
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI26. apríl 2010 — 96. tölublað — 10. árgangur

FASTEIGNIR.IS26. APRÍL 2010

17. TBL.

Heimili fasteignasala hefur til sölu endaraðhús á tveimur hæðum ásamt aukaíbúð í kjall-ara á Sæbólsbraut í Kópavogi.

K omið er inn í anddyri með flísum og fataskápi. Hol með parketi en eldhús með korki. Þar er falleg innrétting, tengi fyrir uppþvottavél, góður borðkrókur og innaf eldhúsinu er búr með hillum. 
Gestasnyrting er með flísum á gólfi. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa með parketi er á hæð-inni. Þar er einnig arinn. Úr stof-unni er gengið út á suðvestur-sólpall og þaðan út á lóðina. Úr holinu er gengið upp parketlagð-an stiga á efri hæðina. Þar eru fjögur rúmgóð svefnherbergi, öll parketlögð og eru skápar í tveim þeirra. Úr einu herberg-inu er gengið út á svalir í vestur með fallegu útsýni. Baðherbergi flísalagt með góðri innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Þvotta-hús er með flísum á gólfi og inn-réttingu. 

Úr holinu á miðhæðinni er gengið niður í kjallarann. Í kjall-

aranum eru mjög stórar og rúm-góðar geymslur (ca 25-30 fm) og einnig sér tveggja herbergja íbúð. Sérinngangur er inn í íbúð-ina, en einnig er mögulegt að nýta hana sem hluta af efri íbúð-inni. Í íbúðinni er anddyri, hol, herbergi, baðherbergi og opin stofa og eldhús. Parket er á gólf-

um og snyrtilegar innréttingar. Íbúðin er frekar niðurgrafin. Húsið er mjög vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er í góðu ástandi og lítur almennt vel út. Sérlega fallegt útsýni er til norðurs og vesturs. Eigendur eru að leita að minni eign í Kópa-vogi.

Endaraðhús með aukaíbúð 

Húsið er vel staðsett í Kópavogi og í góðu ástandi.

- Traust þjónusta í 30 ár - 

Til sölu glæsileg eign að Núpi í Dýrafi rði. 
Einstakt tækifæri. Miklir möguleikar.Vorum að fá í einkasölu, steinsteypt, tæplega 500 fm, tvílyft hús. Eignin stendur á 2964 fm lóð.  

Margvíslegir notkunnarmöguleikar, svo sem fyrir, sumarbúðir, gistheimili, ráðstefnuhald, sumarhús, 

íbúðarhús og fl . Á efri hæð er mjög björt og stór íbúð, á neðri hæð er möguleiki á að gera mörg her-

bergi ásamt góðum sal. Eldhús er á báðum hæðum svo og baðherbergi og snyrtingar.   Áhvílandi 

kr. 15,7 millj.   Verð 19,7 millj.   Eignaskipti sunnanlands koma til greina. Uppl á vefsíði: 

gimli.is/sólvellir  Allar nánari uppl. gefur Kristinn í síma 483-5900 gsm 892-9330  

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

SÖLUMIÐSTÖÐ  með vörum frá hönnuðum og hand-

verksmönnum á Íslandi verður að öllum líkindum opnuð 

á Egilsstöðum í byrjun júní. Þar verður til sölu vöruhönnun, 

nytjalist, gæðahandverk, skartgripir, föt, keramik og margt 

fleira þjóðlegt og gott. www.honnunarmidstod.is

Eldsu b

Gas og kolagrill ásamt             úrvali af aukahlutum 

Sigríður á allt eins von á því að verkin verði fleiri en hún heldur áfram svo lengi sem hún fær hugmyndir. Verk hennar má skoða nánar á glerkunst.com. 
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skoðun 12

Opið alla daga 

frá 11-22
á báðum stöðum

Góð tilfi nning
Eðvarð Ingólfsson 
heldur upp á 
fi mmtugsafmæli 
sitt í borginni sem 
aldrei sefur.
Tímamót 14

STREKKINGUR ALLRA SYÐST 
  Í dag má búast við austlægum 
áttum, víða 5-10 m/s en allt að 
18 m/s við suðurströndina.  Lítils 
háttar úrkoma sunnan og vestantil 
en annars úrkomulítið. Hiti á bilinu 
0-6° C. veður 4
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veðrið í dag

STÓR ÁFANGI HJÁ KRON
Hugrún og Magni í Kron Kron 
hafa hannað skó fyrir vetrarlínu 
tískuhússins Rue de Mail í París.

Fólk 26

Breytingar í 
pókerheimum

Davíð Rúnarsson 
og Valur Heiðar 
Sævarsson taka við 

rekstri póker-
staðarins Casa.
Fólk 26

VIÐSKIPTI „Auðvitað er fullt af fólki að kanna 
réttarstöðu sína og ég viðurkenni það ósköp 
vel að ég er að kanna réttarstöðu mína.“ Þetta 
segir Vilhjálmur Bjarnason, lektor við við-
skiptafræðideild við Háskóla Íslands. Hann 
segir menn verða að vanda sig í þessum málum 
og hann sé að hugsa sinn gang.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til breytinga 
á lögum um meðferð einkamála sem heimil-
ar hópmálsókn. Flutningsmenn eru þingmenn 
allra flokka.

Vilhjálmur segir margt liggja skýrar fyrir 
eftir skýrslu rannsóknarnefndarinnar og 
margir hljóti að hugsa sinn gang. „Ef lífeyris-
sjóðirnir eru ekki að hugsa sinn gang þá er nú 
eitthvað að hjá þeim.“

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri 
Landssambands lífeyrissjóða, segir að þar á 
bæ sitji menn yfir skýrslunni með aðstoð lög-
manna. Enn á eftir að semja um uppgjör gjald-
eyrisskiptasamninga milli bankanna og sjóð-
anna og hafa lífeyrissjóðirnir lagt til að frá 

þeim verði gengið miðað við gengisvísitöluna 
175. „Okkar boð stendur enn, en það kann að 
breytast miðað við það sem stendur í skýrsl-
unni,“ segir Hrafn.

Hann segir sjóðina þó vilja leysa málið án 
þess að til umfangsmikilla málaferla komi. 
Ekkert sé að gerast í málinu af hálfu skila-
nefndanna, en það sé best fyrir alla að ljúka 
því.

„Það er ekki góð staða að fara með þetta í 
málaferli en það gæti reynst nauðsynlegt.“  - kóp

Lífeyrissjóðir meta hvort 
stefna þurfi bönkunum 
Fjöldi fólks skoðar nú hvort tilefni er til málshöfðunar á hendur bönkum vegna upplýsinga í rannsóknar-
skýrslunni. Ekki búið að setja lög um hópmálsóknir. Lífeyrissjóðirnir fara yfir skýrsluna með lögfræðingum.

SLYS Tvær átján ára stúlkur lét-
ust á gjörgæsludeild Landspítal-
ans í gær, eftir hörmulegt bílslys í 
Keflavík að morgni laugardags.

Þriðja stúlkan, sem er sautján 
ára, slasaðist líka alvarlega og var 
enn haldið sofandi í öndunarvél á 
gjörgæsludeild í gærkvöld. Frek-
ari upplýsingar um líðan hennar 
fengust ekki.

Stúlkurnar voru farþegar í jeppa 
sem lenti á ljósastaur og valt við 
Mánatorg, norðan við Keflavík, 
klukkan hálfsjö á laugardagsmorg-
uninn. 

Ökumaður bílsins var piltur á 

svipuðum aldri. Hann var fluttur á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en 
var útskrifaður þaðan samdægurs. 
Meiðsl hans voru ekki alvarleg. 

Lögreglan lýsti eftir vitnum að 
slysinu um helgina. Sérstaklega 
er óskað eftir því að sá sem var á 
slysavettvangi og leyfði afnot af 
farsíma sínum hafi samband við 
lögreglu.

Rannsóknardeild lögreglunnar 
á Suðurnesjum fer með rannsókn 
málsins. Ekki fengust upplýsingar 
þar í gærkvöld um gang rannsókn-
arinnar eða tildrög slyssins.

Önnur stúlknanna sem lést var 

búsett í Garði og hin átti rætur 
sínar að rekja þangað. 

Sú sem enn liggur á Landspítal-
anum er einnig úr Garðinum. 

Í Garðinum er fólk harmi slegið. 
Fjöldi fólks þaðan og úr nágranna-
byggðum sótti bænastundir vegna 
slyssins í Útskálakirkju í Garði 
um helgina, bæði á laugardag 
og sunnudag. Vinir og félagar 
stúlknanna lýstu sorg sinn á sam-
skiptasíðunni Facebook og vottuðu 
ættingjum þeirra samúð sína.

Ekki er unnt að greina frá nöfn-
um hinna látnu að svo stöddu.

 - hhs

Jeppi með fjórum ungmennum lenti á ljósastaur við Keflavík á laugardaginn:

Tvær átján ára stúlkur látnar og 
þeirri þriðju enn haldið sofandi

Langþráður titill
Valur fagnaði Íslandsmeist-
aratitli kvenna í handbolta 
í fyrsta sinn í 27 ár.
íþróttir 20

RÖSKIR Á SKÓFLUNUM Félagar úr Ferðaklúbbunum 4x4 rifu sig upp snemma á sunnudagsmorgni til að leggja hönd á plóginn í hreinsunar-
starfinu eftir öskufallið mikla undir Eyjafjöllum. Hér taka tveir þeirra til hendinni á Seljavöllum þar sem hvað mest féll af ösku frá eldstöðinni. sjá síðu 6
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Slasaðist á Skarðsheiði
Félagar úr björgunarsveitunum Brák, 
Oki, Heiðari og frá Akranesi fóru á 
Skarðsheiði seinni partinn í gær til að 
sækja mann, sem talið var að hefði 
slasast á baki. Maðurinn hrasaði í 
fjallinu og rann niður brattar skriður. 

BJÖRGUN

KÍNA, AP Styttan af litlu hafmeyj-
unni var afhjúpuð útvöldum gest-
um á nýjum stað í Sjanghæ í Kína 
í gær. Þar verður hún til sýnis í 
danska skála heimssýningarinn-
ar, sem hefst 1. maí.

„Þetta er fyrsta ferð Litlu haf-
meyjunnar til Kína og líklega 
sú síðasta,“ segir Bjarne Ingels, 
arkitektinn sem hannaði danska 
skálann.

Margir Danir eru ósáttir við 
flutning styttunnar frægu til 
Kína í auglýsingaskyni fyrir 
Danmörku, en Ingels segir langa 
sögu liggja að baki. Margir Kín-
verjar hafi alist upp við ævintýri 
H.C. Andersen.  - gb

Umdeild ferð frægrar styttu:

Hafmeyjan er 
komin til Kína

SJANGHÆ Í danska skálanum situr 
hafmeyjan úti í lítilli tjörn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Ólafur Darri, ertu ekkert að 
kafa full djúpt í hlutverkið?“

„Ég er að minnsta kosti búinn að 
henda mér út í djúpu laugina.“

Ólafur Darri Ólafsson undirbýr sig fyrir 
aðalhlutverkið í kvikmyndinni Djúpið 
með sjósundi og köfun. Myndin er 
lauslega byggð á sundafrekum Guðlaugs 
Friðþórssonar en hann synti í land er bát 
hans hvolfdi skammt frá Heimaey. 

ÚTIVIST Á laugardaginn kom 100 
þúsundasti gesturinn í Hlíðarfjall 
ofan Akureyrar á þessum vetri. 
Þetta var Sigríður Jónsdóttir frá 
Húsavík, sem þáði að launum 
vetrarkort fyrir næsta vetur í 
Hlíðarfjalli og flugfar til Reykja-
víkur með Flugfélagi Íslands. 
Guðmundur Karl Jónsson, for-
stöðumaður Hlíðarfjalls, veitti 
henni verðlaunin. 

Síðasta opnunarhelgi í Hlíð-
arfjalli verður frá 30. apríl til 2. 
maí. Þá verður opið á föstudag 
frá klukkan 13 til 21 og á laugar-
dag og sunnudag frá 9 til 15.  - hhs

Góðri vertíð senn að ljúka:

Gestir í vetur 
100 þúsund

NÚMER 100.000 Sigríður Jónsdóttir 
frá Húsavík var hundrað þúsundasti 
gesturinn til að renna sér í brekkum 
Hlíðarfjalls þennan veturinn. 

MENNING Ólafur Halldórsson, handritafræðingur, 
hlaut í gær sérstaka heiðursviðurkenningu fyrir 
framlag sitt til rannsóknar og kynningar á Færey-
ingasögu. 
Heiðursviðurkenningin var hluti af færeyskri 
barna- og fjölskylduhátíð sem sett var í gær á Kjar-
valsstöðum, á fánadegi Færeyinga, en hátíðin er 
hluti af Barnamenningarhátíð Reykjavíkur.  

Ólafur hefur um áratugaskeið unnið að rannsókn-
um á handritum, textum og útgáfum á fornsögum 
og eytt þar drjúgum parti ævistarfs í Færeyinga-
sögu, meðal annars með því að annast einstakar 
útgáfur af henni. 

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sagði í ræðu 
sinni við verðlaunaafhendingunaað Ólafur hefði 
unnið ómetanlegt starf, sem hann hefði unnið í 
þágu menningartengsla frændþjóðanna Færeyinga 
og Íslendinga. Ólafur varð níræður fyrir viku og 
mætir enn hvern virkan dag til vinnu á Árnastofn-
un.

Auk erindis sem Ólafur flutti um Færeyingasögu 
var íslenskum börnum boðið að senda póstkort til 
jafnaldra sinna í Færeyjum og í lokin voru færeysk-

ir þjóðdansar stignir og boðið upp á veitingar ættað-
ar úr Færeyjum.

 - jma

Ólafi Halldórssyni handritafræðingi veitt viðurkenning fyrir ævistarf:

Níræður mætir daglega í vinnu

HEIÐRAÐUR Á KJARVALSSTÖÐUM Sendikvinna Færeyinga á 
Íslandi, Gunnvör Balle, verðlaunahafinn Ólafur Halldórsson 
handritafræðingur og borgarstjórinn í Reykjavík, Hanna Birna 
Kristjánsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FERÐAMÁL Ráðast þarf í miklar 
aðgerðir til að fá erlenda ferða-
menn aftur til landsins. Þetta er 
mat framkvæmdastjóra Samtaka 
ferðaþjónustunnar, Ernu Hauks-
dóttur.

Fréttir af eldgosinu í Eyjafjalla-
jökli hafa borist um allan heim og 
Erna segist hafa fregnir af því 
að ferðaþjónustufyrirtæki víða 
um land hafi fengið fjölda fyrir-
spurna frá fólki sem hugðist koma 
til landsins í sumar. Einnig að 
töluvert sé um afbókanir meðal 
erlendra ferðamanna. 

„Við höfum fengið upplýsingar 
frá ferðaþjónustufyrirtækjum sem 
segja að mikið sé um afbókanir. 
Það sem er hins vegar mun alvar-
legri tíðindi er að hrun er í nýjum 
bókunum. Þessi tími, og næstu 
vikur fram á sumar, er aðalbókun-
artími ársins í ferðamannaiðnaðin-
um þannig að þetta er gríðarlega 
alvarlegt mál,“ segir Erna. 

Matthías Imsland, forstjóri 
Iceland Express, sagði stöðuna 
slæma í kvöldfréttum Stöðvar 2 í 
gærkvöld. Hann segir sölu á flug-
ferðum aðeins vera um fjórðung 
af því sem var fyrir gos og stuðla 
þurfi að mikilli landkynningu til 
að ekki verði algert hrun í ferða-
þjónustunni. 

Matthías segir jafnframt að 
stefnt hafi í að komandi sumar 
yrði mesta ferðamannasumar í 
manna minnum. Miðað við söluna 
verði það hins vegar aðeins svip-
ur hjá sjón. 

Erna segir mikilvægt að allir 
leggist á eitt við að koma réttum 
upplýsingum á framfæri til að 
ferðaþjónustan falli ekki á tíma. 
Mikil bjartsýni ríkti í ferðageir-
anum fyrir nokkrum vikum þegar 

allt stefndi í að ferðamenn myndu 
streyma til landsins.    

„Það þurfa allir að taka til hend-

inni og hjálpast að við þetta verk-
efni sem fram undan er,“ segir 
Erna. juliam@frettabladid.is

Salan aðeins svipur 
hjá sjón eftir gosið
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, segir bókanir hjá félaginu aðeins 
fjórðung af því sem var fyrir eldgosið í Eyjafjallajökli. Erna Hauksdóttir hjá 
Samtökum ferðaþjónustunnar segir brýnt að ferðaþjónustan falli ekki á tíma.  

HRÆÐSLA ERLENDIS  Útlendingar veigra sér við að panta flug til Íslands eftir að gosið 
í Eyjafjallajökli komst í heimsfréttirnar. 

SAMGÖNGUR Vonast er til að sú breyting verði 
á dreifingu ösku frá Eyjafjallajökli að hægt 
verði að taka innanlandsflug upp að nýju í 
dag. Innanlandsflugið lá niðri um helgina.

Iceland Express stefnir að flugi til og frá 
Keflavíkurflugvelli í dag að sögn Kristínar 
Þorsteinsdóttur, upplýsingafulltrúa félags-
ins. Guðjón Arngrímsson, upplýsingafullr-
úi Icelandair, segir flugfélagið gera ráð fyrir 
að allt flug félagsins til og frá landinu færi 
því um Akureyri í dag og á morgun. Öll flug 
Icealandair eru til Glasgow og þaðan er flogið 
áfram á aðra áfangastaði.

Bæði félögin flugu til og frá Akureyri í 
gær. Iceland Express flaug til London og 
Kaupmannahafnar og stóð til að freista þess 

að láta þær vélar lenda í Keflavík þegar þær 
sneru aftur til landsins í gærkvöld. Það gekk 
hins vegar ekki upp og vélunum var stefnt til 
Akureyrar.

Öll flug Icelandair eru hins vegar til 
Glasgow og þaðan er flogið áfram á aðra 
áfangastaði.

Kristín Þorsteinsdóttir sagði í gær að Ice-
land Express ætlaði að reyna að fljúga frá 
Keflavík til London, Kaupmannahafnar, Berl-
ínar og Brussel enda væri gott útlit fyrir að 
hægt yrði að opna fyrir flug frá Keflavík.

Sem fyrr eru farþegar beðnir um að fylgj-
ast náið með vefsíðum flugfélaganna og texta-
varpinu vegna hugsanlegra breytinga á flug-
áætlunum.  - gar

Icelandair flýgur áfram til og frá Akureyri en Iceland Express reynir við flug um Keflavíkurflugvöll:

Stefnt að innanlandsflugi eftir helgarhlé

KEFALVÍKURFLUGVÖLLUR Iceland Express hyggst reyna 
að fljúga um Keflavíkurflugvöll í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BANDARÍKIN, AP George W. Bush, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseti, 
sendir næsta haust frá sér sjálfs-
ævisögulega bók, þar sem hann 
skýrir frá tildrögum og forsend-
um umdeildra ákvarðana sem 
hann tók á forsetaferli sínum.

Meðal annars verður fjall-
að um atburðina í kringum 11. 
september 2001, forsetakosning-
arnar árið 2000 og persónulegri 
mál, svo sem tengsl hans við fjöl-
skyldu sína og ákvörðun hans um 
að hætta að drekka.

Bókin á að heita „Decision 
Points“ og kemur út 9. nóvember.
 - gb

Bush gefur út bók:

Ákvarðanir for-
seta útskýrðar

SPURNING DAGSINS

Sígild ævintýri
ásamt geisladiski

í hverjum mánuði.

Fyrsta bókin
á aðeins
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Skráðu þig á: klubbhusid.is
eða í síma 528-2000
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Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. 

Þú færð
iPhone og
iPod Touch
hjá Nova!

2.000kr. notkun á mánuði í 18 mán. fylgir!Gildir ekki með staðgreiðslu.

Afborgun: 9.900 kr. á mán. í 18 mán.
og 2.000 kr. notkun á mán. í 18 mán. fylgir!

Staðgreitt: 146.900 kr.
Innifalin notkun fylgir ekki staðgreiðsluverði. 

9.900 kr.
iPhone 3GS

/mán.
Afborgun: 3.900 kr. á mán. í 12 mán.
Breyttu iPod Touch í síma með Skype
– tengist netinu þráðlaust (WiFi)

Staðgreitt: 46.800 kr.

3.900 kr.
iPod Touch

/mán.

Netið
í símann
0 kr. í áskrift150 MB/mán. 20 kr. í frelsi5 MB/dag

Nú getur þú hringt Skype símtal í alla sem þú þekkir hérlendis og erlendis 
úr Nova farsíma. Margir Íslendingar nota síma og spjall þjónustu Skype 
yfir netið og því eru væntanlega margir sem fagna því að geta fengið 
Skype í farsímann.
 

Í dag er Skype þjónustan aðgengileg í völdum farsímum frá Nokia auk þess sem Skype hefur slegið 
í gegn hjá iPhone 3GS og iPod Touch eigendum.

Nánari upplýsingar fyrir Nokia farsíma, sjá OVI store eða www.skype.com og fyrir iPhone 3GS (WiFi) 
og iPod Touch (WiFi), sjá App Store eða www.skype.com til að fá Skype í farsímann!

0kr.
Nova
í Nova!
1.000 mín. og 500 

SMS/MMS á mán.
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TAÍLAND Rauðstakkar í Taílandi 
bjuggu sig í gær undir átök við 
lögreglu og her, eftir að Abhisit 
Vejajiva forsætisráðherra hafði 
hafnað sáttaboði þeirra, sem fólst 
í því að mótmælum yrði hætt ef 
þing landsins yrði leyst upp.

Mótmælend-
urnir höfðu lagt 
undir sig eina 
götu í Bang-
kok og hafst 
þar við í 23 
daga. Búist var 
við að stjórn-
völd myndu láta 
sverfa í stál til 
að rýma göt-
una.

Til harðra átaka kom í götunni 
á fimmtudag og lét þá að minnsta 
kosti einn maður lét lífið, en 10. 
apríl höfðu 25 manns látist þegar 
herinn reyndi að rýma búðir sem 
mótmælendur hafa komið sér þar 
upp.

„Rauðstakkarnir eru lýðræð-
ishreyfing fyrst og fremst, þótt 
margir þeirra séu stuðningsmenn 
Thaksins, fyrrverandi forsætis-
ráðherra,“ segir Viktor Sveinsson, 
sem býr í Taílandi og rekur þar 
ferðaskrifstofuna Óríental. „Þeir 
krefjast þess að núverandi stjórn, 
sem óneitanlega situr í skugga 
valdaráns hersins, fari frá völd-
um.“

Thaksin Shinavatra hlaut yfir-
burða kosningu árið 2001 en var 
hrakinn frá völdum haustið 2006 
eftir langvarandi mótmæli gul-
stakka. Allar götur síðan hafa svo-
nefndir rauðstakkar og gulstakkar 

skipst á um að standa fyrir mót-
mælum í landinu gegn stjórnvöld-
um, allt eftir því hvort forsætis-
ráðherrann hefur verið hliðhollur 
Thaksin eða ekki.

„Gulstakkarnir eru hins vegar 
konungssinnar númer eitt, tvö 
og þrjú,“ segir Viktor, sem fylg-
ist vel með gangi mála í Bangkok 
þótt hann búi í Hua Sin, strandbæ 
um 200 kílómetrum suður af höf-
uðborginni.

Konungssinnar voru frá upp-
hafi ósáttir við Thaksin, enda 
kom hann ekki úr röðum valda-

klíkunnar í kringum konunginn 
eins og fyrri forsætisráðherrar 
höfðu gert.

„Annars verður nú að segja 
að pólitíkin í Taílandi ristir ekk-
ert ofboðslega djúpt. Stemningin 
skiptir oft öllu máli og fólk klæðir 
sig upp í afgerandi litum eftir því 
með hverjum það er í liði,“ segir 
Viktor.

„Síðan bíða allir eftir því hvað 
herinn gerir, en hann hefur gert 
valdarán sautján eða átján sinnum 
síðan landið hætti að vera hreint 
konungsríki.“  gudsteinn@frettabladid.is

Rauðstakkar búa 
sig undir ný átök
Forsætisráðherra Taílands hafnar enn kröfum rauðklæddra mótmælenda um 
afsögn. Viktor Sveinsson, sem er búsettur í Taílandi, segir fólk bíða aðgerða hers-
ins sem hafi oftsinnis gert valdarán eftir að landið hætti að vera konungsríki. 

STEMNING Í BANGKOK Mótmælandi hallar sér með skjöld sinn og prik innan seiling-
ar. NORDICPHOTOS/AFP

VIKTOR SVEINSSON

Forseti endurkjörinn
Heinz Fischer var í gær endurkjörinn 
forseti Austurríkis með nærri 80 
prósent atkvæða. Næsta kjörtímabil 
verður sex ár.

AUSTURRÍKI

LÖGREGLUMÁL Efnahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra rannsakar nú 
málefni Eignarhaldsfélags Sam-
vinnutrygginga og Fjárfesting-
arfélagsins Giftar ehf. og með-
ferð stjórnarmanna á fjármunum 
félaga. Að sögn Björns Hafþórs 
Guðmundssonar, sveitarstjóra 
Djúpavogs, er óljóst hversu miklu 
fé sveitarfélögin töpuðu í þess-
um félögum en það má áætla með 
með samanburði að Djúpivogur 
hafi orðið af 80 milljónum króna 
og Vopnafjörður um 120 milljón-
um.  - gar

Kæra tveggja sveitarfélaga:

Lögreglan 
rannsakar Gift

GRIKKLAND, AP Gríska stjórnin þarf 
að fá fjárhagsaðstoð frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og Evrópuríkj-
um ekki síðar en 19. maí, en þá eru 
á gjalddaga afborganir af lánum 
upp á samtals 11,3 milljónir dala.

„Við treystum því öll að þetta 
verði gert tímanlega svo við getum 
haldið áfram að fjármagna opin-
berar skuldir Grikklands án nokk-
urra vandkvæða,“ sagði George 
Papaconstaninou fjármálaráðherra 
á blaðamannafundi í Washington í 
gær, en þangað hafði hann komið 
í tengslum við ársfundi AGS og 
Alþjóðabankans.

Hann sagði að Grikkir hefðu ekki 
í hyggju að láta lánin gjaldfalla og 
borga minna en þeim ber.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
samdi við Evrópuríki um sameig-
inlega aðstoð til Grikklands, sem á 
að hjálpa landinu að komast í gegn-
um mestu erfiðleikana, sem stafa 
af gríðarlegri skuldasöfnun stjórn-
valda undanfarin ár.

Bæði Evrópusambandið og AGS 
gera strangar kröfur til Grikkja 
um að koma fjármálum ríkisins í 
lag, en fjöldamótmæli hafa verið 
nær daglegur viðburður í Grikk-
landi vikum saman vegna aðhalds-
aðgerða stjórnvalda, sem bitna illa 
á grískum almenningi.

 - gb

Grikkland þarf nauðsynlega að fá fjárhagsaðstoð innan fjögurra vikna:

Bíða láns í kappi við tímann

GEORGE PAPACONSTANIONOU Fjármála-
ráðherra Grikkja að loknum blaða-
mannafundi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UNGVERJALAND, AP „Við getum 
lofað því að við munum reyna að 
standa undir þessu trausti,“ sagði 
Lajos Kosa, einn forystumanna 
hægri- og miðjuflokksins Fidesz, 
sem tryggði sér meira en tvo 
þriðju þingsæta í seinni umferð 
þingkosninga í Ungverjalandi í 
gær.

