið
boð frá tölvunum í hemlunum um
að eitthvað hafi farið úrskeiðis

sekúndubrotin fyrir óhapp. Ólafur segir að á malarvegum geti þó
skapast aðstæður þar sem reyni á
stöðugleikastýringuna, en tæknin
hafi verið þróuð svo að hún gefst æ
betur við slíkar aðstæður.
„Kostirnir eru fleiri en gallarnir, sérstaklega fyrir óvant fólk,“
segir hann og telur að í langflestum tilvikum sé stýringin til bóta
á malarvegum og hjálpi til. „En
menn sem vilja láta bílinn skrika
til í beygjum hata þetta.“
FÍB og Bílgreinasambandið vísa
til erlendra rannsókna á notkun
stöðugleikastýringar sem benda
til þess að stýringin minnki líkur
á óhappi um 15 prósent.
„Meðalfjöldi umferðarslysa hér
á landi síðustu fimm árin er 7.264
á ári. Varfærin áætlun, sem miðar
einungis við 15 prósenta fækkun
á slysum, þýðir að slysum gæti
fækkað hér á landi um rúmlega
1.000 á ári ef allir bílar væru búnir
nýjasta öryggisbúnaði,“ segir í
tilkynningu samtakanna.
- óká
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ný sending

Öll pottablóm

Vermireitir

20% afsl
afsláttur
áttur

20% afsl
afsláttur
áttur

Úrvals norskar
garðrósir

20% afsl
afsláttur
áttur

20% afsl
afsláttur
áttur

Bóndarósir

30% afsl
afsláttur
áttur

Við gefum góðu
góðu ráðin!

Á Vorsýningunni bjóðum við 20% afslátt af
fjölda vöruflokka svo sem:
•
•
•
•

Mold
Kalkkorni
Blákorni
Maxi crop

•
•
•
•

Fuglaböðum
Garðhúsgögnum
Silkiplöntum
Umhverfisvænar
hreinsivörur

•
•
•
•

Trjáklippum
Laufhrífum
Ræktunarsekkjum
Ræktunarbakkar

VORGLEÐI GARÐHEIMA
dagskrá

er laugardag og sunnudag
Ný þjónusta

Laugardagur á Loftinu
kl. 14.00

Trjáklippingar

Steinunn Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur

kl. 15.00

Þróun garðsins

Ásta Camilla Gylfadóttir, landslagsarkitekt

kl. 16.00

Myndasýningar

hugmyndir að plöntum og garðaskipulagi

Sunnudagur á Loftinu
kl. 14.00

Þróun garðsins

Ásta Camilla Gylfadóttir, landslagsarkitekt

kl. 15.00

Lærum að sá

Vilmundur Hansen, garðyrkjufræðingur

kl. 16.00

Myndasýningar

hugmyndir að plöntum og garðaskipulagi

Kaffi og

kleinur
í boði

Íspinnar

í boði

Dýrahjálp Íslands verður
með ættleiðingardaga frá

Fuglavinafélagið
gefur góð ráð milli

kl. 13.00 - 17.00
laugardag og sunnudag

kl. 13.00 og 17.00
laugardag

Tækjaleiga
Garðheima opnar!

Lífrænt – hollt
– gott fyrir budduna!

Komið og sækið ykkur frítt

eintak af nýja Garðheimablaðinu

Kartöfluútsæðið
Kartöfluútsæðið
komið!
Premier | Helga
Rauðar | Gullauga

Ilmandi
fresiubúnt

995kr

5kg

Uppfullt af spennandi hugmyndum
og fræðslu fyrir vorið framundan!

895krk

allt í garðinn
á einum stað!
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Samkomulag hefur náðst milli samgönguyfirvalda og Reykjavíkurborgar:

Mótmælendur í Taílandi:

Samgöngumiðstöð á hreyfingu

Tóku sjónvarpshúsið á sitt vald

REYKJAVÍK Hönnun samgöngumið-

TRÖNURNAR MÆTTAR Á hverju vori
koma trönur í þúsundatali til Svíþjóðar
þar sem fylgjast má með þeim nálægt
Skövde.
NORDICPHOTOS/AFP

stöðvar verður boðin út í næsta
mánuði og framkvæmdir við
hana ættu að hefjast fyrir áramót, eftir að Reykjavíkurborg
og samgönguyfirvöld komust að
samkomulagi um hana á fimmtudag.
Samkvæmt því verður miðstöðin 3.200 fermetrar í fyrsta
áfanga. Þar verði innanlandsflug
og aðsetur hópferðabifreiða.
Heimildir blaðsins herma að á
síðustu vikum hafi verið tekist á
um hversu mörg bílastæði ættu
að vera við miðstöðina.

Samgönguyfirvöld vildu hafa
þau mörg og ofanjarðar, sem er
ódýrari kostur. En borgin vildi
líta til hönnunarsamkeppni um
framtíð Vatnsmýrar og hafa sem
flesta bíla neðanjarðar.
Ekki fengust nánari upplýsingar um niðurstöðuna í gærkvöldi
en þær að bílakjallari verður við
miðstöðina.
Í fréttum Stöðvar tvö í gær kom
fram að samgönguráðherra vonist
til að framkvæmdum ljúki innan
tuttugu mánaða. Kostnaður sé
áætlaður tveir milljarðar króna.
Blaðið hefur greint frá því að

FRAMTÍÐARBORGIN Borgaryfirvöld litu
til vinningstillögu úr hugmyndasamkeppni um framtíð Vatnsmýrarinnar
þegar þau sömdu við samgönguyfirvöld.

lífeyrissjóðir muni fjármagna
verkið og fá endurgreitt í leigu
og með farþegagjaldi.
- kóþ

TAÍLAND, AP Stuðningsmenn
Thaksins Shinawatra, fyrrverandi forsætisráðhera Taílands,
halda ótrauðir áfram mótmælum gegn núverandi stjórn. Í gær
lögðu þeir undir sig fjarskiptafyrirtæki, sem lagðar höfðu
verið niður útsendingar sjónvarpsstöðvar sem notið hefur
vinsælda stjórnarandstæðinga.
Á annan tug mótmælenda og
lögreglumanna særðist í átökum
á lóðinni. Her og lögregla beittu
táragasi en mótmælendur grjóti
og eldsprengjum.
- gb

VÍTISENGLAR Í KAUPMANNAHÖFN Átök glæpagengja hafa sett óskemmtilegan svip á mannlífið í Kaupmannahöfn á síðustu

árum.

NORDICPHOTOS/AFP

Útgönguleið fyrir
unga afbrotamenn
Óháði söfnuðurinn
Aðalfundur safnaðarins verður haldinn sunnudaginn 25.apríl,
eftir messu kl.14 í safnaðarheimilinu Kirkjubæ.
Dagskrá aðalfundar:
1. Fundur settur
a) kjör fundarsstjóra og fundarritara
2. Skýrsla formanns
3. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin og lögð til samþykktar
4. Skýrsla safnaðarstjórnar
5. Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
6. Lagabreytingar
7. Kosning formanns
8. Kosning tveggja stjórnarmanna
9. Kosning varamanna
10. Kosning tveggja skoðunarmanna og varamanns.
11. Önnur mál
12. Fundi slitið
w w w.ohadisofnudurinn.is

Borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn bjóða nú meðlimum glæpagengja aðstoð við
að losna úr glæpaheiminum og komast inn á beinni brautir í lífinu. Nú þegar
hafa fjörutíu ungmenni þegið boðið en talið er mögulegt að ná til 400 manns.
DANMÖRK Undanfarin ár hafa blóð-

ug átök milli glæpagengja í Kaupmannahöfn og víðar í Danmörku
hvort tveggja vakið ótta almennings og magnað spennu víða í
hverfum innflytjenda.
Borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn hafa nú gripið til þess ráðs
að bjóða ungmennum sem leiðst
hafa út á glæpabrautina útgönguleið, sem felst í því að þeim er
hjálpað við að ljúka námi, finna
sér atvinnu og útvega sér húsnæði
með handleiðslu stuðningsfulltrúa
frá borginni.
Nú þegar hafa 40 ungmenni
þegið boðið en vonast er til þess
að á hverju ári geti um hundrað manns nýtt sér þetta úrræði.
Talið er mögulegt að ná til 400
ungmenna í glæpaheiminum, auk
þess sem vinna inni í fangelsum

gæti náð til enn fleiri. Danskir
fjölmiðlar hafa í liðinni viku
skýrt frá þessu verkefni, sem er
í þann veginn að fara af stað eftir
nokkurn undirbúningstíma.
Um framkvæmdina sér SSP,
sem er samstarfsvettvangur
skóla, félagsmálayfirvalda og lögreglu í Kaupmannahöfn.
„Það er mjög erfitt fyrir mörg
ungmenni að fá atvinnu og það
liggur þeim þungt á hjarta,“
er haft eftir Michael Melbye,
framkvæmdastjóra SSP í Kaupmannahöfn, í danska dagblaðinu
Berlingske Tidende.
„Svo getur verið nauðsynlegt að
hjálpa þeim með búsetu, svo þeir
búi ekki hjá glæpafélögum sínum
eða í bráðabirgðahúsnæði,“ segir
hann einnig.
Sérstök áhersla er lögð á að

hjálpa þeim að taka upp þráðinn
í skóla og sjá til þess að þeir geti
lokið námi. Það bæti mjög stöðu
þeirra til þess að finna sér heillavænlega fótfestu í lífinu.
Meginhugmyndin er sú að það
skili ekki fullnægjandi árangri að
láta lögregluna eina um að berjast
gegn glæpastarfsemi.
„Við höfum áttað okkur á því að
ef við tökum ekki á okkur ábyrgð
og veitum þessu forystu, þá hjálpar það ekki mikið að segja að lögreglan eigi að leysa vandann,“
hefur Berlingske eftir Frank
Jensen, borgarstjóra í Kaupmannahöfn. „Við verðum að gera
eitthvað til að koma í veg fyrir
að ungt fólk fari inn í umhverfi
glæpagengjanna og hjálpa þeim
sem vilja komast út.“
gudsteinn@frettabladid.is
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20 mismunandi bækur
sem dæma þarf af kápunni.
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50 ilmandi matseðlar.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

ENNEMM / SÍA / NM41641

FRUMSÝNING UM HELGINA Á
NÝJUM HYUNDAI SPORTJEPPA:

Það er ekki á hverjum degi sem við kynnum
frá Hyundai,
jafn athyglisverðan bíl og
sem er í fararbroddi bílaframleiðenda í dag.
Þess vegna er það okkur mikil ánægja að
bjóða þér að koma um helgina til að reynsluog kynna þér ríkulegan búnað,
aka
vandaðan frágang og fallegt yﬁrbragð bílsins.
Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

Verð: 4.990.000 kr.
Gerðu þér dagamun um helgina,
skoðaðu glæsilegan, nýjan Hyundai
og þiggðu hjá okkur veitingar.

OPIÐ:
laugardag
kl. 12-16,
sunnudag
kl. 13-16

VEGAAÐSTOÐ
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KJÖRFUGL FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR
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BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR
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BÓNUS NAUTABORGARAR FROSNIR 10X120G

NAUTAVEISLU FERSKT NAUTAHAKK
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BÓNUS FERSKT PÍTUBRAUÐ 4 STK
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EUROSHOPPER WOKPÖNNUGRÆNMETI 1 KG

20.000 kaffipakkar í
boði á þessu verði:

EUROSHOPPER BROKKOLÍ &
BLANDAÐ GRÆNMETI 1 KG

(*.
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EUROSHOPPER
BROKKOLÍ 1 KG
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BÓNUS NÝBAKAÐ ÞRIGGJAKORNABRAUÐ 500G
198 KR

MYLLU HVÍTT SAMLOKUBRAUÐ 770G

BKI Classic kaffi
mellanrösted 500g
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Heit græja frá Apple
iPad er nýjasta græjan frá bandaríska tæknirisanum Apple. Áður en Steve Jobs,
forstjóri fyrirtækisins, kynnti frumgerð hennar á tækniráðstefnu í janúar höfðu
miklar vangaveltur verið uppi um hvers lags hlut væri að ræða. Líkt og flestir gerðu
ráð fyrir var um lestölvu að ræða. En þrátt fyrir að vera skilgreind sem lestölva býr
iPad-inn yfir meiri möguleikum. iPad-tölvurnar sem nú eru komnar á markað geta
tengst staðarneti (Wi-Fi) og því er hægt að tengjast Netinu, lesa netmiðla, horfa á
kvikmyndir, hlusta á tónlist, skoða ljósmyndir sem hlaðið hefur verið inn í tölvuna
og spila tölvuleiki. Ekki er endalaust hægt að hlaða efni inn í tölvuna og kemur
hún því ekki í stað heimilistölvu. Sú minnsta af þeim þremur sem komu á markað
í Bandaríkjunum um síðustu helgi er með sextán gígabæta hörðum disk en sú
stærsta með 64 gígabæta diski.

Hvað greinir iPad frá öðrum lestölvum?
Nokkru áður en iPad-tölvan kom á markað var mikið
úr því gert að um lestölvu væri að ræða. Fjöldi
lestölva er þegar til á markaðnum. Þekktastar þeirra
eru frá Sony og Amazon. Sú síðastnefnda kom á
markað fyrir tæpum þremur árum. Flestar lestölvurnar eiga það þó sammerkt að vera bundnar við
formið, það er að segja, fátt annað er hægt að
gera á tölvunum en lesa skjöl, hvort heldur er á
PDF-sniði eða öðrum.

Fyrir hverja er iPad-tölvan?
Það sem vakið hefur eftirtekt þeirra sem prófað
hafa iPad-tölvuna er hvað hún getur framkvæmt
marga hluti. Eins og áður sagði má rápa um
Netið á henni og nýta flesta þá möguleika Netsins sem í boði eru. Tölvan er líkust stórum iPod
Touch. Stærð skjásins gerir það hins vegar að verkum
að möguleikarnir nýtast betur en í smágerðari tækjum frá Apple.
Þá þarf ekki að greiða sérstaklega fyrir áskrift að fjölmiðlum sem sérsniðnir
eru fyrir iPad-tölvuna. Margir fjölmiðlar eru engu síður að vinna að því að sérsníða
miðla sína fyrir tölvuna. Líkt og fram kom í Fréttablaðinu í vikunni er útgáfufélagið
Edda eitt þeirra. Það hefur á teikniborðinu að sníða teiknimyndablöðin um Andrés
Önd og félaga hans fyrir iPad-inn.
Tölvan er smá í sniðum, litlu minni en eitt A4 blað og undir kílói. Lyklaborðið er
innbyggt en mögulegt er að nota þráðlaust lyklaborð. Smæð harða disksins gerir
það hins vegar að verkum að tiltölulega lítið efni er hægt að vista á henni. Það er
ekkert USB tengi á henni sem gerir það að verkum að hvorki er hægt að flytja gögn
úr henni á aðra tölvu eða utanáliggjandi harðan disk né prentara. Við fyrsta mat er
tölvan öðru fremur hugsuð til lítilla og einfaldra verka, til afþreyingar, netráps uppi
í sófa og fyrir fólk á ferð sem þarf ekki á viðamiklum tölvum að halda. Tölvan er því
ekki fyrir skólafólk eða aðra sem þurfa að nýta hana sem vinnutölvu.
Þá kom í Fréttablaðinu í vikunni að þótt tölvan hafi komið á markað ytra fyrir
viku er lengra að bíða þar til hún kemur í verslanir hér, líklega ekki fyrr en um
næstu jól í fyrsta lagi. Málið strandar á íslensku lyklaborði, sem nýtur ekki forgangs
hjá Apple.

Stuðningur ESB við atvinnu- og
byggðaþróun í aðildarríkjunum
Ráðstefna í Salnum í Kópavogi
fimmtudaginn 15. apríl og föstudaginn 16. apríl 2010

Á ráðstefnunni verður fjallað um stuðning ESB
við efnahags- og atvinnulíf í aðildarríkjunum og
aðgerðir til að auka samkeppnishæfni svæða.
Meðal umfjöllunarefna er hlutverk stuðningskerfa ESB á sviði
byggðamála og atvinnuuppbyggingar, s.s. innan sjávarútvegs og
landbúnaðar, með áherslu á nýsköpun, menntun og markvissa
áætlanagerð. Beint verður sjónum að svæðisbundnum samstarfsáætlunum og stefnu ESB um atvinnuþróun, félagslega samstöðu
og uppbyggingu mannauðs í dreifbýli og þéttbýli.
Framkvæmdastjórn ESB mun fjalla um markmið, uppbyggingu
og verkefni Byggðaþróunarsjóðs Evrópu, Félags- og mannauðssjóðs Evrópu, Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks landbúnaðar og
Evrópska fiskveiðisjóðsins, auk þess að greina frá þeirri aðstoð sem
umsóknarríkjum stendur til boða.
Þá munu fyrirlesarar frá aðildarríkjum ESB, þ.e. Möltu, Finnlandi,
Danmörku og Eistlandi, fjalla um reynsluna af þeim stuðningi sem
þessi ríki hafa notið.
Ráðstefnan fer fram á ensku og er aðgangur ókeypis. Ráðstefnan
er öllum opin og er hún jafnframt send út á vefnum (webcast) sjá
upplýsingar á www.utanrikisraduneytis.is
Góðfúslega tilkynnið þátttöku á netfangið skraning@utn.stjr.is
eða í síma 545 9968 fyrir lok mánudagsins 12. apríl nk.
Ráðstefnan hefst kl. 9.00 fimmtudaginn 15. apríl.
Dagskrá ráðstefnunnar má finna á www.utanríkisráðuneyti.is

FRÉTTASKÝRING: Skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2

Könnun sýnir lítið breytt
fylgi flokka í Kópavogi
Engar breytingar verða
á fjölda bæjarfulltrúa
frá hverju framboði í
Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum,
samkvæmt skoðanakönnun
Fréttablaðsins og Stöðvar
2. Mjög hátt hlutfall kjósenda hefur ekki gert upp
hug sinn.
Litlar breytingar hafa orðið á
fylgi flokkanna í Kópavogi frá
sveitarstjórnarkosningunum
2006, samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2
sem gerð var á fimmtudagskvöld.
Yrðu niðurstöður kosninga þann
29. maí í samræmi við niðurstöður könnunarinnar fengju flokkarnir óbreyttan fjölda bæjarfulltrúa frá því sem nú er.
Athygli vekur að afar lágt hlutfall þeirra 800 Kópavogsbúa sem
hringt var í vildi taka afstöðu til
spurningarinnar. Aðeins 54,9 prósent gáfu upp afstöðu sína. Svo
lágt svarhlutfall hefur áhrif á
nákvæmni mælingarinnar.
Ríflega fjórðungur þeirra sem
ekki tóku afstöðu sagðist ekki
búinn að ákveða hvaða flokk hann
ætluðu að kjósa.

Sjálfstæðisflokkurinn stærstur
Sjálfstæðisflokkurinn mælist með
stuðning 41,2 prósenta þeirra sem
afstöðu taka í könnuninni, en fékk
stuðning 44,3 prósenta í kosningunum 2006. Yrðu þetta niðurstöður kosninga fengi flokkurinn
fimm bæjarfulltrúa, sama fjölda
og hann er með í dag.
Samfylkingin er sem fyrr
næststærsti flokkurinn, með
stuðning 33 prósenta samkvæmt
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn fékk 31,3 prósent atkvæða í kosningunum
og fjóra bæjarfulltrúa, og mun
halda óbreyttum fjölda bæjarfulltrúa miðað við niðurstöður
könnunarinnar.
Vinstri græn njóta stuðnings
14,6 prósenta þeirra sem afstöðu
taka, en fékk 10,4 prósent atkvæða
í kosningum. Flokkurinn myndi
halda sínum eina bæjarfulltrúa
yrðu niðurstöður kosninga í takt
við könnunina.
Alls sögðust 10 prósent þeirra
sem afstöðu tóku í könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 styðja Framsóknarflokkinn. Flokkurinn naut
stuðnings 12 prósenta í kosningunum vorið 2006.
Samkvæmt upplýsingum frá
Frjálslynda flokknum stefnir flokkurinn á að bjóða fram
lista í Kópavogi. Stuðningur við
framboðið mælist 1,1 prósent,
en flokkurinn bauð ekki fram í
kosningunum í maí 2006.
Oddvitaskipti gætu breytt miklu
Mikill fjöldi óákveðinna kemur
í sjálfu sér ekki á óvart, segir
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor
í stjórnmálafræði við Háskólann
á Akureyri. Kosningabaráttan sé
varla byrjuð, og almenningur sé
frekar með hugann við væntanlega skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis en sveitarstjórnarkosningar seint í maí.
Grétar segir erfitt að segja
fyrir um hvernig fylgi óákveðinna muni deilast niður á flokkana. Hefðbundið sé að reikna
með því að stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins séu frekar til í
að gefa upp skoðun sína en stuðningsmenn annarra flokka. Það
gæti þýtt að fylgi óákveðinna
fari frekar til annarra flokka. Þó
sé erfitt að meta hvort ástandið
í þjóðmálunum undanfarið hafi
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Ekki ávísun á sama meirihlutasamstarf
Þótt bæjarfulltrúar deilist eins niður á flokkana samkvæmt könnun
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 og eftir kosningarnar 2006 þarf fremur litlar
breytingar á fylgi flokkanna til að sú staða breytist.
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur eru nú í meirihlutasamstarfi,
Sjálfstæðisflokkurinn með fimm bæjarfulltrúa af ellefu, og Framsóknarflokkurinn með einn. Samfylkingin er í dag með fjóra bæjarfulltrúa og
Vinstri græn einn.
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri, segir Vinstri græn afar nærri því að ná inn öðrum manni, á kostnað
annað hvort Sjálfstæðisflokks eða Samfylkingarinnar, samkvæmt niðurstöðu könnunarinnar. Fengju Vinstri græn tvo bæjarfulltrúa og Samfylkingin fjóra væri ekki hægt að mynda meirihluta í bæjarfélaginu án aðkomu
vinstri flokkanna.
Yrðu niðurstöður kosninga í takt við könnun Fréttablaðsins og Stöðvar
2 myndi meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks halda velli með
sex bæjarfulltrúa af ellefu, sama fjölda og í dag. Slík niðurstaða er þó ekki
ávísun á sama meirihlutasamstarf, segir Grétar.
Hann bendir á að þrátt fyrir að stirt hafi verið milli bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisfólks á kjörtímabilinu sé samstarf flokkanna
ekki útilokað. Þar skipti persónur mestu máli, og báðir flokkarnir tefli nú
fram nýjum oddvitum.
Sami maður leiðir hins vegar lista Framsóknarflokksins og fyrir kosningarnar 2006. Grétar segir vel mögulegt að Ármann Kr. Ólafsson, nýr oddviti
Sjálfstæðisflokksins, gæti verið hikandi við að fara í samstarf við sama
mann og starfaði svo lengi við hlið Gunnars I. Birgissonar, fyrrverandi
bæjarstjóra Sjálfstæðisflokks.

haft áhrif á hversu viljugir þátttakendur í skoðanakönnunum séu
til að gefa upp afstöðu sína.
Mikla athygli vekur að Sjálfstæðisflokkurinn skuli því sem
næst halda sínu kjörfylgi, þrátt
fyrir átakamál sem upp hafa
komið í bænum á kjörtímabilinu.
Sjálfstæðismenn skiptu um oddvita í prófkjöri sínu, og gæti það
haft veruleg áhrif á þá staðreynd
að flokkurinn svo gott sem heldur
sínum hlut, segir Grétar. Niðurstaðan hljóti að vera Ármanni Kr.
Ólafssyni, nýjum oddvita flokksins, ákveðinn léttir.
Nákvæmni skoðanakannana er
mæld með svokölluðum vikmörkum. Því hærri sem vikmörkin
eru, því ónákvæmari eru niðurstöðurnar. Vikmörkin eru því
hærri sem svarhlutfallið í könnuninni er lægra.
Aðeins tæplega 55 prósent
þeirra sem haft var samband
við á fimmtudagskvöldið vildu
gefa upp hvaða flokk þeir hygðust kjósa í kosningunum.
Þegar fylgi flokkanna er
reiknað saman við vikmörkin sést að munurinn á fylgi
allra flokka annarra en Vinstri
grænna í könnuninni og kosningunum 2006 er innan skekkjumarka könnunarinnar. Það er
með öðrum orðum ekki hægt
að fullyrða um hvort flokkarnir
hafi bætt við sig fylgi eða tapað
fylgi þar sem munurinn er ekki
marktækur.
Lítill munur var á afstöðu þátt-

takenda í könnun Fréttablaðsins
og Stöðvar 2 eftir kynjum. Munurinn á afstöðu kynjanna var í
öllum tilvikum innan vikmarka,
og því ekki marktækur.

Þráspurt til að auka áreiðanleika
Hringt var í 800 manns í Kópavogi fimmtudaginn 8. apríl. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur
skiptust jafnt eftir kyni, og hlutfallslega eftir aldri.
Spurt var: Hvaða lista myndir
þú kjósa ef gengið yrði til sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef ekki
fékkst svar var spurt: Hvaða flokk
er líklegast að þú myndir kjósa?
Ef ekki fékkst svar var að lokum
spurt: Er líklegra að þú myndir
kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? Alls tóku 54,9
prósent afstöðu.
Fréttablaðið hefur lengi viðhaft þá aðferðafræði að nota þrjár
spurningar til að fá sem flesta til
að taka afstöðu. Þessi aðferðafræði, sem þróuð var af sérfræðingum á sviði skoðanakannana,
hefur skilað hvað nákvæmustum niðurstöðum samanborið við
úrslit kosninga. Hún vinnur gegn
því að fylgi ákveðinna flokka
mælist hærra eða lægra en það
er í raun.
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is
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Hvernig munu aðalpersónurnar taka skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis?

Afneitun
eða lærdómur?

I

ngibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra
og formaður Samfylkingarinnar, tjáði sig um væntanlega
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis í viðtali við þýzkan
blaðamann, sem Fréttablaðið sagði frá í gær. Hún lagði þar
áherzlu á að hún hefði lítið vitað um það sem var að gerast í
fjármálageiranum. „Hinir vissu líklega mun meira en ég,“ sagði
Ingibjörg.
Hún sagðist sömuleiðis ekki sjá neitt sem hún hefði getað gert
betur í aðdraganda hrunsins – nema kannski að hún hefði átt að
gera meiri kröfur til samstarfsSKOÐUN
flokks síns í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokksins.
Ólafur Þ.
Þetta er athyglisverð afstaða
Stephensen
hjá ráðherranum fyrrverandi.
olafur@frettabladid.is
Það eina, sem hún gerði rangt,
var að krefjast þess ekki af
samstarfsflokknum að hann
breytti öðruvísi!
Engu var líkara en að Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar, væri að senda fyrrverandi formanni sínum
pillu í grein, sem hún skrifaði á vef ungra jafnaðarmanna í gær.
„Ekki benda á mig, var sameiginlegur kór þeirra sem ábyrgð
báru,“ skrifar þingmaðurinn. „Allir bentu á einhverja aðra og
helst til útlanda. Þetta ástand þarf ekki að koma á óvart, en er
óviðunandi í lýðræðisþjóðfélagi.“
Sigríður Ingibjörg telur að á mánudaginn, þegar skýrslan kemur
út, hefjist sami leikurinn að nýju; enginn kannist við ábyrgð sína
og menn bendi þess í stað á aðra. Nauðsynlegt sé að Samfylkingin
taki ekki þátt í þessum leik. „Þegar skýrslan liggur fyrir verður
hver og einn að gangast við ábyrgð sinni,“ skrifar hún.
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, tekur
þennan sama heilbrigða pól í hæðina í bréfi, sem hann sendi
flokksmönnum sínum í gær. „Þjóðin á að sameinast um að draga
lærdóm af skýrslunni eins og kostur er og nýta niðurstöður hennar
á sem uppbyggilegastan hátt svo tryggt verði að sagan endurtaki
sig ekki,“ skrifar hann. Bjarni leggur til að sjálfstæðismenn taki
niðurstöður skýrslunnar alvarlega, forðist dómhörku og sleggjudóma gagnvart þeim, sem niðurstöður hennar varði og nýti tækifærið til að ná sátt í samfélaginu og hefja uppbyggingu á nýjum
grunni.
Samkvæmt íslenzkri umræðuhefð er líklegt að þeir, sem voru í
ábyrgðarstöðum í fyrirtækjum, stjórnmálum og stjórnsýslu þegar
bankakerfið hrundi, bregðist við niðurstöðum rannsóknarskýrslunnar annaðhvort með því að segja: Þetta sagði ég alltaf, ég hafði
rétt fyrir mér, eða þá með því að benda á aðra og segja: Ég hefði
ekki átt að gera neitt öðruvísi.
Eigi skýrslan hins vegar að gera nokkurt einasta gagn, er
algjört lykilatriði að aðalpersónur hrunsins fari að ráðum þeirra
Sigríðar og Bjarna og spyrji sem svo: Hvað getum við lært af
niðurstöðunum? Hvernig komum við í veg fyrir að slíkt gerist
nokkurn tímann aftur?
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
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Námskeið um ræktun matjurta
og kryddjurta til heimilisnota
Heiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta má
grænmeti og kryddjurtir með lítilli fyrirhöfn!
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Háeffun starfsmannalaganna

Þ

ótt á ýmsu hafi gengið er
enn í fersku minni flestra
þegar landsmenn vöknuðu
til og sofnuðu frá fréttum
um kaup, sölu og samruna fyrirtækja. Þegar einn hópur viðskiptajöfra hafði keypt af öðrum varð
jafnan trúnaðarbrestur með þeim
afleiðingum að helstu stjórnendur
voru reknir um leið og nýir eigendur gengu um ganga í fyrsta sinn.
Í fyrstu hrukku landsmenn við
þegar slíkar fréttir voru sagðar.
Skjótt fóru þær þó inn um annað
eyrað og út um hitt. Í hlutafélögum ræður huglægt mat eiganda
hvort trúnaður ríkir milli hans
og stjórnanda. Meira þarf ekki til
en stjórnandi hafi verið ráðhollur
fyrri eiganda til þess að trúnaður
bresti gagnvart þeim nýja. Kald-

nú ákveðið að áminna forstjóra
Sjúkratrygginga vegna trúnaðarbrests. Sá trúnaðarbrestur er
ekki skýrður með tilvísun í brot
gegn tilteknum ákvæðum starfsmannalaga eða fyrirmæla í erindisbréfi. Trúnaðarbresturinn virðist af því sem fram hefur komið
alfarið byggjast á huglægu mati
ráðherrans.
Með öðrum orðum: Heilbrigðisráðherra hefur brugðið á loft sama
kvarða til að mæla trúnað og viðskiptajöfrarnir notuðu fyrir hrun.
Vandi ráðherrans er hins vegar
sá að það siðferði sem þá gilti í
hlutafélögum rímar ekki í einu og
öllu við lög um réttindi og skyldur
opinberra starfsmanna og er auk
þess andstætt tíðarandanum eins
og hann er nú orðinn; guði sé lof.

Skyldur ríkisforstjóra

Í

lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna
segir: „Forstöðumaður ber
ábyrgð á að stofnun, sem
hann stýrir, starfi í samræmi
við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og
erindisbréf.“ Þetta þýðir að það
er forstöðumaðurinn en ekki ráðherrann sem ábyrgðina ber. Það
er forstöðumaðurinn sem sýna
þarf aðgæslu til að tryggja rétta
framkvæmd laga. Lögum sam-

kvæmt getur hann ekki skýlt sér
á bak við mat ráðherra.
Ríkisendurskoðun er eftirlitsstofnun Alþingis, óháð ráðherravaldi. Hún hefur aðgang að gögnum ríkisstofnana til að staðreyna
greiðsluskyldu ríkissjóðs í einstökum tilvikum. Vandvirkur
forstöðumaður leitar til Ríkisendurskoðunar ef minnsta álitaefni gefur tilefni til. Það heitir
að byrgja brunninn. Einnig má

kalla þetta góða stjórnsýslu. Ber
forstjóra að snúa sér til ráðherra
áður en hann leitar aðstoðar sjálfstæðs eftirlits Alþingis? Það getur
átt við þegar mál eru á undirbúningsstigi í ráðuneyti. Eftir að
ráðherra hefur opinberlega birt
reglur eða stjórnvaldsfyrirmæli
gildir þetta sjónarmið ekki þar
sem ábyrgðin hefur þá eftir lögunum færst frá ráðherranum til
forstjórans.

Fyrir hvað má áminna?

Í

Þriðjud. 13. apríl
Þriðjud. 20. apríl

rifjað; en þannig
gerast kaupin á
eyrinni.
Þ essu er á
annan veg farið
í r í k i s s tof n unum. Skyldu r fo r s tö ð u manna þeirra
eru nákvæmÞORSTEINN
lega skilgreindPÁLSSON
ar í lögum. Það
þýðir að trúnaður á milli ráðherra
og forstöðumanns ríkisstofnunar
ræðst ekki af huglægu mati ráðherra. Hann getur aðeins brostið
ef forstöðumaður víkur frá þeim
efnislegu kröfum sem skýrt er
mælt fyrir um í lögum. Hér er um
eðlismun að ræða.
Hei lbrigðisráðherra hefur

Áhugasamir skrái sig á
lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300
kl:10-18 alla virka daga.
Verð kr. 4.500.www.heilsuhusid.is

tveimur ákvæðum laga um
réttindi og skyldur opinberra
starfsmanna eru talin þau tilvik sem ráðherra getur notað
til áminningar. Þau eru:
1)Útgjöld fara fram úr fjárlagaheimildum. – Á augljóslega ekki
við.
2) Verkefnum stofnunar er ekki
sinnt eða þjónusta hennar telst
óviðunandi. – Á augljóslega ekki
við.
3) Starfsmaður hefur sýnt
óstundvísi eða aðra vanrækslu í
starfi. – Á augljóslega ekki við.

4) Óhlýðni við löglegt boð eða
bann yfirmanns. – Á augljóslega
ekki við.
5) Vankunnátta eða óvandvirkni
í starfi. - Á augljóslega ekki við.
6) Starfsmaður hefur ekki náð
fullnægjandi árangri í starfi. – Á
augljóslega ekki við.
7) Starfsmaður hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans
eða athafnir í því eða utan þess
þykja að öðru leyti ósæmilegar,
óhæfilegar eða ósamrýmanlegar
starfinu. – Á augljóslega ekki við.
Eftir stendur að heilbrigðisráð-

herra hefur ákveðið að áminna
forstjóra ríkisstofnunar fyrir
samviskusemi og trúnað við fjárveitingavald Alþingis. Samstarf
forstjóra ríkisstofnana við Ríkisendurskoðun leiðir stundum í
ljós óþarfar áhyggjur en kemur í
annan tíma í veg fyrir slys. Fari
samstarfið ekki fram verða fleiri
slys.
Forsætisráðherra hefur oft
brugðið skildi fyrir góða siði. Nú
bergmálar þögn hans og nokkurra
annarra svo í háum sölum Alþingis
að athygli vekur um víðan völl.
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24 þúsund kr.
inneign og
Gláp og gott fylgir
þessum síma.
Alvöru GSM símar á frábæru tilboði á ring.is.
Skráðu þig á ring.is og fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði, þar með ertu í
stærsta vinahópi á Íslandi og færð 990 kr. til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

LG Viewty
Útborgun

0kr.
Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.*
2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.
Staðgreiðsluverð: 29.900 kr.
*Greiðsludreifingargjald
250 kr. á mánuði.

Athugið að inneign í símatilboðum virkjar ekki vinaafslátt Ring.
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Endurbætur á traustum grunni
Jóhanna
Sigurðardóttir
Forsætisráðherra

Ö

ll ráðuneyti og stofnanir þeirra
hafa tekist á við margvíslegar
breytingar í umhverfi sínu í kjölfar hruns bankakerfisins. Í fyrri
grein minni fjallaði ég um helstu
úrbætur sem nú þegar hefur verið
unnið að á vettvangi forsætisráðuneytisins og miða að því að gera
umhverfi stjórnmála og stjórnsýslu lýðræðislegra, skilvirkara og traustara. Í þessari síðari
grein minni mun ég beina sjónum
mínum að sambærilegum umbótaverkefnum sem unnin hafa verið á
vettvangi annarra ráðuneyta frá
hruni bankakerfisins.
• Nýtt efnahags- og viðskiptaráðuneyti, sem sett var á stofn
1. október sl. í því augnamiði að
styrkja stjórnun efnahagsmála,
færa undir eitt ráðuneyti mikilvægar stofnanir og starfsemi og
fækka þannig þeim ráðuneytum
sem koma að stjórnun efnahagsmála.
• Róttækt frumvarp til laga um
breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki hefur verið lagt fram
þar sem m.a. er kveðið á um auknar eftirlitsheimildir FME, bann
við lánum með veði í hlutabréfum
eða stofnfjárbréfum lánveitanda
og miklar takmarkanir á lánveitingum til lykilstarfsmanna. Auknar kröfur eru gerðar til stjórnarmanna og framkvæmdastjóra
fjármálafyrirtækja, heimildir til
hvatakerfis og starfslokasaminga
verða takmarkaðar.
• Hlutafélagalögum og einkahlutafélagalögum hefur verið
breytt m.a. með það að markmiði
að auka gagnsæi um eignarhald og
atkvæðisrétt í hlutafélögum og að
jafna kynjahlutföll í stjórnum og
meðal starfsfólks.
• Frumvarp til laga um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði hefur verið lagt
fram. Þar er m.a. lagt til að auknar kröfur verði gerðar til rekstrarfélaga og að strangari reglur gildi
um fjárfestingar tengdra aðila til
að koma í veg fyrir krosseignatengsl.
• Ný stjórn og yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins var skipuð og
gagnsæi í störfum þess hefur verið
aukið. FME rannsakar nú ýmis
mál vegna gruns um brot á lögum
sem gilda á fjármálamarkaði og

hefur þegar vísað tugum mála til
sérstaks saksóknara, efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra
og embættis ríkissaksóknara.
• Miklar breytingar urðu á starfsemi Seðlabankans á sl. ári með
nýjum lögum. Auk nýrrar stjórnar bankans var skipuð peningastefnunefnd sem fer með vaxtaákvarðanir bankans. Nú er unnið
að langtímastefnumótun á sviði
peningamála í Seðlabankanum og
boðuð hefur verið heildarendurskoðun á lögum um bankann.
• Samningur var gerður við
Evu Joly um aðkomu hennar að
rannsókn sérstaks saksóknara á
atburðum tengdum falli íslensku
bankanna. Framlag til rannsóknarinnar var stóraukið, saksóknurum embættisins var fjölgað um
þrjá, tugir einstaklinga ráðnir til
starfa og ráðherra skipaði einnig sérstakan ríkissaksóknara yfir
embættið.
• Vegna aukins álags á dómskerfið hafa verið samþykkt lög
sem heimila fjölgun héraðsdómara um fimm auk þess sem starfsmönnum embættanna hefur verið
fjölgað.
• Lagt hefur verið fram frumvarp um breytingu á lögum um
dómstóla þar sem lagðar eru til
nýjar reglur um fyrirkomulag við
skipun dómara, aukið vægi matsnefndar og aðkomu Alþingis þegar

alfarið um samskipti við fjármálafyrirtæki sem tengjast eigandahlutverki ríkisins. Markmiðið er
að umsýsla eignarhluta verði fagleg og traust og hafin yfir vafa.
• Gerð var könnun á þörf á
skatteftirliti í kjölfar bankahrunsins og í framhaldi af henni
ákveðið að stórefla skatteftirlit og
skattrannsóknir og veitt til þess
fé. M.a. var lögleidd skylda fjármálastofnana til að veita skattyfirvöldum allar upplýsingar um
eignir, skuldir, tekjur af hvers
konar fjármálagjörningum og
tekin upp lagaákvæði um skattskyldu aflandsfélaga. Þá hafa
verið samþykkt lög sem heimila
skattyfirvöldum kyrrsetningu
eigna til tryggingar á vangoldnum sköttum vegna mála sem sæta
rannsókn.
• Lagt hefur verið fram frumvarp um fyrstu heildarlöggjöf um
fjölmiðla og starfsemi þeirra. Þar
er m.a. að finna reglur um gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum, um
ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra og
ítarlegri vernd heimildarmanna
blaða- og fréttamanna.
Margt fleira gæti ég nefnt en í
þessum tveimur greinum hef ég
farið yfir helstu þætti þeirrar
róttæku uppstokkunar sem ríkisstjórnir mínar hafa beitt sér
fyrir frá hruni. Því fer fjarri að
enn sjái fyrir endann á þessum

Frá fyrsta degi hafa ríkisstjórnir mínar verið einbeittar í því að breyta
lagaumhverfi og vinnubrögðum til að
tryggja að mistök fortíðarinnar endurtaki sig ekki …
ráðherra vill víkja frá tillögum
matsnefndar.
• Endurreisn viðskiptabankanna
tókst mun betur en vonir stóðu til
og samkomulag náðist við kröfuhafa gömlu bankanna. Nýju viðskiptabankarnir eru því fullfjármagnaðir og traustir.
• Vegna endurreisnar bankakerfisins hefur ríkið sett sér
eigandastefnu. Stefnan tekur
mið af þeim sérstöku aðstæðum
sem skapast hafa við endurreisn
bankakerfisins og með henni er
leitast við að skapa trúverðugleika
og traust á ríkinu sem eiganda
fjármálafyrirtækja.
• Bankasýsla ríkisins hefur
tekið til starfa og sér stofnunin

miklu breytingum og skýrsla
rannsóknarnefndar Alþingis
mun án efa benda á brotalamir
sem enn hefur ekki verið tekið á.
Frá fyrsta degi hafa ríkisstjórnir mínar verið einbeittar í því að
breyta lagaumhverfi og vinnubrögðum til að tryggja að mistök
fortíðarinnar endurtaki sig ekki
og að endurreisnin verði byggð
á traustum grunni til framtíðar.
Þessu mikilvæga verkefni miðar
vel og það er trú mín og vissa að
niðurstöður þeirrar yfirgripsmiklu og fordæmalausa rannsóknar á aðdraganda hrunsins
sem birtast mun þjóðinni á mánudaginn muni nýtast til enn frekari
umbóta í þessum efnum.

Norræn fjármögnun - kynning á
tækifærum fyrir íslensk fyrirtæki
Norrænu fjármögnunarsjóðirnir NEFCO og NOPEF efna til kynningar
á starfsemi sjóðanna og möguleikum íslenskra fyrirtækja til að sækja
um stuðning á Hótel Nordica Reykjavík fimmtudaginn 15. apríl
kl. 08.00–10.00.
NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) fjármagnar verkefni á
grannsvæðum Norðurlanda í Austur-Evrópu, Rússlandi, Úkraínu og
Hvíta-Rússlandi. Verkefnin skulu miða að því að minnka álag á umhverfið,
t.d. við öflun og nýtingu orku, í iðnaði og við meðhöndlum úrgangs.
NEFCO er alþjóðleg fjármálastofnun í eigu ríkisstjórna Norðurlandanna.
NOPEF lánar/styrkir lítil og meðalstór fyrirtæki til forathugana á
hagkvæmni þess að setja upp starfsemi í löndum utan EES svæðisins.
NOPEF starfar á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.

Dagskrá fundarins
Setning
Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri og fulltrúi í stjórn NEFCO

Kynning á starfsemi NEFCO
Magnus Rystedt, framkvæmdastjóri NEFCO

Möguleikar fyrir íslensk fyrirtæki

Evrópumál
Helgi Áss Grétarsson
Sérfræðingur við Lagastofnun Háskóla Íslands

S

aga íslenskrar fiskveiðistjórnar sýnir hversu erfitt það er
og flókið að koma á fót skilvirku
og þjóðhagslega hagkvæmu
fiskveiðistjórnkerfi sem um
leiðir samrýmist hugmyndum
manna um réttlæti. Þegar rætt
er um réttlæti er mikilvægt að
hlutirnir séu settir fram í samhengi, m.a. hverjar séu afleiðingar þess að hafa fiskveiðistjórnkerfi A fremur en B? Einnig þarf
ávallt að hafa heildarmyndina í
huga því þótt eitt grundvallaratriði í fiskveiðistjórnkerfi geti
sýnst óréttlát, svo sem framsal veiðiheimilda, þá getur það
verið nauðsynlegt til að kerfið
í heild gangi upp. Illu heilli, að
mínu mati, hefur þessa heildarmynd oft skort þegar menn hafa
rætt um íslenska fiskveiðistjórn
og meint óréttlæti hennar. Jafnframt hefur að mínu mati skort
á að íslensk fiskveiðistjórn sé
borin saman við sambærileg
stjórnkerfi annars staðar, svo
sem fiskveiðistjórn ESB.
Ólíkt því sem margir halda
fram (sjá m.a. grein Úlfars
Haukssonar í Fréttablaðinu 31.
mars sl.), þá á sameiginleg fiskveiðistefna ESB ekki rætur sínar
að rekja til þess að forsvarsmenn Evrópuríkja hafi fengið
innblástur um nauðsyn þess að
hafa sameiginlega stefnu í þessum málum. Upphaf hennar má
rekja til hagsmuna þeirra sex
ríkja sem stofnuðu Efnahagsbandalag Evrópu þegar ljóst var
að fjögur fiskveiðiríki sóttu um
aðild að bandalaginu árið 1970.
Um það leyti sem aðildarviðræður hófust var sú grundvallarregla sett að aðildarríki skyldu
hafa jafnan aðgang að fiskveiðilögsögu hvers annars en með því
vildu stofnríkin styrkja samningsstöðu sína og tryggja að þau
fengju aðgang að fiskimiðum
væntanlegra aðildarríkja, þ.e.
Bretlands, Danmerkur, Írlands
og Noregs (Sjá m.a. bók Mark
Wise frá árinu 1984 um sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB). Við
sama tækifæri var mótuð sameiginleg styrkjastefna sem í 40
ár hefur aukið líkur á rányrkju,
offjárfestingu og millifærslu
fjármuna úr vasa skattborgara
til einstakra aðila innan evrópsks sjávarútvegs.
Það hefur aldrei verið rökbundin nauðsyn að ESB hafi svo
mikið vald við að stjórna fisk-

veiðum í atvinnuskyni. Sú réttarstaða varð að veruleika vegna
hagsmunamats stjórnmálamanna
á sínum tíma en kom bræðrabandalagshugsjónum um sameiginlega fiskstofna lítt við. Sú
skýring að sterkt miðstjórnarvald þurfi að vera á þessu sviði
er að mínu mati eingöngu eftiráskýring. Þessi meginstefna
hefur svo gilt þegar aðildarviðræður hafa verið teknar upp við
önnur fiskveiðiríki, þ.e. valdið
til að setja lög um verndun fiskveiðiauðlindarinnar er í höndum
ESB en ekki í höndum einstakra
aðildarríkja. Við það verður nýtt
umsóknarríki að una, rétt eins og
Bretland, Danmörk, Írland og
Noregur (Norðmenn felldu aðildarsamninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu) þurftu að gera forðum
daga.
Ákvarðanataka innan ESB á
sviði fiskveiðimála sem og kerfið til að framfylgja fiskveiðilöggjöfinni er með þeim hætti að
engin ber í reynd ábyrgð á skynsamlegri nýtingu auðlindarinnar (sjá t.d. skýrslu endurskoðenda ESB nr. 7/2007). Ekki hefur
verið samstaða um að koma á fót
samræmdu aflamarkskerfi með
framseljanlegum aflaheimildum, en kvótakerfi án framsals
er kerfi sem venjulega er dæmt
til að mistakast vegna ósveigjanleika. Árangurinn af hinu sameiginlega kvótakerfi ESB frá
árinu 1983 dæmir sig að mestu
leyti sjálfur: 88% fiskstofna
ESB eru taldir ofveiddir og um
30% nytjastofna eru taldir í svo
slæmu ásigkomulagi að óvíst sé
að hægt sé að byggja þá nokkurn
tíma upp. Skattborgarar í mörgum aðildarríkjunum greiða háa
styrki til atvinnugreinarinnar
og þekkist það jafnvel í sumum
aðildarríkjum að árlegur eftirlitskostnaður sé hærri en aflaverðmætið! Taprekstur er regla
fremur en undantekning í sjávarútvegi aðildarríkja ESB.
Þ rát t fy r i r ý msa ága l la
íslenska fiskveiðistjórnkerfisins
virðist það hafa yfirburði í samanburði við sameiginlega fiskveiðistefnu ESB. Hvernig væri
að ræða um réttlæti íslenska
kerfisins og óréttlæti þess á
slíkum grundvelli eða einhverjum öðrum vitibornum forsendum, svo sem á grundvelli staðreynda um sögulega þróun þess
eða t.d. með því að bera það
saman við færeyska sóknardagakerfið við stjórn botnfiskveiða?
Er það til of mikils mælst? Eða
eigum við, í þessu örsamfélagi,
kannski frekar að halda áfram
að rökræða þetta mikilvæga
málefni á grundvelli slagorða
og staðalímynda?

Kvíðastjórnunarnámskeið
Sex vikna námskeið er að hełast á
vegum Kvíðameðferðarstöðvarinnar
undir stjórn Sóleyjar D. Davíðsdóttur og Unnar JakobsdóƩur Smára
sálfræðinga. Kenndar verða leiðir
hugrænnar aƞerlismeðferðar Ɵl draga
úr áhyggjum og almennum kvíða, auka
streituþol og vellíðan.

Þórhallur Þorsteinson, fjárfestingastjóri hjá NEFCO

Kynning á starfsemi NOPEF
Brynhildur Bergþórsdóttir, fulltrúi Íslands í stjórn NOPEF
Að fundinum loknum verða fulltrúar frá sjóðunum með viðtalstíma á hótelinu.
Boðið verður upp á morgunverð.
Í pokahorninu

Stjórnsýsla

Fiskveiðistefna
Íslands og ESB

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku til umhverfisráðuneytisins í
síðasta lagi þriðjudaginn 13. apríl á netfangið: postur@umh.stjr.is

Námskeiðið hefst 21. apríl og verður á miðvikudagseŌirmiðdögum frá 16:00-18:00. Skráning fer fram á
kms@kms.is eða í síma 822-0043 en verð námskeiðs er
39 000 krónur. Nánari upplýsingar má finna á:
www.kms.is.
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Meingallað frumvarp um sölu fasteigna
ýlega var lagt fram á Alþingi
mikilvægt neytendafrumvarp um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. Frumvarpið er
slíkum anmörkum háð að ekki
verður við unað. Vinnan við frumvarpið var unnin fyrir hrunið og
ber keim af því frjálsræðis andrúmslofti sem þá réði för. Nefnd
sem vann að frumvarpinu voru
þröngar skorður settar enda leiðin vörðuð af viðskiptaráðuneytinu og erfitt að koma að brýnum úrbótum. Frumskilyrði fyrir
setningu nýrrar löggjafar er að í
henni felist réttarbætur. Gildandi
löggjöf hefur reynst einkar erfið í
framkvæmd en frumvarpið boðar
afturför í mörgum atriðum.

Neytendasamtökunum, Húseigendafélaginu og Félagi fasteignasala blöskraði
Neytendasamtökin, Húseigendafélagið og Félag fasteignasala sem hafa mikla reynslu og
þekkingu á þessu sviði sameinuðu krafta sína og settu fram
tillögur að bráðnauðsynlegum
réttarbótum. Ráðuneytið hafði
að engu þær tillögur sem settar voru fram og sýndi óbilgirni.
Það er því alrangt þegar ráðuneytið fullyrðir í frumvarpinu að
„leitast hafi verið við að koma til
móts við þau sjónarmið og gagnrýni sem helst hefur verið höfð
uppi gagnvart núgildandi lögum“.
Það er mikið áhyggjuefni þegar
slíkar rangfærslur koma fram í
stjórnarfrumvarpi. Þegar þannig
háttar er brýnt að alþingismenn
haldi vöku sinni gagnvart framkvæmdavaldinu.
Alvarlegir agnúar eru víða í
frumvarpinu. Hér á eftir verður
einungis nokkurra getið.

Sala fasteigna
Grétar Jónsson
Formaður Félags fasteignasala

siðareglum við störf sín gagnvart
neytendum.
b) Lögboðið eftirlit með fasteignasölum að þeir fylgi siðareglum gagnvart neytendum er
fellt niður.
c) Felld er brott skylda Félags
fasteignasala að tilkynna eftirlitsnefnd um meint brot fasteignasala gagnvart neytendum. Þetta

er gert þrátt fyrir að öll alvarlegustu mál sem upp hafa komið
í störfum fasteignasala undanfarin ár hafa verið upplýst vegna
þessarar lagaskyldu.

Athugasemdir sem settar
eru fram í frumvarpi
Í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu hefur viðskiptaráðuneytið m.a. sett inn ýmsar breytingar. Athugasemdir sem fylgja
frumvarpinu eru mikilvæg lögskýringargögn. Staðhæfingar
eru sums staðar beinlínis rangar og standast engan veginn auk
þess sem ýmis atriði eru mjög

Fjöldi fjármálanámskeiða
víðsvegar um landið

þar sem einmitt er brýn þörf á
skýrum og ótvíræðum leikreglum. Þessi vinnubrögð eru ekki
til eftirbreytni og við þeim sérstaklega varað í handbók forsætisráðuneytisins um frágang
lagafrumvarpa.
Lög um sölu fasteigna er mikilvæg neytendalöggjöf sem hefur
að geyma margháttaða umgjörð
um rétt neytenda í alla jafnan
stærstu viðskiptum fólks á lífsleiðinni. Það er óhæfa að ekki
sé betur vandað til. Brýnt er
að Alþingi haldi vöku sinni og
slái skjaldborg um hagsmuni
almennings.

Hafðu samband
`~ZV !!! $  N_V\[ON[XVV`

Næstu námskeið

Vinnan við
frumvarpið
var unnin fyrir hrunið og ber keim af
því frjálsræðis andrúmslofti sem þá réði för.

Tilgangsákvæðið
Í 1. gr. frumvarpsins segir að tilgangur þess sé m.a. að tryggja
neytendavernd og að fasteignaviðskipti geti farið fram með öruggum hætti auk þess sem fasteignasalar séu engum háðir í störfum
sínum. Vitaskuld þurfa önnur
ákvæði laganna að styðja við tilgangsákvæðið þannig að tilgangi
þeim sem stefnt er að verði náð,
því fer á hinn bóginn víðs fjarri
víða í frumvarpinu.
Skylduaðild að
Félagi fasteignasala
Viðskiptaráðuneytið hélt því
afdráttarlaust fram að fella þyrfti
skylduaðild brott þar eð þingmenn myndu ekki samþykkja
áframhald skylduaðildar auk
þess sem hugsanlega væri um að
ræða brot gagnvart stjórnarskrá.
Nefndin sem vann að frumvarpinu var á öndverðum meiði auk
þess sem fyrir lá lögfræðiálit frá
tveimur virtum lögmönnum sem
gengur í sömu átt og að niðurfelling skylduaðildar leiði til mun
lakari stöðu neytenda en fyrr.
Eftir að nefndin hafði lokið
störfum sínum samþykkti Alþingi
lög um að tekin yrði upp skylduaðild að Félagi löggiltra endurskoðenda þar sem alfarið sömu
sjónarmið ráða og skylduaðild
að Félagi fasteignasala byggir á
í dag. Sú skipan var samþykkt af
öllum þingmönnum þrátt fyrir
að viðskiptaráðuneytið hafi haldið þveröfugu fram um vilja þingmanna og byggt frumvarpið á
því!
Afleiðingar brottfalls skylduaðildar fasteignasala eru m.a.:
a) Felld er brott skylda fasteignasala að fylgja ströngum

óljós og einsýnt að margháttuð
túlkunarvandamál eiga eftir að
koma upp verði frumvarpið samþykkt. Kröfu verður að gera til
lögjafar að um mikilvæg atriði
sé kveðið á með skýrum hætti en
framkvæmdin skrumskæli ekki
þær réttarbætur sem reynt er að
koma á.
Í frumvarpinu er þess utan
gert ráð fyrir að stór hluti
athugasemda er fylgja eldri
lögum sé ætlað að gilda áfram
þrátt fyrir að um sé að ræða
frumvarp til nýrra heildarlaga.
Þvílík vinnubrögð skapa óvissu
og ruglingshættu á réttarsviði
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Akureyri — 13. apríl
Greiðslur úr lífeyrissparnaði,
hvað ber að hafa í huga? *
Hótel KEA

Egilsstaðir — 19. apríl
Fjármál heimilanna
Hótel Hérað

Búðardalur — 13. apríl
Fjármál heimilanna
Dalabúð

Stykkishólmur — 21. apríl
Fjármál heimilanna
Hótel Stykkishólmur

Reykjavík — 14. apríl
Greiðslur úr lífeyrissparnaði,
hvað ber að hafa í huga? *
Borgartún 19

Grundarfjörður —21. apríl
Fjármál heimilanna
Sögumiðstöðin

Hafnarfjörður — 14. apríl
Fjármál heimilanna
Hafnarborg

Selfoss — 27. apríl
Fjármál heimilanna
Hótel Selfoss

Borgarnes — 15. apríl
Fjármál heimilanna
útibú Arion banka

Reykjavík — 28. apríl
Eru fjárfestingartækifæri
á Íslandi? Borgartún 19

*Skráið ykkur í tíma,

síðast komust færri að en vildu

Skráðu þig á arionbanki.is.
Allir velkomnir - Ókeypis aðgangur.

Komdu og njóttu góðra veitinga
í bland við fróðleik sem kemur sér vel.
FJÁRmál R_b Sf_V_YR`a_N_ \T S_ª`YbsaNX s cRTbZ Arion banka AVYTN[Tb_V[[
ZR FJÁRmálum R_ N X\ZN aVY Za` cV N_SV_ cV`XV]aNcV[N Sf_V_ UNYQTN_
b]]Y`V[TN_ S_ª`Yb \T _bTTN YRV`T[ ~ [Wb RS[NUNT`bZUcR_SV

;s[N_V b]]Y`V[TN_ Ss`a UWs W[b`ab_sTWSbZ ~ aVObZ
Arion banka RN ~ `~ZN 444 7000

10. apríl 2010 LAUGARDAGUR

22

Spilar skattlagningin með?
Evrópumál
Árni Helgason
Formaður Heimdallar

S

amtök verslunar og þjónustu og
VR kynntu á dögunum slagorðið Spilum saman til þess að vekja
athygli á því hvernig ólíkir þættir hagkerfisins tengjast saman og
hvernig t.d. ákvörðun um að kaupa
tiltekna tegund vöru umfram aðra
veldur því að atvinna skapast á
einum stað en ekki öðrum og svo
framvegis.
Hugsunin þarna að baki er rétt.
Hagkerfið er flókið fyrirbæri
þar sem margir þættir tvinnast
saman en er ekki vél sem afkastar eftir því hvernig mælitækjunum er snúið. Þetta á einnig við um
skattheimtu. Það er mikilvægt að
muna að þó það sé freistandi að
hækka skattana til að láta vélina
framleiða meira þá getur verið að í
leiðinni sé verið að valda öðrum og
meiri skaða annars staðar.

Flóknir og háir skattar
Á tiltölulega stuttum tíma hefur
vinstristjórnin innleitt þá stefnu
að bæði hækka skatta umtalsvert
og flækja skattkerfið til muna.
Umfangsmikil og flókin skattheimta hefur áhrif enda verða
verðmæti ekki til úr loftinu einu.
Þau þarf að skapa og það er gert í
atvinnulífinu. Hjá einyrkum, smáfyrirtækjum og stærri fyrirtækjum verða á hverjum degi til vörur
og þjónusta sem skapa verðmæti.
Tökum dæmi um lítið fyrirtæki
með tvo starfsmenn sem selur
þjónustu fyrir eina milljón króna á
mánuði. Til þess að breyta tekjum

fyrirtækisins í laun fyrir starfsmenn þess mætti ef til vill ætla að
ekki þyrfti meira til að koma en að
hreinlega taka tekjur þess mánaðar og skipta honum á milli starfsmannanna. Svo einfalt er málið þó
ekki.

