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Þegar Katla er beðin um að segja frá uppáhaldshlutunum sínum á 
heimilinu opnar hún lítinn kistil. 
sem hún kallar fjársjóðskistu, og 
tínir upp úr honum steina og hluti 
sem hún hefur tínt úti í náttúrunni. 
Hlutirnir minna hana á heimahag-ana.

„Ég ólst upp í sveit á fallegum 
stöðum eins og Þingvöllum, Skál-holti og Skaftártungum og við 
systkinin lékum okkur mikið úti.  
Nú þegar ég er flutt til borgar-innar finnst mér nauðsynlegt að hafa litla hluti í kringum mig eiog stein h

Katla hefur stundað nám í 
arkitektúr undanfarin þrjú ár og 
var skólinn orðinn eins og henn-ar annað heimili. Hún geymdi því litlu hlutina sína á vinnuborðinu 

og gáfu þeir henni tengingu við 
náttúruna. Hún segist stundum 
hafa uppskorið hlátur skólafélag-anna fyrir vikið en lét það ekkert á sig fá.

„Mér fannst bara gott að hafa 
stein í vasanum eða á borðinu sem litla áminningu um náttúrunaEins var ég k i

kennt sér í æsku dýpra gildi hlut-anna, að þó hlutur sé ekki margra króna virði geti hann verið verð-mætur á annan hátt.„Mamma og pabbi eru bæði 
prestar og voru mikið með okkur 
systkinunum. Systir mín er ljós-myndari í London og bróðir minn 
tónlistarmaður í Noregi, svo á 
ég tvo litla bræður sem búa enn 
heima. Náttúran er stór parturaf okkur öllum og það é

Annað gildi hlutannaKatla Maríudóttir er náttúrubarn og segir verðmæti hluta ekki teljast í krónum. Hún er í hópi útskriftar-

nema í arkitektúr við Listaháskóla Íslands þetta árið og hleypti Fréttablaðinu inn á gafl hjá sér.

Katla Maríudóttir við fjársjóðskistuna sína sem geymir litla muni úr náttúrunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Hringdu í síma
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TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR  að bækur safni ryki 
í hillum getur verið heillaráð að hengja fallegan efnis-
bút, til dæmis úr líni, efst í hverja hillu. 
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Stakkfell er með til sölu einbýlishús við 
Mávanes 6 í Garðabæ.

E ignin er 262 fermetrar og þar af er 45 fer-

metra tvöfaldur bílskúr. Húsið skiptist í for-

stofuherbergi, þvottahús, stofu, borðstofu, 

eldhús, barnaherbergi, baðherbergi, hjónaherbergi 

með baðherbergi inn af og fataherbergi
Komið er inn í flísalagð

um. Gestasalerni er inn af forstofu. Gengið er niður 

nokkur þrep í flísalagða stofu með arni. Borðstofa 

er flísalögð. Eldhús hefur nýlega verið endurnýj-

að. Svefnherbergi er parketlagt, sömuleiðis hjóna-

bergi en inn af því er fataherbergi. Svefnherbergi

voru áður þrjú og er einfalt mál ð
í fyrra horf

Einbýli með tvöföldum bílskúr í Garðabæ

Húsinu fylgir bílskúr og vel hirt lóð. 

MYND/ÚR EINKASAFNI 
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

Sæl í nýju starfi 
Kolbrún Pálína 
Helgadóttir 
hefur tekið við 
ritstjórn á Nýju 
lífi .
tímamót 16

Annað gildi hlutanna
Katla Maríudóttir er nátt-
úrubarn og segir verðmæti 
hluta ekki teljast í krónum.
allt 1

Flottasti leigubíllinn
„Það er málið að bjóða 
fl otta þjónustu og fl otta 
bíla,“ segir Jón 
Pálsson.

FREMUR HÆGUR VINDUR   á 
landinu í dag og víða bjart eða 
bjart með köflum. Þó má gera ráð 
fyrir þokubökkum sums staðar 
með ströndum.  Hiti á bilinu 1 til 
13 stig, mildast sunnanlands.

veður 4
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Chelsea meistari
Þriggja ára einokun Man. 
Utd. í enska boltanum 
var rofi n í gær er Chelsea 
tryggði sér meistaratitilinn 
með 8-0 sigri á Wigan.
íþróttir 26

S T J Ó R N M Á L  R í k i s s t j ó r n i n 
fundaði í gær um breytingar á 
stjórnarráðinu, með sameiningu 
og stækkun ráðuneyta í huga. 
Stjórnarflokkana greinir á um 
hraðann á breytingunum. Margir 
í Samfylkingunni eru orðnir 
langeygir eftir þeim, en Vinstri 
græn vilja fara sér rólegar.