Viktor Orban, leiðtogi flokks-
ins, verður forsætisráðherra, en 
Sósíalistaflokkurinn, sem hefur 
farið með stjórn landsins undan-
farin átta ár, beið afhroð. - gb

Ungverjar kjósa til þings:

Viktor Orban 
aftur til valda

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkratryggingar 
Íslands hafa sagt upp samningi 
við sjálfstætt starfandi heimilis-
lækna frá og með næstu áramót-
um, í því miði að lækka kostnað í 
heilbrigðiskerfinu. Samningarn-
ir runnu út um síðustu áramót en 
voru framlengdir um eitt ár. Nú 
hefur sú ákvörðun verið tekin að 
segja samningunum upp. 

Vilja lækka kostnað: 

Heimilislæknar 
samningslausir

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  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 227,9324
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,23  128,85

 197,07  198,03

 170,62  171,58

 22,924  23,058

 21,639  21,767

 17,781  17,885

 1,3717  1,3797

 193,96  195,12

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Nýr Nicorette plástur 
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær 

Nýtt!

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því 
að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt. Nota má 
forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur 
er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja 
leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir 
nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með 
barn á brjósti  skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ.

Nicorette Invisi 25 mg 
Er að hærri styrkleika en fyrri 
forðaplástrar frá Nicorette

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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HLÝNAR HÆGT   Í 
dag verður hiti um 
frostmark á norð-
austurhluta lands-
ins en næstu daga 
má búast við að 
hitinn fari hægt og 
sígandi upp á við. 
Á miðvikudaginn 
snýst í norðaust-
lægar áttir, þá léttir 
heldur til suðvest-
anlands en þykknar 
upp annars staðar.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

BRETLAND, AP Utanríkisráðuneyti 
Bretlands hefur sent Benedikt 
sextánda páfa afsökunarbréf 
eftir að minnisblað úr ráðu-

neytinu, sem 
ekki var ætlað 
til birtingar, 
komst í fjöl-
miðla.

Þar eru emb-
ættismenn 
ráðuneytis-
ins að gantast 
með að páfinn 
gæti til dæmis 

opnað fóstureyðingarstofu, gift 
samkynhneigt par eða kynnt nýja 
smokkategund þegar hann kemur 
í fjögurra daga heimsókn til Bret-
lands í september.

Ráðuneytið fordæmir skjal-
ið og segir það merki um slæma 
dómgreind, kjánaskap og virð-
ingarleysi. Einn starfsmaður 
ráðuneytisins hefur verið settur í 
önnur verkefni. - gb

Ráðuneyti biðst afsökunar:

Embættismenn 
gengu of langt

BENEDIKT PÁFI REYKJANESBÆR „Það er mikilvægt 
að gefa börnum færi á návist við 
dýrin, sérlega ungviðið. Þetta er 
einn af þeim þáttum sem mun 
framvegis gera lífið litríkara hér 
í Reykjanesbæ,“ sagði Árni Sig-
fússon, bæjarstjóri Reykjanes-
bæjar, þegar lítill húsdýragarður 
var opnaður í Víkingaheimum í 
Innri-Njarðvík á laugardag. 

Kálfar, lömb, kiðlingar, land-
námshænur, geitur og kanínur 
voru meðal þeirra dýra sem hægt 
var að skoða í garðinum. 

Garðurinn var opnaður í tilefni 
Barnahátíðar í Reykjanesbæ en 
verður framvegis opinn yfir sum-
armánuðina.  - jma

Dýragarður í Reykjanesbæ:

Landnámsdýr 
gleðja börnin

BÖRNIN HRIFIN Kiðlingar vöktu mikla 
lukku við opnun dýragarðsins.



Hótel og gistiheimili!
Allsherjarlausnir! Er allt klárt fyrir sumarið

Faxafeni 5, Reykjavik • Sími 588 8477 • Fax 588 8475 • hotelvorur@hotelvorur.is
Radix heildverslun

Settu þig í samband við okkur í síma 588 8477.
Óskaðu eftir bækling eða tilboði hjá hotelvorur@hotelvorur.is
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Ingigerður Guðmundsdóttir
löggiltur sjúkraþjálfari

Eva-Marie Björnsson
löggiltur sjúkraþjálfari

Steinunn Sæmundsdóttir
löggiltur sjúkraþjálfari

Við höfum tekið til starfa! 
Tímapantanir í síma 5677455

„Þau eru ekkert að gefast upp,“ segir 
Pálmi Jóhannsson, tengdasonur hjónanna 
á Seljavöllum undir Eyjafjöllum, sem er 
ein þeirra jarða sem hvað mest hefur orðið 
fyrir barðinu á öskufalli frá Eyjafjalla-
jökli.

Fjöldi jeppamanna úr Ferðaklúbbnum 
4x4 var mættur að Seljavöllum um miðjan 
morgun í gær til að aðstoða heimilisfólkið 
við að hreinsa ösku úr garðinum við húsið 
og þar um kring. Við Seljavallalaug var 
mannskapur frá Rauða krossinum í sömu 

erindagjörðum. Af nógu var að taka og er 
enn. Sjálfboðaliðar úr ýmsum áttum létu 
til sín taka á þeim bæjum sem verst urðu 
úti. Auk félaga úr Rauða krossinum og 
jeppaklúbbnum 4x4 sem áður eru nefndir 
voru liðsmenn björgunarsveita og slökkvi-
liðsmenn við störf.

Pálmi segir hreinsunarstarfinu verða 
haldið áfram í einni eða annarri mynd. 
Von sé á tækjabíl frá sveitarfélaginu til 
að sópa betur upp í kringum bæinn. Stóra 
spurningin snúist nú um það hvaða áhrif 

askan hefur á ræktarlandið.
„Það verður gaman að sjá hvað gerist ef 

það rignir svolítið hressilega, hvort askan 
fer ofan í jarðveginn eða verði að steypu. 
Það er erfitt að segja hvað verður en lík-
legast verður að plægja það. En það verður 
þá varla mikil grasræktun í sumar,“ segir 
Pálmi sem þó bendir á að tún Seljavalla 
neðan þjóðvegar hafi sloppið miklu betur 
frá öskufallinu sem hafi verið margfalt 
meira upp í dal þar sem bærinn stendur. 
„Það fóru jarðfræðingar hérna upp á heiði 

og sögðu að gras væri strax farið að koma 
upp úr öskunni þar.“

Á Seljavöllum búa hjónin Grétar Óskars-
son og Vigdís Jónsdóttir. Þau stunda fyrst 
og fremst kúabúskap. Við komum bara 
hérna að kíkja á þau og létta þeim lund-
ina,“ útskýrir Pálmi sem aðspurður kveð-
ur kýrnar á Seljavöllum allar á fjósi. „Þær 
eru bara slakar en það verður að koma 
í ljós hvernig haginn tekur við sér. Það 
gæti þurft að hafa skepnurnar inni fram á 
sumar.“    gar@frettabladid.is

Rísa úr öskunni undir Eyjafjöllum
Yfir eitt hundrað sjálfboðaliðar tóku þátt í að hreinsa ösku frá bæjum undir Eyjafjöllum í gær. Jeppamenn, björgunarsveitarfélagar og 
liðsmenn Rauða krossins voru þar á meðal. Það verður ekki gefist upp, segir Pálmi Jóhannsson, tengdasonur hjónanna á Seljavöllum.

BURT MEÐ ÖSKUNA Slökkviliðsmenn spúluðu þetta hús sem 
stendur við afleggjarann að Seljavöllum.

Á ÞORVALDSEYRI Búskap hefur verið slegið á frest á Þor-
valds eyri en hreinsunarstarfið hélt þar áfram í gær.

VIÐ SELJALAUG Fólk frá Rauða krossinum þreif af krafti í kringum sundlaugina.
GRÉTAR ÓSKARSSON OG JÓHANNA VIGDÍS PÁLMADÓTTIR Bóndinn á Seljavöllum leiðir dótturdóttur sína gegnum öskusvart bæj-
arhlaðið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GOS Í EYJAFJALLAJÖKLI

Ekkert sást til 
gosmökksins úr 
Eyjafjallajökli í 
gærdag, hvorki 
ofan né neðan frá, 
að sögn sérfræð-
inga Veðurstof-
unnar og Jarð-
vísindastofnunar 
Háskóla Íslands.
 Mökkurinn var 
hulinn skýjum 
en samkvæmt 
mælum Veðurstof-
unnar er gosóró-
inn svipaður og 
verið hefur undan-
farna daga og engin merki um að gosi sé að ljúka þótt umfang gos-
mökksins hafi undanfarna daga farið dvínandi.

Hraun rennur í vesturátt og bræðir jökulinn en ekki er talin 
hætta á flóðum þar sem vatnið nær ekki að safnast saman heldur 
streymir sífellt áfram eftir árfarvegum. Líklegt er talið að hraun-
streymi hafi hafist á hádegi á miðvikudag og því til viðmiðunar er 
tekið vatnsrennsli niður Gígjökul sem varð þá samfleytt og gufu-
myndun sást eftir hádegi þann dag við norðurjaðar sigketils.  - jma

Hraunið rennur í vesturátt en ekki hætta á flóðum:

Gosóróinn svipaður 
og undanfarna daga

GOSMÖKKUR HULINN SKÝJUM Ekkert sást til gosmökks-
ins úr Eyjafjallajökli í gærdag. MYND/MAGNÚS TUMI

Mánudagur 26. apríl: Suðaust-
anstrekkingur og dálítil rigning á 
Suður- og Vesturlandi. Gosaska 
berst til vesturs og norðvesturs frá 
eldstöðinni en úrkoman dregur úr 
öskumistri.

Þriðjudagur 27. apríl: Austlæg 
átt. Líklega öskumistur yfir Suður- 
og Suðvesturlandi.

Miðvikudagur 28. og 
fimmtudagur 29. apríl: Norð-
austanátt og öskumistur berst 
einkum í suðvestur af eldstöðinni.

Öskuspá

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Rent A Prent er umhverfisvæn og hagkvæm prentlausn sem dregur úr pappírsnotkun, lækkar 
rekstrarkostnað og eykur öryggi.

Skyggnir útvegar prentara, rekstrarvörur og sér um innleiðingu og viðhald. Því er hvorki 
fjárhagsleg skuldbinding á vélbúnaði né rekstrarvöru heldur greiðir þú aðeins fyrir hvert 
prentað eintak.

Með aðgangsstýrðum prenturum er komið í veg fyrir að gögn liggi á glámbekk um leið og dregið 
er úr óþarfa pappírsnotkun.

Hafðu samband við söluráðgjafa Skyggnis til að fá frekari upplýsingar um Rent A Prent. 
Síminn er 516 1000 og netfangið: sala@skyggnir.is 

Upplýsingatækni og samskiptalausnir

Rent A Prent – Umhverfisvæn lausn frá Skyggni

Lækkaðu prentkostnaðinn

25% lækkun prentkostnaðar

Enginn stofnkostnaður

Aukið öryggi
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Skattskrár vegna álagningar 2009 sem og 
virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins 2008 
verða lagðar fram 26. apríl 2010

Skrárnar, sem sýna álagða skatta á gjaldendur í hverju sveitarfélagi, 
liggja frammi á skattstofum eða á sérstaklega auglýstum stöðum 
í hverju sveitarfélagi dagana 26. apríl til 7. maí 2010 að báðum 
dögum meðtöldum.

Framlagning skattskrár er samkvæmt  ákvæðum 2. mgr. 98. gr. laga 
nr. 90/2003 og 46. gr. laga nr. 50/1988. 

26. apríl 2010

Skúli Eggert Þórðarson
ríkisskattstjóri

50 kassar

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

1. Hver er leiðtogi frjálsyndra 
demókrata á Bretlandi?

2. Eiður Smári Guðjohnsen lék 
með Tottenham gegn Manchest-
er United á laugardag. Hversu 
marga leiki hefur Eiður leikið í 
ensku úrvalsdeildinni?

3. Hver leikstýrir Íslandsklukk-
unni í Þjóðleikhúsinu?

SVÖR Á SÍÐU 26

UMHVERFISMÁL Umhverfisráðherra veitti þrjár við-
urkenningar fyrir störf á sviði umhverfismála á 
degi umhverfisins í gær. Sigrún Helgadóttir hlaut 
náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar Brattholt, 
sem veitt var í fyrsta skipti. Verðlaunin hlaut Sig-
rún meðal annars fyrir það að miðla umhverfis-
fræðslu til barna og ungmenna, með námsefni og 
verkefnastjórn Grænafánaverkefnisins á árunum 
2000-2008. 

Þá fékk prentsmiðjan Oddi afhenta umhverf-
isviðurkenninguna Kuðunginn fyrir framlag sitt 
til umhverfismála og nemendur Hvolsskóla voru 
útnefndir varðliðar umhverfisins, sem er verkefna-
samkeppni í umhverfisvernd. 

 - jma

Umhverfisráðherra veitti þrjár viðurkenningar á degi umhverfisins:

Krakkarnir í Hvolsskóla heiðraðir

VARÐLIÐAR UMHVERFISINS Svandís Svavarsdóttir ásamt nem-
endum úr 10. bekk Hvolsskóla sem útnefndir voru varðliðar 
umhverfisins á degi umhverfisins. 

EFNAHAGSMÁL Gylfi Magnús-
son, efnahags- og viðskipta-
ráðherra, væntir þess að fleiri 
matsfyrirtæki muni fylgja í 
kjölfar Moody’s sem á föstudag 
breytti lánshæfismati ríkisjóðs 
úr neikvæðum í stöðugar.

Gylfi á von á að fá svipaðar 
fréttir á næstu mánuðum frá 
Fitch og Standard og Poor‘s 
og það muni skila sér smám 
saman í betra lánshæfismati. 
„Vð sjáum þá líka væntanlega 
þetta skuldatryggingaálag 
lækka. 

Moody‘s breytir lánshæfismati: 

Líklegt að fleiri 
fylgi í kjölfarið

ÍRAK, AP Al Kaída-samtökin í Írak 
hafa staðfest að tveir helstu leið-
togar þeirra 
hafi fallið í árás 
bandarískra 
og íraskra her-
manna um síð-
ustu helgi.

Samtök-
in segjast þó 
ætla að halda 
ótrauð áfram 
baráttunni: 
„Stríðið er enn í gangi, og úrslit-
in verða hinum trúhreinu í hag,“ 
segir í  yfirlýsingu sem birt var 
á vefnum. Leiðtogar Íraksdeild-
ar samtakanna, þeir Abu Omar al 
Baghdadi og Abu Ayyub al Masri, 
létu lífið þegar árás var gerð á 
hús skammt frá Tikrit skammt 
norður af Bagdad. - gb

Íraksdeild Al Kaída:

Staðfestir lát 
leiðtoga sinna

NOURI AL MALIKI

RANNSÓKNARSKÝRSLA Þrátt fyrir að 
rannsóknarnefnd Alþingis setji 
fram mikið af upplýsingum um 
vafasama viðskiptahætti aðaleig-
enda bankanna og eignarhalds-
félaga þeirra lagði nefndin litla 
áherslu á að taka skýrslur af þess-
um sömu aðilum. Þó var áhersla 
lögð á að ræða við þá um samskipti 
þeirra við stjórnvöld þar sem störf 
stjórnvalda voru í brennidepli 
nefndarinnar.

Viðmælendur Fréttablaðsins 
meðal lögmanna segja að skýr-
ingarinnar á þessu sé að leita í 14. 
grein laga um störf rannsóknar-
nefndarinnar. Þar segir: „Ekki er 
heimilt að nota upplýsingar sem 
einstaklingur hefur veitt nefndinni 
sem sönnunargagn í sakamáli sem 
höfðað er gegn honum.“ 

Ítarlegar skýrslutökur hjá nefnd-
inni hefðu þess vegna getað vald-
ið sakarspjöllum og getað dregið 
úr líkum á að þessir aðilar fengju 
refsidóma. Slíkar skýrslur hefðu 
aðeins flækt réttarstöðuna, þrengt 

möguleika sérstaks saksóknara og 
auðveldað lögmönnum sakborn-
inga að halda gögnum og upplýs-
ingum utan við dómsalinn.

Sem dæmi er nefnt að í yfir-
heyrslu sinni yfir Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni, aðaleiganda Glitn-
is, virðist nefndin eingöngu hafa 
spurt um aðdraganda þess að 
ríkið yfirtók hlutabréf í Glitni. 
Ekki virðist hafa verið spurt um 
viðskipti sem Jón Ásgeir tók þátt 
í, aðeins þessi samskipti hans við 
stjórnvöld í aðdraganda yfirtök-
unnar. Störf stjórnvalda voru enda 
í brennidepli nefndarinnar og nið-
urstaðan varð sú að þau hefðu van-
rækt starfsskyldur sínar. 

Markmið nefndarinnar var að 
afla gagna svo að Alþingi gæti 
ákveðið hvort tilefni væri til frek-
ari aðgerða gegn stjórnvöldum; 
ráðherrum og embættismönnum. 
Lögreglurannsóknir og saksókn 
yfir viðskiptamönnum voru annað 
mál, á könnu sérstaks saksóknara.  
 peturg@frettabladid.is

Forðuðust að 
spilla sök
Rannsóknarnefnd Alþingis þurfti að gæta þess að 
spilla ekki fyrir möguleikum sérstaks saksóknara á 
að höfða refsimál gegn aðilum úr viðskiptalífinu.

NEFNDIN „Varla þarf að ræða það að Jón Ásgeir Jóhannesson, Björgólfur Guð-
mundsson og Bakkavararbræðurnir [Ágúst og Lýður Guðmundssynir] réðu ekki við 
eignarhald á bönkunum. Sjálfir voru þeir í fararbroddi við hömlulausa þenslu útlána 
sem felldu bankana,“ segir í 8. kafla skýrslu rannsóknarnefndar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RANNSÓKNARSKÝRSLA Mikilvægar 
vísbendingar um umfangsmikla 
refsiverða háttsemi í rekstri 
fjármálastofnana og tengdra 
aðila er að finna í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis. Þetta 
er meðal þess sem fram kom í 
erindi Sigurðar Tómasar Magn-
ússonar, prófessors við Háskól-
ann í Reykjavík, á ráðstefnu um 
rannsóknarskýrsluna sem fram 
fór um helgina og haldin var í 
samstarfi Háskólans í Reykjavík, 
Háskólans á Akureyri og Háskól-
ans á Bifröst. 

Sigurður Tómas tók fram að 
skýrslan hefði þó ekki að geyma 
sönnunargögn sem myndu duga 
til sakfellingar fyrir dómi. 
Skýrslan gæti á hinn bóginn 
hjálpað til við öflun sönnunar-
gagna.

 - jhh

Ráðstefna um skýrsluna:

Dæmi um refsi-
verða háttsemi

STJÓRNMÁL Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknar-
flokksins, sagði á mið-
stjórnarfundi flokksins 
á laugardag að Fram-
sóknarflokkurinn hefði 
átt að „sporna við geggj-
uninni“ í aðdraganda 
bankahrunsins.

„Fyrir andvaraleysi 
og mistök flokksins má 
biðjast margfaldlega 
afsökunar,“ sagði for-
maðurinn sem kvað Framsókn-
arflokkinn bera „ábyrgð fyrir að 
hafa ekki gagnrýnt vöxt fjármála-
kerfisins og ekki komið auga á að 
græðgin og taumleysið var að fara 
gjörsamlega úr böndunum“.

Sigmundur Davíð sagði fram-
sóknarmenn hafa átt von á því 

að vera umfjöllunar-
efni í skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis en 
að þeir hafi fyrir löngu 
hafið sitt eigið upp-
gjör, meðal annars með 
mannabreytingum og 
nýrri stefnumótun.

„Reyndar kvað svo 
rammt að sjálfsgagnrýn-
inni í flokknum að niður-
staða skýrslunnar virkar 
nánast léttvæg í saman-
burði. Hin raunverulega 

uppreisn æru flokksins er hins 
vegar fólgin í því að flokkurinn 
skyldi fyrstur viðurkenna afdrátt-
arlaust að hann ætti hlut í því sem 
fór úrskeiðis og grípa til ráðstaf-
ana að eigin frumkvæði,“ sagði 
formaður Framsóknarflokksins í 
ræðu sinni.   - gar

Formaður sagði Framsóknarflokkinn andvaralausan:

Má biðja afsökunar

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

VEISTU SVARIÐ?



Sumarið er
komið í umferð

Sumardekkin færðu hjá okkur!

Bílabúð Benna - Tangarhöfða 8 - Reykjavík  - S: 590 2000 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - S: 561 4110 / Nesdekk - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - S: 420 3333

Reykjanesbæ

Reykjavík

Vaxtalaus lán frá Visa og 
Mastercard í allt að 12 mánuði 

TOYO TIRES: 

Hágæða japönsk 

dekk sem slegið 

hafa í gegn á Íslandi! BFGoodrich:

Hágæða jeppadekk

Ódýr gæðadekk! 
Verð frá kr. 7.990 stk.
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Það er ein af niðurstöðum 
rannsóknarnefndar Alþing-
is að alvarlegir veikleikar 
hafi verið í íslenskri stjórn-
sýslu og stjórnsiðir hafi 
verið óvandaðir í aðdrag-
anda bankahrunsins. Vinnu-
hópur um siðferði og starfs-
hætti fjallar sérstaklega um 
þetta atriði og greinir vand-
ann niður af nákvæmni.

Árið 2006 setti Alþingi á fót nefnd 
sem átti að vera vettvangur upp-
lýsingaöflunar og skoðanaskipta 
varðandi fjármálalífið. Átti þessi 
hópur að vera í fararbroddi ef 
blikur væru á lofti og koma með 
tillögur. Hópurinn var samansett-
ur af fulltrúum frá Fjármálaeft-
irlitinu (FME), Seðlabankanum 
(SÍ) auk þriggja ráðuneytisstjóra 
frá forsætis-, viðskipta- og fjár-
málaráðuneytinu. Samráðshópur-
inn brást þessu hlutverki sínu og 
er lýsandi dæmi um galla innan 
stjórnsýslunnar, segir í greiningu 
hópsins. 

Skortur á frumkvæði og ábyrgð
Fjölmargir þeirra sem komu fyrir 
rannsóknarnefndina lýsa því að 
stjórnvöld töldu sig skorta vald-
heimildir til að taka hart á bönk-
unum. 

Í raun bendir hver á annan. Geir 
H. Haarde, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, sagði fyrir nefndinni að 
samráðshópurinn hafi aldrei kall-
að eftir ákvörðunum frá stjórn-

völdum, enda „ekkert þarna í valdi 
stjórnvalda að mínum dómi“, eins 
og Geir orðaði það. Hann sagði 
að FME hefði skort lagaheimild-
ir til að grípa inn í starfsemi fjár-
málafyrirtækja og það hafi verið 
á könnu viðskiptaráðuneytisins 

að bæta úr því. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, fyrrverandi utanrík-
isráðherra, hafði svarað því til í 
sjónvarpsviðtali að hún væri bara 
stjórnmálamaður og þeir yrðu að 
reiða sig á eftirlitsaðilana. Hún 
vildi meina að SÍ hefði frum-

kvæðisskyldu gagnvart stjórn-
völdum um styrkingu bankakerf-
isins. Davíð Oddsson sagði hvergi 
minnst á SÍ í lögum um fjármála-
fyrirtæki og benti á FME. For-
stjóri FME sagði hins vegar fyrir 
nefndinni að ekkert hefði komið 
frá stjórnvöldum um „eftir hvaða 
aðferðum ætti að vinna“.

Þessa hringekju skýra nefnd-
armenn að hluta með þeirri stað-
reynd að málefni bankanna voru 
sáralítið rædd á ríkisstjórnar-
fundum, eins og oddvitar stjórnar-
flokkanna og Björgvin G. Sigurðs-
son viðskiptaráðherra vitnuðu öll 
um fyrir nefndinni.

Sjálfstæði/ofríki
Einn er sá þáttur sem vinnuhóp-
urinn telur að rannsaka verði sér-
staklega, enda sé um alvarlega 
misfellu í stjórnsýslunni að ræða. 
Embættismenn, sem ekki vildu 
koma fram undir nafni, lýsa því 
að ráðherrar kæri sig lítið um 
faglegt sjálfstæði innan stjórn-
sýslunnar og þeir líti jafnan á 
stofnanir sem undir þá heyra sem 
framlengingu af ráðuneytinu „og 
vilji að embættismenn og starfs-
menn stofnana lúti pólitísku valdi 
sínu“.

Eins kemur fram í skrifum 
vinnuhóps um siðferði og starfs-
reglur að sumir embættismenn 
hafi sérkennilega mikið sjálfstæði 
gagnvart stjórnmálamönnum og 
framganga þeirra einkennist af 
ofríki. Stjórnsýslan, eins og hún 
birtist nefndinni, einkennist oft 
á tíðum af því að vera pólitískur 
vettvangur þar sem keppt er um 
áhrif.

Það gangi hins vegar þvert á þá 
fagmennsku sem þar ætti að ráða 
ríkjum.

Pólitískar ráðningar
Eitt höfuðmein íslenskrar stjórn-
sýslu eru pólitískar ráðningar, að 
mati vinnuhópsins. Þar má finna 
ástæðuna fyrir ofríki embættis-
manna gagnvart stjórnmálamönn-
um sem fyrr var lýst. Ráðning 
Davíðs Oddssonar sem seðla-
bankastjóra er tekin sem dæmi 
um alvarlegar afleiðingar pólit-
ískra ráðninga í atburðarásinni 
fyrir fall bankanna.

Ljóst er að mikil tortryggni og 
vantraust var ríkjandi í stjórnkerf-
inu á þeim tíma sem taka þurfti 
afdrifaríkar ákvarðanir. Það varð 
þess valdandi að samskipti voru 
óeðlileg innan ríkisstjórnarinnar 
og milli hennar og lykilstofnana. 
Þetta torveldaði lykilmönnum að 
vinna sína vinnu með þeim hætti 
sem hægt var að ætlast til.

Skortur á fagmennsku

Nefndarmenn segja það ekki síst 
skera í augun hversu lítið var 
gert til að undirbúa ákvarðanir 
með nákvæmum upplýsingum um 
stöðu mála. Dæmi um slíkt er hin 
afdrifaríka ákvörðun um yfirtöku 
Glitnis án útreikninga eða mats á 
áhrifum slíkrar ákvörðunar á aðra 
banka. Vinnubrögðin innan stjórn-
sýslunnar kristallast í því að lítið 
sem engin gögn eru til um mikil-
væg mál, eins og Glitnisyfirtök-
una. Vantraustið á milli manna 
birtist í þessu atriði og óttinn við 
að viðkvæmar upplýsingar myndu 
leka út. Þessi skortur á skráningu 
og skjalafærslu dregur úr gagn-
sæi í stjórnkerfinu og hamlar þar 
með lýðræðislegum stjórnarhátt-
um. Ein skýring á slælegri gagna-
færslu kann að vera sú að stjórn-
mála- og embættismenn gera ekki 
ráð fyrir því að þurfa að gera grein 
fyrir ákvörðunum sínum síðar 
meir, segir í skýrslunni. Svo virð-
ist einnig að skortur á skriflegum 
gögnum tengist líka kunningja-
sambandi manna innan stjórnsýsl-
unnar. 