Vaskur og tryggingagjald
Til að byrja með þarf fyrirtækið að
standa skil á virðisaukaskatti, sem
er 25,5% í dag. Af einni milljón
króna væru því 745 þúsund krónur afgangs eftir að greiddur hefur
verið virðisaukaskattur.
Þegar farið er að huga að launagreiðslum verður fyrirtækið að
muna að ríkið leggur einnig á fyrirtæki svonefnt tryggingagjald,
dulinn skatt sem er 8,65% af þeim
launum sem fyrirtækið greiðir út.
Af þeim sökum er ekki hægt að
gefa sér að 745 þúsund krónurnar fari óskiptar í laun til starfsmanna heldur verður í fyrstu að
taka tryggingagjaldið af. Fyrirtækið verður enn fremur að standa skil
á mótframlagi í lífeyrissjóð, sem er
8% af launum. Það standa því ekki
eftir nema tæplega 639 þúsund
krónur þegar þessir skattar hafa
verið teknir með í reikninginn.
… og tekjuskattur
Áfram er haldið. Af launum til
starfsmanna verður að reikna
með 4% framlagi fyrirtækisins í
lífeyrissjóð. Tekjuskattur er 27%
fyrir tekjur á bilinu 200-650 þúsund og til viðbótar reiknast 13,1%
útsvar. Að teknu tilliti til persónuafsláttar stendur hvor launamaðurinn um sig eftir með 227.883
krónur útborgaðar.
Hið ímyndaða fyrirtæki nær
með öðrum orðum einungis að
greiða um 45% af því sem kemur
inn í tekjur út sem raunveruleg

laun. Ríkisvaldið, sveitarfélögin
og lífeyrissjóðirnir taka um 55%
til sín áður en peningurinn fer út
úr fyrirtækinu.

… og fleiri gjöld
Hér þætti mörgum nóg komið. En
gjaldtöku hins opinbera í ýmsu
formi er langt í frá lokið þótt
fyrirtækinu takist að greiða út
launin. Margs konar gjaldtöku er
laumað inn til viðbótar, t.d. gjaldi
fyrir rekstur Ríkisútvarpsins og
Framkvæmdasjóð aldraðra. Þeir
sem eiga fasteign verða að gera svo
vel að greiða fasteignagjöld, þeir
sem eiga bifreið greiða bifreiðagjöld og í þokkabót bensíngjald af
hverjum dældum bensínlítra. Þeir
sem slysast til að kaupa sér rauðvín með steikinni greiða áfengisgjald. Vegna tolla og landbúnaðarstyrkja er matarkarfan hér á landi
miklu dýrari en hún þyrfti að vera.
Svo mætti lengi telja.
Samhengi hlutanna
Það getur því verið ansi villandi
að horfa einungis á afmarkaðar
prósentur einar sér við að meta
hve háir skattar eru. Það er samhengi hlutanna sem máli skiptir og
afskipti hins opinbera koma alltof
víða fram.
Atvinnuleysi er mikið um þessar
mundir og kaupmáttur launa hefur
dregist verulega saman. Heimili
og fyrirtæki hafa horft upp á eigið
fé fuðra upp og skuldir aukast. Á
sama tíma gefur ríkið ekkert eftir
í skattheimtu. Útþensla ríkisvaldsins er síður en svo að minnka, eins
og berlega kom í ljós á dögunum
þegar fjórar nýjar ríkisstofnanir voru kynntar til leiks. Eitt það
besta sem ríkið gæti gert í endurreisninni er að stíga til baka og
minnka hlut sinn í atvinnulífinu.

Yst til hægri
og yst til vinstri
Efnahagsmál
Magnús Orri Schram
Alþingismaður

Þ

ar sem fjölmargt í endurreisn atvinnulífsins veltur á erlendu fjármagni og viðskiptatrausti til Íslendinga,
telja sumir stjórnmálamenn
að mikilvægt sé að leysa Icesave í anda þess tilboðs sem lá á
borðinu fyrir þjóðaratkvæði.
Fámennur hópur stjórnmálamanna er hins vegar á annarri skoðun, og virðist ónæmur fyrir nýlegum fréttum úr
atvinnulífinu.
Óvíst er um verkefni Orkuveitu Reykjavíkur enda lánshæfi hennar í ruslflokki þar
sem tafir á Icesave og óviss
aðgangur að erlendu lánsfé
veldur áhyggjum um getu fyrirtækisins til að standa í skilum (Mbl. 7. apríl). Seðlabankinn segir að með óleyst Icesave
verði meira atvinnuleysi, hærri
vextir, lægra gengi og meiri
niðurskurður (Vísir 17. mars).
Forstjóri Landsvirkjunar segir
Búðarhálsvirkjun þurfa erlent
fjármagn og við óleyst Icesave
fái fyrirtækið ekki fjármuni
á viðunandi kjörum til framkvæmda (Mbl. 11. mars). ASÍ
og SA segja að lausn Icesave
sé mikilvæg til þess að fyrirtæki fái fjármuni til atvinnu-

sköpunar og að óbreyttu verði
samdráttur mun meiri en ella
(Vísir 10. mars, RUV 25. feb.).
Fjölmargir háskólaprófessorar hafa lýst áhyggjum sínum
(Fbl. 4. mars og Mbl. 2. feb.) og
greiningarfyrirtækið Moody´s
segir tafir á lausn Icesave ógna
efnahagsbata á Íslandi og valda
stíflu í flæði fjármuna til landsins bæði frá opinberum aðilum
og einkaaðilum (Mbl. 7. apríl).
Tafir á Icesave hafi þannig
valdið fjárhagslegum skakkaföllum, seinkað viðspyrnu
atvinnulífsins, minnkað trú
fjárfesta og valdið tjóni á brothættu sálarlífi þjóðarinnar. Þar
bera stjórnmálamenn yst til
vinstri og yst til hægri ábyrgð,
enda í bandalagi undir merkjum
blöndu af þjóðernishyggju og
andstöðu við heimskapítalismann. Þessi öfl leiða lýðskrumið
gegn Icesave og neita að horfast
í augu við staðreyndir.
Að ræða Icesave er ekki fallið til vinsælda enda þjóðin orðin
langþreytt á málinu og enginn
kostur góður. En ég sé mig knúinn til þess enda málið mikilvægt fyrir íslenskt atvinnulíf. Hrunið varð ekki á vakt
núverandi þingmanna en það er
hörmulegt að horfa upp á skilningsskort þeirra gagnvart stöðu
atvinnulífsins. Kjörnir fulltrúar verða að horfast í augu við
afleiðingar gjörða sinna og
ganga til samninga. Icesave er
farið að valda meiri skaða en
nauðsynlegt er.

FRÁBÆRT VERÐ
Á PALLAEFNI!
Verð á efni í sólpall
Dæmi 1

15 m2 pallur á aðeins:

58.500 kr. á frostfrítt undirlag*
88.500 kr. með tvöfaldri grind og undirstöðum**
Dæmi 2

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

20 m2 pallur á aðeins:

78.000 kr. á frostfrítt undirlag*
118.000 kr. með tvöfaldri grind og undirstöðum**
Verð á m2:

3.900 kr. á frostfrítt undirlag*
5.900 kr. með tvöfaldri grind og undirstöðum**

* Verðdæmið miðast við efni í sólpall á frostfrítt undirlag og innheldur
gagnvarða furu 45 x 95 mm og 27 x 95 mm ásamt galvinseruðum saumi.
** Verðdæmið miðast við efni í sólpall með tvöfaldri grind og undirstöðum.
Innifalið er gagnvarin fura 45 x 95 mm, 27 x 95 mm og 45 x 145 mm,
galvinseraður saumur, þakásanker, kambsaumur, blikkhólkar og gataplötur.

Það er ódýrara að byggja sólpall en þig grunar
Leitið tilboða og ráðlegginga hjá sérfræðingum í timbursölum BYKO
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Til varnar golfíþróttinni
Íþróttir
Hörður Þorsteinsson
Framkvæmdastjóri Golfsambands Íslands

M

ikil umræða hefur verið
um þá ákvörðun borgarstjórnar að ganga til samninga
við Golfklúbb Reykjavíkur um
stækkun Korpúlfsstaðavallar.
Því miður hefur umræðan einkennst af neikvæðri umfjöllun um golfíþróttina, að golf sé
lúxusíþrótt og fleira í þeim dúr.
En lítum á nokkrar staðreyndir. Golfsamband Íslands er
næst fjölmennasta sérsamband
á Íslandi með rúmlega 16 þúsund skráða félaga og samkvæmt
könnun sem Capacent gerði
fyrir GSÍ fóru tæplega 40 þúsund Íslendingar í golf 5 sinnum
eða oftar á síðasta ári. Þá hefur
komið fram í umræðunni að um
300 þúsund heimsóknir voru á
golfvelli Golfklúbbs Reykjavíkur
á árinu 2009.
Golf er almenningsíþrótt
hér á landi og þeir sem spila
golf eru þverskurður af okkar
samfélagi. Á golfvellinum spila
iðnaðarmenn við hlið atvinnurekenda og börn með foreldrum
sínum. Undanfarin 15 ár hefur
mikil viðhorfsbreyting orðið
til golfíþróttarinnar og börn og
unglingar fengið meiri áhuga á
íþróttinni en áður. Í áðurnefndri
könnun Capacent sögðu 50%
af þeim börnum og ungmennum á aldrinum 12-20 ára sem
spurð voru að þau hefðu áhuga
á golfíþróttinni, annaðhvort sem
iðkendur eða hafa áhuga á að
kynnast íþróttinni nánar.

Þeir sem verið hafa í forystu
fyrir golfklúbba landsins hafa
reynt að stilla gjöldum í hóf og
sýna aðhald og skynsemi í rekstri
og þannig haldið félagsgjöldum
í lágmarki. Þá hafa golfklúbbarnir haft félagsgjöld barna og
ungmenna í hófi og við lauslega
könnun á kostnaði við almenna
íþróttaiðkun þá er líklega hvað
ódýrast að leyfa barni að æfa
golfíþróttina af öllum þeim
möguleikum sem í boði eru.
Íslenskir golfvellir hafa miklu
sérstöðu hvað varðar landslag og
náttúrufar og hefur golfhreyfingin undanfarið unnið að því að
markaðsetja íslenska golfvelli
á erlendum mörkuðum. Fulltrúar frá Samtökum golfferða-

Það er alkunna að í kreppu leitar fólk inn á við, ferðalög dragast
saman og fjölskyldan leitast við
að nýta þann aukna frítíma sem
verður með minnkandi atvinnumöguleikum. Golfklúbbarnir á
Íslandi fundu greinilega fyrir
þessari þörf síðastliðið sumar
því algjör sprenging varð í heimsóknum á golfvelli landsins og
sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. GR var langt frá því að
geta annað þeirri eftirspurn sem
varð á golfvöllum klúbbsins, þrátt
fyrir að klúbburinn hafi reynt að
auka möguleika sinna félaga á að
stunda íþróttina með því að gera
samninga við ýmsa golfklúbba í
nágrenni borgarinnar.
Golfvellir landsins eru nú

Því miður hefur umræðan
einkennst af neikvæðri umfjöllun um golfíþróttina, að
golf sé lúxusíþrótt og fleira í
þeim dúr.
skrifstofa voru hér á landi síðasta sumar og tóku út flesta 18
holu golfvelli landsins. Það var
mat þessara aðila að við ættum
mikla möguleika á að fá fjölda
kylfinga til landsins til að upplifa þá sérstöðu sem hér væri að
finna. Í því samhengi er að sjálfsögðu verið að stefna að því að
auka gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu og stuðla að nýsköpun
í atvinnulífinu.

óðum að taka á sig lit sumars og
kylfingar landsins iða í skinninu eftir því að komast út. Það
er von okkar kylfinga að þrátt
fyrir kreppu hættum við ekki að
byggja hér betra samfélag og leita
leiða til að auka lífsgæði þeirra
sem hér búa. Við erum sannfærðir um að því fleiri golfvellir sem
byggðir verða, því meiri sparnaður verður í samfélaginu á öðrum
sviðum.
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Allra síð
tilboð!

ASÍ: Icesave er
stóriðjustefna
Efnahagsmál
Ögmundur Jónasson
Alþingismaður

T

veir va li nkunnir menn
skrifa greinar á sömu opnuna í Fréttablaðinu í dag. Svavar
Gestsson notar innsæi sitt til
að halda því fram að þúsundir Íslendinga séu atvinnulausir
vegna tafa á Icesave samningnum, einkum vegna of hás vaxtastigs. Hann leiðir að því líkum
að vextir væru lægri og gengið hærra ef við hefðum tekið
á okkur tugi milljarða aukalega í erlendum skuldbindingum. Það þarf hrausta menn og
fróða til að halda slíku fram en
slíkt mun hvorki mögulegt að
sanna né afsanna. Hann vísar
í vísindamennina hjá Moody´s
sér til stuðnings, en rannsóknir þeirra hafa sýnt að horfur á
Íslandi eru ekki lengur „stöðugar“ heldur „neikvæðar“. Óskandi
væri að fjölmiðlar væru duglegri
að upplýsa okkur nánar um mat
Moody´s og annarra ámóta álitsgjafa; fara í saumana á staðhæfingum þeirra og því sem að baki
þeim býr. Þannig hlýtur það að
teljast athyglisvert að Moody´s
telur líklegt að Icesave málið
klárist, með betri kjörum fyrir
Ísland en áður var samið um. Þá
verði horfum breytt aftur í stöðugar þar sem Norðurlandaþjóðirnar munu þá opna aftur fyrir
lán sín. Ef Moody’s telur þetta
vera líklega niðurstöðu, af hverju
eru þá horfurnar neikvæðar?
Ólafur Darri hjá Alþýðusambandi Íslands ljóstrar því upp
að töf á Icesave valdi fyrst og
fremst töfum á stóriðju. Þannig

að samhengið er nú að verða
öllum ljóst. Það er ekki aðeins
samhengi á milli Icesave og
AGS, heldur einnig á milli Icesave og stóriðjustefnunnar. Alla
vega í huga ASÍ. Það mun hins
vegar vera staðreynd að það er
ekki meirihluti meðal þjóðarinnar fyrir áframhaldandi stóriðjustefnu. „Töf“ á Icesave ætti ekki
að vera andstæðingum stóriðju
og innflutnings á kínverskum
verkamönnum áhyggjuefni.
Enginn hefur nokkurn tímann haldið því fram að Icesave
hafi verið Íslendingum til góðs.
Icesave hefur þegar valdið okkur
búsifjum og kemur til með að
gera það hvernig sem það fer.
Hversu miklar þessar búsifjar
verða ræðst af endanlegri niðurstöðu. Nú deila menn fyrst og
fremst að það hvaða afleiðingar „tafirnar“ hafi haft. Ég tel að
það verði ekki hrakið að töf á frágangi á Icesave hafi á ýmsa lund
bætt okkar stöðu. Í fyrsta lagi
horfum við fram á miklu lægri
greiðslur úr vösum íslenskra
skattborgara í framtíðinni. Í öðru
lagi tel ég það hafa verið þjóðinni til góðs að spyrna við fótum
gegn því ofríki sem við höfum
verið beitt í þessu máli. Þar hafa
margir lagt hönd á plóginn – allir
þeir sem þokað hafa þessu máli
áfram stig af stigi, af einni syllu
á aðra eiga þakkir skyldar. Þegar
upp verður staðið og málið gert
upp í sögulegu samhengi munu
menn líta á Icesave sem langvinna baráttu – sjálfstæðisbaráttu – þar sem Íslendingum tókst
smám saman að reisa sig á fætur
og rétta sinn hlut. Hygg ég að
innbyrðis karp og fordæmingar
manna hver í annars garð muni
þá taka á sig allt aðra og mildari
mynd en þá sem nú blasir við á
umræðuvettvangi dagsins.

r sér
æ
b
á
r
f
-

Tryggjum jafnrétti á Nýja Íslandi
Jafnréttismál
Svala Norðdahl

í vor
Barcelona

22. apríl (Sumardagurinn fyrsti)
Sértilboð - frá kr. 59.900 – flugsæti
Flug & gisting í 4 nætur
Barcelona Sants

kr. 79.900

Prag
22. apríl (Sumardagurinn fyrsti)
Sértilboð - frá kr. 59.900 – flugsæti
Flug & gisting í 3 nætur
Hotel Top

kr. 69.900

Búdapest
22. og 29. apríl
Sértilboð - frá kr. 59.900 – flugsæti
Flug & gisting í 4 nætur
Hotel Marmara

kr. 74.700
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.
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Fulltrúi í afmælisnefnd
SFR

H

vert hefur okkur miðað
með launajafnréttið, hvar
erum við stödd og hvert ætlum
við að stefna? Við Íslendingar
áttum fyrst þjóða konu í embætti forseta lýðveldisins, eigum
núna konu á stóli forsætisráðherra og aldrei fyrr hafa fleiri
konur gegnt ráðherraembætti
í ríkisstjórn Íslands en einmitt nú. Margt hefur áunnist í jafnréttismálum á undanförnum árum. Konur hafa
menntast sem aldrei fyrr, þeim
hefur fjölgað í stjórnum, nefndum og ráðum, þó það mætti
ganga hraðar. Í raun er löngu
orðið tímabært að setja lög um
jafnt hlutfall kvenna og karla
í stjórnum stofnana og fyrirtækja. En ennþá hefur okkur
ekki tekist að útrýma launamun
kynjanna.
Nú þegar allt samfélagið
gengur í gegnum enduruppbyggingu í kjölfar eyðileggingar gráðugra fjármáladólga
megum við ekki sofna á verðinum. Á þessum krepputímum
verðum við öll að halda vöku
okkar, snúa bökum saman og
passa upp á að konur verði
ekki frystar úti. Niðurskurðaraðgerðir rí kisstjór nari nnar, sameining og tilfærsla
stofnana, eru nú að koma fram

af fullum þunga og þá ber
okkur að standa vörð um að
aðgerðirnar komi ekki harðar
niður á störfum og launakjörum kvenna en karla, og halda
áfram baráttunni gegn launamun kynjanna.
Þessa dagana stendur SFR
stéttarfélag fyrir ráðstefnuröð á landsvísu um jafna stöðu
kynjanna og er það framlag
félagsins til jafnréttismála í
tilefni af 70 ára afmæli SFR.
Framúrskarandi fyrirlesarar
hafa lagt ráðstefnuröðinni lið
og fjalla um jafna stöðu kynjanna frá mörgum sjónarhornum. Markmiðið með ráðstefnunum er að varpa mögulega
nýju eða að minnsta kosti öðru
ljósi á umræðuna um jafnréttismál og fá fleiri til að koma að
umræðunni.
Fyrsta ráðstefnan var haldin
á Akureyri á alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars
sl. Næsta ráðstefna er á Egilsstöðum, Hótel Héraði, 14. ágúst
kl. 11.30 og hvet ég sem flesta
til að skrá sig, mæta og taka
þátt í umræðunni. Þar verður m.a. rætt um kynjamyndir á vinnumarkaði , karlrembur og kvenrembur. Ráðstefnan
er öllum opin og þátttakendum
að kostnaðarlausu. Allar nánari upplýsingar og skráning á
www.sfr.is.
Nýtt Ísland má ekki verða
spegilmynd þess gamla, þá er
allt til einskis unnið. Berum
virðingu hvert fyrir öðru og
göngum hlið við hlið til betri
framtíðar.

Gólfefni á góðu verði
– fyrir alla alltaf!
Gólfflísar margir litir 33,3 x 33,3cm

1.650 kr. m

2

Granít grátt 45,7x45,7cm

Vegg, Princess, svört eða hvít, 20x45cm

4.390 kr. m

2.790 kr. m

2

2

Vegg, hvít/grá, 10x10cm

2.390kr. m

2

Veggflís, hvít glans 25x40cm

2.290 kr. m

2

Gólf, steingrá, 50x50cm

Gólf, Tibet, svört, 50x50cm

3.490 kr. m

3.690 kr. m

2

2

Vegg / gólfflísar, ljósgrá, beige og brún yrjótt 15x15cm

2.290 kr. m

2

Veggflís, hvít glans 15x15cm

Vegg, ljósgrá/hvít, 20x20cm

Gólf, Regina, brún 33,3x33,3cm

1.690 kr. m

1.890kr. m

2.390 kr. m

2

2

Martinelli, 3 stafa Eik Natur 2200x189x14 mm

Comfort line plastparket, Beiki 121,5x194 mm

Comfort line plastparket, Eik 121,5x194 mm

3.890 kr. m

1.595 kr. m

1.595 kr. m

2

2

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 9-16
Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50.

2

2

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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ÖNNUM KAFIN Vigdís Finnbogadóttir á skrifstofunni á heimili sínu þar sem hún sinnir verkefnum dagsins, svarar pósti og undirbýr þau verkefni sem eru í farvatninu hverju sinni. Hún hefur einnig skrifstofuaðstöðu í
stofnuninni sem er við hana kennd en þangað fer hún iðulega.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekki benda mér á helga steininn
„Ég hef lært margt um mannlegar tilfinningar á ævinni,“ segir Vigdís Finnbogadóttir sem fagnar stórafmæli í næstu viku.
Við getum stýrt gleðinni og reiðin bitnar mest á þeim sem er reiður, segir forsetinn fyrrverandi. Sigríður Björg Tómasdóttir hitti
Vigdísi og ræddi við hana um íslenskt mál og erlend tungumál, viðfangsefni líðandi stundar og framtíðarsýn.

V

igdís tekur á móti
blaðamanni á heimili sínu við Aragötu.
Það er hlýlegt og
fallegt heimili vinnandi konu, bækur og
pappírar bera því vitni að sú sem
hér býr er önnum kafin.
Forsetinn fyrrverandi hefur
líka í nógu að snúast, hún er velgjörðarsendiherra tungumála hjá
UNESCO, Menningarmálastofnun
Sameinuðu þjóðanna, hún hefur
nýverið tekið sæti í nýrri nefnd
UNESCO sem stuðla á að skilningi
milli menningarsvæða, hún fylgist náið með starfinu sem unnið er
á stofnun Vigdísar Finnbogadóttur við Háskóla Íslands, hún ferðast um heiminn og heldur erindi á
ráðstefnum. Skyldi vera til dæmigerður dagur hjá Vigdísi Finnbogadóttur um þessar mundir?
„Ja, hvernig á ég að lýsa honum,
ég reyni að hafa hann skemmtileg-

an,“ segir Vigdís og hlær við. „Ég
iðka Qi gong þrisvar í viku hjá
Gunnari Eyjólfssyni og félögum.
Svo afgreiði ég póst, ég fæ mikið
af pósti og reyni að sinna honum.
Ég vinn talsvert hérna heima en
hef líka aðstöðu í stofnuninni og
er í miklu sambandi við hana.
Ætli ég megi ekki teljast drjúgur
liðsmaður hennar. Ég er auðvitað ekki fræðimaður en nýtist vel
til að koma á ýmsum samböndum.
Stundum þegar koma erlendir
gestir tökum við á móti þeim hér á
heimilinu enda gott að taka á móti
gestum hér.“

Tungumál lykill að heiminum
Rannsóknir á erlendum tungumálum heyra undir stofnunina sem
ber nafn Vigdísar, en hún hefur
lengi haft mikinn áhuga á tungumálum og áhuginn er ekki að dala.
„Ég heyrði serbó-króatísku í morgun í Melabúðinni, ég þekkti ekki

GLÆSILEG OG RAUNSÆ FRAMTÍÐARSÝN
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum er rannsóknarstofnun fræðimanna í erlendum tungumálum, bókmenntum og málvísindum innan hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Unnið er að því að reisa
byggingu sem hýsa myndi starfsemi stofnunarinnar þar á meðal alþjóða
tungumálastofnun sem áreiðanlega mun gera garðinn frægan.
Byggingunni hefur verið ætlaður staður austan við Háskólabíó en
háskólinn hefur samþykkt að leggja fé til verksins auk lóðarinnar takist
að fjármagna það að öðru leyti. „Þetta er glæsileg framtíðarsýn og það er
vegna þess að hún er raunsæ. Mér þykir svo vænt um að hún verður í nábýli
við hús íslenskra fræða. Þessar stofnanir munu saman geta lyft grettistaki og
skapað ótal ný tækifæri til þekkingar á sviði tungumála og menningar,“ segir
Vigdís sem segist hafa séð svo marga drauma verða að veruleika að hún trúi
því að þessi verði það. „Borgarleikhúsið virtist fjarlægur draumur lengi vel
en reis á endanum,“ segir Vigdís sem efast ekki um að þessar áætlanir verði
með samstilltu átaki að veruleika.
Hægt er að fræðast um nánar um verkefnið og stofnun Vigdísar Finnbogadóttur á vefsíðunni www.vigdis.hi.is.

Íslenskan stendur traust og sterk
en hún þarf að vera stöðugt á
varðbergi til að glata ekki ríkidæmi sínu
tungumálið og var nánast komin
með höfuðið ofan í frystinn til að
heyra betur í fólkinu sem þar var
að tala saman. Ég endaði á því að
spyrja þau hvaða tungumál þau
væru að tala og það var þá serbókróatíska.“
Vigdís segir afar mikilvægt að
efla þekkingu Íslendinga á erlendum tungumálum, þau séu lykillinn
að heiminum, fólki og menningu.
„Þau eru lykillinn okkar að því
að skilja heiminn. Það er reyndar sorglegt að enskan skuli vera
hér eins allsráðandi og hún er
sem skýrist af því að hún er það
tungumál sem mestmegnis heyrist í bíómyndum og sjónvarpsþáttum. Norðurlandamálin eru
okkur til dæmis afar mikilvæg og
krakkar eru ekki nógu duglegir að
læra þau. Þau byrja að læra þau
of seint,“ segir Vigdís sem þykir
miður að Norðurlandabúar noti
ensku í samskiptum sín á milli í
stað Norðurlandamálanna.

Bestu vinirnir á Norðurlöndum
„Ég er að fara að halda erindi á
ráðstefnu í Kaupmannahöfn um
aukinn skilning milli Norðurlandatungumálanna, dönsku, sænsku og
norsku. Íslendingar verða þar og
eiga þar erindi enda verðum við
að vera vakandi fyrir því að læra
þessi tungumál. Við eigum hvergi

betri vini en á Norðurlöndum,
við erum ein af þeim, ekki síst af
því að við berum það lán að hafa
geymt arfinn, grunntungumálið og
sögurnar,“ segir Vigdís. „Og ekki
þarf að nefna það að þekking á
tungumálum er samofin þekkingu
á menningu.“
Vigdís hefur séð það vel í starfi
sínu sem velgjörðarsendiherra
tungumála hvernig hætta er á því
að þekking glatist ef tungumál
tapast. „Ef tungumál hverfur þá
hverfur þekking á umhverfinu.
Til eru dæmi um tungumál sem
fela í sér þekkingu til dæmis á því
hvernig binda á jarðveg í fjallshlíðum til dæmis í Suður-Ameríku, sem vörn gegn aurskriðum.
Hættan er sú ef að þessi tungumál
deyja út þá hverfi þekkingin í senn
á menningu og umhverfi.
Víða um heim eru mörg hundruð undurfalleg tungumál sem eru
í hættu. Það er nokkur kaldhæðni
að opinberu tungumálin sem börn
læra af bókum í skólum verða
þannig til þess að þau tapa smátt
og smátt sínu eigin máli. Þau koma
heim og geta illa talað við afa og
ömmu. Síðan hverfur elsta kynslóðin og með henni tungumálin,
sögur og fróðleikur.“
Um 6.800 tungumál eru í heiminum að talið er og þar af er um
helmingurinn í hættu. Vigdís segir

UNESCO leggja baráttunni gegn
fækkun tungumála lið til dæmis
með því að hjálpa til við skrásetningu tungumálanna, og með því að
vekja athygli stjórnvalda í ýmsum
löndum á menningarverðmæti
allra þessara fjölda tungumála
hvers og eins.

Þarf að passa íslenskuna
Íslenskan er til allrar hamingju
ekki tungumál í hættu, en það þarf
að passa hana, segir Vigdís.
„Íslenskan stendur traust og
sterk en hún þarf að vera stöðugt
á varðbergi til að glata ekki ríkidæmi sínu. Orðatiltæki til dæmis
byggja svo mikið á atvinnuháttum fyrri tíma og það gerir það að
verkum að þau hverfa smátt og
smátt. Fyrst byrja menn að fara
rangt með því þeir skilja ekki orðatiltækin og þau brenglast og síðan
er hætta á því að þau hverfi.
Öll tungumál þróast, en við
stöndum andspænis því að íslenskan verði miklu fátækari. Aftur á
móti eigum við svo frábæra rithöfunda í samtíðinni sem skrifa svo
fallega íslensku, koma hugsunum
sínum og skáldskap svo frábærlega vel á þetta tungumál okkar
sem er okkur svo dýrmætt. Því
hef ég ekki eins miklar áhyggjur
og ég hefði ella.“
Merkingarlaus hæ og bæ
„En ég verð nú samt að minnast á
hæ hæ og bæ bæ, sem hafa enga
merkingu og eru slæm skipti fyrir
komdu sæll og blessaður á minn
fund. Svo er svo fallegt að segja
bara bless,“ segir Vigdís. Hún er
afar ánægð með að sendibréf sem
hún fékk nýlega frá tíu ára stúlku
á Hólmavík, Unu, þar sem hún
upplýsir að hún sé hætt að nota hæ
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og bæ og segir í þess í stað „vertu
margblessuð og sæl,“ og kveður
forsetann fyrrverandi með orðunum „vertu blessuð og lifðu lengi.“
„Þú sérð að bréfin sem ég fæ
eru mjög fjölbreytileg. Það er svo
gaman að fá svona sendibréf handritað. Tölvupóstur er gagnlegt
nútímafyrirbæri til að hafa gott
samband heimavið og til útlanda
og ég nota hann auðvitað mikið.
Því er ekki að neita að handskrift
er á undanhaldi. Að mínu mati ætti
að leggja áherslu á að efla skriftarkennslu, skrift er hin upprunalega tjáning hugans með hendinni
og henni er því miður ekki haldið
eins vel til haga og ætti að gera.
Að skrifa vel er mikilvægt.
Allir geta lent í þeim aðstæðum
að þurfa að handskrifa skilaboð
eða undirrita bréf. Ég hef oft sagt
við krakka að þau geti orðið ráðherrar og alþingismenn og verði
þá að geta skrifað vel nafnið sitt
og falleg orð í gestabækur eða við
ýmis tækifæri á kort sem fylgja
gjöfum,“ segir Vigdís.

15. apríl næstkomandi verður efnt til afmælisveislu í tilefni áttræðisafmælis
Vigdísar Finnbogadóttur. Hátíðin verður í Háskólabíói og eru allir velkomnir
þangað á meðan húsrúm leyfir. Þeim sem ekki eiga heimangengt verður
boðið að fylgjast með því hátíðinni verður bæði útvarpað og sjónvarpað
beint. Skemmtidagskrá til heiðurs Vigdísi hefst klukkan hálffimm en húsið
verður opnað klukkustund fyrr og verður boðið upp á veitingar.
Í tilefni afmælisins stendur stofnun Vigdísar Finnbogasdóttur einnig fyrir
alþjóðlegri ráðstefnu. Yfirskrift hennar er Varðveisla framtíðar: Sjálfbærni
tungumáls, menningar og náttúru. Hún samanstendur af lykilfyrirlesurum
ásamt samhliða málstofum þar sem fjallað verður um bókmenntir, menningu
og tungumál frá ýmsum sjónarhornum.
Meðal fyrirlesara verða: Martthi Athisaari, fyrrverandi forseti
Finnlands og friðarverðlaunahafi Nóbels, Irina Bokova, framkvæmdastjóri UNESCO, og Páll Skúlason prófessor og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu stofnunar Vigdísar
Finnbogadóttur vigdis.hi.is og á heimasíðu ráðstefnunnar: http://vefir.
hi.is/vigdisconference2010/
SKEMMTILEGT SENDIBRÉF Vigdísi berast fjölmörg bréf en sérlega ánægð var hún
með eitt frá Unu, tíu ára stúlku á Hólmavík: „Kæra Vigdís ég met það mikils að þú
ert kona og varst forseti Íslands. Konur eiga að vera sjálfstæðar … Ég ætlaði að segja
þér sérstaklega að ég er hætt að segja hæ og bæ. Nú segi ég vertu margblessuð og
sæl og vertu blessuð. Svo vertu blessuð og lifðu lengi,” segir meðal annars í bréfinu.

Hægt að stýra gleðinni
„Ég til dæmis hef lært margt um
mannlegar tilfinningar. Ég hef
lært að maður getur stýrt gleðinni eilítið sjálfur. Reiðin er til
að mynda fjandsamleg þeim sem
er reiður og bitnar mest á honum
sjálfum. Mig langar svo til þess að
styrkurinn felist í því hjá þessari
þjóð að stíga út fyrir reiðina og
horfa saman á það sem verðmætast er, að við skulum eiga þetta
land og vera frjáls þjóð í þessu
landi,“ segir Vigdís sem vonast til
þess að þjóðin geti stigið það skref
að viðurkenna að það sé mannlegur þroski að setja sig inn í málefni
og skoðanir annarra, virða þær og
að menn geti orðið sammála um að
vera ósammála.
„Sjáðu Frakka, þeir geta rætt
fram og aftur um sínar skoðanir, enda hafa þeir svo ríka heimspekilega hefð. Ég held að það
sé aðkallandi að taka aftur upp
ársnámið í „fílunni“, eitt ár af
heimspekikennslu i háskóla,
eins og var hér áður fyrr, eða þá
í menntaskóla. Það er afar mikils virði að átta sig á skoðunum
og hugmyndum – þá fyrst fer að
verða gaman að ræða, spjalla
og diskútera. Þarna koma líka
tungumálin inn, þekking á þeim
og menningarsögu annarra þjóða.
Við erum ekki ein í heiminum,“
segir Vigdís sem svo sannarlega
talar þar af reynslu.
Vigdís hefur farið víða og nokkur ferðalög eru á dagskránni á
næstunni. „Ég er þakklát fyrir að
hafa haldið svona góðri heilsu og
geta sinnt svona mörgum verkefnum,“ segir hún og segir alls ekki á
dagskrá að setjast í helgan stein á
næstunni. „Ég fæ þessa spurningu
öðru hverju en segi þá yfirleitt á
móti, hvar er þessi helgi steinn?
Ef þú sérð hann þá þarftu ekkert
benda mér á hann – ekki strax að
minnsta kosti.“
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Fjórum sinnum tuttugu ára
Í næstu viku er komið að tímamótum í lífi Vigdísar, hún verður
áttræð eða fjórum sinnum tuttugu
ára eins og hún segir sjálf. Í tilefni
dagsins, 15. apríl, verður hátíðardagskrá í Háskólabíói, þar sem
vinir og velunnarar ætla að troða
upp. „Ég er er djúpt snortin af því
vinarþeli að vinir mínir vilji halda
upp á afmælið með þessum hætti
og setja saman vandaða dagskrá,
sem ég veit reyndar ekki hver er
nema að það er búið að lofa mér
því að hún verði skemmtileg og
það verði engar ræður. Það hafa
alltaf verið óskráð lög hjá mér
að ræður skuli vera örstuttar og
bannað að bera lof á viðstadda,“
segir Vigdís sem hlakkar til
afmælisins og ekki síður áframhaldandi verkefna.
„Það er svo gaman þegar maður
lítur yfir farinn veg, hve raunverulega maður hefur lært mikið. Ekki
endilega með því að sitja endalaust
yfir bókum. Lærdómurinn felst í
því að skilja lífið út yfir bókina og
leggja saman alla þá reynslu sem
maður hefur orðið fyrir á lífsins vegi. Og þá er auðvitað næsta
spurning, hvað hefurðu lært kona
góð?,“ segir Vigdís og svarar
spurningunni óumbeðin.

„Hér leggjast allir á eitt við að
skila faglegri vinnu”...
Margrét Inga Guðnadóttir, viðskiptafræðingur á endurskoðunarsviði PwC

... „Starfið hjá PwC er bæði fjölbreytt og krefjandi. Sem viðskiptafræðingur á endurskoðunarsviði fæst ég aðallega við endurskoðun og aðra sérfræðiþjónustu fyrir stærri og smærri
fyrirtæki. Í þessu felast mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn. Ábyrgðin er
mikil en hér leggjast allir á eitt við að skila faglegri vinnu og það er sönn ánægja að sinna
viðskiptavinunum í svo öflugu teymi”.

PwC á sér rætur í íslensku viðskiptalífi frá 1924
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RANNSÓKNARNEFND ALÞINGIS Í henni sitja Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, Páll Hreinsson hæstaréttardómari og Sigríður Benediktsdóttir, kennari við Yale-háskólann í Bandaríkjunum.

Sannleikurinn kemur í ljós
Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið kemur út á mánudag. Sumir óttast hvítþvott en
aðrir vonast til að endurreisn samfélagsins geti loksins hafist af alvöru. Nefndarmenn sjálfir spöruðu
ekki stóru orðin. Björn Þór Sigbjörnsson pældi í störfum nefndarinnar og því sem búast má við.

Í

slenska þjóðin hefur líklega ekki beðið
með jafn mikilli eftirvæntingu eftir
nokkrum sköpuðum hlut og skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda
og orsakir falls bankanna.
Á fyrstu dögunum eftir hrunið í byrjun
október 2008 var farið að kalla eftir slíkri
rannsókn en það var hins vegar ekki fyrr en
undir lok nóvember sem frumvarp þar um
var lagt fram í þinginu. Að því stóðu formenn
allra flokka en forseti þingsins var fyrsti
flutningsmaður.
Meðferð frumvarpsins tók tvær vikur og
lög voru sett 12. desember. Nefndin var skipuð á næstsíðasta degi ársins 2008 og hóf hún
störf í byrjun árs 2009.
Markmið rannsóknarinnar var einfalt; að
leita sannleikans. Og til að svo mætti verða
fékk nefndin heimildir með lögum til að ljúka
upp öllum dyrum alls staðar, krefjast allra
mögulegra upplýsinga og kalla til viðtals eða
skýrslutöku hvern þann sem nefndinni hugnaðist. Enginn mátti eiga leyndarmál gagnvart
nefndinni; bankaleynd og þagnarskyldu var
aflétt.

Búist við miklu
Miklar væntingar eru gerðar til skýrslunnar og hafa nefndarmenn sjálfir ýtt undir
þær. Orð Páls Hreinssonar í Vikulokum
Ríkisútvarpsins í ágúst á síðasta ári um að
engin nefnd hefði þurft að færa þjóð sinni
eins slæmar fregnir og rannsóknarnefndin
vöktu vitaskuld athygli. Og þá ekki síður orð
Tryggva Gunnarssonar á blaðamannafundi í
janúar um að hann hefði oft verið gráti nær
yfir því sem hann hefði séð við störf sín. Á
sama fundi sagðist hann telja hyggilegt að frí
yrði gefið í samfélaginu í tvo eða þrjá daga
svo fólk gæti lesið skýrsluna.
Ljóst er líka að einstaka stjórnmálamenn
hafa alveg sérstakar væntingar til skýrslunnar. Þannig býst Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra til dæmis við að Sjálfstæðis-

flokkurinn fái það óþvegið. Orð hans í Silfri
Egils, daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
í mars, verða ekki skilin öðruvísi.
„Þú ert kjarkmikill sem formaður Sjálfstæðisflokksins að tala svona um ríkisstjórnina sem tók við þrotabúi ykkar. Við skulum
tala saman eftir viku þegar rannsóknarskýrsla Alþingis kemur fram,“ sagði Steingrímur við Bjarna Benediktsson, formann
Sjálfstæðisflokksins.

➜ TAFIRNAR
Eftir viku kemur skýrslan, sagði Steingrímur
J. Sigfússon 7. mars. Við þurftum að bíða
lengur. Upphaflega átti hún að koma út fyrir
1. nóvember. Hún er því að koma út næstum
hálfu ári eftir upphaflegan útgáfudag. Ljóst er að
hvorki stjórnmála- né nefndarmenn gerðu sér
almennilega grein fyrir umfangi verksins þegar
lagt var af stað. Athyglisvert er reyndar að síðast
í nóvember töldu nefndarmenn skýrsluna og
fylgigögn telja rúmlega þúsund blaðsíður. Nú
er hins vegar ljóst að hún verður rúmlega tvö
þúsund síður. Til viðbótar er svo skýrsla sérstaks
vinnuhóps um siðferði sem að líkindum verður
upp á 500 blaðsíður.

En við hverju má búast?
Fátt hefur fregnast af innihaldi skýrslunnar.
Þó er vitað að nefndin telur að tilteknir embættis- og stjórnmálamenn hafi gert mistök
eða vanrækt störf sín. Tólf slíkum gafst kostur á að lesa það sem um þá er skrifað og gera
við það athugasemdir.
Einnig er vitað að nefndin hefur í störfum
sínum rekist á ýmislegt sem hún telur varða

við lög. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins verða ríkissaksóknara afhentar
upplýsingar þar um í býtið á mánudag.

Bankarnir í fókus
Við rannsóknina var aflað ógrynni gagna,
ekki síst úr tölvukerfum bankanna. Það voru
jú þeir sem fóru á hausinn. Farið var yfir
hundrað stærstu lántakendur hvers banka um
sig og viðskipti þeirra greind í þaula. Skoðaðar voru afgreiðslur lánanna innan bankanna,
tryggingar, lánskjör, áhættumat, frágangur
skjala, hverjir komu að ákvörðunum um fyrirgreiðsluna og skilvirkni áhættustýringar.
Kannað var líka hvort tilteknir einstaklingar hafi notið óeðlilegrar fyrirgreiðslu í bönkunum. Í þeim hópi eru meðal annars alþingismenn, fjölmiðlamenn, opinberir starfsmenn,
hluthafar í bönkunum og starfsmenn þeirra.
Þá var sjónum beint að krosseignatengslum,
tilraunum til að hafa áhrif á verð hlutabréfa
í bönkunum og launagreiðslum, bónusum og
kaupréttum starfsmanna þeirra.
Niðurstaðan
Eins og áður sagði var markmið rannsóknarinnar að leita sannleikans um aðdraganda
og orsakir falls bankanna. Af lestri laga
um rannsóknina að dæma er ekki við því að
búast að einstaka menn í viðskiptalífinu verði
útmálaðir skúrkar í skýrslunni. Nefndin átti
enda fyrst og fremst að afla upplýsinga um
starfsemi fjármálafyrirtækja, gera úttekt á
lögum og reglum og leggja mat á eftirlit og
upplýsingagjöf. Einnig að leggja til breytingar á lögum og vinnubrögðum til að styrkja
stjórnsýsluna. Þá hefur þingið skipað sérstaka
nefnd til að fjalla um skýrsluna og móta tillögur að viðbrögðum þingsins við niðurstöðum
hennar.
En Tryggvi næstum grét og Páll sagði
fregnirnar slæmar og ríkissaksóknari fær
víst sitt.
Skýrslan fer á netið upp úr tíu á mánudag.

Nokkrar spurningar

Tekist á um hæfi Sigríðar
Rannsóknarnefndin komst ekki klakklaust frá störfum sínum og um tíma leit út
fyrir að Sigríður Benediktsdóttir þyrfti að
hverfa úr nefndinni. Í það minnsta þurftu
félagar hennar að taka sérstaka ákvörðun
um að hún væri hæf til áframhaldandi setu.
Áður höfðu þeir boðið henni að hætta.
Sigríður er kennari við Yale-háskólann í
Bandaríkjunum. Í apríl á síðasta ári veitti
hún skólablaði Yale viðtal um bankahrunið
á Íslandi og störf sín fyrir rannsóknarnefndina. Sagði hún meðal annars: „Ég er
miður mín yfir þessu hruni. Mér finnst
það vera afleiðing öfgakenndrar græðgi af
hálfu margra og glæfralegs andvaraleysis
þeirra stofnana sem báru ábyrgð á því að

hafa eftirlit með starfsgreininni og báru
ábyrgð á að tryggja fjármálalegan stöðugleika í landinu.“
Þessi ummæli taldi Jónas Fr. Jónsson,
fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins,
lýsa huglægri afstöðu Sigríðar, hún hefði
þegar gert upp hug sinn til hluta rannsóknarefnisins. Taldi Jónas í þessu ljósi ekki
tryggt að málefnaleg sjónarmið yrðu lögð
til grundvallar og að réttaröryggi þeirra
sem hagsmuni hefðu að réttri niðurstöðu
nefndarinnar væri ógnað.
Að athuguðu máli komust Páll og Tryggvi
að þeirri niðurstöðu að ummæli Sigríðar
hefðu verið almenn og hún því ekki gert sig
vanhæfa til frekari starfa.

Allar götur frá því að nefndin tók til starfa
hafa vaknað spurningar um hvort og þá
hvernig hún tekur á ýmsum álitamálum sem
ekki eru sérstaklega tilgreind í lögunum
um rannsóknina en kunna, með einum eða
öðrum hætti, að falla undir hana.
Meðal þess er þáttur forsetans í útrásinni.
Verða honum gerð skil? Verður fjallað um sölu
Búnaðarbankans og Landsbankans? Verður
vikið að fjárframlögum banka og annarra
fyrirtækja til stjórnmálaflokka og -manna?
Verður fjallað ítarlega um framgöngu fjölmiðla
á góðæristímanum og möguleg tengsl þeirra
við útrásarvíkinga? Nær athugunin til fræða- og
háskólasamfélagsins sem sumir telja að hafi
brugðist? Hafði alþjóðlega lausafjárkreppan jafn
mikil áhrif á íslensku bankana og sumir vilja
vera láta?
Nefndin verður að líkindum dæmd af því
sem hún rannsakar ekki, alveg eins og af því
sem hún rannsakar.

VÆNTINGARNAR
Vonandi tekið á landráðunum
„Ég óttast að skýrslunni megi líkja
við það sem Esóp sálugi sagði: Fjallið tók joðsótt og fæddist lítil mús,“
segir Davíð Scheving Thorsteinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri.
„En ég vona hins vegar að hún fletti
ofan af þeirri ormagryfju fjármálakerfisins sem var forsenda þess
gerviárangurs sem menn stærðu
sig af. Ég vona innilega að tekið sé
á árásinni á krónuna,
því árás nokkurra
siðblindra manna
á hana var árás á
íslensku þjóðina og
árás Íslendinga á
íslenska þjóð
eru landráð.“
Atburðirnir endurtaki sig ekki
„Ég hef þær væntingar að hið sanna
komi í ljós, hvernig í ósköpunum
þessi staða gat orðið á íslenskum
fjármálamarkaði. Það er það sem
við þurfum að fá að vita,“ segir Elín
Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.
„Ég vona auðvitað líka
að niðurstöðurnar
verði settar þannig
fram að hægt verði
að vinna úr þeim
svo að komið
verði í veg fyrir að
svona nokkuð
geti aftur
gerst.“
Feillinn liggur í sjálfu kerfinu
„Væntingarnar eru miklar en ekki er
annað að gera en að lesa skýrsluna
og sjá hvað stendur í henni,“ segir
Einar Már Guðmundsson rithöfundur. „Það má ekki gleymast að
nefndin var skipuð af hrunstjórninni
og hún rannsakar sjálfsagt vanrækslu manna í starfi og þvíumlíkt.
En málið er hins vegar miklu stærra
og feillinn liggur í sjálfu kerfinu.
Þegar hrunið varð
réðust til dæmis allir á
Jónas í FME. Talað var
eins og hann hefði
búið kerfið til en ég
held hins vegar
að kerfið
hafi búið
Jónas
til.“
Endurreisnin hefjist í framhaldinu
„Ég efast um að í skýrslunni verði
upplýsingar sem komi mönnum
algjörlega á óvart þótt allir séu að
bíða eftir að hinn stóri sannleikur komi í ljós,“ segir Aðalheiður
Héðinsdóttir, forstjóri Kaffitárs. „Við
vitum að ábyrgðin liggur víða og að
málið er ekki einfalt.
Ég vona að ekki verði
farið í hausaveiðar
og árásir á fólk í
kjölfar skýrslunnar
heldur einhendi
menn sér í að
hefja endurreisn samfélagsins
af krafti.“

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is
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HALLARBYLTING Sex Pistols ásamt McLaren undirrita plötusamning við hljómplötufyrirtækið A&M Records fyrir utan Buckingham-höllina

í London í mars árið 1977. A&M sleit samningnum innan við viku síðar, en áður hafði hljómplöturisinn EMI rekið sveitina eftir stutt
samstarf. Með fyrirframgreiðslur upp á tugi þúsunda punda frá þessum fyrirtækjum í vasanum voru meðlimir og umboðsmaður
Sex Pistols nefndir „ungir kaupsýslumenn ársins“ af virtu fjármálatímariti.
NORDICPHOTOS/GETTY
FÖTIN SKAPA PARIÐ

McClaren ásamt
ástkonu sinni
til fjölda ára,
fatahönnuðinum Vivienne
Westwood, og
fyrirsætum
árið 1985.

Rokksvindlarinn mikli allur
Malcolm McLaren, athafnamaður og umboðsmaður Sex
Pistols, lést á fimmtudaginn. Kjartan Guðmundsson leit stuttlega yfir feril mannsins sem hafði ýmist jákvæð eða neikvæð
áhrif á dægurmenninguna, allt eftir því hver er spurður.

M

alcolm McLaren lést á fimmtudag í Sviss, þar sem hann hafði
verið í meðferð við krabbameini
sem hann greindist með í október
síðastliðnum. Hann var 64 ára að
aldri.
Enginn vafi leikur á því að McLarens verður helst
minnst sem umboðsmanns ensku pönk-frumkvöðlanna í Sex Pistols, þótt deilt sé um hversu stórt
hlutverk McLaren lék í uppgangi og ekki síður falli
þeirrar sveitar, en líftími hennar var ekki langur
(ef frá er talin endurkoma sem flestir sanntrúaðir
pönkarar vilja gleyma sem fyrst) þótt áhrifanna gæti
enn. Sjálfur lét McLaren ávallt í það skína að hann
væri heilinn að baki pönkinu eins og það lagði sig
og kallaði feril Sex Pistols Rokksvindlið mikla, eins
og frægt er orðið. Margir voru honum þó ósammála
í því efni, ekki síst forsöngvarinn Johnny Rotten,
sem deildi harkalega á umboðsmanninn í ævisögu
sinni frá árinu 1993 og kallaði hann meðal annars
illgjarnasta mann í heimi.
Eitthvað hefur Rotten þó mildast í afstöðu sinni til
McLarens ef marka má yfirlýsingu sem söngvarinn
sendi frá sér í tilefni andlátsins. „Í mínum augum
var Malcolm alltaf skemmtilegur og ég vona að allir
muni það,“ ritaði sá rotni og bætti við að hann kæmi

til með að sakna fyrrum umboðsmanns síns.
Ferilskrá McLarens inniheldur þó
ýmislegt fleira en pönk og Sex Pistols.
Hann starfaði sem umboðsmaður fleiri
hljómsveita, fyrst The New York Dolls og
síðar Adam and the Ants og Bow Wow Wow
og gaf út nokkrar hljómplötur undir eigin
nafni. Þeirra á meðal eru Duck Rock frá 1983,
sem skartaði smáskífunni vinsælu Buffalo Gals
og margir telja að átt hafi stóran þátt í því að
vekja breska áheyrendur til vitundar um rapp
og hipphopp-tónlist (og sjálfur Eminem vísaði
til lagsins í smellinum Without Me), og Waltz
Darling frá 1989 sem naut nokkurra vinsælda.
Þá vakti áralangt samband McLarens við
fatahönnuðinn Vivienne Westwood ávallt mikla
athygli, en saman hönnuðu skötuhjúin mikið af
þeim fatnaði sem fyrstu pönkararnir klæddust
í árdaga. „Malcolm var afar heillandi, hæfileikaríkur og sérstakur maður. Ég varð mjög
sorgmædd þegar ég frétti af andláti hans,“ sagði
Westwood við breska fjölmiðla á fimmtudag.
McLaren verður jarðsettur í Highgate-kirkjugarðinum í Norður-London þar sem hann fæddist
og ólst upp.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Umdeildur morgunverður Bow Wow Wow

HIPP HOPP UM ALLA BLOKK McLaren ásamt meðlimum hipphopp-sveitarinnar The

ÏHA:CH@6H>6#>H6G>)..&*%($&%

World‘s Famous Supreme Team árið 1983. Saman gerðu þau lagið Buffalo Gals
vinsælt víða um heim.
NORDICPHOTOS/GETTY

Umslag hljómplötu Bow
Wow Wow, sem McLaren var
umboðsmaður fyrir, vakti gríðarlegar deilur og var kveikjan
að lögreglurannsókn Scotland
Yard þegar spurðist út að
söngkonan Annabella Lwin,
sem er nakin á umslaginu,
væri einungis fjórtán ára
gömul. McLaren á einnig að
hafa beðið einn hljómsveitarmeðlima að „hjálpa“ hinni
ólögráða Lwin að „losna við
meydóminn“.
Ljósmyndin er endursköpun á málverkinu
„Morgunverðurinn í skóginum“ eftir Manet.

Fermingargjöf
sem vex
— Framtíðarbók Arion banka
Framtíðarbók ,]TZY MLYVL 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.

Öll fermingarbörn sem leggja 25 þúsund kr.
eða meira inn á Framtíðarbók fá bol að eigin vali
úr versluninni Dogma.

LONDON McClaren fæddist

í Lundúnaborg árið 1946.
Faðir hans yfirgaf fjölskylduna
þegar McLaren var tveggja
ára gamall og sá amma hans
að miklu leyti um uppeldið á
drengnum. McClaren íhugaði
að bjóða sig fram til borgarstjóra í London árið 1999.

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

Hafðu samband
^|XT

#  L]TZYMLYVTT^
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Furðuverur landsins
Íbúar huliðsheima hafa birst Íslendingum í aldanna rás og gera enn. Anna Margrét Björnsson gluggaði í bókina Íslenskt vættatal
eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing og fann þar nokkra gamla og nýlegri íbúa landsins sem ekki fást staðfestir af Þjóðskránni.
Hallinkjammi

Fífudalsskrímsli

Eyjafjarðarskotta

Ógnarstórt og illa þefjandi sjóskrímsli sem sást í fjöru niður
af Fífudal í Arnarfirði.

Draugur sem hollenskir sjómenn sendu í hefndarskyni
fyrir að eyfirskar konur vildu
ekki þýðast þá. Átti Skotta að
kvelja og drepa allar konur í
Vaðlaþingi.

Mussuleggur
Drauga-Hallur Hallsson á Hellissandi
og Athaníus, sonur
Hnausa-Bjarna, vöktu
upp Kristján Jónsson
árið 1816 og sendu
konu sem ekki hafði
viljað giftast Halli.
Að lokum deyddi
draugurinn konuna
en tók þá að sækja
að Halli sjálfum sem
fannst síðar dauður
og beinbrotinn.
Draugur þessi var í
mussu með bera fótleggi og því kallaður
Mussuleggur.

Þóra
Sækona sem Jón
Sigurðsson á Dældarkoti dró á öngli
sínum við hólma
undan Súgandisey.
Hafði öngullinn
krækst í belti hinnar
gjafvaxta meyjar.

Villi gamli úr Esjunni
Villi gamli úr Esjunni nefnist barnafæla sem krökkum í Reykjavík á
fjórða áratug 20. aldar var sagt að
gæti komið og tekið þau ef þau
væru óþekk.

Semesúma

Stíflugjóli

Á Eyrarbakka var talað um hulduveru sem hafðist við uppi í rjáfri
milli baðhúslofts og þaks og var
kölluð Semesúma. Þar heyrðist
stundum skrjáf og svartir taumar
láku niður frá henni. Það var kallað
svarta mjólkin hennar.

Barnafæla í nánd við Ljósafossvirkjun í Soginu. Börn
voru vöruð við að koma mjög
nálægt vélunum og stíflunni
og til áréttingar var þeim sagt
að Stíflugjóli gæti tekið þau ef
þau hættu sér of langt.

DJÁKNINN Á MYRKÁ Djákninn á Myrká er ein frægasta

íslenska draugasagan og segir frá djákna einum að
Myrká í Eyjafirði. Nafns hans er ekki getið en hann átti
í tygjum við konu eina er Guðrún hét og kom hún frá
Bægisá. Hann drukknaði í ánni og draugur hans kom að
sækja hana og reyndi að draga hana með sér í gröfina.
Draugurinn ásótti Guðrúnu og varð hún aldrei heil á
geði eftir hremmingarnar.

SKEMMTILEGUR FRÓÐLEIKUR
Bíladelludraugar

➜ UM BÓKINA OG HÖFUNDINN

Geithálsdraugurinn í Mosfells sveit, Grákollstaðadraugur,
ættaður austan Ytri-Rangár, Kampholtsmóri úr Villingaholtshreppi og Stapadraugurinn svonefndi eru allir
þekktir fyrir bíladellu. Þeir vilja gjarnan taka sér far
með slíkum tækjum eða atast í þeim með ýmsum
hætti.

Tröllsleg frjósemi
Grýlu og Leppalúða þekkja flestir en þeim eru
eignuð ósköpin öll af börnum, fyrir utan hina
virtu jólasveina, þar á meðal eru:

Árni Björnsson er kunnur fyrir
yfirburða þekkingu sína á íslenskum þjóðháttum en bók hans um
íslenska vætti hefur verið ófáanleg
um árabil. Ritið hefur nú verið
endurútgefið með nýjum kortum,
skýringum og eftirmála höfundar.

Askur, Ausa, Bikkja, Bokki, Bolli, Botni, Bóla,
Brynki, Bútur, Böðvar, Dallur, Dáni, Djangi,
Dúðadurtur, Flaska, Gráni, Hnúta, Hnútur,
Hnyðja, Hnýfill, Höttur, Jón, Kleppur, Knútur,
Koppur, Kútur, Kyllir, Kyppa, Langleggur,
Láni, Lápur, Leiðindaskjóða, Leppatuska,
Leppur, Ljótur, Loðinn, Loki, Lúpa,
Mukka, Musull, Nafar, Nýpa, Nútur,
Næja, Poki, Pútur, Sighvatur,
Sigurður, Skotta, Skrápa, Skrápur,
Skreppur, Sláni, Sleggja, Sóla,
Stampur, Stefna, Stefnir, Stikill,
Strokkur, Strútur, Strympa, Stútur,
Surtla, Syrpa, Tafar, Taska, Típa,
Tæja, Völustallur, Þóra, Þrándur
og Þröstur.

Smalamaður hengdi sig í
beitarhúsum uppi á Sörlastaðadal
sunnan Seyðisfjarðar og var grafinn
í gilsbarmi fyrir ofan þau. Hann gekk
aftur með höfuð út á aðra öxl og
lafandi tungu og var því kallaður
Hallinkjammi.
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Í HUGARAFLI Auður Axelsdóttir, Marteinn Jakobsson, Helga og Baldvin, Hrannar Jónsson, Sigrún Viggósdóttir og Adda Sigurjónsdóttir starfa öll í Hugarafli.

Læknast af eigin fordómum
Í Hugarafli starfar fagfólk með fólki sem hefur átt við geðræn vandamál að stríða. Þar er
unnið á jafningjagrundvelli og áhersla lögð á að breyta sýn almennings á geðheilbrigði og
vinna gegn fordómum. Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi er einn stofnenda Hugarafls og fór hún
fyrir hópi fólks sem í sameiningu fræddi Þórunni Elísabetu Bogadóttur um starfsemina.

V

ið vildum breyta nálguninni á geðheilbrigðiskerfið í heild. Hafa áhrif
á kerfið, vinna gegn fordómum, minna á að hægt
sé að ná bata og vinna
að breyttri sýn almennings á geðheilbrigði,“ segir Auður Axelsdóttir iðjuþjálfi, einn stofnenda Hugarafls. Í
Hugarafli starfa saman einstaklingar
sem hafa átt við geðræn vandamál að
stríða, en eru í bata, og fagfólk. Skapast hefur mikil reynsla í félaginu,
dýrmæt reynsla að mati Auðar. „Með
þessu verða líka til fjölbreyttari valmöguleikar í geðheilbrigðiskerfinu
og með því að miðla reynslunni áfram
sköpum við verðmæti.“
Hópurinn fékk Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í síðasta mánuði í
flokknum Til atlögu gegn fordómum.