„Stærri ráðuneyti og stofnanir 
eru undirstaða í að styrkja hinn 
faglega grundvöll stjórnsýslunn-
ar en það kallar á átak í samein-
ingu ráðuneyta og stofnana,“ segir 
í skýrslu starfshóps forsætisráðu-
neytisins um viðbrögð við rann-
sóknarskýrslunni, sem Gunnar 
Helgi Kristinsson stýrði. Farið 
verður eftir þessum tilmælum 
og útfærslan liggur nokkuð ljós 
fyrir. Tímasetningar eru þó ekki 
klárar.

Samfylkingin vill leggja fram 
frumvarp um breytingar sem fyrst, 
strax í vikunni nefndu sumir heim-
ildarmenn blaðsins. Vinstri græn 
vilja byggja á niðurstöðu skýrsl-
unnar og ræða við hagsmunaaðila. 
Þar á bæ er horft til þess að breyt-
ingarnar yrðu um áramótin.

Breytingarnar eru í takti við það 
sem kynnt var í stjórnarsáttmálan-
um, fækkun ráðuneyta úr tólf í níu. 
Ný og betrumbætt ráðuneyti yrðu 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 
atvinnuvegaráðuneyti og innan rík-
isráðuneyti.

Samkvæmt heimildum blaðs ins 
er gert ráð fyrir að Samfylkingin 
fái fimm ráðherra, en Vinstri græn 
fjóra. Það þýðir að ópólitísku ráð-
herrarnir tveir, Gylfi Magnússon 
og Ragna Árnadóttir, yfirgefi rík-
isstjórnina.

Enn er rík krafa um endurkomu 
Ögmundar Jónassonar. Rætt er 
um að Jón Bjarnason og Álfheið-
ur Ingadóttir víki úr sæti og fjór-
ir ráðherra Vinstri grænna verði 
Steingrímur J. Sigfússon, Katrín 
Jakobsdóttir, Svandís Svavars-
dóttir og Ögmundur. Jón Bjarna-
son er ósáttur við þessar tillög-
ur, en aðrir eru sáttari og vísa í 
stjórnarsáttmálann. Þar hafi lín-
urnar verið lagðar.

Vinstri græn sjá mörg hver 
sóknarfæri í umhverfis- og auð-
lindaráðuneytinu. Heimildarmenn 
blaðsins nefna sumir hverjir að 
með því sé iðnaðarráðuneyt-
ið lagt niður og betri viðspyrna 
fáist gegn auknum stóriðjufram-
kvæmdum. Auðlindastýring væri 
þá í höndum flokksins. 
 - kóp

Flokkar ósamstíga 
um hraða breytinga
Ríkisstjórnin fundaði í gær um fjármál og breytingar á ráðuneytum. Óþolin-
mæði gætir hjá Samfylkingu sem vill keyra þær sem fyrst í gegn. Vinstri græn 
vilja fara sér hægar. Skýrsla sérfræðinga mælir með sameiningu ráðuneyta.

LÍFRÍKIÐ Bræðurnir Viktor og 
Hannes Arnar gengu fram á níu 
dauða laxa í Elliðaánum í gær 
þar sem þeir voru á labbi með 
pabba sínum. Einn laxanna var 
lifandi þegar feðgana bar að en 
drapst fljótlega. 

Guðni Guðbergsson, fiski-
fræðingur hjá Veiðimálastofnun, 
segir líklegustu skýringuna þá að 
hleypt var úr stíflunni við Elliða-
vatn nú fyrir helgina. Laxarnir 
hafi gengið í fyrra og verið í lón-
inu yfir vetrartímann. „Þeir eru 
þá gjarnan orðnir rænulitlir um 
vorið og drepast þegar þeir koma 
út í strauminn,“ segir Guðni. - rat

Gengu fram á dauða fiska:

Rænulitir laxar 
eftir veturinn

VIKTOR OG HANNES ARNAR gengu fram 
á dauða laxa í Elliðaánum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STJÓRNMÁL Fulltrúar flokka í 
borgarstjórnarkosningum í 
Reykjavík funda með leikskóla-
börnunum á Nóaborg við Stang-
arholt í dag. Krakkarnir hafa 
undirbúið fimm spurningar sem 
tengjast hugmyndum þeirra um 
betri borg.