Óttinn við að valda áfalli
Skortur á fagmennsku og óform-
leg vinnubrögð telur nefndin lýsa 
óeðlilegri samstöðu á milli eftir-
litsaðila og þeirra sem ber að hafa 
eftirlit með. Vegna þessa varð til 
meðvirkni sem má skýra með því 
að allir voru hræddir um að ef hið 
sanna kæmi í ljós gæti það eitt og 
sér valdið falli bankanna. Enginn 
vildi bera ábyrgð á því og fyrir 
vikið myndaðist samtryggingará-
stand um að láta sem allt væri með 
felldu.

„Óttinn við að valda áfalli 
afhjúpar einkennilega stöðu innan 
íslenska stjórnkerfisins í aðdrag-
anda bankahrunsins. Annars vegar 
er óttinn til marks um það að menn 
viti hve alvarleg staðan er; hins 
vegar gerir hann það að verkum 
að menn veita ekki réttar upplýs-
ingar og stuðla þar með í raun að 
því að ástandið versnar“, segir í 
skýrslunni.

Þessi ótti við að valda áfalli segja 
nefndarmenn að hafi valdið „pólit-
ískri lömunarveiki“. Stjórnmála-
menn og embættismenn standa 
frammi fyrir bankakerfi sem leyft 
hafði verið að vaxa langt umfram 
getu stjórnvalda til að ráða við 
það. 

Kjarkleysi og skortur á frum-
kvæði einkenna viðbrögð þeirra 
sem mesta ábyrgð báru. Niðurstaða 
vinnuhópsins er að skýringa sé að 
hluta að leita í slæmri embættis-
færslu og vanþroskuðum stjórns-
iðum. Hins vegar liggi ábyrgðin á 
því hvernig haldið var á málum í 
stjórnkerfinu þó fyrst og síðast 
hjá oddvitum stjórnarflokkanna, 
helstu fagráðherrum og ráðuneyt-
isstjórum.  svavar@frettabladid.is

Alvarlegir veikleikar í stjórnsýslunni

GEIR OG INGIBJÖRG Í NÓVEMBER 2008 Óttinn við að valda áfalli olli „pólitískri lömunarveiki“ er meðal þess sem kemur fram í 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Kjarkleysi og skortur á frumkvæði hafi einkennt viðbrögð þeirra sem mesta ábyrgð báru.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

■ Efla þarf fagmennsku og 
stórbæta vinnubrögð innan 
stjórnsýslunnar, svo sem með 
vandaðri gagnafærslu og skýrari 
boðleiðum milli embættis-
manna og stjórnmálamanna. 

■ Stjórnmálamenn og embættis-
menn þurfa að setja sér siða-
reglur sem draga fram og skerpa 
þá ábyrgð og þær skyldur sem 
felast í störfum þeirra

■ Efla þarf þá hugsun meðal 
stjórnmálamanna að starf þeirra 
er öðru fremur þjónusta við 
almannaheill. 

■ Takmarka þarf pólitískar ráðn-
ingar innan stjórnsýslunnar við 
aðstoðarmenn ráðherra, eins og 
kveðið er á um í lögum. 

■ Skerpa þarf ákvæði um 
ráðherraábyrgð, svo sem með 
því að skýra upplýsingaskyldur 
ráðherra gagnvart Alþingi og 
ríkisstjórn. 

Stjórnsýsla - 
Lærdómar

FRÉTTASKÝRING: Xxxxxxx
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HALLDÓR

HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

SLÉTTAN STÍL
Sérhönnuð hárvörulína fyrir

Til að ná hárinu sléttu og glansandi
ver hárið gegn hita

Nú er sumarið formlega gengið í garð 
þótt kalt sé enn á Íslandi. Ýmislegt 

bendir til þess að bráðum komi betri tíð 
með blóm í haga og nýr ársreikningur 
Akureyrarbæjar, fyrir árið 2009, gefur 
sannarlega góð fyrirheit. Þar hefur orðið 
mikill viðsnúningur sem ber að þakka: 
Í stað tæplega 900 milljóna króna halla 
sem virtist blasa við í kjölfar banka-
hrunsins, er tekjuafgangur af rekstri 
Akureyrarbæjar og fyrirtækja í eigu 
hans rétt um 1.165 milljónir króna. Það 
munar um minna þegar árar eins og nú 
gerir.

Niðurstaðan er langt umfram vænting-
ar og er einkum fernt sem skýrir hana: 
Tekjur eru meiri en gert var ráð fyrir, 
rekstrarútgjöld eru minni, lífeyrisskuld-
binding vegna Lífeyrissjóðs starfsmanna 
Akureyrarbæjar lækkar og hagnaður 
varð af sölu Norðurorku á hlut sínum í 
Þeistareykjum. Salan á Þeistareykjum 
ehf. skýrir rúmlega helming þess árang-
urs sem náðist á árinu, þannig að þótt 
hún hefði ekki komið til, hefði engu að 
síður orðið afgangur af rekstrinum.

Fjárhagsáætlun ársins 2009 var gerð á 
miklum óvissutímum skömmu eftir fall 
íslensku bankanna. Ljóst var að rekstrar-

forsendur höfðu gjörbreyst til hins verra 
sem kallaði á aðhaldsaðgerðir af hálfu 
bæjaryfirvalda. Við þessari stöðu var 
brugðist með aðhaldi á öllum sviðum en 
á sama tíma var lögð áhersla á að verja 
eins og kostur var þá starfsemi sem hald-
ið er úti af hálfu sveitarfélagsins. 

Ég tel að þessar áherslur, ásamt pólit-
ískri samstöðu um verkefnið, hafi leitt 
til þess að góð sátt skapaðist um aðhalds-
aðgerðir bæjaryfirvalda. Stjórnendur og 
starfsmenn bæjarins eiga mikið lof skilið 
fyrir skilning og þátttöku í framkvæmd 
þeirra. Sömu sögu er að segja um alla 
þá aðila sem unnið hafa að samfélags-
verkefnum af ýmsu tagi með bæjarfé-
laginu. Þar lögðust allir á eitt og árangur 
þessa starfs birtist okkur nú svart á hvítu 
í lægri rekstrarkostnaði Akureyrarbæjar.

Akureyringar báru gæfu til að standa 
saman þegar þær fjárhagslegu náttúru-
hamfarir sem bankahrunið var dundu 
yfir þjóðina. Sú samstaða, sem og gott 
starf stjórnenda og starfsmanna bæjar-
ins, hefur skilað okkur traustari fjár-
hagslegri undirstöðum en ella hefði orðið. 
Fyrir það vil ég þakka og á þeim forsend-
um vil ég starfa áfram í þágu bæjarbúa.

Gleðilegt sumar!

Betri tíð
Fjárhagur 
Akureyrar

Hermann Jón 
Tómasson
bæjarstjóri á 
Akureyri

Hef ekki tíma
„Ég er bara alveg upptekinn.“ Svo 
svaraði Halldór Ásgrímsson blaða-
manni Vísis þegar hann spurði hann 
út í skýrslu rannsóknarnefndarinnar 
í gær. Hafði bara ekki tíma, mikið 
að gera hjá Halldóri. Nefndin taldi 
að margar ákvarðanir ríkisstjórnar 
Halldórs og Davíðs Oddssonar hefðu 
haft mikið að segja við hrunið. 
Ákvarðanir hefðu  verið teknar 
með pólitíska hagsmuni í huga og 
jafnvel með þeirri vitneskju 
að þær kæmu þjóðinni 
illa. Bara ekki flokknum. 
En Halldór hefur engan 
tíma til að svara fyrir það. 
Hann er í útlandinu.

Reglurnar brotnar
Mikið hefur mætt á þeim frambjóð-
endum sem upplýst hefur verið að 
þáðu milljónatugi frá bönkunum í 
prófkjörsbaráttu sinni. Athyglisvert 
var að sjá þegar upplýst var að um 
prófkjör Samfylkingarinnar árið 2006 
hefðu gilt reglur varðandi útgjöld. 

Frambjóðendur og stuðnings-
menn áttu að verja að hámarki 
milljón króna. Ljóst er að 
margir þverbrutu þær regl-

ur, á meðan aðrir virtu þær. 
Íþróttamenn sem svindla 

eru sviptir verðlaun-
um, á það líka 
að gilda um 
þingmenn?

Vantaði reglur
Og meira um prófkjör. Guðlaugur 
Þór Þórðarson fór yfir sín styrkjamál 
í ítarlegu samtali við DV um helgina. 
Hann sagðist hafa farið eftir ströng-
ustu reglum og fylgt þeim til hins 
ýtrasta. Eftir á að hyggja hafi styrkirnir 
þó verið of háir. „Mistökin sem við 
gerðum er að við áttum fyrr að koma 
með reglur út af prófkjörum.“ Þurfti 

Guðlaugur Þór virkilega reglur 
til að segja sér að kannski væri 
óeðlilegt að þiggja um 25 millj-
ónir í styrki? Þetta hljómar óþægi-

lega líkt afsökun bankamanna 
um að þeir hafi ekki verið 

stöðvaðir með reglum.
 kolbeinn@frettabladid.is

S
kýrsla rannsóknarnefndar Alþingis setur í nýtt ljós 
ýmsar vinsælar hugmyndir, sem settar voru eftir banka-
hrunið um orsakir þess. Óhætt er að segja að sumar 
þeirra skýtur hún í kaf.

Þar á meðal er kenningin, sem ýmsir forkólfar föllnu 
bankanna og stjórnmálamenn sömuleiðis hafa haldið á lofti, að 
íslenzka bankakerfið hafi ekki verið í neitt sérstaklega vondum 
málum haustið 2008, það hafi bara ekki staðizt hina alþjóðlegu 
fjármálakreppu. 

Sérhverjum lesanda rannsóknarskýrslunnar má vera ljóst að 
þessi kenning á sér enga stoð í raunveruleikanum. Torveldara 

aðgengi að lánsfé á alþjóðavett-
vangi gerði íslenzku bönkun-
um lífið vissulega erfiðara. En 
bankakerfið var annars vegar 
orðið alltof stórt, hins vegar var 
það rotið að innan, meðal annars 
vegna krosseignatengsla og eig-
enda, sem skömmtuðu sjálfum 
sér lán og juku þannig áhættu 

kerfisins. Stjórnvöld hefðu þurft að grípa í taumana strax árið 
2006 en gerðu það ekki. Vandi bankanna var með öðrum orðum 
heimatilbúinn vandi.

Önnur kenning, sem fær lítinn stuðning í rannsóknarskýrsl-
unni, er umsáturskenningin um að stjórnvöld í nágrannaríkjun-
um hafi ekki viljað koma Íslandi til bjargar þegar mest á reið og 
þannig átt sinn þátt í að keyra hagkerfið í kaf.

Önnur mynd birtist við lestur skýrslunnar; nágrannaríkin voru 
reiðubúin að hjálpa, en kröfðust þess um leið að íslenzk stjórn-
völd gripu til aðgerða til að draga úr áhættu bankakerfisins. Nor-
rænu seðlabankarnir lánuðu Íslandi peninga, gegn skjalfestum 
loforðum ráðherra og seðlabankastjóra um umbætur. Peningarnir 
skiluðu sér, en lítið varð úr efndum loforðanna. Seðlabankastjóri 
Bretlands bauð fram aðstoð við að minnka íslenzka bankakerfið. 
Því tilboði var aldrei svarað. Undir lokin nutu íslenzk stjórnvöld 
og eftirlitsstofnanir mjög lítils trausts á alþjóðlegum vettvangi. 
Þetta voru líka heimabökuð vandræði.

Þriðja dellukenningin er að vegna regluverks Evrópska efna-
hagssvæðisins hafi stjórnvöld ekki getað gripið í taumana og 
stöðvað bankana af. Þetta skýtur rannsóknarnefndin skipulega 
í kaf; sýnir fram á að íslenzk stjórnvöld höfðu svigrúm til að 
setja sérstakar reglur sem hefðu dregið úr svigrúmi og áhættu 
bankanna og tekið mið af sérstökum aðstæðum hér á landi, til 
dæmis varðandi hagsmunatengsl og þröngt eignarhald. Undir-
hópur rannsóknarnefndarinnar um siðferði bendir raunar á að 
stjórnvöldum hafi aldrei hugkvæmzt að efna til neinnar úttektar 
á því hvaða sérreglur Íslandi var heimilt að hafa um fjármála-
markaðinn, innan ramma EES-löggjafarinnar.

Einn stærsti kostur rannsóknarskýrslunnar er hversu miklar 
upplýsingar hún birtir. Það gerir fólki kleift að ræða um hrun 
bankakerfisins á grundvelli staðreynda, en ekki kenninga sem 
slegið var fram á grundvelli takmarkaðra upplýsinga og almenn-
ingur hafði litlar forsendur til að leggja mat á.

Skýrsla rannsóknarnefndarinnar skýtur í kaf 
ýmsar hugmyndir um orsakir hrunsins.

Dellukenningar

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Kvótakerfið lagði grunninn að lyg-
inni. Það bjó til glópagullið.

HugurAx býður t i l 
morgunverðarfundar
um stjórnendalausnir

 
28. apríl kl. 8:15 - 10:00 í Golfskálanum Grafarholti 

Nú sem aldrei fyrr vilja fyrirtæki hafa greiðan aðgang að upplýsingum úr  
rekstrinum. Á það ekki hvað síst við um hvers kyns upplýsingar sem  
tengjast vörustjórnun, s.s. birgðastöðu, þróun veltuhraða birgða og 
endingar tíma. Kynntu þér hvernig viðskiptavinir HugarAx nýta sér verkfæri 
stjórnendalausna í sínum rekstri.

Dagskrá

8:15 - 8:45

Morgunverður að hætti hússins 
  
8:45 - 9:00

Inngangur - Microsoft Stjórnendalausnir HugarAx
Gunnar Ingimundarson - framkvæmdastjóri HugarAx 
  
9:00 - 9:25

Hentar Microsoft BI stjórnendalausn HugarAx stórfyrirtækjum?
Kristján Elvar Guðlaugsson - framkvæmdastjóri fjármálasviðs Ölgerðarinnar
  
9:25 - 9:45

Ávinningur Fríhafnarinnar af stjórnendalausn HugarAx
Hlynur Sigurðsson - framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar
  
9:45 - 10:00

Spurningar og fundarlok 

Skráning er með tölvupósti edda@hugurax.is eða í síma 545 1000

Háskólinn í Reykjavík býður til kynningar 
á meistaranámi í viðskiptadeild.

Kynningarfundurinn verður haldinn þriðjudaginn 27. apríl kl. 16:00 – 17:30 
í Háskólanum í Reykjavík, Menntavegi 1, Fönix 2. Allir velkomnir!

Háskólinn í Reykjavík er framsækinn rannsóknarháskóli sem býður nemendum persónulegt, 
kraftmikið og alþjóðlegt starfsumhverfi. HR hefur skapað sér sérstöðu sem háskóli 
atvinnulífsins og er jafnframt stærsti tækni- og viðskiptaháskóli Íslands.

DAGSKRÁ:
16:00 Meistaranám í alþjóðaviðskiptum
16:20 Meistaranám í fjármálum fyrirtækja
 Meistaranám í fjárfestingarstjórnun
16:40 Meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun
 Meistaranám í stjórnun rekstrarbókhalds
17:00 Leiðsögn um ný húsakynni skólans

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 

 MEISTARANÁM
 Í VIÐSKIPTADEILD

www.hr.is

Ósköpin hófust með kvótakerf-
inu. Þá fylltist allt af pening-

um sem voru ekki til, frá mönnum 
sem höfðu aflað þeirra með því 
að selja það sem þeir áttu ekki: 
óveiddan fisk. Eins og helstu hug-
myndafræðingar þessa kerfis 
þreyttust ekki á að útskýra fyrir 
heimsbyggðinni á sólríkum ráð-
stefnum þá var kvótakerfið undir-
staða hinnar svokölluðu velmeg-
unar Íslendinga. Sú velmegun var 
í raun og veru óveidd, rétt eins og 
þorskurinn í sjónum – og blásin út, 
rétt eins og verðið fyrir aðgang-
inn að hinum óveidda fiski. 

Með öðrum orðum: ekki til. Hins 
vegar urðu til menn sem héldu að 
helsta hlutverk athafnamannanna í 
samfélaginu væri að græða peninga 
til að græða peninga, til að græða 
peninga. Til að græða peninga.

Þótt ég gæti veitt fisk …
Kvótakerfið lagði grunninn að lyg-
inni. Það bjó til glópagullið. Sam-
kvæmt þessu kerfi voru búin til 
verðmæti úr réttinum til að veiða 
úr fiskistofnum sem eru sameign 
þjóðarinnar. Búinn var til eigna-
réttur á því sem aðrir áttu – og það 
sem meira var og enn afdrifarík-
ara: þann eignarétt var hægt að 
veðsetja. 

Hugmyndin um fisk varð yfir-
sterkari hinum raunverulega fiski. 
En: Fiskurinn verður ekki að verð-
mætum fyrr en búið er að veiða 
hann og vinna. Það skapar ekki 
verðmæti í sjálfu sér að einhver 
eigi möguleika á að búa þau til. Það 
að ég gæti veitt fisk táknar ekki að 
ég sé búinn að því.

Væri svipað kerfi í gangi í bók-
menntunum þá hefði ég fengið 
umtalsverðan kvóta vegna skáld-
söguskrifa minna frá því fyrir 
1990 og síðan þyrfti Eiríkur Örn 
að borga mér fúlgur fjár fyrir að 
fá að skrifa bækur vegna þess að 
ég ætti réttinn á að skrifa þær, og 
gæti gert það ef ég nennti en mér 
finnst náttúrlega þægilegra að láta 
Eirík puða við það úr því að hann 
er svo duglegur, svo að ég get þá 
veðsett þessa eign mína og slegið 
lán fyrir Wolverhampton Wander-
ers. Verðmætasköpun varð að verð-
mætaskáldun. Raunveruleg verð-
mæti urðu að pappírsverðmætum. 
Raunverulegir útgerðarmenn urðu 
að pappírsbarónum. Dugnaðarfork-
ar urðu að iðjuleysingjum. Manns-
efni urðu að landeyðum.

Allt var einhvern veginn óraun-
verulegt. Til varð lénskerfi þar 
sem fólk lenti í þeirri ógæfu að 
hafa skyndilega fullar hendur fjár 
sem það átti ekki skilið. Krónurn-
ar komu bara. Mannkynssagan 
geymir ótal dæmi um að slíkur 
auður leiðir til ófarnaðar og eyðslu-
semi sem umfram allt er tjáning 

á örvæntingu: Kvóta-aðallinn sem 

var að rífa stóreflis hús til að reisa 
ný og enn þá ljótari var náttúrlega 
fyrst og fremst að tjá okkur  hinum 
fyrirlitningu sína – á okkur, húsun-
um, peningum, sjálfum sér. 

Andvaraleysi gerandans?
Um hríð – áður en kvótaframsal 
og veðsetning hófst fyrir alvöru 
á tíunda áratug síðustu aldar og 
útgerðarmenn fóru að veðsetja allt 
saman til að geta farið að rífa hús 
í Garðabænum og byggja blokkir 

í Kualalumpur – voru Íslending-
ar svo sannarlega í öfundsverðri 
stöðu: þeim hafði auðnast að byggja 
allan sinn infra-strúktúr – skóla-
kerfi, heilbrigðiskerfi, samgöng-
ur, velferðarkerfi – án óbærilegr-
ar skuldasöfnunar. Þjóðin hafði 
aðgang að einhverjum gjöfulustu 
fiskimiðum á byggðu bóli og frá-
bær sérþekking var í landinu á því 
að breyta fiskinum í raunveruleg 
verðmæti; þjóðin virtist vel mennt-
uð; hún var fámenn og stéttaskipt-
ing hafði farið minnkandi áratug-
um saman; fáir voru ofsaríkir og 
fáir sárfátækir – óttalegt basl að 
vísu á mörgum eftir áralanga efna-
hagsóreiðu en samt var hér á ára-
tugunum fyrir aldamót búið í hag-
inn fyrir fyrirmyndarsamfélag að 
norrænum hætti.

Sú leið var ekki farin eins og 
við vitum. Sú stjórnmálastefna 
varð ofan á þar sem virkjaðir voru 
aðrir mannlegu eiginleikar en sam-
ábyrgð og félagsandi.

Nú koma þeir framsóknarmenn-
irnir sem innleiddu þetta kerfi og 
biðja okkur afsökunar á því að hafa 
verið „andvaralausir“. Þeir tala 
jafnvel um mistök og gagnrýnis-
leysi. 

Það er ágætt. En hrunið kom 
ekki vegna „andvaraleysis“ Fram-
sóknarflokksins eða „mistaka“ – 
sem er að verða helsta aflátsorð 
aflandseyjahöldanna um þessar 
mundir. Framsóknarmenn voru 
ekki of passífir – þeir voru of akt-
ífir. Rétt eins og þeir Jón Ásgeir 
og Björgólfur Thor sem reyna nú 
að gera sig að áhorfendum eða lítt 
virkum þátttakendum fremur en 
gerendum. Efnahagshrunið varð 
meðal annars og ekki síst vegna 
pólitískrar stefnu Framsóknar-
flokksins sem var í grundvallarat-
riðum röng. 

Og ósköpin hófust með kvóta-
kerfinu …

Hugmyndin 
um fisk er 
ekki fiskur

Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

AF NETINU

Feit börn í grimmum heimi
Feit börn sem hafa ekkert til saka unnið, ekki gert neitt rangt, fá að heyra 
það aftur og aftur í okkar samfélagi að þau séu ekki í lagi. Og við sjáum 
ekkert athugavert við það. Grannt fólk lifir líka óheilbrigðu lífi. Ef það er 
óhollustan sem við höfum mestar áhyggjur af þá liggur beinast við að 
sjónum okkar sé beint þangað. Að skilaboðin séu send til allra en ekki bara 
til þeirra sem eru í betri holdum. Hvað þá að baráttan fyrir heilsusamlegu 
lífi sé sett fram sem útrýmingarherferð gegn feitum líkömum. Við þurfum 
að fara að átta okkur á því að inni í þessum feitu líkömum býr fólk, sem á 
sama tilverurétt og allir aðrir, og að fjandsamleiki okkar í garð líkama þeirra 
hefur aðeins bakað þeim óþarfa sorg, sjálfsfyrirlitningu og skömm.
http://blog.eyjan.is/likamsvirding
Sigrún Daníelsdóttir
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timamot@frettabladid.is

Lóan er komin að kveða burt snjóinn. 
Helsti vorboði okkar kom á tilsettum 
tíma nú rétt fyrir páska. Lóan er ein-
kennisfugl íslenskra móa og útbreiddur 
varpfugl um land allt og einnig á 
hálendinu. Fullorðna lóu í sumar-
búningi þekkja allir, en ungfuglar og 
fullorðnir fuglar á haustin eru án hvítu 
og svörtu litanna að framan og rugla 
því suma í ríminu. Lóan er vaðfugl, 
sem verpir einkum á þurrum stöðum, 
mólendi og grónum hraunum. Lóan er utan varptíma aðallega í 
fjörum, lyngmóum og á túnum. Að áliðnu sumri fara lóurnar að 
safnast í hópa og búa sig undir brottför til vetrarheimkynnanna í 
V-Evrópu, aðallega á Írlandi, en einnig í Frakklandi, á Spáni og í 
Portúgal, þar sem þær dvelja einkum við árósa.  www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:  HEIÐALÓA

Lóan er komin

HEIÐLÓA Lóan syngur 
dirrindí.
 MYND/JAKOB SIGUÐRSSON

LUCILLE BALL (1911-1989) LÉST 
ÞENNAN DAG.

„Ég vil heldur sjá eftir 
þeim hlutum sem ég hef 

gert en þeim hlutum sem ég 
hef ekki gert.“

Lucille Ball var bandarísk 
gamanleikkona sem var 

þekktust fyrir leik sinn í þátt-
unum I Love Lucy.

MERKISATBURÐIR
1834 Ofsaveður brestur á á 

Faxaflóa og farast þar 42 
menn af tveimur skipum 
og 14 bátum. 

1909 Björn Jónsson ráðherra 
skipar þriggja manna 
rannsóknarnefnd til að 
rannsaka hagi Lands-
banka Íslands og var það 
upphafið að bankafargan-
inu. 

1966 Akraborg fer sína síðustu 
ferð til Borgarness. 

1978 Kvikmyndasjóður Íslands 
er stofnaður. 

1986 Tsjernóbýl-slysið: Kjarna-
klúfur í Tsjernobyl spring-
ur.  

2004 Fjölmiðlafrumvarpið er 
lagt fram á Alþingi.

Listamannadeilan nær hámarki þenn-
an dag árið 1942 þegar Jónas Jónsson 
frá Hriflu og formaður menntamála-
ráðs setti upp „háðungarsýningu“ 
á verkum nokkurra listamanna í 
búðarglugga Gefjunar í Aðalstræti í 
Reykjavík. 
Aðdragandi deilunnar var sá að fjór-
tán myndlistarmenn sendu Alþingi 
um mitt ár 1941 kvörtun vegna 
listaverkakaupa menntamálaráðs 
fyrir íslenska ríkið og hvöttu til þess 
að í ráðinu sæti einhver sem hefði sérþekkingu 
á myndlist. Listamennirnir voru ósáttir við þá 
afstöðu ráðsins að kaupa einungis frásagnarlist 
með þjóðlegu myndefni en sniðganga verk mik-

ils meirihluta menntaðra myndlistar-
manna.
Hnn 26. apríl 1942 lét Jónas setja 
upp fyrrnefnda sýningu. Hún innihélt 
verkin Þorgeirsboli eftir Jón Stefáns-
son, Hjörtur Snorrason eftir Gunnlaug 
Scheving, Kona eftir Jóhann Briem, Í 
sjávarþorpi eftir Jón Engilberts og Við 
höfnina og Blá kanna eftir Þorvald 
Skúlason. Sýningunni var ætlað að 
draga dár að verkum listamannanna 
eins og berlega kom fram í grein eftir 

Jónas sem birtist í Tímanum daginn eftir opnun-
ina og bar titilinn „Er þetta það sem koma skal?“ 
Hnn 2. maí var sýningin tekin niður og önnur sett 
upp. Heimild wikipedia.

ÞETTA GERÐIST:  26. APRÍL 1942

Háðungarsýning í Gefjun

JÓNAS JÓNSSON FRÁ 
HRIFLU.

Eðvarð Ingólfsson, sóknarprestur á 
Akranesi og rithöfundur, varð fimm-
tugur í gær, 25. apríl. Af því tilefni 
dvelur Eðvarð nú í viku í New York 
ásamt eiginkonu sinni, Bryndísi Sig-
urjónsdóttur grunnskólakennara.

„Það var lengi búið að vera í umræð-
unni hjá okkur hjónum að fara til New 
York þegar ég yrði fimmtugur. Við 
höfum komið þangað nokkrum sinnum 
og þetta er eftirlætisborgin okkar, full 
af lífi og fjöri,“ segir Eðvarð en vina-
hjón þeirra eru með í för.

Eðvarð er fæddur í Reykjavík en 
alinn upp á Hellissandi. Hann gaf út 
fjölmargar bækur á 9. og 10. áratug síð-
ustu aldar, meðal annars einar þekkt-
ustu unglingabækur sem komið hafa 
út á Íslandi. Eðvarð hefur gegnt stöðu 
sóknarprests frá árinu 1997.