Unnið gegn fordómum
Eitt stærsta verkefni Hugarafls er
geðfræðsla. Geðfræðsluverkefninu er
ætlað að draga úr fordómum gagnvart
geðröskunum í efstu bekkjum grunnskóla og framhaldsskólum. Hrannar Jónsson hefur mikið unnið í verkefninu og segist finna að það dragi úr
fordómum. „Við erum að gera mikið
fyrir sýnileikann.“ Á síðasta skólaári var farið í á fimmta tug kynninga
í skólum. Tveir félagar úr Hugarafli
fara þá saman inn í bekki og segja frá
sinni reynslu í stutta stund en leggja
svo áherslu á umræður. „Við nýtum
reynslu þeirra sem til þekkja til að
hjálpa krökkunum að skilja og vita
hvert þeir eiga að leita.“
„Margir hér hafa sömu söguna að
segja, og við vitum að það eru miklir fordómar gagnvart geðsjúkdómum og þeim sem eiga við þá að stríða.

Þess vegna höfum við áhuga á því að
koma þessu fram í dagsljósið, tala um
hlutina,“ segir Hrannar. „Margir, til
dæmis ég, voru í mörg ár að veltast
einhvers staðar og sættu sig ekki
almennilega við að fá þann stimpil á
sig að vera með geðröskun. Fólk forðast oft í mörg ár að gera eitthvað í
málunum.“ Sigrún Viggósdóttir tekur
undir þetta. „Maður þarf fyrst að
læknast af fordómum gagnvart sjálfum sér. Þegar þú ert með fordóma
sjálfur getur þú ekki ætlast til þess að
aðrir séu fordómalausir.“

Hugsjónir og fræðsla
Hugaraflshópurinn hittist á fundum
tvisvar í viku og á þeim eru ákvarðanir teknar um það hvaða verkefni og
áherslur eru í gangi hverju sinni, og
hver sinnir hvaða hlutverki. „Þannig
að þetta er hugsjónahópur en líka samstarfshópur notenda og fagfólks. Við
vinnum í samstarfi við geðheilsumiðstöðina Geðheilsa eftirfylgd. Hingað
leitar fólk á eigin forsendum,“ segir
Auður. Hún segir mikilvægt að fólk
hafi hlutverk og geti tilheyrt hópi.
Í Hugarafli eru ýmsir afþreyingarhópar, til dæmis gönguhópur, tómstundahópur og menningarhópur. Þá
vinnur hópur að útgáfu bæklinga og
fræðsluefnis auk þess sem hópur er
starfræktur fyrir aðstandendur. „Í
tilveruhópi og batahorni gefst tækifæri til að ræða viðhorf og tilfinningar sem er nauðsynlegur liður í bataferli,“ segir hún. Sérstakur hópur er
starfræktur fyrir ungt fólk, Unghugar,
og að sögn Auðar stækkar hann jafnt
og þétt. „Við viljum gjarnan reyna
að grípa fólk sem fyrst og veita þann
stuðning sem hægt er til að fólk geti
haldið áfram.“

Félagið hefur einnig haldið námskeið og ráðstefnur auk þess sem farið
hefur verið í kynningar á geðdeildir.
Þá er sérstakt samherjaverkefni starfrækt, þar sem einstaklingar sem eru
lengra komnir í bataferlinu ræða við
þá sem styttra eru komnir.

Hafa áhrif á eigin bata
„Við lítum á geðsjúkdóma sem eitthvað flókið – marga samverkandi
þætti,“ segir Hrannar. „Þetta er ekki
bara líffræðilegt, heldur einnig vegna
þess að við verðum fyrir áföllum eða
missi, til dæmis. Við missum tímabundið tök á lífinu en getum náð valdinu aftur,“ bætir Auður við. Batamódelið sem unnið er eftir í Hugarafli
byggir meðal annars á þessu. „Það,
að við höfum ýmislegt að segja um
okkur og okkar bata. Þetta er undir
okkur sjálfum komið. Það er ekki einhver heilbrigðisstétt sem á að mata
okkur á öllu,“ segir Marteinn Jakobsson, sem mætir í Hugarafl á hverjum
degi. Hann segir það hafa gert mikið
fyrir sig, og undir það taka fleiri.
„Ég veit bara að eftir að ég fór að
koma hingað reglulega hefur batinn
minn farið upp á við. Ég segi alltaf
að það er rosalega gott að koma hingað þegar manni líður vel, en þetta er
eini staðurinn sem maður vill koma á
þegar manni líður illa. Mér finnst það
segja rosalega mikið,“ segir Adda Sigurjónsdóttir.
„Hér er mjög góður andi og við
notum sömu hugmyndafræðina í öllu,
valdeflinguna og batamódelið. Við
eflum trúna á því að það sé hægt að
ná bata, og á vonina. Þetta er fyrst og
fremst spurning um vonina, og það að
maður geti sjálfur verið áhrifavaldur.“

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Hlutu Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins
Hugarafl hlaut á dögunum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í
flokknum Til atlögu gegn fordómum.
Verðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhúsinu 19. mars síðastliðinn. Þar tók Hugaraflsfólk við verðlaununum úr hendi Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands.
Markmið Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins er að vekja
athygli á broti af því kærleiksríka starfi sem unnið er víða í
íslensku samfélagi.

Batamódelið og Daniel Fisher
Í Hugarafli er unnið eftir svokölluðu batamódeli Daniels Fisher,
en hann er bandarískur læknir sem sjálfur hefur glímt við
geðklofa.
„Batamódelið byggir mikið á því að það sé ekki aðeins ein
leið til bata, ein leið hentar ekki öllum. Það byggir líka á því að
efla sjálfstraustið, vera virkur í samfélaginu og finna sín bjarg-

ráð,“ segir Auður. Hún segir valdeflingu líka koma inn í þetta.
„Hún fléttast inn í batamódelið og byggir á að maður vinni í
bataferlinu á eigin forsendum, hafi valmöguleika, taki ákvarðanir sjálfur og vinni á jafningjagrunni.“
Dr. Daniel Fisher kemur til landsins í næsta mánuði og verður
með opinn fund á vegum Hugarafls hinn 15. maí.

AUÐUR AXELSDÓTTIR „Þetta er hugsjónahópur en líka samstarfshópur notenda og fagfólks,” segir Auður um Hugarafl.

Safnaðu þekkingu
Sæktu þér aukinn styrk
Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms.
Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi?

MENNING OG SJÁLFSRÆKT

NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

Alpujarras – Best geymda leyndarmál Spánar?

Vinnustofa í samningatækni - með Florence Kennedy

hefst 12. apríl

hefst 12. apríl

Marxísk heimspeki í samtímanum

Ég, verkefnastjórinn

hefst 12. apríl

hefst 14. apríl

Frá faldbúningum til nútímans: þjóðbúningaarfur Íslendinga

Ég, stjórnandinn – aukanámskeið

hefst 13. apríl

hefst 16. apríl

Gróður og grafir í Hólavallagarði

Breytingastjórnun – að leiða fólk í breytingum

hefst 15. apríl

haldið 20. apríl

Þúsund ára ríkið

STARFSÞRÓUN OG HÆFNI

hefst 15. apríl

Verkfærakista Google

Trjárækt á sumarhúsalóðum

hefst 21. apríl

haldið 19. apríl

„Þetta er auðvitað bilun!“: Pasta, typpi, sinnep og trúðar
haldið 19. apríl

Starfstengd siðfræði
haldið 27. apríl

LÖGFRÆÐI

Lög og réttur fyrir 50+
hefst 26. apríl

Fáðu krydd í tilveruna: Námskeið um ræktun kryddjurta

Nýjar reglur á sviði gjaldþrotaskiptaréttar
haldið 20. apríl

haldið 27. apríl

Legal English – The Practice of Law & Contracts

Sjálfsstyrkur fyrir konur og karla

hefst 4. maí

hefst 28. apríl

Samningagerð – Að tryggja eigin hagsmuni með samningum

Lagalegur réttur og andleg líðan fólks í skuldavanda

hefst 5. maí

haldið 28. apríl

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI OG ARKITEKTÚR

Tínsla og meðhöndlun íslenskra lækningajurta
haldið 29. apríl

Skelin og veran – samtal við samhengið

Rósir og rósarækt

hefst 12. maí

hefst 4. maí

ÍST 200:2006, Raflagnir bygginga

Ljósmyndun: Nútímamiðill með 170 ára sögu

hefst 17. maí

hefst 4. maí

HUGBÚNAÐUR

Vestfirðir – fjársjóður við hvert fótmál
hefst 10. maí

SQL fyrirspurnarmálið

Verkefnin í garðinum – almenn umhirða og viðhald

hefst 10. maí

haldið 10. maí

Programming WPF in Enterprise Applications

Safnhaugar í heimilsgörðum

hefst 10. maí

hefst 17. maí

TUNGUMÁL

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Efnaskipti og krabbamein - Eru krabbameinsfrumur sykurfíklar?

hefst 12. apríl

hefst 15. apríl

Spænska II

NÁMSKEIÐ FYRIR RÍKISSTARFSMENN

hefst 12. apríl

Stjórnsýslu- og upplýsingalög

hefst 27. apríl

Ítalska II

hefst 15. apríl

525 4444
endurmenntun.is
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BLOGGAR EKKI OG LES EKKI BLOGG Bragi Ólafsson rithöfundur kannaðist ekki við Láru Björgu Björnsdóttur áður en hann settist með henni á rökstóla. Það afsakaði hann með því að hann læsi sjaldan blogg. Ekki þótti Láru, sem
það góð ástæða, enda væru pistlarnir pistlar en alls ekki blogg.

Golf fer illa með góðan göngutúr
Lára Björg Björnsdóttir hefur aldrei séð leikrit eftir Braga Ólafsson, enda forðast hún leikhús eins og pestina sjálfa. Það þykir Braga sjálfum að mörgu leyti skiljanlegt, enda átti hann lengi við þann vanda að stríða að sofna alltaf í leikhúsi. Hólmfríður
Helga Sigurðardóttir komst að því að rökstólapar vikunnar er sammála um margt. Svo sem að sumarið sé ofmetinn árstími og að
stækkun golfvallar ætti að færa langt aftur á forgangslista borgarinnar.

Á RÖKSTÓLUM
Byrjum á byrjuninni! Hvað vitið
þið hvort um annað?
Lára Björg: Ég veit bara hver þú
ert af því þú ert frægur! Ég vissi
að þú hefðir verið í Sykurmolunum, værir rithöfundur og viðriðinn leikhúsið, allt án þess að gúggla
þig.
Bragi: Ég reyndar verð að viðurkenna að ég þekkti ekki Láru, enda
les ég ekki mikið blogg.
Lára: Þetta eru sko pistlar, ekki
blogg!
Bragi: En svo fór ég í röntgenmyndatöku klukkan átta í morgun
og tók upp Vikuna á meðan ég beið.
Þá var viðtal við þig það fyrsta sem
ég sá þar!
Lára: Varstu ekki feginn?
Bragi: Jú, og mér fannst svo gaman
að lesa að þú þolir ekki leikhús! Ég
þoli reyndar leikhúsið alveg, en ég
skildi þig samt svo vel.
Lára: Það er samt ekki það að mér
þyki leikhús asnaleg. Mér líður
bara svo illa í leikhúsi. Ég hef
meira að segja kastað upp á bílaplaninu fyrir sýningu. Ég fæ bara
kvíðakast.

Bragi: Ég átti lengi svo erfitt með
leikhús því ég varð alltaf svo syfjaður. Ég fór einu sinni með ungan
son minn á Kardimommubæinn á
sunnudagseftirmiðdegi og steinsofnaði.
Lára: Já, já, það eru kvíðaviðbrögð
líka.
Bragi: Heldurðu það? Samkvæmt
því hefði ég átt að sofa í gegnum
eigin frumsýningar.

Ofmetni árstíminn
Þetta minnir á annað sem er eiginlega enn óvinsælla að segja en
að manni leiðist leikhús. Að sumarið sé stórlega ofmetið, eins og
Lára segir í einum pistla sinna
með þeim skemmtilega titli „taktu
þetta sumar og troddu því …“
Lára: Ókei, ég er kannski stundum aðeins að ýkja. Auðvitað nenni
ég alveg að sitja úti á palli í sól og
grilla. En ég er samt meiri vetrarkona. Mér finnst vorið líka alltaf
svo langt og eilíf bið eftir sumri
sem kemur svo – aldrei! Ég væri
alveg til í að hafa sumar í mánuð á
Spáni, restina af árinu bara vetur
á Íslandi. Mér finnst myrkrið bara
fínt og alls ekkert þrúgandi.
Bragi: Ég er svolítið sammála
þessu. Sumarið er stórlega ofmet-

inn árstími! En vorið er erfiðasti
tíminn fyrir inniveru, þegar sólin
er svona lágt á lofti en það er samt
of kalt til að vera úti. Eiginlega
finnst mér best þegar september byrjar aftur, þá byrja ég alltaf
að finna lyktina af rauðu epli og
skólatösku úr leðri. Þá hefst líka
allt aftur og lifnar við, þó það sé
dálítið mótsagnakennt.
Lára: Þá fer rútínan í gang. Ég er
alltaf svolítið fyrir rútínu.
Bragi: Já, mér líkar vel við hana af
því ég þarf á henni að halda.

Hraunað yfir fréttirnar
Hvað segið þið annars um eldgosið? Eruð þið búin að fara að skoða
það eða eruð þið búin að fá nóg af
fréttum af því?
Bragi: Ég held að fólk sé almennt
afskaplega ánægt með þetta gos,
það hraunar alveg yfir margt annað
sem fólk er orðið þreytt á í fréttunum, í bókstaflegri merkingu.
Lára Björg: Já, en hvað varð um
allar hinar fréttirnar? Er ekkert
að gerast lengur? Reyndar held
ég að þjóðin þurfi oft eins og einn
jarðskjálfta til að hvíla sig á hinum
fréttunum. En þegar eitthvað svona
gerist er eins og ekkert annað komist að.

Bragi: Hefur Séð og heyrt ekkert
farið á staðinn?
Lára: Sáust leiðast við gosstöðvarnar! Sjáið myndirnar!
Bragi: Við fórum í Fljótshlíðina og
horfðum á gosið í gegnum kíki. Það
var mjög fallegt. En það kom mér
á óvart að þangað voru ekki komnir neinir pylsusalar, fólk að selja
stuttermaboli með gosmyndum og
svoleiðis.
Lára: Fannst þér það vanta?
Bragi: Það hefði komið sér vel að

geta fengið sér pylsu með bjórnum.
Lára: Mig langar rosalega að fara
að gosstöðvunum. En ég bara þori
það ekki fyrir mitt litla líf.

Golfvöllur út úr kú
Hvað finnst ykkur um golfvöllinn
sem Reykjavíkurborg ætlar að setja
230 milljónir í?
Lára: Ég tek þessum 230 milljónum
mjög persónulega. Sem móðir barns
með sérþarfir finnst mér þetta út í

„Síðustu” Braga
Síðasta ferðalagið sem þú lagðir upp í: Ég fór í Fljótshlíðina með vinum og
tveimur útlendingum. Mjög líklega ógleymanlegt að horfa á eldgosið úr fjarska,
þótt fullsnemmt sé að dæma um það núna. Útlendingarnir voru mjög ánægðir,
ekki síst með að sjá norðurljós á leiðinni til baka.
Síðasta klúðrið sem þú lentir í: Fór með yngri dóttur mína í Smáralind,
Kópavogi.
Síðasta bókin sem þú last: Ég les alltaf tvær eða fleiri í einu: Our times, The
age of Elizabeth II eftir A.N. Wilson, og Síðustu dagar móður minnar eftir Sölva
Björn Sigurðsson.
Síðasta manneskjan sem þú rabbaðir við: Fyrir utan fólk á heimilinu, þá var
það afgreiðslukona í búð í Smáralind.
Síðasta lagið sem lagðist á heilann á þér: Nights on Broadway með Bee
Gees. Ég setti það í spilarann til að losa úr höfðinu agalegt lag með Leonard
Cohen sem ég heyrði óvart í útvarpinu og þori ekki að nefna af hættu við að fá
það aftur á heilann.
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DRAMATÍKIN VIÐ DÓNÁ
Þormóður Dagsson
baðar sig í mikilleik fortíðarinnar í Búdapest (og
í baðhúsi) og bregður sér
í pönkarapartí.

ortíðin öskrar á mann í
Búdapest. Þangað kom ég
árið 2007 til að prufukeyra
bíl fyrir íslenskan prentmiðil – eitt af því sem maður gerði
árið 2007. En hvað um það, fortíðin öskrar á mann í Búdapest. Af
byggingunum að dæma er augljóst að borgin hefur sinnt ólíkum

F

hlutverkum í gegnum tíðina.
Glæsileikinn er alltumlykjandi og
drýpur af mikilfenglegum höllum,
brúm og eiginlega hverju sem er.
Meira að segja neðanjarðarlestastöðvarnar, sem tilheyra næstelsta neðanjarðarlestakerfi Evrópu, eru löðrandi í tignarlegum
glæsileik.

Til að átta sig betur á borg
eins og Búdapest er nauðsynlegt
að reifa aðeins sögu hennar en
líkt og flestar borgir Evrópu þá
gekk Búdapest í gegnum miklar hræringar og dramatík á 20.
öldinni. Hún byrjaði öldina sem
ein mikilvægasta borg keisaradæmisins Austurríki-Ungverja-
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land sem þá var eitt mesta veldi
Evrópu þó víðar væri leitað. Var
þá mikið blómaskeið í borginni
og fylgdi því velmegun og öflugt
menningarlíf, „ekki ósvipað því
sem mátti njóta í Vín eða París“
las ég í bók. Síðan skall á fyrri
FRAMHALD Á SÍÐU 6
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FERÐALÖG

Anna Margrét Björnsson skrifar

AÐ VERA KURTEIS Í
ÖÐRU LANDI
hverju landi verður maður að gæta þess að mismunandi mannasiðir og reglur gilda um hlutina. Það
þarf ekkert að ferðast til Sádi-Arabíu eða Kína til
að komast að því að sumt sem er gert hér á Íslandi
þykir gersamlega ótækt annars staðar og stundum
koma upp óþægileg augnablik. Ég man eftir því þegar
ég fyrst flutti til Frakklands að þar þótti til dæmis
mjög glyðrulegt að ganga í háum hælum og láta skína
í brjóstaskoruna, auk þess sem andlitsfarði þótti hreint
út sagt plebbalegur. Skinkur eiga því sérlega erfitt uppdráttar í París og stelpur á leiðinni þangað ættu einnig að hafa í huga að franskar konur sjást aldrei, aldrei
drukknar á almannafæri og klassinn er þar í fyrirrúmi. Stærstu menningarárekstrar sem ég hef orðið
fyrir er í því hámenningarlega landi Japan þar sem ég
eyddi nokkrum mánuðum nýskriðin úr menntaskóla.
Þar voru menn kurteisari en gengur og gerist og heilsuðust alltaf með virktum, en þó ekki með handabandi.
Ég þurfti að muna að beigja höfuðið langt niður í hvert
skipti sem ég heilsaði og muna að rétta ekki fram höndina. Kvikmyndin Lost in Translation fangaði akkúrat
tilfinninguna sem ég hafði í Tókíó þegar maður verður hálfgerð geimvera í stórborg þar sem siðirnir eru
svona ólíkir. Þegar ég fór að kynnast heimamönnum
kom það mér á óvart að vera dregin á rokna fyllerí
með fólki sem ég hafði aðeins séð pent og prútt í vinnunni. Viskí og vodka var þambað með kvöldmatnum á
veitingastaðnum og svo tók við hið klassíska karaóke
þar sem algerlega sauðdrukkið fólk hóf upp raustina.
Þessi fyndna reynsla var mér í fersku minni næsta
dag þegar ég mætti til vinnu en þá ætlaði ég að heilsa
liðinu með virktum og glotti að íslenskum sið „Þetta
var aldeilis stuð í gær!“ Það var litið á mig með hryllingssvip og svo sneru allir sér undan. Það þykir greinilega ekki töff að ræða um atburði áfengisþokunnar við
Japani sem kjósa að láta eins og nákvæmlega ekkert
hafi gerst. Síðasta klúðrið mitt í Tókíó var svo þegar ég
var að kveðja og snúa aftur á heimaslóðir. Ég ákvað að
rjúka til og kyssa besta japanska vinnuvininn minn á
kinnina og uppskar þar með hlátursrokur og hróp frá
öllum viðstöddum en aumingja maðurinn roðnaði niður
í tær og varð hinn vandræðalegasti. Kossar á kinnar
eru persónulegri í Japan en við eigum að venjast í Evrópu. Það er því ekkert vitlaust að lesa sér aðeins til um
mismunandi siði og kurteisisvenjur í hinum ýmsu löndum, þó að auðvitað séu mistökin oft fyndin, að minnsta
kosti í endurminningunni.

Í

ferðalög kemur út mánaðarlega
með helgarblaði Fréttablaðsins.
Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Frá Búdapest
Pennar Júlía Margrét Alexandersdóttir, Þormóður Dagsson
Auglýsingar Benedikt Freyr Jónsson bfj@frettabladid.is
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Sól og sandur Tarífa er brimbrettabær og íbúatalan tífaldast því yfir sumartímann.

ÍSLENSKUR SPÆNSKUSKÓLI Í ANDALÚSÍU
Al Andalus er spennandi spænskuskóli í bænum Tarífa á Spáni í eigu Íslendings, Örnu Árnadóttur, og þar kynnast nemendur spænskum menningarheimi.
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íðasta sumar var Hildur Vilhelmsdóttir, nemandi í Flensborgarskóla, að leita sér að
sumarnámskeiði í spænsku til
að bæta við skólakunnáttuna og sá auglýsingu frá skólanum. Hún skráði sig á
mánaðarlangt námskeið og dvaldi alls í
tvo mánuði í bænum.
Dagar Hildar byrjuðu klukkan níu með
spænskukennslunni sem stóð til klukkan eitt á daginn. Hún gisti allan tímann í
sjálfum skólanum, í herbergi á efri hæðinni, en einnig er boðið upp á gistingu hjá
spænskum fjölskyldum í íbúðum annars
staðar í bænum og á gistiheimilum.
„Þetta var æðisleg upplifun, að búa
þarna og vakna við sólina og hitann á
hverjum morgni. Ofan á skólanum er þak
og þar gat maður legið í sólbaði og horft
yfir Gíbraltarsund, til Afríku, en það eru
bara um 14 kílómetrar yfir til Marokkó og
menningin er því svolítið blönduð. Þetta
er fremur lítill bær, íbúarnir um 18.000,
en á sumrin tífaldast íbúatalan þegar
brimbrettafólk kemur hvaðanæva að til að
stunda áhugamál sitt, en þarna er góður
vindur og miklir straumar og bestu fáanlegu aðstæður fyrir brimbrettasportið.“

S

SÍÐA 2

vagn í Yorkshire í Bretlandi

Fallegur bær Skólinn í Tarifa.

Nemendur í skólanum Hildur Vilhelmsdóttir ásamt nokkrum samnemendum sínum í spænskuskólanum.
Talið frá vinstri: Hildur Vilhelmsdóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Rósa Bella Ruiz, Diljá Mjöll Hreiðarsdóttir og
Guðný Debora Jóhannsdóttir.

Skólinn er í gamla hluta Tarífa, innan
borgarmúranna sem byggðir voru á 10.
öld. Með spænskunáminu er boðið upp á
menningartengdar dags- og helgarferðir til bæja Andalúsíu, svo sem Sevilla.
Spænskunámskeiðin standa í tvær til
fjórar vikur í senn og skiptast í grunn-

stig, miðstig og efsta stig fyrir þá sem
eru lengst komnir.
Áhugasömum er bent á heimasíðu
skólans, þar sem hægt er að nálgast
upplýsingar á ýmsum tungumálum,
meðal annars íslensku. Slóðin er www.
alandalustarifa.com.
- jma

BÓHEMLÍF Á BRESKUM AKRI
flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

Prófaðu að eyða sumarfríinu í sígaunavagni í Yorkshire.
Ef þig langar í ævintýralegt en
tiltölulega ódýrt frí í Bretlandi
þá er tilvalið að prófa að lifa eins
og sígauni í viku. „La Rosa, Campsite extraordinaire“ eru vagnbúðir í Whitby á heiðum Yorkshire og
munu falla í kramið hjá öllum sem
dýrka bóhemskan „kitsch“-stíl.
Hver einasti vagn skartar eigin
töfralandi og hægt er að velja á
milli klassískra vagna, sígaunavagna og jafnvel indjánatjaldvagns. Innandyra úir og grúir af
skemmtilegum púðum, gardínum og alls konar smáhlutum enda
nota eigendurnir einungis gamla
og endurnýtanlega hluti. Reyndar er flest við La Rosa afskaplega vistvænt, rafmagn er ekkert og kerti eru notuð til að lýsa

„Kitsch“-stemning ríkir innandyra Að eyða
fríinu í tjaldvagni er óneitanlega rómantískt.

Hver með sínu lagi Hippastemningin í
fyrirrúmi á La Rosa-vagnstæðinu.

upp myrkrið á kvöldin og baðherbergið er undir berum himni úti á
akri. Öll stemningin er hin hippa-

legasta og eigendur bjóða alla velkomna nema rasista og púritana.
www.larosa.co.uk
- amb

4 jafnar
vaxtalausar
greiðslur

sar og jafnar
m í fjórar vaxtalau
Skiptu kostnaðinuw.urvalutsyn.is. Miðað við að
greiðslur á ww greiðslukorti eða bókað á
ná
greitt sé með
ugjald leggst ofa
netinu. 3% færsleﬁð verð.
uppg

Ferðaskrifstofa
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16.–20.09.

SUÐUR ENGLAND
Windsor-Oxford-Cotswolds-Bath-Wells-Stonehenge og ﬂeira
Verð á mann frá 124.800,Innifalið er ﬂug, ﬂugvallaskattar,
gisting í tveggjamanna herbergjum,
morgunverður og kvöldverður
(1/2 fæði), allur akstur, skoðunarferðir og aðgangseyrir og íslenzk
fararstjórn.
Fararstjóri: Emil Örn Kristjánsson
Verð miðast við gengi og forsendur
24.marz 2010 og 35 manna hóp.
Leitið nánari upplýsinga og kynnið
ykkur ﬂeiri ferðir á okkar vegum á
heimasíðu okkar www.ferdir.is
Ian brown Spilar á Benicassim á Spáni
Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar ehf.
Sími 511 1515
www.ferdir.is outgoing@gjtravel.is

Þarftu að skerpa
hugann fyrir prófin?
Énaxin jurtablandan eykur einbeitingu og úthald!

BESTU TÓNLISTARHÁTÍÐARNAR Í EVRÓPU Í SUMAR
Eftirsóttustu hljómsveitir heimsins verða á rúntinum og um að gera að bóka miða
sem fyrst.
Sziget Festival, Búdapest, Ungverjalandi.
Fimm daga hátíð sem spannar allt
frá neðanjarðarböndum upp í meira
„mainstream“ popp. Dagskráin í
sumar er ekki alveg komin á hreint
en í fyrra spiluðu meðal annars
Primal Scream, Faith no More og
Snow Patrol. Svo er líka gaman að
skoða þessa sögufrægu borg í leiðinni.
Hefst 11. ágúst.

Hróarskelda, Danmörku

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Fjögurra daga partí þar sem þú
getur horft á allt frá skandínavísku
pönki upp í þungarokkshljómsveitir. Í sumar spila meðal annars Alice
in Chains og The Crooked Vultures.
Miðinn kostar 240 evrur sem er ekki
svo slæmt miðað við að allt er innifalið.

Oxegen Festival, Dublin, Írlandi
Þann 10. júli byrjar stórskemmtileg
tónlistarhátíð með yfir 100 hljómsveitum. Meðal þeirra sem spila eru

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hróarskelda Sveitt og skemmtileg stemning á hverju ári.

Florence and the Machine, Eminem,
Black Eyed Peas, Muse, Stereophonics og Faithless.

Pukkelpop, Belgíu
Í fyrra spiluðu Kraftwerk, Arctic
Monkeys, The Whitest Boy Alive
og Faith No More á þessari þriggja
daga hátíð. Við bíðum spennt eftir
að sjá hvað verður á dagskránni í
sumar. Fjörið byrjar 18. ágúst.

Hultsfred Festival, Svíþjóð
Í sumar verða það Killswitch
Engage, Wolfmother, Royal Republic, Sista Sekunden, Babian, Empire of the Sun og The Dirty Youth
sem spila á þessari skemmtilegu
hátíð í Suður-Svíþjóð. Miðar seljast
upp hratt og um að gera að bóka sem
fyrst.

Rock Werchter, Belgíu
Ekta hátíð fyrir rokkara, gamalt og
gott stöff eins og Faithless, Greeen
Day, Rammstein, Phoenix, Pink og
Funk Anansie spila á þessari fjög-

urra daga hátíð sem hefst 1. júlí.

Provinssirock Festival, Finnlandi
Bærinn Seinajoki lifnar við þann 18.20. júní með rokki eins og Rammstein, Bullet For My Valentine, Wolfmother, Between the Buried and Me,
A Day To Remember, Jello Biafra og
the Guantanamo School of Medicine.
Fleiri nöfn eiga eftir að bætast við.

T in the Park, Skotlandi
Paloma Faith, Black Eyed Peas, Jay
z, Muse, Madness og Eminem hafa
staðfest komu sína og mun fleiri
bönd eru væntanleg á þessa hressu
rokkhátíð sem á sér stað í Balrado
í grænum engjum Skotlands 9.-11.
júlí.

Benicassim Festival, Spáni
Drífðu þig til Miðjarðarhafsins og
dansaðu úr þér allt vit á þessari
fjögurra daga hátíð sem hefst 15.
júlí. Í sumar er það Vampire Weekend, Leftfield, Klaxons, Prodigy og
Ian Brown sem spila.

ÓDÝR GISTING Í LONDON OG BERLÍN FYRIR FERÐALANGA
Gistiheimilin Generator Hostels eru góður kostur fyrir ungt fólk með lítinn aur til að spila úr. Þau eru afar
snyrtileg og vel staðsett, í London er það á Russell Square, rétt hjá Covent Garden, og í Berlín er það í
Prenzlauer Berg, örskot frá Alexanderplatz. Hægt er að velja um einkaherbergi eða kojuherbergi og innifalið
í verðinu er myndarlegur morgunverður auk sængurfata. Síðast en ekki síst er líflegur bar á gistiheimilunum
þar sem er gaman að kynnast öðrum ferðalöngum frá ýmsum heimshornum. www.generatorhostels.com

COMO

HETTHI

Hnota/svart háglans
ERIC skenkur br: 170cm
Verð:

stækkanleg eikarborð
160(248)x100

159.900,179.900,-

139.900,-

Verð:
200(288)x110
Verð:

Borð 220x100
Verð:

119.000,-

JAZZ stóll
Verð:

18.900,Eikarborð
200x100
einnig fáanlegt í hnotu og hvíttaðri eik
Tilboðsverð:

87.920,-

TRENT leðurstóll
Verð:

12.800,-

OPAL leðurstóll
Verð:

16.900,SIBELLA stóll
Verð:

13.515,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
FATCAT tungusófi

CANYON hornsófi með tungu

Stærð: 320x165
Tilboðsverð:

Stærð: 318X225/152
Tilboðsverð:

239.400,-

211.500,-

DELTA
leðurtungusófi

FUNKIS
svefnsófi með
rúmfatageymslu

Stærð: 276X176
TILBOÐSVERÐ:

Stærð:240X157
Tilboðsverð:

269.100,-

158.400,-

CAVIAR tungusófi

GRANDO tungusófi

Stærð: 315x165
Tilboðsverð:

Færanleg tunga
Stærð: 230x157

199.750,-

Verð:

Opið virka daga: 10.00-18.00
Lau: 10.00-16.00 - Sun: 13.00-16.00

147.900,Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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FRAMHALD AF FORSÍÐU

Útsýni Horft frá nýja hluta borgarinnar, Búda yfir ána til gamla hlutans, Pest.

Fagurlega málað Bogadregin hurð í kirkju í Pest.

05.–12.07.

NORÐUR ÍTALÍA
Como – Torino – Asti – Genúa – Cinque Terre – Mílanó
Verð á mann frá 219.900,Innifalið í verði er ﬂug, ﬂugvallaskattar, gisting, ½ fæði (morgunverður og kvöldverður), allur
akstur og skoðunarferðir, sigling á
Como-vatni, vínsmökkun, og íslenzk
fararstjórn.
Fararstjóri er Guðný Margrét
Emilsdóttir.
Verð miðast við gengi og forsendur
04.02. 2010 og 30 manna hóp.
Leitið nánari upplýsinga og kynnið
ykkur ﬂeiri ferðir á okkar vegum á
heimasíðu okkar www.ferdir.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar ehf.
Sími 511 1515
www.ferdir.is outgoing@gjtravel.is

Litríkar flísar Hér sést þakið á kirkjunni Matyas í Búdapest.

Þinghúsið Gotneskur arkitektúr borgarinnar er áberan

heimsstyrjöldin sem batt endalok á góðærið og hefst þá saga
sem geymir þónokkra hörmung,
smá hrylling, reiði, sorg, angurværð en vissulega einhverja gleði
líka. Fyrri heimsstyrjöldinni lauk
með algjöru tapi keisaradæmisins
og þýsku bandamanna þess. Þar
með leið keisaradæmið undir lok
og landsvæði þess skipt í smærri
einingar. Einn þriðji þessa svæðis
var nefndur Ungverjaland og varð
Búdapest höfuðborgin þar. Á milli
heimsstyrjalda átti Ungverjaland
í einhverjum átökum við Rúmena
og Tékkóslóvaka og í lok seinni
heimstyrjaldarinnar tóku nasistar
völdin í landinu.

ljóskastara. Dyravörður hótelsins
tjáði mér að þarna stæði konungshöllin og hann sagði mér líka að
enginn kóngur hefði búið þarna.
Aftur á móti notuðu þeir höllina
stundum sem sumarbústað. Ég
dáðist að útsýninu í smá stund
og lét ég mér það nægja af Budahlutanum í bili. Dyravörðurinn
mælti líka frekar með Pest. Þar
væri miðborgin og menningin.

Hræringar
Á sex mánaða tímabili sem nasistar voru við stjórn í Ungverjalandi tókst þeim að útrýma hálfri
milljón ungverskra gyðinga með
aðstoð ungverska þjóðernisflokksins „Boga krossins“. Og Búdapest fór hreint ekki varhluta af
sprengjum í stríðinu því Sovétmenn lét þeim rigna yfir borgina
eftir sex mánaða umsátur í stríðslok. Eftir stríðið tóku síðan Sovétríkin við stjórnartaumunum og
hófu að stýra landsmálum með
miklu harðræði. Um miðjan sjötta
áratuginn brutust út hávær mótmæli í borginni gegn harðstjórninni. Mótmælin enduðu í blóðbaði
og um tuttugu þúsund Ungverjar
lágu í valnum. Hin kommúníska
stjórn hélt velli og tókst henni að
halda fólkinu nokkuð rólegu næstu
áratugi, einkum fyrir tilstilli

breyttrar stjórnsýslu sem nefnd
hefur verið „Goulash-kommúnismi“ í höfuðið á þjóðarrétti Ungverja sem komið verður betur að
síðar. Inn í það skipulag var hinn
frjálsi markaður innlimaður að
einhverju leyti og jafnframt var
hugað betur að mannréttindum.
Því varð Ungverjaland eftirlætis
austantjaldsland Vesturveldanna
á áttunda áratugnum. Skömmu
eftir fall múrsins í Berlín féll
kommúnistaflokkurinn í kosningum og varð fall kommúnismans í Ungverjalandi tiltölulega
átakalaust og þægilegt. Tímabilið sem þá tók við nefna Ungverjar gjarnan „tímann eftir
breytingarnar“.

Hérna megin
Í ljósi sögunnar verða byggingarnar í Búdapest enn þá áhrifameiri. Það má næstum lesa söguna af þeim eða eins og áður sagði
þá öskrar fortíðin á mann í Búdapest. Þegar ég var búinn að koma
mér fyrir í glæsilegasta hóteli
sem ég hef sofið í þá ákvað ég að
ráfa stefnulaust um götur borgarinnar. Hótelið stendur í hjarta
borgarinnar, við bakka Dónar
sem klýfur borgina í tvennt; Pest
liggur austan megin og Buda
og Obuda vestan megin. Gjarnan er talað um að Buda-hlutinn
hýsi heldra fólkið. Ég var Pestmegin. Það var farið að rökkva
þegar ég gekk út um hóteldyrnar og þá blasti við mér, handan
við ána uppi á grýttri hæð, mikilfengleg höll sem ljómaði öll í skini

Fernt til að upplifa
Þetta var í fyrsta sinn ég kom
inn í Austur-Evrópu og því var
umhverfið mér sérstaklega framandi. Það helsta sem ég tengdi við
þennan hluta álfunnar áður en ég
kom til Búdapest voru angurværir þjóðsöngvar, gamlar konur
með höfuðklút og Eurovision. Nú
voru öll mín skilningarvit galopin og þömbuðu í sig umhverfið.
Mér er sérstaklega minnisstætt
hversu margar styttur og minnisvarðar urðu á vegi mínum en
flestar stytturnar sýna einhvers
konar átök og dramatík, sigra og
ósigra. Það eru fáar borgir sem
búa yfir meiri dramatík en Búdapest. Á meðan ég innbyrti þetta
allt þá kom að mér ungur maður,
fölur og magur, með margar fléttur í hárinu og spilaði fyrir mig á
blokkflautu. Hann spilaði illa á
flautuna en bað mig engu að síður
um eina evru. Ég sagðist myndi
láta hann fá tvær og hálfa evru ef
hann gæti nefnt fjóra hluti sem
væri þess virði að skoða í Búdapest, helst Pest-megin. Hann
ljómaði allur, sagði að ég yrði að

GÆLUDÝR.IS hefur opnað nýja verslun að Skútuvogi 13. Gæludýr.is selur gæludýravörur á góðu verði
en hefur hingað til verið rekin sem vefverslun. Gæludýr.is rekur einnig styrktarsjóð þar sem hluti af veltunni
er veittur í styrki til að tryggja velferð gæludýra.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

NÁMSAÐSTOÐ

á lokasprettinum fyrir vorprófin
stærðfræði – íslenska – enska – danska – efnafræði – lestur
eðlisfræði – franska – spænska – stafsetning o.fl
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SÍÐUSTU SÆTIN AÐ SELJAST

í beinu flugi frá Keflavík12.—24. júlí

Miðaldaborg frá 11. öld á frábæru verði 34.990 kr, flug og skattur.
Ein fallegasta borg Evrópu og á minjaskrá Unesco.

EISTLAND+LETTLAND
2JA LANDA SÝN

12 daga ferð á góðu verði — kastalar, hallir, falleg sveitahéruð
og miðaldaborgir. Fararstjóri Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur.

„Ef ég þekki kórinn rétt verður svo fagnað vel og innilega eftir seinni tónleikana á sunnudaginn,“ segir Aðalsteinn Bergdal.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tónleikar og El Clásico

í beinu flugi frá
Keflavík 17.—22. ágúst
Forn borg menningar og lista, ótrúlegt verð
32.990 kr, flug og skattur. Gamli og nýi tíminn
mætast í borg sem ekki á sinn líka.
Miðstöð menningar og lista við Eistrasaltið.

Aðalsteinn Bergdal, söngvari og verslunarmaður, hefur í nægu að snúast um helgina. Lokatónleikar
Kirkjulistahátíðar verða fyrirferðarmiklir, en halda Aðalsteini þó ekki frá örlitlu fótboltaglápi.
„Helgin byrjaði svo sannarlega
vel,“ segir Aðalsteinn Bergdal,
söngvari og verslunarmaður, sem
skellti sér í Borgarleikhúsið í gær á
forsýningu á Dúfunum, sem verður frumsýnt á Nýja sviðinu í kvöld.
„Þetta er skemmtilegur húmor í
anda hinna vinsælu Klovn-þátta og
ég get hiklaust mælt með þessari
sýningu,“ segir Aðalsteinn.
Aðalsteinn syngur með Mótettukór
Hallgrímskirkju og því er dagurinn í dag helgaður lokatónleikum
Kirkjulistarhátíðar, þar sem kórinn flytur Ein Deutches Requiem eftir Johannes Brahms ásamt

Flug, hótel, rúta til og frá flugvelli,

verð aðeins 63.900 kr.

Patti.is

Landsins mesta úrval af sófasettum
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fimmtíu manna hljómsveit og
söngvurunum Birgitte Christenssen, sópran, og Andreas Schmidt,
baritón. „Fyrir hádegi er generalprufa og svo er nauðsynlegt að
safna orku fyrir tónleikana sem
hefjast klukkan 17. Ég er verulega spenntur þar sem æfingarnar í vikunni lofa mjög góðu. Enginn vafi leikur á því að þetta verða
frábærir tónleikar, enda um glæsilega tónsmíð að ræða. Fyrir þá sem
svo ekki komast í dag, þá er annar
séns á sama tíma á morgun,“ segir
Aðalsteinn og hlær.
Að loknum tónleikunum hyggst

M e ira p ró f

módel - roma

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

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

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

kr

Landsins mesta úrval af sófasettum

söngvarinn horfa á stórleik Real
Madrid og Barcelona, sem nefndur er El Clásico, í sjónvarpi, enda
gengst hann fúslega við því að
vera fótboltafíkill sem á erfitt með
að láta slíkan stórleik fram hjá sér
fara. „Á sunnudaginn er svo hægt
að slappa af fyrir seinni tónleikana yfir Liverpool-leiknum, enda
virðist ekkert spennandi gerast
hjá þeim um þessar mundir, því
er nú ver og miður. Ef ég þekki
kórinn rétt verður svo fagnað vel
og innilega eftir seinni tónleikana
á sunnudaginn,“ segir Aðalsteinn
Bergdal.
kjartan@frettabladid.is
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10. apríl 2010 LAUGAR-

NESTISPAKKA er sniðugt að hafa tilbúinn í brúðarsvítunni.
Oft borða brúðhjónin lítið í eigin veislu og því gott að geta
nartað í eitthvað þegar mesta stressið er liðið hjá.

Ýmis hjátrú og siðir
varðandi brúðkaup
eru við lýði um allan
heim. Í Hollandi
gróðursetja ættingjar
furutré í garðinum hjá
hinum nýgiftu sem
tákn fyrir frjósemi og
heppni í hjónabandinu. Einnig er þetta
gert á Bermúda-eyjum
en þá er tréð sett
niður meðan á
veislunni
stendur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Brúðurin velur vöndinn
og brúðguminn sækir

&YRIR BRÒÈKAUPIÈ
HÎLD OG GJAÙR ÒR SILFRI
4RÒLOFUNAR OG GIFTINGAHRINGAR

Brúðarvendir og barmblóm skipta miklu í heildarmynd brúðkaupsathafnar. Flest verðandi hjón velja
klassíska vendi sem oft eru kúlulaga en einnig vilja sumir prófa eitthvað nýtt.
www.brudurin.is

3KIPHOLTI  S 
ERNAIS

10% afsláttur

Jenný Ragnarsdóttir, hjá
Blómastofu Friðfinns að
Suðurlandsbraut 10, bjó
til kúluvönd úr tuttugu
rauðum rósum sem
skreyttar eru semelíusteinum.

búðarinnar Sóley j a rk ot s á
Garðatorgi, bjó
til afar fallegan og
einfaldan kúluvönd úr
hvítum, íslenskum rósum, sem hún
segir sívinsælan. Hún er sama sinnis og Jenný um að konurnar ráði
vöndunum. „Hins vegar eru það
yfirleitt brúðgumarnir sem síðan
ná í hann,“ upplýsir hún glettin.
Auður Árnadóttir, blómaskreytir hjá blómabúðinni 18 rauðar rósir
í Hamraborg, útbjó fremur óhefðFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

af öllum vörum í dag

Jenný Ragnarsdóttir hjá Blómastofu Friðfinns útbjó fyrir Fréttablaðið kúluvönd með tuttugu rauðum rósum og barmblóm í stíl með
þremur misstórum rósum. „Rauðar
rósir og „offwhite“-rósir eru mjög
vinsælar í brúðkaup,“ segir Jenný
sem skreytti rósirnar með fallegum semelíusteinum og segir slíkt
afar vinsælt hjá þeim. Viðskiptavinurinn leggur línurnar varðandi
útlit vandarins en blómaskreytirinn setur vissulega sinn svip
á verkið. „Ég verð að fá að
sjá brúðina áður en ég bý til
vöndinn. Maður skynjar
strax hvaða liti og gerð
hver kona
muni
velja
sér, þær
bera það mjög oft utan
á sér,“ segir Jenný og
bætir við að útlit kjólsins og skartsins skipti einnig máli. Gömul hefð segir að brúðguminn skuli velja vöndinn handa
heitkonu sinni. Jenný segir hlutverkin hins vegar öfug í dag. „Það
eru konurnar sem velja og oft koma
brúðirnar með mæðrum sínum og
systrum til að velja vöndinn,“ segir
hún glaðlega.
Jóhanna Einarsdóttir, blómaskreytir og eigandi nýju blóma-

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir

Miðvikudaga

henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Jóhanna Einarsdóttir,
eigandi nýju blómabúðarinar Sóleyjarkots á
Garðatorgi, valdi að búa
til einfaldan kúluvönd úr
hvítum íslenskum rósum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

%2.!

Barmblóm með orkideu frá 18 rauðum rósum.

Vöndurinn frá 18 rauðum rósum er óhefðbundinn en ákaflega
fallegur.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Barmblómin
eru ávallt í stíl
við vöndinn.

bundinn vönd. „Það er skemmtilegt
að breyta til,“ segir hún og lýsir því
að í vöndinn hafi hún meðal annars
notað orkídeur, rósir, cornus-greinar, og thlasti grinbjell. Hún segist búa til vendi út frá óskum viðskiptavinarins, kúluvendirnir séu
vinsælir en einnig vilji sumar vera
sér á báti. „Maður ráðleggur síðan
fólki út frá útliti og persónuleika,“
segir Auður og leggur áherslu á að
allur frágangur verði að vera góður
því margar konur geymi brúðarvöndinn sinn.
solveig@frettabladid.is
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Algjörar
samlokur
Kvikmyndatökumaðurinn Ásvaldur Kristjánsson rekur fyrirtækið Akfilm sem sérhæfir sig í brúðkaupskvikmyndatökum. Útkoman
er vægast sagt glæsileg og eigulegur minjagripur um einn af stærstu og fegurstu dögum lífsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmynd um eilífa ást
Fyrsti kossinn í hjónabandinu, blik í augum brúðgumans þegar hann sér brúði sína, hendur sem fléttast
til að skera brúðartertuna, ástfangin hjörtu sem dansa saman til framtíðar og allt varðveitt í kvikmynd.
„Ljósmynd frystir tímann en vídeó
fangar tímann á þann hátt að
hann lifir um eilífð eins og hann
nákvæmlega var,“ segir Ásvaldur
Kristjánsson kvikmyndatökumaður sem tekur lifandi myndir af
brúðkaupum landsmanna og skilar heillandi verkinu klipptu, hljóðsettu og fullunnu á DVD-formi.
„Með kvikmyndavél er hægt
að ná allri upplifun betur. Þannig
fara atburðir eins og ræður, söngur og önnur gullkorn fram hjá á
ljósmyndum, meðan það varðveitist óskeikult í kvikmynd og alltaf
hægt að njóta á ný þegar rifja á upp
hver sagði hvað á jafn einstökum
degi,“ segir Ásvaldur og útskýrir að þegar frá líði muni brúðhjón
ólíklega allt sem gerðist.
„Á brúðkaupsdaginn gerast hlutirnir hratt en því miður ekki hægt
að vera alls staðar. Stóri dagurinn
er söguleg heimild og með upptöku er dagurinn fangaður í heild
sinni. Eftir á sér fólk það sem ann-

ars hefði farið fram hjá því, því í
annríki dagsins er auðvelt að missa
af mörgu sem brúðhjónum er dýrmætt.“
Ásvaldur tekur upp brúðkaupsdaginn í heild sinni; athöfnina,
söng og ræður í veislunni, fyrsta
dansinn og þegar tertan er skorin,
ásamt fjölbreyttum skotum af gestum, skreytingum, allri umgjörð og
stemningu.
„Ég mæti til kirkju klukkutíma
fyrir giftingu til að stilla upp tækjum og ná útiskotum af umhverfi og
gestum koma. Margir óska þess að
ég taki upp andrúmsloftið fyrr um
daginn þegar brúðhjónin hafa sig
til og þá er gaman að taka púlsinn á
ástandinu og heyra hvernig fólkinu
líður,“ segir Ásvaldur sem slekkur á myndavélunum fljótlega eftir
fyrsta dansinn, þegar búið er taka
upp önnur atriði sem oftast eru við
brúðkaup.
Ásvaldur, sem hefur tveggja áratuga reynslu af kvikmyndatökum,

segist gera myndirnar enn áhugaverðari með skapandi nálgun.
„Ég hef stundum sagt að þrennt
þurfi svo útkoman verði góð, en
það er að myndin sé góð, hljóðið gott og tökugæðin mikil. Með
stílhreinni og listrænni klippingu verður útkoman svo þannig
að brúðhjón sýna hana stolt fjölskyldu og vinum,“ segir Ásvaldur
sem skilar dagsverkinu á tvöföldum, kaflaskiptum DVD-diskum.
Þá skilar hann styttri útgáfu sem
er hentug til að sýna gestum og
hefur þá dregið saman lykilatriði
í kirkjunni, veislunni, setningar
sem sagðar voru hér og þar, söngbrot og fleira. „Nú er líka vinsælt
að gera stuttmynd um sögu ástarsambandsins, hvernig þau kynntust og fleira rómantískt, og enda á
því að bjóða til brúðkaups í mynd
sem er send út sem boðskort, öllum
til ómældrar ánægju.“
Sjá myndbrot á akfilm.is.
thordis@frettabladid.is

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir

Þriðjudaga

henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447
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Fyrstu ryðfríu pottarnir frá Rösle gjörbyltu öllu
fyrir 70 árum. Í dag eru pottarnir með Multiply
„samloku“-kerfi þannig að þeir eru fljótir að hitna
og kólna og dreifa hitanum einnig jafnt um pottinn,
alveg upp í topp. Rösle pottarnir henta á allar gerðir
eldavéla, rafmagns-, gas- og spansuðuhellur .
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HLÁTURJÓGANÁMSKEIÐ verður haldið næstu helgi 16.
og 17. apríl. Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja verða hláturjógaleiðbeinendur. Nánari upplýsingar er að finna á www.hlatur.com

Miðvikudaga
Föstudaga

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir

Hægt verður að átta sig á lögmálum og eðli hlutanna með því að prófa og gera tilraunir í Tilraunalandi Norræna hússins og HÍ.

thordish@365.is - sími 512 5447

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

LAGERSALA
Góðir skór - gott verð
Mikið úrval af nýrri vöru á
alla fjölskylduna
Opið virka daga 12-18
laugardag og sunnudag 12-16

Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík - 517-2040

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vísindin í Vatnsmýrinni
Sýningin Tilraunalandið var opnuð í gær í Norræna húsinu en hún er hluti af dagskránni Fjöregg: barnamenningarhátíð 2010. Sýningin er samstarf Háskóla Íslands og Norræna hússins.
„Við erum umkringd vísindum alla
daga án þess að hafa hugmynd um
það,“ segir Guðrún Bachmann,
kynningarstjóri Háskóla Íslands og
meistari í vísindamiðlun, en markmið Tilraunalandsins er að kynna
og kanna undraheima vísindanna.
„Grundvallaratriði sýninga á
borð við Tilraunalandið er hvernig við uppgötvum gegnum upplifunina. Með því að þreifa og prófa,
skoða og finna lausnir fæst aukinn
skilningur og áhugi á fyrirbærum
í náttúrunni og á eðli og lögmálum
hennar,“ útskýrir Guðrún. „Kennarar grípa svona sýningar til dæmis
fegins hendi en þarna geta börnin
upplifað námsefni sitt á skemmtilegan hátt og textinn úr skólabókunum lifnar við ef svo má segja.“
Í Tilraunalandinu verða meðal
annars tæki til að skilja hraða og
mótstöðu, snúning jarðar og mismunandi eðlismassa hluta. Hægt
verður að prófa rólu sem teiknar
munstur og sjá orgel sem spúir eldi
eftir nótum svo eitthvað sé nefnt.
Hluti sýningarinnar er fenginn
frá Tom Tits Experimenter í Svíþjóð en einnig leggur Tilraunasmiðja Háskóla Íslands til tæki og
faglega leiðsögn. Tilraunalandið
verður bæði innan- og utandyra og
einnig sem farandsýning í vögnum
sem ferðast um landið.
„Við opnuðum innihluta sýning-

Guðrún Bachmann, kynningarstjóri Háskóla Íslands, hefur ein Íslendinga meistaragráðu í vísindamiðlun og segir vísindin allt í kringum okkur.

arinnar í gær og með hlýnandi
veðri kemur útihlutinn svo í ljós.
Þar verður mikið um vatn vegna
tengingarinnar við Vatnsmýrina
en því miður getum við ekki sullað
mikið inni í sýningarsalnum. Með
sumrinu stefnum við svo á stuttar ferðir með sýninguna um landið
en við áætlum að halda Tilraunalandinu úti fram í september. Ef vel
tekst til verður vonandi framhald á
en Háskólinn fagnar aldarafmæli
næsta sumar.
Það væri gaman að tengja Til-

raunalandið við þau hátíðahöld.“
Guðrún segir alla fjölskylduna geta
skemmt sér á sýningunni þó meginmarkhópurinn sé á aldrinum 7 til
14 ára. Tilraunalandið verður opið
alla daga milli klukkan 9 og 17 og
er aðgangur ókeypis. Guðrún bendir á að til að fá aðgang að tilraununum verði fólk að skrá sig á heimasíðu Norræna hússins nordice.is,
til að forðast biðraðir. Á heimasíðunni má einnig fræðast nánar um
það sem Tilraunalandið býður upp
á.
heida@frettabladid.is
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Vinsælt að skoða
eldgosið úr lofti
FLUGFÉLAGIÐ ERNIR BÝÐUR UPP Á
ÚTSÝNISFLUG UM LAND ALLT UM
HELGINA

MYND/ÚR EINKASAFNI

Viðsnúningur á
veruleika ungmenna
Veruleiki og sjálfsmynd landsmanna eru til skoðunar á
sýningu Ólafs S. Gíslasonar í
Listasafni ASÍ.
Listamaðurinn Ólafur S. Gíslason
opnar sýningu á verkinu Identity
Check í Listasafni ASÍ í dag klukkan 15.
Verk Ólafs á að endurspegla
ákveðið tímabil í þroska mannsins,
eða um það leyti sem ungt fólk er
að komast af unglingsaldri. Verkið samanstendur af þremur stórum
fánum sem Ólafur fékk nemendur
úr Hönnunar- og handverksskólanum til að útbúa. Fánana saum-

uðu nemendurnir sjálfir úr eigin
fatnaði, sem þeir voru af einhverjum ástæðum hættir að nota. Ólafur kveðst hafa notað þessa endurvinnslu og endurmat sem fötin
bjóða upp á til inngangs að hugmyndum og viðbrögðum nemendanna í atburðarás sköpunarferlisins.
Ólafur lauk námi við Myndlistaog handíðaskóla Íslands 1983 og
Hochschule für bildende Künste
í Hamborg 1988. Hann starfaði í
Þýskalandi til ársins 2007, þar til
hann tók við stöðu prófessors við
Listaháskóla Íslands. Sýningin í
Listasafni ASÍ stendur til 2. maí.
- rve
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Útsýnisflug yfir eldgosasvæðið við
Fimmvörðuháls hefur notið mikilla
vinsælda.

Auglýsingasími

Nemendur úr Hönnunar- og handverksskólanum fengu það verkefni að útbúa fána
úr eigin fatnaði til að endurspegla umbrotin sem eiga sér stað á unglingsárunum.

Flugfélagið Ernir býður upp á
útsýnisflug um land allt um helgina.
Flugfélagið Ernir, eða Eagle Air,
býður upp á útsýnisflug frá Reykjavík og um land allt, svo framarlega
sem veður leyfir. Bæði er hægt
að panta skipulagt flug eða flugferð sem er sérsniðin að þörfum
hvers og eins, en útsýnisflug yfir
eldstöðvarnar á Fimmvörðuhálsi
hefur notið mikilla vinsælda að
undanförnu. Inn í slíkar ferðir má
svo flétta mat og drykk, gönguferðir, hestaferðir, jeppaferðir eða
hvað sem hugurinn girnist. Þá er
hægt að taka á leigu flugvél til
einkaafnota hjá flugfélaginu.
Skrifstofan er opin á laugardögum
frá klukkan 12 til 16 og á sunnudögum frá klukkan 10 til 20. Allar
nánari upplýsingar má finna á
heimasíðu flugfélagsins ernir.is
eða eagleair.is.
- rve

Allt sem þú þarft…

6

10. apríl 2010 LAUGARDAGUR

Gistimöguleikar
nærri gosstöðvunum
á Suðurlandi
 Hótel Anna að Moldnúpi 2, undir
Eyjafjöllum
 Gistiheimlið Drangshlíð, undir Eyjafjöllum
 Stóra-Mörk ferðaþjónusta, undir
Eyjafjöllum
 Ásólfsskáli, undir Eyjafjöllum
 Búðarhóll, í Landeyjum
 Hótel Fljótshlíð í Smáratúni, í Fljótshlíð
 Breiðabólsstaður í Fljótshlíð
 Hellishólar í Fljótshlíð
 Ásgarður gistiheimili, á Hvolsvelli
 Hótel Hvolsvöllur, á Hvolsvelli
 Garðsauki á Hvolsvelli
 Tjaldsvæði og húsbílastæði eru
opin í Hamragörðum, við Seljalandsfoss og á Hvolsvelli.

Fjöldi ferðamanna heldur gangandi upp að eldgosinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Mikill fjöldi ferðamanna heldur á degi
hverjum upp að gosstöðvunum á
Fimmvörðuhálsi. Eftir langa göngu eða
spennandi jeppaferð er gott að geta
slakað á eina nótt áður en haldið er
heim á ný. Hér eru nokkrir af þeim gistimöguleikum sem eru í boði í nálægð við
gosstöðvarnar.

www.jsb.is

Innritun og inntökupróf
á listdansbraut fyrir haustönn 2010
Sunnudag 18. apríl kl. 12:00
- grunnskólastig 10-12 ára

E F L I R a l m a n n a t e n g s l / H N OT S KÓ G U R g r a f í s k h ö n n u n

Sunnudag 18. apríl kl. 13:00
- grunnskólastig 13-15 ára
Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af menntamálaráðuneytinu
sem listdansskóli á grunn- og
framhaldsskólastigi.
Nánari upplýsingar um nám við
skólann er að ﬁnna á www.jsb.is
undir Danslistarskóli JSB.

MYND/STEINI FJALL

Nótt undir eldskreyttum himni
Lífið er til að leika sér og fagna ber hverju tækifæri sem gefst til að
upplifa eitthvað einstakt, sjaldgæft og fagurt á lífsleiðinni. Þá er
tilvalið að blanda saman útivist, slökun, lífsnautnum og rómantík.
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Inntökupróf
Laugardag 17. apríl kl. 16:00

Fimmvörðuháls logar að baki Eyjafjallajökuls ofan við Hótel Skóga.

Kennslustaðir:
● Danslistarskóli JSB í Kópavogi, Íþróttahúsi Digraness.
Almenn braut.
● Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9
og Laugardalshöll.
Almenn braut og listdansbraut.

Danslistarskóli JSB
er samstarfsaðili að
Frístundakorti
Reykjavíkurborgar.