Fundurinn kemur til vegna 
samevrópsks verkefnis um 
lýðræði sem leikskólinn hefur 
tekið þátt í undanfarin tvö ár. 
Börnin hafa meðal annars kynnst 
lýðræðislegum kosningum og 
greitt atkvæði um ýmis mál í 
leikskólanum eins og matseðil og 
hópastarf.   - rat

Framboðsfundur á Nóaborg:

Leikskólabörn 
vilja fá svör

DAGLEGT LÍF Í VÍK Mikið öskufall gekk yfir Vík í Mýrdal um helgina og hefur það haft áhrif á daglegt 
líf fólks. Meðal annars hefur öllu skólahaldi verið aflýst í dag, þar sem starfsfólk þarf að þrífa burtu mikið magn af 
ösku sem hefur smogið inn í skólana. Íbúarnir laga sig þó að aðstæðunum, eins og þetta fólk sem setti upp grímur 
til þess að geta sett bensín á bíl sinn.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓLK „Þegar ég kom að boltanum sá 
ég að hann hafði ekki lent í tjörn-
inni eins og hélt. Hann hafði stopp-
að á hryggnum á krókódíl sem lá 
þarna í makindum sínum,“ segir 
Guðlaug K. Pálsdóttir, sem nýlega 
var við golfleik á Providence-golf-
vellinum í Flórída í Bandaríkjun-
um. „Ég fullyrði að krókódíllinn 
glotti í áttina til mín þegar hann 
tók boltann í kjaftinn og stakk sér 
í tjörnina.“

Guðlaug og eiginmaður henn-
ar, Kristján Þór Sveinsson, höfðu 
ásamt vinum hafið leik snemma 
dags og vissu ekki hvað beið þeirra 
á hinum glæsilega Providence-
golfvelli, sem byggður hefur verið 
upp á undanförnum árum.   

Guðlaug útskýrir að eftir gott 
upphafshögg á fyrstu braut hafi 
annað höggið mistekist. Var hún 
þess fullviss að boltinn hefði farið í 
tjörn sem er við brautina. „Ég ætl-

aði ekki að trúa 
eigin augum 
þegar ég sá 
hvers kyns var. 
Ég komst síðar 
að því að stað-
arreglur kveða 
á um að golfari 
í hættu fái frí-
dropp.“

Þegar blaða-
maður spurði 

hvernig það hefði verið að snúa 
baki í tjörnina þegar leik var hald-
ið áfram eftir myndatöku segir 
Guðlaug: „Það var sérstakt. Króksi 
var ekki stór en ég held að Íslend-
ingur geti ekki gert sér grein fyrir 
hættunni sem stafar af krókódíl-
um við golfiðkun.“ Guðlaug bætir 
við að hún verði sennilega þolin-
móðari við „erfiðar“ aðstæður á 
Íslandi. Eins og til dæmis að sætta 
sig við það þegar kríurnar ganga 

hart fram við að verja hreiðrin úti 
á Seltjarnarnesi. Þær upplýsingar 
fengust hjá einum af golfkennur-
unum á Providence-golfvellinum 
að þessi uppákoma væri einstök. 
Vissulega væri mikið dýralíf við 
völlinn, enda er hann á miðju 
verndarsvæði. „Það eru krókódíl-
ar við alla golfvelli í Flórída en ég 
hef aldrei heyrt um neitt þessu líkt 
þau fimmtán ár sem ég hef starf-
að hér“, sagði golfkennarinn sem 
vildi ekki láta nafns síns getið. 
Hann skildi blaðamann nefnilega 
þannig að Guðlaug og hennar fólk 
ætlaði að fara í mál við fyrirtækið. 
Hann sagðist þess fullviss að golf-
boltinn hefði lent á krók ódílnum og 
hann hafi verið að verja sig. Þar 
hitti hann naglann á höfuðið.

„Það var virkilega gaman að 
þessu, fyrst enginn missti útlim,“ 
segir Guðlaug að endingu.

svavar@frettabladid.is

Krókódíll át boltann  
Guðlaug K. Pálsdóttir telur sig hafa afsannað að golf sé hættulaus íþrótt. 
Ástæðan er sú að krókódíll át golfboltann hennar. Það kom ekki að sök þar 
sem staðarreglur kveða á um að spilari í lífshættu fái að slá vítislaust.