„Tilfinningin að verða fimmtugur er 

góð. Það ná ekki allir þeim aldri. Fimm-
tugur maður er yfirleitt búinn að taka 
út sæmilegan þroska, ef hann hefur 
kært sig um að læra af lífinu á annað 
borð. Hann þekkir betur en áður veik-
leika sína og styrkleika. Stórafmæli 
gefa gott tilefni til að staldra við, líta 
um öxl og horfa fram á veginn. Marg-
ur finnur þá að hann hefur margt að 
þakka,“ segir Eðvarð, og nefnir meðal 
annars þrjú börn sem hann á en eitt 
þeirra fermdi hann fyrir rúmum mán-
uði. „Þá buðum við öllum nánum ætt-
ingjum í fermingarveislu. Það er of 
mikið að standa fyrir annarri stórri 
veislu með svo stuttu millibili þannig 
að við hjónin ákváðum frekar að gera 
okkur glaðan dag erlendis.“ 

Þau hjón borðuðu á einum frægasta 
djassstað borgarinnar á afmæliskvöld-
inu sjálfu, Blue Note á Manhattan. „Við 

höfum farið þrisvar sinnum áður á 
þennan stað og aldrei orðið fyrir von-
brigðum. Þarna spila bara þeir bestu 
og maturinn er frábær. Þetta kvöld var 
Michel Camilo ásamt hljómsveit,“ segir 
Eðvarð og býst ekki við að þeim muni 
leiðast í vikunni. „Það er svo margt 
hægt að gera í þessari borg. Við skrepp-
um áreiðanlega í Central Park og upp á 
þak á Rockefeller Center, þaðan sem er 
frábært útsýni yfir borgina. Kannski 
skoðum við frelsisstyttuna enn einu 
sinni, göngum niður „Tána“, í gegnum 
Wall Street og niður á innflytjenda-
höfnina þar sem er stór verslunarmið-
stöð, margir veitingastaðir og frábært 
útsýni yfir Brooklyn-brúna. Skrepp-
um örugglega í Kínahverfið og kannski 
förum við í siglingu.“  

juliam@frettabladid.is

EÐVARÐ INGÓLFSSON, SÓKNARPRESTUR OG RITHÖFUNDUR:  ER FIMMTUGUR 

Fimmtugur maður hefur 
margt að þakka fyrir

NEW YORK Á AFMÆLINU Eðvarð Ingólfsson, sóknarprestur og rithöfundur, heldur mikið upp á New York-borg og ætlar að skoða frelsisstyttuna 
einu sinni enn.

Náttúran.is hélt upp á þriggja ára 
afmælið sitt á degi umhverfisins í gær 
og opnaði nýja útgáfu af vefnum undir 
heitinu natturan.is 2.0. Á þessum 
þremur árum hafa þrjár konur sest í 
stól umhverfisráðherra og mikil átök 
átt sér stað í þjóðfélaginu, segir í til-
kynningu. „Á opnunarárinu var útrás-
in á fullri ferð og fáir að hlusta á tuð 
um sjálfbæran lífsstíl og nægjusemi 
í neyslu. En sem betur fer er tónninn 
annar í dag og nauðsyn þess að hlífa 
móður jörð“, segir enn fremur.

Markmið náttúran.is hefur frá upp-
hafi verið að móta ábyrgt og óháð svið 

fyrir alla sem eitthvað hafa fram að 
færa á sviði umhverfismála. Á nýja 
vefsvæðinu hefur allt efni verið endur-
skrifað frá grunni. Nýjum efnisflokk-
um hefur verið bætt við og enski hluti 
vefjarins er orðinn yfirgripsmeiri auk 
þess sem meginefni eins og grænar 
síður og grænt kort er komið á þriðja 
málið, þýsku. Af nýjum efnisflokkum 
má síðan nefna vistvæn innkaupavið-
mið, náttúruspjall og vöruleit þar sem 
hægt er að þrengja leitina eftir fram-
leiðanda og vottunum en auk þess er 
unnið að gerð Græns bókhalds fyrir 
heimili og smærri fyrirtæki. - ve

Náttúran.is þriggja ára

FJÖLMARGIR NÝIR EFNISFLOKKAR Í tilefni 
afmælisins var opnaður nýr og endurbættur 
vefur undir heitinu natturan.is 2.0.

Ástkær eiginkona mín, móðir, systir og 
amma,

Guðmunda 
Hjálmarsdóttir
Laufrima 4,

lést 19. apríl á Skógarbæ. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskirkju, 28. apríl klukkan 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Birgir Jónsson.

Oddný Þorvaldsdóttir,
Furugerði 1, Reykjavík,

lést laugardaginn 17. apríl. Útför hennar fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 27. apríl kl. 15.00.

Ragnar Hólmarsson María Finnsdóttir
Mette Fanö   
Þorvaldur Sverrisson Helga Sverrisdóttir
Halla Sverrisdóttir Hörður Hauksson
Svavar Ragnarsson Finnur Ragnarsson
Kári Hólmar Ragnarsson   

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Álfheiður Björk 
Einarsdóttir

lést föstudaginn 23. apríl. Jarðarförin verður auglýst 
síðar.

Lára Björk Hördal Kjartan Guðmundsson
Hrafnhildur Kjartansdóttir
Sigrún M. Einarsdóttir Ásgeir Eiríksson
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SÖLUMIÐSTÖÐ  með vörum frá hönnuðum og hand-

verksmönnum á Íslandi verður að öllum líkindum opnuð 

á Egilsstöðum í byrjun júní. Þar verður til sölu vöruhönnun, 

nytjalist, gæðahandverk, skartgripir, föt, keramik og margt 

fleira þjóðlegt og gott. www.honnunarmidstod.is

Eftir að hafa gengið upp á Fimm-
vörðuháls og skoðað eldgosið sem 
hófst hinn 20. mars fékk glerhand-
verkskonan Sigríður Sigurðardótt-
ir þá hugmynd að búa til verk með 
vísun í gosið. „Þegar gosinu lauk 
ætlaði ég hins vegar að hætta við 
en um leið og gosið í Eyjafjalla-
jökli hófst flaug ég aftur í gang,“ 
segir Sigríður sem hefur búið 
til kertastjaka, glasamottur og 
klukkur eftir mynd sem hún tók 
á Fimmvörðuhálsi. Verkin sýna 

einnig staðsetningu gossins á 
landakortinu og er meðal annars 
ætlað að höfða til ferðamanna. 

Verkin er að finna í Handverks-
húsinu í Mosfellsbæ sem Sigríður 
rekur ásamt sjö öðrum handverks-
konum en einnig í Gullfosskaffi 
þar sem ferðamenn eru tíðir gest-
ir. Sigríður segir allt eins von á 
því að hún geri fleiri útgáfur og 
jafnvel verk með vísun í gosið í 
Eyjafjallajökli. „Svo lengi sem ég 
fæ hugmyndir þá held ég áfram,“ 

segir Sigríður sem hefur unnið við 
glerlist frá árinu 2003. 

Hún gerir allt frá skartgrip-
um og upp í heilu matarstellin og 
segir starfið afar skemmtilegt. 
En hvernig skyldi vera umhorfs 
heima hjá henni, eru verk eftir 
hana sjálfa uppi um alla veggi? 
„Nei, það get ég nú ekki sagt en 
hins vegar tek ég nýja hluti með 
mér heim og hef þá á borðinu hjá 
mér á meðan ég er að meðtaka 
þá.“    vera@frettabladid.is

Eldsumbrot mótuð í gler
Eldgosið á Fimmvörðuhálsi kveikti hugmyndir að nýjum verkum hjá glerhandverkskonunni Sigríði Sig-
urðardóttur en hún hefur gert kertastjaka, glasamottur og klukku með vísun í gosið.

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum 
og Proflex stillanlegum rúmum 
á sértilboði frá framleiðanda

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000

Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 349.900 - verð áður 459.000

Listh

Fermingartilboð
sjá 

www.svefn.is

Söluaðilar.:  Garðheimar  -  Húsasmiðjan              www.weber.is 

Gas og kolagrill ásamt  
             úrvali af aukahlutum 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Sigríður á allt eins von á því 
að verkin verði fleiri en hún 
heldur áfram svo lengi sem 
hún fær hugmyndir. Verk 
hennar má skoða nánar á 
glerkunst.com. 
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VORHREINSUN Í GÖRÐUM  er á næsta leiti. Endurvinnslu-

stöðvar Sorpu taka við garðaúrgangi frá einstaklingum höfuðborgar-

svæðisins þeim að kostnaðarlausu, hámarks stærð farms 2m3. Hægt 

er að minnka rúmmál greina með því að búnta þær saman eða kurla.

Kindur, lampar og listaverk úr 
þurrkuðu og verkuðu grasi.

Þýska fyrirtækið Grassland 
gæðir gamalt gras nýju lífi. 
Grassland býr til hin skemmti-
legustu verk úr gömlu 
grasi, þar á 
meðal kind-
ur með gras 
í stað ullar, 
graslampa-
skerma 
og gras-
hnoðra 
sem mynda 
skemmti-
lega stemn-
ingu. 

Grassland var 
stofnað árið 2005 
en grasverkin byggja 
á margra ára rannsóknum þar 
sem gras var ræktað, þurrkað, 
verkað og varið svo það yrði 
nothæft í hin ýmsu verk.

Gamalt 
gras sem 
nýtt

Kind með gras í stað ullar.

Sem dæmi um hve framúrskarandi hönnun 
Vico Magistretti þykir má nefna að MOMA, 
Museum of Modern Art í New York á 15 hluti 
eftir Magistretti. Magistretti hannaði stóla, lampa, 
borð, hillur og fleira til og þekktustu ítölsku hönn-
nunarfyrirtækin sáu um framleiðsluna og eru mörg 
verka hans enn framleidd hjá til að mynda Kartell, 
Cassina og O-Luce.

Ljós og lampar Magistretti þykja einstök þar sem 
þau eru afar klassísk og einföld í útliti en sýna samt 

að hönnuðurinn leyfði sér alltaf að leika af 
fingrum fram sem gerir allt sem kom 

frá Magistretti frumlegt og á ein-
hvern hátt öðruvísi. Magistretti 
var einn fyrsti ítalski hönnuður-
inn sem notaði plastið í húsgögn 
sín og plaststóll hans, Selene, frá 
árinu 1969, er einn fyrsti ítalski 
stóllinn sem er allur úr plasti 
og þekktur um allan heim í dag. 

Íslendingar þekkja mörg verk Mag-
istrettis þar sem þau hafa fengist í 

verslunum hérlendis í gegnum tíðina 
sem selja ítalska hönnun.

 juliam@frettabladid.is

Ítalskur leikur 
með ljós
Ítalski húsgagnahönnuðurinn Vico Magistretti hefði orðið 
níræður á þessu ári en hann lést árið 2006. Magistretti var 
einn áhrifamesti hönnuður 20. aldarinnar og skilaði af sér 
verkum allt undir það síðasta.

Loftljós Magistrettis eru mjög fáguð 
og formsterk. Þetta kallast Snow.

Magistretti hannaði 
nokkra stóla um 
ævina og þessi er 
þeirra frægastur; 
Selena-stóllinn frá 
árinu 1969.

Magistretti var hrifinn af hlutum sem 
eru sveigjanleg í notkun og útliti eins og  
Eclipse-lampinn sem hægt er að snúa 
og stjórna ljósbirtunni. 

Einn frægasti lampi síðari tíma, Atollo, 
er Íslendingum að góðu kunnur. Lamp-
inn var hannaður af Magistretti árið 
1977 og framleiddur af O-Luce.

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18, laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Gleðilega sumarskó!

Tegund:  2211301 
Efni. leður og  skinnfóður
Stærðir:  37 - 41
Verð:  13.950.-

Tegund: 504702
Efni: leður og skinnfóður
Stærðir: 36 - 41
Verð: 13. 950.-
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Opið virka daga kl. 12-17

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Allir velkomnir
Mánudagur 26. apríl

     Börn og náttúruhamfarir - Að tala við börn og veita þeim stuðning 
þegar áföll dynja yfir. Jóhann Thoroddsen, sálfræðingur. kl.12-13
     EFT og djúpslökun - Umbreyttu heftandi viðhorfum með EFT tækninni.
Umsjón: Viðar Aðalsteinsson, EFT sérfræðingur. kl.14:30-16:30
      Barnið komið heim - Annar hluti af sex. Lokað! kl.17-19

Þriðjudagur 27. apríl

Qi–Gong kl. 12-13    Gönguhópur kl. 13-14    Íslenskuhópur kl. 13-14
Vinnum saman - Ný viðhorf (Býflugurnar) kl. 14-16
Skiptifatamarkaður /Barnaföt kl. 16-18

Miðvikudagur 28. apríl

Tölvuaðstoð kl. 13.30-15.30     Áhugasviðsgreining kl.14-16 
Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur kl. 14-16    Briddsklúbbur kl.14-16 

     Hjólað í vinnuna er fyrir alla - Líka atvinnuleitendur - Undirbúningur
hjólanna og myndun liða sem hjóla í virknina. kl.12-13

Fimmtudagur 29. apríl

Fluguhnýtingahópur kl. 12-13:30     Saumasmiðjan kl. 13-15     
Þýskuhópur kl. 14-15      Jóga kl. 15-16

Gönguhópur  kl. 12.30-13.30     Hláturjóga kl. 15:30 -16:30

      Áfall í fjölskyldum -  Það að missa barn - Vigfús Bjarni Albertsson 
sjúkrahússprestur fjallar um þá þætti sem hafa áhrif á sorgarúrvinnslu foreldra
og systkina. kl. 12:15-13:15
     Psychosocial support - In English - Sálrænn stuðningur á ensku.
kl.13:30-15

Föstudagur 30. apríl

Prjónahópur kl. 13-15     Enskuhópur kl. 14-15    Skákklúbbur kl. 15:30-17

      Innanlandsstarf Rauða kross Íslands - Hvað gerir Rauði krossinn hér á 
landi? kl.14-14:30

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Föstudaga

Þessi týpa 
kallast Atollo 
233 en algyllt 
útgáfa af 
lampanum 
Atollo kom á 
markað árið 
2007 á þrjátíu 
ára afmæli 
hans.
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Það hvín í borvélum og hvers 
kyns árafærum þegar stigið er 
inn í nýbygginguna við Suður-
landsbraut 66. Hér er hjúkr-
unarheimili risið á vegum ríkis 
og borgar og iðnaðarmenn í 
hinum ýmsu greinum keppast 
við að koma því í fullkomið 
horf fyrir haustið. 

„Það er mikið að gerast í þessu 
húsi enda verðum við að halda vel 
áfram,“ segir Gunnar Sigurðsson 
verkefnisstjóri og sýnir Frétta-
blaðsfólki fúslega hið nýja stórhýsi 
í Safamýrinni. Hæðirnar eru fjór-
ar, auk kjallara sem mun meðal 
annars hýsa skrifstofur, eldhús, 
sjúkra- og iðjuþjálfun ásamt hár-
greiðslustofu. Hæð eitt, tvö og þrjú 
eru nánast allar eins nema hvað 
útsýnið úr gluggunum víkkar að 
sjálfsögðu og verður tilkomumeira 
eftir því sem ofar dregur. Þrjátíu 
hjúkrunarrými með snyrtingum 
verða á hverri þeirra en tuttugu á 
þeirri fjórðu. Á hverri hæð verða 
svo borðstofur og nokkrar setustof-
ur þar sem hægt verður að koma 
saman, taka í spil eða handavinnu 
og horfa á sjónvarpið. 

Íbúar hússins munu líka geta 
notið útivistar á góðviðrisdögum 
því stórar svalir eru bæði til suð-
austurs og norðvesturs á hverri 
hæð og pallur með gróðri og gang-
brautum snúa einnig mót norð-
vestri á fyrstu hæðinni. 

Allar hurðir og innréttingar eru 
smíðaðar hjá TH ehf. á Akranesi 
og Ísafirði og starfsmenn þess eru 
í óða önn að setja tréverkið upp. 
Það er arkitektastofan Yrki sem 
teiknaði húsið og Landslag ehf. sér 
um hönnun umhverfisins í kring 
en fyrirtækið Já verktakar er að-
alverktaki framkvæmdanna.  - gun 

Mikið að gerast í þessu húsi

Landslag ehf. hefur með lóðina að gera. Við suðausturhlið hússins er kominn þessi myndarlegi grjótveggur.

Gunnar Sigurðsson hefur umsjón með verkinu fyrir hönd framkvæmdasýslu ríkisins. 
Bak við hann á að verða inngangur í húsið.

Hjúkrunarheimlið setur sterkan svip á Safamýrina.

Listrænn arkitektúr 
við stigann.

Atli Þór Agnarsson 
með hálfan hurðar-
karm á öxlinni. Hann 
vinnur hjá fyrirtækinu 
TH sem sér um tréverk-
ið í húsinu.
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Sveinbjörn Logi og Jón, 
starfsmenn Já verktaka, 
mæla fyrir handriðsfest-

ingum við stigann. 
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Heimili fasteignasala hefur til 
sölu endaraðhús á tveimur 
hæðum ásamt aukaíbúð í kjall-
ara á Sæbólsbraut í Kópavogi.

Komið er inn í anddyri með 
flísum og fataskápi. Hol 
með parketi en eldhús með 

korki. Þar er falleg innrétting, 
tengi fyrir uppþvottavél, góður 
borðkrókur og innaf eldhúsinu er 
búr með hillum. 

Gestasnyrting er með flísum 
á gólfi. Björt og rúmgóð stofa og 
borðstofa með parketi er á hæð-
inni. Þar er einnig arinn. Úr stof-
unni er gengið út á suðvestur-
sólpall og þaðan út á lóðina. Úr 
holinu er gengið upp parketlagð-
an stiga á efri hæðina. Þar eru 
fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
öll parketlögð og eru skápar í 
tveim þeirra. Úr einu herberg-
inu er gengið út á svalir í vestur 
með fallegu útsýni. Baðherbergi 
flísalagt með góðri innréttingu, 
baðkari og sturtuklefa. Þvotta-
hús er með flísum á gólfi og inn-
réttingu. 

Úr holinu á miðhæðinni er 
gengið niður í kjallarann. Í kjall-

aranum eru mjög stórar og rúm-
góðar geymslur (ca 25-30 fm) 
og einnig sér tveggja herbergja 
íbúð. Sérinngangur er inn í íbúð-
ina, en einnig er mögulegt að 
nýta hana sem hluta af efri íbúð-
inni. Í íbúðinni er anddyri, hol, 
herbergi, baðherbergi og opin 
stofa og eldhús. Parket er á gólf-

um og snyrtilegar innréttingar. 
Íbúðin er frekar niðurgrafin. 

Húsið er mjög vel staðsett í 
vesturbæ Kópavogs. Húsið er 
í góðu ástandi og lítur almennt 
vel út. Sérlega fallegt útsýni er 
til norðurs og vesturs. Eigendur 
eru að leita að minni eign í Kópa-
vogi.

Endaraðhús með aukaíbúð 

Húsið er vel staðsett í Kópavogi og í góðu ástandi.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

- Traust þjónusta í 30 ár - 

Til sölu glæsileg eign að Núpi í Dýrafi rði. 
Einstakt tækifæri. Miklir möguleikar.

Vorum að fá í einkasölu, steinsteypt, tæplega 500 fm, tvílyft hús. Eignin stendur á 2964 fm lóð.  
Margvíslegir notkunnarmöguleikar, svo sem fyrir, sumarbúðir, gistheimili, ráðstefnuhald, sumarhús, 

íbúðarhús og fl . Á efri hæð er mjög björt og stór íbúð, á neðri hæð er möguleiki á að gera mörg her-
bergi ásamt góðum sal. Eldhús er á báðum hæðum svo og baðherbergi og snyrtingar.   Áhvílandi 
kr. 15,7 millj.   Verð 19,7 millj.   Eignaskipti sunnanlands koma til greina. Uppl á vefsíði: 

gimli.is/sólvellir  Allar nánari uppl. gefur Kristinn í síma 483-5900 gsm 892-9330  
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að einbýlishúsi 
í skiptum fyrir tvær eignir

 Höfum kaupanda af 3ja herb. 
íbuð í Kópavogi eða Garðabæ

 Leitum að rað- eða parhúsi í 
Kópavogi eða Garðabæ

Höfum kaupanda af 2ja - 3ja 
herb íbúð í 101,105 eða 107

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Fallegt raðhús 
á einni hæð
Stærð 150,5 fm
Innbyggður bílskúr
Góð staðsetning
Góður garður
Skipti á ódýrari 
í hverfinu

Fallegt raðhús í Árbæ
Stærð 284,3 fm
Stór bílskúr
Góð staðsetning
Gróinn garður
Pallur með heitum potti
Framtíðareign 

v. 49,5 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Grundarás Bakkastaðir

v. 38,9 m.

Lindasmári

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu

v. 29,9 m. 

Ásbraut

Rúmgóð endaíbúð með 
bílskúr
4ja herbergja
Húsið klætt að utan
Stutt í alla helstu þjón-
ustu
Góð eign á góðu verði

v. 22,7 m. 

Kambasel

Falleg 4ra herbergja
Opið eldhús
2. hæð
Parket á gólfum

v. 22,9 m. 

Ofanleiti
Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu
Sér bílastæði rétt við 
inngang
Laus við samning

v. 24,5 m. 

v. 36,0 m.

Steinagerði

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður 

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm 
endaíbúð
4 - 5 herbergi
Vandaðar innréttingar
Stæði í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

v. 29,9 m. 

Garðhús

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti 

v. 48,5 m.

Sunnuflöt

Fallegt 270 fm einbýli
Ein eftirsóttasta gatan í
Garðabæ
Þrjár stofur og þrjú 
herbergi
Eignin snýr til suðurs
Tvöfaldur bílskúr 

v. 69,5 m.

Básbryggja

Björt og vel skipulögð
4ra herb. 101 fm.
Glæsilegt fjölbýli
Skemmtilegur staður

v. 28,0 m.

Þorláksgeisli

Glæsileg 140 fm 
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Gott lyftuhús
Laus við samning
Lyklar á skrifstofu

v. 29,0 m.

Gunnarsbraut

Björt efri hæð og ris
4 svefnherbergi
Bílskúr
Hlýleg og falleg eign

v. 35,0 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús 

v. 17,9 m.

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 24,5 m.

Háteigsvegur

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

v. 20,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
Varð fertugur í 
gær 25. apríl.

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
55,6 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Skoðaðu þessa!

v. 14,9 m.

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjón-
varpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

v. 49,5 m.

Akurgerði
Glæsilegt og mikið 
endurnýjað. 195,6 fm 
parhús með sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Áhv. hagstætt hlutfall af 
kaupverði.
Lækkað verð!

v. 41,5 m.

Eyrarskógur

Mjög fallegtt sumarhús
Stærð 66,3 fm
Gróinn staður
Góður pallur
Sólstofa
Leigulóð
Gott verð 

v. 11,9 m. 

Framnesvegur

Mjög falleg 3ja herbergja
Stærð 89,2 fm
3ja íbúða hús
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

v. 24,2 m. 

Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag 

v. 20,5 m. 

Leirubakki

Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverfi og 
saml. garður
Fjölskylduvænt hverfi
Gott verð

v. 17,9 m. 
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Fornbókabúðin Bókin er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. 
Við bjóðum meðal annars fjölbreytt verslunarhúsnæði sem uppfyllir þínar þarfir, hvort sem þú verslar með 
bækur, hjónarúm eða hljóðfæri. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur
er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Garðatorgi 5, 210 Garðabæ, sími 520 9595, fax 520 9599

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR 
Sigurður, 
fasteignasali, 
GSM: 898 6106

Hafdís, 
sölustjóri, 
GSM: 895 6107

Berglind Hólm, 
fasteignasali, 
GSM: 694 4000

Þorsteinn, 
sölufulltrúi, 
GSM: 694 4700

SELD! SELD!

SELD! SELD!

Þarftu að kaupa eða selja, hringdu núna!
Vantar allar tegundir eigna á skrá, veitum fulla þjónustu! Hringdu núna!

• Einbýlishúsi í Akralandi eða Flötunum í Garðabæ.

• 3ja herbergja íbúð í Sjálandi Garðabæ.

•  Tveggja íbúða húsi í Seljahverfi  verðhugm. 
40-50 milljónir.

• 4 herbergja íbúð í póstsnúmer 203 og 201 Kópavogi

•  Einbýli, rað eða parhús miðsvæðis í borginni, bein 
kaup verðhugmynd ca 40.000.000

•  Einbýli, rað eða parhús í Árbæ eða Hvömmum 
Kópavogi verð ca 40.000.000

Erum með ákveðna kaupendur af eignum á eftirtöldum stöðum:

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

www.atvinnueignir.is
534 1020

Fasteignirnar að Sætúni 8 til sölu
Tilboð óskast í allar fasteignirnar að Sætúni 8 í Reykjavík sem seljast 
saman eða í hlutum.

Skrifstofur/verslun um 4.553 fm. Húsnæðið er á 5 hæðum auk kjallara.
Ó J Kaaber húsið um 2.020 fm. Húsnæðið er á 2 hæðum auk kjallara og 
ris, en teiknað sem 4 hæðir auk kjallara og ris. 
Vörugeymslur um 1.560 fm Alls birt stærð 8.132,2 fm. Stærð lóðar 4.213 
fm. Eignirnar seljast veðbandalausar og afhendast í núverandi ástandi.  

Húsnæðið eru til sýnis í samráði við Helga Bjarnason löggiltan fasteigna-
sala, 534-1020 / 663-2411, helgi@atvinnueignir.is, sem veitir einnig allar 
nánari upplýsingar um eignirnar.
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Ný stjórn var kjörin á aðal-
fundi Félags fasteignasala 
þann 25. febrúar 2010. 

Stjórn félagsins er skipuð 5 
fasteignasölum og tveimur til 
vara. 

Tilgangur Félags fasteignasla 
er margþættur m.a. að gæta hags-
muna fasteignasala, sinna lög-
boðnu eftirlits- og agavaldi, m.a. 
í tengslum við Eftirlitsnefnd Fé-
lags fasteignasala, fylgjast með 

að fasteignasalar fylgi siðaregl-
um félagsins í störfum sínum, 
stuðla að framþróun fasteigna-
viðskipta ofl.

Hina nýju stjórn skipa: Ingi-
björg Þórðardóttir formaður, 
Halla Unnur Helgadóttir, Ág-
ústa Hauksdóttir, Jóhanna Guð-
mundsdóttir og Sigurbjörn Skarp-
héðinsson. Varamenn eru Sigrún 
Stella Einarsdóttir og Þóroddur S. 
Skaptason.

Ný stjórn Félags fasteignasala

Af nýlegum fundi nýrrar stjórnar: Þóroddur S. Skaptason varamaður, Ágústa Hauksdóttir gjaldkeri, Halla Unnur Helgadóttir vara-
formaður, Ingibjörg Þórðardóttir formaður, Grétar Jónasson framkvæmdastjóri, Jóhanna Guðmundsdóttir, Sigurbjörn Skarphéð-
insson ritari og Sigrún Stella Einarsdóttir varamaður.

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

HRAUNBÆR - FALLEG ÍBÚÐ 
 Falleg 80 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu 
fjölbýli. Tvö svefnherbergi og stór og björt stofa. 
Vestur svalir (út í garð). Nýl. innréttingar. Parket 
og fl ísar á gólfum. Góð sameign. Hús klætt að 
utan að hluta.  Verð 16,3 millj. 

LAUTASMÁRI - LYFTUHÚS 
 Falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í fallegu 
lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herb. og stór og björt 
stofa. Útg. á yfi rbyggðar suður svalir. Fallegar 
innréttingar.  Parket og fl ísar á gólfum. Falleg 
sameign. Áhv. 19,3 millj. Íbúðarlánsjóður.    Verð 
19,9 millj.  