„Hótel Skógar er rómantískasta
hótel landsins. Konur falla mjög
fyrir Skógum, því karlar sjá ekki
allt þetta dúllí-dúllí sem konur
vilja, en þegar þeir sjá hvað konurnar verða ánægðar falla þeir
líka í stafi,“ segir Ingi Þór Jakobsson, rekstrarstjóri Hótel Skóga,
sem er tilvalinn áfangastaður
þeirra sem vilja sameina rómantíska helgarferð og útsýnisferð að
gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi.
„Við bjóðum gestum okkar fjóra
möguleika til að sjá gosið. Í fyrsta
lagi að fara fótgangandi en koma
svo eftir gönguna og fara í heita
pottinn, gufu og slökun fyrir dýrindis kvöldverð og gistingu í yndislegum vistarverum. Hinir kostirnir eru að fara með þyrluflugi úr
hlaðinu hér heima, með vélsleðum
eða jeppum í svokallaða Twilight
Zone-ferð en þá er haldið á jökulinn frá Skógum í björtu klukkan 18
og verið við gosstöðvarnar þegar
allt breytist í ljósaskiptunum og
myrkur skellur á. Þá er einnig
farið upp í næturmyrkrinu klukkan 5 að morgni til að sjá daginn
rísa í gegnum eldgosið, en þessum upplifunum fá engin orð lýst
en þær eru sannarlega hverrar
krónu virði,“ segir Ingi Þór, sem
hefur sjálfur farið ferðir upp að
gosstöðvunum.
„Það fylgir starfinu að skoða
hvað er í boði fyrir ferðafólk, og
ekki leiðinlegt hjá starfsfólki í
ferðaþjónustu á Suðurlandi nú að
þurfa upp á jökul til að geta sagt
satt og rétt frá. Þetta er akkúrat
það sem þjóðin þurfti á að halda;
að hætta að sýta það sem er að
baki og enginn fær breytt, en tala
um núið og framtíðina, því framtíð Íslendinga verður ætíð björt,
jafnvel þótt við höfum lent í þessum ólgusjó, og um að gera að njóta
þess ævintýris sem náttúran færir
okkur nú.“
Að slaka á í heitum potti Hótel
Skóga undir því sjónarspili sem
næturhimininn yfir Suðurlandi
býður nú upp á, segir Ingi Þór
engu líkt.
„Hér hafa gestir komist við
þegar máninn hefur glitrað í
einni átt, rauður bjarmi eldgossins í annarri og norðurljósin dansað með sínum þykku slæðum yfir

Skógarfoss séður með 360 gráða linsu.
MYNDIR/STEINI FJALL

Gufubaðið á Hótel Skógum er sælustaður fyrir þá sem vilja slökun og ró.

öllu. Það er hreint ótrúleg sýn og
ekki verra að vera umvafinn 40
stiga heitu vatni með vínstaup á
bakkanum.“
Á Hótel Skógum er einnig
þriggja stjörnu sælkeraveitingastaður, en þar er ávallt eitthvað
spennandi að gerast í eldhúsinu.
Einnig má benda ferðalöngum á
félagsheimilið Fossbúð þar sem
boðið er upp á samlokur, hamborgara, flatkökur, tertur og kaffi fyrir
þá sem eru á ferðinni og vilja fá
sér bita og hressingu í sveitinni.
Þess má geta að tveggja manna
herbergi með morgunmat á þessum rómantíska sælustað við
Skógafoss kostar frá 17.300 krónum. Fyrir aðkomufólk er einnig
vert að minna á að eitt þekktasta
og fegursta byggðasafn landsins er
einmitt í Skógum.
Sjá www.hotelskogar.is
thordis@frettabladid.is

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730
Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
Séð inn í eitt herbergja Hótel Skóga þar sem rómantíkin ræður ríkjum og útsýni er
íðilfagurt til fjalla.
MYND/STEINI FJALL

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Nánari upplýsingar veitir:

Vélafl ehf. sérhæfir sig í sölu á vinnuvélum og alhliða þjónustu við verktaka.

Sölumaður varahluta

Vélafl ehf. óskar eftir að ráða sölumann varahluta.
Starfssvið
• Sala á varahlutum
• Samskipti við viðskiptavini
• Innkaup á varahlutum
• Samskipti við erlenda birgja

Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
18. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölu varahluta
• Reynsla af innkaupum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Ráðningarþjónusta
Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga til starfa.

Verslunarstjóri

Vaktstjóri

Starfssvið
· Umsjón með daglegum rekstri
· Starfsmannahald, mönnun og vaktaplan
· Innkaup
· Almenn afgreiðsla

Starfssvið
· Staðgengill verslunarstjóra
· Almenn afgreiðsla

Hæfniskröfur
· Hæfni til að stýra og vinna með fólki
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

Hæfniskröfur
· Hæfni til að stýra og vinna með fólki
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

Í boði eru góð laun fyrir rétta aðila.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um störﬁn þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Starfsmaður í ferðaþjónustu

Sérfræðingur

óskast í Lánaeftirlit Íslandsbanka

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir því að ráða
starfsmann í Sölu- og Markaðsdeild okkar. Skilyrði er
að umsækjandi hafi viðtæka þekkingu og reynslu af
íslenskri ferðaþjónustu og mjög góða
tungumálakunnnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Garðarsson
í síma 540 1304.
Umsóknum skal skilað á thorir@grayline.is.
Eldri umsóknir þarf að endurnýja.
Allar umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.

Leitum að jákvæðum einstaklingi til að takast á við mikilvæg og krefjandi verkefni í lánaeftirliti
bankans.
Hlutverk lánaeftirlits er að tryggja að framkvæmd útlánaferils bankans sé í samræmi við lánareglur
og lánastefnu. Lánaeftirlit annast meðal annars ráðgjöf um lánamál til afkomueininga, annast
fræðslu og kynningu um útlán og verkferla við framkvæmd útlána, sinnir eftirliti með útlánasafninu,
vinnur að úrlausnarmálum viðskiptavina, vanskilaeftirliti og hverju því er lítur að útlánamálum
bankans. Eitt af hlutverkum lánaeftirlits er að annast umsjón og rekstur lánanefnda bankans og
leitum við starfsmanns til að sinna því verkefni.

Iceland Excursions Allrahanda ehf. er ferðaþjónustufyrirtæki í fremstu röð.
Félagið hefur verið leiðandi í nýsköpun á afþreyingu fyrir ferðamenn í meira en
áratug. Félagið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line sem er stærsta fyrirtæki í
heiminum á sviði skoðunar- og pakkaferða. Gerðar eru miklar kröfur til þjónustu
fyrirtækisins og metnaður starfsmanna er mikill, sem hefur skilað ánægðustu
viðskiptavinum á Íslandi undanfarin ár. Í könnun Dear Visitor voru 96%
viðskiptavina Iceland Excursions ánægðir eða mjög ánægðir, sumarið 2009.

Viltu vinna í einni af bestu
bókabúðum heims?

Helstu verkefni:
Umsjón lánanefnda
Greining og skýrslur um starf lánanefnda
Útlánaferlar, vinnureglur og handbækur
Verklag og fræðsla um lánamál

Bókabúð Máls og menningar, sem var á dögunum
valin ein af 12 bestu bókabúðum heims, óskar eftir
starfsfólki. Við leitum að fólki sem hefur brennandi
áhuga á bókum og reynslu af sölustörfum.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun
Þekking af fjármálamörkuðum kostur
Reynsla af útlánamálum kostur
Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
Góð almenn tölvukunnátta
Jákvæðni, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Þórður Valdimarsson, netfang: thordur.valdimarsson@islandsbanki.is,
sími 440 4196.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 18. apríl
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is,
sími 440 4172.

sími: 511 1144

Bæði er um að ræða fullt starf og kvöld og helgarvaktir og getur viðkomandi hafið störf strax.

5H\QVODDIV|OXVW|UIXP
0HQQWXQVHPQêWLVW
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Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
dogg@bmm.is fyrir 16. apríl
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Vélvirkjar / Vélstjórar
Járniðnaðarmenn

Dalshrauni 13, Hafnarfirði - sími 578 9700

Laus störf á þjónustuverkstæði Héðins á Grundartanga
Héðinn hf. óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra og
járniðnaðarmenn til starfa á nýju þjónustuverkstæði
fyrirtækisins á Grundartanga.
Umsækjendur verða að hafa sveinspróf.
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð verkefni við
vélbúnað, viðhald og nýsmíði. Vinsamlegast sendið
umsóknir til Héðins á netfangið atvinna@hedinn.is
eða fyllið út umsókn á vefsíðu fyrirtækisins
www.hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Bergþór Lund
í síma 660 2137, beggi@hedinn.is

Margmiðlunarfræðingur
Óskar eftir vinnu
Hef mikla tæknilega þekkingu á
helstu forritum tengdri margmiðlun
Nýtt þjónustuverkstæði Héðins tók til
starfa á Grundartanga í byrjun ársins.
Það er 600 fermetrar að stærð, og þar
af er aðstaða starfsmanna 180 fermetrar.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

DOKTORSNÁM VIÐ LAGADEILD
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Lagadeild Háskólans í Reykjavík hefur að undangengnu gæðamati
erlendrar sérfræðinganefndar fengið heimild menntamálaráðuneytisins
til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD).

Með doktorsnámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík er stefnt að því að þjálfa doktorsnema til rannsóknar- og
kennslustarfa og annarra starfa sem krefjast mikillar vísindalegrar þjálfunar og þekkingar. Náminu er ætlað að
dýpka fræðilega og aðferðafræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera þá hæfa til að vinna sjálfstætt
og ígrundað á fræðasviðinu. Til að uppfylla kröfur til að öðlast doktorsgráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík
skal doktorsnemi, undir leiðsögn doktorsmenntaðs leiðbeinanda, hafa unnið vísindalegar rannsóknir sem fela
í sér sjálfstætt framlag til þekkingarsköpunar á sviði lögfræði. Doktorsgráðu skal því aðeins veita að doktorsnemi
hafi unnið sjálfstæðar frumlegar rannsóknir sem hafi nægjanlegt nýnæmi og vísindalegt gildi og séu af nægu
umfangi til þess að verðskulda gráðuna.
Doktorsnám við lagadeild Háskólans í Reykjavík er fullt þriggja ára nám og svarar til 180 staðlaðra námseininga
(ECTS). Doktorsnemi skal dvelja við erlenda háskólastofnun í allt að 6 mánuði af námstímanum.

Lagadeild HR auglýsir eftir tveimur doktorsnemum en deildin hefur fengið heimild
menntamálaráðuneytisins til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD).
Stjórnskipunarréttar, þjóðaréttar og mannréttinda; réttarsögu og stjórnskipunarsögu; bótaréttar og
vátryggingaréttar og heilbrigðisréttar. Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaranámi í lögfræði eða skyldum
greinum og hafa sýnt afburðaárangur í námi og/eða starfi og vera líklegir til að geta tekið frumkvæði í
þekkingarsköpun á sviði vísinda eða atvinnulífs.
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.hr.is til skrifstofu lagadeildar fyrir 15. maí 2010.
Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum, feril- og ritaskrá ásamt drögum að rannsóknaráætlun.
Nánari upplýsingar um doktorsnámið er að finna á slóðinni www.hr.is/deildir/lagadeild/doktorsnam.
Einnig veitir skrifstofa lagadeildar frekari upplýsingar í síma 599 6407.
Við lagadeild HR eru um 400 nemendur og 15 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans í Reykjavík
er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru
fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild
Nemendur eru um 3000 og starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

Hef reynslu af:

Myndbandavinnslu
Þrívíddarhönnun
Samsetningu
Eftirvinnslu
HTML
Flash
Nánari upplýsingar
margmidlunarf@gmail.com
www.ingvason.com

FLOKKSTJÓRI, SUMARVINNA
Faxaﬂóahafnir sf óska að ráða til starfa ﬂokkstjóra
sumarvinnuﬂokks.
Starﬁð felst í umsjón með sumarvinnuﬂokknum sem
vinnur að hirðingu opinna svæða auk minni viðhalds- og
þjónustuverkefna á vegum hafnanna. Um tímabundið
starf er að ræða. Æskilegt að viðkomandi haﬁ reynslu af
garðyrkjustörfum. Vinnuﬂokkurinn mun hafa starfsstöð í
Bækistöð Faxaﬂóahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar um starﬁð gefur
Jón Guðmundsson í síma 5258951.

Samstarfssjóður Kommunequarﬁk
Sermersooq-ReykjavíkurÞórshafnar auglýsir eftir
styrkumsóknum fyrir árið 2010
Reykjavíkurborg er aðili að sjóði höfuðstaða Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að markmiði að eﬂa skilning
og samstarf, m.a. á sviði menningarmála, milli þessara borga
íbúa þeirra, samtaka og stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til
verkefna sem þjóna þessum markmiðum.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna
sem tengjast samskiptum milli bæjanna og eﬂa tengsl þeirra
með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu eða
íþrótta.
Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ýtarlega, fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.
Umsókn skal beint til:
Samstarfssjóður Kommunequarﬁk Sermersooq-ReykjavíkurÞórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjórnar
Ráðhúsi Reykjavíkur
101 Reykjavík
Umsóknir berist eigi síðar en mánudaginn 10. maí nk. og koma
umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu. Sérstök
umsóknareyðublöð fást í upplýsingum í Ráðhúsi Reykjavíkur og
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is.

www.hr.is

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjórnar, Ráðhúsi
Reykjavíkur, s: (354) 411 4702.
Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í júní nk.

Reykjavík, 6. apríl 2010
Skrifstofustjóri borgarstjórnar
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NÝJAR ÁSKORANIR
Í boði eru áhugaverð störf fyrir öﬂuga og metnaðarfulla einstaklinga

Hugbúnaðarsérfræðingar Microsoft
Dynamics AX og Microsoft XAL

Tæknilegur sérfræðingur
Microsoft Dynamics AX

HugurAx óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum til starfa á viðskiptalausnasviði
fyrirtækisins. Viðkomandi starfar við þarfagreiningar, hönnun, forritun, ráðgjöf, þjó-

HugurAx óskar eftir sérfræðingi til starfa á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins. Starﬁð
felst í uppsetningum, þarfagreiningum, forritun og tæknilegri ráðgjöf tengdri Microsoft

nustu og innleiðingar á Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL. Fjöldi áhugaverðra
verkefna eru fyrirliggjandi. Þetta er kjörið tækifæri fyrir áhugasama aðila til að öðlast

Dynamics AX, Sharepoint og Microsoft SQL server. Stór hluti starfsins felst í því að
kynna sér nýjungar og miðla upplýsingum um það sem er nýjast á hverjum tíma til

yﬁrgripsmikla þekkingu og kynnast rekstri fjölmargra fyrirtækja.

samstarfsmanna og viðskiptavina fyrirtækisins.

Við leitum eftir einstaklingum með brennandi áhuga á því að kynna sér nýjungar,

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að kynna sér nýjungar og er

miðla þeim og takast á við krefjandi verkefni. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði,
verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla af forritun og

ﬂjótur að tileinka sér þær og koma í framkvæmd. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Sérmenntun eða reynsla tengd

innleiðingu á viðskiptakerfum er kostur. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, metnað
til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í
hópi.

rekstri, uppsetningu gagnagrunna og tækniumhverﬁs fyrir starfsemi fyrirtækja er
kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs, lipurð í
mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja VL-svið
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál
Hjá HugAx starfa um 110 starfsmenn. Markmið HugarAx er að vera öﬂugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri, viðskiptavinir okkar eru um 4.000 talsins, þar á meðal
mörg af stærstu og öﬂugustu fyrirtækjum landsins. Höfuðstöðvar HugarAx eru að Guðríðarstíg í Reykjavík, en HugurAx rekur jafnframt starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og
í Vestmannaeyjum.

Vaki er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar
fyrir fiskeldi. Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum
umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn á Íslandi eru
16 auk 6 starfsmanna í dótturfyrirtæki Vaka í Chile.

Við leitum að liðsmönnum

Vaki hlaut Útflutningsverðlaun
forseta Íslands árið 2009.

Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að fleiri liðsmönnum.
Við leitum að jákvæðum, áhugasömum og kraftmiklum einstaklingum sem geta
starfað sjálfstætt, eru lærdómsfúsir og skipulagðir. Við bjóðum upp á spennandi
störf í líflegu, alþjóðlegu umhverfi.

Markaðsfulltrúi
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leita nýrra viðskiptatækifæra, vinna með CRM-kerfi,
senda upplýsingar til markhópa.
• Umsjón með kynningarefni, þátttaka í öðru
markaðsstarfi og stefnumótun.
• Skipulagning viðburða.
• Tilboðsgerð.

•
•
•
•

Háskólamenntun í viðskipta-, markaðsfræði.
Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur.
Tölvukunnátta: Word/Excel/PPT/
Menntun og/eða reynsla af hönnun væri góður kostur.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
18. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

Verkfræðingur/tæknifræðingur
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Þróun á búnaði sem byggir á tölvusjón, úrvinnsla
gagna frá mælitækjum.
• Þátttaka í öðrum þróunarverkefnum.
.

• Verkfræði eða tæknifræðimenntun.
• Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur.
• Reynsla af forritun og notkun almenns greiningarbúnaðar,
svo sem MathLAB, auk þekkingar á gagnagrunnum.
• Þarf að hafa áhuga á að leysa krefjandi viðfangsefni.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Ert þú hress og skemmtileg(ur)???

Rafeindavirki

Þá áttu samleið með okkur.
Fjárstoð er eitt stærsta fyrirtækið á íslenskum markaði sem sérhæft er í útvistun
verkferla á fjármálasviði. Þjónusta fyrirtækisins felst í framkvæmd allra verkþátta
sem heyra undir fjármálasvið fyrirtækja, þar á meðal bókhald, afstemmingar,
launavinnslu, gerð skilagreina, bráðabirgða- og árshlutauppgjör, framsetningu
lykilstærða um fjárhag o.ﬂ.

Leitum að góðum rafeindavirkja
til að sjá um uppsetningar
og viðgerðir á ýmsum tækjum,
svo sem tölvuvogum pökkunarvélum og iðnaðarprenturum.

Hjá Fjárstoð starfa um 20 frábærir starfsmenn sem hlakka til að fá ykkur í hópinn.

Starfsmaður í launadeild

Starfsmaður í bókhaldsdeild

Starfssvið:
- Launavinnsla fyrir fjölbreyttan hóp viðskiptamanna
- Frágangur skilagreina
- Upplýsingagjöf til viðskiptavina

Starfssvið:
- Færsla bókhalds fyrir viðskiptavini
- Afstemmingar
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
- Góð tölvukunnátta
- Nákvæm og hröð vinnubrögð
- Geta til að starfa sjálfstætt
- Jákvæðni og vilji til að taka þátt í góðu hópstarﬁ

Í boði eru framtíðarstörf hjá traustu fyrirtæki. Byrjunartími
er samkomulag. Upplýsingar veitir Borghildur Sigurðardóttir
framkvæmdastjóri, netfang: borghildur@fjarstod.is. Umsóknir
sendist til Fréttablaðsins merkt ”Fjárstoð” fyrir 16. apríl.

Menningarfélagið Hof auglýsir eftir fólki til starfa í Menningarhúsinu Hoﬁ sem verður formlega opnað 27. ágúst 2010.
Í Menningarhúsinu Hoﬁ verður aðsetur Tónlistarskólans á Akureyri, Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Akureyrarstofu og
Upplýsingamiðstöðvar ferðamála. Leikfélag Akureyrar verður stór notandi í húsinu en þar verður jafnframt rekin verslun,
kafﬁhús og veitingaþjónusta. Gert er ráð fyrir afar fjölbreyttum viðburðum í Hoﬁ og nægir þá að nefna tónleikahald,
leiksýningar, ráðstefnur og fundi, móttökur, veislur, óperur, dans, sjónlist og ﬂeira. Menningarfélagið Hof er ekki
framleiðandi viðburða í húsinu heldur annast daglegan rekstur þess, markaðssetningu og móttöku viðburða og gesta
hússins. Menningarfélagið Hof leggur áherslu á að vandvirkni og fagmennska einkenni öll störf á vegum félagsins.
Markmiðið er að skapa eftirsóknarverðan vettvang fyrir tónlistar- og menningarlíf ásamt ráðstefnu- og sýningarhaldi á
Norðurlandi og styrkja ímynd Akureyrar sem ferðamannastaðar með fyrsta ﬂokks aðstöðu í einstöku húsi.

Hæfniskröfur:
·
·
·
·
·

Rafeindavirkjamenntun og góð reynsla í viðgerðum.
Viðhafa vönduð og vel skipulögð vinnubrögð.
Góðir samkiptahæfileikar.
Jákvæðni og geta til að læra nýja hluti.
Góð enskukunnátta.

Vanur viðmótsforritari
Vanur grafískur forritari óskast í fullt starf. Þarf að vera
sérstaklega fær í Flash, HTML, CSS & Javascript og hafa
góða þekkingu á hönnunarhugbúnaði. Starﬁð felur í sér
margbreytt og krefjandi verkefni á sviði forritunar og
auglýsinga í nánu samstarﬁ við hönnuði og hugmyndafólk
stofunnar. Framundan er mikil þróun og tilraunastarfsemi.

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNAR

MÓTTAKA OG MIÐASALA

STARFSSVIÐ
Umsjónarmaður fasteignar annast almenna umsýslu og
daglegan rekstur á húsinu, hefur yﬁrumsjón með hússtjórnarkerﬁ, framkvæmdum og viðhaldi. Umsjónarmaður fasteignar skipuleggur og aðstoðar eftir þörfum við uppsetningu
viðburða sem og notendur hússins eftir því sem við á.

STARFSSVIÐ
Starfsmaður í móttöku og miðasölu sinnir upplýsingamiðlun
til gesta hússins, annast símsvörun og hefur yﬁrumsjón með
miðasölu í húsinu, uppgjörum og aðstoðar við markaðssetningu. Auk þess annast starfsmaður í móttöku starfsmannahald
í framhúsinu og aðstoðar við skipulag í framhúsi eftir því sem
kostur er á.

Mikil reynsla af viðmótsforritun
Ótæmandi áhugi á vefmiðlun og nýrri tækni
Yﬁrburðaþekking á tækjum og tólum
Góðir samskiptahæﬁleikar
Geta unnið vel undir álagi

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku, bæði töluðu og rituðu máli
• Gott vald á ensku, töluðu máli
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Reynsla af markaðsmálum æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf ﬂjótlega.

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni í mannlegum
samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð
• Iðnmenntun eða reynsla æskileg
• Almenn tæknikunnátta eða þekking
• Reynsla af utanumhaldi, skipulagningu og eftirfylgni
framkvæmda æskileg
• Reynsla af tæknivinnu í tengslum við tónleikahald,
leiksýningar eða ráðstefnur æskileg

TÆKNISTJÓRI

MARKAÐSFULLTRÚI 50%

STARFSSVIÐ
Tæknistjóri heldur utan um alla tæknivinnu í Hoﬁ, ber
ábyrgð á öllum búnaði sem tilheyrir húsinu, viðhaldi hans
og mögulegum inn- og útlánum. Tæknistjóri aðstoðar
notendur hússins í tengslum við vinnu á sviði eða í öðrum
rýmum auk þess sem hann leiðbeinir, kennir og annast
samskipti við lausráðna tækni- og keyrslumenn.
Umtalsverður hluti af vinnu tæknistjóra er umsjón og
vakt á viðburðum í húsinu.

STARFSSVIÐ
Markaðsfulltrúi hefur umsjón með heimasíðu félagsins og
vinnur að markaðssetningu hússins gagnvart mögulegum
notendum og gestum, vinnur kynningarefni, auglýsingar, birtingaáætlanir o.ﬂ. Markaðsfulltrúi sér um móttöku hópa sem
heimsækja húsið og er notendum hússins til aðstoðar varðandi
skipulag og kynningu á viðburðum.

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni í mannlegum
samskiptum
• Stundvísi, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Þekking og reynsla á tæknimálum vegna tónleikahalds,
leiksýninga og ráðstefnuhalds nauðsynleg
• Góð almenn tæknikunnátta

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af markaðsmálum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði talað og ritað mál
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Rík þjónustulund, lipuð og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 23. Apríl 2010 og skulu þær sendar á:
Menningarhúsið Hof
bt. framkvæmdastjóra
Strandgötu 12
600 Akureyri
Allar nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri Menningarfélagsins Hofs í ingibjorg@menningarhus.is eða í síma 896-8486.

Verkefnastjóri / aðstoðarmaður
Verkefnastjóri með gott vinnuþrek óskast í fullt starf. Þarf
að vera vel ritfær á íslensku og ensku og geta lagað sig
að sveigjanlegum vinnutíma. Starﬁð felur í sér óvæntar
og skemmtilegar áskoranir og spannar allt frá skriftum til
verkefnastjórnunar.

Frumkvæði, skipulagshæﬁleikar & ósérhlífni
Gott vald á íslensku og ensku
Hæfni í mannlegum samskiptum
Vilji til að takast á við erﬁð verkefni
Nám í auglýsingum eða hönnun kostur
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf fyrir 1. júní.
Umsóknarfrestur er til 26. apríl.
Upplýsingar veitir Kristín Ásta Kristinsdóttir (kristin@jl.is)
Umsækjendur vinsamlegast sendi ferilsskrá og aðrar upplýsingar
sem þeir telja skipta máli á umsoknir@jl.is.
Auglýsingastofan Jónsson og Le’macks er líﬂegur vinnustaður
sem fæst við fjölbreytt og spennandi verkefni á sviði auglýsinga.
Fyrirtækið er til húsa við Laugaveg 26 og hjá því starfa 35
manns. Frekari upplýsingar eru á www.jl.is.

Auglýsingastofa • Laugavegi 26 • www.jl.is
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Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum
í stólaleigu í Kringlunni.
Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími.
eitt verð, allt innifalið.
Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eða
nonniquest@krista.is

OUTLET
Okkur vantar “Jarðýtu”
MerkjaOutlet á Korputorgi er að leita að starfsmanni í fullt
starf í versluninni
Við erum að leita að stundvísum og reglusömum aðila með:
• Mikið vinnuþrek
• Jákvætt viðmót
• Hæfni í mannlegum samskiptum og afburða þjónustulund
• Hæﬁleika til að vinna sjálfstætt
Reynsla af verslunarstörfum mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn á hlif@utilif.is fyrir 16. apríl.

Húsasmiðjan, Blómaval
og Kaffi Garður Skútuvogi
HELGARVINNA
Húsasmiðjan og Blómaval leitar að þjónustulunduðu og
hæfileikaríku helgarstarfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er.
Helgarstarfsmenn í Blómaval
Ábyrgðarsvið
• Sala, þjónusta og ráðgjöf í verslun
• Kassaafgreiðsla

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af vinnu við blóm æskileg

Í boði er
Útilíf er traust fyrirtæki sem selur allt sem þarf til að stunda helstu íþróttir og
fjölbreytta útivist. Í hverri deild starfa sérfræðingar sem leggja sig fram við
að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins. Hjá okkur er góður starfsandi og mikil
áhersla er lögð á að allir starfsmenn fái að njóta sín og fái tækifæri til að eﬂast
í starﬁ.

• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Helgarvinna – 10-16 og 16-21 eftir samkomulagi

Helgarstarfsmenn í Kaffi Garði
Ábyrgðarsvið
• Vinna við afgreiðslu á mat og kaffi
• Vinna í sal, uppvask og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur

Yfirmatreiðslumaður
Bláa Lónið leitar eftir metnaðarfullum yfirmatreiðslumanni til starfa. Um er að ræða fjölbreytt framtíðarstarf
og spennandi tækifæri til að móta framtíð glæsilegrar
veitingastarfsemi og ráðstefnuþjónustu á fjölsóttasta
ferðamannastað Íslands.
Starfssvið:
• Stjórnun eldhúss, skipulag verkefna og greining innkaupa
• Vöruþróun og gerð matseðla
• Stjórnun gæðamála í samræmi við HACCP gæðakerfi
Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Faglærður matreiðslumaður, meistarapróf kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri
• Vilji og geta til að vinna óreglulegan vinnutíma

Hjá Bláa Lóninu er rekin viðamikil veitingastarfsemi.
Á baðstað félagsins eru reknar 3 veitingaeiningar,
LAVA restaurant, Blue Cafe og Lagoon Bar. Glæsilegir
funda- og ráðstefnusalir eru einnig á baðstað og í
Eldborg í Svartsengi auk þess sem fyrirtækið sér um
matstofurekstur á þremur starfsstöðvum.
Bláa Lónið er reyklaus vinnustaður.

Frekari upplýsingar veitir Magnús Héðinsson,
rekstrarstjóri veitingasviðs hjá Bláa Lóninu, netfang
magnush@bluelagoon.is.

Umsóknarfrestur er til 18. april n.k.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið
á heimasíðu Bláa Lónsins:
www.bluelagoon.is/Umfyrirtaekid/Atvinna/Atvinnuumsokn/

• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Í boði er
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Helgarvinna – vinnutími eftir samkomulagi

Þarf að geta hafið störf fljótlega.
Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur ﬂeirra, íﬂróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.
Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Atvinnuumsóknir
berist til Guðrúnar
Kristinnsdóttur,
Holtagörðum við
Holtaveg, 104 Reykjavík
eða á netfangið
gudrunk@husa.is
fyrir 16. apríl n.k.
Einnig er hægt að sækja
um starfið á heimasíðu
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.
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HÓPFERÐABÍLSTJÓRAR
SBA-NORÐURLEIÐ óskar að ráða bílstjóra með réttindi til aksturs
hópferðabíla. Tungumálakunnátta nauðsynleg. Um er að ræða
sumarstörf í Reykjavík og á Akureyri.

STÖRF Í AFGREIÐSLU Á AKUREYRI
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu okkar á Akureyri. Starfið felst í
sölu farmiða og upplýsingagjöf fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.
Vinsamlegast sendið umsóknir með mynd á skrifstofu fyrirtækisins að Hjalteyrargötu 10, 600 Akureyri, eða á netfangið sba@sba.is eða fyllið út atvinnuumsókn á vefnum www.sba.is
I C E L A N D I C B U S C O M PA N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI
Akureyri 5 500 700 • Fax: 5 500 701
sba@sba.is • www.sba.is

3AMHERJI ER EITT ÎÚUGASTA SJ¹VAR
ÒTVEGSFYRIRT¾KI %VRËPU MEÈ VÅÈ
T¾KA STARFSEMI VÅÈSVEGAR UM HEIM
3AMHERJI HEFUR ¹ AÈ SKIPA H¾FU OG
FRAMTAKSSÎMU STARFSFËLKI OG STJËRN
ENDUM ÎÚUGUM SKIPAÚOTA MIKLUM
AÚAHEIMILDUM OG FULLKOMNUM
VERKSMIÈJUM Å LANDI
3ILFURSTJARNAN ER EIN ST¾RSTA ÙSKELDIS
STÎÈIN ¹ ¥SLANDI 3TÎÈIN HEFUR MIKINN
AÈGANG AÈ HEITU VATNI OG ÖAR ERU ÖVÅ
FJÎLBREYTTIR MÎGULEIKAR TIL ÙSKELDIS
¥ 3ILFURSTJÎRNUNNI ER FRAMLEIDDUR LAX
EFTIR MJÎG STRÎNGUM G¾ÈASTÎÈLUM
FR¹ 7HOLE FOODS Å "ANDARÅKJUNUM
¶AR ER EINNIG FRAMLEITT NOKKUÈ AF
LÒÈU OG SANDHVERFU ¥ STÎÈINNI ER
TILRAUNAELDI ¹ BLEIKJU SEM STAÈIÈ
HEFUR ËSLITIÈ Å SAMTARÙ VIÈ (ËLASKËLA
Å ¹RA RAÈIR %INNIG ER KLAKÙSKUR
AF BLEIKJU Å STÎÈINNI !LLAR AFURÈIR
3ILFURSTJÎRNUNNAR ERU SELDAR FERSKAR
&RAMLEIÈSLA 3ILFURSTJÎRNUNAR ER AÈ
VAXA MIKIÈ UNDANFARIÈ ¹R OG STEFNT ER
AÈ FREKARI VEXTI ¹ N¾STU ¹RUM '¾ÈI
OG ¹REIÈANLEIKI ELDISFERILS 3ILFURSTJÎRN
UNNAR ER VOTTAÈUR AF ËH¹ÈUM AÈILA
)-/ FR¹ 3VISS
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
WWWSAMHERJIIS

Verkefnastjóri á Reyðarﬁrði

3!-(%2*) (&

%LDISSTJËRI p FRAMTÅÈARSTARF Å ®XARÙRÈI
3ILFURSTJARNAN Å ®XARÙRÈI AUGLÕSIR EFTIR ELDISSTJËRA TIL STARFA
Å ÙSKELDISSTÎÈ FÁLAGSINS Å ®XARÙRÈI
(¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN Å ÙSKELDI EÈA MENNTUN ÒR IÈN T¾KNI EÈA H¹SKËLA
o 4ÎLVUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 'ETA BORIÈ ¹BYRGÈ OG STJËRNAÈ FËLKI
3TARF ELDISSTJËRA
o "ER ¹BYRGÈ ¹ ELDIS¹RANGRI OG HEILBRIGÈI ÙSKS Å STÎÈINNI
o "ER ¹BYRGÈ ¹ KLAKÙSKI OG HROGNAFRAMLEIÈSLU
o "ER ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGUM STÎRFUM Å STÎÈINNI OG SÁR UM VERKSTJËRN ¹ ÒTISV¾ÈI
o 3TAÈGENGILL FRAMKV¾MDASTJËRA ¹ SV¾ÈINU
o 3ÁR UM GERÈ FRAMLEIÈSLU¹¾TLANA Å SAMSTARÙ VIÈ FRAMKV¾MDASTJËRA
o 3ÁR UM ALLAR SKR¹NINGAR Å STÎÈINNI Å FRAMLEIÈSLUKERÙ HENNAR
o %LDISSTJËRI ÖARF AÈ VERA ¹HUGASAMUR UM ÙSKELDI OG TILBÒINN AÈ TAKAST ¹ VIÈ KREFJANDI VERKEFNI Å ÖVÅ AÈ ÖRËA
STARFSEMINA ¹FRAM

6INSAMLEGA SKILIÈ SKRIÚEGUM UMSËKNUM TIL ®NNU -ARÅU +RISTINSDËTTUR STARFSMANNASTJËRA 3AMHERJA HF

Þekkingarnet Austurlands (ÞNA) auglýsir eftir verkefnastjóra í
100% starf er snýr að:
• Skipulagningu og utanumhaldi vegna námskeiða
• Samstarﬁ við fyrirtæki um endur- og símenntun starfsmanna
• Þjónustu og stuðning við nemendur
• Umsjón með íslenskukennslu ÞNA víða um Austurland
• Útgáfustarfsemi og markaðsstarf tengt starfsemi ÞNA
• Ýmis tilfallandi verkefni er varða verksvið ÞNA
Hæfni og menntun: Háskólamenntun, reynsla og þekking á menntamálum, reynsla og þekking á markaðsmálum og samskiptahæfni.
Um er að ræða krefjandi starf þar sem áhersla er lögð á skipulögð
vinnubrögð og árangur í starﬁ. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi sem er tilbúinn til að takast á við spennandi verkefni.
Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.
Ráðið er í starﬁð frá 1. ágúst n.k. Í umsóknum þurfa að koma fram
ítarlegar upplýsingar um menntun og fyrri störf. Farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum svarað.
Umsóknir berist til Þekkingarnets Austurlands Tjarnarbraut 39, 700
Egilsstöðum eða í tölvupósti á netfangið stefania@tna.is fyrir 30.
apríl 2010. Nánari upplýsingar veita Stefanía G. Kristinsdóttir og
Bergþóra Arnórsdóttir í síma 471 2838.
ÞNA er sjálfseignarstofnun, sem vinnur að því að bæta aðgengi íbúa
Austurlands að háskólanámi og símenntun og byggja upp samstarf
um rannsóknir og þróunarstarf í samvinnu við stofnanir og fyrirtæki, sjá nánar á www.tna.is.

'LER¹RGÎTU   !KUREYRI EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ ANNA SAMHERJIIS

Kaupvangur, menningar- og
fræðasetur Vopnﬁrðinga
auglýsir eftir verkefnisstjóra
Um er að ræða verkefnastjórn í rannsókna- og þróunarverkefni
tengdu vesturförum og heiðarbýlum í kringum Vopnafjörð.
Samstarfsaðilar í verkefninu eru Þekkingarnet Austurlands, ReykjavíkurAkademían, Héraðsskjalasafn Austﬁrðinga, Vopnafjarðarhreppur,
stofnanir og félagasamtök á Vopnaﬁrði.
Leitað er eftir sérfræðingi á sviði sagnfræði, landfræði, mannfræði,
þjóðfræði eða af öðrum þeim fræðasviðum sem nýst geta verkefninu. Viðkomandi þarf að hafa til að bera frumkvæði, sjálfstæði og
samskiptahæfni í ríkum mæli. Tækifæri fyrir frumkvöðla.

Samherji er eitt öﬂugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.
Samherji hefur á að skipa hæfu og
framtakssömu starfsfólki og stjórnendum, öﬂugum skipaﬂota, miklum
aﬂaheimildum og fullkomnum
verksmiðjum í landi.
SAMHERJI HF
Íslandsbleikja er ﬁskeldisfyrirtæki
sem rekur þrjár eldisstöðvar tvær
á Suðurnesjum og eina í Ölfusi.
Að auki rekur félagið fullkomið
sláturhús og ﬂakavinnslu í Grindavík. Íslandsbleikja er sérhæfð í
eldi og vinnslu á bleikju. Félagið
er stærsti bleikjuframleiðandi
í heimi og selur afurðir sínar
ferskar og frosnar til kröfuhörðustu
stórmarkaða og veitingahúsa
í heimi. Gæði og áreiðanleiki
eldisferils Íslandsbleikju er vottaður
af óháðum aðila, IMO frá Sviss.
Íslandsbleikja er ungt fyrirtæki sem
hefur vaxið undanfarin ár og stefnir
á frekari aukningu á starfsemi sinni
á næstu árum.

Nánari upplýsingar á
www.samherji.is

Fiskeldisfræðingur framtíðarstarf í Grindavík
Íslandsbleikja auglýsir eftir ﬁskeldisfræðingi til starfa í matﬁskaeldi og
seiðastöð félagsins að Stað í Grindavík.
•
•
•
•

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á ﬁskeldi og vera tilbúinn til að leysa
af forsvarsmenn stöðvarinnar þegar þess er þörf.
Starﬁð fellst í almennri umhirðu um matﬁsk og seiði.
Vinnutími er frá 7:00 til 16:00 alla virka daga auk helgarvakta á álagstímum í
eldinu.
Tölvukunnátta er skilyrði

Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og þar eru miklir
möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun eldis til framtíðar með framlagi
sínu.
Vinsamlega skilið skriﬂegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri eða með tölvupósti á netfangið
anna@samherji.is

Helstu verkþættir eru:
• Verkefnastjórn og mótun rannsókna.
• Samstarf og ráðgjöf við grasrót um meðferð og skráningu
heimilda
• Að skipuleggja skráningu upplýsinga og söfnun munnlegra
heimilda, gagna og þekkingar á svæðinu.
• Ritun og miðlun þekkingar sem er til og mun skapast í
verkefninu
• Önnur tilfallandi verkefni
Um er að ræða fullt starf frá 1. ágúst í 3 mánuði, til að byrja með en
með möguleika á framtíðarráðningu.
Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl 2010
Umsóknir sendist til Þórunnar Egilsdóttur á netfangið
thorunn@tna.is eða Kaupvangur, 690 Vopnafjörður.
Upplýsingar veitir Þórunn í síma 473 1569.

LAUGARDAGUR 10. apríl 2010

9

Síminn leitar
að nýjum liðsmönnum

rUmsókna
r til
frestur e

18. apríl

Ef þig langar að vinna í krefjandi starfsumhverfi, hefur brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem
tengist því þá erum við með rétta starfið fyrir þig. Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni sem
byggir á öflugri liðsheild.
Vegna stóraukinna verkefna vill Síminn ráða starfsmenn með afbragðs þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Tæknimaður á þjónustuborði
– símsvörun

Tæknimaður á þjónustuborði
– notendaþjónusta

Microsoft sérfræðingur
– 3 stöður

Þjónusta á fyrirtækjasviði leitar að einstaklingi með
tækniþekkingu til starfa á þjónustuborði sviðsins.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Þjónusta á fyrirtækjasviði leitar að tækniliprum
einstaklingi til starfa á þjónustuborði sviðsins.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfslýsing:
 Tæknileg aðstoð til fyrirtækja
 Símsvörun (8004000) og úrvinnsla úr póstbrunnum
 Gerð verkbeiðna og eftirfylgni með þeim

Starfslýsing:
 Tæknileg aðstoð til fyrirtækja sem felst í
uppsetningum og bilanagreiningum á notendavélum,
uppsetningum á prenturum og almennri þjónustu.

Starfslýsing:
 Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa Símans,
bæði innrakerfis og hýsingarumhverfis. Samskipti
og samvinna við aðrar deildir Símans sem og ytri
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Stúdentspróf
 Afbragðs þjónustulund
 Grunnþekking á Microsoft hugbúnaði
og öðrum stýrikerfum
 Góð þekking á farsíma-, talsíma- og netlausnum
 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af sambærilegu starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Stúdentspróf
 Afbragðs þjónustulund
 Þekking á Microsoft stýrikerfum og öðrum
hugbúnaði
 Þekking á DNS og IP
 MCP, MCSA, MCSE eða MCITP eru góðir kostir
 Góð þekking á farsíma-, talsíma- og netlausnum

Sérfræðingur
í afritunarlausnum

Starfslýsing:
 Umsjón og rekstur á miðlægum búnaði í vélasölum
hýsingarþjónustu Símans ásamt viðhaldi á
hugbúnaðarlausnum (management software)
fyrir vélasali, gagnageymslur og aðra innviði sem
tengjast vélasölum.

Starfslýsing:
 Rekstur og viðhald á afritunarlausn Símans sem byggir
á Tivoli Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM
og HP.

Hæfniskröfur:
 Góð þekking á uppbyggingu vélasala nauðsynleg
 Þekking á SAN innviðum (Brocade/Cisco)
og diskastæðum frá HP og IBM
 Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu
miðlægra kerfa
 Þekking á APC InfrastruXture, Bladecenters og
SAN Volume Controller er kostur
 Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna
sjálfstætt

Hæfniskröfur:
 Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager
afritunarlausnar
 Samviskusemi og vandvirkni eru skilyrði
 Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna
sjálfstætt
 Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2010
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00
alla virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á
náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi
allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í
gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Það er

ENNEMM / SÍA / NM41683

Umsjónarmaður
vélasala

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Mjög góð þekking á MS stýrikerfum nauðsynleg
 3ja til 5 ára reynsla af rekstri, hönnun og
uppsetningu tölvukerfa
 Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP, Microsoft
Certified IT Professional - Enterprise Administrator
 Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna
verkefni frá a- ö ásamt hæfileikum til þess að
vinna í hópi
 Þekking á MS Exchange, Terminal Server, MS
OCS, MS SharePoint, MS SQL, IIS og BES Server
er kostur
 Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur
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Hársnyrtir
Hársnyrtistofa óskar eftir að ráða hársnyrti til starfa sem fyrst.
Um er að ræða notalega hverﬁsstofu og starfshlutfall frá
70% - 100%. Umsækjendur þurfa að vera stundvísir, áreiðanlegir,
hafa gott viðmót og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum. Góð laun í
boði fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar eru veittar í s. 893-0020
Umsóknir sendist í netfangið : mmagnusdottir@hotmail.com

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI Í
JARÐVINNU OG JARÐGANGAGERÐ
ÍSTAK óskar eftir að ráða framleiðslustjóra til starfa við jarðvinnu og
jarðgangagerð á Grænlandi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi
verkefni í tengslum við byggingu vatnsaflsvirkjunar 50 km. frá bænum
Ilulissat á vesturströnd Grænlands.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.
• Víðtæk reynsla af stjórnun jarðvinnu- eða jarðagangaframkvæmda.
• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun við jarðvinnu og jarðgangagerð.
• Samningar við innlenda og erlenda birgja.
ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

VERKSTJÓRI Á VÉLAVERKSTÆÐI
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á vélaverkstæði vegna framkvæmda
fyrirtækisins á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu af
viðgerðum tækja og vinnuvéla. Í starfinu felst almenn verkstjórn á vélaverkstæði auk vinnu við viðgerðir og viðhald tækja.

um 400 manns, víðsvegar um landið
sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

B>CC>C<6GH?ÓÁJG
BV\chVgÓaV[hhdcVga_hbncYVgV&-+'¶&.(,
Vj\aÅh^gZ[i^gjbh`cjbjbhing`^i^aa_hbncYVkZg`Z[cV#
B^cc^c\Vgh_Âjg^ccZgZ^c^h_Âjg
h^ccVgiZ\jcYVg]g{aVcY^d\Zg
i^a\Vc\jg]VchVÂhing`_Va_hbncYjc
{ÏhaVcY^hZba^hi\gZ^c#
KZ^iijgZgZ^cching`jggh_Âcjb
jee{,%%ÄhjcY`g#:gÄZiiV[nghiV
h^cchZbi]ajiVÂZggh_Âcjb#
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STÁLSMÍÐI / SUÐA
Vandað stálsmíðaverkstæði vantar góða suðumenn sem
vanir eru að tigga og sjóða með mig/mag þráðsuðu.
Upplýsingar í síma 848-9710

Grunn- og Tónskólinn
á Hólmavík auglýsir
eftir skólastjóra frá og með skólaárinu 2010–2011,
einnig vantar aðstoðarskólastjóra vegna námsleyﬁs
skólaárið 2010–2011.
Skólinn er samrekinn grunn- og tónlistarskóli og hefur nú undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á tónlist og tjáningu í skólastarﬁ.
Einnig er áhersla lögð á umhverﬁsmál og stefnir skólinn á að
sækja um Grænfánann í vor.
Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ kennarapróf og haﬁ
áhuga á að starfa í skóla sem leggur mikið upp úr vægi list- og
verkgreina.
Stjórnunarnám og/eða stjórnunarreynsla er kostur.
Umsóknarfrestur um skólastjórastöðuna er til föstudagsins
30. apríl.
og um aðstoðarskólastjórastöðuna til föstudagsins 14. maí.
Frekari upplýsingar veita:
Kristján Sigurðsson skólastjóri, sími 451 3129,
Ester Sigfúsdóttir formaður skólanefndar, sími 451 3474,
Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri, sími 451 3510, netfang
holmavik@holmavik.is.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Strandabyggðar
Hafnarbraut 19
510 Hólmavík

Klár í bátinn?

Slysavarnafélagið Landsbjörg er
stærstu sjálfboðaliðasamtök
landsins, með um 100 björgunarsveitir og um 80 slysavarnadeildir
um land allt. Félagið býr yfir

Sölumaður
Óskum eftir að ráða duglegan og
hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við sölu á íþróttaog útivistarvörum.

3LYSAVARNASKØLI SJØMANNA LEITAR EFTIR KENNARA E¦A LEI¦BEINANDA TIL STARFA
-ARKMI¦ SKØLANS ER A¦ AUKA ÚRYGGI SJØMANNA ME¦ ÚFLUGRI FR¦SLU SEM
UPPFYLLIR ÓSLENSKAR OG AL¡JØ¦LEGAR KRÚFUR UM ¡JÈLFUN SJØMANNA 3KØLINN
LEGGUR EINNIG ÈHERSLU È FR¦SLU TIL ALMENNINGS UM SLYSAVARNIR VI¦ SJØ OG
VÚTN -E¦ MARKVISSRI FR¦SLU HEFUR TEKIST A¦ FKKA ALVARLEGUM SLYSUM È
SJØ OG ER MARKMI¦I¦ A¦ HALDA ÈFRAM È SÚMU BRAUT

sjómanna var stofnaður árið 1985

Verksvið

starfandi og verðandi sjómenn um

rúmlega 80 ára reynslu í slysavörnum sem er sá trausti grunnur
sem við byggjum okkar starf og
fræðslu á. Slysavarnaskóli

til að halda námskeið fyrir

s !NNAST KENNSLU È NÈMSKEI¦UM SKØLANS Ó 2EYKJAVÓK OG
LANDSBYGG¦INNI

Verkstæði
Okkur vantar einnig laghentan og
duglegan starfsmann á verkstæði
okkar til samsetningar og viðhalds
á reiðhjólum.

öryggis- og björgunarmál á helstu
útgerðarstöðum landsins og

s !NNAST VI¦HALD NÈMSTKJA OG NÈMSGAGNA SKØLANS

annast öryggis- og slysavarna-

s 6INNA A¦ AUKNU ÚRYGGI SJØMANNA ME¦ FR¦SLU ¡JÈLFUN OG
LEI¦BEININGUM

fræðslu fyrir nemendur í skip-

s 6INNA A¦ VI¦HALDI G¦ASTJØRNUNARKERFIS
s 6INNA A¦ VI¦HALDI SKØLASKIPSINS 3BJARGAR OG BÞNA¦AR ¡ESS
Hæfniskröfur

stjórnar- og vélstjórnarnámi.
Skólinn hefur verið ISO
gæðavottaður síðan 2005.

Skólinn er um borð í skólaskipinu
Sæbjörgu sem staðsett er í

Áhugasamir eru beðnir að fylla út
umsóknarformið á vefsíðu okkar
www.markid.is.

s 6Ó¦TK REYNSLA È SJØ
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s &RUMKV¦I OG SJÈLFST¦I Ó STARFI
s 'OTT LÓKAMLEGT ÈSTAND
s SKILEGT ER A¦ VI¦KOMANDI HAFI KENNSLU OGE¦A KÚFUNARRÏTTINDI

Umsóknir
5MSØKNIR ÈSAMT FERILSSKRÈM SENDIST È 3LYSAVARNASKØLA SJØMANNA
3KØGARHLÓ¦   2EYKJAVÓK MERKT 3TARFSUMSØKN %INNIG ER HGT
A¦ SENDA ¡R È NETFANGI¦ HILMAR LANDSBJORGIS
Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk.
www.markid.is

Sími 553 5320

Ármúla 40

Reykjavíkurhöfn en hefur
jafnframt gert það mögulegt að
sigla á ýmsar hafnir landsins
með námskeið.

12

10. apríl 2010 LAUGARDAGUR

Vegna vaxandi umsvifa vantar vant fólk á
aldrinum 20–35 ára í eftirtalin störf:
• Þjónustufólk í sal
• Vanan mann í eldhús
• Vana barþjóna
Vinsamlegast sendið helstu upplýsingar (ferilskrá)
með mynd á posthusidvinbar@gmail.is
Pósthúsið vínbar - bistró. Pósthússtræti 13

Matreiðslumenn
/ matartæknar

sem starfa hjá Reykjavíkurborg
MATVÍS boðar til fundar með þeim
fagmönnum sem starfa hjá borginni og
hafa hug á að vera félagsmenn í MATVÍS
Fundurinn verður haldin á Stórhöfða
31, miðvikudaginn 14. apríl kl. 15.00,
gengið inn Grafarvogsmegin.

EFTIRLAUNASJÓÐUR
SLÁTURFÉLAGS SUÐURLANDS
Boðað er til ársfundar Eftirlaunasjóðs
Sláturfélags Suðurlands.
Fundurinn verður haldinn að Fosshálsi 1,
3. hæð, ﬁmmtudaginn 29. apríl n.k. kl. 16.00.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning ársreiknings, tryggingafræðilegrar úttektar og fjárfestingastefnu.
3. Kosning fulltrúa í stjórn sjóðsins.
4. Önnur mál.

Umsóknir um byggðakvóta
Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á ﬁskveiðiárinu
2009/2010 sbr. reglugerð um úthlutun byggðakvóta til ﬁskiskipa nr. 82, 29. janúar 2010
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í
neðanskráðu byggðalagi sbr. auglýsingu nr. 287/2010 í Stjórnartíðindum
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til ﬁskiskipa
fyrir byggðarlagið

Vopnafjörður
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að ﬁnna
á heimasíðu stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindur reglur einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með 26.
apríl 2010.
Fiskistofa, 9. apríl 2010.

ZZZUDILVLVIUY

Innritun í framhaldsskóla
fyrir haustönn 2010

Ársfundur
Veiðimálastofnunar 2010

Innritun í dagskóla er rafræn og fer fram á
menntagatt.is og verður sem hér segir:

Haldinn ﬁmmtudaginn 15. apríl 2010 í Bíósal, Hótel
Loftleiðum
Dagskrá:
14:00 Fundur settur.
14:05 Ávarp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Jón Bjarnason
14:15 Yﬁrlit um starfsemi Veiðimálastofnunar.
Sigurður Guðjónsson
14:30 Veiðin 2009 og veiðihorfur sumarið 2010.
Guðni Guðbergsson
14.50 Kafﬁhlé.
15:20 Nýrnaveiki og PKD-sýki. - Ógn við villta lax
ﬁskastofna á Íslandi ?
Árni Kristmundsson, Fisksjúkdómadeild,
Tilraunastöðvar Háskóla Íslands, Keldum
15:40 Sjóbleikja í Hvítá í Borgarﬁrði. Staða bleikju á
Íslandi.
Ingi Rúnar Jónsson
16:00 Fundarslit.
Allt áhugafólk er velkomið á fundinn

12. til 16. apríl
Forinnritun nemenda í 10. bekk (fæddir 1994 eða
síðar). Nemendur fá bréf frá ráðuneytinu með
veflykli og leiðbeiningum. Ráðuneytið hvetur
nemendur eindregið til að taka þátt í forinnrituninni.
20. apríl til 31. maí
Innritun eldri nemenda (fæddir 1993 eða fyrr) sem
ekki eru nú í framhaldsskóla eða ætla að skipta um
skóla. Umsækjendur fá veflykil á menntagatt.is.
7. til 11. júní
Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík auglýsir eftir
samhentu fólki til að taka að sér umsjón með
veitingasal og þjónustu í safnaðarheimili
Fríkirkjunnar að Laufásvegi 13.
Vinsamlega haﬁð samband við skrifstofu Fríkirkjunnar
í síma 552 7270 eða sendið tölvupóst á
frikirkjan@frikirkjan.is fyrir 22. apríl nk.

Lokafrestur 10. bekkinga til að innrita sig
eða breyta umsóknum úr forinnritun. Einkunnir
nemenda verða sendar rafrænt til þeirra skóla sem
þeir völdu á miðnætti 11. júní.
Starfsbrautir fyrir fatlaða
Innritun á starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur
er ekki rafræn. Þeir sem ekki hafa þegar sótt um
geta sent framhaldsskólum skriflega umsókn fyrir
16. apríl næstkomandi. Umsóknum um nám á starfsbrautum verður svarað í síðasta lagi í lok apríl.
Nánari upplýsingar eru veittar í mennta- og
menningarmálaráðuneytinu og á menntagatt.is.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
8. apríl 2010.
menntamálaráðuneyti.is
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Stórhöfði 33

Stærð: 870,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 171.050.000

110 Reykjavík

Til leigu eða sölu - frábær staðsetning !

Lind

Verð: 0

Stórglæsilegt skrifstofu / verslunar / lagerhúsnæði
Til leigu eða sölu frábærlega staðsett verslunar og lagerhúsnæði, alls
870,7fm til sölu (1.217fm til leigu) á tveimur hæðum með mörgum
innkeyrsludyrum að Stórhöfða í Reykjavík. Efri hæðin (götu-skrifstofuhæðin)
er 218,7fm með frábæru útsýni, sex skrifstofuherbergjum, kaffistofu og
fundarherbergi. Lagerhúsnæðið (neðri hæðin) er alls 652fm með 5 metra
lofthæð og stóru útisvæði. Hillur og rekkar geta fylgt. Húsið er klætt að utan
með viðhaldsfrírri álklæðningu og álgluggum og er í mjög góðu ástandi. Allur
frágangur húsnæðisins er vandaður. Aðkoma að húsinu er góð, næg
bílastæði og tenging við helstu umferðaræðar mjög góð.
Hverfið er eftirsótt og hentar mjög vel fyrir ýmis konar atvinnustarfsemi.
Margar verslanir, heildsölur og skrifstofur eru í götunni. Starfsemi er í húsinu
allan sólarhringinn. Tölvulagnir eru góðar í húsinu.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson í s. 896-6751.

Bergur
Steingrímsson
Sölufulltrúi
8966751
bergurst@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

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

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

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

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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3KIPALËN  (AFNARÙRÈI ¥BÒÈ  

S

HÒ
/PIÈ

'L¾SILEG  FM NÕ ÅB BÅLSKÕLI ¹ FR¹B VERÈI
²TBORGUN AÈEINS  MILLJ
/PIÈ HÒS Å DAG LAUGARDAG OG MORGUN SUNNUDAG KL   
'L¾SILEG FULLBÒIN -ËT¹S ÅBÒÈ ¹ H¾È EFSTU MEÈ FR¹B¾RU
ÒTSÕNI LKL¾TT MJÎG VANDAÈ LYFTUHÒS INNANGENGT Å BÅLAGEYMSLU
ÒR SAMEIGN 3ÁRINNGANGUR Å ÅBÒÈ AF SVÎLUM 'L¾SIL EIKARINN
RÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S OG EIKARPARKET ¥SSK¹PUR OG UPPÖVOTTAVÁL Å
ELDHÒSI ÖVOTTAHERBERGI Å ÅBÒÈ 3TËRAR SUÈVESTUR SVALIR HVÅLANDI
CA  MILLJ ¥BÒÈAL¹NASJËÈUR  ¹RA L¹N 6ERÈ AÈEINS  MILLJ
4V¾R AÈRAR EINS ÅBÒÈIR ERU EINNIG TIL SÎLU Å SAMA HÒSI Å LEIGU TIL
JÒLÅ NK  ¥BÒÈIR FYRIR FRJ¹LSAN MARKAÈ

/PIÈ

HÒS

/PIÈ

HÒS

/PIÈ

HÒS
Guðﬁnna Jóh. Guðmundsdóttur hdl og lögg.fasteignasali

Góð kaup - Bókið skoðun
%NGIMÕRI  p 'ARÈAB¾

!USTURBERG 

6ATNSENDAHLÅÈ  3KORRADAL

&ALLEGT EINBÕLI MEÈ AUKAÅBÒÈ ¹ FR¹B¾RUM STAÈ RÁTT
VIÈ MIÈB¾INN /PIÈ HÒS Å DAG ,AUGARDAG KL   
OG MORGUN SUNNUDAG KL  

p -JÎG GËÈ JA HERBERGJA BÅLSKÒR
/PIÈ HÒS Å DAG LAUGARDAG OG MORGUN SUNNUDAG KL  

p FALLEGUR SUMARBÒSTAÈUR ¹ ÒTSÕNISSTAÈ
/PIÈ HÒS T IL SÕNIS Å DAG LAUGARDAG MILLI KL 

&ALLEG OG VELSKIPULÎGÈ   FM ENDAÅBÒÈ ¹ H¾È ¹
MJÎG GËÈUM STAÈ SKAMMT FR¹ ÎLLUM SKËLUM VERSLUN
ÖJËNUSTU OG ÒTIVIST Å %LLIÈ¹RDAL ¥BÒÈINNI FYLGIR GËÈUR CA 
FM BÅLSKÒR M SJ¹LFVOPPNARA .ÕLEG INNR Å ELDHÒSI GOTT
BAÈ PARKET GËÈAR SUÈVESTUR SVALIR OG Ú 'OTT mRÁTTn VERÈ
  MILLJ HV ¥BÒÈAL¹NASJËUR CA   MILLJ HUGASAMIR
VELKOMNIR Å DAG OG MORGUN MILLI KL  OG   BJÎLLU
(AFÖËR OG 3ËLVEIG

&ALLEGT CA  FM SUMARHÒS ¹ EINSTÎKUM ÒTSÕNISSTAÈ
 HERBERGI STOFA ELDHÒS OG BAÈHERBERGI 3TËR OG MIKIL
TIMBURVERÎND MEÈ HEITUM POTTI 6ERÈ   MILLJ "¹RÈUR
S  SÕNIR HÒSIÈ S  HRINGIÈ OG F¹IÈ N¹NARI
UPPLÕSINGAR

&ALLEGT OG RÒMGOTT  FM EINBÕLI ¹ FR¹B¾RUM RËLEGUM
OG BARNV¾NUM STAÈ .ÕLEG INNRÁTTING Å ELDHÒSI PARKET
  SVEFNHERBERGI HEITUR POTTUR Å GARÈI RÒMGËÈUR INN
BYGGÈUR BÅLSKÒR OG AUKAÅBÒÈ CA  FM Å KJALLARA 'ËÈAR
STOFUR OG  ENDURNÕJUÈ BAÈHERBERGI FR¹B¾RT LEIKSV¾ÈI
SKAMMT FR¹ OG Ú -ÎGULEIKI AÈ YÙRTAKA EINSTAKLEGA
HAGST¾È L¹N ALLT AÈ   MILLJ   M OG   M TIL 
¹RA MEÈ   VXT 'REIÈSLUBYRÈI  ÖÒS 0R -¹N 6ERÈ
  MILLJ 3KIPTI ¹ ËDÕRARI SKOÈAÈ )NGËLFUR 'ISSURARSON
LÎGGFASTEIGNASALI GSM  SÕNIR EIGNINA Å DAG KL
   OG MORGUN SUNNUDAG KL  

Nýtt parhús

Dalsbrún 3 Hveragerði.