MEÐ BOLTANN Í KJAFTINUM Guðlaug K. Pálsdóttir ætlaði ekki að trúa sínum eigin augum þegar hún horfði á krókódíl taka golf-
boltann hennar og mjaka sér út í tjörn með hann í kjaftinum.   MYND/GUÐJÓN GRÉTAR DANÍELSSON

Biggi, er ekki óttalegt maus að 
skrifa þessa sögu?

„Þetta er bara stanslaust stuð og 
mjög seif.“ 

Birgir Örn Steinarsson úr hljómsveitinni 
Maus, eða Biggi í Maus, er að skrifa 
poppsögu Páls Óskars Hjálmtýssonar.

ELDGOS Flugsamgöngur víðs vegar 
um Evrópu komust í uppnám vegna 
eldgossins í Eyjafjallajökli um helg-
ina. Flugvöllum var meðal annars 
lokað um tíma í Frakklandi, Sviss, 
Þýskalandi, Spáni, Ítalíu og Írlandi 
í gær. Um 24.500 flug fóru um 
Evrópu í gær, en það er 500 færri 
flug en venja er. Þá urðu talsverð-
ar seinkanir þar sem fljúga þurfti 
lengri leiðir til að forðast öskuský. 

Keflavíkurflugvöllur og Reykja-
víkurflugvöllur hafa verið lokaðir 
um helgina og hefur flug til og frá 
landinu því farið um Akureyrar-

flugvöll. Áfram verður flogið um 
Akureyrarvöll í dag, en vonast er 
til þess að hægt verði að fljúga frá 
Keflavík í kvöld. Samkvæmt spám 
er gert ráð fyrir að flug geti verið 

komið í fastar skorður á morgun, 
að sögn Guðjóns Arngrímssonar 
hjá Icelandair.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofunni virðist framleiðsla 
gosefna hafa farið dvínandi síðustu 
vikuna. Gosvirknin hafi þó gengið 
í bylgjum og búast megi við áfram-
haldandi sveiflum. Þá sé ekkert sem 
bendi til þess að gosinu sé að ljúka. 

Drunur heyrðust frá gosinu í tæp-
lega 200 kílómetra fjarlægð, meðal 
annars í Borgarfirði, Vestmanna-
eyjum og í Austur-Húnavatnssýslu. 
 - þeb

Loka þurfti flugvöllum í nokkrum Evrópulöndum um tíma í gær: 

Áfram flogið um Akureyri

AKUREYRARFLUGVÖLLUR Millilandaflug 
hefur farið um Akureyrarflugvöll um 
helgina og svo verður áfram í dag. 

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítug-
ur maður situr í gæsluvarðhaldi 
grunaður um að hafa valdið dauða 
manns á sextugsaldri aðfaranótt 
laugardags. 

Lögreglan á Suðurnesjum fékk 
tilkynningu um málið um klukkan 
sex á laugardagsmorgun. Þá höfðu 
vegfarendur gengið fram á látinn 
mann fyrir utan hús í Keflavík. 
Áverkar á líki mannsins bentu strax 
til þess að dauða hans hefði borið að 
með saknæmum hætti. Lögreglan 
hefur ekki gefið frekari upplýsing-
ar um málið, og sagði í tilkynningu 
í gær að enn ætti eftir að yfirheyra 
sakborninginn og vitni frekar. Ekki 
náðist í rannsóknarlögreglumenn á 
Suðurnesjum í gær. 

Hinn grunaði heitir Ellert Sævars-
son og er 31 árs að aldri. Hann er 
búsettur í Keflavík, skammt frá 
þeim stað þar sem líkið fannst. 

Héraðsdómur Reykjaness úrskurð-
aði hann í gær í gæsluvarðhald til 
mánudagsins 17. maí. 

Hinn látni var á sextugsaldri en 
ekki er hægt að greina frá nafni 

hans að svo stöddu. Lögreglan biður 
þá sem telja sig geta veitt upplýs-
ingar um málið að hafa samband í 
síma 420-1700 eða á netfangið dc@
dc.is.  - þeb

Rúmlega þrítugur maður í haldi lögreglunnar á Suðurnesjum: 

Grunaður um manndráp

Á VETTVANGI Lögreglumenn gengu í nærliggjandi hús og ræddu við íbúa á vettvangi 
á laugardag.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

BRUSSEL,AP  Fjármálaráðherrar 
Evrópusambandsins lofuðu því á 
neyðarfundi sínum í gær að grípa 
til nauðsynlegra aðgerða til að 
styðja við evruna áður en mark-
aðir opnuðu. Þeir vildu ekki gefa 
nánar upp hvað þeir ætluðu að 
gera. Vandræði hafa verið með 
gjaldmiðilinn eftir að fjárhags-
vandræðin gengu yfir Grikkland. 
„Við ætlum að verja evruna,“ 
sagði Elena Salgado, fjármála-
ráðherra Spánar. „Gjaldmiðill 
okkar þarf meiri stöðugleika. Við 
munum grípa til nauðsynlegra 
aðgerða,“ sagði hún.   - fb