HRAUNTUNGA - KÓPAVOGUR 
 Vorum að fá í sölu parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr og fokheldu rými. 
Rúmgóð stofa og borðstofa. Ágætt eldhús. Þrjú 
svefnherbergi. Verönd.  Eignin er laus nú þegar. 
Verð 36,9 millj.  

VESTURGATA 
 Góð 73fm 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í góðu 
fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór og björt stofa með fallegu 
útsýni. Parket og fl ísar á gólfum. Baðherbergi 
nýl. endurnýjað.  Nýl. ofnalagnir. Íbúðin er laus 
til afhendingar. Áhv.       Verð 18,8 millj. 

FITJASMÁRI - PARHÚS 
 Vorum að fá í sölu glæsilegt 194 fm parhús á 
þessum eftirsótta stað í Smáranum Kópavogi. 
Á neðri hæðinni eru stofur, eldhús og gesta 
wc. Á efri hæðinni eru: þrjú stór svefnherbergi, 
sjónvarpsherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Stórar suðursvalir. Bilskúr er innb. 26 fm. Falleg 
lóð  og stór verönd.  Nánari upplýsignar veitir 
Sveinbjörn í síma 892-2916  

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18 -20
FLÉTTURIMI 1, 2. HÆÐ -  FALLEG EIGN 
 Falleg 3ja herb. 96 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Fallegar innréttingar. 
Parket og fl ísar á gólfum. Íbúðin verður laus fl jót-
lega.  Verð 19,8 millj. Skipti möguleg á minni eign 

OPIÐ HÚS

Þorbjörn Pálsson 
lögg. fasteigna-, skipa- 

og fyrirtækjasali 
lögg. leigumiðlari

Gsm: 898-1233

AUÐBREKKA 6  |  200 KÓPAVOGUR  |   SÍMI: 565-1233  |   FAX:  565-8892  |   WWW.ALLTFASTEIGNIR.IS

alltfasteignir@alltfasteignir.is

Lækjasamári 58 - 201 Kópavogur

Skemmtileg 2ja herbergja 68,9 fm. 
íbúð á þriðju hæð með sér inngangi á 

frábærum stað í Kópavogi. Góðar Suður 
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Merkt 
sérbílastæði. Snyrtileg íbúð á góðum 
stað. Sameign mjög snyrtileg, sem og 

öll aðkoma að húsinu.  Stutt í alla þjón-
ustu, verslanir, skóla,  leikskóla, íþróttir 

og útivist. Verð kr. 18.950.000

Upplýsingar veitir: Anton Karlsson 
sölufulltrúi sími 771-8601 

anton@alltfasteignir.is

Anton Karlsson 
sölufulltrúi 
Gsm: 771-8601 

sími 483 5800
Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Breiðamörk

Höfum í sölu glæsilega eign sem 
býður upp á mikla mikla möguleika 
og stendur á rúmlega 8000fm eign-
arlóð á milli Hveragerðis og Selfoss. 
Eignin er nær því fullbúin, en þó 
vantar bað- og eldhúsinnréttingar 
auk tækja. Skipti koma til greina á 
ódýrara íbúðarhúsnæði.
Verð: 38 millj. 

Glæsilegt einbýlishús í litlum 
byggðarkjarna í Ölfusi til sölu!

Spöngin 37, 2. hæð. 112 Reykjavík
Sími 575 8585. Fax 575 8586

Sigrún Stella Einarsdóttir
Lögggiltur fasteignasali GSM 824-0610

Nesbrauð á Stykkishólmi er til sölu
Reksturinn er í eigin húsnæði á góðum og áberandi stað í bænum, rétt við tjaldstæðið. 
Góð veitingaaðstaða inni og einnig framan við húsið. Mikill ferðamannastraumur yfi r vor 
og sumartímann. Starfsemin er í 170,1 fm eigin húsnæði á horni Nesvegar og Aðalgötu á 
áberandi stað í bænum rétt við tjaldstæði. Húsnæði og allur aðbúnaður
hefur verið mikið endurbættur frá árinu 2005. Frábært tækifæri fyrir duglegt fólk, miklir 
möguleikar á aukinni framleiðslu. Möguleg skipti á íbúð í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Fasteignamiðlunar Grafarvogs. 
sími 575-8585 og 824-0610.

Sími 575 8585 FASTEIGNASALAN ÞÍN

ÁHUGAVERÐAR EIGNIR Á WWW.FMG.IS 

www.fmg.is
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BÍLAR &
FARATÆKI

MJÖG GOTT EINTAK
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 
V8. Árgerð 2001, ekinn AÐEINS 72 
Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
1.580.000. Rnr.242808.Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

PALOMINO F-829 RK árg 2006 með 
öllum aukabúnaði eitt af þeim flottari 
fleiri myndir inná bilas.is Bráðvantar 
á sölu húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og 
tjaldvagna inniaðstaða á meðan hús-
rúm leyfir.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

LMC MÜNSTERLAND 690MDK. Árgerð 
2007 Tilboðsverð 3.650.000.- Listaverð 
4.500.00 Það væsir ekki um neinn í 
svona húsi.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

RENAULT MEGANE RS-turbo 225hp . 
Árg 2009, ekinn 13 þ.km, BENSÍN, 6 
gírar, glerþak Verð 4.290þ áhvl 2.900þ 
afb. 44þ Rnr.128644 Óskum eftir BÍLUM 
- HJÓLUM - FERÐAVÖGNUM á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Vegna góðrar sölu vantar okkur á 
skrá Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og 
Tjaldvagna, Skráið ferðavagninn frítt 
hjá okkur, Sendið okkur skráningar 
á 100bilar@100bilar.is eða í síma 
5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Jeep Grand Cherokee Limited árg.‘01. 6 
cyl.4.0L.Ek.106þ mílur. Leðurinnrétting.
Flottur og góður jeppi. Verð 1.190.000.
Góður staðgr.afláttur. S. 696-6202

Til sölu Peugeot 206, ek.109þ km, í 
góðu standi. Uppl.í síma 8660471.

Mjög flottur Toyota Avensis EXE árg. ‚04 
sjsk., ek. 69 þús. sk. ‚11. Topplúga, leður 
og margt fleira. Tilboðsv. 1.750 þús. S. 
868 8498.

Hilux, disel. 150 þús.
Hilux doublecab árg. ‚91 Bilaður mótor 
annars í góðu lagi. S. 891 9847.

Toyota Corolla Xli, frábært eintak!Árg‘94, 
ek.135 þ.km,bsk. Tilboð óskast í síma 
896-3038

Toyota Rav4 VX ‚06 4x4 til sölu. Leður 
og rafm. í öllu. Uppítaka á ód. og/eða 
bein sala. Uppl. veitir Toyota - Kletthálsi 
- S. 570 5070.

VW Polo grænn að lit, árg‘98. Ek.80þ. V. 
190þ. Uppl í S. 866 6448

Til sölu skoda station árg 05 vel 2,0 
beinskiftur , dráttarkúla, skoðaður 11 
listaverð 1425 ásett 1190 þúsund upp-
lýsingar í síma 868 2352.

Toyota Hiace árg.00 langur, dísel, 
sjálsfsk. nýuppt, 5 dyra, verð 500þ. 
upplýs. s.892 5434

 7 manna Opel Zafira A Comfort 11/99, 
1,6 beinskiptur, einkabíll, ekinn 150 þ. 
Verð 360 þ. sími 8697399

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

KIA Sportage ‚99 og Peugeot 306 ‚98 til 
sölu. Uppl. í s 866 7511.

Mazda 626, árg‘00, 2l. diesel, svartur að 
lit. V. 250þ. Uppl í s. 866 6448.

 0-250 þús.

!!! lítið ekinn, ódýr !!!
peugeot 306 station árg ‚98 ekinn 
aðeins 123þús km, beinskiptur, álfelg-
ur, ásett verð 390þús, fæst á aðeins 
220þús stgr, bíllinn þarfnast lítilla lagf, 
uppl í s:659-9696

 250-499 þús.

TILBOÐ 390 ÞÚS!!!
Skoda Oktavia 1,6 árg‘99 ek.150 
þús,cd,nýleg tímareim,bíll í góðu standi 
og eyðir litlu! listaverð um 550 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS! s. 841 8955.

Opel astra 1,6 16v station árg‘99 ek.170 
þús,beinskiptur,með skoðun, heilsárs-
dekk, listaverð 380 þús TILBOÐ 270 
þús!! s.841 8955

 500-999 þús.

Nissan Micra árg. 2003. Ek. 118 þ. km. 
Nýskoðaður. Verð 695 þús. Uppl. s. 
699-8741.

 1-2 milljónir

TIL SÖLU Mercedez-Benz 350 SLC árg. 
1972 Af sérstökum ástæðum er þessi 
glæsilega fornbifreið til sölu. Ekinn 
aðeins 100.000 km, ríkulegur aukabún-
aður, leðuráklæði, sóllúga. Þjónustubók 
frá fyrsta degi! Verð 9000 EUR Uppl. 
síma +46 737 186 911.

Toyota Yaris DÍSEL.2006 ek.57þ.
verð1690þ.ákv 1425þ ísl.upplý í síma 
8202616

 2 milljónir +

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til 
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2. 
Upplýs. í síma 894 8888.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Staðgr.250kr
Vantar bíl, má þarfnast lagfæringar. 
Borga allt að 250 þús. Skoða allt. S. 
857 9326

Óska e.að kaupa 48volta hleðslut.
f.lyftara. Einnig not.lyftara/diesel/rafm. 
Uppl.s.8660471

!!! 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.

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-250 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl 0-250 þús stgr! helst ekki 
eldri en ‚98 má þarfnast lagfæringa 
s.691 9374

 Jeppar

Toyota Land Cruiser 100 VX Diesel 
03.2006, ekinn 85 þús,7 manna, silfur-
grár, ljóst leður, sóllúga, krókur, motta 
í skotti. Engin skipti Verð: 7.000.000 
staðgreitt. Sími 843-5501

Jeppakarlar og aðrir 
sterkir karlar

4X4 Chervolet vél, bein innspýting, 
altanotor, startari og stýrisdæla fylgja. 
Uppl s. 664 1141

 Sendibílar

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

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

Honda Crf Smaal weel árgerð 2007 
mjög lítið notað. staðgreiðsluverð 470 
þús. Uppl. s. 8221920

Harley Davidson V-Rod 100 ára afmæl-
isútgáfa.Eins og nýtt,of mikið af auka-
hlutum til að telja upp. V.2.1 millj. S. 
898 6766

HONDA GOLDWING „06 (07) mikið 
króm og aukahl, engin sk 3,8 milj uppl 
í GSM 6980700

Yamaha XT660R 05 ek.9Þ Fullbúið 
ferðahjól í toppstandi http://www.
dmfi.is/til_solu.htm S:617 6031

 Kerrur

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ dekk. 
Verð frá 182.000 7% afsl. til 1.maí 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
628 kg. Verð 165.035 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

 Lyftarar

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

 Bátar

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

Yamarin 59C Skemmtibátur 100 hest-
afla Yamaha mótor. Í toppstandi og á 
gamla genginu. Virkar vel bæði á vatni 
og sjó. Kerra fylgir. Verð: 4.3m Stgr. 
Ekkert áhvílandi. Engin skipti. Uppl. í 
síma 860-7900

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

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

Sumardekk 225/45R 17 til sölu Mjög 
lítið notuð Continental SportContact 2 
sumardekk til sölu. Stærð 225/45R 17 
Upplýsingar í síma 8960312

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Hlaðnir grjótveggir eru sannkall-
að augnayndi en krefjast kunnáttu 
eigi þeir að standa um ómuna tíð 
og bera grjóthleðslumanni sínum 
fagurt vitni. Af og til eru haldin 
námskeið í torf- og grjóthleðsl-
um, þar sem þátttakendur fá inn-
sýn í íslenska byggingararfleifð og 
kynnast verklagi við byggingu úr 
hefðbundnu, íslensku efni.

Á komandi námskeiði Landbún-
aðarháskóla Íslands, sem haldið 
verður dagana 7. og 8. maí á Reykj-
um í Ölfusi, verður fjallað um ís-
lenska torfbæinn, uppbyggingu 

hans, efnisval og framkvæmd, en 
einnig hleðslu frístandandi veggja 
og stoðveggja úr torfi og grjóti.

Námskeiðið er ætlað öllum sem 
vilja læra hvernig hægt er að 
byggja úr torfi og grjóti, en hlað-
in verður köld matjurtageymsla á 
námskeiðinu.

Kennari er Guðjón Kristins-
son torf- og grjóthleðslumeistari, 
skrúðgarðyrkjumaður og kennari 
við Landbúnaðarháskóla Íslands.

Skráningarfrestur er til 28. 
apríl á endurmenntun@lbhi.is eða 
í síma 433 5000. - þlg

Náttúrunnar listasmíð

● ELDGOSAEFNI  Þótt eldgos hafi mikinn 
eyðileggingarmátt og neikvæðar afleiðingar, 
bæði efnalegar og tilfinningalegar þá fylg-
ir þeim líka hreyfing og sköpun. Helga Krist-
ín Unnarsdóttir, leirkerasmiður í Kambaselinu 
í Reykjavík, er enn að vinna úr leir sem hún 
náði í á Skeiðarársandi eftir Gjálpargosið 1996. Þessi kyndugu tröll eftir 
hana eru til dæmis með blöndu af Skeiðarársandsleir í húfunum sínum. 

Nú fer tími grassáningar í hönd en 
ýmist er um nýsáningu, viðgerð-
arsáningu eða yfirsáningu er að 
ræða. Besti tími til nýsáningar er 
að vori eða seint að hausti en við-
gerðarsáningu er gott að gera sam-
hliða fyrstu áburðargjöf ársins, til 
dæmis um miðjan maí. 

Við nýsáningu skiptir undirlag-
ið miklu máli og er ávallt gott að 
losa um þjappaðan jarðveg áður en 
hafist er handa. Eins er æskilegt að 
fjarlægja allt grjót úr yfirborði sem 
er yfir tíu millimetrar að stærð. 

Tilbúnar fræblöndur eru af 
ýmsu tagi en blöndur fyrir venju-
legar grasflatir innihalda gjarnan 
þrjár til fjórar grastegundir. Mik-

ilvægt er að hræra vel í pokanum 
fyrir dreifingu því stærðarmunur 
fræsins getur valdið ójafnri dreif-
ingu. Fræinu má handdreifa og 
er best að gera það í þurru veðri 
enda annars hætt við að það fest-
ist í skófatnaði og verkfærum og 
dreifist illa.

Venjulega spírar grasfræ á 
tveimur til fjórum vikum en þó 
getur þurft að framkvæma yfir-
sáningu á svæði þar sem fræ hefur 
spírað illa. Þegar fræið hefur spír-
að og náð fimm til sjö sentímetra 
hæð má byrja slátt. Gott er að miða 
við að dreifa áburði á grasið tvisvar 
til þrisvar yfir vaxtatímabilið.

 - ve

Grassáning er best 
að vori eða hausti

Grasfræ spíra á tveimur til fjórum vikum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MIKIÐ ÚRVAL 

GOTT VERÐ

Gildir til 3
1. maí 2010

Rauðhellu 11, Hfj.

( 568 2035
Hjallahrauni 4, Hfj.

( 565 2121
Dugguvogi 10

( 568 2020

GOTT VERÐ OG 

FRÁBÆR 
GREIÐSLUKJÖR
fyrir þá fjölmörgu sem þurfa 
að kaupa ný dekk fyrir sumarið.

Dekk undir:
■ Fólksbíla
■ Jeppa
■ Mótorhjól
■ Sendibíla
■ Vörubíla
■ Rútur
■ Vinnuvélar
■ Traktora
■ Hjólhýsi
■ Kerrur
o.s.frv., o.s.frv.

www.pitstop.is

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
R

DGildir til 
31. maí 2010
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LLT AÐ 6 MÁNUÐI
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Íslensk hönnun verður áberandi í Hofi, nýju menn-
ingarhúsi á Akureyri, þar sem 500 fellanlegir stólar 
úr smiðju Prologus verða teknir í notkun.

Guðmundur Einarsson hjá hönnunarhúsinu Pro-
logus hannaði og hafði yfirumsjón með framleiðslu 
stólanna 500. Fjöldi aðila lagði hönd á plóg og þar á 
meðal Bólsturverk, Zenus bólstrun og Sóló húsgögn.

Stóllinn var valinn úr hópi þrettán annarra og 
þar af voru ellefu þeirra erlend framleiðsla. Loft-
ur Þór Pétursson hjá Bólsturverki lét hafa eftir sér í 

samtali við Samtök iðnaðarins að hann 
væri ánægður með ákvörðun Akureyr-
inga að velja íslenska framleiðslu í 
menningarhúsið.

„Hér er um að ræða alvöru 
verðmætasköpun sem er gjald-
eyrissparandi, auk þess sem hugvit, þekk-
ing og reynsla fær útrás. Svo má auðvitað nefna 
að nýting á tækjum, húsnæði og mannskap verður 
góð.“ Nánar á www.si.is.

Íslensk hönnun í menningarhúsið

Nokkrir múrarameistarar hafa 
ákveðið að taka höndum saman til 
að berjast fyrir aukinni notkun á 
múrverki og innlendri framleiðslu 
í byggingum hérlendis.

Þeir Helgi Steinar Karlsson, 
Sigurður Heimir Sigurðsson og 
Viðar Guðmundsson múrarameist-
arar kynntu á dögunum filt sem 
þeir hafa prófað og þar á meðal á 
gifsplötum. Þannig geti sements-
bundið efni tekið að nokkru við af 
sandsparsli sérstaklega á grófari 
stöðum þar sem er meiri áraun, til 
dæmis göngum í fjölbýlishúsum.

Frá þessu er greint á vefsíðu 
Steinsteypufélags Íslands og þess 
getið í leiðinni að múrarameistar-
arnir beiti sér nú fyrir því að hús-
næði séu múruð að innan og utan 
og góðu íslensku milliveggjaplöt-
urnar séu notaðar í stað innfluttr-
ar klæðningar.

Sjá steinsteypufelag.is.

Múrað upp á 
gamla mátann

Múrarameistarar berjast fyrir því að 
húsnæði séu múruð að innan sem utan 
og innfluttar klæðningar frekar látnar 
eiga sig.

● SAGAN  Félag húsgagna- 
og innanhússarkitekta stóð fyrir 
þremur yfirlitssýningum á verk-
um félagsmanna á sjöunda ára-
tugnum en á þeim tíma var 
mikil gerjun á sviði formsköp-
unar í húsgagnagerð. Félags-
menn tóku líka þátt í alþjóð-
legum sýningum og 1960 var 
ein slík í München í Þýskalandi. 
Þar hlaut stóllinn Chieftain eftir 
húsgagnaarkitektinn Gunnar 
H. Guðmundsson (1922-2004) 
gullverðlaun. Sá er úr eik og 
nautshúð.

Náðu í nýja innilitakortið okkar!

Nýir litir
og fullt af

góðum
hugmyndum!

NNNýýýiiirr llliiitttiiirr
og fullt af

Útsölustaðir Málningar: 
BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur,
Grundarfirði • Litabúðin Ólafsvík • Núpur, byggingavöruverslun, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki •
BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • Verslunin Vík, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin, Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík •
Öxull, Grindavík
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Fellanlegir stólar 
úr smiðju Pro-
logus munu prýða 
menningarhúsið 
Hof.

 MYND/ÚR EINKASAFNI 
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Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum 
og sláttuvélum. Sækjum og sendum. 
Sláttuvélamarkaðurinn ehf S:517-2010 
Smiðjuvegi 11

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

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

Jarðtækni-smágröfur-hellulagnir-snjó-
bræðsla-drenlagnir-jarðvegsskipti. 
Útvegum öll efni, gerum föst tilboð. 
Vanir menn. Símar 660 0580 eða 660 
0571.

Jarðtækni-smágröfur-hellulagnir-snjó-
bræðsla-drenlagnir-jarðvegsskipti. 
Útvegum öll efni, gerum föst tilboð. 
Vanir menn. Símar 660 0580 eða 660 
0571.

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

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

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

maí. 

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 

S: 533 1533.

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja og einstaklinga, í samstarfi við 
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. 
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna 
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, 
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

 Málarar

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

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

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

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá 
A-Ö. Fagleg ráðgjöf við val á 
hreinlætistækjum. Niðurrif-
Förgun-Múrverk-Flísalagnir- 
Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar.
kristjan@flisaverk.is S: 898 

4990. 

Visa/Master kortalán

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

 Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði Uppl. í síma 
899 2924 

VISA - EURO - MASTER

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

Málarameistari, múrarar, flísalagnir, 
parket, svo sem málun utan sem innan 
og steypumúr og margt fleira. s. 771 
6673.

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Varist kostnaðarsamar fram-
kvæmdir. Byggingarfélagið Reisir. S. 
773 4441.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásími Láru S. 908 
5050

Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um 
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

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

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www.
spamidill.is
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 Nudd

Gott nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 
3264.

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Unaðsnudd á tilboði,frábært nudd fyrir 
karlmenn,láttu það eftir þér, S:6921123

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 857 4850.

Whole body massage. S. 849 5247.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

 Rafvirkjun

LOFTNET
UHF loftnet ódýrast fyrir allar 

íslenskar stafrænar rásir. 
Góð lausn eftir aftengingu 

„Breiðbands“.
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

STUBBASTANDAR
Íslensk framleiðsla. Standur ehf. S: 824 
2535 

Erlendur gjaldeyrir, USA dollarar og 
Evrur, uppl. í síma 659-4221

 Óskast keypt

Amerísk þvottavél
Vantar ameríska þvottavél. Má vera 
biluð. Uppl. í s. 847 5545.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Heimilistæki

Þvottavélar, varahlutir.
Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrk-
arar. Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög 
ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 
847 5545.

Ný og notuð heimilistæki til sölu. 
(Ísskápar og þvottavélar). S. 615 0488.

Miele Novotronic T223 með barka til 
sölu. Nánast sem nýr. Verð 90.000 kr. 
Upplýsingar í síma 8960312

 Hljóðfæri

Til sölu ónotað Mapex trommusett, 
selst á 30þús. Sími: 566 8070

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD - AFRICANA - 
NUDD

 JB HEILSULIND S. 445 
5000

Algjör nautn, 2ja klukkustunda með-
ferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal. 
Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd 
kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2 
kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 
JB Heilsulind Skúlagötu 40.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA - NORWESKI - 
ICELANDIC

 ANGIELSKI dla 
POLAKÓW

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30/18-19:30, start 26/4, 31/5, 
5/7, 2/8. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 
19:45-21:15, st 26/4. Level III: 4w. 
13-14:30 st: 26/4. Level V 4w. Mnd-Fri 
8-9:30 st 26/4. NORSKA: 4 vikur, mán 
til fös 19:45 -21:15, stig I: 26/4 og stig 
II 31/5 ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 
weeks: Md to Thu; st. 26/4, 31/5. Level 
I: 10:30-12 or 17:30-19:00. Level II: 9-
10:30 or 17:30-19. Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

YORKSHIRE TERRIER HVOLPAR 
! SMÁVAXNIR OG FLOTTIR. ÖNNUR 
MINNSTA HUNDATEGUND Í HEIMI. 
MÓÐIR ÆTTUÐ FRÁ AFRÍKU OG FAÐIR 
INNFL. FRÁ FINNLANDI. ÆTTB. FRÁ 
HRFÍ. S: 698-0166

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Hestamenn
Smíða innréttingar í hesthús, einn-
ig útigerði, hringgerði, einnig úrvals 
eik, veggjaklæðningar, uppsetning. Öll 
almenn járnsmíði og trésmíði. Uppl. 
Aðalsteinn s. 869 6690 & Eyjólfur s. 
691 8842.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

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

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.

Sjá www.leigulidar.is eða 
517 3440.

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.

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Til leigu. Uppl. 
í S. 866 7511.

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

3ja herb. nýleg íbúð til leigu í Hraunbæ, 
Rvk. Leiga kr. 125.þ. Sími: 898-3420

til leigu til lengri tíma einstakl-
ings íbúð við vesturberg 111 rvk 
5571861/8241861

Herb í einbýli 108 R til leigu með aðgang 
að stofu,eldh og baði. Ískápur,þvottavél 
og internet verð 40þ á mán.Uppl í 
s:6928826

 Húsnæði óskast

Herbergi óskast vestan Kringlubrautar. 
Aðgangur að WC, eldavél og þvottavél 
frá 3. maí. Er reglusamur og áreiðanleg-
ur. Uppl. á bergur56@gmail.com eða s. 
694 1237 eftir 3. maí.

Lektor í HÍ með litla dóttur óskar eftir 
að leigja 2-3 herb. íbúð frá lok ágúst 
2010 til lok maí 2011. Helst í þingholt-
um eða í nágrenni við leikskólann á 
Njálsgötu. Uppl. s. 6185804.

Herb. óskast m. aðst. í grennd við 
Laugardalinn. S. 694 7179.

 Sumarbústaðir

25fm. sumarbústaður með svefnlofti 
til sölu. Tilbúinn til flutnings.Fokheldur 
að innan,tilb.að utan.Gler í gluggum 
og þak frágengið.Skemmtileg teikning. 
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 822 
1660

 Atvinnuhúsnæði

ATH TIL LEIGU NÝL 70M2 IÐNAÐARBIL 
Í GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT PLAN 
V85ÞÚS. S. 892 7858.

Til leigu bjartar og rúmgóðar vinnustof-
ur í Höfðahverfi. Sími 861-8011

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, 
áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustu-
lund,hreint sakarvottorð og Íslensku 
kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 
20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 
/ 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á 
staðnum. www.115.is

Smiðir (mótauppsláttur) og 
Járnabindingarmenn óskast strax til 
starfa í Suður-Noregi. Góð laun í boði. 
CV eða ferilskrá sendist á vinna.noreg-
ur@gmail.com

Starfskraftur óskast til Danmerkur 
sem getur járnad og tamid ísl. hesta, 
einnig farid í hestaferdir med túrista, 
svo og alm. bústörf sem fylgja hesta-
mennsku. Uppl. 004522343727 ( ísl.) 
eda 004523458649 (dk,deuts,english)

Vélstjóri eða vélavörður óskast á 110 
tonna bát, vélast. 540 hestöfl. Gerður 
út á línu frá Hfj. Uppl. í s. 864 7622.

Vinnumaður/kona óskast á sauðfjárbú 
á suðausturlandi. Þarf að geta mætt 
fljótlega Uppl. í s. 4874791 Rúnar.

 Atvinna óskast

Húsasmíðameistari-Byggingastjóri tekur 
að sér smíða sumarhús tilbúinn til 
flutnings. einnig nýbyggingar,viðhald og 
endurnýjun húseigna. Áratuga reynsla 
og þekking uppl í sima 8972780

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Er einhver sem getur leigt mér bíl 
frá 8. -24. Júní. Hef ekki geð í mér 
að borga okurverð bílaleigufyrir-
tækja. Meðalakstur á dag ca. 25 km. 
Greiðsluhugmynd 60-120 þús. Svar 
sendist á eligud14@hotmail.com +316 
737 1900

 Einkamál

34 ára karlmaður með aðstöðu, leit-
ar tilbreytingar með karlmanni. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8486.