Um er að ræða vel heppnaða og fullbúna eign á góðum stað í Hveragerði samtals
161 m2 og telur hún; forstofu, stofu, eldhús, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús ásamt rúmgóðum bílskúr. Eignin er ný innréttið og tilbúin til
afhendingar.

Ásett verð er 25,7 millj. FERMETRAVERÐ AÐEINS 159 þús,
lán frá ILS getur fylgt. Eignin getur einnig fengist til útleigu.

)NGËLFUR 'ISSURASON LGF o 6ALHÎLL FASTEIGNASALA o 3ÅÈUMÒLA  o 3ÅMI 

Nánari upplýsingar gefur Atli sölufulltrúi
s: 899-1178 eða atli@husasala.is
MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Vantar 300–600 fm
skrifstofuhúsnæði til kaups!
Skólabraut 3 – 170 Seltjarnarnes.
Til sölu eða leigu.

BERGÞÓRUGATA 25 – MIÐBÆRINN
Hagstætt áhvílandi lán
Góð 42 fermetra 2ja herbergja ósamþykkt risíbúð á þriðju hæð í fallegu steinhúsi við
Bergþórugötuna. Hér er um að ræða góða íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Fyrir liggur
samþykki byggingafulltrúans í Reykjavík, frá árinu 1987, um að lyfta þaki hússins með
byggingu kvista sunnan og norðanmegin. VERÐ 11.2 MILLjónir.

Óskum eftir ofangreindri stærð á svæði
101. Má vera hæð eða heil húseign. Hluti
eignarinnar t.d. jarðhæð má vera í útleigu
en annað laust. Staðgreiðsla í boði fyrir
rétta eign.
Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson hdl.
og löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

Áhvílandi er gott lífeyrissjóðslán frá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Lánið er til 40 ára
með 4,52% breytilegum vöxtum.

Jón Gretar Jónsson, löggiltur fasteignasali
GSM. 617-1800

Mjög vel skipulögð 56,5fm 2 herbergja íbúð á jarðhæð með útgangi
út á ﬂísalagða verönd. Eignin skiptist í : Forstofu með skáp. Björt og
rúmgóð stofa, útgengt út á verönd með skjólvegg. Fallegt eldhús
með borðkrók við glugga Innaf stofu er herbergi með skáp. Baðherbergi með stórri sturtu og innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Mjög góð
þjónusta er í húsinu. Ásett verð er : 19,8millj. Eignin er laus.

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is
MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

sími: 511 1144
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&RAMÒRSKARANDI SÎLUFULLTRÒAR
p FRAMÒRSKARANDI ¹RANGUR
%NG INN Å HEIMINUM SELUR FLEIRI FAST EIGNIR EN 2 % -! 8
Stærð: 153,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 30.730.000
Bílskúr: Já

Kristnibraut 89

Reykás 23

113 Reykjavík
*HELGAR TILBOÐ*Glæsileg 4ra á 3hæð

Lind

110 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð 2hæð til V

Stærð: 121,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 21.330.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl. 16.00-16.30

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

benolafs@remax.is

Verð: 28.900.000

Góð forstofa með flísum á gólfi, innaf forstofu er þvottarherb. ásamt geymslu. Stofan er mjög björt,
parket á gólfi út gengt á vestur svalir. Mjög gott herbergi er sem notað sem sjónvarpsherbergi. Eldhúsið
er snyrtilegt, ljós viðarinnrétting, parket á gólfi. Svefnherb.álma með suðursvölum. Baðherbergi er með
innréttingu,flísar í hólf og gólf. Hjónaherbergi gott kápapláss, parket á gólfi. Barnaherbergi með skáp,
parket á gólfi. Mjög rúmgóður bílskúr. Eign sem vert er að skoða.
Benedikt sýnir

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ 14.00-14.30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is
Stærð: 114,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 21.845.000
Bílskúr: Já

Hrísrimi 5 ..
112 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð í góðu fjölbýli

Hálsaþing 10
Lind

203 Kópavogur
Fallegt parhús á útsýnisstað

Stærð: 282 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 62.740.000
Bílskúr: Já

Lind

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi
8962312

benolafs@remax.is

sigsam@remax.is

Verð: 18.900.000

Opið hús sunnudag kl. 14 - 14.30
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Verð: 57.900.000

Glæsilegt parhús á útsýnisstað í Þingahverfinu í Kópavoginum. Gengið er inn á efri hæð þar sem eru
stofa, eldhús, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, bílskúr og geymsla. Útgengt í garð af efri hæð. Á
neðri hæð er stórt tómstundarými/stofa, herbergi, "potta- og saunaherbergi" og þvottahús. Vandað hús
á mjög skemmtilegum stað.

thorarinn@remax.is

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967
Brunabótamat: 21.000.000

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

101 Reykjavík
Til Sölu glæsileg 5 herbergja íbúð

thorarinn@remax.is

Opið
Hús

Íbúðin skiptist í forstofu, inn af forstofu er þvottaherbergi,flísar á gólfi. Stofan er mjög rúmgóð og björt
suð-austur verönd, afgirtur garðiur, eldhús með snyrtilegri innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél,
rúmgóður borðkrókur, parket á gólfi. Herbergja gangur með góðum fataskáp, parket á gólfi.
Svefnherbergin eru tvö, annað þeirra með skápum, dúkar á gólfi. Baðherbergið er snyrtilegt með
baðkari, flísar á gólfi. Stæði í lokaðri bílageymslu,góð geymsla í sameign.
Benedikt sýnir 661-7788

Framnesvegur 61

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl 15.00-15.30

Verð: 22.900.000

forstofa með flísum á gólfi, fatahengi. Stofan er stór mjög rúmgóð, skiptist niður í sjónvarpshol og stofu,
parket á gólfi. Svalir með glæsilegu útsýni yfir Rauðavatn, bláfjöll, Esjuna. Eldhús nýleg innrétting og
heimilistæki, flísar á milli skápa, flísar á gólfi, gólfhiti. Innaf eldhúsi er þvottahús með innréttingu, vaskur
ásamt hillum. Hjónaherb parket á gólfi,horn fataskápur,útgengt á svalir. Herb. parket á gólfi, fataskáp.
Baðherb nýlegt,hiti í gólfi. Bílskúr ásamt geymslu. Mjög góð eign.

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Laugavegur 46 B
Lind

101 Reykjavík
Glæsileg eign í miðbænum

Stærð: 155,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1907
Brunabótamat: 22.500.000

Lind

Opið
Hús

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi
861 9300

benolafs@remax.is

Opið hús Sunnud. frá kl 17.00-17.30

Verð: 28.600.000

Smekkleg íbúð á þessum vinsæla stað. Sérlega fallegt gegnheilt eikar parket á stofu, holi og eldhúsi.
Búið að opna íbúðina mikið og gera hana bjarta og fallega. Komið inn í hol með flísar á gólfi, fataskáp.
Til vinstri úr holi eru tvö barnaherbergi, plast parketi á gólfi. Eldhúsið opið og bjart með fallegu
gegnheilu eikar parketi, glæsileg hvít eldhús innrétting. Baðherbergið er hið glæsilegasta

Open house?..
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Stærð: 1 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1
Brunabótamat: 1

Við erum bestir í okkar fagi
og
vantar því fleiri eignir á skrá !

SELD
Ert þú í vafa hvort þú getir selt ?
Getur fengið raunhæft söluverðmat hjá okkur miðað við apríl 2010.
Þér að kostnaðarlausu!

pallb@remax.is

Verð: 44.900.000

Remax Lind kynnir Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð,vel staðsett í miðbæ Rvk.
Nánari lýsing: Um er að ræða bakhús, kjallar ,hæð og rishæð ásamt aukaíbúð með sér inngangi, til
hliðar við aðalhúsið. Allt húsið er ný-endurbyggt að mestu, m.a. gluggar, gler, bárujárn, hurðir, rafmagn
og pípulagnir. Eignin er öll í enduruppbyggingu og er gott tækifæri fyrir væntalega kaupendur að hafa
áhrif á skipulag og val á innréttingum.
Allar nánari uppls gefur Páll í sima 8619300 eða pallb@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Spóahólar 20
Lind

111 Reykjavík
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 80,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 15.950.000

Lind

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi
615 0005

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi
861 9300

antonmani@remax.is

pallb@remax.is

Verð: 1

Verð: 16.900.000
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Glæsileg 3 herbergja íbúð í góðu fjölbýli.
Nánari Lýsing: Komið inn í flísalagt anddyri með góðu skápaplási. Eldhúsið er með nýlegri
beykiinnréttingu,gott skápapláss,Stofa og borðstofa eru samliggjandi,útgegnt á suður svalir.
Barnaherbergið er rúmt og gott.Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergið er nýlega
tekið í gegn flísar í hólf og gólf,ljós innrétting.
Allar nánari uppls gefur Páll í sima 8619300

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

...ég sá það á visir.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI
Kia Clarus glx árg. ‚00 sjsk. Ek. 128
þús. Sumar og vetrard. V. 390 þús. Má
prútta. S. 659 8277.
DODGE RAM 2500 POWER WAGON
4X4, 2008, ek. 35þús.km, 100% driflæs
fr& aft, spil, slepp á ballanstöngum,
leður, lúga, hús á palli, Stórglæsilegur,
Ásett verð aðeins 4500þús.kr, er á
staðnum

Tilboðsverð

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

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
UMBOÐSBÍLL . Árgerð 4/2005, ekinn
92 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Listaverð
6.2 millj Tilboðsverð 3990 þús stgr
Rnr.132153 uppl síma 517-1111

VW TOUAREG V8. Árgerð 10/ 2003,
ekinn 72 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 3.290.000. Rnr.114377 umboðsbíll
uppl síma 517-1111 eða 696-1001

LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
DÍSEL3.6 . Árgerð 3/2007, ekinn
79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
9.900.000. uppl síma 517-1111 6961001 ath skipti

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Til sölu Audio A6 árg. 97-98‘ verð.
620þ. uppl. í s. 845-0772.

VW GOLF WAGOON 4X4 ÁRG 2002
EK.113ÞÚS TOPP BÍLL. VERÐ 1.050ÞÚS
UPPL. 892-5431

Volvo S 40 T5 2005. Ekinn aðeins
41.000 km. 220 hö, Hlaðinn búnaði.
Verð 2.980, Tilboð 2.490 stgr. S. 663
0761.

Jeep srt8. Nýskr. 12/‘07 ek. 33 þús.
Ný dekk. V. 5,5 millj. Áhv. 4,4 millj. S.
860 0811.
Segway tæki til sölu, ekið 60km, kemst
40 km á hleðslunni, 20km/h hámarkshraði. Uppl. 8670412

Cadillac árg. ‚95 til sölu. V. 800 þús.
skipti möguleg á jeppa eða beinsala.
S. 840 7640
VW Golf árg. ‚99 ek. 145 þús. 1400 vél.
Beinsk. Sk. ‚11. V. 390 þús. stgr. S. 896
3044, Jóhannes.

FORD F150 35‘‘ Nýskráður 2006 Ekinn
67 þ.km. Verð 3.380.000 Áhvílandi kr.
1.900.000

FORD EXPLORER XLT 4X4 Ekinn 60
þ.km. Nýskráður 2007 Verð 3.380.000
Áhvílandi 3.200.000 Fæst á yfirtöku
+ sölulaun

Opel Astra árg 01‘ mikið endurnýjaður
ný skoðaður 11‘ uppl: 8996909

Nissan Navara 2,5 turbo dísel intercooler árg. 00‘ ek.150þ., saml, topplúga,
nýl. dekk + felgur verð 1.350þ. ekkert
áhvíl. skoðaður 11‘ engin skipti, bíll í
toppstandi. uppl: 8628994

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Citroen C4 2007, 54þkm, sjálfsk, 1m
áhv, afb ca. 24þ á mán, V. 1.590þ.
S.8456701
SKODA OCTAVIA árg 2002, ek. 160 þús.
sjálfsk., dráttarkúla, ný heilsársdekk.
Ásett verð 890 þús tilboð 750 þús.
staðgreitt. Uppl. í síma 847 6957.

Honda Civic Hybrid 2007,ek.aðeins
12þ.Ásett 2750þ. Skoða sk á ód. Uppl
8439008
Til sölu Lincoln Town car árg.1989,
ekinn 175þús km. Svartur, allur í rafmagni, Flottur bíll. V 490 þús, Uppl í
s: 892-4800

Ford Econline E150 5,4l árg.12/2003
ek.55.000þ. Ásett verð kr. 2.500 Gott
staðgreiðsluv. S:8964664

Nissan Almera árg 04‘ ek.140þ. uppl í s.
555-1965 / 865-0621

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

Audio A6 árg 03‘ 1800 turbo(breyttur 200hestö.) mikill aukabúnaður
ek.102þ. ný tímareim v. 1.850þ. uppl:
8682261

VW Passat árg 05‘ 2,0L FSI ek. 70þ. verð
1.850þ. uppl: 8663055
MMC Outlander comfort 4x4 2,0 bensin. Árg. ‚03 ek. 79 þús. Sumar og vetrard. V. 1.200. S. 863 5037.

Ford Transit Minibus diesel, 15 manna,
árg.2002, ekinn 210þús.km., sk.‘11, bíll í
topplagi, verð kr. 1.980.000,- 821-6292
Tilboð Toyota Yaris Sol 04/‘07 ssk.
ekinn 40þ. 5 dyra. 1.650 staðgr. Uppl.
í s. 868 3608.

NISSAN PATROL 35“ ÁRG. 2006 EK.
157Þ.KM SJÁLFSK, DR.KÚLA OFL. VERÐ
4.250ÞÚS UPPL GSM 867-4069

VW Passat TDi, dökkgrár, skr. 11/2006,
ek. 51þkm, frábær bíll sem eyðir engu.
Uppl. í síma 896 0609.

Vantar bíla á skrá

Toyota Hilux Double-cab, diesel 2,5 árgerð 2005, ekinn 101 þús.km., plasthús, ný ‚32 nagladekk, einn eigandi,
verð kr. 2.380.000,- 821-6292

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

Volvo XC70 (V-AWD) árg. ‚99, frábær
fjölskyldu bíll á góðu verði, 760þ. S.
861 9939.

MMC PAJERO GDI -bensín 33“ ÁRG.2001
EK. 195Þ.KM SJÁLFSK, LEÐUR, TOPPL.
DR.KÚLA ofl VERÐ 1.890ÞÚS UPPL
GSM 898-7377

Sparneytinn 7 manna dísel ssk Bens
Vaneo 2002 ekinn 190 þkm 1,3 eða
tilboð 8928809

Subaru Impreza WRX árg.‘07 Verð hugmynd 3.2 millj. áhvílandi 2.9 millj. afbr.
42þ. á mánuði Uppl s.846 2919

Hyundai H-1 árgerð 2006, diesel, 4x4,
beinskiptur, ekinn 68 þús., 7 manna,
4 dyra, grár (tvílitur), sk.‘11, verð kr.
2.890.000,- 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292
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Nissan Almera ‚98 ek. 190þ. km. 1600
cc, 4ra d., hvítur, sjsk. Verð 280þ. Uppl.
í s. 694 8774.

0-250 þús.

Vörubílar

Vélsleðar

Benz sendib. 99‘ árg v.400þ. & BMV
520 92‘ árg toppstandi v.400þ. uppl:
8212723
Opel astra caravan árg 99‘ 1.6 vél
ssk., ný tímareim og bremsur, verð
400þ. sumar/vetrar dekk fylgja uppl:
849-3566

(YSTER %
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

Hyundai Sonata 98‘ E.134500
Sjálfskiptur Verð.290 S:867 1593.
Volvo 460 árg. ‚95,sjálfsk. 2.L bensín,
Ek. 124þ. Vetrardekk á stálfelgum og
góð sumardekk á álfelgum. Ný headpakkning og tímareym. Skoðaður og
er í ágætisstandi. V.250þ. stgr. Uppl. í
S.699 1664

500-999 þús.
Toyota Yaris 06/2001 2d, bsk, rauður,
ek.96þ. Ásett verð 590þ. s.8683429

Varahlutir -Varahlutir

Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir varahlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervörur, áratuga reynsla S: 897-1050 -6961050. okspares.os@simnet.is

Mótorhjól

1-2 milljónir

Kerrur

Toyota Corolla Si 1,6 árg ‚93 ek.180 þús
á vél. beinskipt. 3ja dyra, Vel við haldið.
Verð 200 þús. S:891-6455

.EUSON 4$
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

3PRENGIEFNAG¹MUR 
(VELLHETTUKISTA
6OTTAÈ
6ERÈ  VSK

250-499 þús.

Til sölu Opel Astra,árg 1999, 3 dyra,ekinn 115 þkm,skoðaður 2011,beinsk,fallegur og góður bíll,eyðsla 7L/100km.
Verð 360 þúsund staðgreitt. Uppl í
síma 8204640.

Polaris Fusion 07‘ Umboðssleði ný k. úr
50 klst yfirferð, aukab. 2x brúsastadíf
handahlífar lækkaður gír, 45mm belti,
gps og map taska Sleði í toppstandi er í
listav. 1320þ. úr stormi uppl: 860 0811

TILBOÐ 380 ÞÚS!!!

SKODA FABIA COMFORT 1,4 árg‘00
ek.135 þús,beinskiptur,heilsársdekk,5
dyra,cd og græjur,með skoðun,eyðslugrannur og fínn bíll,ásett verð 560 þús
TILBOÐ 380 þús stgr! s.841 8955
Lexus IS200 ‚00 Bsk. ek. 155 Leður/esc.
innr. toppl. spoilerasett. Sk.11 V. 1190
þús. S: 825 5535

Kawasaki Mean-Streak VN-1600 árg.07
ek.2700mílur. verð 1450 þús áhv
700þús ísl. 8425671

Toyota Corolla 2003.ek 113.000.Vel
með farinn.Verð 1100 þús. S. 8692014
Lilja

Gullmoli til sölu Yamaha 650 V- Star
rauður árg. ‚00 Galli og tveir hjálmar
fylgja með Uppl. 861 1104 / hrafne1@
internet.is

VW Golf árg. ‚98 1,6 beinsk. sk. ‚11 án
athugasemda ný tímareim og vatnsdæla. Verð 450þús Uppl. s. 898 2111

Til sölu trússari, byggður fyrir torfærur.
Loftræsting í þaki, rafmagnstafla teikning fylgir, ljós í lofti, rofar og tenglar
í veggjum, 10a, 16a, 32a, bremsur
í vagni, hægt að hífa húsið af, 3KW
rafstöð bensín, mál af húsi, lofthæð
2.10, B200, L300, = m2. Vagn er 4.40
á lengd x 2.50 á breidd, hurð og 3
gluggar einn opnanlegur. V. 1.200 þús.
S. 896 1976.

Bílar óskast
(YUNDAI 2,#$ 
(RAÈTENGI   SKËÚUR
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

Til sölu Toyota Corolla Wagon árg. 1998
Grænn ekinn 160þ. Góður bíll en þarfnast smá viðgerðar verð 270þ. Uppl.
S.695 0730

Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg.
2000 eða yngri. Uppl. í s:866 0471.
til solu M.Benz A-160 arg.99, vel.1,6
bensin, sjalfsk.,ekk.170, v. 490.000 isk.
s.8248416

Frábær kerra á frábæru verði, 780þ.
Eins og ný. S. 861 9939.

Lítill bíll óskast á verðbilinu 100-500
þús. Uppl. í s. 898 2288.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Til sölu

Jeppar

Sex hjól til sölu. Polaris 500. Aðeins
ekið 200km. Eins og nýtt. Júlí 2004.
Verð 1190 þús. Sjá motorhjol.net. uppl.
824 6600.
Vorum að fá sendingu af HUMBAUR
álkerrum. Frábær verð. www.topplausnir.is s:898-7126

+OMATSU 07
RG 
(RAÈTENGI  SKËÚA
6ERÈ  ¹NVSK

Fellihýsi
Álbox fyrir jeppa og fólksbíla. KE
Málmsmíði, Axarhöfða 18, s. 587 0626
& 696 3522.

9!-!(! 9:& 2 RGERÈ  EKIÈ
 ÖKM 6ORTILBOÈ  
(JËLIÈ ER ¹ STAÈNUM NÕSKOÈAÈ OG
KL¹RT Å VORIÈ

2%.!5,4 -%'!.% 3!,//.
 EKINN  ÖKM BEINSKIPTUR
6ERÈ   "ÅLLINN ER ¹
STAÈNUM OG EINNIG ANNAR SJ¹LFSKIPTUR
&RANSKIR BÅLAR EINS OG ÖEIR GERAST BESTIR

4HOMAS
 ÎXLA 6ÁLAVAGN
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

#HALLANGER 2'
 ÎXLA 6ÁLAVAGN
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

4 góð sumardekk á 20þús.Sel ekki
í stykkjatali.stærð:195/65R15 s:8684835

Can-Am Outlander MAX 800R EFI XT
,2010 ný hjól. Verð 2.850 þús. Koma
með spili og stuðurum. Sjá www.motorhjol.net. Uppl. 824 6600.

KAUPI GAMLA MYNT OG SEÐLA - Gull
og minnispeninga Sigurður 8251016
Starcraft 11fet árg 08‘ eitt með öllu
ásett verð 2.190þ. fæst á 1.950þ. stgr.
uppl: 8407640

Pallbílar

(95.$!) )   EKINN
AÈEINS  KM $)%3%,  GÅRA 6ERÈ
  "ÅLLINN ER ¹ STAÈ
NUM OG GETUR SPARAÈ NÕJUM EIGANDA
STËRFÁ Å ELDSNEYTISKOSTNAÈ Å FRAMTÅÈINNI

#!-0)/. !,,!.4% 3 RGERÈ
 -ERCURY  HÎ UTANBORÈSMËTOR
KERRA DÕPTARM¾LIR OG ÙSKILEITART¾KI
BJÎRGUNARVESTI SIGLDUR  KLST 6ERÈ
  "¹TURINN ER ¹
STAÈNUM EN LANGAR AÈ SIGLA

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari
upplýsingar í 824 6600.
Til sölu Ford F 350D King Ranch, árg.
2008. ekinn 26þ. km. Verð 4.8 m. Uppl.
í s. 864 0950.

Ódýrt hjól

Til sölu mótorhjól kínverkst, 200cc. í
ágætu lagi. V. 45þ. Uppl í S. 891 9847

Óska eftir gömlu vel með förnu fellihýsi.Þarf að vera skoðað. uppl. í síma
663-1080

Til sölu

( 5 - -%2 ( 
,ANGERDORF -ALARVAGN
RG 
6ERÈ  ¹NVSK

-"%.:  3%, RGERÈ  EKINN
 ÖKM «SKAÈ ER EFTIR RAUNH¾FU
TILBOÈI  "ÅLLINN ER ¹ STAÈNUM
OG Å ÚOTTU ÒTLITI OG ¹STANDI

,%853 )3  EKINN  ÖKM
SJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ  6ORTILBOÈ
AÈEINS   "ÅLLINN ER ¹
STAÈNUM OG Å FEIKNA AKSTURSSTUÈI

/0)¨

6IRKA DAGA  
,AUGARDAGA KL  

²RVAL AF SKËÚUM
OG HRAÈTENGJUM
¹ GËÈUM VERÈUM

'3-     

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626
& 696 3522. www.ke.is

m DEKK NÕSKR  EKINN  ÖKM $¥3%,
3J¹LFSKIPTUR 'PS TALSTÎÈ KASTARAR HLAÈINN BÒNAÈI
4ILBOÈ ËSKAST -YNDIR OG UPPLÕSINGAR ¹
WWWPLANIDIS 2NR 5PPL Å SÅMA  
"REIÈHÎFÈA o 3ÅMI   
  o WWWPLANIDIS

Vinnuvélar
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Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

Hjólbarðar

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892
9999.
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna.
Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. S.
698 1215.

4 orginal dekk á felgum undan Land
Cruiser 120. 265/65*17. Einnig nýr
mosatætari til sölu. Uppl. í s. 897 0853

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Bílapartasala

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

Bókhald

555 6666

Partahúsið erum að rífa Bens 200
Compreser árg ‚05, Bens CLS 500 ‚04,
H1 Bensín ‚99, I30 ‚08, Berglingo ‚04,
Partner ‚04, Galant ‚97-02, Audi A4 ‚9603, Caddy ‚99-07, Man TGA 530 ‚05, Og
fl. bílar. Hvaleyrarbraut 20, Hfj.

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ.
s. 517-3977, framtal@visir.is

Hyundai electra 94‘ og Toyota Yaris 00‘
varahlutir til sölu. Uppl. í s. 897 2871.

Viðgerðir

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

Lyftarar
Búslóðaflutningar
Dekkjavélar

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

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir
einstaklinga og verktaka.
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta.
Sæki um viðbótarfrest fram í
maí.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Alhliða flutningar Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp.
Erum alltaf við síman 561 3333

Húsaviðhald

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19,
S: 533 1533.
20“ felgur 5x130 til sölu, passar á Q7,
touareg eða cayenne. Uppl. 8670412

Körfubílaleigan.

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

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Bátar

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

„Örkin“

19 feta 3ja tonna sómajulla með eða
án bátakerru og nýs, ónotaðs utanborðsmótors. Verð:600 þús. Kostar 1,1
millj ný. Bátakerran seld á 600 þús.
Mótorinn á 350 þúsund. Sími 699
1414.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.
Til sölu fjögur sumardekk á Yaris. Uppl.
í s. 857 7709.

ÞJÓNUSTA

Handfærarúllur

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

Veislusalir
Iðnaðarmenn/
Byggingarfyrirtæki

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

Hreingerningar

Zodiac Gúmmíbátur

Nýr Zodiac NK3 futura með stýri og
sætum, ónotaður í kassa v. 1.150þ.
uppl: 893-4165.

Grásleppuveiðimenn

Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálfeld net, felligarn og margt fl. Heimavík
ehf s. 892 8655.

Grásleppuveiðimenn

Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálfeld net, felligarn og margt fl. Heimavík
ehf s. 892 8655.
Standveiðibátur óskast til kaups/leigu
er vanur uppl: 699-3045 / thorsteinn.
th@simnet.is
Óska eftir slöngubát m/ eða án mótors. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s.
868 6739.
Koparskrúfur beint frá framleiðanda
oskar@somiboats.is eða 004670405
1340

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

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

Málarar

Tek að mér hreingerningar í heimahúsum er vön og vandvirk. S. 894
2891, Eva.

Varahlutir

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

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Til sölu mjög góð sumardekk
195/70R15 (Hiace), verð 50 þúsund. Einnig góð nelgd vetrardekk
265/70R17 (Landcruiser), verð 80 þúsund. Upplýsingar í síma 8636910.
Til sölu 20“ 255/50 Goodyear sumardekk á felgum. Einnig 17“ 235/65 ný
nelgd vetrardekk undir jeppa. Uppl. í
s. 661 1977.

Tökum að okkur
parketslípun

Fjármál

19“ felgur, 5x130 til sölu. Passar á
Cayenne, Touareg eða Q7. Uppl.
8670412
Til sölu 4 michelin sumardekk
225/45/17“.keyrt 5 þús. km.verð:
90.000. sími: 8468 308.

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

Allt að 5 góð einbýlishús
til sölu nálægt herstöðinni
Ramstein í Þýskalandi, höfuðstöðvum 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

Málarameistari

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

Garðyrkja
Startarar og alternatorar

Þjónusta

Fyrir
flestar
gerðir
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar,
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostnaðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjónustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími
553-1244.

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

Trjáklippingar

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

þjónusta

Vel merkt vara
vekur athygli
neytandans

Til sölu

4IL SÎLU p 6ERÈTILBOÈ 3  

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

Óskast keypt

Kaupi gull !

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá
A-Ö. Fagleg ráðgjöf við val á
hreinlætistækjum. NiðurrifFörgun-Múrverk-FlísalagnirPípulagnir-Rafmagn-Smíðar.
kristjan@flisaverk.is S: 898
4990.

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

Visa/Master kortalán

Trésmíði

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Húsaviðgerðir

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

50 æfmælisþemu og búningar fyrir alla,
kellingar og kalla! Partýbúðin, Faxafeni
11, opið laugardaga 11-17, sunnudaga
12-16.

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

KEYPT
& SELT
GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið tilboða. UPB ehf. Bæjarhrauni 10-220
Hafnarfjörður. S.555 0066 helga.upb.is

Bergiðjan ehf
Íslensk farmleiðsla

Pípulagnir

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

Húsaviðgerðir

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

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

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

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hitastrengur). Geri tilboð innan viku yður að
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264
& 692 4351.

vandvirkur.is

Good relaxing massage for men!!! S.
692 3219.

Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn.
Tilboð eða tímavinna. vandvirkur.is.
Uppl. í s. 663 0518 & 898 0771.
Iðnaðarmannateymi óskar eftir verkefnum. Sjá verkadvinna.is. S. 699 5678.
Viðhald/söluskoðun Ástandsskoðun,
kostnaðaráætlanir og ráðgjöf varðandi
viðhald og söluferli fasteigna. Tek einnig að mér viðhaldseftirlit.Sanngjarnt
verð. Sími 660 4088 eða gudmunds@
talnet.is

Til sölu
Kaupum ýmislegt
gamalt dót

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við
sumarhús og útileiktæki og almenn
trésmíðavinna, smíðum borð með
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl.
í s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan
ehf, Tangarhöfði 2, 110 RVK. pukinn@
simnet.is

Önnur þjónusta

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, ljósakrónur, hansahillur, leirtau, veski, dúka,
spegla, skartgripi, leikföng
og fl. og fl. (óskum einnig
eftir dánarbúum)
Fríða frænka, Vesturgata 3,

Einangraður vinnuskúr með rafmagni
til sölu. Upplýsingar gefur Valdís í s. 862
8280 eftir kl: 17. Einnig til sölu doki,
stoðir 2x4 og setur.

Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive whole
body massage in downtown. S. 692
2126

Opið mánud - föstudaga
12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

Hljóðfæri

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

Rafvirkjun

Flottir rafmagnspottar með 68 nuddstútum, 15“ tv, útvarp, sjálvirkur hreinsibúnaður, yfirfall o.m.fl. Verð: 790Þ. S.
696 0876 & 698 6001.

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
& 773 4440.

Tölvur
STUBBASTANDAR

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

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

Til sölu

Spádómar
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Miðill og spámiðill. Erum með einkatíma. Tímapantanir í síma 777 4704.

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga.

Þjónusta

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

GreenHouse
vor -sumarvaran er komin. Verið velkomin að sækja frían bækling. Eldri
vara seld með miklum afslætti. Opið
í dag þriðjudag 13-19 GreenHouse
Rauðagerði 26.

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is
Nikon P90 myndavél með innbyggðu
24x zoom og hristvörn. Tæplega ársgömul í toppstandi. Minniskort, taska,
rafhlaða, forrit, ábyrgð fylgir.

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/
pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól,
auka strengjasett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.Þjóðalagagítar með poka. ól. stilliflautu.
emedia kennsludisk á kr. 19.900.Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is
Roland E-500 hljómborð til sölu verð
50þ. uppl: 8957134

Vélar og verkfæri

Til sölu plast fiskikör tölvert notuð ca
1000L upplýsingar 660 6600 og ksv@
vortex.is
Nýr 1100 lítra heita pottur með sætum
og legubekk til sölu. Uppl. í s. 694
4837.
Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20-30þ.
Stór amerískur þurrkari á 30þ. Þurrkari
á 20þ. barkalaus á 30þ. Uppþvottavél
á 20þ.Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ.
Sófar á 10þ. Brauðrist á 2þ. Eldhúsborð
á 5þ. Glerborð á 5þ. 28“ tv á 10þ. Stólar
á 3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. Línuskautar
á 2þ. Ryksuga á 5þ. Flottur sjónvarpskápur á 5þ. King size rúm á 30þ. stór
vaskur á 3þ. stál bakaraofn á 25þ. S.
896 8568

Fjölnota sög
Til sölu sög/afréttari/þyktarheffill/fræsari frábær vél uppl: 6601050
Gunnar
Beitningavél með öllu, 8mm lína með
yfir 30þ. krókum. Selst hæstbjóðanda.
Nánari uppl. 690-3408
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NÝTT SPA - DREAM OASIS

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

Elliðavatn-frábært útsýni

Dýrahald

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Snyrting

Hestamennska

Glæsileg, glæný 2 herb. íbúð 78fm,
Akurhvarfi m. öllu hiti og hússj. innifalið. leiga 105 þús Laus strax. listfordun@
simnet.is
Við Flókagötu í RVK. 20 fm. Herb./
Stúdíó. Eldh.krókur, WC, sturta, þvottav.
& ísskápur. V. 55þ. S. 496 0928.
Short term rent, deposit needed in city
center 90fm/sm with all tel: 8600360
Til leigu er 80fm 3 herb. íbúð í nýlegu
húsi í Árbæjarhverfi. Uppl. í s. 892
5933.

Til sölu Schefer hvolpar. Hvolparnir
verða afhentir ættbókfærðir, sprautaðir
og örmerktir. Uppl. gefur Kristmann í
s. 897 8045.

VERÐ Á SKEIFUM. GANGURINN 1300
OG POTTAÐUR 1500 VELJUM ÍSLENST
HELLUSKEIFUR S:893 7050.

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

Stórt, gott einb. á Akranesi. Uppl. á
www.krokatun.wordpress.com/

Til sölu gullfallegur, hreinræktaður
Papillon rakki. Tilbúinn til afhendingar heilsufarsskoðaður með ættbók
frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í síma
8613670 eða 6927949.

10f gámur (600þ) og beygjuvél (100þ),
nánari uppl. á istal@simnet.is / 8964511

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Smáskipanámskeið Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið 19. 4. - 5. 6. fjarnám. Skemmtibátanámskeið 8. - 14.
5. staðarnám. Skráning á www.tskoli.
is eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins

Smáskipanámskeið (x.
pungapróf) í fjarnámi
byrjar 19. apríl 2010

Til leigu 3ja herb. íbúð í Breiðholti.
Leiga 110 þús. á mán. Laus strax. Uppl.
í s. 699 7371.

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.

Herb. til leigu m. húsgögnum á svæði
101. Uppl. í s. 899 6255.

Til sölu veitingastaður í Reykjanesbæ,
vel tækjum búinn góð húsaleiga verð
6,5 millj. mjög góð greiðslukjör í boði
uppl: 846 4030.

Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.
Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl.
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I.
Einarsdóttir.

Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn
fylgja. Leiga 35þ. Uppl. í s. 895 0482
e. kl. 16.
Einstakl. studio 2 herb. í Bryggjuhv.
Laus strax. S. 824 4485 & Vvg@internet.is

Hreinræktaðir Chihuahua

Vantar 2. herb íbúð 50 fm, á svæði
108,109 eða 200 sem fyrst. S. 867
1008.

www.leiguherbergi.is

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

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Heilsuvörur

HEIMILIÐ

Húsnæði óskast

Chihuahua
hvolpar
til
sölu.
Ættbókarfærðir og örmerktir. Blíðir
hundar með frábært skap. Upplýsingar
í síma 892 8778.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

HEILSA

Til sölu 11 v. Sheffer tík, foreldrar ættbókafærðir. S. 860 4280.

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

Húsgögn
Lítil stúdíó íbúð til leigu í Hafnarfirði.
Uppl. í s 821 4374.
98 fm 3. hrb luxusíb. í hafnarf. legist m/
húsg og heimilist 140 þkr. S: 8483271

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

SKAMMTÍMALEIGU

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

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

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolpar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863
0474 og www.123.is/manaskin

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

Tvær chihuahua tíkur til sölu.
Snögghærð og síðhærð Uppl. í s. 894
6264/588 6264
Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.

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

Pablon hvolpur til sölu ættbókaferðir
og heilsufarsskoðun. Ódýr uppl: 690
8091.

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

Nudd

Labrador Hvolpar

Ættbókafærðir frá H.R.F.Í. Tilbúnir til
afhendingar. S. 863 8550
Af sérs. ástæðum er til sölu tæpl. 2
ára, 4 man Softub rafmagnspottur m/
nuddi og ljósum. Vel með farinn pottur,
upplagður á pallinn eða í sumarbústaðinn. Þessi pottur kostar í dag kr 575.000
(hjá Jóni Bergssyni á Kletthálsi) en
hann selst á kr 425.000. Arnhildur s:
698-7154

Heimilistæki
Er þvottavélin biluð ?

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

Höfum til sölu yfirfarnar þvottavélar og
þurrkarar, tökum bilaðar uppí. Einnig
fjarlægjum við þvottavélar og stærri
heimilistæki. Endurgjaldslaust. En einnig getum við greitt fyrir biluð tæki. S.
847 5545.

Er nýflutt frá Kanada, bráðvantar íbúð
í Höfuðb eða Reykjan.bæ. Er reglusöm
og heiðarl. S. 897 3884. 588 3429
Jóhanna.
Fullorðin hjón óska eftir rað/par/einbýlishúsi til langtímaleigu í Gbr, Kóp
eða Hfj. Uppl. í s. 896 5685.
Reglusamur þrítugur karlmaður auglýsir
eftir íbúð, leiga ekki hærri en 70þ. Uppl:
869 5416.
Óska eftir íbúð til leigu helst í 107 eða
101 frá 1. maí eða 1. júní. Meðmæli ef
óskað er. s. 867 6848

Húsnæði til sölu
Til sölu c.a. 2000 fm eignalóð á SyðriReykjum í Bláskógabyggð +30 fm hús
sem er skemmt eftir vatnstjón Heitt
og kalt vatn+rafmagn við lóðarmörk.
Nánari upplýsingar veitir Ægir í s. 695
4450.
Skiptidíl,sala eða leiga. 223 fm
Einbýlishús m/bílskúr í VESTURBERG
S:693 7815.
Lítil 3herb íbúð á Patreksfirði með
24fm geymsluskúr. Verð 3mill Áhv.um
2mill. Skoða alla möguleika á milligjöfum. Grímur 7735328

Sumarbústaðir
5 herb. 120 fm hús í Vaðlaheiði gengt
Akureyri. Stutt í Hlíðarfjall. Gæludýr
leyfð. Uppl. í s. 897 7613.
Vandað sumarhús óskast í um klukkutíma fjarlægð frá Reykjavík. Verð allt
að 17 millj. Staðgreiðsla í boði. Sendið
ítarlega uppl./myndir á irag@hive.is
eða 8227300

Atvinnuhúsnæði

Til leigu frá 10. maí 300 fm. tvílyft einb.
m/ bílskúr í rólegu hverfi í Mosfellsbæ.
Uppl.: leigaimoso@gmail.com

Ökukennsla

Fyrirtæki

Snyrtileg stúdíóíbúð í Seljahverfi(109)
með stórar svalir, þvottavél og húsgögn fylgja. Leiga 74 þús með hússjóð.
Aðeins reglusamir einstaklingar koma
til greina. uppl. Egill S: 698-1022 eða
egilla@ru.is

Falleg 2 herb. íbúð til leigu, góð staðsetning. Húsgögn og ísskápur geta fylgt.
LAUS STRAX. S. 698 1177.

Námskeiðið stendur til 5. júní en nemendur koma í innilotu 3. - 5. júní.
Kjartan Örn veitir upplýsingar um námskeiðið í síma 665 1100 og skráning er
á www.tskoli.is.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

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.

55fm ris í 101 Rvk frá 5. maí. Hentar
pari eða einstakl. Aðeins reglusamir.
V 110þ. 2 mán fyrirfram. 863-5817
e kl 17.

Til sölu dokaborð ca 170 m2 og mótasetur ca 1500 stk. s. 892 4982.

Verslun

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

Óskum eftir einbýli/raðhúsi til kaups
eða leigu í Lindum, Kóp. Uppl. í 8213210.

2 herb. íbúð til leigu í Vesturbergi. Nýtt
eldhús og parket. Lyfta. V. 100 þús.
Laus. S. 842 2600.
Til leigu 2 herb. íbúð í Kópavogi, snyrtileg og miðsvæðis. Verð 95.000 á mánuði. S. 696 0288.

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.
Útsýni. 3ja herb. 100 fm á
Borgarholtsbraut 72 í Kóp. Laus. S. 864
4984 & 860 0360.

Flugukastkennsla
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Kona óskar e. 2 herb. íb. til langtímal.
frá 1.maí, greiðslugeta 80þ. enginn
fyrirfram greiðsla. Skilvísi og reglusemi
heitið Uppl.662 3963

Óskum eftir
á skrá 50 - 200 fm. fullbúnum lager- og iðnaðarhúsnæðum meðal annars í
Helluhverfinu í Hafnarfirði.
Hafið samband við Ólaf hjá
Atvinnueignum
í síma 824-6703.
Atvinnueignir - stærsta
leigumiðlun landsins
í atvinnuhúsnæði.

Óska eftir notalegri 2-3ja herb. íbúð í
Kópavogi, til langtímaleigu. s. 6990340
Par með 2 börn í leit að langtímaleiguhúsnæði í Mosfellsbæ. Erum reyklaus
og reglusöm. Uppl. í síma 690 0670
eða sollag@hotmail.com
Bílastæði óskast til leigu í bílageymslu
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 892
2934.
Zik Zak leitar að tökustöðum fyrir
Gauragang. Sagan gerist 1980 og óskað
er eftir húsum sem hafa lítið breyst
(að innan) frá þeim tíma. Leitað er að
húsum í Austurbænum, við Tjörnina og
önnur viðeigandi hús. Hafið samband:
511-2019
Popoli kvikmyndafélag óskar eftir einbýlishúsum og blokkar íb. til notka
í kvikmynd, skammtímaleiga uppl:
sveinnvidar@hive.is / 847-6892
Kvk óskar eftir 1-2 herb.íbúð, róleg
stað (107,105RVK) sem fyrst.Skv.gr.h.
s: 692 4950.

Vinnustofur

Til leigu vinnustofur 20-50fm í miðbæ
reykjavíkur uppl: 6601055
Til leigu ca. 100 fm húsnæði á
Viðarhöfða, stór hurð og hátt til lofts.
Leigist í ca. 2 mánuði. Uppl. í s. 899
4009

Bíldshöfði (Axarhöfði)

Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðnaðarhurð og gönguhurð. Uppl. í s.
698 3200.
Leiga Dugguvogi 6 Skrifstofuhúsnæði
ca 60 fm,2 hæð Góð bílastæði og góð
aðkoma. Uppl, 6937815
Traust fyrirtæki leitar að framtíðar lagerhúsnæði upp á Höfðum/Hálsum
eða í nágrenninu til leigu, kaupleigu
eða kaups. Vantar 200-300m2 með
góðu útiplássi. Þarf að vera laust til
afhendingar mjög fljótlega. A.m.k. 3
metra lofthæð er skilyrði, sem og góðar
innkeyrsludyr. Opinn fyrir öllum möguleikum. Sími 860-2410, Ásgeir.

Lagersala
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Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

3 smárar kvennfataverslun í Smáralind
er að leita eftir þjónustulynduðum og
glöðum aðilum í hlutastarf. Þarf að vera
stundvís og ábyrg. Áhugasamir visamlega sendið umsókn með mynd og
ferilskrá á thorunn.smarar@gmail.com

TILKYNNINGAR

geymslur.com

Einkamál

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

Kokkarnir veisluþjónusta

Bílskúr
Zik Zak leitar að bilskúr sem geymslu
fyrir leikmynd. Simi: 5112019.

RENNISMIÐIR FRAMTÍÐ!

Gisting

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

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

leitar eftir starfsfólki frá kl
12-17 á virkum dögum í veislueldhús okkar að Funahöfða 7.
Umsækjendur þurfa að vera 20
ára og eldri.
Áhugasamir hafið sambandi
í síma 511-4466 eða sendið
tölvupóst á runar@kokkarnir.is

Laus störf eru í boði hjá
Vélvík handa rennismiðum. Óskað er eftir vönum
mönnum með þekkingu
og reynslu af tölvustýrðum
smíðavélum

Au pair. Ísl. læknahjón á Englandi óska
eftir barngóðri stúlku (19+) t.a. gæta
2ja drengja: drmatthildur@msn.com

Uppl. gefur verkstjóri í
síma 587 9960 eða með
tölvupósti á
netfangið dg@velvik.is

Leitum að umsjónarmanni véla og
tækja með reynslu af viðhaldi á vélum.
Einnig vanan garðyrkjumann. Um
framtíðarstörf er að ræða. Umsóknir
á gardlist.is

Spjalldömur 908 1616
Opið alla hátíðina þegar þér
hentar.
908 1616.

Atvinna óskast
Nonnabiti
Duglega starfskrafta vantar
til starfa á Nonnabitum,
fullt starf/hlutastarf.
Reyklaus og þarf að geta
unnið undir álagi.
Ekki yngra en 20.ára.
Íslennsku kunnátta skilyrði.

Skammtímaleiga í 101

íbúðir fullbúnar húsgögnum og húsbúnaði á vikutilboði og helgartilboði.
Sjá nánar á mimis4rent.com.

Tek að mér að þrif í heimahúsum. Uppl
í S. 867 1008
eg er 46 ára og leita eftir allri vinnu , er
mjög góður vélamaður og bílstjóri er
með öll réttindi. vanur rafsuðu. uppl. i
sima 8671341
Fertugur karlmaður óskar eftir vinnu.Er
með lyftarapróf og þaulvanur lagerstörfum.Er duglegur.Uppl. í síma:6909250

Upplýsingar í s. 699 1095

Viðskiptatækifæri

ATVINNA
Atvinna í boði
Múlakaffi leitar að bílstjóra í fullt starf.
Íslenskukunnátta skilyrði. Áhugasamir
vinsamlegast sendið inn umsókn á
mulakaffi@mulakaffi.is

í kvöld kl. 19:30
á morgun kl. 18:00

Aðstoðarmaður á bor í Noregi, þarf
að geta rafsoðið og vera liðtækur við
vélaviðgerðir. Borinn er 8 tonn, borað
er vatns- og varmaholur. Umsóknir
sendast á: bor.noreg@gmail.com
Tæknihönnun. Tilboð óskast í burðarþol- neyslu- hita og loftræstiteikningar
fyrir 3000 m2 atvinnuhúsnæði. Uppl. á
antonehf@gmail.com

Fundir / Mannfagnaður

Auðveldar og ánægjulegar aukatekjur
frá 50.000 til 350.000 á mánuði. Áhugi
á heilsu, heilbrigðu líferni og vilja til að
kynna heilsuvöru skilyrði. Uppl. Í síma
820 2884 eða hjá bergdis@agel.is

Til sölu
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HUGSAÐ UM SMÁFÓLKIÐ
Smábarnahótel í Austurríki

Skrautlegt hótel Foreldrar geta slappað af meðan börnin rasa út.

ndi.

FRÉTTABLAÐIÐ / GETTY

prófa heilsubað, ungverskt gúllas
ásamt staupi af pilinka, hann
mælti með hryllingssafninu og
svo sagði hann mér að ég yrði að
prófa pönkarapartí. Hann skyldi
vísa veginn.

Hinum megin
Morguninn eftir lá ég nakinn á
maganum á flísalögðum bekk,
með handklæði um mig miðjan,
og ungversk eldri kona nuddaði
á mér þreyttan skrokkinn. Þó að
pönkarapartíið kvöldið áður hafi
verið vel þess virði að athuga þá
tók það sinn toll. Veisla pönkaranna var haldin í úthverfi borgarinnar í dæmigerðri austantjaldsblokk sem var búið að skreyta
vandlega með alls konar vegglist.
Þangað fór blokkflautuleikarinn
með mig. Þar smakkaði ég pilinka sem var hreint ágætt og ég
hlustaði á ítalska pönkhljómsveit
leika nokkur lög. Áður en ég vissi
af var ég farinn að dansa.
Sem betur fer vissi ungverska
konan alveg hvað hún var að gera.
Og það var notalegt að finna svitann hreinsa út öll pilinka-staupin
sem ég hafði drukkið um nóttina.
Baðhúsið sem ég var staddur á
var hinum megin við ána, í hinum
ríkmannlegalega Buda-hluta, uppi
á grýttri hæðinni. Nær himnaríki hef ég ekki komist en þarna.
Algjörlega endurnærður eftir
gufubað, nudd og ungverskt gúllas fannst mér að hryllingssafnið mætti bíða betri tíma. Meiri
dramatík í Búdapest gæti ég varla
innbyrt í bili.

Það er augljóst hverjir aðalviðskiptavinirnir eru á Babyhotel í héraðinu Kärnten í suðurhluta Austurríkis. Hótelið sjálft er litasprengja
og skreytt með plastdvergum, böngsum og leikföngum. Babyhotel er
hluti af Kinderhotel-keðjunni sem stílar inn á barnvænlegt umhverfi
og býður upp á ókeypis pössun á daginn og kvöldin. Þetta er aðallega
gert til þess að fullorðna fólkið geti skellt sér á skíði eða þá slakað á við
sundlaugina í alpasólinni. www.babyhotel.eu
- amb
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NORDICPHOTOS/GETTY

Ævintýri Hér sést lest fara um ítölsku Alpana.

Landslagsins notið Út um lestargluggann er hægt að sjá skref fyrir skref hvert er haldið.

KANADAFERÐIR 2010
Winnipeg – Beint Flug

FERÐAST MEÐ

GAMLA MÁ
Einn rómantískasti ferðamáti fyrr og síðar verður að
teljast gamaldags lestarferð. Ferðamátinn er ekki síður
nýstárlegur en rómantískur fyrir okkur eyjarskeggja
sem þekkjum skipaferðir og ﬂugvélar mun betur.
estarferðir eru fullkomlega rómantískur ferðamáti fyrir pör. Þar ber
magnað útsýni fyrir sjónir, borga eða landa á milli, um leið
og setið er þétt saman. Víða í Evrópu má finna fallegar og skemmtilegar leiðir sem hægt er að fara
með lest. Hér eru hugmyndir að
nokkrum slíkum ferðum.

L

Róm-Feneyjar

Vesturheimur sf býður pakkaferðir til Winnipeg í Kanada
sumarið 2010 í samvinnu við Þjóðræknisfélag Íslendinga
og Iceland Express.

Íslendingadagshátíð á Gimli í ágústbyrjun: Tvær ferðir;
Winnipeg 24. júlí - 4. ágúst
Winnipeg 28. júlí - 4. ágúst

...............
...............

Ítalía er samkvæmt tölum frá síðasta ári vinsælasta „lestarland“
Evrópu enda landslag Ítalíu, með
sínum hæðum og hólum og ekrum,
óviðjafnanlegt að skoða út um lestarglugga og þykir þetta auðveldasti ferðamátinn á Ítalíu. Lestarteinar liggja til allra átta frá Róm
og því er líka um nokkrar tegundir af lestum að velja til ferðarinnar. Bæði má finna háhraðalest og
svo minni lestar sem minna meira

á safngripi. Leiðin frá Róm til
Feneyja þykir sérstaklega falleg
og endurspeglar vel ólíka hluta
Ítalíu. Leiðin þykir því góð fyrir
fólk sem vill sjá hvað landið hefur
upp á að bjóða en hefur ekki allan
tíma heimsins og þarf að einskorða
sig við einhverja leið. Vefurinn
trenitalia.com þykir hafa, að mati
ferðalanga, ágætar upplýsingar
um lestarferðir.

Flórens-Feneyjar
Ferðin frá Flórens til Feneyja er
önnur vinsælasta lestarleið Evrópu, á eftir leiðinni frá Flórens til
Rómar, og ekki að undra að lestarferðir frá Flórens séu vinsælar því sjálf lestarstöðin þykir að
margra mati réttlæta heila lestarferð. Byggingin sjálf er falleg, með
æðislegum kaffiteríum í rókókóstíl. Leiðin sjálf í lestinni getur
auðveldlega látið ferðalöngum

Verð 192.500** m.v.tvíbýli örfá sæti laus
Verð 158.300** m.v.tvíbýli örfá sæti laus

ENNFREMUR:
Eldri borgarar:
Halifax: 9. - 16. september

................................

Verð 164.600** m.v.tvíbýli

Upplýsingar og pantanir í síma 861-1046 09:00-16:00 eða á jonas.thor1@gmail.com
Nánari upplýsingar um ferðirnar á www.vesturheimur.com

*lágmark 30 manns; **m.v. gengi 4. janúar, 2010

Ferðamálastofa
Icelandic Tourist Board
Retró-rómantík Lestarferðir eru skemmtilega gamaldags leið til að skoða heiminn og njóta
tímans þegar maður er á sjálfu ferðalaginu.

FERÐALÖG

Héraðið Berner Oberland í Sviss Hér
sést lest fara frá Kleine Scheidegg
til Ungfraujoch.

NOKKRAR AF VINSÆLUSTU
LESTARLEIÐUM Í EVRÓPU
Brussel-París
Mílanó-Feneyjar
Salzburg-Vín
Amsterdam-Brussel
München-Salzburg

LEST Á

TANN
finnast sem þeir séu staddir í gamalli ítalskri kvikmynd frá 7. áratugnum, með miðavörðum í gamaldags einkennisbúningum og
útsýnið er stórkostlegt. Leiðin liggur milli tveggja fallegustu borga
Ítalíu og því jafn gaman að byrja
og enda ferðina. Þegar komið er til
Feneyja er ferðalöngum ráðlagt að
byrja á því að ganga frá lestarstöðinni að Markúsartorgi, og helst að
standa þar í ljósaskiptunum.
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Hudson-dalurinn
Þeir sem hafa séð kvikmynd
Alfreds Hitchcock, North by
Northwest, vita að fullkomnara
lestarumhverfi finnst varla ef
fólk langar að sjá skógarlandslag
og fjöll. Landlagið tilheyrir Hudson-dalnum í kringum Hudson-ána
í New York en brautarteinarnir
liggja meðfram árbakkanum. Lestin sem ferðast er með, New York´s
Metro North, er vinsæl meðal New
York-búa, sem fara þá með lestinni
til bæja í Hudson-dal eins og Cold
Spring eða Hudson, snæða þar á
litlum sætum veitingastöðum og
rölta milli antíkverslana.
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Fátt er jafn gamaldags og rómantískt og bresk sveit og þeir sem
vilja færa í rómantíska stílinn ættu
að íhuga það að ferðast um landið
með lest. Margir fallegir áfangastaðir eru í Bretlandi. Sem dæmi
má nefna ferð að Leeds kastala.
Hentugt er að taka Orient-Express
British Pullman frá Viktoríu-lestarstöðinni í London. Fyrir lestarferðalanga í Bretlandi er vefsíðan BritRail.com góð til að bóka og
skipuleggja ferðirnar fyrirfram.
- jma
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FERÐALÖG

17.–22.08.

HELSINKI OG TALLINN
Verð á mann frá: 140.840,Innifalið í verði er ﬂug, ﬂugvallaskattar, gisting í tveggjamanna
herbergjum, morgunverður, skoðunarferð um Helskinki, sigling til og
frá Tallinn og skoðunarferð þar,
skoðunarferð til Porvoo og íslenzk
fararstjórn.
Fararstjóri er Emil Örn Kristjánsson
Verð miðast við gengi og forsendur
23. marz 2010 og 30 manna hóp.
Leitið nánari upplýsinga og kynnið
ykkur ﬂeiri ferðir á okkar vegum á
heimasíðu okkar www.ferdir.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar ehf.
Sími 511 1515
www.ferdir.is outgoing@gjtravel.is

Skilti um allt Í Þýskalandi eru alls konar skilti sem vara mann við hinu og þessu.

PÓSTKORT FRÁ
Sérblað
um sófa
Kemur út ﬁmmtudaginn 15. apríl

Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Benedikt
• benediktj@365.is
• sími 512 5411
Hlynur Þór
• hlynurs@365.is
• sími 512 5439

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

HAMBORG
Arnór Bogason, nemi í grafískri hönnun, skrifar
að er vor í Hamborg. Dögunum sem hitinn fer yfir
15 gráður fer fjölgandi,
þótt regnhlífin sé sjaldnast
skilin eftir heima. Hér er nefnilega
ansi oft rigning og allan aprílmánuð
keppast sólin og skýin um orðaflaum
borgarbúa, sem virðast ekki tala
minna um veðrið en við Frónbúar.
Það er gott að vita að þótt McDonalds sé ekki lengur með útibú í
Reykjavík sé eitthvað sem er alltaf eins, hvert sem maður fer. Ekki
veðrið, heldur óþreyja sérhvers
manns að ræða um það.
Á hlýrri og sólríkari dögum, þegar
minni líkur eru taldar á rigningu en
aðra daga, þykir mér gott að hitta
vini yfir bjórflösku í Sternschanze.
Þetta skemmtilega hverfi er í daglegu tali kallað Schanzen af heimamönnum, en mér finnst það gæti líka
heitið Lower East Side (eftir hverfinu í New York) eða jafnvel LitlaReykjavík. Eins og Oranienburgerstraße í Berlín, án vændiskvennana.
Það er rólegt og þægilegt andrúmsloft í Schanzen og þar er aragrúi
kaffihúsa, pöbba og lítilla veitingastaða. Haus 73 (dreiundsiebzig.de) er

Þ

einn af mínum
uppáhaldsstöðum í þessu
hverfi. Þar er
kaffihús, bar
og tvö tónleikarými, og í öðru
þeirra ætlar FM
Arnór Bogason
Belfast að spila
á hvítasunnudag. Ég þangað.
Í Schanzen eru líka margar litlar
og skemmtilegar búðir fyrir ungt
fólk. Flestar þeirra selja bæði föt
og svo aragrúa af litlu smádóti og
skrauti sem heillar hégómagirndina.
Sé rölt í norðaustur út úr Schanzen
má finna fleiri svona litlar sjoppur
og kaffihús með skemmtileg nöfn
eins og Yoko Mono og ChariTea.
Skammt frá er Uebel und Gefährlich sem er dansstaður í sérstöku
húsnæði, á fimmtu hæð í rammgerðu loftvarnarbyrgi frá seinni
heimsstyrjöld.
Þó svo að hverfi eins og Schanzen njóti vinsælda meðal unga fólksins eru margir sem kjósa heldur
að skoða sig um í ríkmannlegum
og gullfallegum miðbænum, ganga
spöl meðfram hinu gríðarstóra

manngerða vatni Alster sem setur
svip sinn á borgina. Versla í rándýrum merkjavörubúðum eða bara
kanna úrvalið í H&M. Svo er hægt
að setjast á kaffihús á góðum stað
og njóta útsýnisins.
Hugmyndin var að eyða vori og
sumri sem gestanemandi í litlum
listaháskóla í Berlín, en mér varð
ekki að ósk minni og ég endaði í
staðinn í hönnunardeild í risastórum
háskóla í Hamborg. Í fyrstu var ég
ósáttur, þótt ég reyndi að segja við
sjálfan mig að Hamborg væri örugglega frábær borg. Það var ekki fyrr
en ég komst að því að Hamborg er
frábær borg sem ég sættist á að vera
hérna. Það kom mér á óvart, en Þjóðverjar (og þá meina ég Hamborgarbúar) eru mun jákvæðari og opnari en Íslendingar. Það er gott fyrir
sjálfstraustið að lifa og leika á nýjum
stað, maður verður víðsýnni og verður betur gefinn fyrir vikið. Berlín
er frábær, en það skiptir litlu hvar
maður er í heiminum, svo lengi sem
maður á góða að og kann að njóta
lífsins.
Arnór skrifar einnig pistla á arnor.
is/hamborg

ÆVINTÝRAFERÐIR ALLT ÁRIÐ UM KRING
Íslenska ferðaskrifstofan Ferd.is
býður upp á afar spennandi möguleika fyrir ævintýragjarna ferðalanga. Um er að ræða fullkomna
ferðaþjónustu á Netinu þar sem
ferðir eru í boði alla daga, allt
árið um kring. „Við seljum ekki
leiguflug heldur aðeins áætlunarflug,“ segir Jón Haukur Daníelsson
framkvæmdastjóri, sem bætir við
að fyrirtækið sé oft með mun sterkari samninga en innlendar ferðaskrifstofur þar sem það semur
aðallega við danska aðila.
„Við getum boðið flugmiða og
gistingu ódýrara en áður hefur sést
á íslenskum markaði og erum sérstaklega sterk á velli hvað varðar

Leyndardómar Kína Á næstunni kemur út
stór bæklingur um Kína hjá ferd.is með
spennandi möguleikum.