Neyðarfundur hjá ESB

Ráðherrar ætla 
að verja evruna

ELENA SALGADO Fjármálaráðherra 
Spánar ætlar að verja evruna með kjafti 
og klóm.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Stjórnendur kauphall-
anna Nasdaq OMX og NYSE Eur-
onext ætla að vinna með banda-
ríska fjármálaeftirlitinu að 
rannsókn á snarpri dýfu á banda-
rískum markaði á fimmtudag í 
síðustu viku þegar Dow Jones-
hlutabréfavísitalan hrundi um eitt 
þúsund stig.  

Bandaríski öldungadeildarþing-
maðurinn Chris Dodd, sem jafn-
framt er formaður bankamála-
nefndar bandaríska þingsins, vill 
fyrirbyggja að mistök geti leitt til 
nýrrar dýfu.  - jab

Rannsaka markaðshrunið:

Vilja hindra 
nýtt hrun

VINNUSLYS Starfsmaður Hótels 
Selfoss hlaut fyrsta og annars 
stigs bruna í andliti, á höndum og 
framanverðum lærum í fyrradag. 

Slysið varð þegar starfsstúlka 
heilsulindar hótelsins var að 
bæta á arin. Eldur blossaði upp 
og kviknaði í fötum stúlkunnar 
en henni tókst að kæla sig á ís. 
Læknir, sem staddur var í heilsu-
lindinni, kom henni til aðstoðar 
og kallaði á sjúkrabíl sem flutti 
stúlkuna til aðhlynningar á Heil-
brigðisstofnun Suðurlands á Sel-
fossi. Viðvörunarkerfi hótelsins 
fóru í gang við eldsprenginguna 
og flæddu mörg hundruð lítrar 
af vatni á gólfið úr úðarakerfi á 
hæðinni.  - rat

Vinnuslys á Hótel Selfossi:

Brann í andliti 
og á lærum

MOSKVA,AP  Að minnsta kosti tólf 
verkamenn fórust og tugir særð-
ust þegar tvær sprengingar urðu 
í stærstu neðanjarðarkolanámu 
Rússlands. 

83 manneskjur til viðbótar 
voru fastar niðri í námunni í gær, 
þar á meðal björgunarstarfs-
menn. Fyrri sprengingin varð 
laust fyrir miðnætti á laugar-
dagskvöld en sú síðari nokkrum 
klukkustundum síðar. 359 verka-
menn voru við vinnu í námunni 
þegar fyrsta sprengingin varð. 
Náman er um þrjú þúsund kíló-
metra austur af Moskvu.   - fb

Sprenging í kolanámu:

Tólf fórust og 
tugir særðust

KOLANÁMAN Tvær sprengingar urðu í 
kolanámunni sem kostuðu að minnsta 
kosti tólf verkamenn lífið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GUÐLAUG K. 
PÁLSDÓTTIR 

Marseruðu á Rauða torginu
Breskir hermenn marseruðu um 
Rauða torgið í Moskvu í fyrsta sinn 
í sögunni í gær. Þá fögnuðu Rússar 
því að 65 ár eru liðin frá lokum síðar 
heimsstyrjaldarinnar. Rússneskar 
hersveitir marseruðu um torgið ásamt 
sveitum frá Bretlandi, Frakklandi, 
Póllandi og Bandaríkjunum.

RÚSSLAND

Stjórnin féll
Stjórnarflokkarnir í Þýskalandi urðu 
fyrir áfalli í sambandslagakosn-
ingunum sem voru haldnar í gær. 
Samkvæmt fyrstu útgönguspám er 
stjórnin í Nordrhein-Westphalen fallin 
og eiga þessi tíðindi eftir að hafa 
umtalsverð áhrif á landsmálin.

ÞÝSKALAND

SPURNING DAGSINS
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Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

Tveir 
símir nýir 
   tímar!

33.990  kr./ stgr.

Nokia 5230

Vinsælasti
snertisíminn

Útborgun: 9.990 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

24.000  kr./ stgr.

Huawei U7510

Ódýrasti
snertisíminn

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri 
og MM Selfossi  |  Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is   |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!
Bíókort, 6 x í bíó, 

fylgir Huawei U7510!