Tilkynningar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Sýningar: 11/5, 18/5, 24/5, 29/5 og 2/6

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Vegna endalausra áskoranna 
 snýr Rómeó og Júlía Vesturports aftur á svið Borgarleikhússins

Tryggðu þér miða á þessa rómuðu sýningu – sýnt í takmarkaðan tíma

„Perhaps not the Shakespeare
we are used to,

but this is Shakespeare
as he should be.“

Sean Connery

n
rleikhússins
markaðan tíma

na
rleikhússins

Viðskiptavinum
í Vildarklúbbi Íslandsbanka

býðst 35% afsláttur
á 6 fyrstu sýningarnar

ef greitt er með greiðslukorti
frá Íslandsbanka í miðasölu

Borgarleikhússins

Miðasala hefst í dag
Sýningar: 11/5, 18/5, 24/5, 29/5 og 2/6
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

zebra

Heilsuveisla 
í Smáralind
Þekkir þú sjúkraþjálfara?
Í dag fagnar Félag íslenskra sjúkraþjálfara 

70 ára afmæli sínu og blæs til veislu í 

Vetrargarðinum. Hluti af daglegum viðfangs-

efnum sjúkraþjálfara verður kynntur með 

fjölbreyttum vinnusmiðjum, örnámskeiðum 

og fræðslufyrirlestrum. Íþróttaálfurinn kemur í 

heimsókn og allir geta gripið í borðtennisspaða.

Vinnusmiðjur kl. 15-19.

Hópæfingar og fræðsla

16.15   Háls- og herðaæfingar    

18.15   Íþróttaálfurinn                

16.45    Hvernig á ég að æfa?

Dagskrá kl. 16-19.

borðtennis úr röðum fatlaðra 
skorar á þig!

Frá því vorið 1986 hef ég skrifað niður 
hjá mér hverja einustu bók sem ég 

hef lesið í svarta stílabók. Þess vegna er 
hægur vandi að sjá að í maí fyrir 24 árum 
las ég Alexis Sorbas eftir Nikos Kaz-
antzakis, Svein Elversson eftir Selmu Lag-
erlöf, Barn náttúrunnar og Sjálfstætt fólk 
eftir Halldór Laxness og Nafn rósarinn-
ar eftir Umberto Eco. Vorprófunum í MH 
lauk greinilega snemma þetta árið og ég 
hef örugglega verið komin í brýna þörf 

fyrir að taka mér ærlega bók í hönd.  
Þegar ég blaða í þeirri svörtu rifj-
ast eitt og annað upp fyrir mér, svo 
sem eins og hvers vegna ég las í 
raun og veru svona mikið þetta vor.

ÉG hafði lent upp á kant við gaml-
ar bekkjarsystur og var óttalega 
ein. Félagslífið fór ekki að glæð-

ast fyrr en líða tók á sumarið og 
ég eignaðist skemmtilega vinkonu í 

sumarvinnunni. Samtals voru átta 
bækur lesnar í júní og júlí en 
ekki ein einasta í ágúst. Aldrei 
las ég neitt mér til skemmtunar 
meðan á skólanum stóð, aðeins í 
fríum. Maður tamdi sér aga. Og 
maður setti sér líka skrásetn-
ingarreglur því skólabækurnar 
færði ég aldrei til bókar nema 
ef svo heppilega vildi til að mér 
hefðu verið sett fyrir skáldverk.

ÞESS vegna fá Persónur og leikendur 
eftir Pétur Gunnarsson að fljóta með í 
september árið 1987 og í febrúar 1988 
skráði ég hjá mér The Life and Loves of 
a She-Devil eftir Fay Weldon. Ég á það 
til að fá rífandi áhuga á vissum höfund-
um og les þá allt sem ég kem höndum 
yfir eftir þá. Selmu Lagerlöf-sýkin var 
allskæð, tekin var djúp Laxnessdýfa og 
sumarið sem ég dvaldi í suður-frönsku 
klaustri las ég bersöglar bækur eftir Rég-
ine Deforges. Fyrir um það bil 15 árum 
gleypti ég í mig allt sem ég komst yfir 
eftir Martin Amis og þegar ég bjó í Nice 
árið 2003 hnaut ég um bækur Arto Paas-
ilinna í frönskum þýðingum. Hryssings-
legi finnski húmorinn vó upp á móti öldu-
gjálfr inu á ströndinni.

ÁRI síðar mælti tímaritið 19. júní með 
bókinni Cat’s Eye eftir Margaret Atwood 
– og ég féll í stafi. Lars Saabye Christen-
sen hefur líka komist í gegnum nálar-
auga mitt og þá er gott að eiga skírteini 
að Bókasafni Norræna hússins. Engin ljóð 
orka síðan jafn sterkt til mín og íslenskra 
skálda. Steinunni, Vigdísi, Þorstein, Hann-
esana og Gyrði les ég reglulega án þess að 
hafa fyrir því að skrifa niður bækurnar 
þeirra í hvert einasta skipti sem þær eru 
gripnar úr hillu. Ég fletti líka oft í gegn-
um svörtu stílabókina. Hún er sönnun 
þess hvað líf mitt hefur verið gott.

Vika svörtu bókarinnar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Áður en 
GPS leið-
sögutæki 
komu til 

sögunnar

Ekki þessi 
hægri beygja! 
Þessi sem við 
vorum að fara 

framhjá.

Taktu U-
beygju Beygðu 

til hægri

Beygðu 
á næstu 
ljósum

Uuu 
pabbi...

Ég kíkti aðeins 
í þennan kassa 

með gömlu 
tónleikabolun-
um þínum og 
fann svolítið.

Er þetta 
ekki hass-

pípa?

Ég var að 
vona ég 

myndi ekki 
sjá þessa 

aftur.

Hún minnir mig á 
erfitt og undarlegt 
tímabil í lífi mínu.

Reyk-
tirðu of 
mikið 
hass?

ÉG??? Nei! 
Ég hélt að 
þetta væri 
vasi og gaf 

mömmu þinni 
þetta þegar við 
vorum að byrja 

saman.

Stelpan sem 
ég var að 

leigja með hló 
í heila viku að 

okkur!

Vannstu 100 kílóa páskaegg?

Finnst 
þér það 
ekki vera 

stórt?

Vá!

Er það 
satt, 

mamma?

Erum við 
að tala um 

mjólkursúkku-
laði eða dökkt 

súkkulaði?

Jú heldur betur! 100 kíló 
er meira en ein fjölskylda 

getur borðað á fimm 
árum!
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Líkt og kunnugt er orðið þá end-
aði Mel Gibson samband sitt 
við rússnesku tónlistarkonuna 
Oksana Grigorieva fyrir stuttu. 
Grigorieva var stödd í Rússlandi 
í síðustu viku og sagði þá í við-
tali við fjölmiðla að hún gæti ekki 
sagt ástæðuna að baki sambands-
slitanna. „Ég get sagt ykkur að 
eftir þriggja ára samband höfum 
við hætt saman. Því miður get ég 
ekki sagt ykkur ástæðuna að baki 
sambandsslitunum. En þið munuð 
komast að því innan skamms. Hin 
opinbera ástæða er aftur á móti 
sú að við skildum sátt.“ Fjölmiðl-
ar telja nú að Gibson sé að greiða 
Grigorievu fyrir þagmælsku 
hennar því hann hefur keypt 
handa henni og dóttur þeirra fal-
legt hús í Kaliforníu.

Greitt fyrir 
þagmælsku

SAMBANDINU LOKIÐ Mel Gibson og 
kærasta hans, Oksana Grigorieva, hafa 
slitið sambandi sínu.

Söngkonan Christina Aguilera 
segist alltaf eiga jafnerfitt með 
að vakna á morgnana. Fæðing 
sonar hennar, Max, fyrir tveimur 
árum hefur engu breytt þar um. 
„Síðan ég eignaðist soninn hef ég 
þroskast mikið,“ sagði Christina, 
sem gefur út sína nýjustu plötu, 
Bionic, í júní. „Ég er miklu þolin-
móðari en áður og ég hef breyst 
í algjöran morgunhana, sem ég 
er auðvitað ekki í eðli mínu. Öll 
sköpunargáfa mín er upp á sitt 
besta á kvöldin.“ Christina bætir 
við að Max hafi mikla orku og 
haldi sér á tánum allan daginn. 
„Hann er týpískur strákur.“

Er enginn 
morgunhani

CHRISTINA AGUILERA Christina Aguilera 
á alltaf jafnerfitt með að vakna á morgn-
ana.

Tónlistarmaðurinn Þór Breið-
fjörð Kristinsson, sem er búsettur 
í Kanada, hefur gert samning við 
útgáfufyrirtækið K&W Publishing 
í Los Angeles. Fyrirtækið mun 
fyrir vikið reyna að koma lögum 
hans að í kvikmyndum, sjónvarps-
þáttum, tölvuleikjum eða á öðrum 
stöðum. Thor gaf árið 2008 út plöt-
una Running Naked. Annað smá-
skífulag hennar, Sunny Day, var 
eitt af hundrað lögum sem voru 
boðin frítt til niðurhals á heima-
síðu Microsoft í fyrra. Nýlega setti 
Þór á netið kennslumyndband fyrir 
útlendinga í framburði á orðinu 
Eyjafjallajökull í tilefni eldgoss-

ins og geta áhugasamir kíkt á það 
á Youtube. Næstu tónleikar hans 
heima á Íslandi eru síðan fyrirhug-
aðir í júní.  - fb

Þór gerir samning

ÞÓR Samdi við K&W Publishing..

Bret Michaels, söngvari glysrokk-
sveitarinnar Poison, var flutt-
ur með hraði á sjúkrahús fyrir 
helgi eftir að hann fékk alvar-
legt heilablóðfall. Hann er enn á 
sjúkrahúsi og var á gjörgæslu-
deild fyrstu sólarhringana eftir 
áfallið. Nú er Michaels vaknað-
ur og hefur að sögn talað við sína 
nánustu á sjúkrahúsinu. Tvennum 
sögum fór reyndar af líðan hans í 
gær; einhverjir miðlar héldu því 
fram að Bret væri við hestaheilsu 
en aðrir sögðu að hann væri enn í 
lífshættu.

Að sögn talsmanns söngvarans 
hafði hann þjáðst af miklum höf-

uðverkjum daginn sem hann fékk 
heilablóðfallið. „Við erum vongóð 
um að rannsóknir leiði í ljós hvað-
an blæðir. Við vitum öll að Bret 

er harður af sér og erum vongóð 
um að hann muni ná sér að fullu,“ 
segir í yfirlýsingu á Facebook-síðu 
Michaels. 

Fyrr í þessum mánuði var 
Michaels lagður inn á spítala vegna 
magaverkja. Þá var botnlangi hans 
fjarlægður. 

Bret Michaels er 47 ára gamall 
og hefur undanfarið haft viðurværi 
sitt af raunveruleikastjónvarpi. 
Hljómsveitin Poison naut tals-
verðra vinsælda á níunda áratugn-
um. Þá stóð Bret Michaels fremst 
á sviðinu með vindinn í hárinu og 
söng lög á borð við Every Rose Has 
Its Thorn og Unskinny Bop.

Söngvari Poison í lífshættu

BRET MICHAELS Glysrokkarinn liggur á 
spítala eftir að hafa fengið heilablóðfall.

NORDICPHOTOS/GETTY
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SÍMI 564 0000
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SÍMI 462 3500

12
10
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SHE´S OUT OF MY LEAGUE   kl. 6 - 8 - 10
DATE NIGHT   kl. 10
THE SPY NEXT DOOR  kl. 6 - 8

SÍMI 530 1919

L
L
L
16
12
12
10
12
16

FANTASTIC MR. FOX kl. 6  íslenskur texti
FOOD INC.  kl. 6  íslenskur texti
CRAZY HEART        kl. 8 - 10.15  íslenskur texti
UN PROPHÉTE        kl. 6 - 9  enskur texti
ONDINE  kl. 8  íslenskur texti
VIDEOCRACY kl. 10   íslenskur texti
NOWHERE BOY  kl. 6  íslenskur texti
BURMA VJ        kl. 10.10  íslenskur texti
TRIAGE        kl. 8 íslenskur texti

SÝNINGARTÍMA BÍÓDAGA ER AÐ FINNA Á MIDI.IS

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

14
16
12
L
10
14

650kr.

SHE´S OUT OF MY LEAGUE kl. 5.40 - 8 - 10.20
SHE´S OUT OF MY LEAGUE LÚX kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE SPY NEXT DOOR kl. 3.40 - 5.50 - 8  
DATE NIGHT kl. 6 - 8 - 10
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS kl.5.40 - 8 - 10.20
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D kl.3.40
NANNY MCPHEE kl.3.40
BOUNTY HUNTER  kl. 10.15 

ÍSÍMISÍMISÍMI 564564 564 000000 000000

SHE´SOUT OFMY LEAGUE kl 540

NÝTT Í BÍÓ!

16. APRÍL - 6. MAÍ Í REGNBOGANUM
24 GÆÐAMYNDIR FRÁ ÖLLUM HEIMSHORNUM

DAS WEISSE BAND kl. 5.20 - 8
THE CRAZIES kl. 10.20 
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 10.30
DEAR JOHN kl. 5.40 - 8
KÓNGAVEGUR  kl. 5.45 - 8 - 10.15
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 6 - 9

DAS WEISSE BAND ER Á BÍÓDÖGUM GRÆNA LJÓSSINS

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

L L

L

L

L

L

L

10

10DATE NIGHT kl. 8 - 10
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl. 6
CLASH OF THE TITANS - 3D kl. 8
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
KICK ASS kl. 8 - 10:20
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:20

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

�����
EMPIRE - Chris Hewitt

Frábær ný teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Með Íslensku tali

SHE´S OUT OF MY LEAGUE kl. 5:40 - 8 - 10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
KICK ASS kl. 5:40 - 8 - 10:30
KICK ASS kl. 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 8 - 10:30
CLASH OF THE TITANS kl. 5:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10:30
THE BLIND SIDE kl. 8 
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:30

KICK ASS                        kl. 5:50 - 8:10D - 10:40D

OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
CLASH OF THE TITANS 3D kl. 8:10(3D) - 10:30(3D)

HOT TUB TIME MACHINE kl. 8:10 - 10:30
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ensku. Tali kl. 6(3D)

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SHE´S OUT OF MY LEAGUE 8 og 10.10 12

THE CRAZIES 10 16

THE SPY NEXT DOOR 6 L

DATE NIGHT 8 10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 8 og 10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D 6 - 3D L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 5.50 L

ÍSLENSKT TAL
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Kvikmyndir  ★★★

Videocracy
Heimildarmynd eftir Erik Gandini

Sýnd á Bíódögum Græna ljóss-
ins
Spillingarspaðinn og glaumgos-
inn Silvio Berlusconi situr sprell-
fjörugur á stóli forsætisráðherra 
Ítalíu og hefur vermt það sæti 
manna lengst. Samt dregur hann 
á eftir sér langan hala spillingar-
mála sem ná eiginlega yfir alla 
helstu lesti og bresti sem mann-
kynið burðast með.

Þessi aðalgæi á Ítalíu er því 
óneitanlega áhugavert eintak og að 
ósekju hefði þessi heimildarmynd 
mátt hafa hann og valdabrölt hans 
í forgrunni en höfundinum er svo 
mikið í mun að reyna að útskýra 
fyrir okkur, sem þekkjum ekki 
þjóðarsál Ítala gjörla, hvers vegna 
í ósköpunum ekkert fær haggað 
Berlusconi.

Auðvitað má ekki gleyma því 
að Silvio er ekki bara forsætisráð-
herra heldur fjölmiðlakóngur og í 
byrjun myndarinnar fáum við að 
vita að hann byggði sjónvarps-
veldi sitt í upphafi á lágkúru-
legum spurningaþáttum sem 
gerðu fyrst og fremst út á nekt 
kvenna.

Mann langar auðvitað strax 
að kynnast Silvio betur 
en í stað þess að 
velta okkur upp 
úr ljótum sögum 
af Berlusconi 
kýs Gandini 
að reyna að 
útskýra fyrir 
okkur hvaða 
grunnveila 

veldur því að þjóð hans kallar 
manninn ítrekað yfir sig með bros 
á vör.

Sú staðreynd er auðvitað svo 
galin að meira að segja Íslendingar 
sem mæta heiladauðir í kjörklef-
ana á fjögurra ára fresti og kjósa 
yfir sig ýmist sturlað lið eða ónot-
hæf gauð telja sig þess umkomna 
að hlæja að Ítölum.

Í nálgun Gandini sannast svo 
það fornkveðna að vel má 

meta menn út frá vinum 
þeirra og þeir kunn-
ingjar Berlusconis sem 
hér eru kynntir til leiks 
eru vægast sagt ömur-
legir en alveg hreint 

dásamlegar persónur í 
kvikmynd.

Þannig að 
þótt fókus 

myndar-
innar fari 

í allar 
áttir 
og 
eng-
inn 

punktur sé hamraður alla leið þá 
er vel þess virði að fá að kynnast 
leppalúðunum í hirð Silvios.

Meginniðurstaða myndarinn-
ar er sú að sá sem stjórnar sjón-
varpinu ræður og þess vegna er 
Berlusconi aðalkallinn, enda er 
ekki hægt að segja annað en jarð-
vegurinn sem hann sprettur upp 
úr sé honum hollur þar sem Ítalía 
er númer 77 á heimslista yfir frelsi 
fjölmiðla, númer 84 á heimslista 
yfir jafnrétti kynjanna og 80% 
þjóðarinnar nota sjónvarp sem 
sína helstu upplýsingaveitu.

Allir Íslendingar hafa gott af því 
að horfa á þessa mynd en í guð-
anna bænum, lítið ykkur nær áður 
en þið farið að hlæja að Ítölunum 
fyrir það hvað þeir eru ógeðslega 
vitlausir. Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Kostuleg og að mörgu 
leyti áhugaverð heimildarmynd þar 
sem reynt er að útskýra hvað fær Ítali 
til að kjósa Berlusconi aftur og aftur. 
Óskýr fókus truflar en breytir því ekki 
að efniviðurinn er bæði dásamlegur 
og sorglegur.

Aðalgæinn

Leikhópurinn Lotta var stofnaður árið 2007 og setur 
upp leiksýningar ætluðum börnum. Sýningarn-
ar fara fram utandyra yfir sumartímann þar sem 
hópurinn notar umhverfið og náttúruna í sýningar 
sínar.

„Við höfðum öll verið meðlimir í áhugaleikhúsum 
sem voru starfandi á veturna en vorum svo aktív að 
við gátum ekki hugsað okkur að leika ekki neitt á 
sumrin og ákváðum að taka málin í okkar hendur og 
þannig varð leikhópurinn Lotta til,“ útskýrir Anna 
Bergljót Thorarensen, meðlimur leikhópsins Lottu. 

Leikhópurinn mun ferðast um allt land í sumar 
og setja upp leiksýningar en flestar munu þó fara 
fram í lítilli laut í Elliðaárdalnum þar sem hópurinn 
hefur sýnt undanfarin þrjú ár. Anna Bergljót segir 
leikhópinn ekki láta íslenska veðráttu hafa áhrif á 
sýningar og hafa þau aðeins þrisvar þurft að flýja 
inn í hús vegna veðurs. „Við sýnum úti í öllum veðr-
um en höfum þrisvar þurft að flýja inn og þá vegna 
áhorfenda. Við höfum lent í alls kyns ævintýrum á 
ferðum okkar og á Hellissandi fauk meðal annars 
leikmyndin um koll og svo höfum við lent í því að 
fuglar hafi verið að narta í leikmyndina okkar.“ 

Aðspurð segir Anna Bergljót það afskaplega 
skemmtilegt og gefandi að leika fyrir börn og segir 
nálægðina við áhorfendur gera starfið enn skemmti-

legra. „Það er æðislega gaman að vera svona nálægt 
áhorfendum og hitta þá bæði fyrir og eftir sýning-
una og spjalla við börnin. Í fyrra þegar við settum 
upp Rauðhettu þá lögðu aðeins hugrökkustu börnin í 
það að knúsa úlfinn að sýningu lokinni en önnur létu 
sér nægja að faðma bara Rauðhettu,“ segir hún og 
hlær. Fyrsta sýning leikhópsins fer fram í Elliðaár-
dalnum hinn 29. maí.  - sm

Sýna í öllum veðrum og vindum

SKEMMTILEGT STARF Anna Bergljót Thorarensen, meðlimur í 
leikhópnum Lottu, segir afskaplega skemmtilegt að leika fyrir 
börn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



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

HLÝJAR DÚNÚLPUR
LÆKKAÐ VERÐ UM HELGINA

HEIMILSTÆKI
á lægra verði!

Þurrkari
Barkalaus m/rakaþétti, 
tekur 6 kg af blautum 
þvotti, krumpuvörn
1805461

5 ára ábyrgð

Uppþvottavél
12 manna, orkunýting A, þvotthæfni A, 
þurrkhæfni A. Hljóðlát.
1805331

5 ára ábyrgð 5 ára ábyrgð

86.900

Hreint út sagt
frábært verð!

Þvottavél
1400 snúninga, tekur 7 kg. 
Orkunýting A, þvottahæfni A
vinduhæfni B
1805446

1400
snúninga

Þvottavél
1200 snúninga, tekur 6 kg. 
Orkunýting A, þvottahæfni A
vinduhæfni B
1805455

1200
snúninga

tekur 

6kg
tekur 

7kg

96.900

84.900

Barkalaus

12
manna

5 ára ábyrgð

Kælir/frystir
Frigor.
orkunýting A.
kælir 171 ltr.
frystir 41 ltr
142x58x55 sm
1805498

Kælir/frystir
Frigor.
orkunýting A.
kælir 103 ltr.
frystir 15 ltr
84.5x57.6x55 sm
1805500

49.900
63.99569.900

82.995

Örbylgjuofn United
1840909

9.990
11.995

800W
20 ltr.

ÍTÖLSK GÆÐI

Blöndunartæki
Winny, einnarhandar.
7900011

11.990

Eldhúsblöndunartæki
Winny, einnarhandar.
7900010

Sturtutæki
Hitastýrt.
7900030

7.9904.990

93.900

Krumpuvörn

Komdu og skoðaðu úrvalið! 
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Valur og Akureyri mætast í hreinum úrslitaleik í kvöld um sæti í úrslit-
um N-1 deildar karla. Valur vann annan leik liðanna á laugardags-
kvöld, 25-31. „Við höfðum sex tíma rútuferð til að skemmta okkur. 
Það var ekkert svo slæmt. Við átum mikið nammi og horfðum á 
gott grín, Ace Ventura og svona klassík,“ sagði Sigurður Eggerts-
son um undirbúninginn fyrir leikinn.

„Það er svo gaman að spila fyrir fullu húsi, þetta var æðis-
legt. Ég væri til í að spila næsta leik hérna líka, það er aldrei 
neinn í Valsheimilinu. Kannsksi kem ég bara norður næst?“ 
sagði Sigurður glettinn. „Við erum með miklu meiri metnað 
en það að detta úr hér og mér finnst við vera með miklu 
betra lið en Akureyri.“

Rúnar Sigtryggsson, þjálfari Akureyrar, var aftur á móti 
mjög ósáttur með dómgæsluna í leiknum. „Broddur-
inn var tekinn úr liðinu með því að henda mönn-
um útaf fyrir ekki neitt. Það er óþolandi þegar 
menn geta pantað svona dómgæslu. Það var 

ekkert samræmi í þessu. Þetta á ekkert skylt með handbolta, 
þessi dómgæsla. Valsarar hentu sér í gólfið og þessi lélegi 
leikaraskapur sást langar leiðir. Dómararnir féllu í gryfjuna og 
við vorum ekki nógu klókir að bregðast við þessu. Svo var 

sóknin okkar mjög slök, en mínir menn spiluðu ekki nógu 
vel í leiknum,“ sagði Rúnar.

Haukar eru komnir í úrslitin eftir sigur á HK á laugar-
daginn, 21-19. Haukar voru með leikinn í sínum höndum 
allan tímann þar til undir lokin en HK jöfnuðu er tvær 
mínútur voru eftir. Haukamenn voru með taugarnar í lagi 
og kláruðu dæmið.

„Við ætlum að klára þetta með stæl. Þetta lítur mjög 
vel út eins og staðan er í dag, við erum handhafar allra titla á 

Íslandi þannig að við getum kórónað frábært tímabil með því að 
klára þetta dæmi. Að sjálfsögðu gerum við það, við ætlum að klára 

þetta,“ sagði Elías Már Halldórsson, leikmaður Hauka, eftir leikinn á 
laugardaginn.

ÚRSLITAKEPPNI N1-DEILDAR KARLA: ODDALEIKUR HJÁ VAL OG AKUREYRI EN HAUKAR Í ÚRSLITIN EFTIR SIGUR Á HK

Átum nammi og horfðum á Ace Ventura í rútunni

N1-deild kvenna
Úrslitakeppni, lokaúrslit, 4. leikur:
Fram - Valur 23-26 (22-22, 9-12)
Mörk Fram (skot): Karen Knútsdóttir 10/3 (17/5), 
Pavla Nevarilova 4 (4), Guðrún Þóra Hálfdáns-
dóttir 4 (8), Stella Sigurðardóttir 2 (12), Marthe 
Sördal 1 (1), Anna María Guðmundsdóttir 1 (1), 
Ásta Birna Gunnarsdóttir 1 (4)
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 15.
Hraðaupphlaup: 5 (Guðrún 3, Karen, Anna)
Fiskuð víti: 5 (Guðrún 2, Karen Ásta, Marthe)
Utan vallar: 6 mín.
Mörk Vals (skot): Hrafnhildur Skúladóttir 12/7 
(19/7), Íris Ásta Pétursdóttir 4 (6), Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir 3 (4), Rebekka Rut Skúladóttir 
3 (7), Hildigunnur Einarsdóttir 2 (2), Kristín 
Guðmundsdóttir 2 (6)
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 19/1.
Hraðaupphlaup: 2 (Hildigunnur, Ásta)
Fiskuð víti: 7 (Anna Úrsúla 2, Arndís, Rebekka, 
Hrafnhildur, Hildigunnur, Katrín A.)
Utan vallar: 8 mín.
Dómarar: Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn 
Ingibergsson. Misstu oft tökin á leiknum.
Valur vann einvígið, 3-1.

Lengjubikar karla
Fram - Breiðablik 2-2 (1-1)
0-1 Hjálmar Þórarinsson (21.), 1-1 Rafn Andri 
Haraldsson (45.), 1-2 Olgeir Sigurgeirsson (106.), 
2-2 Kristinn Ingi Halldórsson (117.).
Breiðablik vann eftir vítaspyrnukeppni, 6-5. 
Valur - KR 0-3 (0-1)
0-1 Mark Rutgers (41.), 0-2 Björgólfur Takefusa 
(49.), Kjartan Henry Finnbogason (65.).
Breiðablik og KR mætast í úrslitum.
Upplýsingar fengnar af Fótbolti.net.

N1-deild karla
Umspilskeppni, undanúrslit, 2. leikur:
ÍBV - Afturelding 23-30
Afturelding vann einvígið, 2-0.
Víkingur - Grótta 26-29
Grótta vann einvígið, 2-0.

ÚRSLIT

HANDBOLTI „Þetta er geðveikt og 
það er alltaf skemmtilegast að 
vinna svona jafna leiki og miklu 
sætara en að vinna með tíu mörk-
um eða eitthvað. Ég gat ekki einu 
sinni talað hérna fyrstu tíu mín-
úturnar eftir að þessu lauk, ég 
var bara gjörsamlega búin á því,“ 
sagði Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 
Íslandsmeistari, eftir að lið hennar 
tryggði sér titilinn í gær. Hrafn-
hildur átti stórleik í gær og var 
lang markahæst í liði meistaranna 
með tólf mörk. 