Asíu.“ Á vefsíðunni er að finna
risastóran bækling með alls kyns
ferðum til Taílands auk ferða til
Borneó, Malasíu, Balí og Kína.
Veglegur tólf síðna bæklingur tileinkaður Kína er væntanlegur nú

eftir helgi. Þetta er í fyrsta sinn
sem Íslendingum býðst sá kostur
að fljúga til Kína með ferðaskrifstofu hvenær ársins sem er. Þegar
á leiðarenda er komið er tekið á
móti gestum með einkabílstjóra
og leiðsögumanni sem eru fólki
innanhandar alla ferðina.
Ferð.is skipuleggur einnig einstaklingsferðir, hópferðir og sérferðir um allan heim og útvegar
flugmiða, hótel, ferðatryggingar,
bílaleigubíla og fleira. Einnig má
geta þess að meðal áfangastaða hjá
Ferð.is er Suður-Afríka þannig að
þeir sem brenna í skinninu eftir
að komast á HM geta skellt sér á
miða. www.ferd.is
- amb
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ÞÚ KEMST
ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST
Á EINFALDAN HÁTT

Miðborg Vínar Stórfenglegur arkitektúr.
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RÓMANTÍSKIR
STAÐIR FYRIR PÖR

Áætlunarferðir Flugrútunnar
eru í tengslum við allar komur
og brottfarir ﬂugvéla um
Keﬂavíkurﬂugvöll

Prófaðu eitthvað annað en París
og Feneyjar.
1. VÍNARBORG Hvað gæti verið

rómantískara en ferð á hestvagni
um undurfögur stræti Vínarborgar?
Svo er hægt að skoða stórfenglegar hallir og listasöfn, sitja á kaffihúsum og borða dásamlegan mat.

Alltaf laus sæti
www.ﬂugrutan.is

2. STRASSBORG Alsass-héraðið í

Frakklandi er yndislega fagurt með
vínekrum, hæðum og fornum kastölum. Nokkrir dagar í Strassborg
– og þú hverfur aftur til miðalda.

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Gildir frá 28. mars til 30. október 2010.
Mán.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
--16:00*
--21:00
22:00
23:00

Þri.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Mið.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Fim.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
--16:00*
--21:00
22:00
23:00

Fös.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Lau.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Sun.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

*29. maí - 7. september 2010.

3. CAPRI Eyjan Capri á Ítalíu er rétt

utan við Napólí og er dásamlega
rómantísk. Þar er að finna frábæra
veitingastaði og undurfagurt
landslag .
4. BRUGGE Einn fegursti bær

heims er miðaldaborgin Brugge
í Belgíu en þar er allt morandi í
gömlum fallegum byggingum og
síkjum til að sigla eftir.

7. NICE Að keyra um strendur

Suður-Frakklands er eins og
að stíga inn í gamla rómantíska
kvikmynd. Farðu til strandbæjarins Nice og svo áleiðis til
furstadæmisins Mónakó.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
main@re.is / www.re.is

Bókaðu núna á www.re.is

Bókaðu núna í síma 580 5450

Auglýsingasími

6. MÓSELDALURINN Hvergi er
fegurra á vorin en í hinum græna
Móseldal Þýskalands þar sem
fagrir árbakkar og hæðir lokka þig
til sín. Kastalar tróna á hverjum
fjallstoppi og vínekrurnar eru allt
um kring.

EXPO · www.expo.is

5. PRAG Stór og kannski dálítið
túristaleg borg en engu að síður
ómissandi að heimsækja. Einstaklega fögur og sögurík borg og
annáluð sem ein rómantískasta
borg veraldar.

Allt sem þú þarft…
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finnst það svolítið eins og að ímynda mér hvaða
áhrif einhver skáldsaga sem kemur út um næstu
jól á eftir að hafa á mig.
Lára: Það búast allir við hinu versta. En ég held
það verði gott fyrir okkur að vita hvað gerðist.
Ég er eiginlega hræddust um að það verði ekki
nógu mikið í þessari skýrslu. Þá fyrst held ég að
fólk verði reitt.
Bragi: Svo sá ég að það eiga að verða umræður
um skýrsluna á Alþingi strax á mánudaginn. Er
hún ekki 2.000 síður? Ætli standi til að fara að
ræða útlit eða prentun kannski?
Lára: Eða kápuna, hvernig þeim finnst hún koma
út og svona?

Engin hörð efni
Þau Lára og Bragi gengu bæði í Menntaskólann
í Hamrahlíð og þar lék tónlistin stórt hlutverk í
lífi þeirra beggja, þó ekki á sömu sviðunum.
Bragi: Varstu í kórnum? Mínum hópi var alltaf
mjög illa við kórinn.

Lára: Já, er það, varstu í Kórhatarafélaginu?
Bragi: Nei, ekki opinberlega. En á fyrstu æfingu
hljómsveitarinnar minnar, Purrks Pillnikk, í
Norðurkjallaranum kom hún Þorgerður kórstjóri niður með þau fyrirmæli að við yrðum að
hætta að spila strax, hún væri með Zukovskynámskeið á hæðinni fyrir ofan. Þannig að við
litum alltaf svo á að hún hefði vísvitandi reynt
að drepa hljómsveitina. En mér er reyndar mjög
hlýtt til kórsins í dag.
Lára: Við vinkonurnar vorum bara alltaf að
syngja. En við vorum þó alla vega ekki að dópa
á meðan!
Bragi: Ekki við heldur, að minnsta kosti ekki á
þessum tíma. Kannski aðeins seinna, en aldrei í
hörðu efnunum …
Lára: Ég hef aldrei prófað neitt dóp, því ég er svo
sjúklega hrædd við allt. En ég sé svolítið eftir
því núna, að hafa ekki einu sinni borðað einn
svepp eða reykt smá hass. Maður fer samt varla
að henda sér í það úr þessu.

„Síðustu” Láru
Síðasta ferðalagið: Ég á eina systur sem býr í
New York en ég og sonur minn heimsóttum hana
þangað fyrir 2 vikum. Við vorum í 4 daga og gerðum
ekkert nema rölta um og stoppa á 2 klukkustundafresti til að borða hamborgara.
Síðasta klúðrið sem þú lentir í: Ég klúðra hlutum á svona hálftíma fresti allan sólarhringinn svo
þetta verður erfitt...Ég braut til dæmis lampa heima
hjá föður mínum (hæ pabbi!) í gær þegar ég sótti
Trivial Pursuit heim til hans fyrir sumarbústaðarferð.
Síðasta bókin sem þú last: Hér væri gaman að
nefna einhverja bók eftir Braga en ætli ég verði ekki
að segja Biblían (lesist Cosmopolitan).
Síðasta manneskjan sem þú rabbaðir við:
Lögreglan. Ég get því miður ekki farið nánar út í það.
Takk, útrásarvíkingar.
Síðasta lagið sem lagðist á heilann á þér: You´ll
never walk alone. Má ég syngja það fyrir ykkur?

er einn vinsælasti pistlahöfundur Miðjunnar,
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hött. Maður reynir að sýna skilning
á endalausum niðurskurði, ég sit á
fundum með kennurum og þroskaþjálfum og þar er stöðugt verið
að minna á niðurskurðinn. Maður
kinkar kolli og sýnir skilning. Síðan
kemur frétt um að borgin ætli á
sama tíma að eyða 230 milljónum
í golfvöll. Ég verð sár og móðguð
fyrir hönd sonar míns og barnanna
okkar allra. Ég skammast mín fyrir
að vera fullorðin og þætti réttast að
leyfa börnunum okkar að ráðstafa
þessu fé í staðinn.
Bragi: Í fyrsta lagi kemur þetta mér
svo sem ekkert á óvart. Ég hef ekki
mikið álit á þessari borgarstjórn,
meðal annars vegna þess hvernig
hún komst til valda, sem allir virðast búnir að gleyma. En það sem
mér datt fyrst í hug var hin árlega,
og sérkennilega umræða um listamannalaun, sem kemur náttúrulega
aðallega úr einni átt. Þar er um að
ræða svipaða upphæð og á að eyða
þarna í grasvöll og nokkrar holur.
Lára: Svo eru þeir atvinnulausu
hafðir að fíflum þegar þeir eru
dregnir inn í þessa umræðu. Að
þeir eigi svo bágt en geti nú glaðst
yfir því að geta farið að spila golf.
Það er algjör rökleysa.
Bragi: Þessi umræða rifjar upp
fyrir mér það sem Mark Twain
sagði um golfíþróttina – að þar væri
illa farið með góðan göngutúr.

Kápan á skýrslunni
Annað fréttamál á allra vörum er
skýrslan ógurlega. Getið þið sett
ykkur í spámannsstellingar og
reynt að ímynda ykkur hverju hún
á eftir að fletta ofan af?
Bragi: Mér finnst einhvern veginn
mjög erfitt að ímynda mér hvernig hún verður, þessi skýrsla. Mér

2499 KR.
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Bóndi og umferðarverkfræðingur
Ég er fædd og uppalin í
Fljótshlíðinni og hef alltaf verið
afskaplega hrifin af kindunum
mínum, sem eru svo skemmtilegar skepnur. En ég var rekin í
menntaskóla og svo háskóla af
henni móður minni sem sá að
það væri ekki góður framtíðarbissness fyrir mig að vera kindabóndi,“ segir Anna Runólfsdóttir,
bóndi og umferðarverkfræðingur.
Undanfarin tvö ár hefur Anna
starfað hjá verkfræðistofunni
Verkís í Reykjavík, samhliða
búskapnum. „Þegar pabbi var
að hætta búskap fyrir nokkrum
árum vorum við búin að taka svo
mikinn þátt í þessu að ég gat
ekki annað en að minnsta kosti
reynt að halda lífi í fjárstofninum.
Ég fann að það var ekkert annað
sem kom til greina af minni
hálfu.“ Anna og maður hennar
hafa því séð um búið síðan og
verið með annan fótinn í Fljótshlíðinni og hinn í Reykjavík, þar
sem þau vinna bæði. „Við höfum
unnið í Reykjavík og
verið hér um helgar.
Á veturna hefur
mamma svo séð um
það sem við náðum
ekki að dekka. Í vetur hef
ég svo verið í fæðingarorlofi
og hef meira og minna
verið hér í sveitinni og
nýt þess á hverjum
einasta degi.“
Anna fer aftur að
vinna í sumar en
vonast þá til að geta
unnið meira í fjarvinnu heiman frá sér
í Fljótshlíðinni. „Þetta
er líka svo frábær
vinnustaður, það er

Heimilislæknir og býflugnabóndi

HVERGI BANGINN Ef rétt er að þeim farið er hægt að umgangast býflugur í stuttbuxum án
þess að fá eina einustu stungu, fullyrðir býflugnabóndinn og heimilislæknirinn Egill Rafn
Sigurgeirsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MEÐ FJÖLSKYLDUNNI Í FLJÓTSHLÍÐINNI Það var mamma Önnu

sem ýtti henni út í nám. Sjálf vildi hún helst alltaf vera heima í
Fljótshlíðinni með kindunum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

heilmargt sem manni gengur
betur að vinna með þegar
maður er ekki með annað
fólk sitjandi í kringum
sig.“
En ætli
verkfræðin
nýtist við
bústörfin, eða
öfugt? „Ég
veit ekki
hversu
mikið af

búskapnum nýtist mér í verkfræðinni. En það sem ég hef lært
í byggingaverkfræði, til dæmis,
get ég notað til að bjarga mér
við hitt og þetta, til dæmis að
laga hluti sjálf og fá hluti til að
fúnkera.“ Nú er hún komin í enn
annað námið. „Ég er í fjarnámi á
Hvanneyri að læra búfræði, svo
ég hafi aðeins betri hugmynd um
hvað ég er að gera hérna. Það er
heilmargt sem borgar sig að læra
betur og þetta er praktískt, hagnýtt og mjög skemmtilegt nám.“

Lifa tvöföldu lífi
Hvað rekur fólk til þess að lifa og hrærast í tveimur heimum á
sama tíma? Er það vegna þess að það getur ekki valið, af því það
er orkumeira en fólk er flest, eða af því það tímir ekki að sleppa
taki af ástríðunni fyrir venjulegu atvinnuna? Hólmfríður Helga
Sigurðardóttir leitaði uppi fjórar manneskjur sem lifa tvöföldu eða
jafnvel margföldu lífi og spurði þær spjörunum úr.

Egill Rafn Sigurgeirsson er sérfræðingur
í heimilislækningum og ástríðufullur
býflugnaræktandi í hjáverkum. Hann
kynntist býflugunum þegar hann var við
nám í Svíþjóð fyrir tuttugu árum og síðan
hefur ræktun þeirra verið stór hluti af lífi
hans. Mestan tíma taka býflugurnar frá
honum á sumrin, þegar sækja þarf hunang í búin og gæta þess að þau stækki
eðlilega. Á veturna þarf hins vegar að
huga að þeim líka. „Á veturna reynum við
að koma býkúpunum í skjól, annaðhvort
innanhúss eða í góðum vindskýlum. Svo
snýst vinnan aðallega um að gæta þess
að það verði engin röskun á þeim, fólk
sé til dæmis ekki að fikta í þeim. Svo
bíður maður spenntur eftir vorinu. Þegar
hitastigið nær 8 til 10 gráðum og hóffíflarnir og víðirinn fara að blómstra, vakna
býflugurnar til lífsins og fara að sækja sér
frjókorn og blómasafa.“
Egill segir býfluguna og samfélag
hennar ótrúlega heillandi. Samband jurta
og skordýra hafi 200 milljón ára þróun
að baki og hafi lítið breyst í fimmtíu
milljónir ára. Þá er læknirinn auðvitað
með það á hreinu hversu heilsusamlegt
hunang er okkur mannfólkinu. „Hunang
er klárlega heilsusamlegra en hvítur
sykur, þó ég líti nú fyrst og fremst á það
sem „delicatessen“. En það inniheldur

vítamín og jafnvel bakteríudrepandi efni
og hefur verið notað í einhver þúsund ár
sem áburður á sár. Nú undanfarin ár hafa
menn verið að koma fram með nytsemd
hunangs í sáragræðslu.“
Egill selur hunangið sem hann tekur
frá búunum en það er meðal annars
að finna á vefsíðu hans, www.byflugur.
is. Mest hefur hann náð sextíu kílóum
af hunangi frá einu búi, en eins og er er
hann með fimm bú. Þótt drjúgur tími
hjá Agli fari í býflugnaræktina segir hann
hana enn sem komið er fyrst og fremst
tómstundagaman. „Þetta kostar töluvert,
eins og er raunin með flestar tómstundir,
en gefur í besta falli af sér hunangið.
Þetta hefur aldrei skilað gróða, hingað til.
Ég verð að vera læknir til að hafa efni á
því að vera í býflugnaræktinni!“
Hins vegar telur Egill að það ætti að
vera hægt að fá eitthvað út úr býflugnarækt á Íslandi, þótt hún myndi seint gera
fólk ríkt. „Ég vonast til þess að við náum
að þróa tæknina þannig að býflugnaræktin geti orðið meira en aukabúgrein.
Eitt stærsta vandamálið er að íslensk
sumur eru stutt og köld, sem þýðir að
býflugurnar drepast mikið hjá okkur á
veturna. Við höfum því þurft að flytja
inn býflugur á vorin og því fylgir mikill
kostnaður.“

Flugmaður og lögfræðingur

Teknó dj og útfararstjóri
Frá því að Frímann Andrésson
var nýskriðinn á gelgjuskeiðið
hefur hann verið plötusnúður,
með mismiklum krafti eftir
tímabilum. Mörgum þótti því
einkennilegt hvaða braut hann
fetaði í atvinnumálunum, en
hann hefur starfað hjá Útfararstofu kirkjugarðanna um árabil
og gegnir starfi útfararstjóra í
dag. „Þegar ég komst á menntaskólaaldurinn og þurfti að fara
að vinna fyrir mér á sumrin var
mér laumað inn í starf hérna hjá
kirkjugörðunum. Þegar ég svo,
ungur og rótlaus maður, ákvað
að taka mér frí frá menntaskólanum í eitt ár lá beinast við að
sækja um starf hér. Í nokkur ár
starfaði hann því sem grafari í
Fossvogskirkjugarði, eða þangað
til Útfararstofa kirkjugarðanna
auglýsti laust sumarafleysingastarf útfararstjóra.“ Frímann fékk
starfið og síðar meir fastráðningu. „Ég hef því lítið annað gert
en að vinna í kirkjugarði eða
sem útfararstjóri. Það er bara
ágætt, maður kemst upp á lagið
með að taka sorg annarra ekki
of mikið inn á sig og yfirleitt er
þetta fólk sem maður þekkir ekki
og tengist því ekki persónulega.“
Frímann hafði mest að gera í
skemmtanalífinu á 10. áratugnum, frá þeim tíma þegar
plötusnúðar voru á uppleið og
sveitaböllin á hraðri niðurleið,
í kringum árið ´93, og fram yfir
aldamót. „Maður var alltaf að
spila í nokkur ár. En eftir aldamótin stofnaði ég fjölskyldu og

Í LOFTINU Sara Hlín skemmti sér svo vel yfir flugreglunum í Flugskólanum að hún ákvað að

gerast líka lögfræðingur.

FRÍMANN ANDRÉSSON Í reynd segir Frímann sig fjórfalda fremur en
tvöfalda persónu. Hann skiptist jafnt í fjölskyldumanninn, björgunarsveitarmanninn, plötusnúðinn og útfararstjórann.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

dró mig út úr þessum heimi að
mestu leyti.“ Þeir Frímann og
Arnar, sem hann spilar jafnan
með, hafa þó að undanförnu
tekið aftur upp þráðinn og tekið
eitt og eitt „Hugarástandskvöld“,
nú síðast á skemmtistaðnum
Jacobsen á föstudaginn langa.
En Frímann lumar á fleiri
hliðum. Hann hefur verið í

björgunarsveitunum í tuttugu
ár en í dag er hann formaður
svæðisstjórnar á svæði sem fer
með aðgerðamál á höfuðborgarsvæðinu. „Svo má ekki gleyma
fjölskyldumanninum,“ segir
Frímann að lokum, en hann á
tvo syni, sex og tveggja ára. „Það
má segja að þessir fjórir hlutar
lýsi algjörlega mínu lífi.“

„Ég byrjaði að læra einkaflugmanninn í
menntaskóla og kláraði hann meðfram
honum. Mér lá meira að segja svo á að
komast í flugnámið að ég kláraði menntaskólann á þremur árum,“ segir flugmaðurinn Sara Hlín Sigurðardóttir, sem var
komin með atvinnuflugmannspróf þegar
vinkonur hennar voru að klára menntaskólann. Í desember árið 2004, þegar
Sara Hlín var 23 ára, var hún ráðin sem
flugmaður hjá Icelandair, á sama tíma og
hún var að fara í sín fyrstu próf í almennu
lögfræðinni í Háskóla Íslands. „Ég ákvað
að fara í lögfræðina líka af því ég hafði
svo gaman af flugreglum í Flugskólanum,
sem flestum öðrum þóttu hrikalega leiðinlegar,“ segir Sara Hlín. „Svo var ég ekki
endilega viss um að ég ætlaði að vera
flugmaður allt mitt líf og ákvað því að ná
mér í aukamenntun.“
Frá því hún Sara fékk vinnuna hjá
Icelandair hefur hún því verið í lögfræðinámi samhliða. Sjálf er hún ekki frá því
að karakter hennar ráði því að hún sé
alltaf í tvöföldum verkefnum í lífinu. „Ég
er þannig gerð að ég get ekki verið róleg

MYND/STEINAR HUGI SIGURÐARSON

í einn einasta klukkutíma við að gera
ekki neitt. Það hentar mér bara vel að
vera alltaf að læra, til dæmis þegar ég er
í stoppum erlendis. Ég hef oft verið send
í löng verkefni út, í leiguflug í allt að því
þrjár vikur í senn. Þá nýti ég bara allan
aukatíma vel til þess að læra.“
Eins og svo margir flugmenn hefur Sara
lent í uppsögnum á tímabilinu, en hún
var sennilega ein af þeim fáu sem var
ánægð með það. „Það hentaði mér bara
einstaklega vel, því þá gat ég verið í fullu
námi og byrjað á masternum.“ Þegar hún
datt aftur inn, sumarið 2009, fór hún á
flug á meðan hinir skólafélagarnir leituðu
að vinnu á lögmannsstofum bæjarins.
Nú er Sara Hlín að vinna í mastersritgerðinni sinni sem að sjálfsögðu fjallar
um flugrétt. Þannig að hennar tvöfaldi
atvinnuferill er rétt nú að hefjast fyrir
alvöru. „Kannski mun ég í framtíðinni
leggja áherslu á flugið yfir sumartímann
og lögfræðina yfir vetrartímann. Það á
tíminn eftir að leiða í ljós. En ég trúi því
að ég geti verið í þessu hvort tveggja eða
blandað saman á einn eða annan hátt.“
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Íþróttagalli úr polyester.
Litir: Svartur, blár, rauður.
Barnastærðir.
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Íþróttabuxur úr polyester.
Litur: Svartar. Barnasærðir.

Rennd hettupeysa úr bómull.
Litir: Svört, grá, hvít, bleik.
Barnastærðir.

Stuttermabolur úr bómull.
Litir: Svartur, hvítur, rauður.
Barnastærðir.
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HM boltinn 2010. Mini-útgáfa.

Slitsterkir götuskór úr leðri.
Litir: Hvítir, svartir. Barnastærðir.
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Fótboltaskór fyrir gras eða gervigras.
Barnastærðir.
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ÞRÖNG Á ÞINGI Á góðviðrisdögum hefur iðulega ríkt hálfgerð þjóðhátíðarstemning á Fimmvörðuhálsi. Farartækin sem þar hafa verið saman komin hafa skipt hundruðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Farkostir á fjöllum
Mikill mannfjöldi hefur lagt leið sína að gosstöðvunum á Fimmvörðuhálsi
frá því að gosið hófst 20. mars. Margvíslegir farkostir hafa verið notaðir,
flestir vélknúnir en þó komu líka margir fyrir eigin afli.

SLEÐAMENN FRÁ HJÁLPARSVEIT SKÁTA Í KÓPAVOGI Mikið hefur mætt á björgunar-

sveitarmönnum við gæslu í nágrenni gosstöðvanna.

FYRIR EIGIN AFLI Þótt flestir hafi notað vélknúin farartæki til að komast að gosstöðvunum hefur legið þangað stöðugur straumur
göngumanna. Færri notuðu reiðhjól eins og þessir tveir náungar sem voru ekki nema klukkutíma og 45 mínútur að hjóla frá
Skógum upp að gígnum.
FRÉTTABLAIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞYRLA OG JEPPI Fljótlega eftir að gosið hófst bauð Norðurflug upp á þyrluferðir frá
Hótel Rangá að gosstöðvunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

10. apríl 2010 LAUGARDAGUR

42

1

Blóðhundurinn Píla með heimilishundinum mínum,
honum Skugga. Ég byrja alla daga á að gefa henni
að éta. Píla er eini hreinræktaði blóðhundurinn á
landinu og eini sporhundurinn líka. Hún er í eigu
Björgunarsveitar Hafnarfjarðar og ég er þjálfarinn hennar. Píla býr ein í 60 fermetra húsi, þar hefur hún
þrjár stíur og getur farið út og inn eftir hentisemi.

2

Kristinn vinnufélagi minn að draga í. Okkur iðnaðarmönnunum í húsinu þótti skondið að það væri
verið að taka myndir af okkur þennan dag og fínt
að geta sannað að við værum raunverulega að vinna
en ekki bara að leika okkur. Við gerum reyndar
heilmikið af því líka að leika okkur. Maður verður að hafa
gaman af þessu líka!

3

Við keyptum okkur fokhelt hús svo flesta daga
stend ég í byggingum. Á þessari mynd er ég með
Páli Ívari, félaga mínum úr björgunarsveitinni, að
setja upp loft í húsinu mínu. Síðasta hálfa árið hef
ég unnið á daginn sem rafvirki og sem iðnaðarmaður fyrir sjálfan mig á kvöldin.

Fimm útköll á sjö dögum
MYNDBROT ÚR DEGI

Fimmtudagurinn 8. apríl l Myndir úr fjölskyldumyndavélinni

Ásgeir Guðjónsson er 28 ára rafvirki sem eyðir nær öllum sínum lausu stundum í sitt stærsta áhugamál – björgunarsveitina. Hann er undanfari Björgunarsveitarinnar í Hafnarfirði, sem þýðir að hann er yfirleitt á meðal fyrstu manna
í hin ýmsu útköll. Þá er hann einnig kafari, skipstjóri og umsjónarmaður dýrmæta sporhundsins Pílu.

4

Dóttir mín, Thelma Lind, og konan mín hún Jóhanna
komu til að taka út verkið og gefa okkur að éta. Við
fengum þessar fínu kjötbollur frá tengdó. Það er
svoleiðis stjanað við mann.

5

Upp úr hálf níu um kvöldið fór ég á þyrluæfingu
með Landhelgisgæslunni. Þetta var sameiginleg
æfing þyrlunnar og björgunarskipsins. Ég fékk að
fara í þyrluna að þessu sinni og þarna er ég að galla
mig upp áður en við leggjum í hann.

6

Það var komið fram yfir miðnætti þegar ég var á
heimleið. Kom við hjá Pílu og gaf henni að borða
áður en ég fór heim.

MÆLISTIKAN
■ Á uppleið

■ Á niðurleið
Klámkynslóðin
Klám er víst óhollt
segja fræðimennirnir og stelpur í
sleik í tónlistarmyndböndum árið
2010 eru ekkert
nema hallærislegar.

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
verður haldinn mánudaginn 17. maí 2010
kl. 18.15 á Grand Hótel.

Mgmt Þetta þykir klárlega heitasta
bandið í dag og var að gefa út sína
aðra plötu. Ekki skemmir fyrir að
Pete Kember, fyrrverandi meðlimur
ofursvala bandsins Spacemen 3 tekur
upp plötuna.

Dagskrá fundarins:

Happy
hour

• Venjuleg ársfundarstörf.

Sjóðfélagar og lífeyrisþegar sjóðsins eiga réƩ Ɵl setu á
ársfundinum. Fundargögn verða aĬent á fundarstað.
Reykjavík, 10. apríl 2010
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
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• Önnur mál.

Áfengi er
svo skelfilega dýrt
á börum
núorðið að
eina vitið er
að skella sér
í „happy-hour“
eftir vinnu. Mælum með
bjór á Dönsku kránni.

Borgarferðir Rigning og slydda á

www.live.is

Sími: 580 4000 | Myndsendir: 580 4099 | skrifstofa@live.is

Íslandi en loks komið vor í Evrópu og
fullt af tilboðum í gangi hjá flugfélögunum.

Golf Fékk slæma útreið í vikunni. Kannski er þetta bara léleg
afsökun fyrir íþrótt handa lötu
miðaldra fólki.
Abstrakt fatasmekkur Heitast í
Reykjavíkurtískunni í dag er að fara
í öll hönnunarföt sem maður á, í
einu. Útkoman er blanda af mörgum
mynstrum, efnum og lögum í einum
ógleðigraut.

Eigulegar gjaﬁr!

Gott verð!
2.995 kr.
Fallega myndskreytt og fræðandi
bók um 501 áhugaverðan áfangastað í heiminum.

Gott verð!
1.990 kr.
Frábær bók um grunntækni í förðun.
Stórsniðug í fermingarpakkann
hjá ungu dömunni.

7.990 kr.
15.990 kr.
Stóra myndaorðabókin um
allt á milli himins og jarðar.

Tilboð gilda til og með 30.04.10

Komin
aftur!

6.995 kr.
9.995 kr.
Bakpoki 28 lítra, svartur.
Flottir og endingargóðir.

Eymundsson.is

9.995 kr.
12.995 kr.
Mjúk ferðataska á hjólum.
Ómissandi fyrir ferðalanginn.

4.995 kr.
6.995 kr.
Safari pennasett frá Lamy.
Gæðagripir á góðu verði.
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JÓNAS KRISTJÁNSSON HANDRITAFRÆÐINGUR FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1924.

„Íslensk menning er þannig
vaxin að hún leggur þjóð
sinni sérstakar skyldur á
herðar.“
Jónas er þekktur fyrir fræðistörf sín sem prófessor og
forstöðumaður stofnunar
Árna Magnússonar á Íslandi.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 10. APRÍL 1956

MERKISATBURÐIR

Dönsku konungshjónin komu

1886 Magnús Stephensen er

Friðrik IX. Danakonungur og
Ingiríður drottning komu í
opinbera heimsókn til Íslands
þennan dag árið 1956, fyrst allra
þjóðhöfðingja eftir að Ísland
hlaut sjálfstæði. Þau flugu til
landsins með SAS-flugvélinni Alf
Viking og lentu á Reykjavíkurflugvelli þar sem forsetahjónin
Ásgeir Ásgeirsson og Dóra
Þórhallsdóttir tóku á móti þeim.
Veður var hið besta og borgin
fánum prýdd. Mannfjöldi veifaði
hinum tignu gestum á leið þeirra
í Ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu þar sem konungshjónin
dvöldu

1905

Heimsókn kóngs og drottningar
stóð í fjóra daga. Fyrsta daginn
var þeim boðið til tedrykkju á
Bessastöðum og hátíðakvöldverðar á Hótel Borg. Daginn eftir
skoðuðu þau höggmyndasafn
Einars Jónssonar, fóru í messu í
Dómkirkjunni, snæddu hádegisverð á Bessastöðum og kvöldverð
í Naustinu og um kvöldið fóru þau
á óperuna Cavalleria Rusticana í
Þjóðleikhúsinu. Þriðja daginn var
Háskóli Íslands heimsóttur, einnig
Reykjalundur í Mosfellssveit og
Þjóðminjasafn Íslands. Lokahóf
var í Þjóðleikhúskjallaranum um
kvöldið og daginn eftir var komið
að brottför.

1912

1933

1940

1970

skipaður landshöfðingi
49 ára gamall.
Vörugeymsluhús Edinborgarverslunarinnar í
Reykjavík brennur.
Titanic leggur úr höfn í
Southampton á Englandi
í sína fyrstu og hinstu
ferð.
Togarinn Skúli fógeti
strandar við Grindavík.
Tólf menn farast en 24 er
bjargað.
Íslendingar taka framkvæmd utanríkismála í
eigin hendur.
Paul McCartney gefur út
yfirlýsingu um að Bítlarnir
séu hættir.

HAUKUR HELGI ÞORVALDSSON: Á 50 ÁRA HLJÓMSVEITARFERIL AÐ BAKI

AFMÆLI

KRISTÍN
ÞORSTEINSDÓTTIR

fyrrverandi
fréttamaður, er
fimmtíu og
fimm ára.

TRYGGVI
HANSEN

listamaður
er fimmtíu
og fjögurra
ára.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Yngvi Þorsteinsson
frá Drangshlíðardal,
áður til heimilis á Hellu

og nú síðast Hvassaleiti 6, Reykjavík, sem lést föstudaginn 2. apríl, verður jarðsunginn frá Áskirkju í
Reykjavík, föstudaginn 16. apríl kl. 13.00.
Guðlaug Sæmundsdóttir
Guðlaug Yngvadóttir
Steinar Gíslason
Þorbjörg Yngvadóttir
Davíð Sigurðsson
Elín Yngvadóttir
Guðrún S. Helgadóttir
og afastrákar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Jón Böðvarsson,
fyrrverandi skólameistari,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn
12. apríl kl. 13.00.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir
Björgvin Jónsson
Sigríður Dóra Magnúsdóttir
Böðvar Jónsson
Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Ásthildur Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sveinbjörn H. Blöndal
listmálari,
Sléttahrauni 19, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 7. apríl síðastliðinn. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 16. apríl
kl. 15.00.
Birna J. Blöndal
Elsa L. Blöndal
Kristján J. Blöndal
Orri Blöndal
Arnbjörg Högnadóttir
og barnabörn.

Markmiðið alltaf að gleðja
sinn hóp og gera til hæfis
„Það var árið 1960 sem ég hóaði saman nokkrum músíkölskum Eskfirðingum. Þetta voru Ellert Borgar, bróðir minn,
vinir okkar og frændur og við stofnuðum sex manna band
sem hét Hljómsveit Hauks Þorvaldssonar. Létum útbúa
nótnastanda með stöfunum HÞ – voða virðulegt! Þarna var
spilað á klarinett, trompet, gítar, píanó, bassa og trommur.
Tilefnið var það að við héldum tónleika með ýmsum atriðum inn á milli, vorum sparilega klæddir og höfðum voða
gaman af þessu.“
Þannig farast Hauki Þorvaldssyni, forstöðumanni
Íþróttamiðstöðvar Hornafjarðar, orð þegar hann er beðinn
að rifja upp fyrstu hljómsveitartaktana sem nú eru orðnir
að fimmtíu ára samfelldri sögu. Hann rekur reyndar upphaf spilamennskunnar lengra aftur því fyrir utan tónlistariðkun á æskuheimilinu byrjaði hann að þenja harmóníku
á böllum barnaskóla Eskifjarðar fjórtán ára að aldri. „Þá
fékk ég þessa bakteríu sem ég hef ekki losnað við síðan,“
segir hann og bætir við. „Ég er klárlega ekki besti hljóðfæraleikari sem hefur farið á svið en með mér hefur alltaf valist góður mannskapur og það hefur gefið mér byr í
seglin.“
Þegar Haukur er beðinn að rifja upp nöfn hljómsveitanna
sem hann hefur starfað í koma Ómar fyrst upp í hugann.
„Ómar var mjög vinsæl hljómsveit fyrir austan á tímabilinu
1960-70, var húsband félagsheimilisins Valaskjálf á Egilsstöðum þegar það var vígt og fyrstu árin á eftir. Eins spiluðum við mikið í Egilsbúð á Neskaupstað á síldarárunum,
jafnvel í miðri viku í landlegum. Það voru voðalega hressileg og skemmtileg böll, síldarböllin.“ Haukur kveðst hafa
lært netagerð á Eskifirði hjá Jóhanni Clausen og stundum
hafi bátur beðið við kajann með ónýta nót þegar hann kom
af böllunum. „Þá var ekki um annað að gera en taka upp
nálina og stoppa í,“ segir hann hress.
Haukur er sem sagt Eskfirðingur að uppruna en flutti
til Hornafjarðar 1968 og hefur búið þar síðan. Auðvitað
byrjaði hann strax í danshljómsveit þegar þangað kom. „Ég
lenti beint inn á æfingu hjá Pan kvintett sem var vinsæll
á Hornafirði þá. Síðar urðu til hin ýmsu nöfn með mannabreytingum, Ein sveitin hét til dæmis Ringuleið og önnur
Hjónabandið.“
Haukur kveðst hafa spilað á svæðinu frá Stykkishólmi til
Vopnafjarðar, miðað við suðurleiðina. „Ég hef ekkert farið
norður,“ segir hann en rifjar upp að á tónlistarskólaárum
í Reykjavík í kringum 1960 hafi hann verið í Tónatríóinu
sem Arnþór Jónsson frá Möðrudal, Addi rokk, hélt úti. „Þar
vorum við Ellert innanborðs og fórum á ýmsa staði á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni. Eins var ég með Óskari Cortes niðri í Ingólfskjallara sem var frægt danshús á sínum
tíma.“
Auk þess að spila um þessar mundir á harmóníku í
gömludansahljómsveitinni Hilmari og fuglunum er Haukur hljómborðsleikari í eigin bandi sem heitir Hljómsveit
Hauks Þorvaldssonar, rétt eins og það sem hann stofnaði
fyrir fimmtíu árum. Sú sveit hefur starfað í áratugi og
stóð á tímabili fyrir rokkuppfærslum og söngvakeppnum
á Höfn auk þess að spila alhliða danstónlist á skemmtunum.

HAUKUR HELGI ÞORVALDSSON „Ég er klárlega ekki besti hljóðfæra-

leikari sem hefur farið á svið en með mér hefur alltaf valist góður
mannskapur og það hefur gefið mér byr í seglin.“
MYND/SVAVAR SIGURJÓNSSON

Söngvarinn og gítarleikarinn hafa verið búsettir á suðursvæðinu frá árinu 2000 og því segir Haukur nú ekki troðið
upp nema einu sinni til tvisvar á ári. Spurður um lög sem
hafa fylgt honum gegnum tíðina nefnir hann Honky Donk
Women, Lucky lips og Rabarabara-Rúnu. Geirmundarlagið
Nú er ég léttur hefur líka verið á lagalistanum lengi. Þetta
eru allt góð danslög. Kúnstin fyrir hljómsveit sem gefur sig
út fyrir ballbransann er að lesa í mannskapinn. Markmiðið
er alltaf það sama, að gleðja sinn hóp og gera sem flestum
til hæfis,“ segir Haukur og vill að lokum koma á framfæri
þökkum til allra sem hafa spilað með honum gegnum tíðina
og gefið honum góðar minningar.
gun@frettabladid.is

Fagna sumri með keppni
Stefnt er að því að gera Íslandsmeistarakeppni í blómaskreytingum sem glæsilegasta í ár og kemur hópur frá Noregi til
landsins í tilefni hennar. Þar á meðal einn
af dómurunum. Keppnin verður haldin
sumardaginn fyrsta í Landbúnaðarháskóla
Íslands að Reykjum í Ölfusi. Hún er á dagskrá annað hvert ár og nú í fimmta sinn.
Keppt verður í A- og B-flokki. Í þeim
fyrrnefnda eru útskrifaðir blómaskreytar
frá Landbúnaðarháskóla Íslands eða með
sambærilega menntun. Þeir sem keppa
í B-flokki eru nemar eða starfsfólk sem
hafa unnið við blómaskreytingar í verslun
í fimm ár eða lengur. Enn eru laus pláss

og kostnaði er haldið í lágmarki. Nánari
upplýsingar er að finna á heimasíðu
félagsins www.blomaskreytar.is. Á sömu
síðu er líka hægt að sjá hvaða verslanir
það eru sem hafa menntaða blómaskreyta
í starfi því þær eru merktar með lógói
félagsins, en eins og gefur að skilja skiptir miklu máli að þeir sem meðhöndla blóm
hafi þekkingu á þeim.
- gun

ÍSLANDSMEISTARINN 2008 Berglind Erlingsdóttir

með meistarastykkið. Hún ætlar að verja titilinn
í ár.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Ingibjörg Ólafsdóttir,

Helgi Sverrisson

frá Auðunarstöðum,

rafvirki, Drekavöllum 18, Hafnarfirði,

sem lést 27. mars sl. á Heilbrigðisstofnuninni
á Hvammstanga, verður jarðsungin frá
Víðidalstungukirkju mánudaginn 12. apríl kl. 14.00.
Kristín Jóhannesdóttir
Margrét Jóhannesdóttir
Guðmundur Jóhannesson

Guðmundur Gíslason
Kristín Björk
Guðmundsdóttir

Ólöf Jóhannesdóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför móður okkar,

Önnu Margrétar
Guðmundsdóttur
frá Naustvík,
áður Bústaðavegi 59, Reykjavík.
Börn hinnar látnu.

Þór Jóhannesson bóndi,

lést miðvikudaginn 7. apríl. Útförin fer fram frá
Víðistaðakirkju fimmtudaginn 15. apríl kl. 13.00.

lést laugardaginn 3. apríl að Dvalarheimilinu Hlíð,
Akureyri. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 12. apríl kl. 13.30.

Björg Guðmundsdóttir
Erla Helgadóttir
Ari Sverrisson
Dagný Helgadóttir
Andri Helgason
Emilía og Arnór
Sigrún Magnúsdóttir
Reynir Sverrisson
Vilborg Jóhannsdóttir

Árni V. Þórsson
Ragna Eysteinsdóttir
Nanna B. Þórsdóttir
Hjörvar Þór Þórsson
Andrea Thorsson
Ásdís Þórsdóttir
Guðmundur Ólafsson
Gunnur Petra Þórsdóttir
Ólafur Þórarinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og
vináttu við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Halldóru Jónu
Jónsdóttur,
Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi,
áður Ánahlíð 8.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis aldraðra,
Borgarnesi fyrir góða umönnun og hlýju.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ólafur Ragnarsson
Elín Jóna Ragnarsdóttir
Ragnhildur Helga Ragnarsdóttir
Brynjar Ragnarsson
ömmu- og langömmubörn.

Hervik Ívar Hervik
Þorsteinn Viggósson
Elísabet Þórðardóttir

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Hinrika Kristjánsdóttir,
fyrrverandi hjúkrunarkona,
áður til heimilis að Safamýri 46,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 22. mars síðastliðinn. Útför hefur farið fram. Þökkum af alhug auðsýnda
samúð.
Ingimundur T. Magnússon Nína Blumenstein
Halldóra Guðbjört Torfadóttir
Sveinn E. Magnússon
Bridget McEvoy
Íris, Elva Dögg og Hinrika Sandra Ingimundardætur
Anna Guðbjört og María Dagbjört Sveinsdætur
Bjartur Máni og Hinrik Torfi

Haraldar Haraldssonar.
Sérstakar þakkir fá læknarnir Elfar og Jakob, hjúkrunarþjónustan Karitas og starfsfólk Landspítalans.
Einnig frábært starfsfólk líknardeildarinnar í Kópavogi
fyrir einstaka umönnun, umhyggju og vináttu.
Ingibjörg Tómasdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

fyrrv. flugleiðsögumaður, Kaplaskjólsvegi 93,

Gylfi Gunnarsson
rafeindavirkjameistari,
Hraunbæ 132, 110 Reykjavík,

Jóhannesar Magnúsar
Guðmundssonar

lést mánudaginn 29. mars. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju þriðjudaginn 13. apríl nk. kl. 13.00.

bónda, Ánabrekku, Borgarhreppi.

Elsa Árnadóttir
Haukur Gylfason
Bríet Alda Hauksdóttir Olsen
Guðrún Sigurðardóttir
Valgerður Gunnarsdóttir
Guðjón G. Magnússon
Auður S. Magnúsdóttir
Ragna J. Magnúsdóttir

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis aldraðra,
Borgarnesi fyrir frábæra umönnun.

Leifur Guðmundsson,

Elskulegur sonur okkar, faðir, tengdafaðir, afi, sambýlismaður og bróðir,

Ása Ólafsdóttir
Kolbrún Jóhannesdóttir
Ragnheiður Valdís Jóhannesdóttir Stefán Magnús Ólafsson
Hjördís Smith
Ólafur Þórður Harðarson
afa- og langafabörn.

Magnús Ragnarsson
Margrét M. Olsen

Kristinn Sigurðsson
Jón Bjarni Geirsson

lést á Landspítalanum í Fossvogi á skírdag. Útförin fer
fram frá Fossvogskapellu, þriðjudaginn 13. apríl 2010
kl. 11.
Fyrir hönd aðstandenda,
Fjalar Sigurðarson.

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

Einars Breiðfjörðs
Guðmundssonar,
Okkar ástkæra

Valgerður Jóhannesdóttir
frá Siglufirði, síðast til heimilis að
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

sem lést hinn 3. apríl á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut, verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 14. apríl kl. 15.00.
Helgi G.Vilhjálmsson
Halldóra Hermannsdóttir
Friðrik Ágúst Helgason
og aðrir aðstandendur.

Margrét Guðmundsdóttir

húsasmíðameistara,
Árskógum 6, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.
Aðalheiður Magnúsdóttir
Magnús Einarsson
Katrín Bárðardóttir
Sesselja Einarsdóttir
Óli Ólafsson
Guðmundur Einarsson
Elísabet Þorvaldsdóttir
Gunnlaugur Einarsson
Esther Gísladóttir
Guðrún Einarsdóttir
Þorsteinn Garðarsson
Lilja Rós Einarsdóttir
Kristín Einarsdóttir
Finnur Hreinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, stjúpsonur, faðir, tengdafaðir, afi, langafi og
bróðir,

Jóhann Gunnar Gíslason
vélstjóri,
Borgarholtsbraut 61, Kópavogi,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 6. apríl sl. Útför hans
fer fram í Digraneskirkju mánudaginn 19. apríl kl. 15.
Guðlaug Ingibergsdóttir
Sigrún Einarsdóttir
Þorbjörg Jóhannsdóttir
Bjarni Þór Ólafsson
Emil Jóhannsson
Bunman Truatmakkha
Jóhanna Jóhannsdóttir
Jón Gnarr
Jóhann G. Jóhannsson
Guðrún Kaldal
barnabörn, barnabarnabörn og systkin.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

10. apríl 2010 LAUGARDAGUR

46

Hættulegur kynþokki golfara
vikunni var kosið um að bæta níu holum
BAKÞANKAR
við golfvöllinn á Korpúlfsstöðum. SamAtla Fannars
Bjarkasonar þykkt var að verja 230 milljónum í verk-

Í

ið og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson átti
eftirminnilegustu ummælin um stækkuna
þegar hann sagði að golfvöllurinn yrði mikilvægt tómstundasvæði fyrir atvinnulausa.
Ég sparka hvorki í liggjandi né rökþrota
menn, en ég furða mig á því að stjórnmálamaður skuli sýna vítavert ábyrgðarleysi og
leggja til að atvinnulausir byrji að stunda
golf – þá stórhættulegu íþrótt.

DRAUMUR Vilhjálms er að atvinnulausir ráfi um Korpúlfsstaði í sumar
– væntanlega með gömul golfsett frá
frændum sínum í eftirdragi. Þannig
þvælast þeir aðeins fyrir golfurum í
sumarfríi, en ekki vinnandi mönnum.
Þessi draumur er vissulega fallegur, en
hann er samt fullkomlega órökréttur á
sinn útópíska hátt ásamt því að ógna
íslensku kjarnafjölskyldunni.

EF BORGARFULLTRÚAR Sjálfstæðisflokksins hefðu unnið heimavinnuna sína
hefðu þeir komist að því að kynþokki
golfara er stórt vandamál í Bandaríkjunum. Þar tókst kvæntum golfara til dæmis
að eiga í langtímaástarsambandi við konu
í hverju einasta krummaskuði landsins.
Skilst að hann hafi giljað hátt í þrjú prósent bandarísku þjóðarinnar. Guð má vita
hversu mikið óhreint mjöl má finna í poka
annarra golfara. Réttast væri að setja þennan þjóðfélagshóp á lista yfir heilsuspillandi
samfélagsmein ásamt offitu og áfengissýki.

ÞESSU FÓLKI ætlar borgarstjórn að fjölga,
þrátt fyrir þá staðreynd að aukna skilnaðartíðni megi rekja beint til aukins áhuga á
golfi. Ég get reyndar ekki sannað það, en
pælið í því sé það rétt. Atvinnulausir fjölskyldumenn eiga betra skilið en að verða
fyrir endalausu áreiti ókunnugra kvenna.
Ég hvet þá til að verja tíma með fjölskyldum sínum í sumar og halda sig frá
stórhættulegum golfvöllum.

ALLIR VITA að golf rústar fjöl-

Styrkir úr
Pokasjóði

golfara er einnig sérstaklega tignarlegur í
augum kvenna og þröngur leðurhanskinn
setur punktinn yfir i-ið. Oft er talað um að
golfarar séu fyrir íþróttir það sem Tom
Jones er fyrir tónlist. Þeir blanda saman
hæfileikum og kynþokka svo úr verður
stórhættuleg blanda sem skilur enga konu
eftir ósnortna.

skyldur, enda eru golfarar
ómótstæðilegir í augum
kvenna. Þær geta ekki
hamið sig þegar köflóttar
buxur golfarans flaksa
í vorvindinum á meðan
derið skyggir á einbeitt
andlit hans. Líkamsburður

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Bangsi? Nei, þetta er
Ert
ég! Bingó!
þetta
En ég sá
þú?
bangsann
inni í skáp!

Stjórn Pokasjóðs hefur ákveðið að
auglýsa eftir umsóknum um styrki
fyrir árið 2010.

Ertu
ekki
að
plata?

Plata? Ég?
Aldrei!
Hann er
hérna inni!

Þarna
já.

Það er enginn bangsi
hér... og til
hvers er þessi
sveif?

Frábært!
Þetta
verður
eitthvað!

Svona!

Frestur til að sækja um styrk úr
Pokasjóði rennur út 15. apríl nk.
Umsóknir skulu fylltar út á
www.pokasjodur.is en þar eru
allar upplýsingar um sjóðinn,
fyrirkomulag og styrki.
Í ár hefur verið ákveðið að einskorða styrki við tvö málefni, þ.e.
mannúðarmál og umhverfismál.
Bæði einstaklingar og félagasamtök
geta sótt um styrki úr sjóðnum.
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■ Gelgjan
Ég hef aldrei séð þig
fyrir mér á mótorhjóli,
Pierce.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Leiðrétting:
Ég hef séð þig
fyrir mér á
mótorhjóli...

... en bara
ekki þessari týpu af
mótorhjóli.

Gaur, þetta
er eins
og Harley
fyrirburi!

Hvað segir
„þessi týpa“ af
mótorhjóli?

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

A PÓTE K
Lyfseðlar

Ég er stelsjúkur.
Eigið þið
eitthvað sem
ég get tekið?
Lyfseðlar

■ Barnalán
Hvenær sagð- Eftir sirka
irðu að partí- klukkutíma.
ið byrjaði?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvar er Það er bara rétt
það?
hjá hérna.

Við verðum sein,
er það ekki?

Ertu að grínast?
Við hefðum átt
að vera komin út
í bíl í gær!
Slæmar
fréttir... ég er
aftur búinn
að týna
buxunum.

ALLTAF

LOK
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Ð
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BETRAVERÐ
FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

FARTÖLVA Á VILDARTILBOÐI

A
LOKUR

DAGOÐS
TILB
TIL
PIÐ
O

15,6”

Toshiba Satellite L500D-16M

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

6
KL.1

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

25.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR VILDARVINI

VILDARVERÐ

VILDARVERÐ

Toshiba Satellite L500D-16N

114.990

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

FULLT VERÐ KR. 139.990

134.990
FULLT VERÐ KR. 159.990

FARTÖLVA
LG X110

Intel Atom N270 1.6GHz örgjörvi
t 1GB DDR2 minni t 160GB SATA
diskur t 10.2" WSVGA LED skjár t
Vefmyndavél t Intel GMA 950 skjákort
t Þráðlaust netkort tKortalesari t
Microsoft Windows XP Home

10,2”

RAFBÓK

Hanvon N516

Handhæg rafbók sem styður stafrænar bækur, PDF,
veftexta, JPEG og PNG myndir. Með 800 x 600
punkta skjá og SD kortalesara. Nær að sýna allt að
7000 síður á einni hleðslu. Aðeins 165gr.

49.990

49.990

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

24.990

TEIKNIBORÐ
Wacom Bamboo Fun P+T A6

248x176x8,5mm tölvuteikniborð með penna.
Virkar sem teikni- og snertiborð. Windows og Mac.

21.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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Lokadagar Kirkjulistahátíðar
Kl. 17
Hekla Dögg Jónsdóttir opnar fyrsta
þátt einkasýningar sinnar í Gallerí
Kling & Bang klukkan 17.00 í dag.
Sýningin ber yfirskriftina Opnanir
og hefur Hekla fjarlægt veggi og
opnað fyrir dagsbirtu auk þess sem
hún hefur sett upp nýja veggi sem
hægt er að ganga í gegnum og skapar þannig tvær víddir á sama tíma.

Lokatónleikar Kirkjulistahátíðar fara fram í
Hallgrímskirkju nú um helgina, þar verður verkið
Þýsk sálumessa eftir Johannes Brahms flutt á
tvennum tónleikum. Flytjendur eru Mótettukór
Hallgrímskirkju, sem flytur nú verkið í fyrsta sinn
og hljómsveit Kirkjulistahátíðar. Hljómsveitin er
skipuð framúrskarandi tónlistarmönnum sem
koma víðs vegar að og má þar nefna hornleikarana Thomas Müller og Jurij Alberto Meile
sem leika á náttúruhorn auk ungra íslenskra
einleikara sem stunda framhaldsnám erlendis.
Stjórnandi er Hörður Áskelsson og einsöngvarar
eru stórsöngvararnir Andreas Schmidt frá Þýskalandi og sópransöngkonan Birgitte Christenssen
frá Noregi.
Hátíðin hófst á pálmasunnudag síðastliðinn
og hefur staðið yfir alla páskahátíðina með daglegum viðburðum. Aðsókn hefur verið einstak-

> Ekki missa af …
Möguleikhúsið sýnir barnaleikritið Langafi prakkari í
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í dag. Aðeins er um eina
sýningu að ræða en leikritið
var fyrst sýnt árið 1999 og er
byggt á samnefndum sögum
Sigrúnar Eldjárn.
Með aðalhlutverk fara Pétur
Eggertz og Aino Freyja Jarvela.
Sýningin hefst klukkan 14.00 í
Gerðubergi.

SPILAGLEÐI Hljómsveit Kirkjulistahátíðar er skipuð

framúrskarandi tónlistarmönnum sem koma víða að.
MYND/EDDI

lega góð, en rúmlega fimm þúsund manns hafa
þegar sótt viðburði hátíðarinnar.
Tónleikarnir fara fram í dag og á morgun og
hefjast stundvíslega klukkan 17.00 báða dagana.
Miðar eru seldir í kirkjunni, á Midi.is og við
innganginn.

menning@frettabladid.is
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Á ÆFINGU Flautuleikarinn Martial Nardeau spilar í Salnum í Kópavogi í dag ásamt píanóleikaranum Désiré N´Kanoua.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lokatónleikar Kirkjulistahátíðar 2010:

BRAHMS
Þýsk sálumessa

Eitt stærsta tónverk
kirkjutónbókmenntanna,
hrífandi verk um sorg og huggun,
dauða og upprisu.
10. og 11. apríl
kl. 17:00
Andreas
Schmidt
barítón

Mótettukór Hallgrímskirkju
Hljómsveit Kirkjulistahátíðar 2010
Stjórnandi: Hörður Áskelsson

Birgitte
Christensen
sópran

Flauta og píanó í forgrunni
Flautuleikarinn Martial
Nardeau og píanóleikarinn
Désiré N´Kaoua spila í
Salnum í Kópavogi í dag
klukkan 17. Flutt verða verk
eftir Bach, Schubert, Roussel, Poulenc og Prokofief
sem voru samin fyrir flautu
og píanó.
„Við erum búnir að æfa okkur
vel. Við æfðum aðeins í París
í jólafríinu og svo aftur núna.
Þetta er mikið prógram. Þetta
eru allt mjög falleg verk og eiginlega uppáhaldsverkin okkar
eftir þessa höfunda,“ segir

Martial, sem hefur verið búsettur á Íslandi síðan 1982. Hann er
fastráðinn við Sinfóníuhljómsveit Íslands og kennir í Listaháskóla Íslands. Hann er einnig
virkur einleikari og hefur meðal
annars leikið einleikskonserta
með hljómsveitum hér á landi og
erlendis.
Désiré N´Kaoua, sem er fæddur
í Alsír, er mjög virtur píanóleikari. Hann er eftirsóttur einleikari
með ýmsum hljómsveitum, þar á
meðal Fílharmoníuhljómsveitum Berlínar, Varsjár, Aþenu og
í Sviss. Árið 1998 var hann gerður að opinberum sendiherra
franskrar tónlistar. Désiré hefur
þrisvar sinnum áður spilað hér
á landi en þetta verður í fyrsta

sinn sem hann spilar með Martial. „Hann var kennari þar sem ég
lærði í Frakklandi og kennarinn
minn spilaði með honum. Hann er
með mjög mikla reynslu,“ segir
Martial, sem hlakkar mikið til
að spila með píanóleikaranum
snjalla.
Aðspurður segist Martial alltaf hafa nóg að gera. Hann er
nýkominn frá Póllandi þar sem
hann spilaði á tónlistarhátíð og í
sumar fer hann til Mallorca þar
sem hann verður á annarri hátíð.
Hann hvetur alla áhugamenn um
falleg tónverk að mæta á tónleikana í dag. „Ég hef ekki spilað á
svona tónleikum með píanóundirleik mjög lengi. Þetta verður mjög
gaman.“
freyr@frettabladid.is
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Miðasala
í Hallgrímskirkju
og á midi.is
kirkjulistahatid.is
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Dellukarl gefur út sólóplötu
KOMINN AFTUR Tom Clancy hefur ekki

gefið út bók í sjö ár.

NORDICPHOTOS/AFP

Tom Clancy
snýr aftur
Harðnaglarnir Jack Ryan og
John Clark snúa aftur í nýjustu
bók Toms Clancy. Bókin á að
fjalla um hryðjuverkamenn sem
ógna vestrænni menningu og
sameinar í fyrsta skipti krafta
Jacks Ryan, sonar hans Jacks
Ryan Jr. og Johns Clark.
Bókin kemur út í desember
og munu lesendur fá að fylgjast
með harðnöglunum eltast við
Emir; kaldrifjaðan morðingja
sem hefur skipulagt hrikalegar
hryðjuverkárásir á vestræn ríki.
Clancy skrifar bókina í samstarfi við fyrrverandi hermanninn Grant Blackwood sem hefur
mikla reynslu á þessu sviði. Hann
vann einnig með Clive Cussler
við bækurnar Spartan Gold og
Lost Empire.
- afb

Stone nefnist fyrsta sólóplata Akureyringsins
Aðalsteins Jóhannssonar. Tónlistin er í
rólegri kantinum, stundum með kántríívafi en
á milli eru hraðari sprettir.
„Ég hlusta frekar lítið á kántrí. Þetta er
eitthvað sem kemur þegar ég er að semja. Það
er nú svo skrítið með það,“ segir Aðalsteinn,
sem kallar sig einmitt Stone. Hann hefur
verið í ýmsum hljómsveitum um árin, þar á
meðal Exit, Neista, Útópíu og Sent, sem lagði
upp laupana árið 2007. Í kjölfarið fór hann
að huga að sólóplötu því hann átti mikið af
frumsömdu efni sem honum þótti of gott til að
liggja ofan í skúffu. „Þannig að karlinn bara
dreif sig af stað með þetta. Svo er erfitt að
stoppa þegar maður er kominn svona langt.“
Plötuna fjármagnaði hann alfarið sjálfur

og vonast hann til að lögin komist í spilun í
útvarpinu á næstunni. Útgáfutónleikar eru
síðan fyrirhugaðir en nákvæm tímasetning
hefur ekki verið ákveðin.
Aðalsteinn er verslunarstjóri Wurth á
Akureyri sem selur efnavörur og verkfæri.
Þess á milli keyrir hann um á mótorhjóli,
stundar veiðiskap og semur að sjálfsögðu helling af tónlist. „Maður verður að njóta lífsins á
meðan maður hefur það,“ segir hann og viðurkennir að vera algjör dellukarl.
Nánari upplýsingar um Stone má finna á
Myspace.com/ssstone.
- fb
STONE Aðalsteinn Jóhannson hefur gefið út sína

fyrstu sólóplötu.

Ljóðahátíð
á Akureyri
Litla ljóðahátíðin verður haldin
á Akureyri um næstu helgi.
Þetta er í annað sinn sem hátíðin er haldin en í ár koma fram
þau Sigurður Pálsson, Ingibjörg Haraldsdóttir, Vilborg
Dagbjartsdóttir, Elísabet Kristín
Jökulsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Óskar Árni Óskarsson, Bragi
Ólafsson, Haukur Ingvarsson,
Magnús Sigurðsson og Hermann
Stefánsson.
Í tilkynningu segir að líkt og
í fyrra verði tvö ljóðakvöld, að
þessu sinni í Populus Tremula í
Listagilinu. Viðburðir hátíðarinnar verða öllum opnir án endurgjalds.

Tilraunalandið
9. apríl - 30. september 2010
Vísindin lifna við í Vatnsmýrinni

Inga myndlistarmaður
mánaðarins
Inga Sólveig Friðjónsdóttir ljósmyndari er myndlistarmaður
aprílmánaðar hjá Sambandi
íslenskra myndlistarmanna, SÍM.
Inga Sólveig nam listir við San
Fransisco Art Institute og lauk
þaðan BA-prófi 1987 og hefur
síðan búið og starfað hér á landi.
Hún hefur haldið yfir 20 einkasýningar auk samsýninga. Síðastliðin fimm ár hefur Inga Sólveig rekið vinnustofu/gallerí
Auga fyrir auga, Hverfisgötu 35
í Reykjavík og hafa ýmsir listamenn, erlendir og innlendir, sýnt
í galleríinu.
Verkin sem Inga sýnir í SÍMhúsinu, Hafnarstræti 16, eru frá
árunum 2003 til 2010. Myndirnar
fjalla um dauðann,
sorgina, himnaríki fugla og eyðingu náttúrunnar á
mannvirkjum. Sýningin stendur til 29.
apríl næstkomandi. Opið er
frá klukkan
10-16 mánudaga til föstudaga.