1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi.

1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi.

Litaðar

bakhliðar
fylgja!
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EFNAHAGSMÁL Ólíklegt er að breyt-
ingar á fyrirkomulagi verðtrygg-
ingar gætu á þessu stigi mála leitt 
til snöggs viðsnúnings hjá ein-
staklingum í skuldavanda, segir 
í niðurstöðum nýrrar skýrslu sem 
nefnist „Verðtrygging á Íslandi: 
kostir og gallar“. Hverfi verð-
tryggingin hækka vextir á móti.

Skýrslan er unnin fyrir efna-
hags- og viðskiptaráðherra og er 
aðgengileg á vef ráðuneytisins. 
Ráðherra verður svo gestur við-
skiptanefndar Alþingis á opnum 
fundi í dag þar sem rætt verður 
um verðtrygginguna.

„Íslensk heimili finna mjög 
fyrir neikvæðum áhrifum af 
verðtryggingu á húsnæðislán sem 
hafa hækkað mikið undanfarið, 
bæði greiðslubyrði og höfuðstóll. 
Til að bæta gráu ofan á svart þá 
hefur verð fasteigna lækkað í 
verði,“ segir í skýrslunni, sem 
unnin var af Öskum Capital. Þó 
segir þar að leitast megi við að 
koma í veg fyrir að sagan endur-
taki sig. Ekki sé þó sjálfgefið að 
breytt fyrirkomulag leiði til betri 
útkomu.

Verðtrygging sparnaðar í gegn-
um lífeyrissjóðakerfið er óneit-
anlega sögð kostur fyrir heimil-
in. „Í verðtryggðum lánum felst 
einnig sá kostur að lánað er fyrir 
vöxtum og verðbótum, þeim er 
bætt við höfuðstólinn. Greiðslu-
byrði er jafnari með hefðbundnu, 
verðtryggðu jafngreiðsluláni með 
föstum vöxtum en að öllu jöfnu á 
óverðtryggðu láni. Þá felst öryggi 
í verðtryggingu við skilyrði verð-
hjöðnunar.“ Helstu ókostirnir við 
verðtryggingu eru sagðir hækk-

andi höfuðstóll og þar með hækk-
andi veðhlutfall fasteigna og 
aukning greiðslubyrði. Sömuleiðis 
er bent á að greiningaraðilar hafi 
kerfisbundið vanspáð verðbólgu. 
„Á þeim grundvelli má halda því 
fram að heimilin hafi tekið á sig 
alla áhættu varðandi verðbólgu-
þróun.“

Fram kemur að verðtrygging 
sé almennari hér á landi en víðast 
annars staðar, en hana sé helst að 
finna í löndum sem búi við óstöð-
ugan, lítinn gjaldmiðil og mikla 
verðbólgu.

Ekki er talið fýsilegt að banna 
verðtrygginguna, en sé vilji til að 
auka vægi óverðtryggðra lána og 
fjárfestingarkosta væri ef til vill 
eðlilegt að ríkið hefði forgöngu í 
þeim efnum og yki óverðtryggða 
útgáfu sína. 

Þá segir í skýrslunni að við 
fyrstu sýn virðist ekkert benda 
til þess að afnám verðtrygging-
ar þyrfti að fylgja upptöku evru. 
„Hins vegar er ljóst að stöðugri 
gjaldmiðli fylgir minni þörf fyrir 
verðtryggingu í því skyni að auka 
trúverðugleika hagstjórnar.“ 
 olikr@frettabladid.is

Afnám verðtryggingar ekki 
lausn á vanda skuldugra
Óvíst er að afnám verðtryggingar myndi gagnast skuldsettu fólki því hærri vextir myndu auka greiðslubyrði 
á ný, samkvæmt nýrri skýrslu til efnahags- og viðskiptaráðherra. Þó er talið að læra megi af reynslunni. 

Ranglega var farið með nafn skip-
stjórans á frystitogaranum Gandí í 
helgarútgáfu blaðsins. Skipstjórinn 
heitir Kristján Einar Gíslason. 