„Það er nauðsynlegt að sýna 
hörku og þeir spila líka hart. Þær 
eru alveg í andlitinu á okkur, mun-
urinn er bara að þær væla meira. 
Við stöndum af okkur en ekki þær. 
Við unnum tvo langerfiðustu titl-

ana og þetta er búið að vera frá-
bært tímabil hjá okkur. Mér finnst 
þetta alveg yndisleg tilfinning,“ 
sagði Hrafnhildur skælbrosandi 
í leikslok.

„Það var stórkostlegt að klára 
þetta því það hefði verið mjög erf-
itt að þurfa spila annan leik þannig 
að ég er gríðarlega ánægður með 
það. Við spiluðum frábæran varn-
arleik, sérstaklega í fyrri hálfleik, 
og það gaf okkur góða forystu. 
Karen Knútsdóttir reyndist okkur 
ansi erfið í síðari hálfleik og við 
lentum undir í framlengingunni en 
við komum til baka og kláruðum 
dæmið, ég er gríðarlega ánægður 
með það,“ sagði Stefán Arnarsson, 
þjálfari Vals, eftir að hafa tekið á 
móti verðlaunum sínum í gær. Stef-

án hefur átt góðu gengi að fagna 
með liði sínu en Valsliðið varð 
einnig deildarmeistari í vetur. 

„Þessi titill er frábær en deild-
armeistaratitillinn er stór og það 
voru 24 leikir svo ég var mjög 
ánægður að vinna hann. Þetta er 
bara búið að vera frábært tíma-
bil,“ bætti Stefán við. Mikið var 

talað um eftir leik að hans lið hafi 
spilað grófan handbolta og lið hans 
jafnvel komist upp með of mikið í 
leiknum, hann var ekki sammála 
því. 

„Ég er algjörlega ósammála 
því að við séum að spila gróft. Við 
erum ekki gróft lið og ég er búinn 
að þurfa að hlusta á þetta í allan 
vetur. Þetta var bara harður leikur 
og bæði lið spiluðu fast en þannig 
eru líka úrslitaleikir um Íslands-
meistaratitilinn. Mér fannst leið-
inlegt að Stella Sigurðardóttir gat 
ekki klárað leikinn vegna meiðsla, 
enda frábær leikmaður og það 
atvik var það eina sem skyggði á 
þennan frábæra handboltaleik hér 
í dag,“ sagði Stefán að lokum.  - rog

Valur Íslandsmeistari eftir 27 ára bið
Í gær tryggðu Valsstúlkur sér langþráðan Íslandsmeistaratitil en liðið sigraði Fram 26-23 í framlengdum 
leik sem fram fór í Safamýrinni. Hart var barist fram á síðustu stundu og stemningin í höllinni var frábær.

BIKARINN Á LOFT Berglind Íris Hansdóttir, fyrirliði og markvörður Vals, átti stórleik í gær og tók við langþráðum sigurlaunum eftir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég gat ekki einu sinni 
talað hérna fyrstu tíu 

mínúturnar eftir að þessu 
lauk, ég var bara gjörsamlega 
búin á því.

HRAFNHILDUR ÓSK SKÚLADÓTTIR
LEIKMAÐUR VALS

> Aron og Heiðar skoruðu

Aron Einar Gunnarsson og Heiðar Helguson voru báðir 
á skotskónum með liðum sínum í ensku B-deildinni um 
helgina. Heiðar lagði upp eitt og skoraði annað í 3-0 sigri 
Watford á Reading en Gylfi Sigurðsson var eini 
Íslendingurinn hjá Reading sem kom við sögu 
í leiknum. Þetta var afar mikilvægur sigur hjá 
Watford sem tryggði sæti sitt í deildinni 
með sigrinum. Þá skoraði Aron Einar 
eina mark sinna manna í Coventry 
í 1-1 jafnteflisleik gegn Middles-
brough. 

HANDBOLTI „Ég er gríðarlega sátt-
ur við stelpurnar, umgjörðin frá-
bær og liðið að spila mjög vel. Við 
brugðumst mjög vel við þegar 
Stella Sigurðardóttir er rotuð í 
leiknum. Hún fékk heilahristing 
enda bara kýld köld. Mér fannst 
lélegt að sjá Hrafnhildi Skúladótt-
ur standa yfir henni hlæjandi eftir 
að hafa rotað hana. En við sýndum 
mikinn karakter og ég er gríðar-
lega stoltur af stelpunum,“ sagði 
Einar Jónsson, þjálfari Fram, eftir 
úrslitarimmu Fram og Vals. 

„Mér hefur aldrei fundist brotið 
eins mikið á mér á ævinni. Það eru 

leikmenn uppi á sjúkrahúsi leik 
eftir leik og ég skil ekki hvernig 
hægt er að komast upp með það 
að kýla andstæðinginn í andlit-
ið og ekkert er dæmt. Gísli Hlyn-
ur Jóhannsson og Hafsteinn Ingi-
bergsson voru ömurlegir vægast 
sagt en finnst þeir þó hafa stað-
ið sig hvað best af dómurunum í 
vetur,“ bætti Einar við. 

„Berglind Íris er búin að vera 
frábær í þessum einvígum og hún 
ásamt dómurunum kláruðu þessa 
rimmu. Okkur var bara ýtt út og 
ég er ekki einn á því máli. Bara í 
þessum leik liggja tveir leikmenn 

eftir að hafa verið kýldir í 
andlitið og í síðasta leik var 
það sama upp á teningnum. 
Þær eru bara barðar í and-
litið aftur og aftur og við 
berum ummerki þess. En 
þetta virð-
ist duga og 
á  meða n 
menn kom-
ast upp með 
það þá hlýtur 

það að virka,“ sagði Einar. Hrafn-
hildur Ósk Skúladóttir, leikmað-
ur Vals, sendi Einari tóninn eftir 
leik og sagði að nú væri ljóst 

hvort liðið væri betra. 
„Ég get bara sagt þér 

það að ég ætla ekki að 
horfa einu sinni enn 
framan í smettið á 
þessum þjálfara Fram 
og hlusta á hann segja 
að þær séu betri, bara 
aldrei aftur. Nú jarð-
aði ég hann, nú er 
þetta komið og éttu 

það, Einar.“ - rog

Einar Jónsson, þjálfari Fram, var alls ekki sáttur við dómgæsluna í úrslitaeinvíginu gegn Val:

Berglind og dómararnir kláruðu einvígið

ÓSÁTTUR ÞJÁLFARI
Einar Jónsson, þjálfari Fram.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Helgi Jónas Guðfinns-
son hefur verið ráðinn þjálfari 
körfuboltaliðs Grindavíkur til 
næstu þriggja ára. Þetta var til-
kynnt á lokahófi liðsins nú um 
helgina en Friðrik Ragnarsson 
hefur þjálfað liðið undanfarin ár.
 - esá

Þjálfaramál Grindavíkur:

Helgi tekur við



Magnaður maí 
á Stöð 2

Frábært sumartilboð
Frábært sumartilboð

Stöð 2 og Stöð 2 Extra á aðeins 

6.3206.320 krkr á mánuði  í þrjá mánuði  

ef greitt er með VISA Kreditkorti.ti.
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Iceland Express-deild karla
Úrslitakeppni, lokaúrslit, 3. leikur:
Keflavík - Snæfell 85-100 (36-47)
Stig Keflavíkur: Nick Bradford 26, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 20, Urule Igbavboa 13, Gunnar Ein-
arsson 11, Sigurður Þorsteinsson 11, Jón Nordal 
Hafsteinsson 4.
Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 29 (13 frák.), 
Sigurður Þorvaldsson 17, Martins Berkis 14, Jeb 
Ivey 11, Jón Ólafur Jónsson 10, Pálmi Freyr Sigur-
geirsson 7, Emil Þór Jóhannsson 7, Egill Egilsson 
3, 
Páll Fannar Helgason 2.
Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Snæfell.

N1-deild karla
Úrslitakeppni, undanúrslit, 2. leikur:
HK - Haukar 19-21 (9-11)
Mörk HK: Atli Ævar Ingólfsson 9, Sverrir Her-
mannsson 3, Bjarki Már Gunnarsson 2, Atli Karl 
Bachmann 2, Bjarki Már Elísson 1, Ólafur Víðir 
Ólafsson 1, Hákon Bridde 1.
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 24/1.
Mörk Hauka: Björgvin Hólmgeirsson 7, Elías Már 
Halldórsson 4, Sigurbergur Sveinsson 3, Einar 
Örn Jónsson 2, Pétur Pálsson 2, Guðmundur Árni 
Ólafsson 1/1, Freyr Brynjarsson 1.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 17/1.
Haukar unnu einvígið, 2-0.

Akureyri - Valur 25-31 (9-13)
Mörk Akureyrar: Oddur Grétarsson 8/4, Heimir 
Þór Árnason 7/1, Hörður Fannar Sigþórsson 4, 
Guðmundur Hólmar Helgason 3, Hreinn Þór 
Hauksson 1, Geir Guðmundsson 1, Jónatan Þór 
Magnússon 1.
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 8, Hafþór 
Einarsson 6.
Mörk Vals: Arnór Þór Gunnarsson 9/4, Fannar 
Þór Friðgeirsson 9/1, Sigurður Eggertsson 5, 
Baldvin Þorsteinsson 4, Elvar Friðriksson 2, Ingvar 
Árnason 1, Jón Björgvin Pétursson 1.
Varin skot: Hlynur Morthens 20.
Staðan í einvíginu er jöfn, 1-1.

Enska úrvalsdeildin
Bolton - Portsmouth 2-2
1-0 Ivan Klasnic (25.), 2-0 Kevin Davies (27.), 2-1 
Aruna Dindane (54.), 2-2 Aruna Dindane (67.).
Hull City - Sunderland 0-1
0-1 Darren Bent (6.).
Manchester United - Tottenham 3-1
1-0 Ryan Giggs (57.), 1-1 Ledley King (69.), 2-1 
Nani (80.), 3-1 Ryan Giggs (85.).
West Ham - Wigan 3-2
1-1 Ilan (30.), 2-1 Radoslav Kovac (49.), 2-2 Hugo 
Rodallega (51.), 3-2 Scott Parker (76.).
Wolves - Blackburn 1-1
0-1 Ryan Nelsen (27.), 1-1 Sylvan Ebanks-Blake 
(80.)
Aston Villa - Birmingham 1-0
1-0 James Milner, víti (83.)
Burnley - Liverpool 0-4
0-1 Steven Gerrard (51.), 0-2 Gerrard (58.), 0-3 
Maxi Rodriguez (73.), 0-4 Ryan Babel (93.).
Chelsea - Stoke City 7-0
1-0 Salomon Kalou (23.), 2-0 Kalou (30.), 3-0 
Frank Lampard (43.), 4-0 Kalou (67.), 5-0 Lamp-
ard (80.), 5-0 Frank Lampard (81.), 6-0 Daniel 
Sturridge (86.), 7-0 Florent Malouda (88.).
Everton - Fulham 2-1
0-1 Erik Nevland (35.), 1-1 Victor Anichebe (49.), 
2-1 Mikel Arteta, víti (93.)

STAÐAN
Chelsea 36 25 5 6 93-32 80
Man. United 36 25 4 7 81-28 79
Arsenal 36 22 6 8 78-39 72
Tottenham  35 19 7 9 63-37 64
Aston Villa 36 17 13 6 51-35 64
Man. City 35 17 12 6 69-42 63
Liverpool 36 18 8 10 61-33 62
Everton 36 15 12 9 59-49 57
Birmingham  36 12 11 13 35-44 47
Sunderland 36 11 11 14 47-53 44
Blackburn  36 11 11 14 38-54 44
Fulham 35 11 10 14 36-39 43
Stoke City 35 10 13 12 33-44 43
Bolton  36 9 9 18 40-65 36
Wolvess 36 8 11 17 29-52 35
Wigan  36 9 8 19 35-69 35
West Ham  36 8 10 18 44-62 34
Hull City 36 6 10 20 32-73 28
Burnley 36 7 6 23 37-78 27
Portsmouth 36 6 7 23 31-64 16

Enska B-deildin
Barnsley - QPR 0-1
Bristol City - Derby 2-1
Cardiff - Sheffield Wednesday 2-1
Doncaster - Scunthorpe 4-3
Middlesbrough - Coventry 1-1
Newcastle - Ipswich 2-2
Nottingham Forest - Plymouth 3-0
Peterborough - Blackpool 0-1
Preston North End - Leicester City 0-1
Sheffield United - Swansea 2-0
Watford - Reading 3-0

STAÐA EFSTU LIÐA
Newcastle  45 29 12 4 89-35 99
West Brom 44 26 11 7 87-46 89
Nott. Forest 45 22 12 11 63-38 78
Cardiff  45 22 10 13 73-52 76
Leicester  45 20 13 12 59-45 73
Blackpool 45 19 12 14 73-57 69
Swansea  45 17 17 11 40-37 68
M’brough 45 16 14 15 58-48 62
Sheff. United 45 16 14 15 59-55 62

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Snæfellingar geta 
tryggt sér Íslandsmeistaratitil-
inn í körfubolta karla í fyrsta sinn 
í sögu félagsins í kvöld er liðið 
mætir Keflavík í fjórða leik lið-
anna í úrslitarimmu þeirra um 
titilinn. Staðan í einvíginu er 2-1 
fyrir Snæfell eftir góðan útisigur 
liðsins á Keflavík á laugardaginn, 
100-85.

Snæfell var með undirtökin allan 
leikinn og átti Hlynur Bæringsson 
stórleik auk þess sem liðið allt lék 
vel í leiknum. Keflvíkingar voru 
lengi í gang en voru þó nálægt því 
að snúa leiknum sér í hag í þriðja 
leikhluta.

Nick Bradford lék þá sinn fyrsta 
leik fyrir Keflavík eftir að geng-
ið var frá félagaskiptum hans 
frá Njarðvík daginn áður vegna 
meiðsla Draelon Burns. Bradford 
átti góðan leik og var stigahæst-
ur Keflvíkinga með 26 stig. Hann 

fór mikinn í þriðja leikhluta þegar 
Keflavík gerði harða atlögu að for-
ystu Snæfellinga en Hlynur sá til 
þess að gestirnir misstu aldrei for-
ystuna.

Snæfellingar náðu svo aftur for-
ystunni í upphafi fjórða leikhluta 
og tryggðu sér dýrmætan sigur í 
baráttunni um titilinn.

„Við vorum duglegir og þétt-
ir fyrir í vörninni. Ég var mjög 
ánægður með að við náðum að 
fylgja eftir síðasta leik á þenn-
an máta,“ sagði Ingi Þór Stein-
þórssson, þjálfari Snæfells, eftir 
leikinn.

Keflavík vann fyrsta leikinn í 
rimmunni örugglega og sumir sem 
spáðu því að Snæfell myndi ekki 
ná að svara fyrir sig. Annað hefur 
komið á daginn.

„Ég skil þá mjög vel sem spáðu 
að Keflavík myndi vinna serí-
una 3-0. Eftir fyrsta leikinn var 

nákvæmlega ekkert við okkar leik 
sem benti til annars. En við höfum 

náð að setja tappann í gatið og laga 
það sem var ekki í lagi.“

Hann neitar því ekki að það yrði 
sætt að lyfta fyrsta Íslandsmeist-
arabikar í sögu Snæfells á heima-
velli liðsins í kvöld.

„Það er þó langur vegur frá 
því að þetta sé búið. Keflvíking-
ar munu ekki gefa okkur leikinn 
og munu án nokkurs vafa berjast 
fyrir sínu. Ég lýsi því eftir hús-
fylli enda gefur stuðningur áhorf-
enda okkur þann aukakraft sem 
við þurfum á að halda.“

Guðjón Skúlason, þjálfari Kefla-
víkur, sagði mestu hafa munað um 
að Snæfellingar tóku næstum tvö-
falt fleiri fráköst í leiknum. „Við 
þurfum að vera miklu grimmari. 
Við vorum einfaldlega ekki nógu 
miklir naglar. En nú tekur við það 
verkefni að fara í Stykkishólminn 
og tryggja okkur oddaleik – sem 
við ætlum okkur að gera.“ - esá

Snæfellingar geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta með sigri á Keflavík í Stykkishólmi í kvöld:

Snæfell í lykilstöðu eftir sigur í Keflavík 

HLYNUR BÆRINGSSON Skoraði 29 stig 
og tók þrettán fráköst í Keflavík á laugar-
daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Chelsea endurheimti í gær 
toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar 
með 7-0 stórsigri á Stoke á heima-
velli sínum eftir að Manchester 
United hafði skotist á toppinn í sól-
arhring. 

United fagnaði góðum sigri á 
Tott enham á laugardaginn, 3-1, og 
sá til þess að Chelsea mætti ekkert 
misstíga sig í toppbaráttunni.

Þeir bláklæddu sendu svo meist-
urunum núverandi skýr skilaboð 
með því að slátra Stoke. „Við vorum 
mjög agaðir allar 90 mínúturnar,“ 
sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chel-
sea, eftir leikinn. „Við spiluðum 
vel og vorum fljótir. Ég er ánægð-
ur með það.“

Markatala Chelsea er nú tals-
vert betri en hjá United en aðeins 
munar einu stigi á liðunum þegar 
tvær umferðir eru eftir af tímabil-
inu. En Ancelotti telur ekki að titil-
baráttan muni ráðast á markatölu.

„Það verður eitt lið sem mun 
lenda í fyrsta sæti og annað sem 
verður í öðru sæti. Við höfum skor-
að mörg mörk á tímabilinu og ég 
held að þau séu nú orðin 93 tals-
ins. Það er mjög góður árangur hjá 
okkur.“

Ancelotti segir enn fremur að 
það sé jákvætt að það sé undir 
þeim sjálfum komið að landa titlin-
um í vor. Liðið mætir Liverpool 
á útivelli um næstu helgi.

„Þetta verður mjög erf-
itt gegn Liverpool enda 
liðið í mjög strangri 
baráttu um fjórða sæti 
deildarinnar. En titil-
baráttan er undir okkur 
sjálfum komið og það 
er gott að geta verið í 
þeirri aðstöðu. Ég er 
því nokkuð rólegur.“

Þeir Ryan Giggs og 
Nani sáu um að afgreiða 

Tottenham 
u m helg i n a 
en Manchest-
er United varð 
fyrir áfalli fyrir 
leik er í ljós kom 
að Wayne Roon-
ey væri meidd-
ur á nára og 
yrði líklega 
ekki meira 
með á tíma-
bilinu. Einnig 

er nú efast um að hann verði 
orðinn leikfær áður en HM í 

Suður-Afríku hefst í sumar. 
„Það er erfitt að meta hve-

nær Rooney geti spilað aftur,“ 
sagði Alex Ferguson, stjóri Unit-

ed. „Í hreinskilni sagt mun það lík-
lega taka um tvær eða þrjár vikur. 
Hann vill sjálfur ólmur fá að spila 
en við verðum bara að sjá til.“

Baráttan um fjórða sæti deildar-
innar harðnaði enn en aðeins tvö 
stig skilja að liðin í 4.-7. sæti. Tot-
tenham og Manchester City eiga 
þó leik til góða en þau eiga eftir að 
mætast innbyrðis.

Nánast öruggt er að Arsenal 
verði í þriðja sæti deildarinnar en 
liðið gerði markalaust jafntefli við 
City á laugardaginn.

Liverpool er enn í sjöunda sæt-
inu, tveimur stigum á eftir Totten-
ham og Aston Villa og stigi á eftir 
city. Liverpool vann 4-0 sigur á 
Burnley í gær sem um leið féll úr 
ensku úrvalsdeildinni.

„Leikmenn eru óhuggandi. Það er 

hræðileg tilfinning að þurfa að upp-
lifa að falla úr úrvalsdeildinni. Þeir 
mega þó ekki gleyma því að það var 
frábært afrek að komast upp í hóp 
þeirra bestu,“ sagði Brian Laws, 
stjóri Burnley.

Burnley mun því fylgja Port-
smouth niður um deild og nánast 
öruggt er að Hull fari sömu leið. 
Liðið tapaði fyrir West Ham, 3-2, á 
laugardaginn og þarf nú að treysta 
á kraftaverk til að halda sér uppi.

Everton er nú öruggt í áttunda 
sæti deildarinnar eftir 2-1 sigur á 
Fulham þar sem sigurmarkið kom 
úr vítaspyrnu í uppbótartíma. Ólík-
legt er þó að liðið nái upp í sjöunda 
sæti þar sem Everton er nú fimm 
stigum á eftir Liverpool þegar bæði 
lið eiga tvo leiki eftir.

 eirikur@frettabladid.is

Gott að titillinn er í okkar höndum
Carlo Ancelotti, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði eftir 7-0 stórsigur sinna manna á Stoke í gær að það væri 
undir þeim sjálfum komið að vinna enska meistaratitilinn. Burnley féll úr ensku úrvalsdeildinni í gær.

MEISTARAEFNI Frank Lampard og félagar hans í Chelsea skoruðu sjö mörk gegn Stoke í gær og tróna enn á toppi deildarinnar.

GIGGS
Skoraði tvö um helg-

ina, bæði úr vítum.
NORDIC PHOTOS/GETTY
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HANDBOLTI Fjórðungsúrslitin í 
Meistaradeild Evrópu í handbolta 
hófust um helgina með þremur 
leikjum. Eftir helgina standa Bar-
celona, Hamburg og Kiel vel að 
vígi fyrir síðari leikina.

Alfreð Gíslason og lærisvein-
ar hans í Kiel hófu rimmu sína 
gegn öðru Íslendingaliði, Rhein-
Neckar Löwen, á útivelli og fögn-
uðu þar naumum sigri, 29-28. Kiel 
var með yfirhöndina lengst af en 
lokamínútur leiksins voru jafnar 
og spennandi. Að lokum var það 
tékkneska stórskyttan Filip Jicha 
sem tryggði Kiel sigur með marki 
á lokasekúndunum.

Snorri Steinn Guðjónsson skor-
aði tvö mörk fyrir Löwen í leiknum 
og Ólafur Stefánsson eitt.

Barcelona vann Veszprem frá 

Ungverjalandi á heimavelli með 
sex marka mun og topplið þýsku 
úrvalsdeildarinnar, Hamburg, 
vann góðan sigur á Evrópumeist-
urum Ciudad Real á heimavelli, 
26-22. Bæði Barcelona og Hamb-
urg eiga þó erfiða útileiki eftir.

Í undanúrslitum EHF-bikar-
keppninnar var annar Íslendinga-
slagur þegar að Flensburg tók á 
móti Kadetten Schaffhausen á 
heimavelli. Björgvin Páll Gúst-
avsson átti ágætan leik í marki síð-
arnefnda liðsins sem tapaði leikn-
um naumlega, 31-30, með því að fá 
síðustu þrjú mörkin á sig. Alexand-
er Petersson skoraði fjögur mörk 

fyrir Flensburg og gerbreytti leik 
liðsins í síðari hálfleik.

Í hinni undanúrslitarimmunni 
mættust Naturhouse La Rioja og 
Lemgo á Spáni. Naturhouse vann 
leikinn, 30-25, en þessi lið mætast 
aftur í Þýskalandi í næstu viku. 
Vignir Svavarsson lék með Lemgo 
án þess að skora en Logi Geirsson 
var ekki í leikmannahópi liðsins.

Róbert Gunnarsson skoraði tvö 
mörk fyrir Gummersbach sem 
vann San Antonio frá Spáni, 30-26, í 
undanúrslitum í Evrópukeppni bik-
arhafa. Leikið var í Þýskalandi og 
bíður því Róberti og félögum erfitt 
verkefni í síðari leiknum. - esá

Íslendingar víða í eldlínunni í Evrópukeppnunum í handbolta um helgina:

Kiel marði sigur á Rhein-Neckar Löwen

FILIP JICHA Tryggði Kiel sigur á Rhein-
Neckar Löwen í gær. BONGARTS
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Ertu snillingur?
Skýrr vantar nörda í forritun og viðskiptagreind

Viðskiptagreind (Business Intelligence)

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Óðinsdóttir mannauðsstjóri Skýrr í 569 5100 
eða ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 
næstkomandi. Fullum trúnaði heitið. Öllum umsóknum svarað.

Skýrr óskar eftir tveimur forriturum til að starfa í hrikalega frjóum 
hópi við hugbúnaðarþróun og alls konar sniðugheit. Einnig vantar 
okkur sérfræðing til starfa í viðskiptagreind.
 
Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni hjá traustu fyrirtæki í 
kraftmiklu og lifandi starfsumhverfi. Leitað er að orkumiklum og 
jákvæðum einstaklingum, sem geta axlað ábyrgð og tekist á við 
krefjandi verkefni  í öflugum hópi.

Skýrr er eitt stærsta hugbúnaðarhús landsins og leiðandi fyrirtæki 
á sviði viðskiptagreindar. Skýrr hefur gegnum árin þróað fjölmargar 
eigin lausnir eins og sjá má á vef þess. 

Enn fremur er Skýrr samstarfsaðili erlendra risa í upplýsingatækni 
á borð við Microsoft, Oracle, SAP BusinessObjects, Targit, VeriSign 
og WebMethods.

Forritun – Hugbúnaðarþróun Ennisblað
Umsækjandi þarf að búa yfir mikilli 
framkvæmdafærni, vera með góða 
rökhugsun og eiga auðvelt með að 
skipuleggja sig, tjá sig og leysa vandamál 
viðskiptavina.
 
Hvirfilblað
Umsækjandi þarf að vera vinnuglaður og 
eiga auðvelt með að skynja og bregðast 
við áreiti, hvort sem það er frá viðskipta-
vinum eða samstarfsfólki.
 
Hnakkablað
Umsækjandi þarf að eiga auðvelt með að 
skilja og lesa skriflegar óskir jafnt 
samstarfsfólks sem viðskiptavina.
 
Gagnaugablað
Umsækjandi þarf að hafa gott minni til að 
viðhalda góðri viðskiptagreind og hafa 
yfirsýn á umtalsverðan línufjölda af kóða.

Starfslýsing og hæfni
  Forritun í PL/SQL, SQL og Java

 Reynsla af forritun fyrir Oracle gagnagrunna er æskileg

  Gott ef viðkomandi þekkir til OA Framework, 
 ADF Framework (Oracle ADF) eða RAP/qooxdoo

  Menntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði,    
 viðskiptafræði eða sambærilegs sviðs er kostur

  Plús ef viðkomandi er flinkur pool-spilari

  Fordómar gegn fótbolta og póker óæskilegir

Skýrr í hnotskurn
 
Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsinga- 
tækni. Starfsfólk fyrirtækisins er yfir 330 talsins og viðskiptavinir   
eru um 3.000.
 
Skýrr býður atvinnulífinu samþættar heildarlausnir á sviði hugbúnaðar, 
rekstrar og fjölbreyttrar ráðgjafar. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru við 
Ármúla í Reykjavík.
 
Starfsfólkið er helsta auðlind Skýrr. Fyrirtækið er fjölskylduvænt, 
jafnréttissinnað og tekur tillit til persónulegra aðstæðna fólks. 
Starfsfólkið er samhentur hópur sérfræðinga með jákvætt viðmót og 
liðsandann í öndvegi. Sveigjanlegur vinnutími er í boði og vinnu-
aðstaðan er nútímaleg, opin og þægileg.
 
Skýrr rekur frábært mötuneyti, með bæði heilsufæði og heimilismat. 
Fyrsta flokks kaffivélar með sérmöluðum eðalbaunum og sódavatn 
þykja sjálfsögð lífsgæði.
 