Vertu með, komdu og prófaðu!
Sápukúluborðið

Brunnurinn skjálfandi

Ísprinsessan

Ölduvaggan

Vatnshrúturinn

Eldorgelið

Sólarofninn

Teiknirólan

Kúlubekkurinn

Hármælingin

Allir velkomnir!
Gestir eru beðnir um að skrá sig í Tilraunalandið á netfangið nh@nordice.is
eða í síma 551 7030 til að tryggja að tilraunirnar og tækin séu laus þegar þið komið.
Innan skamms verður hægt að bóka tíma á heimasíðu Norræna hússins.
Á www.norraenahusid.is er að finna frekari upplýsingum um Tilraunalandið.
Tilraunalandið er samstarfverkefni Háskóla Íslands og Fjöreggs,
Barnamenningarhátíðar Norræna hússins.

INGA SÓLVEIG
FRIÐJÓNSDÓTTIR

Sýnir verk frá
árunum 20032010 í SÍM-húsinu, Hafnarstræti
16.

FJÖREGG
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Litlar líkur á gerð kvikmyndar
Leikarinn David Cross, sem fer
með hlutverk Tobiasar Funke í
gamanþáttunum Arrested Development, segir að hugmyndin um
að gera kvikmynd eftir þáttunum
muni ekki líta dagsins ljós.
„Ég held ég verði að segja
ykkur að það mun ekki gerast.
Það er ekki opinbert en ég held
bara að þetta verði ekki að raunveruleika. Það eru svo margir
leikarar í þáttunum sem eru að
sinna sínu þessa stundina, hver í
sínu horni. Ég er viss um að ég
tala fyrir hönd allra þegar ég
segi að ég vona að kvikmyndin
verði gerð einn daginn, við mundum gjarnan vilja taka slíkt verk-

efni að okkur, en ég bara held
að sú verði ekki raunin,“ sagði
leikarinn um málið.

ENGIN MYND David Cross telur ólíklegt

að kvikmynd byggð á þáttunum Arrested Development verði að veruleika.
NORDICPHOTOS/GETTY

Blur með smáskífu

DAMON ALBARN Hljóm-

sveitin Blur gefur út sína
fyrstu smáskífu hinn 17.
apríl.

Hljómsveitin Blur ætlar að gefa út sína fyrstu
smáskífu í sjö ár hinn 17. apríl. Sveitin hætti
störfum árið 2002 eftir að gítarleikarinn Graham Coxon hætti meðan á upptöku plötunnar
Think Tank stóð. Blur kom aftur saman á síðasta ári og hélt nokkra vel heppnaða tónleika.
Lagið sem þeir félagar ætla að gefa út er hluti
af svokölluðum plötubúðadegi þar sem lögð er
áhersla á mikilvægi sjálfstæðra plötubúða.
„Við viljum að sjálfstæðar plötubúðir starfi
áfram. Þær eru mikilvægur hluti af tónlistarmenningu okkar. Tónlist er einföld leið fyrir
Blur til að sýna stuðning sinn og við vonum
að fólk hafi gaman að henni,“ sagði söngvarinn Damon Albarn. Aðeins eitt þúsund eintökum af smáskífunni verður dreift í sjálfstæðar
plötubúðir.

NEXUS Pétur Yamagata og félagar í
Nexus hafa puttann á púlsinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stórmót í
Grafarvogi
Skemmtilegt ævintýraspilamót
fer fram í Rimaskóla um helgina, en það er verslunin Nexus
sem stendur fyrir mótinu. Kynnt
verða borðspil, Warhammer, hlutverkaspil og safnkortaspil en
einnig verða skipulögð mót og
keppnir bæði fyrir byrjendur og
lengra komna. Spilin eiga það öll
sameiginlegt að vera félagsleg,
enda spiluð augliti til auglitis og
án tölva.
Mótið er ætlað bæði stúlkum
og piltum frá tíu ára aldri og er
þetta fyrsta stórmótið sem haldið
hefur verið í tíu ár.
Aðgangur er frá 500 krónum til
2.000 króna, en verðið miðast við
þau spil sem þátttakendur ætla að
vera með í.
Nánari upplýsingar má finna á
fenr.is.

Pattinson
sem Cobain
Breski leikarinn Robert Pattinson, sem sló í gegn í Twilightmyndunum, mun leika rokkarann sáluga, Kurt Cobain, í nýrri
mynd um
ævi hans
sem er í
undirbúningi. Pattinson spilar á gítar í
frístundum
sínum og er
því vafalítið sáttur við
þetta nýja
hlutverk.
Courtney
ROBERT PATTINSON
Love, ekkja Pattinson leikur rokkarNirvanaann Kurt Cobain í nýrri
söngvarmynd um ævi hans.
ans, tekur
þátt í framleiðslu myndarinnar.
Talið er að Love vilji að Scarlett Johansson leiki hana sjálfa
í myndinni, sem David Fincher
mun hugsanlega leikstýra.
Fincher á að baki myndir á
borð við Fight Club, Seven og
The Curious Case Of Benjamin
Button.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 10. apríl 2010
➜ Tónleikar
16.00 Stafrænn Hákon og hljómsveit

hans stíga á svið í Havarí við Austurstræti 6.
17.00 Martial Nardeau flautuleikari
og Désiré N’Kaoua píanóleikari verða
með tónleika í Salnum við Hamraborg
í Kópavogi. Á efnisskránni verða meðal
annars verk eftir J.S. Bach, F. Schubert,
G. Fauré og A.
Roussel.
20.00 Þórunn
Lárusdóttir flytur
tónlistardagskrá
ásamt Kjartani
Valdemarssyni
píanóleikara
í Þjóðleikhúskjallaranum við
Hverfisgötu.
22.00 Hljómsveitin Hjaltalín heldur
tónleika á Rósenberg við Klapparstíg.
22.00 Mínus og Godkrist koma fram
á tónleikum á Sódóma Reykjavík við
Tryggvagötu.

51

➜ Kirkjulistahátíð

➜ Tónleikar

17.00 Þýsk sálumessa eftir Johann-

14.00 Bára Grímsdóttir og Chris Fost-

es Brahms verður flutt. Flytjendur:
Birgitte Christenssen sópran, Andreas
Schmidt barítón, Mótettukór Hallgrímskirkju, 50 manna hljómsveit skipuð
hljóðfæraleikurum úr kammersveitinni
Ísafold og Sinfóníuhljómsveit Íslands
ásamt 4 náttúruhornleikurum. Tónleikarnir verða endurteknir sunnudaginn
11. apríl á sama tíma.
Kirkjulistahátíð 2010 í Hallgrímskirkju
við Skólavörðuholt stendur til 11. apríl.
Nánari upplýsingar á www.kirkjulistahatid.is.

er hafa umsjón með söngdagskránni
Sungið og kveðið sem fer fram í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi (Gerðubergi 3-5). Íslensk alþýðulög sungin og
kveðin í bland af erlendum þjóðlögum.
Nánari upplýsingar á gerduberg.is.

➜ Kirkjulistahátíð
17.00 Þýsk sálumessa eftir Johannes

Sunnudagur 11. apríl 2010

Brahms verður flutt.
Kirkjulistahátíð 2010 í Hallgrímskirkju
við Skólavörðuholt stendur til 11. apríl.
Nánari upplýsingar á www.kirkjulistahatid.is.

➜ Dansleikir

➜ Leiðsögn

Dansleikur Félags eldri borgara í
Reykjavík og nágrenni fer fram að
Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Borgartríó
leikur fyrir dansi.

14.00 Halldór Björn Runólfsson verður
með leiðsögn um ljósmyndasýningu
Ívars Brynjólfssonar sem nú stendur yfir
í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg.
15.00 Jón Henrysson og Sigtryggur

Berg Sigmarsson verða með leiðsögn
um sýninguna Ljóslitlífun sem nú
stendur yfir í Listasafni Reykjavíkur við
Tryggvagötu. Í dag er lokadagur sýningar.

➜ Kvikmyndir
15.00 Í MÍR-salnum að Hverfisgötu

105 verða sýndar heimildarmyndirnar
Olíuborg á hafi úti (2009) og Að fljúga
Súkhoi. Enskur texti. Aðgangur ókeypis
og allir velkomnir.

➜ Leikrit
16.00 Brynhildur Guðjónsdóttir flytur

einleikinn Brák á Sögulofti Landnámssetursins, Brákarbraut í Borgarnesi.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is.

➜ Opnanir
14.00 Hjá Íslensk grafík við Tryggva-

götu (gengið inn hafnarmegin) verður
opnuð sýning á vatnslitamyndum eftir
Nikulás Sigfússon. Opið fim.-sun. kl.
14-18.
15.00 Ingirafn Steinarsson opnar sýningu í Suðsuðvestur við Hafnargötu 22
í Reykjanesbæ. Opið lau. og sun. kl.
14-17.
15.00 Ólafur S. Gíslason opnar sýningu á Listasafni ASÍ við Freyjugötu 41.
Opið alla daga nema mánudaga kl.
13-17.
16.00 Helgi Kúld opnar málverkasýningu í Sláturhúsinu við Kaupvang á
Egilsstöðum. Opið alla daga kl. 14-18
17.00 Hekla Dögg Jónsdóttir opnar
sýningu í Kling & Bang gallerí við
Hverfisgötu 42. Opið fim.-sun. kl. 14-18.

➜ Sýningar
Sigurbjörn Ó. Kristinsson hefur opnað
sýningu í menningarsalnum á Hrafnistu
við Hraunvang í Hafnarfirði. Opið alla
daga kl. 14.30-22.

➜ Umræður
13.00 UNIFEM umræður
í húsnæði Miðstöðvar
SÞ að Laugavegi 42.
Magnfríður Júlíusdóttir flytur erindi um
kvennastýrð heimili í
Simbabve og Alda Lóa
Leifsdóttir fjallar um
börn í Tógó. Enginn
aðgangseyrir og allir
velkomnir.
➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

mynd Orson Welles The Magnificent
Ambersons (1942). Sýningin fer fram í
Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði.
Nánari upplýsingar á www.kvikmyndasafn.is.

➜ Dansleikir
Dalton og Elektra verða á Players við
Bæjarlind í Kópavogi.
Siggi Hlö og hljómsveitin Spútnik verða
á Skemmtistaðnum Spot við Bæjarlind
í Kópavogi.

➜ Leikrit
14.00 Möguleikhúsið sýnir barna-

leikritið Langafi prakkari sem byggt er
á sögum eftir Sigrúnu Eldjárn. Sýningin
fer fram í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi (Gerðubergi 3-5). Nánari upplýsingar á www.gerduberg.is.

14.00 GRAL sýnir barnaleikritið Horn
á höfði eftir Guðmund Brynjólfsson og
Berg Þór Ingólfsson. Sýningin fer fram
í Rýminu hjá Leikfélagi Akureyrar við
Hafnarstræti.
➜ Leiðsögn
14.00 Jóna Þorvalds-

dóttir verður með leiðsögn
um ljósmyndasýningu sína
sem nú stendur yfir í
Ljósmyndasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu
15 (6. hæð).

Til hamingju með
nýtt steikhús

RedFood
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Geggjaða hælaskó
með fylltum botni í
nýrri línu Soniu Rykiel.
Fást í KronKron

> TILBOÐSDAGAR HJÁ THELMU
Thelma Design, Skaparinn og Go with Jan eru
með sérstaka útsölu í dag. Öll höfuðföt frá
Thelmu eru til dæmis á aðeins fimm þúsund
krónur. Einnig er hægt að svala forvitni sinni
og skoða nýju línu Thelmu sem var að koma
í hús. Búðin er við Skálholtsstíg rétt fyrir ofan
Listasafnið.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Sara McMahon

Röndótt er
málið í vor.
Þessi skyrtukjóll
fæst í GK.

OKKUR
LANGAR Í
…

Fullkomlega sætt varagloss frá
Make Up for Ever í fölbleikum
sixtís-lit.

RÓMANTÍSKT Stuttir

blúndukjólar með
gamaldags
siffonkraga.

H&M í fataskápinn minn
Einu sinni var ég ung stúdína í Kóngsins Köben. Þar bjó ég í ein þrjú
ár og naut mín í botn því mér fannst ég vera svo afskaplega mikill
námsmaður, hjólandi um borgina og sötrandi ódýran bjór úr Netto. Í
Kaupmannahöfn hafði ég líka alltaf efni á því að kaupa mér nýja flík
því ég gat hjólað í næstu H&M verslun og keypt þar bol eða annað
sem mér fannst ég nauðsynlega þurfa á að halda án þess að eyða fúlgu
fjár. Þar var líka gamall skósali, sem með tímanum varð einnig góðvinur minn, sem seldi notaða skó á 50 danskar krónur. Þetta voru
hamingjudagar!
Eftir ár í Kaupmannahöfn var þó ljóminn farinn af sænsku verslunarkeðjunni því daglega fannst mér ég mæta of mörgum stúlkum sem
voru klæddar í sömu flík og ég frá H&M. Ég var svo mikil stúdína að
ég vildi skera mig úr og ekki vera eins og allir hinir þannig ég ákvað
að hætta að versla jafn mikið í H&M.
Að námi loknu flutti ég aftur heim til Íslands og eftir fimm ára fjarveru þótti mér agalega erfitt að sætta mig við það að vera komin aftur.
Hér kostaði allt svo mikið, hér var alltaf rok, hér gat ég ekki hjólað á
gírlausa hjólinu mínu og hér var engin H&M verslun. Eftir
að hafa flutt heim varð það skyndilega að markmiði að komast utan til að kíkja í H&M, verslun sem ég hafði áður blákalt afneitað. Þannig að ég verslaði í H&M í London, Kaupmannahöfn, á Írlandi og í Berlín og fannst það alltaf jafn
yndislega gaman.
Svo kom kreppa. Síðan þá hef ég ekki farið til útlanda.
Ekki einu sinni. Þess í stað sit ég um fólk sem ég veit
að er á leið út og bið það grátklökk um að kaupa eitthvað handa mér í H&M. Þessa dagana er ég full eftirvæntingar því eftir nokkrar vikur á ég von á sendingu
að utan og kemur hún einmitt frá Svíþjóð. Nú er þessi
ódýra, sænska verslunarkeðja mér sem fyrirheitna
landið var fólki forðum daga og þó ég sé ekki lengur
ung, brosandi stúdína á hjóli þá er þetta enn ein af fáum
verslunum sem ég hef efni á að skipta við.

Ráðstefna Kvískerjasjóðs

KLASSÍSKT

Gamaldags
jakkaföt rokkuð upp með
bol, támjóum
skóm og
hálsklút.

BALLERÍNUKJÓLL

Gullfallegur síðkjóll úr tjulli.

GAMALDAGS RÓMANTÍK HJÁ ANDERSEN OG LAUTH

Blúndur og rokk
Eitt af einkennum íslenska merkisins Andersen og Lauth er rómantísk
stemning. Kjólar, skyrtur og pils eru úr gullfallegum efnum eins og silki
og siffoni og eru gjarnan bróderuð. Haust- og vetrarlínan 2010 fyrir dömur
sem var sýnd á Reykjavík Fashion Festival einkenndist af fölbleiku og
svörtu og sniðum sem minntu á þriðja áratuginn. Herralínan skartaði töffaralegum leðurjökkum og buxum með reiðbuxnasniði ásamt stórum hálsklútum og köflóttum efnum. Einnig voru sýnd falleg klassísk jakkaföt
með rokkaralegu ívafi. Falleg og klæðileg föt sem munu fá stóran hóp
aðdáenda.
- amb

Laugardaginn 17. apríl 2010 verður haldin ráðstefna um
Kvískerjasjóð á Smyrlabjörgum í Suðursveit.
Kynnt verða verkefni sem hloƟð hafa styrki frá sjóðnum
10.00 Setning Hjal Þór Vignisson
10.15 Tengsl loŌslags og jökulbreyƟnga í SA Vatnajökli
– Hrafnhildur Hannesdó r
10:45 Fjallaplöntur, jökulsker og loŌslag – Bjarni Diðrik Sigurðsson og fleiri
11:15 Landnám smádýra á jökulskerjum – María Ingimarsdó r
11:45 Staðbundin óveður á Kvískerjum – Hálfdán Ágústsson
12.15 Matarhlé
13:30 Jökulhlaupaf völdum eldgosa í Öræfajökli – Þorsteinn Þorsteinsson
14:00 Eldgos í Öræfajökli 1362 – Ármann Höskuldsson
14.30 Landslagundir jöklum í Öræfum – Helgi Björnsson
15:00 Kaﬃ og veggspjaldasýning
Búsvæðaval og aŅoma óðinshana og þórshana í Öræfum,
YannKolbeinsson
Jökla-, vatna-, jarðefna og örverufræðileg rannsókn á SkaŌárkötlum,
Þorsteinn Þorsteinsson og Tómas Jóhannesson
Munnleg hefð
Björg Erlingsdó r
15:45 Pallborðsumræðurum sjóðinn og fram ð hans
16:30 Ráðstefnuslit
Farin verður ferð frá BSÍ föstudaginn 16. apríl klukkan 18:00 og a ur l baka
að ráðstefnu lokinni og er ráðstefnugestum að kostnaðarlausu.
Þeir sem vilja nýta sér ferðina skrá sig á ne angið bjorgerl@horna ordur.is
fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. apríl.
Bent á slóðina www.rikivatnajokuls.is/ferdathjonusta
þar sem finna má upplýsingar um gis ngu á svæðinu.
Allir velkomnir
Stjórn Kvískerjasjóðsog Sveitarfélagið Hornałörður

KÖFLÓTT

Buxur með
reiðsniði við
arabískan
klút og
sportlegan
jakka.

KLÚTAR Klassískur frakki og
köflóttur klútur
fyrir strákana.
GRÁTT Sætur og
stuttur „twenties“ kjóll með
bróderingu.

LEÐUR Svöl
blanda þröngs
leðurjakka við
buxur með reiðbuxnasniði.

Fleffað
rumpufjör?
pilsasnat

t

goggolía

litlahraunsmatur

joll

Umdeild orðabók um íslenskt
slangur, slettur og bannorð
sem kom fyrst út árið 1982
er nú fáanleg aftur.
Mörður Árnason, einn
ritstjóra bókarinnar,
skrifar eftirmála um tilurð
hennar og viðtökur.

a
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breiní

trotti

Loksins,
loksins!

innstunga
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svelg
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Tarantino vill bjarga Lindsay

> MEÐ BÖRNIN
Þrátt fyrir að leikkonan Sandra Bullock hafi flutt út frá eiginmanni sínum
til fimm ára eftir að upp komst um
framhjáhald hans, dvelja börnin hans þrjú hjá henni þessa dagana. Bullock hafði hugsað
sér að ættleiða yngstu dóttur Jesse James á meðan allt
lék í lyndi.

Bandaríski leikstjórinn Quentin Tarantino hefur bæst í hóp þeirra sem vilja
bjarga Lindsay Lohan frá sjálfstortímingu. Lindsay hefur ekki gert neitt af viti
á hvíta tjaldinu undanfarin ár og hefur
aðallega verið á forsíðum slúðurblaðanna
fyrir taumlaust djamm og villt líferni.
Tarantino hefur hins vegar mikinn
hug á að reisa við feril þessarar bandarísku leikkonu sem sló eftirminnilega í
gegn í kvikmyndinni Mean Girls. Heimildarmaður vefsíðunnar Absoulut Noew
lætur hafa eftir sér að Lindsay sé leikkona sem Tarantino sé hrifin af. „Það
býst enginn við því að Lindsay muni
nokkurn tíma leika í alvörumynd hér
eftir. En hann hefur hana í huga fyrir

folk@frettabladid.is

hlutverk sem hann álítur að yrði fullkomið fyrir hana,“ hefur vefsíðan eftir
leikstjóranum.
Tarantino hefur áður reist gamla
og gleymda leikara upp úr öskustónni. Pam Grier hafði varla sést
þegar hún fór á kostum í Jackie
Brown en þekktasta endurkoman er
sennilega þegar Tarantino gróf sjálfan John Travolta upp og gerði
hann aftur að stjörnu sem
Vincent Vega í Pulp
Fiction. Lindsay bregður næst fyrir í kvikmyndinni Machete á
ÓLÍKINDATÓL Tarantino og Lohan
móti Jessicu Alba og
ættu eflaust vel saman enda þekkt
Robert De Niro.
fyrir að vera mikil ólíkindatól.

Persónuleg jógastöð
Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið
hefst 12. apríl. Skráning haﬁn í síma
695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org
• Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
• Krakkajóganámskeið
Innifalið í kortum eru allir opnir tímar
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er
upp á í Veggsport.

Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org

EKKI LITA ÚT FYRIR

LEITAR AÐ OFURFYRIRSÆTUM Jason Valenta starfar á vegum umboðsskrifstofunnar Next, sem er ein elsta og virtasta umboðsskrifstofa heims. Hann telur að Brynja Jónbjarnardóttir gæti náð langt innan tískuheimsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Telur að Brynja geti náð á
toppinn í tískuheiminum
Jason Valenta starfar sem
útsendari á vegum umboðsskrifstofunnar Next, sem
er ein elsta og virtasta
umboðsskrifstofa heims.
Hann er staddur hér á landi
til að eiga fund með Andreu
Brabin, einum eigenda
Eskimo, og fyrirsætunni
Brynju Jónbjarnardóttur,
en Next hefur boðið henni
svokallaðan heimssamning
sem gæti komið henni á
toppinn í tískuheiminum.

Sjálfshjálparbók handa öllum þeim sem einhvern tíma
hafa efast um ríkjandi hugmyndir.
Ögrandi bók sem afhjúpar hræsnina í samfélaginu
en er jafnframt frábærlega skemmtileg.
Fjöldi ljósmynda eftir Ingólf Júlíusson.

Jason ferðast um heiminn á vegum
Next í leit að næstu ofurfyrirsætu
og hefur meðal annars uppgötvað
stúlkur á borð við Abbey Lee, sem
er andlit tískuhússins Chanel og í
tíunda sæti yfir fimmtíu vinsælustu fyrirsætur heims.
„Íslenskar stúlkur eru með alveg
einstakt útlit og alveg sérstaklega
fallega húð sem ég held að sé vegna
þess að þær fá ekki jafn mikla sól
og margar aðrar. Það sem umboðsskrifstofur eru að leita að í dag eru

BRYNJA JÓNBJARNARDÓTTIR

stúlkur með ákveðin sérkenni, sem
sagt fallegar en ekki of venjulegar, og svo þarf persónuleikinn að
vera sterkur svo þær skeri sig úr,“
útskýrir Jason. Hann segir Brynju,
sem er 16 ára, hafa það sem þarf
til að geta náð langt innan tískubransans og útilokar ekki að hún
gæti orðið á meðal þeirra fremstu í

framtíðinni. „Hún er alveg einstök
og hefur rétta útlitið til að ná alla
leið. Ég kom hingað sérstaklega
til að ræða við hana og komast að
því hvaða væntingar og óskir hún
hefur. Hún er mjög ung enn og það
getur verið erfitt fyrir svo ungar
stúlkur að dvelja svona lengi að
heiman.“
Aðspurður segir Jason tískubransann vera erfiðan sé fólk ekki
opið fyrir ferðalögum og miklu
flakki. „Maður þarf að vera mjög
opinn því í þessum bransa þarf
maður að ferðast víða og starfa
með fólki frá ýmsum löndum og
menningarheimum, en ef þú hefur
gaman af því að ferðast og heimsækja nýja staði er þetta algjört
draumastarf.“
Þetta er í annað sinn sem Jason
sækir Ísland heim og segist hann
helst vilja heimsækja landið árlega.
„Ég hef afskaplega gaman af því
að heimsækja Ísland og helst vildi
ég koma hingað minnst einu sinni á
ári. Mér finnst gaman að rölta um
miðborgina og taka myndir af því
sem fyrir augu ber og svo finnst
mér líka mjög notalegt að fara í
Bláa lónið,“ segir hann að lokum.
sara@frettabladid.is

SKRUDDA Var tilfinningalaust vélmenni
Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Leikkonan Gwyneth Paltrow átti í
miklum vandræðum með tilfinningar sínar eftir að hún eignaðist
annað barn sitt, Moses, með eiginmanni sínum Chris Martin úr
Coldplay.
„Þegar ég var hvað lægst niðri
var ég eins og vélmenni. Ég hafði
engar tilfinningar. Ég bar engar
móðurlegar tilfinningar til hans.
Þetta var hræðileg upplifun,“
sagði Paltrow í viðtali við tímaritið Vogue. „Ég hugsaði ekkert
um að skaða hann eða neitt slíkt

GWYNETH PALTROW Átti í vandræðum
með tilfinningar sínar eftir að hún eignaðist sitt annað barn.

en ég náði engum tengslum við
hann. Enn þann dag í dag þegar ég
horfi á myndir af honum þriggja

mánaða þá man ég ekki eftir þessu
tímabili.“
Paltrow vildi ekki viðurkenna að
hún ætti við vandamál að stríða fyrr
en Martin ræddi við hana. „Ég hélt
bara áfram eins og ekkert hefði í
skorist en mér leið ömurlega. Chris
sagði við mig að eitthvað væri að.
Það var mikill léttir því það staðfesti að ég væri ekki sú eina sem
áttaði mig á þessu,“ sagði hún. „Þá
komst ég á beinu brautina. Ég fór að
stunda líkamsrækt og fór að hugsa
um að vinna á nýjan leik.“

SÍÐASTI DAGUR
SUNNUDAGINN 11. APRÍL

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

Faxafen 12 S. 533-1550.
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Miley vill
giftast Liam
Söngkonan unga, Miley Cyrus, er
svo ástfangin af kærasta sínum,
ástralska leikaranum Liam
Hemsworth, að hún gæti vel
hugsað sér að giftast piltinum um
leið og hún hefur aldur til.
„Hún er sannfærð um að þau
eigi eftir að verja ævinni saman.
Hún hefur sagt að hún vilji giftast honum þegar hún hefur
náð átján ára aldri. Hún hefur
meira að segja fengið leyfi hjá
móður sinni til að klæðast hennar brúðarkjól,“ var haft eftir
fjölskylduvini.
Miley og Liam hafa átt í sambandi í tíu mánuði og heimsótti
söngkonan fjölskyldu Liams í
Ástralíu fyrir stuttu. „Hann er
yndislegur. Við hittumst daglega
og hann er orðinn minn besti
vinur,“ sagði stúlkan.

Shia og Voight ná vel saman
saman og fylltum upp í tómarúm hvor annars. Þótt
Bandaríska ungstirnið Shia LeBeohann myndi aldrei viðurkenna það, þá
uf og reynsluboltinn Jon Voight eru
átti hann enga fjölskyldu og ég átti
miklir vinir. Þetta kemur kannski
enga fjölskyldu.“
einhverjum spánskt fyrir sjónir
enda mikill aldursmunur á þeim.
Shia slasaðist til að mynda
Þeir eiga það hins vegar sameiginalvarlega á hendi efitr bílslys og
legt að vera tveir einmanna karlar
fyrsti maðurinn til að heimsækja
í partíborginni Hollywood sem eiga
hann var Jon Voight. „Hann kom
enga fjölskyldu að. Shia er enn að
á undan pabba mínum,“ segir
reyna ná almennilegum samskiptShia en leikarinn hefur átt erfum við föður sinn sem hefur marga
itt með að tengjast föður sínum.
hildina háð í baráttu sinni við
„Pabbi er yndislegasti maður í
eiturlyfjadjöfulinn og sagan
heimi en um leið sá skelfilegaf stirðum samskiptum
asti. Hann komst mjög
Voights og dóttur hans,
nálægt því að eyðiAngelinu Jolie, er flestleggja líf mitt því ég
um ljós.
reyndi allt hvað ég gat
Shia ræddi þetta
til að þóknast honum,“
sérstaka vinasamútskýrir Shie sem ber
ERFIÐ ÆSKA Shia LeBeouf átti erfiða
band í bandaríska
móður sinni hins vegar
æsku en á nú traustan vin í bandaríska
glanstímaritinu Glavel söguna. „Hún er
stórleikaranum Jon Voight.
mour. „Við lékum í
algjör klettur í mínu
nokkrum myndum
líf. Algjör engill.“

Skugga-plötusnúðar í stuði
Plötusnúðarnir Kiddi Bigfoot og Nökkvi Svavarsson
byrjuðu að starfa saman á
Dejá Vu fyrir sextán árum.
Þeir eru enn í fullu fjöri og
skemmta nú á Pósthúsinu
um helgar undir nafninu
Shadow-DJ-S.
„Við vorum plötusnúðar og
skemmtanastjórar á Skuggabarnum á sínum tíma þegar hann
var hvað vinsælastur. Svo var
„reunion“ um daginn og þá fundum við hvað er gaman að spila
þessa tónlist sem við vorum að
spila þá,“ segir Kiddi. „Pósthúsið var að fíla þetta og við ákváðum að hafa upphitun þar frá 22
til 01. Spila svala tónlist eins og
var á Skuggabarnum. Fólk þekkir lögin, dillar sér kannski með
þeim, drekkur gott vín og kemur
sér í gírinn.“
Kiddi rak síðast skemmtistaðinn Tunglið við Tryggvagötu en
eftir að hann hætti hefur hann
verið í samstarfi við Sigga Hlö
og Valla sport hjá Boogie Nights.
Þess á milli starfar hann hjá
fyrirtækinu Sparnaði á Akureyri.
„Við erum að spila nánast allar
helgar í einkasamkvæmum úti
um allan bæ og allt land. Ég hef
verið töluvert að spila á Volcano Café í Vestmannaeyjum. Það
er ótrúleg stemning sem myndast þar. Það er eins og þjóðhátíð í
hvert skipti sem ég er þar.“
Þrjátíu ár eru liðin síðan Kiddi
þreytti frumraun sína sem plötusnúður og 26 ár eru síðan hann
tók fyrst pening fyrir að þeyta
skífum. Lögin sem hann spilar
eru, eins og gefur að skilja, mis-

REYNSLUBOLTAR Kiddi Bigfoot og Nökkvi Svavarsson hita rækilega upp í mannskapnum á Pósthúsinu í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

munandi eftir því hvaða fólk er í
partíinu. „Ég er örugglega með
níu þúsund lög að velja úr. Ef það
er einkasamkvæmi spilar maður
blandaða tónlist. Þetta fer eftir
aldurshópnum. Maður reynir að
gleðja eldra fólkið fyrst og svo
fara út í yngra í restina því það
endist lengur.“
Þótt hann sé orðinn 44 ára er
Kiddi hvergi af baki dottinn.
„Þann daginn sem ég verð þreyttur á þessu þá hætti ég. Meðan
þetta er svona gaman ætla ég að
halda áfram,“ segir hann. „Tónlistin er alltaf að breytast og fólkið líka. Þetta er aldrei það sama.
Það er bara gaman að gleðja
fólk.“
Nökkvi Svavarsson, sem er fimm
árum yngri en Kiddi og starfar hjá

Ísafoldarprentsmiðju, byrjaði
fyrst að vinna með honum
á Dejá Vu og hefur verið
viðloðandi skemmtanabransann allar götur
síðan, þar á meðal á Rex
og á Austur.
Hann hefur mjög
gaman af starfinu rétt
eins og kolleginn. „Á
meðan Kiddi er enn þá
í þessu þá á maður sjens.
Mér finnst þetta enn þá
gaman, það er það sem kitlar
mig. Kikkið við að gleðja mannskapinn er örugglega svipað
og fyrir Ragga Bjarna að
standa á sviði. Þetta kikk
rekur mann áfram,“
segir Nökkvi.
freyr@frettabladid.is

Skaðabætur
frá Hello
Leikarinn Jude
Law hefur
unnið skaðabótamál sem
hann höfðaði
gegn tímaritinu Hello eftir
að það tók
ljósmyndir af
honum og börnunum hans á
JUDE LAW
ströndinni.
Bæturnar nema tæpum tveimur milljónum króna og þarf Hello
að greiða allan lögfræðikostnað
leikarans. Hello hefur einnig
samþykkt að birta ekki myndir
af honum með börnunum fyrr en
þau verða átján ára. Lögfræðingar Law segja að leikarinn og
börnin hans eigi rétt á sínu einkalífi og því hafi myndbirtingin
ekki verið lögmæt.

KIDDI BIGFOOT – TÍMALÍNA
1980-1982: Félagsmiðstöðvar og
skemmtistaðir í Svíþjóð.
1983: Glæsibær
1983: Hollywood
1984: Traffic
1984: Sigtún
1984: Zafarí/Roxy
1985: Upp og niður
1986: Ypselon
1986: Hótel Borg
1986: Kreml
1987-1990: Casablanca
1987-1988: Lækjartunglið/Bíókjallarinn
1988: Abracadabra
1988: Hótel Borg
1989: Yfir strikið
1989: Tunglið
1990: Kjallari keisarans
1990: Berlín
1991: La Café
1992: Hressó
1993: Casablanca
1993-1994: Dejá-Vú
1993-1994: Tunglið
1995: Amma Lú
1995-1996: Þjóðleikhúskjallarinn
1996: Ingólfskaffi
1996: Casablanca
1997-1998: Nellý´s
1998-1999: Skuggabarinn
1999: Astró/Wunderbar
2000-2001: Klaustrið
2002: Astró
2002-2003: Sportkaffi
2002-2006: Hverfisbarinn
2005-2006: Sólon
2007-2008: Gaukur á
Stöng/Tunglið
2010: Pósthúsið vínbar

Frumsýnt í kvöld | UPPSELT
SIGGI SIGURJÓNS
UNNUR ÖSP
JÖRUNDUR

HALLDÓRA GEIRHARÐS
HALLDÓR GYLFA

Tryggðu þér miða!

F í t o n / S Í A

10/4
14/4
16/4
16/4
17/4
17/4
21/4

kl. 20
kl. 20
kl. 19
kl. 22
kl. 19
kl. 22
kl. 19

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT

22/4
23/4
23/4
28/4
29/4
30/4
30/4

kl. 20
kl. 19
kl. 22
kl. 20
kl. 20
kl. 19
kl. 22

UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

7/5
7/5
8/5
8/5
9/5
12/5
13/5

kl. 19
kl. 22
kl. 19
kl. 22
kl. 20
kl. 20
kl. 20

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

14/5
14/5
15/5
15/5

kl. 19 UPPSELT
kl. 22
kl. 19 örfá sæti
kl. 22

Höfundur: David Gieselmann
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir

HILMIR SNÆR
ELMA LÍSA
NÍNA DÖGG

HEIMSFRUMSÝNING!

Biðlistar í bókabúðum
eftir Rannsóknarskýrslunni

„Carell and Fey eru frábært grínpar“
- Hollywood Reporter

Bráðskemmtileg gamanhasarmynd um
hjón á Áótta í bullandi vandræðum!

Langir biðlistar eru í bókabúðum miðbæjarins eftir
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem kemur út á
mánudaginn. Mikil umfjöllun verður um skýrsluna á
RÚV og Stöð 2.

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU
OKKUR SHREK & KUNG FU PANDA

SÍMI 564 0000

DATE NIGHT
DATE NIGHT LÚXUS
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D
AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D
NANNY MCPHEE
KÓNGAVEGUR
BOUNTY HUNTER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D

650
kl. 6 - 8 - 10
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl.5.40 - 8 - 10.20
kl.1 950 - 3.20 - 5.40
kl.1 - 3.20
kl.1 - 3.20
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 8 - 10.25
kl.1

SÍMI 530 1919

kr.

10
10
12
L
L
10
7
12
L

kl.3 950 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.20 - 8 - 10.20
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 10.15
kl. 5.50 - 8
kl. 4 - 6

CLASH OF THE TITANS
DEAR JOHN
KÓNGAVEGUR
LOVELY BONES
THE GOOD HEART
MAMMA GÓGÓ

12
L
10
12
10
L
L

.com/smarabio
SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

DATE NIGHT
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
DEAR JOHN
NANNY MCPHEE

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl.4 - 6
kl.4
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NÝTT Í BÍÓ!

550 kr.
10
12
L
10

DATE NIGHT
DEAR JOHN
EARTH
SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

10
L
L
16
14

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.30 - 5.45
kl. 8
kl. 3 - 6 - 9

Langþráð bið margra verður á
enda á mánudaginn þegar skýrsla
rannsóknarnefndar Alþingis
verður öllum aðgengileg á vef
nefndarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Alþingis verður hinni tvö þúsund síðna
skýrslu dreift í bókabúðir klukkan hálf ellefu um morguninn.
„Við erum með nokkur símanúmer sem við eigum að hringja
í þegar skýrslan kemur í hús. Það
er mikil spenna í loftinu,“ segir
Elsa María Ólafsdóttir, verslunarstjóri í bókabúð Pennans
við Skólavörðustíg. Hún vonast
til að skýrslan komi fljótt í hús
en búið er að taka frá sérstakt
bretti sem skýrslan verður sett á
og verður það á besta staðnum í
bókabúðinni.
Dögg Hjaltalín, verslunarstjóri
í Mál og menningu á Laugavegi,
segir þau ekki vera með neinn biðlista. Þau ætli hins vegar að vera
með hljóðnema sem fólk getur
gripið í ef það vill tjá sig. Enda má
búast við að mörgum verði mikið
niðri fyrir þennan dag. „Fólk má
lesa upp úr skýrslunni ef það vill,
lesa ljóð sem tengjast skýrslunni
eða hreinlega syngja lag, við viljum bara gefa fólki leyfi til að

MIKIL SPENNA Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis verður gerð opinber á vefslóðinni

rannsoknarnefnd.is á mánudagsmorgun. Bókabúðír eru við öllu búnar, sumar eru
með biðlista en aðrar ætla að gefa fólki tækifæri til að tjá sig. Arndís Björg Sigurgeirsdóttir hjá Iðu er þó efins um að fólk muni flykkjast í bókabúðir til að kaupa
doðrantinn.

pústa aðeins og fá tækifæri til að
tjá sig,“ segir Dögg.
Í sama streng tekur Svanborg
Sigurðardóttir, verslunarstjóri
í Eymundsson í Austurstræti.
„Við erum með langan biðlista
hjá okkur af fólki sem er búið að
taka þetta rit frá. Það hringir fólk
á hverjum degi og tryggir sér eintak,“ útskýrir Svanborg en líkt og

á Skólavörðustíg verður skýrslan
á besta stað í versluninni.
Arndís Björg Sigurgeirsdóttir,
verslunarstjóri í Iðu við Lækjargötu, er hins vegar efins um að
fólk muni flykkjast í stórum stíl
í bókabúðir og kaupa sér eintak
af þessum mikla doðranti sem
skýrslan óneitanlega verður.
freyrgigja@frettabladid.is

SKÝRSLAN ÁBERANDI
Rannsóknarskýrslan verður fyrirferðarmikil í sjónvarpsdagskrá RÚV og Stöðvar 2 á mánudaginn. Sérstakur blaðamannafundur verður haldin klukkan
10.30 á mánudag þar sem innihald skýrslunnar verður kynnt og frá honum verður sýnt beint. Klukkan
þrjú hefjast umræður um skýrsluna á Alþingi og verður RÚV með beina útsendingu frá þeim fundi.
„Ég reikna með að við verðum með lengri fréttatíma bæði mánudag og þriðjudag,“ segir Óskar Hrafn
Þorvaldsson, fréttastjóri Stöðvar 2. Nýtt myndver var
kynnt til leiks í gærkvöldi en það gerir fréttamönnum

Sími: 553 2075

- bara lúxus

H.G. -MBL

kleift að taka viðtöl við viðmælendur í beinni útsendingu í myndveri. Óskar segist ekki gera ráð fyrir að
um hefðbundnar fréttir verði að ræða þessa tvo daga
heldur leiki skýrslan lykilhlutverk í útsendingunum.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Þóra Arnórsdóttir stjórna rúmlega tveggja tíma fréttaskýringaþætti
sem verður á dagskrá strax eftir kvöldfréttir á RÚV á
mánudagskvöldinu. Sigríður segir hugmyndina vera
þá að búa til hálfgerða sjónvarpsútgáfu af skýrslunni. „Það eru allir menn á vakt þennan dag,“ segir
Sigríður.

 ÍSLENSKT TAL
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
DATE NIGHT

kl. 6, 8 og 10

10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

kl. 5.50, 8, 10.10

12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ÍSL

kl. 2(900 kr), 4 og 6 - 3D

L

AÐ TEMJA DREKANN SINN 2D ÍSL

kl. 2(600 kr) og 4

L

NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG kl. 2(600 kr)

L

GREEN ZONE

12

kl. 8 og 10.10

TILBOÐSVERÐ
950 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ 3D

950 kr.
650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 BORGARBÍÓ (550KR.

650 kr.
550 kr.

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ 3D

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ 2D

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND STÚTFULL AF
SPENNU HASAR OG FLOTTUM TÖLVUBRELLUM

앲앲앲
Hollywood Reporter

앲앲앲
- Time

앲앲앲
- New York Post

VINSÆLASTA MYNDIN Í USA Í DAG
Sam Worthington úr Avatar er eini maðurinn sem þorir að berjast við
grísku guðina Seif og Hades ásamt Medúsu og öðrum skrímslum

ÁLFABAKKA
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 5:40 - 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:30
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl.1:30 -3:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON M/ ensku. Tali kl. 10:30
HOT TUB TIME MACHINE 1:30 - 3:40 -5:50-8- 10:10
WHEN IN ROME kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 8 - 10:30
MEN WHO STARE AT GOATS

12

L
L
L
12

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
KRINGLUNNI
CLASH OF THE TITANS 3D
12
kl. 2 - 4:30 - 8:10 - 9 - 10:30 - 11:30
HOT TUB TIME MACHINE kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20 12
L
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6
ALICE IN WONDERLAND 3D
PRINSESSAN OG FROSKURINN

L
12

CLASH OF THE TITANS
WHEN IN ROME

kl. 6:50
kl. 1:30

SELFOSSI
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 3:40 - 5:50 - 8

L

12

10

MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:20

12

AKUREYRI
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl. 2 - 4

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Talikl. 1:30 - 3:40
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM M/ ísl. Tali kl. 1:30

L

12

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ens. kl. 6
CLASH OF THE TITANS - 3D
kl.8 - 10:20

L

kl. 2 - 4
kl 6 - 8 - 10:20

12

WHEN IN ROME
HOT TUB TIME MACHINE

L

L

SPARBÍÓ KR 950 KL. 2 Í KRINGLUNNI

L

NANNY MCPHEE kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
THE BLIND SIDE
kl. 8

L

SPARBÍÓ

L

L

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU.
KR. 900 Á 3D SÝNINGAR
MERKTAR GRÆNU

KR 950 Á 3D
KR. 650 Á 2D

ÁLFABAKKI
3D og 2D ísl tali
kl. 1.30

KRINGLAN
3D m/ísl tali
kr 950 kl. 1.40

AKUREYRI
3D m/ísl tali
kr 950 kl. 2

KEFLAVÍK
m/ísl tali
kr 650 kl. 3:40

SELFOSSI
m/ísl tali
kr 650 kl. 1.30

12

Ágæti verðandi framhaldsskólanemi!
að spyrja þig nokkurra spurninga:

1.

Vil ég fara í lítinn persónulegan skóla með líflegu félagslífi?

2.

Vil ég fara í skóla með bekkjarkerfi þar sem auðvelt er að mynda vinatengsl?

3.

Vil ég fara í skóla sem hefur það að aðalmarkmiði að búa nemendur undir nám í háskóla?

4.

Vil ég fara í skóla þar sem ég vinn „heimavinnuna“ í skólanum?

5.

Vil ég frekar útskrifast sem stúdent laugardaginn 7. júlí 2012 en laugardaginn 24. maí 2014?

Svarir þú þessum spurningum játandi átt þú erindi í Menntaskólann Hraðbraut!

Faxafen 10
108 Reykjavík
TVEIMUR ÁRUM
Á UNDAN

Sími: 565-9500
Fax: 565-9501
Netfang: postur@hradbraut.is
Veffang: www.hradbraut.is
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> Viljum finna þjálfara sem fyrst
Magnús Andri Hjaltason, formaður körfuknattleiksdeildar
Grindavíkur, segir að það hafi komið sér nokkuð
á óvart að Friðrik Ragnarsson skuli hafa
afþakkað tilboð deildarinnar um að
halda áfram þjálfun Grindavíkurliðsins.
Hann segir Grindvíkinga vera á byrjunarreit og þeir séu enn að velta fyrir
sér nöfnum á hugsanlegum arftökum
Friðriks. „Við munum gefa okkur smá
tíma til þess að fara yfir málin en við
viljum helst finna þjálfara sem fyrst. Það
er engin ástæða til að hanga yfir þessu. Við
munum samt vanda valið,“ sagði Magnús Andri.

sport@frettabladid.is

N1-deild kvenna:
Valur-Haukar

Í versta falli tek ég mér bara smá frí og nýt lífsins
Friðrik Ragnarsson hefur ákveðið að hætta með Grindavíkurliðið eftir
fjögurra ára starf. Grindvíkingar hafa verið í hópi allra bestu liða
landsins undir hans stjórn en það hefur alltaf vantað örlítið
upp á að stóru titlarnir kæmu í hús.
Grindvíkingar vildu halda Friðriki og buðu honum nýjan
samning. „Ég fundaði með þeim og við vorum byrjaðir í viðræðum. Svo bara tók ég þessa ákvörðun þar sem að ég held
að þetta sé rétti tímapunkturinn til að segja þetta gott,“ segir
Friðrik.
„Það eina sorglega í þessu er að maður hefði viljað
koma með stóran titil til Grindavíkur. Það verður bara
að bíða betri tíma,“ segir Friðrik en liðið vann 62 af
88 deildarleikjum undir hans stjórn.
„Það vantaði herslumun hvort sem það var
hugarfarslegt eða hvað. Á móti KR í fyrra erum við
einu skoti frá því að verða Íslandsmeistarar og við
spiluðum úrslitaleik í bikar á móti Snæfelli í vetur

þar sem þeir voru bara grimmari. Það vantaði bara pínu grimmd upp
á hjá okkur. Körfuboltahæfileikarnir voru til staðar og við vorum
að spila flottan körfubolta. Það vantaði bara smá drápseðli
í menn,“ segir Friðrik. Þetta var erfiður vetur fyrir þjálfara
Grindavíkur enda mikið um meiðsli í leikmannahópnum.
„Við vorum hræðilega óheppnir með meiðsli í vetur og
þetta var versti vetur sem ég hef gengið í gegnum á mínum
ferli. Þetta var alveg lygilegt og maður var hættur að
kippa sér upp við það þegar menn í liðinu voru að
tilkynna mér að þeir væru meiddir,“ sagði Friðrik og
það kom fyrir einu sinni eða tvisvar að hann þurfti
að vera með á æfingum.
„Ég er ekki hættur að þjálfa. Nú er þessum kafla
bara lokið í bili og nú ætla ég bara að sjá til. Ef
eitthvað gott býðst þá skoða ég það en í versta
falli þá tek ég mér bara smá frí og nýt lífsins,“
sagði Friðrik að lokum.

Haukar og Stjarnan í vondri stöðu

28-23 (11-12)

Mörk Vals (Skot): Anna Úrsúla Guðmundsdóttir
7/4 (9/4), Kristín Guðmundsdóttir 6 (12), Ágústa
Edda Björnsdóttir 4 (9), Rebekka Rut Skúladóttir
4 (7), Karólína Bæhrenz Gunnarsdóttir 3 (4),
Katrín Andrésdóttir 1 (4), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 1 (7/2), Hildigunnur Einarsdóttir 1 (2), Íris
Ásta Pétursdóttir 1 (1).
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 17 (40/2)
43%
Hraðaupphlaupsmörk: 11 (Rebekka Rut 3, Kristín
2, Karólína 2, Ágústa Edda, Anna Úrsúla, Hildigunnur, Íris Ásta)
Fiskuð víti: 6 (Anna Úrsúla 3, Karólína, Hildigunnur, Íris Ásta)
Brottrekstrar: 4 mínútur.
Mörk Hauka (Skot): Hanna Guðrún Stefánsdóttir
8/2 (14/2), Erna Þráinsdóttir 5 (8), Þórunn
Friðriksdóttir 3 (5), Ester Óskarsdóttir 3 (6), Nína
Björk Arnfinnsdóttir 2 (3), Ramune Pekarskyte 2
(8), Karen Helga Sigurjónsdóttir (1)
Varin skot: Guðrún Bryndís Jónsdóttir 17/1
(39/4) 44%, Heiða Ingólfsdóttir 5 (11/1) 45%
Hraðaupphlaupsmörk: 7 (Hanna Guðrún 4, Erna,
Þórunn, Ramune)
Fiskuð víti: 2 (Erna, Ester)
Brottrekstrar: 2 mínútur.

Fram-Stjarnan

FRIÐRIK RAGNARSSON HÆTTUR MEÐ GRINDAVÍK: ÞJÁLFAÐI LIÐIÐ Í FJÖGUR ÁR EN NÁÐI EKKI AÐ VINNA STÓRAN TITIL

Valur og Fram unnu fyrstu leikina í undanúrslitum N1-deildar kvenna. Báðir sigrar voru frekar sannfærandi. Reykjavíkurliðin geta því tryggt sig inn í úrslitin á sunnudag en tvo sigra þarf til að komast í úrslit.
Ísla ndsmeista ra r
Stjörnunnar og Haukar eru komnir með bakið upp við vegg eftir
tap fyrir Fram og Val í undanúrslitum N1-deildar kvenna í gær.
Bæði lið þurfa að girða sig í brók
fyrir næstu viðureignir.
Það leit þó ekki út fyrir heimasigur þegar Ramune Pekarskyte
kom Haukum í 13-18 þegar tæpar
tíu mínútur voru búnar af seinni
hálfleik. Fram að því hafði leikur Valsliðsins oft verið hreinlega
vandræðalegur en þetta snérist
við á þessum tímapunkti, Valsliðið vaknaði upp við vondan draum,
skoraði sex mörk í röð og tók völdin í leiknum. Haukaliðið sem var
nánast án Ramune Pekarskyte (2
mörk úr 8 skotum) í þessum leik
náði ekki að svara þessu og leikur
liðsins hrundi á augabragði.
„Við klúðruðum þessu. Við
erum með leikinn í höndunum
allan tímann en svo förum við
að klúðra þessu sjálfar. Þær voru
ekki betri en við í dag. Við áttum
þennan leik gjörsamlega þangað
til í seinni hálfleik. Við þurfum
að fara að drulla okkur til þess að
klára leiki,“ sagði Hanna Guðrún
Stefánsdóttir sem var atkvæðamest í Haukaliðinu. „Við erum
með sama lið og í fyrra og þurfum
bara að laga hausinn á okkur. Við
þurfum að hreinsa hausinn okkar
og hafa trú á sjálfum okkur því
við getum þetta fyllilega,“ sagði
Hanna.
Valskonan Ágústa Edda Björnsdóttir spilaði mjög vel á lokakaflanum þar sem hún skoraði 4 mörk
og átti 2 stoðsendingar þegar
HANDBOLTI

30-28 (16-12)

Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 7, Pavla Nevarilova 5, Ásta Birna Gunnarsdóttir 4, Guðrún Þóra
Hálfdánardóttir 4, Karen Knútsdóttir 3, Hildur
Þorgeirsdóttir 3, Marthe Sördal 2, Anna María
Guðmundsdóttir 1, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 1.
Mörk Stjörnunnar: Þorgerður Anna Atladóttir 9,
Elísabet Gunnarsdóttir 6, Aðalheiður Hreinsdóttir
4, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 2, Anna Bryndís Blöndal
2, Jóna Margrét Ragnarsdóttir 2, Esther Viktoría
Ragnarsdóttir 1, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 1,
Þórhildur Gunnarsdóttir 1.

HRESSIR Þessir ungu drengir skemmtu
sér vel í Vodafonehöllinni.

ÖFLUG Haukastúlkum gekk illa að beisla Önnu Úrsúlu Guðmundsdóttur sem var

markahæst í Valsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Valsliðið vann síðustu þrettán
mínúturnar 9-4.
„Þetta er oft svona með okkur
að við erum lengi í gang. Þrátt
fyrir að við tölum um það sérstaklega fyrir leik þá gerist það
alltof oft. Sem betur fer gefumst
við ekki upp, höldum alltaf áfram
og náum oft að sigla fram úr. Við
vissum að við áttum fullt inni og
við náðum að sýna það á lokakaflanum með því að nota breiddina
okkar,“ sagði Ágústa Edda.
„Þegar við lentum fimm mörkum undir þá fórum við að gefa
í. Við vissum þá að ef við förum
ekki að gera eitthvað af viti núna
þá erum við bara á leiðinni út úr
keppninni. Þá fundum við kraftinn sem við höfum oft búið yfir
í leikjum í vetur og notað til að
vinna góða sigra,“ sagði Ágústa
Edda.
Fram vann síðan öruggan sigur
á Stjörnunni í Safamýri. Framstúlkur voru með frumkvæðið
allan tímann og leiddu með fjórum mörkum, 16-12, í leikhléi.
Stjörnustúlkur mættu sprækar
til leiks í síðari hálfleik og minnkuðu muninn í tvö mörk, 18-16, en
þá hrundi leikur liðsins á ný. Fram
gekk á lagið og komst 24-16 yfir.
Stjarnan kom aðeins til baka en
það var of lítið og of seint.
„Við spiluðum bara handbolta
í 50 mínútur og lukum leik eftir
það. Það skipti ekki máli því það
dugði í dag. Ef við spilum eðlilega á sunnudaginn þá klárum við
þessa rimmu,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari Fram, við Sporttv
eftir leikinn.
- óój, hbg
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VELJUM LÍFIÐ
N1 Deildin
2009 - 2010

ÚRSLITAKEPPNI
KONUR
Sunnudagur
Ásvellir
Mýrin

Haukar - Valur
Stjarnan - Fram

16:00
16:00

Guðmundur Guðmundsson velur landsliðið fyrir leikina gegn Frakklandi:

Tek þetta verkefni mjög alvarlega
HANDBOLTI Tvö bestu landslið
heims að margra mati, Ísland og
Frakkland, mætast í tveimur vináttulandsleikjum í Laugardalshöll
næsta föstudag og laugardag.
Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari tilkynnti í gær
leikmannahópinn fyrir leikina en
hópurinn er firnasterkur. Fyrir
utan Guðjón Val Sigurðsson, sem
er meiddur, eru allir okkar bestu
menn klárir í slaginn.
„Ég mun nota Loga Geirsson í
horninu að þessu sinni með Sturlu.
Hann er fyrst og fremst hugsaður
sem hornamaður að þessu sinni.
Hann hefur verið að glíma við ristarmeiðsli en er allur að koma til,“
sagði Guðmundur en Logi hefur
lítið leikið í vetur. Er hann tilbúinn í slaginn? „Hann treystir sér
í verkefnið og ég hef trú á því að
þetta verði í lagi.“
Hinn ungi og efnilegi markvörður Hauka, Aron Rafn Eðvarðsson,
er eini nýliðinn í hópnum. „Við
verðum að fara að finna unga
og efnilega markverði og Aron
er klárlega einn af þeim mönnum sem er þess virði að skoða.
Það hefur líka verið vöntun á
hávöxnum markvörðum og ég bíð

LANDSLIÐSHÓPURINN
Markverðir:
Björgvin Páll Gústavsson
Hreiðar Guðmundsson
Aron Rafn Eðvarðsson
Aðrir leikmenn:

NÝLIÐI Aron Rafn Eðvarðsson, markvörður Hauka, kemur nýr inn í íslenska
landsliðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

spenntur eftir því að sjá hvernig hann mun standa sig,“ sagði
Guðmundur.
Frakkar hafa staðið í vegi fyrir
því á síðustu tveim stórmótum að
Ísland færi alla leið. Guðmundur
tekur verkefnið alvarlega.
„Ég tek það mjög alvarlega.
Frakkar hafa í tvígang komið í veg
fyrir eitthvað meira hjá okkur. Það
er einstaklega gaman að glíma við
Frakkana og við ætlum að standa
okkur í þessum leikjum og ná hagstæðum úrslitum. Auðvitað mun ég
prófa eitt og annað en við viljum

Kadetten
Emsdetten
Haukar

Alexander Petersson
Flensburg
Arnór Atlason
FCK
Aron Pálmarsson
Kiel
Ásgeir Örn Hallgrímsson Faaborg HK
Ingimundur Ingimundarson Minden
Logi Geirsson
Lemgo
Ólafur Stefánsson
RN Löwen
Róbert Gunnarsson
Gummersbach
Snorri Steinn Guðjónsson RN Löwen
Sturla Ásgeirsson
Dusseldorf
Sigurbergur Sveinsson
Haukar
Sverre Jakobsson
Grosswallstadt
Vignir Svavarsson
Lemgo
Þórir Ólafsson
TuS N Lubbecke

ná góðum úrslitum líka,“ sagði
Guðmundur en eru þetta tvö bestu
landslið heims?
„Ég myndi segja að þetta væru
tvö af bestu landsliðum heims. Við
höfum unnið okkur rétt til þess að
halda slíku fram með frammistöðu
okkar í síðustu tveim stórmótum.
Við teljum okkur vera á meðal
þeirra bestu.“
- hbg

ÉG ER KISI

ÉG ER NIKON COOLPIX S3000. Nett, ﬂott og fáanleg í mörgum
litum. Með innbyggðri NIKKOR gleiðhornsaðdráttarlinsu, titringsjöfnun og
snjallandlitskerﬁ sem tryggir skarpari myndir. Íslenskar leiðbeiningar.
www.iamnikon.is
Verð 29.995
Heimilistæki, Suðurlandsbraut 26 – Sjónvarpsmiðstöðin, Síðumúla 2 – Beco, Langholtsvegi 84 – Fotoval, Skipholti 50b – MAX, Kauptúni 1 – Hagkaup, Smáralind – Tölvulistinn, Nóatúni 17 – Tölvulistinn, Reykjavíkurvegi 66 – Samkaup, Borgarnesi – Omnis, Borgarnesi – Hljómsýn, Akranesi
Omnis, Akranesi – Blómsturvellir, Hellissandi – Skipavík, Stykkishólmi – Samkaup, Grundarﬁ rði – Samkaup, Ísaﬁ rði – Kaupfélag V-Húnvetninga, Hvammstanga – Smárabær, Blönduósi – Samkaup, Blönduósi – Skagﬁ rðingabúð, Sauðárkróki – Heimilistæki, Akureyri – Tölvulistinn, Akureyri
Heimilistæki, Húsavík – Samkaup, Egilsstöðum – Tölvulistinn, Egilsstöðum – Samkaup, Seyðisﬁ rði – Samkaup, Fáskrúðsﬁ rði – Verslunin Pan, Neskaupsstað – Mosfell, Hellu – Heimilistæki, Selfossi – Tölvulistinn, Selfossi – Geisli, Vestmannaeyjum – Foto, Vestmannaeyjum
Heimilistæki, Reykjanesbæ – Omnis, Reykjanesbæ
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Risaslagurinn stærri en oftast áður
Það verður sannkölluð fótboltaveisla í Madríd í kvöld þegar Real Madrid tekur á móti Barcelona. Þessi
risalið skarta fremstu leikmönnum heims og eru hnífjöfn á toppi spænsku deildarinnar.
FÓTBOLTI Viðureignir Real Madr-

MEIDDUR Rooney þarf að hvíla ökklann

um helgina.