LEIÐRÉTTING

VEÐURSPÁ
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London
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París

San Francisco
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BJARTIR DAGAR  
Það lítur út fyrir 
bjartviðri víða á 
landinu í dag og 
á morgun þó ekki 
sé hægt að útiloka 
þoku með strönd-
um. Á þriðjudags-
kvöld þykknar svo 
væntanlega upp 
vestanlands með 
rigningu og á mið-
vikudag verður 
væta víða um land.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

EUROVISION Íslenskir Eurovision-aðdáendur eru hvatt-
ir til að taka þátt í nokkurs konar gjörningi sem verð-
ur haldinn við Perluna í kvöld. Þátttakendur munu 
taka þátt í nýjum dansi og verður atriðið tekið upp 
og sýnt áður en símakosningin fer fram í úrslitum 
Eurovision, sem verða haldin í Noregi í lok maí. 
Átta Eurovision-þjóðir taka þátt í gjörningnum 
og dansa þær allar við sama lagið. Auk Íslands 
taka dansspor þjóðir á borð við Írland, England, 
Litháen og Portúgal. 

„Við viljum fá sem flesta til að mæta við Perl-
una,“ segir Þór Freysson hjá Saga Film, sem sér 
um framkvæmdina fyrir RÚV og Eurovision. 
Birna Björnsdóttir danskennari verður á 
staðnum og stýrir dansinum. „Fyrsti hálf-
tíminn fer í að hita upp og læra dansinn. 

Síðan verður þetta klippt saman og búið til átta mín-
útna vídeó,“ segir Þór. „Norðmenn eru búnir að halda 
keppnina tvisvar sinnum og í staðinn fyrir að sýna 

fjöllin og firðina og skíðastökkpallinn ákváðu 
þeir að gera landkynningu fyrir alla Evr-

ópu. Allar Evrópuþjóðirnar sem taka þátt 
eiga bút í þessu atriði.“ 

Þeir sem vilja taka þátt í dansinum og 
öðlast um leið sannkallaða Eurovision-
frægð eiga að mæta við Perluna klukk-
an 21 í kvöld með góða skapið í far-
teskinu.  - fb

Íslendingar hvattir til að taka þátt í óvenjulegum gjörningi í kvöld: 

Eurovision-dans við Perluna

HERA BJÖRK Hera Björk tekur þátt í 
Eurovision fyrir Íslands hönd í lok maí.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMGÖNGUMÁL Byggðarráð Norð-
urþings hefur skorað á sam-
gönguyfirvöld að standa strax 
við gefin fyrirheit um að klára 
Dettifossveg, heilsársveg vest-
an Jökulsár á Fjöllum, sem mun 
tengja saman Ásbyrgi og Detti-
foss. 

Í greinargerð segir að þjóð-
garðurinn í Jökulsárgljúfrum og 
Dettifoss séu eitt helsta aðdrátt-
arafl fyrir ferðamenn á svæð-
inu. Ferðaþjónustu á Norðaust-
urlandi sé því lífsnauðsynlegt 
að hafa aðgang að svæðunum í 
meira en þrjá mánuði á ári.  - þeb

Byggðarráð Norðurþings: 

Dettifossvegur 
verði kláraður

LONDON, AP Radislav Krstic, sem 
var dæmdur í 35 ára fangelsi fyrir 
aðild sína að fjöldamorðunum 
í Srebrenica, varð fyrir líkams-

árás í fangelsi í 
Bretlandi fyrir 
skömmu. Hann 
var fluttur á 
sjúkrahús eftir 
að þrír fangar 
réðust á hann. 

Ekki er vitað 
um tildrög árás-
arinnar. Krstic 
var árið 2001 

dæmdur fyrir aðild að morðum 
á allt að átta þúsund múslimum 
í bænum Srebrenica árið 1995. 
Krstic var fluttur til Bretlands frá 
stríðsglæpadómstólnum í Haag 
árið 2004. Hann afplánar dóminn 
í Wakefield-fangelsinu þar sem 
margir hættulegir glæpamenn eru 
lokaðir inni. - fb

Stríðsglæpamaður í vanda:

Fangar réðust á  
Radislav Krstic

RADISLAC KRSTIC

VIÐSKIPTARÁÐHERRA Viðskiptanefnd 
Alþingis heldur opinn fund í dag til 
að ræða um verðtrygginguna. Gylfi 
Magnússon verður meðal gesta.  
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Stöðugri gjaldmiðli 
fylgir minni þörf fyrir 

verðtryggingu í því skyni að 
auka trúverðugleika hag-
stjórnar.

SKÝRSLA NEFNDAR VIÐSKIPTARÁÐ-
HERRA 

STJÓRNMÁL Reykjavíkurfram-
boðið - óháð framboð býður fram 
lista í sveitarstjórnarkosningum í 
Reykjavík. Framboðið hefur feng-
ið úthlutað listabókstafnum E. 