Félagslíf innan Skýrr er kraftmikið og líflegt. Óvæntar uppákomur eru 
tíðar. Aðstaða fyrir börn er góð. Pool-borð, pílukast og tölvuleikjahorn 
til staðar.
 
Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa og hæfni.

Starfslýsing og hæfni
  Greining á þörfum viðskiptavina með tilliti til 

 viðskiptagreindar og árangursmælinga

  Hönnun, uppbygging og smíði viðskipta-
 greindarumhverfa

  Hönnun og smíði skýrslna og mælaborða
  (Dashboards)

  Greining og ráðgjöf á þörfum viðskiptavina með tilliti 
 til viðskiptagreindar

  Umsjón með innleiðingu og uppsetningu viðskipta-  
 greindarumhverfa

  Þjónusta, kennsla, leiðbeiningar og kynningar um 
 notkun lausnanna

  Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði,   
 kerfisfræði, viðskiptafræði eða sambærilegs sviðs 
 er kostur

  Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnu eru 
 nauðsynlegir kostir

  Viðkomandi þarf að vera lífsglaður og notalegur vinnufélagi

/
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Bjóðum viðskiptavini okkar velkomna í nýtt vöruhús og verslun
fyrir veitingahús, mötuneyti og hótel að Brúarvogi 1 - 3, 104 Reykjavík.

Vörur á réttum tíma til þín, tilboð í hverri viku.
Verslun opin virka daga milli kl. 08:00 og 17:00, laugardaga milli kl. 09:00 og 13:00.
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Eurovision-þátturinn Alla leið hófst á laugardagskvöld. Páll 
Óskar stýrir þættinum og ætlar að sýna okkur áhorfendum 
eitt árið enn hvernig lögin eru sem taka þátt í Eurovision 
í ár. Ég fylgdist samviskusamlega með. Eins og vanalega 
var slatti af glötuðum lögum og svo eitt og eitt ágætt 
inn á milli. Meðreiðarsveinar Palla, Guðrún, Reynir og dr. 
Gunni voru líka mishrifin og ekki alltaf sammála. Burtséð 
frá gæðum laganna þá finnst mér þessi þáttur mjög góð 
skemmtun. Páll Óskar er ótrúlega fínn sjónvarpsmaður 
– ég væri til í að horfa á þátt undir hans stjórn í hverri 
viku.

Að loknum þættinum reyndi ég að finna mér eitthvað 
að horfa á en þrátt fyrir allar þær stöðvar sem ég hef aðgang 
að var ekkert sem vakti áhuga minn. Annað kvöldið í röð var 
ég sumsé heima í sjónvarpsstuði en fann ekkert áhugavert. 
Á föstudaginn fóru leikar reyndar þannig að ég endaði á því 

að horfa á fremur steikta mynd, Without a Paddle. Ég get ekki 
sagt að líf mitt sé ríkara eftir það gláp.

Á laugardagskvöld fann ég ekkert, en þá hafði birst á mínu 
heimili mynd snillingsins David Attenborough um Darwin og 

kenningar hans. Sú var gerð í tilefni af 200 ára fæðingaraf-
mælis Darwins og hefur sennilega verið sýnd í sjónvarpinu 
en farið framhjá mér, mjög góð mynd eins og flest sem 
tengist náttúrufræðum og kemur frá BBC.

Ég verð að segja að mér þótti dagskráin þessa helgina 
í heildina heldur glötuð hjá sjónvarpsstöðvunum. Ég 
gæti því tuðað til dæmis um að skattfé væri illa varið til 
reksturs RÚV. En þar sem ég skemmti mér svo ágætlega 

yfir bókmenntaþættinum Forboðnar sögur sem fluttur var 
í gærmorgun ætla ég ekki að gera það. Hann verður endur-

fluttur á miðvikudag en er aðgengilegur á netinu, rétt eins og 
fyrri þáttur þeirra Auðar Aðalsteinsdóttur og Ástu Gísladóttur.

VIÐ TÆKIÐ SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR LEITAÐI OG LEITAÐI OG FANN EKKERT

Sumt lélegt og annað gott

19.00 Snæfell – Keflavík, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

19.45 How I Met Your Mother  
 STÖÐ 2

20.00 The Hoax   STÖÐ 2 BÍÓ

21.50 Cold Case   STÖÐ 2 EXTRA

22.15 Úlfaþytur í úthverfi  
 SJÓNVARPIÐ

20.00 Úr öskustónni  Guðjón Bergmann 
fær góða gesti og ræðir málefni sem geta 
snerta alla.   

20.30 Golf fyrir alla  Golfþáttur í umsjón 
Ólafs Más og Brynjars Geirssonar. 

21.00 Frumkvöðlar  Þáttur um frum-
kvöðla í umsjón Elinóru Ingu Sigurðardóttur.   

21.30 Í nærveru sálar  Mataræði í skól-
um í Rvk. Þröstur Harðarson, Jón Ingi Ein-
arsson og Sigurveig Káradóttir eru gestir Kol-
brúnar. 

> Ellen DeGeneres
„Það eina sem hræðir mig meira en 
tilhugsunin um að það sé líf á öðrum 
hnöttum er tilhugsunin um að svo 
sé ekki og að við jarðverurnar 
séum það greindasta sem 
til er.“ 
DeGeneres er einn af dóm-
urum keppninnar American 
Idol sem Stöð 2 sýnir í 
kvöld kl. 20.10.  

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (9:16) (e)

18.00 Pálína  (33:56)

18.05 Herramenn  (20:52)

18.15 Pósturinn Páll  (19:28)

18.30 Eyjan  (9:18)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Lífið  (Life) Nýr myndaflokkur frá 
náttúrufræðideild BBC með David Atten-
borough.

21.00 Lífið á tökustað  (Life on Location) 

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(17:18) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Aðalhlutverk: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, Marianne Jean-Baptiste 
og Roselyn Sanchez. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Úlfaþytur í úthverfi  (Suburban 
Shootout II) (5:6) Breskur gamanmynda-
flokkur um konurnar í smábænum Litt-
le Stempington. Aðalhlutverk: Anna Chanc-
ellor, Felicity Montagu, Amelia Bullmore og 
Emma Kennedy.

22.45 Aðþrengdar eiginkonur   (e)

23.30 Kastljós  (e)

00.10 Fréttir  (e)

00.20 Dagskrárlok

06.10 The Hoax 

08.05 Murderball 

10.00 School for Scoundrels 

12.00 The Seeker: The Dark is Rising 

14.00 Murderball 

16.00 School for Scoundrels

18.00 The Seeker: The Dark is Rising 

20.00 The Hoax Sannsöguleg mynd 
um Clifford Irving sem seldi útgáfuréttinn af 
skáldaðri og falskri ævisögu um auðkýfinginn 
Howard Hughes til eins af stóru útgáfufyrir-
tækjanna fyrir metfé. 

22.00 Glastonbury 

00.15 A Sound of Thunder 

02.00 Planes, Tranes and Autom-
obiles

04.00 Glastonbury 

16.40 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu þar sem skyggnst er á bak við 
tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn og þjálf-
ara.

17.10 Miami - Boston Útsending frá leik 
í úrslitakeppni NBA-deildarinnar.

19.00 Snæfell - Keflavík Bein útsend-
ing frá leik í Iceland Expressdeildinni í körfu-
bolta.

21.00 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltan-
um skoðaðir. 

22.00 Bestu leikirnir. FH - KR 
10.08.09  Tvö bestu lið landsins mættust 
þann 9. ágúst 2009 í Kaplakrika og úr varð 
stórbrotin skemmtun. Sóknarleikurinn var í 
fyrirrúmi í þessu magnaða leik sem enginn 
má láta framhjá sér fara.

22.30 Snæfell - Keflavík Útsending frá 
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

00.10 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá leiðinni í úrslitin í Ultimate Fighter en í 
þessari mögnuðu íþrótt eru mættir til leiks 
allir bestu bardagamenn heims í dag.

00.55 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims. 

07.00 Chelsea - Stoke Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Burnley - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches: Tottenham 
- Man. Utd., 2001. 

19.15 Man. Utd. - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.30 Arsenal - Man. City Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (10:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (10:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

17.15 Matarklúbburinn  (6:6) (e)

18.30 Game Tíví  (13:17) (e)

19.00 I´m A Celebrity... Get Me Out Of 
Here  (9:14) Skemmtileg raunveruleikaser-
ía þar sem þekktir einstaklingar segja skilið 
við stjörnulífið og þurfa að þrauka í miðjum 
frumskógi og leysa þrautir. 

19.45 King of Queens  (22:25) (e)

20.10 Melrose Place  (12:18) Riley og 
Jonah ákveða að lauma sér til Las Vegas 
og láta pússa sig saman en dagurinn endar 
öðruvísi en þau gerðu ráð fyrir. Ella bókar 
fund fyrir Jonah með mikilvægum kvik-
myndaframleiðanda sem vill kaupa mynd-
ina hans. 

20.55 One Tree Hill  (17:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt.

21.40 CSI  (9:23) Nokkrir úr rannsóknar-
deildinni halda út í eyðimörkina til að fagna 
afmæli félaga síns en ferðin tekur óvænta 
stefnu þegar þeir eru þvingaðir út af vegin-
um og velta bílnum. 

22.30 Jay Leno 

23.15 Californication  (5:12) (e)

23.50 Heroes  (24:26) (e)

00.30 Heroes  (25:26) (e)

01.10 Battlestar Galactica  (12:22)

01.50 King of Queens  (22:25) (e)

02.20 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuð-
urinn Dóra, Tommi og Jenni og Krakkarnir í 
næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.10 Hæðin (6:9) 

11.00 60 mínútur 

11.45 Falcon Crest (12:18)

12.35 Nágrannar 

13.00 Madison 

14.50 ET Weekend 

15.35 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club, 
A.T.O.M., Apaskólinn og Tommi og Jenni.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (18:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (19:24) 

19.45 How I Met Your Mother (5:20) 
Við kynnumst betur vinunum Barney, Ted, 
Marshall, Lily og Robin og um leið komumst 
við nær sannleikanum um hvernig sögumað-
urinn Ted kynnist móður barnanna sinna og 
hver hún í raun er.

20.10 American Idol (32:43) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram í American Idol og aðeins 
sjö bestu söngvararnir eru eftir. 

20.55 American Idol (33:43) Sérstak-
ur góðgerðar-þáttur þar sem fjöldinn allur 
af þekktum listamönnum koma fram. Allur 
ágóði er svo látinn renna til bágstaddra. Hér 
kemur einnig í ljós hvaða sex keppendur 
halda áfram. 

22.20 Supernatural (8:16) Yfirnáttúruleg-
ir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean 
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum 
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

23.05 That Mitchell and Webb Look 
(1:6) 

23.30 Lemming

01.40 Goldplated (4:8) 

02.25 Madison 

04.05 ET Weekend 

04.50 Two and a Half Men (19:24) 

05.15 How I Met Your Mother (5:20) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

▼
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Í KVÖLD

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

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

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

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í þættinum í kvöld verður flogið með 
fuglum og fylgst með ótrúlegu háttar-
lagi þeirra. Slegist verður 
í för með lamba-
gömmum og fylgst 
með dansi þúsund 
flamingóa auk þess 
sem sýnt verður 
frá sérkennileg-
um tilburðum 
kólibrífugla. 
Að þættinum 
loknum verður 
sýndur tíu mín-
útna þáttur um 
gerð hans.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Lífið 
Sjónvarpið kl. 20.10

▼

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Borg
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Samræða á sunnudegi
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

Skemmtilegur grínþáttur 
uppfullur af frábærum 
sketsum með þeim félög-
um David Mitchell og 
Robert Webb. þeir slógu 
í gegn í Peep Show og 
í þessum þessum þætti 
fara þeir á kostum og 
bregða sér í alla kvikinda 
líki.

STÖÐ 2 KL. 23.25

That Mitchell and 
Webb Look

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (17:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Friends (4:24) Fylgstu með ævin-
týrum, Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monicu 
og Chandler frá byrjun.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (17:22) 

20.30 Friends (4:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (16:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

22.35 The Mentalist (15:23) Önnur ser-
ían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick 
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsókn-
arlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki 
glæsilegan feril við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.20 Twenty Four (13:24) Áttunda serí-
an af spennuþætti um leyniþjónustumannin-
um Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en 
að fá að draga sig í hlé. 

00.05 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

00.30 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.10 Skolka skolan 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 Bubblan 15.25 Kvartersdoktorn 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Fråga doktorn 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Det kungliga 
bröllopet 19.00 Kommissarie Winter 20.00 The 
Last Days of Disco 21.50 Jakten på Julia 22.50 
Fittcrew 23.50 Landet runt 

10.00 NRK nyheter 10.10 Bondeknolen 10.40 
Dallas 11.25 Ut i nærturen 11.40 Fabelaktige Fiff og 
Fam 12.10 Himmelblå 13.00 NRK nyheter 13.10 
Dallas 14.00 Derrick 15.00 NRK nyheter 15.10 
Bondeknolen 15.40 Oddasat 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.45 Bedre puls 18.15 
Måltidet jeg aldri glemmer 18.45 Billedbrev 18.55 
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 
Krøniken 20.30 Hitlåtens historie 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Poirot 22.45 Nytt på nytt 23.15 Sangskatter 
med Tonje Unstad 23.45 Sport Jukeboks 

12.00 DR1 Dokumentaren. Manden som løj ver-
den i krig 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.05 Family Guy 14.30 Splint &amp; 
Co 14.55 Minisekterne 15.00 Magnus og Myggen 
15.15 Benjamin Bjørn 15.30 Karlsson på taget 
15.55 Jeg er et dyr! 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Liberal Alliances lands-
møde 17.30 Søren Ryge direkte 18.00 Yellowstone 
Nationalpark 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 
19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 21.45 OBS 
21.50 Vejrets magt 22.15 Boogie Mix 

10.00 Primeval 10.50 After You‘ve Gone 11.20 
Keeping Up Appearances 11.50 Monarch of the 
Glen 12.40 My Family 13.10 The Weakest Link 
13.55 Primeval 14.45 Keeping Up Appearances 
15.15 Only Fools and Horses 15.45 Blackadder 
the Third 16.15 EastEnders 16.45 The Weakest 
Link 17.30 The Green Green Grass 18.00 The 
Green Green Grass 18.30 Hustle 19.20 Hustle 
20.10 The Green Green Grass 20.40 The Green 
Green Grass 21.10 Allo, ‚Allo! 21.45 Keeping Up 
Appearances 22.15 Monarch of the Glen 23.05 
Hustle 23.55 Hustle 
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. í röð, 8. bók, 9. farfa, 
11. tveir eins, 12. fáni, 14. yfirstéttar, 
16. rás, 17. klæði, 18. kvabb, 20. fyrir 
hönd, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. tveir eins, 4. vits-
munamissir, 5. sigað, 7. geðtruflaður, 
10. skítur, 13. gifti, 15. dreifa, 16. 
espa, 19. tveir eins.

LAUSN

„Uppáhalds-
sjónvarps-
efnið mitt 
eru fréttir, 
fréttatengdir 
þættir og 
heimildar-
myndir. Þess-
ar vikurnar 
fylgist ég 
dolfallin með David Attenbor-
ough í Lífinu á mánudagskvöld-
um á RÚV. Að öðru leyti er ég 
lítið gefin fyrir sjónvarpsgláp og 
sofna ósjaldan yfir misgóðum 
þáttum – án eftirsjár.“

María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður 
á RÚV.

Kron hefur hannað skó fyrir vetr-
arlínu tískuhússins Rue de Mail 
í París, en þar er Martine Sitbon 
yfirhönnuður. Fjöldi stórstjarna 
hafa klæðst flíkum frá Rue de 
Mail og má þar á meðal nefna leik-
konurnar Cate Blanchet, Kirsten 
Dunst og Scarlett Johansson auk 
fyrirsætunnar Kate Moss og for-
setafrú Frakklands, Cörlu Bruni.

Hugrún Árnadóttir, hönnuður 
og annar eigandi Kron, hannaði 
skóna ásamt manni sínum, Magna 
Þorsteinssyni. 

„Þetta er franskt tískuhús og 
var Martine Sitbon meðal annars 
yfirhönnuður hjá Chloé áður en 
hún gerðist yfirhönnuður Rue de 
Mail. Hún er mjög þekktur hönn-
uður og þá sérstaklega í París en 
hefur ávallt forðast sviðsljósið,“ 
segir Linda Árnadóttir, fagstjóri 
fatahönnunardeildar Listaháskóla 
Íslands, en hún starfar einnig sem 
textílhönnuður fyrir Rue de Mail. 
Linda er systir Hugrúnar og svar-
aði fyrir þau hjónin þar eð þau 
voru erlendis.

Skórnir nefnast Kron by Kron 
Kron for Rue de Mail og voru 
frumsýndir á tískuvikunni í 
París í mars síðastliðnum og 
verða fáanlegir í verslunum frá 
og með ágúst. „Þetta er gott tæki-
færi fyrir þau og í raun er þetta 
aðgangsmiði inn í allar frægu 
og fínu merkjaverslanir líkt og 
Barneys í New York og þannig 
ná þau einnig til annars mark-
hóps en þau hafa gert. Skórnir 
eru ekki ósvipaðir þeim sem þau 
hafa verið að hanna hingað til, 
þetta er mikið sama form en verð-
ur í öðrum litum.“ Að sögn Lindu 
verða skórnir einnig fáanlegir 
hér á landi og því hafa íslenskir 
fagurkerar án efa til einhvers að 
hlakka.  sara@frettabladid.is

LINDA ÁRNADÓTTIR: KRON HANNAR FYRIR FRANSKT TÍSKUHÚS

Aðgangsmiði í fínar og 
frægar merkjaverslanir

Í ÚTRÁS Hjónin Hugrún Árnadóttir og Magni Þorsteinsson hafa slegið í gegn með 
hönnun sinni. Þau hanna nú skó fyrir franska tískuhúsið Rue de Mail.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

„Ef þetta heldur áfram breyti ég 
um númer. Þetta getur verið mjög 
pirrandi, sérstaklega þegar ég er 
vakin á næturnar,“ segir fyrir-
sætan Kristrún Ösp Barkardótt-
ir.

Kristrún hefur orðið fyrir 
miklu ónæði í gegnum síma und-
anfarið sem endaði á því að hún 
lét fela nafn sitt á Já.is í síðustu 
viku. Kristrún hefur verið mikið 
í fjölmiðlum undanfarið vegna 
sambands hennar og fótbolta-
hetjunnar Dwight Yorke og hún 
býst við að sú athygli hafi orðið 
til þess að símadólgarnir láti hana 
ekki í friði.

„Ég er búin að vera með þetta 
númer lengi, þetta er fyrsta núm-
erið sem ég fékk mér þannig að 

ég er ekki að fara að breyta því 
strax,“ segir Kristrún. „En ónæð-
ið er búið að vera mikið upp á síð-
kastið. Það er verið að hringja 
úr leyninúmeri og bulla. Svo 
hef ég fengið mörg sms af 
Já.is.“ 

Eru dónar að hringja?
„Já, mjög mikið af þeim 

(hlær).“
Önnur fyrirsæta, Krist-

ín Lea Sigurðardóttir, 
hefur einnig lent í ónæði 
undanfarið, en hvorki svo 
miklu né alvarlegu að hún hafi 
íhugað að fela nafn sitt á Já.is. 
„Ég fékk símtal um daginn og 
nokkur sms frá Síminn.is,“ segir 
Kristín. „Þeir voru bara að bulla, 
einhverjir dónar.“   - afb

Símadólgar áreita 
fyrirsætur

„Við komum með okkar móral inn í þetta og 
staðurinn er orðinn mun vinalegri en hann 
var,“ segir pókerkóngurinn Davíð Rúnars-
son, eða Dabbi Rú.

Dabbi og Valur Heiðar Sævarsson hafa 
tekið við pókerstaðnum Casa í Aðalstræti. 
Dabbi segir þá félaga boða miklar breyting-
ar á staðnum, bæði útlitslegar og félagsleg-
ar. „Við erum búnir að teppaleggja og kaupa 
fína og fagra muni þannig að staðurinn er 
orðinn heimilislegri en áður,“ segir hann. 
„Það er allt önnur stemning í húsinu. Ég setti 
mér takmark að breyta henni innan tveggja 
mánaða, en það er strax annað andrúmsloft 
í húsinu.“

Dabbi er ánægður með samstarfið við Val, 
sem gerði það gott á árum áður með hljóm-

sveitinni Buttercup. „Ég gleðst yfir því að 
hafa prinsessuna mér við hlið,“ segir hann. 
„Svo ég tali ekki um það að ég hafi skotið 
Butter-gamla upp á stjörnuhimininn á ný. Ég 
á hann skuldlaust í dag. Meira dót gerði það 
á sínum tíma en Dabbi Rú gerir þetta í dag.“

Karlmenn eru meirihluti þeirra sem spila 
póker í dag, en Dabbi segir hann og Val 
reyna að breyta því. „Þær hafa alltaf verið 
að detta aðeins í mótin en við höldum líka 
sérstök píupókermót,“ segir Dabbi í lauflétt-
um dúr. „Við erum jafnréttissinnar, ég og 
Valur. Stelpur geta gert meira en að vaska 
upp og búa um rúmin. Þær geta alveg próf-
að að spila póker – við munum hirða af þeim 
peninginn en þær geta verið með.“ 

 - afb

Kóngurinn og prinsessan taka við Casa

HEIMILISLEGT Á CASA Dabbi Rú segir andrúmloftið á 
pókerstaðnum Casa mun vinalegra en áður.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÓNÆÐI Óprúttnir 
símadólgar hafa 
áreitt Kristrúnu 
Ösp undanfarið.

LÁRÉTT: 2. örva, 6. áb, 8. rit, 9. lit, 11. 
tt, 12. flagg, 14. aðals, 16. æð, 17. föt, 
18. suð, 20. pr, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. bilaður, 10. tað, 13. gaf, 15. 
strá, 16. æsa, 19. ðð. 

Orðið Eyjafjallajökull 
hefur heldur betur 
reynst erlendum 
fréttamönnum 
mikill tungubrjót-
ur og hafa þeir 
rembst eins 
og rjúpan við 
staurinn við að 
bera það fram sómasamlega. David 
Letterman, CNN og fleiri hafa gert 
mikið grín að sjálfum sér og öðrum 
en arabíska fréttastöðin Al Jazíra 
brá á það ráð að fá frumsamið lag 
frá Elízu Newman, oftast kennda 
við Kolrössu krókríðandi, sem 
hún flutti í beinni útsendingu fyrir 
skemmstu.

Fréttablaðið hefur greint rækilega 
frá dvöl Ali Fedotow-

sky, piparjónkunni úr 
bandarísku raun-
veruleikaþáttunum 
Bachelorette, sem 

kom hingað til 
lands ásamt níu 

vonbiðlum 
sínum. Ali 
hefur nú tjáð 

sig í fyrsta skipti um dvöl sína á 
Íslandi en í samtali við vefmiðil að 
nafni blog.zap2it.com leiðréttir Ali 
þann misskilning að hún hafi flogið 
að eldstöðvunum undir Eyjafjalla-
jökli; hún hafi nefnilega heimsótt 
eldgosið á Fimmvörðuháls sem 
naut mikilla vinsælda meðal ferða-
manna.

Og eins og margoft hefur komið 
fram var Íslandsklukkan frumsýnd 
á sumardaginn fyrsta í Þjóðleik-
húsinu. Í sýningunni birtist ísbjörn, 
nánast eins og skrattinn úr sauð-
arleggnum, en sú sem leikur 
dýrið er Edda Arnljótsdóttir. 
Hún er einmitt eiginkona 
Ingvars E. 
Sigurðssonar 
sem leikur 
Jón Hregg-
viðsson, 
aðalpers-
ónuna í 
verk-
inu.
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Nick Glegg.

 2 Eiður hefur leikið 250 leiki í
ensku úrvalsdeildinni.

 3 Benedikt Erlingsson.



LÚR - BETRI HVÍLD 

FRÁBÆRT ÚRVAL
TU NG USÓFA OG HVÍLDARSTÓLA Í  ÖLLU M STÆ RÐU M OG LITU M

Gary hvíldarstóll
með og án rafstýringar
breidd 85 cm.

Walton, stærð 214 x 150 cm

Walton 2, stærð 283 x 205 cm

Rinoa, stærð 260 x 170 cm

Italiano með og án rafstýringar, lengd 218 cmGary með rafstýringu og án, lengd 200 cm

Yuni, stærð 283 x 200 cm

Kíktu í heimsókn og

 uppfylltu drauma

þína um betri hvíld.

Þægindin í fyrirrúmi
BJÓÐU M E I N N IG U PP Á DÖN S K GÆÐARÚM FRÁ 
PASS ION OG AM E RÍS KU DÝN U N U M FRÁ S E RTA
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

ÁTTU VON
Á GESTUM?

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

QUEEN SIZE RÚM
(153x203 cm)

FRÁ 99.000 kr.

Í Rekkjunni er að finna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum

í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins.

Frumleg fjármögnun
Ný stikla úr kvikmynd-
inni Borgríkið eftir Ólaf 
Jóhannesson er komin 
á netið. Þar er kynnt til 
sögunnar persónan 
sem Ágústa Eva 
Erlendsdóttir leikur. 
Myndin er fjármögnuð 
með nokkuð óvenjulegum hætti 
því hún er ekki gerð með styrk frá 
Kvikmyndamiðstöð og leikstjórinn 
brá á það ráð að óska eftir fjárfram-
lögum á netinu, fólk gæti jafnvel 
keypt sér lítil hlutverk. Með önnur 
hlutverk í myndinni fara þeir Ingvar 
E. Sigurðsson og Björn Thors.

Bíófólk skemmtir sér
Árshátíð kvikmyndagerðarmanna á 
Íslandi var haldin að kvöldi síðasta 
vetrardags á Hótel Loftleiðum. 

Þema árshátíðarinnar 
var Film Noir og setti 
það svip á klæðnað 
gesta og stemninguna. 
Hannes Friðbjarn-
arson, trommari í 

hljómsveitinni Buff, 
var veislustjóri og 
þótti bæði hress og 

fyndinn. Fleiri fyndnir strákar voru 
á svæðinu því þeir Dóri DNA og 
Ari Eldjárn voru með uppistand. 
Ari bókstaflega átti salinn en þegar 
kom að Dóra var eins og slökkt 
hefði verið á hláturtaugum gesta.

Baltinn veittur
Rétt eins og í fyrra var fólk úr 
kvikmyndabransanum verðlaun-
að fyrir vel unnin störf. Meðal 
verðlauna voru „Alþýðlegasti 
aðstoðarleikstjórinn“ sem Sindri 
Páll Kjartansson hlaut, „Liðlegasti 
ljósamaðurinn“ og „Pottþétt-
asti propsarinn“. Í fyrra 
kölluðust verðlaunin 
Friðrikinn eftir Friðrik 
Þór Friðrikssyni en að 
þessu sinni voru þau 
nefnd í höfuð Baltasars 
Kormáks; Baltinn. 
 - jma / hdm

1 Gistu fangageymslur eftir að 
hafa ekið á ljósastaur

2 Halldór vildi ekki tjá sig um 
skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis

3 Segir Grikkjum að óttast ekki 
AGS

4 Hátt í hundrað manns ætla 
að taka þátt í hreinsunarstarfi 
í dag

5 Eignir ríkasta fólks í Bretlandi 
aukast á ný - myndir
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