NORDICPHTOS/GETTY

Wayne Rooney ekki klár:

Spilar ekki
gegn Blackburn
FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United,
segir að Wayne Rooney verði
ekki með liðinu gegn Blackburn á
morgun í ensku úrvalsdeildinni.
Rooney var mættur í slaginn
gegn FC Bayern í Meistaradeildinni en byrjaði að haltra í
fyrri hálfleiknum og fór af velli
snemma í þeim síðari.
Ferguson segir meiðsli Rooney
aðeins smávægileg en leikmaðurinn verði þó fjarri góðu gamni
í næsta leik. Hann ætti að vera
orðinn klár fyrir nágrannaslaginn gegn City 17. apríl.
- egm

NÝR OG LÉTTARI TIGER Tiger Woods

heilsar hér áhorfendum í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Masters-mótið í golfi:

Tiger spilaði vel
GOLF Tiger Woods lék aftur vel
á öðrum keppnisdegi á Mastersmótinu í golfi. Tiger kom í hús á
70 höggum, eða tveim undir pari
og er sem stendur í þriðja sæti
ásamt KJ Choi.
Tiger fékk 14 pör í dag, þrjá
fugla og einn skolla. Hann er því
samtals á 6 höggum undir pari.
Ian Poulter lék vel í gær og er
á 8 höggum undir pari og hann
hefur lokið leik í dag.
Forystusauðurinn frá því í gær,
Fred Couples, missti flugið í dag
og lék á 75 höggum eða 3 höggum
yfir pari.
Gamla brýnið Sandy Lyle lék
þó verst allra í gær en hann
missti algjörlega flugið og kom í
hús á 14 höggum yfir pari.
- hbg

id og Barcelona eru meðal þeirra
allra stærstu í fótboltaheiminum.
Liðin mætast í kvöld og er þessi
risaleikur enn stærri en oft áður
að þessu sinni. Aðeins átta umferðir eru eftir af tímabilinu og eru
liðin jöfn að stigum á toppi deildarinnar, bæði með 77 stig.
Ef liðin enda jöfn munu innbyrðis viðureignir þeirra á milli skera
úr um hvort liðið vinnur titilinn.
Barcelona nægir jafntefli í kvöld
til að vera ofan á í þeirri baráttu
þar sem liðið vann 1-0 sigur á
Nývangi fyrr á leiktíðinni.
Börsungum hefur vegnað vel í
El Clasico að undanförnu og unnið
síðustu þrjár viðureignir, þar á
meðal er eftirminnilegi 6-2 sigurinn á Santiago Bernabeu á síðasta
tímabili. Sá sigur verður líklega
seint endurtekinn en Madrídingar hafa unnið alla heimaleiki sína
í deildinni á þessu tímabili.
Í aðalhlutverki í kvöld verða þeir
Lionel Messi og Cristiano Ronaldo,
tveir af allra bestu leikmönnum
heims. „Messi hefur átt ótrúlegt
tímabil. Hann er í frábæru formi
og er meðal bestu leikmanna
heims,“ sagði Ronaldo á blaðamannafundi. „Barcelona er samt
ekki bara Messi. Liðsfélagar hans
og þjálfari eiga líka hrós skilið.“
Ljóst er að Börsungar þurfa
að hafa góðar gætur á Ronaldo,
reyna að forðast það að hann komist í stöðuna einn gegn einum og
ekki gefa aukaspyrnur rétt fyrir
utan teiginn. Sömuleiðis þarf Real
Madrid að reyna að stöðva töframanninn Messi með einum eða
öðrum hætti.
Hristo Stoichkov, gamla goð-

Í FREMSTU RÖÐ Enginn neitar því að Cristiano Ronaldo og Lionel Messi eru tveir af

fremstu leikmönnum samtímans. Þeir stíga á stóra sviðið í kvöld.

sögnin hjá Barcelona, telur að eini
möguleiki Real á að stöðva Messi
sé að sparka hann niður. „Ef þeir
sparka hann ekki niður sé ég ekki
hvernig eigi að stöðva hann,“ sagði
Stoichkov. „Ég tel þetta síðasta
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tækifærið fyrir Real Madrid til
að liðið geti unnið titilinn. Ef þeir
ná ekki að leggja Barca geta þeir
kysst titilvonirnar bless.“
Alvaro Arbeloa gæti fengið
verkefnið stóra að reyna að stöðva

Messi en honum hefur áður gengið ágætlega með hann. Miðað við
spilamennsku Messi þessa dagana virðist hann þó óstöðvandi
sama hvað reynt er að gera gegn
honum.
Fjölmargar aðrar stórstjörnur
verða í eldlínunni en Messi og Ronaldo. Ljóst er þó að Zlatan Ibrahimovic, sem skoraði sigurmarkið þegar liðin mættust á Nývangi,
verður fjarri góðu gamni vegna
meiðsla.
Barcelona vann glæsilegan
sigur á Arsenal fyrr í vikunni
en þá voru miðverðirnir Gerard
Pique og Carles Puyol í leikbanni
en þeir snúa nú aftur inn í liðið.
Vinstri bakvörðurinn Eric Abidal
er á meiðslalistanum og því líklegt
að Maxwell leiki í hans stöðu.
Real Madrid verður án Brasilíumannsins Kaka sem er ekki orðinn
leikfær eftir meiðsli. Xabi Alonso
er tæpur en mun líklega spila.
Leikurinn verður sérstakur fyrir
Guti.
„Í dag eru engar líkur á því að
ég verði áfram hjá Real Madrid.
Þetta verður líklega minn síðasti
El Clasico,“ segir Guti sem verður
34 ára á árinu. Hann hefur þjónað
Real Madrid lengi en hyggst fara
annað eftir tímabilið.
Pep Guardiola segir leikinn
ekki vera úrslitaleik. „Við munum
samt fara í hann eins og þetta sé
úrslitaleikur. Ef við töpum komum
við andstæðingum okkar í lykilstöðu. Ef það væru þrír leikir
eftir af tímabilinu myndi ég segja
að leikurinn myndi ráða úrslitum.
En það eru átta eftir svo leikurinn telst mjög mikilvægur,“ segir
Guardiola.
elvargeir@frettabladid.is

Portsmouth getur gleymt vonlausri stöðu í deildinni á morgun þegar liðið mætir Tottenham í bikarnum:

Ljósi punkturinn á hörmungartímabili
FÓTBOLTI Meiðsli Hermanns Hreið-

arssonar koma í veg fyrir að boðið
verði upp á Íslendingaslag í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.
Portsmouth og Tottenham mætast
á Wembley og mun sigurvegarinn
leika úrslitaleikinn gegn því liði
sem hefur betur í viðureign Aston
Villa og Chelsea í dag. Flestir spá
því að úrslitaleikurinn verði á milli
Tottenham og Chelsea.
„Ég hef aldrei áður spilað á
Wembley og get ekki beðið eftir
þessum leik,“ segir Aaron Mokoena, leikmaður Portsmouth. „Þessi
völlur er sögufrægur, allir í heiminum þekkja Wembley.“
Tímabilið hefur verið samfelld
sorgarsaga hjá Portsmouth. Félagið var sett í greiðslustöðvun, er á
hraðleið niður um deild og fjöldi
fólks missti vinnu sína hjá því. Í

bikarkeppninni hefur hins vegar
allt gengið í haginn og er hún eini
ljósi punkturinn á leiktíðinni.
„Það er frábært fyrir alla sem
tengjast Portsmouth að félagið sé
að fara að keppa til undanúrslita í
bikarnum, sérstaklega fyrir stuðningsmennina sem hafa átt erfiðan
vetur. Þeir eiga betra skilið,“ segir
Mokoena sem hefur reynst liðinu
mikilvægur í keppninni.
Harry Redknapp, knattspyrnustjóri Tottenham, mun bíða með
það fram á síðustu stundu að tilkynna lið sitt fyrir leikinn.
Eiður Smári Guðjohnsen hefur
byrjað síðustu leiki en aðrir sóknarmenn liðsins eru að snúa úr
meiðslum og Redknapp hefur ýmsa
kosti í sókninni.
Meiðsli miðvarða liðsins er hins
vegar áhyggjuefni fyrir Redknapp

en óvíst er hver mun leika við hlið
Sébastien Bassong.
Í dag verður stórleikur milli
Aston Villa og Chelsea. Síðast
þegar liðin mættust var þó engin
spenna því Chelsea slátraði leiknum 7-1 í deildinni. Það má búast
við því að Martin O’Neill, stjóri
Villa, komi með aðrar áherslur að
þessu sinni.
Hann verður þó líklega án varnarmannsins Richard Dunne sem
hefur átt við meiðsli að stríða síðustu vikur. Góðu fréttirnar fyrir
Villa eru þær að James Milner gat
æft af krafti og ætti að vera klár í
slaginn.
- egm

EIÐUR SMÁRI Fær ekki að kljást við

Hermann Hreiðarsson á morgun.
NORDICPHOTOS/GETTY

WHIRLPOOL DAGAR

FRÁBÆR TILBOÐ í gangi á þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum
og öðrum heimilistækjum frá stærsta framleiðanda í heimi.

10-60% AFSLÁTTUR

OFNAR,
HÁFAR OG
HELLUBORÐ
Á FRÁBÆRU
VERÐI!
UPPÞVOTTAVÉLAR
Verð frá kr. 79.995

ÞVOTTAVÉLAR
Verð frá kr. 89.995

ÞURRKARAR
Verð frá kr. 79.995
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Ég ætlaði að verða Íslandsmeistari
FH-ingurinn Bjarni Fritzson segir markakóngstitilinn ekki vera mikla sárabót fyrir það að FH-liðið komst
ekki í úrslitakeppnina. Bjarni er fyrsti markakóngur FH í 18 ár en hann skoraði 149 mörk í 19 leikjum.
ÞRJÚ ÁR Í RÖÐ Valsmaðurinn Arnór Þór

Gunnarsson braut 100 marka múrinn
þriðja árið í röð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

N1-deild karla í handbolta:

Átta yfir hundrað mörk í vetur
HANDBOLTI Það voru átta leikmenn

N1-deildar karla í handbolta sem
náðu að skora 100 mörk eða meira
fyrir lið sín í deildarkeppninni.
Hér fyrir neðan má sjá listann
yfir markahæstu menn deildarinnar en fjórir leikmenn voru
að skora yfir 100 mörk annað
tímabilið í röð en það voru þeir
Valdimar Þórsson, Sigurbergur
Sveinsson, Arnór Þór Gunnarsson og Árni Þór Sigtryggsson. - óój

MARKAHÆSTIR Í N1
DEILD KARLA 2009-2010:
Bjarni Fritzson, FH
149
Oddur Grétarsson, Akureyri
135
Valdimar Fannar Þórsson, HK
135
Sigurbergur Sveinsson, Haukum 128
Arnór Þór Gunnarsson, Val
123
Anton Rúnarsson, Gróttu
116
Árni Þór Sigtryggsson, Akureyri
107
Ólafur Guðmundsson, FH
100
Hjalti Þór Pálmason, Gróttu
95
Ólafur Gústafsson, FH
90
Atli Ævar Ingólfsson, HK
86
Andri Berg Haraldsson, Fram
85
Vilhjálmur Halldórsson, Stjörn.
81
Jónatan Þór Magnússon, Akyreyri 78
Björgvin Þór Hólmgeirss., Haukum 76

HANDBOLTI FH-ingar fá smá sárabót

fyrir það að hafa misst af úrslitakeppninni því liðið á markahæsta
mann deildarinnar í Bjarna Fritzsyni. Bjarni er fyrsti FH-ingurinn
í átján ár til þess að verða markakóngur í efstu deild handboltans
eða allt frá því að Hans Guðmundsson afrekaði það 1991-92.
Bjarni skoraði 149 mörk í 19
leikjum eða 7,8 mörk að meðaltali
í leik. Hann skoraði fjórtán mörkum meira en næstu menn sem voru
Akureyringurinn Oddur Grétarsson og HK-ingurinn Valdimar
Fannar Þórsson. Bjarni Fritzson
og félagar í FH-liðinu rétt misstu
af úrslitakeppninni á lokasprettinum en liðið vann aðeins tvo af
síðustu sex leikjum sínum eftir
að hafa byrjað þriðju umferðina
á glæsilegum sigri á Íslands- og
bikarmeisturum Hauka.
„Ég varð fyrir mjög miklum vonbrigðum. Ég lagði mjög mikið á mig
fyrir þetta tímabil og á þessu tímabili. Það var því mjög sárt að liðið
hafi ekki gert meira. Mér fannst
við ekki vera nógu sterkir æfingalega séð á þessum tíma. Menn voru
að detta of mikið út,“ segir Bjarni
og án þess að vera að kenna ungu
leikmönnunum um þá tekur hann
fram að það hafi háð liðinu hversu
ungir margir lykilmenn liðsins
eru.
„Þeir eru mjög hæfileikaríkir
en þeir eru bara 19 og 20 ára og
það er ekki mikill aldur. Það voru
alltaf margir póstar hjá okkur sem

HAUKALEIKURINN Bjarni Fritzson sést hér í 31-25 sigrinum á Haukum. Síðan þá náði FH-liðið aðeins í 4 stig.

spiluðu mjög illa í þessum síðustu
leikjum. Þetta eru ekki bara ungu
strákarnir því það voru líka eldri
leikmenn sem voru ekki að standa
sig,“ segir Bjarni.
FH-ingar unnu síðasta leikinn
sinn á móti HK og hefðu komist í úrslitakeppnina ef nágrannar þeirra, deildarmeistararnir í
Haukum, hefðu klárað sinn leik á
móti Akureyri. Akureyri vann hins
vegar leikinn 34-30.
„Ég bjóst alveg við því að
Haukarnir myndu hvíla menn
í þessum leik. Ég var búinn að
upplifa vonbrigðin eftir Valsleikinn. Mér fannst við vera búnir að
tapa þessu þá því mér fannst við

hæglega geta klárað þann leik,“
sagði Bjarni en FH tapaði 20-25
á heimavelli á móti Val í næstsíðustu umferð. „Það er ekki hægt að
treysta á neitt annað lið. Við spiluðum hryllilega í þriðju umferð og
áttum ekkert skilið meira. Það er
ekkert hægt að vera að svekkja sig
á Haukunum,“ sagði Bjarni.
„Ég samt trúði þessu ekki því ég
var búinn að heyra stöðuna í hálfleik og ég hélt að þetta væri komið,“
sagði Bjarni en Haukar voru 16-10
yfir í hálfleik á móti Akureyri en
töpuðu seinni hálfleiknum 14-24.
Bjarni segir markakóngstitilinn
ekki vera mikla sárabót fyrir sig.
„Markakóngstitillinn breytir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

engu og mér gæti eiginlega ekki
verið meira sama. Ég ætlaði að
verða Íslandsmeistari og lagði
mjög mikið á mig til að það gæti
gerst. Þegar það tókst ekki þá varð
ég mjög sár,“ segir Bjarni.
Hann segir líka framtíðina vera
óráðna. „Ég er samningslaus, var
að eignast strák og er að fara að
klára verkefnin mín í meistaranáminu mínu í sálfræði.
Nú slekkur maður bara á sjónvarpinu og setur eyrnatappa í
eyrun. Ég nenni ekki að horfa á
þetta einu sinni,“ sagði Bjarni
spurður um hvort hann ætlaði að
fylgjast með úrslitakeppninni.
ooj@frettabladid.is.

Fyrrverandi viðskiptavinir

A.Karlsson ehf
takið eftir:

Áður en A.Karlsson fór í þrot sá Kælismiðjan
Frost ehf. um þjónustu á kæli– og frystibúnaði
fyrir þeirra viðskiptavini.
Við viljum benda fyrrverandi viðskiptavinum
A.Karlsson á að nú geta þeir snúið sér beint til
okkar til að fá þjónustu á kæli– og frystibúnaði.
Við þjónustum auk þess uppþvottavélar, ofna,
frönskupotta, þvottavélar, þurrkara, rafmagnsgrill og rafmagnspönnur.
Ef við eigum ekki til varahluti á lager þá útvegum við þá hratt og á mjög góðu verði.
Vinsamlegast hafið samband í síma 464-9400 til
að fá þjónustu. Nánari upplýsingar er einnig að
finna á heimasíðu okkar sem er www.frost.is

Kælismiðjan Frost ehf.

1-1 Einvígi KR og Snæfells er aftur komið á byrjunarreit. Hér er Pavel Ermolinskij í
strangri gæslu Snæfellinga í fyrsta leiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Friðrik Ragnarsson um undanúrslitaeinvígi körfunnar:

Tvö bestu lið landsins mætast í dag
KÖRFUBOLTI Þriðju leikirnir í undan-

úrslitaeinvígum Iceland Expressdeildar karla í körfubolta fara
fram um helgina en staðan er ólík
í einvígunum. Á sama tíma og staðan er 1-1 í einvígi KR og Snæfell þá
geta Keflvíkingar tryggt sér sæti í
lokaúrslitunum með sigri á Njarðvík á heimavelli. Fréttablaðið fékk
Friðrik Ragnarsson, fráfarandi
þjálfara Grindavíkur, til þess að
spá í stöðuna í einvígunum.
Þriðji leikur KR og Snæfells fer
fram í DHL-höllinni klukkan 16.00
í dag. „Þarna eru tvö frábær lið
og tvö bestu lið landsins að mínu
mati,“ segir Friðrik. „Þetta er sería
það sem bæði lið eiga jafnmikla
möguleika. Að mínu mati er þetta
hálfgerð úrslitasería og ég spái því
að það lið sem fer í gegnum þessa
seríu verði Íslandsmeistari,“ segir
Friðrik.
Þriðji leikur Keflavíkur og
Njarðvíkur fer fram í Toyota-höllinni í Keflavík klukkan 19.15 á
morgun.
„Ég horfði á Njarðvík-Kefla-

vík í gær [fimmtudagskvöld] þar
sem Njarðvíkingarnir voru teknir í kennslustund. Keflavík er með
flott lið þar sem allir eru að berjast
hver fyrir annan en ef maður horfir á Njarðvíkurliðið þá eru þetta
bara fimm einstaklingar inn á í
einu og það er enginn liðsbragur,“
segir Friðrik og aðalvandamálið er
staðan sem Friðrik sjálfur spilaði í
meira en áratug hjá Njarðvík.
„Þeir berhátta leikstjórnendastöðuna hjá Njarðvík. Ég veit ekki
hvað þeir eru að taka marga bolta
af Njarðvíkingunum eins og þeir
væru að taka sælgæti af barni,“
segir Friðrik.
„Njarðvíkurliðið hefur bunka af
hæfileikum en þeir verða að fara
að stilla sig saman sem lið. Gerist það þá getur allt gerst. Keflvíkingar eru að sýna það að þeir
eru mættir í úrslitakeppni og það
er kominn gamli Keflavíkur-hrokinn í þetta hjá þeim. Þeir eru bestir þegar þeir eru komnir með nettan hroka í sinn leik,“ segir Friðrik
að lokum.
- óój

RISA
MARKAÐUR
Hinn eini sanni

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU
LAUGARDAG

12-18

SUNNUDAG

12-18

er nú í B&L Húsinu Grjóthálsi
Ný sending af útivistarvörum,
fatnaði og skóm
Opið alla daga frá 12 - 18
Útsöluvörur frá
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Sólskinsdrengurinn

SUNNUDAGSKVÖLD
> David Duchovny

Sjónvarpið kl. 19.35

„Ég elda aldrei og ef ég myndi
elda þá myndi ég svo sannarlega ekki borða það.“

Heimildarmynd eftir Friðrik Þór Friðriksson. Við fylgjumst með Margréti
og syni hennar Kela sem er ellefu ára
og með hæsta stig einhverfu. Þótt
Margrét eygi ekki mikla von fyrir hönd
Kela brenna á henni margar spurningar um það dularfulla og flókna ástand
sem einhverfa er. Hún
heldur meðal annars
til Bandaríkjanna þar
sem hún ráðfærir sig
við vísindamenn á
sviði einhverfu og
kynnir sér ólíkar
meðferðir við
henni.

Duchovny leikur rithöfundinn
Hank Moody í þættinum Californication sem SkjárEinn
sýnir í kvöld kl. 21.45.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Réttur
Önnur serían um lögfræðinginn
Loga Traustason og samstarfsmenn
hans. Þegar maður er myrtur á LitlaHrauni berast spjótin fljótt að skjólstæðingi Loga. Á sama tíma stendur
Logi i í ströngu við að fá tuttugu og
sex ára gamalt mál endurupptekið.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þakbúarnir, Með afa í vasanum, Fínni
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix og Hanna Montana.
10.15 Leðurblökur (Bat and
Man) (e)

11.15 Skólahreysti 2010 (e)
12.00 Leiðin á HM
12.30 Silfur Egils
13.50 Vinur minn, Bobby
Fischer (e)

15.15 Hvað veistu? - Hættu
í gróða (Viden om - Vind oftere,
stop i tide)

15.50 Íslandsmótið í handbolta Bein útsending frá leik í úrslitakeppninni.

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Hrúturinn Hreinn (Shaun
the Sheep)

17.55 Leirkarlinn með galdrahattinn (6:6)
18.00 Stundin okkar
18.30 Spaugstofan (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir

19.35 Sólskinsdrengurinn
Heimildarmynd eftir Friðrik Þór Friðriksson.

21.25 Glæpurinn II (Forbrydelsen II) (8:10) Dönsk sakamálaþáttaröð.

22.30 Vonarpeningur (For Your
Consideration) Bandarísk bíómynd
frá 2006. Óþekktir leikarar eru að
gera ódýra bíómynd og sögusagnir berast af því að þeir sýni Óskarsverðlaunatilþrif. Aðalhlutverk: Catherine O’Hara, Ed Begley Jr., Eugene
Levy og Harry Shearer.
23.55 Silfur Egils (e)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.40 The Weakest Link
13.25
EastEnders 13.55 EastEnders 14.25
EastEnders 14.55 EastEnders 15.25 Life
of Riley 15.50 Life of Riley 16.15 Doctor
Who 17.00 Cranford 17.55 Spooks
18.45 Spooks 19.35 The Fixer 20.25
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
20.55 Benidorm 21.20 The Smoking
Room 21.50 Ruddy Hell! It‘s Harry and
Paul 22.15 Little Britain 22.45 The
Jonathan Ross Show 23.35 My Family

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.40 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Shrek 2
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 American Idol (26:43)
14.50 American Idol (27:43)
15.40 Grey‘s Anatomy (16:24)
16.30 The Big Bang Theory

07.45 Aston Villa - Chelsea Útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.

09.25 Real Madrid - Barcelona
Útsending frá leik í spænska boltanum.

11.05 Þýski handboltinn Bein
útsending frá leik í þýska handboltanum.

12.45 2010 Augusta Masters
Sýnt frá þriðja keppnisdegi Augusta
Masters mótsins í golfi.

14.50 Tottenham - Portsmouth
Bein útsending frá leik í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.

(4:23)

17.00 PGA Tour Highlights

16.55 Oprah
17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í

Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.

virtustu og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar sem reyndustu
fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla
um mikilvægustu málefni.

margverðlaunaðir gamanþættir um
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum og tekur hús á áhugaverðu
fólki. Gestur hans í kvöld er þingmaðurinn Birgitta Jónsdóttir.

mynd með nýstirninu Nick Cannon
í hlutverki lögreglumanns sem fær
það verkefni að dulbúast í menntaskóla með það að markmiði að uppræta gengi bílaþjófa.

(e)

18.30 ET Weekend Fremsti og

14.50 Með öngulinn í rassin-

frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

14.00 Spjallið með Sölva (8:14)

um (e)

15.20 Nýtt útlit (6:11) (e)
16.10 Djúpa laugin (8:10) (e)
17.10 Matarklúbburinn (4:6)

19.45 Simmi & Jói og Ham-

Útsending frá leik í spænska boltanum.

borgarafabrikkan Raunveruleikaþáttur með Simma og Jóa sem nú
hafa söðlað um og ætla að opna
veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna.

08.30 Burnley - Man. City Frá

20.15 Söngkeppni framhalds-

myndir (e)

skólanna Útsending frá Söngkeppni
framhaldsskólanna sem fór fram í
íþróttahöllinni á Akureyri.

20.05 Top Gear (7:7) Félagarnir

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.50 Premier League World

21.10 Cold Case (14:22) Sjöunda
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og
félaga hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassann.

Out Of Here (2:14) (e)

útgáfan af busluganginum botnlausa. Ómenguð skemmtun sem
ekki nokkur maður getur staðist.

23.00 Spænski boltinn 09/10

10.10 Hull - Burnley Útsending

um lögfræðinginn Loga Traustason
og samstarfsmenn hans

08.00 We Are Marshall
10.10 Strictly Sinatra
12.00 101 Dalmatians
14.00 We Are Marshall
16.10 Strictly Sinatra
18.00 101 Dalmatians
20.00 Underclassman Gaman-

Bein útsending frá lokadegi Augusta
Masters í golfi.

leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Réttur (5:6) Önnur serían

15.40 The Doctors
16.20 The Doctors
17.00 The Doctors
17.45 Wipeout USA Bandaríska

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.45 7th Heaven (14:22) (e)
10.25 7th Heaven (15:22) (e)
11.10 7th Heaven (16:22) (e)
11.50 Dr. Phil (e)
12.35 Dr. Phil (e)
13.15 I´m A Celebrity... Get Me

19.15 Ísland í dag - helgarúrval Hröð og skemmtileg samantekt með því helsta sem boðið var
upp á í Íslandi í dag í vikunni sem
er að líða.

18.00 2010 Augusta Masters

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Fraiser (12:24) Sígildir og

13.15 Söngkeppni framhaldsskólanna Útsending frá Söngkeppni
framhaldsskólanna sem fór fram í
íþróttahöllinni á Akureyri.

Enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

12.20 Blackburn - Man. Utd.
Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 3 13.50. Liverpool - Fulham

14.45 Man. City - Birmingham

22.00 Twenty Four (11:24) Áttunda serían um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé.
Þegar neyðarástand skapast í New
York renna þau áform út í sandinn.

Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.50 60 mínútur
23.35 NCIS (14:25)
00.20 Daily Show: Global Ed-

18.40 Liverpool - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Wolves - Stoke Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn er sýndur beint á Sport 3
10.55.

ition

20.20 Man. City - Birming-

00.45 Flood (1:2)
02.20 Flood (2:2)
03.50 Fraiser (12:24)
04.15 Réttur (5:6)
05.00 Cold Case (14:22)
05.45 Fréttir

ham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 West Ham - Sunderland Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.40 Blackburn - Man. Utd.
Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.35 Svínasúpan (6:8) Frábærir
grínþættir í leikstjórn Óskars Jónassonar. Aðalhlutverk: Auðunn Blöndal
Kristjánsson, Sverrir Þ. Sverrisson,
Pétur Jóhann Sigfússon, Sigurjón Kjartansson, Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir,
Edda Björg Eyjólfsdóttir og Jón Gnarr.
23.00 Supernatural (6:16) Yfirnáttúrulegir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean.
23.45 Auddi og Sveppi
00.20 Logi í beinni
01.05 Sjáðu
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.15 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

(e)

17.40 Heroes (1:26) (e)
18.25 The Office (23:28) (e)
18.55 Parks & Recreation (3:6)
(e)

19.20 Girlfriends (9:22)

saman 19.00 Alkemistinn 19.30
Björn Bjarna 20.00 Hrafnaþing 21.00 Eitt fjall á viku
21.30 Birkir Jón 22.00 Hrafnaþing 23.00 Eldhús meistaranna
23.30 Grínland

mynd um bófa af írskum ættum
sem fylgir foringja sínum af trúmennsku. Svo fer að hagsmunir
þeirra stangast á og þá virðist uppgjör óumflýjanlegt.

00.00
02.00
04.00
06.00

Crank
From Dusk Till Dawn 2
Miller‘s Crossing
The Brothers Grimm

Skemmtilegur gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

19.40 Fyndnar fjölskyldu-

Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May skoða allt
sem viðkemur bílum með hárbeittum húmor í bland við alvarlega
umfjöllun.

21.00 Leverage (12:15) Nate
heldur með gengið sitt til Úkraínu
þegar hann fréttir að fyrrum eiginkona hans hafi verið handtekin fyrir
ránstilraun þar í landi.
21.45 Californication (3:12)
Bandarísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki rithöfundarins
Hank Moody sem er hinn mesti
syndaselur.

22.20 House (23:24) (e)
23.10 Heroes (2:26) (e)
23.55 Heroes (3:26) (e)
00.40 Battlestar Galactica
02.05 Saturday Night Live (e)
02.55 Worlds Most Amazing
Videos (9:13) (e)

03.40 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

LAGERSALA

11.00 Kroniken 12.00 Gudstjeneste i DR
Kirken 12.30 Gensyn med Brutalis 12.50
Dronningens Danmark 13.50 Froken
Nitouche 15.30 Vores store verden 16.00
Hammerslag 16.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 17.00 OBS 17.05 Attenborough
- koldblodigt eventyr 18.00 Arn 19.00
21 Sondag 19.40 SportNyt med SAS liga
20.05 Hercule Poirot 21.40 Verdens værste naturkatastrofer 22.25 2020

12.20 Mesternes mester 13.20
Backyard Challenge 13.50 4-4-2 16.00
Onskehagen 16.30 Åpen himmel 17.00
Sondagsrevyen 17.45 Sportsrevyen
18.10 Himmelblå 18.55 Ingen grenser
19.45 Lille Dorrit 20.35 NM skiskyting
21.00 Kveldsnytt 21.20 Apokalypse verden i krig 22.10 Lyngbo og Hærlands
Big Bang 23.00 Nurse Jackie 23.25 Blues
jukeboks

SVT 1

(1:22)

18.00 Kokkalíf 18.30 Heim og

22.00 Miller‘s Crossing Spennu-

11.10 Skavlan 12.10 Debatt 12.55 Jakten
på Julia 13.55 Rapport 14.00 Handboll.
Elitserien 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.10 Regionala nyheter 16.15 Landet
runt 17.00 Sverige! 17.30 Rapport 17.55
Regionala nyheter 18.00 Bubblan 18.30
Sportspegeln 19.15 Livet på Laerkevej
20.00 Absolut beroende 20.30 Den
plastiska hjärnan 21.00 Andra Avenyn
21.45 Brottskod. Försvunnen 22.30
Molinska skrönor. Den ryska dörren 23.30
Det levande Söderhavet

Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
LíƟl yfirbygging = betra verð

OPIÐ UM HELGINA
Laugardag 12 - 16
Sunnudag 13 - 16

EDGE

HORNSÓFI
kr. 301.100

Lagersöluverð

kr. 239.900

Dagur 200x94 cm
SUPREME
D E LU X E
SVEFNSÓFI
kr. 220.900

Lagersöluverð
kr. 177.700

NóƩ 200x140 cm
Stærð: 200x280 cm - 3 mismunandi liƟr í boði

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is

35
%
afsláttur
499

KJÚKLINGUR
HEILL

kr/kg

áður 768 kr/kg

Velkomin í Nettó
UNGNAUTAHAKK

28
%
afsláttur
899

áður 1.249 kr/kg

1.399

30
%
afsláttur

HUNANGSLEGNAR OG
LÉTTREYKTAR

1.469

kr/kg

30
%
afsláttur

50
%
afsláttur
áður 298 kr/kg

kr/pk

HM FÓTBOLTAMYNDIR

46
%
afsláttur

0,5 ltr.

296

4 stk.

áður 498 kr/pk

NÓA BANANASPRENGJUÍS,
NÓA PIPPÍS &
NÓA TROMPÍS

kr/kg

30
%
afsláttur

ÁN BRAUÐA

349

kr/kg

áður 2.098 kr/kg

MELÓNA CANTALOUP

www.markhonnun.is

GRILLBORGARAR

GRÍSAKÓTILETTUR

áður 1.998 kr/kg

149

kr/kg

áður 2.842 kr/kg

LAMBALÆRISSNEIÐAR,
Í RASPI, FERSKT

30
%
afsláttur

GRILL

1.989

kr/kg

LAMBASNITSEL &
LAMBAKÓTILETTUR

LAMBALÆRISSNEIÐAR BBQ,
LAMBALÆRISSNEIÐAR &
LAMBAKÓTILETTUR

kr/pk

239

kr/pk

áður 549 kr/pk
Tilboðin gilda 8. - 11. apríl eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ
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> Arnold Schwarzenegger

VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON ER HUGSI VARÐANDI SIMMA OG JÓA

„Það er oft litið á íþróttamenn og
fyrirsætur eingöngu sem kroppa
en ég reyndi alltaf að sýna að ég
væri meira en það.“

Til eru fræ
Mannkynssagan er stappfull af dæmum þess að hæfileikaríkustu einstaklingarnir á sínu sviði njóti ekki sannmælis, gengið sé fram hjá þeim trekk í trekk og þeim ekki
gert kleift að láta ljós sitt skína af einhverjum ástæðum,
annarlegum eður ei.
Snillingurinn Vincent Van Gogh seldi ekki eitt einasta
málverk meðan hann var á lífi. Leikstjórinn Martin Scorcese heillaði kvikmyndaáhugamenn með stórbrotnum
meistaraverkum í áratugi áður en hann loksins hlaut náð
fyrir augum Óskarsverðlaunanefndarinnar, og þá fyrir
meðalmynd á hans mælikvarða. Alfredo Di Stefani og
Goggarnir tveir, Best og Weah, gátu gert allt við fótbolta nema að fá
hann til að tala, en náðu aldrei svo langt að keppa á stærsta sviðinu,
HM í knattspyrnu. Klárustu hugsjónamenn stjórnmálanna liggja oftar
en ekki óbættir hjá garði og svo mætti lengi telja.
Ástæða þessarar ófullkomnu upptalningar er vitaskuld glæpsamleg

SJÓNVARPIÐ

10.20 Meistaradeildin í hestaíþróttum 2010 (e)

13.45 West Ham – Sunderland, beint
STÖÐ 2 SPORT 2

Sjáðu

STÖÐ 2

▼

18.00

10.50 Leiðarljós (e)
11.35 Leiðarljós (e)
12.25 Kastljós (e)
13.00 Kiljan (e)
13.50 Með þér og án þín (e)
15.20 Amanda (Amanda) (e)
16.45 Ofvitinn (Kyle XY)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Spaugstofan
20.10 Barnastjarnan Shirley Temple
(Child Star: The Shirley Temple Story)
Bandarísk bíómynd frá 2001 um ævi barnastjörnunnar Shirley Temple.

19.40

21.40 Ástaróður (Love Serenade) Áströlsk bíómynd frá 1997. Þrífráskilinn maður
flyst í bæinn Sunray til að taka við rekstri útvarpsstöðvar og systrunum Dimity og VickiAnn þykir hann báðum álitlegur.
Spaugstofan
SJÓNVARPIÐ

23.20 Veiðiferðin (The Hunting Party)
Bandarísk bíómynd frá 2007. Ungur blaðamaður, myndatökumaður og gamall stríðsfréttaritari leita að stríðsglæpamanni í Bosníu og lenda í háska.

01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.00

22.10

American Idol
STÖÐ 2 EXTRA

The Upside of Anger
SKJÁREINN

08.00 Popstar
10.00 Batman & Robin
12.00 Shrek
14.00 Popstar
16.00 Batman & Robin
18.00 Shrek
20.00 Madison
22.00 Waynes‘ World 2
00.00 Girl, Interrupted
02.05 Children of the Corn 6
04.00 Waynes‘ World 2
06.00 Underclassman

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
08.55 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Wipeout USA Bandaríska útgáfan

09.10 Shell Houston Open Skyggnst á

af busluganginum botnlausa. Ómenguð
skemmtun sem ekki nokkur maður getur
staðist.

ur leikur úr Meistaradeild Evrópu.

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.50 7th Heaven (12:22) (e)
10.35 7th Heaven (13:22) (e)
11.15 Dr. Phil (e)
12.35 Dr. Phil (e)
12.35 Dr. Phil (e)
13.20 Still Standing (18:20) (e)
13.40 What I Like About You (e)
14.00 I´m A Celebrity... Get Me Out Of

14.30 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í

Here (1:14) (e)

Meistaradeild Evrópu skoðaðir.

14.20 Logi í beinni Í vetur hefur fjöldinn

14.55 Meistaradeild Evrópu: Frétta-

15.20 Rules of Engagement (8:13) (e)
15.45 Britain’s Next Top Model (e)
16.35 90210 (14:22) (e)
17.20 Top Gear (6:7) (e)
18.15 Girlfriends (8:22) Skemmtilegur

bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.

10.05 Inside the PGA Tour 2010 Árið
sem framundan er skoðað gaumgæfilega.
10.30 Atvinnumennirnir okkar: Ólafur Stefánsson
11.05 RN Löven - Gummersbach Útsending frá leik í þýska handboltanum.
12.50 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-

allur af landsþekktum leikurum, söngvurum og valinkunnu fólki komið í heimsókn til
Loga. Í þessum þætti verða rifjuð upp eftirminnilegustu augnablikin úr þáttum vetrarins.

þáttur

15.15 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum, tekur
hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og
honum einum er lagið.

15.50 Aston Villa - Chelsea Bein útsending frá leik í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.

16.00 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem
allt er leyfilegt.
16.40 Simmi & Jói og Hamborgarafabrikkan Raunveruleikaþáttur með Simma
og Jóa sem nú hafa söðlað um og ætla að
opna veitingastaðinn Hamborgarafabrikkuna.

15.20 FA Cup - Preview Show 2010
Hitað upp fyrir ensku bikarkeppnina.

18.00 The Science of Golf
18.25 Spænsku mörkin 2009-2010
19.15 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki

22.00 2010 Augusta Masters Bein út-

21.20 Saturday Night Live (14:24) Ash-

sending frá þriðja keppnisdegi.

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

09.15 Man. Utd. - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30
18.49
18.56
19.04
19.29
19.35

Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir

11.00 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.
11.30 Chelsea - Aston Villa Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
13.15 Premier League Preview
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

Lottó
Ísland í dag - helgarúrval
Veður

Söngkeppni framhaldsskólanna Bein útsending frá Söngkeppni framhaldsskólanna sem fram fer í íþróttahöllinni
á Akureyri.

21.55 The Great Raid Mynd byggð á

13.45 West Ham - Sunderland Bein
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
Sport 3. Hull - Burnley

15.55 Season Highlights Allar leiktíðir

ton Kutcher er gestaleikari þáttarins að
þessu sinni og Them Crooked Vultures flytja
tónlistaratriði.

22.10 The Upside of Anger Húsmóðirin Terry er bitur eftir að eiginmaður hennar hverfur sporlaust, enda er hún sannfærð
um að hann hafi hlaupist á brott með
sænskum einkaritara hans. Aðalhlutverk:
Kevin Costner og Joan Allen.

00.10 Djúpa laugin (8:10) (e)
01.10 Spjallið með Sölva (8:14) (e)
02.00 Premier League Poker (e)
03.40 Girlfriends (7:22) (e)
04.00 Jay Leno (e)
04.45 Jay Leno (e)
05.30 Pepsi MAX tónlist

Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.

sannsögulegum atburðum frá seinni heimsstyrjöldinni.

16.50 Hull - Burnley Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.

00.05 Boo
01.40 Blades of Glory
03.10 The Fountain
04.45 ET Weekend
05.30 Fréttir

18.30 Leikur dagsins
20.15 Bolton - Man. Utd. Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.55 Liverpool - Sunderland Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.35 Sunderland - Tottenham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

FRÁBÆRT
VERÐ!

18.35 Game Tíví (11:17) (e)
19.05 Accidentally on Purpose (e)
19.30 Imaginary Heroes Kvikmynd frá

19.45 Real Madrid - Barcelona Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar
eru.

gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

árinu 2004 með Siguroney Weaver, Emile
Hirsch, Jeff Daniels og Michelle Williams í
aðalhlutverkum. Í kjölfar sviplegs fjölskylduharmleiks fer allt úr skorðum hjá Travis-fjölskyldunni.

helgarinnar í spænska boltanum.

▼

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Tóti og Patti, Ólivía, Eþíópía,
Elías Knár, Kobbi gegn kisa, Millý og Mollý
og Hrúturinn Hreinn.

STÖÐ 2

▼

LAUGARDAGUR

vannýting á þeim Simma og Jóa af hendi skipuleggjenda
innlendrar dagskrárgerðar í gegnum tíðina, og sérstaklega nú
um stundir. Það er blátt áfram sorglegt að þessum augljósu
hæfileikamönnum sé kerfisbundið haldið utan sviðsljóssins
og þeim gert að grotna niður á hliðarlínu fjölmiðlanna.
Nærtækt dæmi er bein útsending Stöðvar 2 á söfnunarþætti krabbameinsátaksins Mottumars, sem gekk að vísu
vel en hefði hafist upp í nýjar hæðir með nærveru grallaranna tveggja. Eins ætlaði undirritaður vart að trúa eigin
augum þegar hann varð þess áskynja, undir lok síðasta
þáttar af Loga í beinni, að hvorki Simmi né Jói væru meðal
viðmælenda. Og hvers vegna bregður þeim félögum svo sjaldan fyrir
í veðurfréttum? Þessi vanræksla er hreint og beint ótæk, svo ekki sé
dýpra í árinni tekið.
Vonir allra aðdáenda gæðadagskrárgerðar hljóta að standa til þess
að Simmi og Jói fái tækifæri til að blómstra í íslenskum fjölmiðlum.

▼

Vaxtaræktarfrömuðurinn,
leikarinn og ríkisstjórinn
Schwarzenegger fer með
hlutverk Mr. Freeze í
myndinni Batman &
Robin sem Stöð 2 Bíó
sýnir í dag.

18.00 Hrafnaþing 19.00 Eldhús meistaranna 19.30 Grínland 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 Tryggvi
Þór á Alþingi 22.00 Kokkalíf 22.30
Heim og saman 23.00 Alkemistinn
23.30 Björn Bjarna 00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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opiÐ
Mán–lau kl. 11-18
sun kl. 13-17
kauptúni (gegnt ikea) Sími 564 4499
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STÖÐ 2 KL. 19.35
Söngkeppni
framhaldsskólanna
Stöð 2 verður með beina
útsendingu frá Söngkeppni
framhaldsskólanna. Þetta er
í 20. sinn sem keppnin er
haldin en hún hefur reynst
góður stökkpallur fyrir upprennandi söngvara. Keppnin
verður send út í opinni
dagskrá og kynnar hennar
eru Edda Björg Eyjólfsdóttir
og Erpur Eyvindarson.

▼

Í KVÖLD

69

VIÐ MÆLUM MEÐ

RÁS 1 FM 92,4/93,5

The Great Raid
Stöð 2 kl. 21.55

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir

Mynd byggð á sannsögulegum
atburðum úr seinni heimsstyrjöldinni og segir frá björgunaraðgerðum
Bandaríkjamanna sem miðuðu að því
að bjarga rúmlega 500 bandarískum
stríðsföngum úr fangabúðum Japana á
Filippseyjum. Aðalhlutverk: Benjamin
Bratt, Joseph Fiennes og James Franco.

FM
FM
FM
FM
FM

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

13.00 Ellismellir
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Íslensk máltækni
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónar að nóni
FM
FM
FM
FM
FM

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

20.00 Sagnaslóð
20.40 Mánafjöll
21.10 Á tónsviðinu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Í Kerlingarfjöllum
23.05 Smásaga: Hvar á að
spila í kvöld?
23.20 Stefnumót
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

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

15.25 Nágrannar
15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Gilmore Girls (13:22)
17.40 Ally McBeal (1:22)
18.25 E.R. (14:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

19.10 Wipeout USA Bandaríska útgáfan
af buslganginum botnlausa. Ómenguð
skemmtun og sannkallaður fjölskylduþáttur.

▼

20.00 American Idol (26:43) Úrslitakeppnin er hafin í American Idol þar sem
tíu bestu söngvararnir syngja til þrautar þar
til einn stendur eftir. American Idol er sem
fyrr langvinsælasti sjónvarpsþáttur í heimi og
hefur koma Ellenar DeGeneres í dómnefndina enn aukið á vinsældir þáttanna enda
þykir hún fara á kostum.

LEIKFANGABJÖRGUNIN
LATIBÆR
Solla Stirða, Glanni Glæpur og
Íþróttaálfurinn eru mætt aftur
og lenda í alls kyns ævintýrum
í fjórum glænýjum þáttum.

21.20 American Idol (27:43) Nú kemur í
ljós hvaða níu keppendur halda áfram í American Idol og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.
22.00 Logi í beinni Í vetur hefur fjöldinn
allur af landsþekktum leikurum, söngvurum
og valinkunnu fólki komið í heimsókn til
Loga. Í þessum þætti verða rifjuð upp eftirminnilegustu augnablikin úr þáttum vetrarins.
22.45 Auddi og Sveppi
23.20 Gilmore Girls (13:22)
00.05 Ally McBeal (1:22)
00.50 E.R. (14:22)
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

LATIBÆR 1-9 Á TILBOÐI

10.10 EastEnders 10.40 EastEnders 11.10
EastEnders 11.40 Monarch of the Glen 12.30
Monarch of the Glen 13.20 The Weakest Link
14.05 Sensitive Skin 14.35 Sensitive Skin 15.05
Absolutely Fabulous 15.35 Cranford 16.30 My
Hero 17.00 My Hero 17.30 My Hero 18.00 Holby
Blue 18.50 Spooks 19.40 My Family 20.10 Two
Pints of Lager and a Packet of Crisps 20.40 The
Jonathan Ross Show 21.30 The Smoking Room
22.00 Ruddy Hell! It‘s Harry and Paul 22.25 Little
Britain 22.55 Spooks 23.45 Holby Blue

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Boogie 11.30 Teenageliv
12.00 Kongehuset indefra 12.30 Hercule Poirot
14.15 Cirkusrevyen 2009 15.10 For sondagen
15.20 Held og Lotto 15.30 Carsten og Gittes
Vennevilla 15.50 Sallies historier 16.00 De store
katte 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Hovdingebold 18.00 Kroniken 19.00
Kriminalkommissær Barnaby 20.40 Kniven er det
eneste vidne 22.25 Bag tremmer

SVT 1
10.05 Rapport 10.10 Andra Avenyn 10.55 Uppdrag
Granskning 12.10 X-Games 12.55 Så ska det låta
13.55 Rapport 14.00 Handboll. Elitserien 15.50
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.15 Merlin 17.00 Wild kids 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Jakten på Julia 19.00 Millennium
20.30 Rapport 20.35 Brottskod. Försvunnen 21.20
Du har mail 23.15 Life on Mars

NEW AMERYKAH PART 2:
RETURN OF ANKH
ERYKAH BADU

SLASH
SLASH

THE STICKY AND SWEET TOUR

Á þessari fyrstu sólóplötu
gítarhetjunnar Slash vinnur hann
Fimmta stúdíóplata
með hetjum á borð við Ozzy Osbourne,
R&B/Soul söngkonunnar
Chris Cornell og Fergie
vinsælu fær víðast hvar góða dóma.
úr Black Eyed Peas.

Jazz

DAGAR

10.00 Ni liv 11.35 Ingen grenser 12.25 Kroniken
13.25 Lyngbo og Hærlands Big Bang 14.15 Tekno
14.45 4-4-2 17.00 Lordagsrevyen 17.45 Lottotrekning 17.55 Mesternes mester 18.55 ESC 2010
19.40 Fakta på lordag 20.30 Viggo på lordag
21.00 Kveldsnytt 21.15 Mot nye hoyder 23.00
Trygdekontoret 23.30 Dansefot jukeboks m/chat

TÓNLIST

MADONNA
Tveggja tíma tónleika
DVD, Live geisladiskur
og DVD aukaefni,
allt saman í einum pakka.

ENNÞÁ Í FULLUM GANGI!

Stærsta hljómplötuverslun á Íslandi
LAUGAVEGUR 26 · KRINGLAN · WWW.SKIFAN.IS

GO
JÓNSI
Fyrsta sólóplata Jónsa úr
Sigurrós. Hefur fengið
frábærar viðtökur.

Skúli Z. Gestsson
Aldur: 27 ára.
Starf: Kennari og
tónlistarmaður.
Foreldrar: Gestur
Gunnarsson flugvirki
og Helga Skúladóttir, helsti stuðningsmaður Diktu.
Fjölskylda: Í
sambúð með Auði
Önnu Jónsdóttur,
háskólanema. Þau eiga eins árs
dóttur sem heitir Iðunn Mattea.
Búseta: 104 Reykjavík.
Stjörnumerki: Ljón.
Skúli er bassaleikari hljómsveitarinnar
Diktu sem á vinsælasta lag landsins,
Thank You.
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LÁRÉTT
2. skák, 6. snæddi, 8. traust, 9. farfa,
11. klaki, 12. Þvílíkt, 14. skrölt, 16. átt,
17. fiskur, 18. fálm, 20. samtök, 21.
atlaga.
LÓÐRÉTT
1. elds, 3. ólæti, 4. stærðfræðihugtak,
5. sníkjudýr, 7. andsvar, 10. tæfa, 13.
knæpa, 15. áætlun, 16. fyrirboði, 19.
á fæti.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. at, 4. frítala, 5.
lús, 7. tilsvar, 10. tík, 13. krá, 15. plan,
16. spá, 19. tá.
LÁRÉTT: 2. tafl, 6. át, 8. trú, 9. lit, 11.
ís, 12. slíkt, 14. skrap, 16. sv, 17. áll,
18. pat, 20. aa, 21. árás.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

1. Fjórar.
2. Garðar Eyland.
3. Dræsu.

Bretarnir hrifnir af Heru Björk
„Þetta verður svakalega gaman.
Við höfum fengið mikið af boðum
frá Eurovision-klúbbum úti um
alla Evrópu en ætlum að vera
með í tveimur; einu í Brussel og
öðru í London,“ segir Hera Björk
Þórhallsdóttir, fulltrúi Íslands í
Eurovision-keppninni sem fram
fer í Ósló í maí.
Hera mun meðal annars troða
upp á skemmtistaðnum The
Shadow Lounge í London 2. maí
ásamt fulltrúa Írlands, Niamh
Kavanagh. Kynnir kvöldsins er
hinn virti sjónvarpsmaður BBC,
Paddy O‘Connoll en fyrirmyndin að þessari Eurovision-veislu er

fengin frá Eurovision-veislu Páls
Óskars á Nasa.
Þetta er í þriðja sinn sem teitið í London er haldið. Það er
kannski engin tilviljun að Heru
skyldi vera boðið, bæði Eurobandið og Jóhanna Guðrún sungu
fyrir Bretana á sínum tíma og
svo er breski Eurovision-aðdáendaklúbburinn bjartsýnn á
gott gengi Íslands; þeir spá lagi
Heru og Örlygs Smára öðru
sæti. Það kemur kannski engum
á óvart að Kavanagh er spáð
sigri en hún er feykilega vinsæl
á Bretlandseyjum.
Hera og Örlygur sitja ekki með

hendur í skauti og bíða eftir flugferðinni til Óslóar því þau eru í
óða önn að leggja lokahönd á heila
plötu sem koma á út í maí.
„Þetta verður svona nafnspjaldið okkar þarna út, okkar
eigin útrás. Við ætlum að leyfa
þeim sem vilja að heyra hvað við
erum að gera,“ útskýrir Hera og
bætir því við að innihald plötunnar sé í takt við hinn dansvæna
slagara Je ne sais quoi.
- fgg
SYNGUR Í LONDON Hera Björk
syngur í Eurovision-teiti breska
Eurovision-klúbbsins ásamt fulltrúa
Íra, Niamh Kavangh. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SØREN RØNHOLT: ÍSLENSKAR KONUR Í DANSKRI LJÓSMYNDABÓK

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tíu konur á aldrinum 22
til 62 ára sitja naktar fyrir
„Þátttakan var mjög góð og ég
fékk eiginlega of margar umsóknir,“ segir danski tískuljósmyndarinn Søren Rønholt.
Mikla athygli vakti á miðvikudag þegar Søren auglýsti eftir tíu
íslenskum konum til að sitja naktar fyrir á heimilum sínum. Hann
vinnur að bók um konur á Norðurlöndunum og ætlar að taka myndir
af tíu dönskum, íslenskum, sænskum, finnskum og norskum konum.
Søren er tískuljósmyndari í heimalandi sínu og hefur tekið myndir
af mörgum af helstu stjörnum
landsins.
„Fyrir nokkrum árum fór ég
að velta fyrir mér hvað væri að
staðalímyndunum í tískubransanum,“ segir Søren spurður um tilurð verkefnisins. „Myndvinnsla og
notkun á Photoshop fór úr böndunum og ég vildi skoða hvernig líkamar kvenna á Norðurlöndunum
líta út í raun og veru.“
Ertu búinn að velja tíu íslenskar
konur í verkefnið?
„Já, ég er búinn að velja konurnar. Það getur verið erfið vinna því
þær eru að fara að sitja fyrir naktar og þekkja mig ekki neitt. Þannig
að ég þarf auðvitað að ræða mikið
við þær.“
Á hvaða aldri eru þær?
„Konurnar eru á aldrinum 22 til
62 ára.“
Søren segir að verkefnið sé ekki
aðeins heimild um útlit kvenfólksins á Norðurlöndunum heldur einnig um heimili fólks og umhverfi.
„Bókin verður heimild um tímana
okkar,“ segir hann. „Myndirnar
sýna hvernig við lítum út – hvernig danskar og íslenskar konur líta
út á heimilum sínum árið 2010.“
Engum myndvinnslubrögðum
eða Photoshop-göldrum verður
beitt til að fegra myndirnar, en
Søren ítrekar þó að þær eigi að

SPEGLAR NAKINN NÚTÍMA Søren

Rønholt kom til landsins í gær og
dvelur hér til 18. apríl. Hann mun
nýta tímann í að taka nektarmyndir
af tíu íslenskum konum á heimilum
þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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PERSÓNAN

Nú styttist í að flautað
verði til leiks á HM í
fótbolta sem fer fram í
Suður-Afríku í sumar.
Fjölmiðlamaðurinn
Þorsteinn Joð verður
með sína sívinsælu
þætti um
mótið, eins
og síðustu
stórmót,
og byrjar
einnig með undirbúningsþætti um
miðjan maí. Þorsteini til halds og
trausts í HM-þáttunum verða Pétur
Marteinsson, Auðun Helgason og
markmaðurinn Hjörvar Hafliðason,
en sá síðastnefndi hefur vakið
mikla athygli fyrir hispurslausa og
hreinskilna gagnrýni á íþróttina
þegar hann hefur verið kallaður til
sem álitsgjafi …
Margir hafa velt fyrir sér hver
taki að sér að lýsa leikjum þessa
stærsta sjónvarpsviðburðar allra
tíma. Hjá RÚV
stendur ekki
til að leita til
utanaðkomandi
sparkspekinga til
þess og munu því
væntanlega strákarnir á íþróttadeildinni, þeir
Adolf Ingi
Erlingsson, Hjörtur Hjartarson og
Ásgeir Erlendsson skipta með sér
heiðrinum.

líta mjög vel út. „Myndirnar verða
ofurnáttúrulegar,“ segir hann.
Settirðu konunum einhver
líkamleg skilyrði?
„Nei, ekkert svoleiðis. Einu skilyrðin voru þau að konurnar væru
18 ára eða eldri og vildu taka þátt
í verkefninu. Það er mjög mikilvægt.“

Søren finnur fyrir miklum
áhuga á verkefninu hér á landi og
segir að það komi sér skemmtilega
á óvart. „Ég vona að ég geti sýnt
myndirnar á Íslandi þegar að því
kemur og mun gera allt sem ég get
til þess að það verði að veruleika,“
segir hann að lokum.
atlifannar@frettabladid.is

Og enn meira um HM. Sú einstaka
staða er komin upp að RÚV og
Stöð 2 sport skipta með sér leikjum keppninnar. RÚV á réttinn á
keppninni en er með þessu að sjá
til þess að eldheitar fótboltabullur
geti séð fleiri leiki. Sjónvarpsstöðvarnar verða þó væntanlega
í samkeppni á öðru
sviði, þar sem búast
má við að Hörður
Magnússon og
félagar á Stöð 2
sport verði með
sinn eigin þátt þar
sem farið verður
yfir leikina.
- afb

Vinna með Vesturporti og Sinfó
Vikutilboð
7.950

5.990,-

argjöf
Sígild ferming
Opið í IÐU um helgina.
Laugardag 9-22, mánudag 2. í páskum 10-22, lokað páskadag.

„Þetta er ótrúlega skemmtilegt og spennandi,“
segir Rebekka Bryndís Björnsdóttir í Hjaltalín.
Hljómsveitin er að undirbúa nýtt myndband við
lagið Sweet Impressions í samstarfi við leikhópinn Vesturport. Leikstjóri verður Árni Þór Jónsson,
eða Zúri gæinn, og var handritið unnið af Árna í
samvinnu við meðlimi Hjaltalíns. Lagið er tekið af
annarri plötu Hjaltalíns, Terminal, sem kemur út í
Evrópu 24. maí.
„Við höfum ekki verið nógu dugleg í tónlistarmyndbandastússinu en þetta er allt að fara af stað
núna,“ segir Rebekka. Tökur hefjast í Reykjavík í
lok apríl og á meðal leikara verður Gísli Örn Garðarsson. Að sögn Rebekku verður myndbandið frekar myrkt en meira vildi hún ekki tjá sig um söguþráðinn.
Hjaltalín er með fleiri járn í eldinum því tónleikar með Sinfóníuhljómsveit Íslands eru fyrirhugaðir 16. júní. Stjórnandi verður Daníel Bjarnason,
sem nýverið hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin.
„Þetta er algjör frumraun fyrir okkur. Við erum
búin að spila með kammersveit en það verður ótrúlega skemmtilegt að vera með Sinfóníuhljómsveit
Íslands,“ segir hún. Hjaltalín ætlar að nota tækifærið og flytja nokkur ný lög á tónleikunum.
Næstu tónleikar Hjaltalíns verða á Rósenberg
í kvöld klukkan 22 og er miðaverð 2.000 krónur. Í

HJALTALÍN Hljómsveitin Hjaltalín ætlar að taka upp nýtt mynd-

band með Vesturporti.

MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

sumar spilar hljómsveitin bæði erlendis og hér á
landi. Meðal annars kemur hún fram á sumarsólstöðuhátíð í Garði, Þjóðlagahátíð á Siglufirði og á
Lunga á Seyðisfirði.
- fb

BURT MEÐ
NAGLANA!

Umfelgun og alhliða dekkjaþjónusta

Ný og notuð dekk
á verði fyrir þig
Vaka rekur eitt öﬂugasta dekkjaverkstæði landsins og býður
mikið úrval af bæði nýjum og notuð dekkjum á góðu verði.

OPIÐ:
Alla virka daga 8.00-18.00
Laugardaga 10.00-14.00

Skútuvogi 8
104 Reykjavík
vakahf@vakahf.is

Sími 567 6700
Fax 567 3099
www.vakahf.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vefur í endurnýjun lífdaga
Heimspekivefurinn hefur hafið
göngu sína á ný eftir alllangt
hlé. Vefurinn er starfræktur af
Heimspekistofnun í samvinnu við
Hugvísindastofnun og Félag áhugamanna um heimspeki, en hann
er að finna á slóðinni heimspeki.
hi.is. Vefurinn birtir greinar og
annað efni á íslensku tengt heimspeki. Ritstjóri er Henry
Alexander Henrysson
og vefstjóri Kristian
Guttesen, en hann
hefur áður getið
sér gott orð sem
ljóðskáld og sem
öflugur liðsmaður í forystusveit
skákfélagsins
Hróksins.

Kaninn fær liðsauka
Einari Bárðarsyni og félögum á
útvarpsstöðinni Kananum barst
liðsauki á dögunum þegar Ágúst
Héðinsson réði sig þar til starfa.
Ágúst var forstöðumaður útvarpssviðs 365 og aðalpáfinn á Bylgjunni
þar til starf hans var
lagt niður í lok síðasta
árs. Einar útvarpsstjóri
sá sér leik á borði og
lóðsaði Ágúst í starf
tónlistarstjóra
og segir hann
mikinn hug í
Kanamönnum
um þessar
mundir.

Útvarpsstríð í
uppsiglingu?
En það eru ekki bara jákvæðar
fréttir sem berast af Kananum. Vísir
greindi frá því í gær að útsendingar
stöðvarinnar hefðu dottið út eftir
að óprúttnir aðilar hefðu brotist
inn og slökkt á sendi hennar í Bláfjöllum. Kaninn sendir út á tveimur
bylgjulengdum og önnur
er sú sama og Lýðvarp
Ástþórs Magnússonar
var áður á. Segir Einar
Bárðarson að Ástþór
hafi verið með
í för þegar
slökkt var á
sendum og
furðar sig
á þessum
aðgerðum
friðarpáfans.
- hdm

Mest lesið
1

Davíð Oddsson farinn úr
landi

2

Pálmi hefur stefnt
fréttamanni RÚV

3

Ísland á dagskrá stjórnar AGS

4

Kaninn tekinn úr sambandi
– sakar Lýðvarpið um árás á …

5

Norskir nazistar vildu
nýlendur í Rússlandi

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