Meðal helstu stefnumála flokks-
ins er að fara gegn fjórflokkun-
um, stöðva útþenslu borgarinn-
ar og byggja hana inn á við með 
því að hefja byggingu blandaðr-
ar byggðar í Vatnsmýrinni 2013. Í 
efsta sæti listans er Baldvin Jóns-
son, varaþingmaður Hreyfingar-
innar.  - jab

Nýtt framboð í Reykjavík:

Fara fram gegn 
fjórflokkunum

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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Við gerum 
ekki upp á milli
Þess vegna eru allar gsm þjónustuleiðir fyrir einstaklinga 
með eitt verð í alla aðra gsm síma, óháð kerfi.

Reiknaðu dæmið til enda. Því verðmunurinn getur verið 
meira en tvöfaldur.

0 kr. í alla heimasíma á Íslandi 
– ekkert upphafsgjald
Viðskiptavinir sem eru með allt sitt í Vodafone Gull hringja 
fyrir 0 kr. úr heimasíma í alla heimasíma á Íslandi, án þess að 
greiða sérstakt upphafsgjald.

Hafðu þetta einfalt – komdu til Vodafone.
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Tu ugu og órar 

síður um Fimm-

vörðuhálsgosið í 

nýjasta blaði.

Gjafaáskri  að Iceland Review
er góð gjöf fyrir vini innan lands 
og utan

Áskri arsími: 512-7575

2010

0
0

56698
22639

01

ISK 899 
USD 7.50 
DKK 89

LUMPSUCKER SPRING
WALK ON THE WILD SIDE
MAMMA GO GO
THE UNPROMISING BALLERINA

48.01  2010

JÓNSI ON THE GO
Jónsi from Sigur Rós goes solo.

03

A NEW SHOW 
ON EARTH

HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

KRULLAÐ HÁR
Sérhönnuð hárvörulína fyrir

Nærir, mótar og ýkir liði og krullur

DÓMSMÁL Starfsmenn á vegum 
sérstaks saksóknara yfirheyrðu 
þá Hreiðar Má Sigurðsson, fyrr-
verandi forstjóra Kaupþings, og 
Magnús Guðmundsson, fyrrver-
andi bankastjóra Kaupþings í 
Lúxemborg, um helgina. Magnús 
var jafnframt bankastjóri Banque 
Havilland, sem reistur var á rúst-
um bankans ytra um mitt síðasta 
ár. Stjórn bankans sagði Magnúsi 
upp á föstudag eftir að Héraðs-

dómur Reykja-
víkur úrskurð-
aði hann og 
Hreiðar í gæslu-
varðhald.  

Ólafur Þór 
Hauksson, sér-
st a k u r  sa k-
sóknari, vildi 
hvorki segja til 
um gang yfir-
heyrslna né 
hvort aðrir hafi 

verið yfirheyrðir í tengslum við 
meinta markaðsmisnotkun stjórn-
enda Kaupþings í aðdraganda 
bankahrunsins haustið 2008.  

Ólafur vildi ekki tjá sig um hvaða 
brot tvímenningarnir eru grunaðir. 
„Fyrst við erum með bankastjóra 
Kaupþings og bankastjóra bankans 
í Lúxemborg í haldi þá segir það sig 
sjálft að við fjöllum um samskipti 
þeirra,“ segir hann.

Fram kom í Fréttablaðinu á laug-
ardag að sérstakur saksóknari 
myndi nýta tímann sem þeir Hreið-
ar Már og Magnús sitja í gæslu-
varðhaldi til að yfirheyra alla þá 
sem taldir eru tengjast meintum 
lögbrotum Kaupþings. Það eru 
taldir vera á þriðja tug manna. 
Þar á meðal eru Sigurður Einars-
son, fyrrverandi stjórnarformað-

ur Kaupþings, Ingólfur Helgason, 
fyrrverandi forstjóri Kaupþings 
á Íslandi, og Steingrímur P. Kára-
son, fyrrverandi framkvæmda-
stjóri áhættustýringar bankans. 
Sigurður er búsettur í London en 
Ingólfur og Steingrímur í Lúxem-
borg og hafa þar rekið ráðgjafar-
fyrirtækið Consolium með Hreið-
ari Má. Þeir munu allir hafa verið 
boðaðir í yfirheyrslur í vikunni. 
Þá mun sérstakur saksóknari hafa 

farið fram á við Sigurð að hann 
flýtti komu sinni hingað til lands 
en hann ekki sinnt því kalli. Frétta-
blaðið hefur ekki náð í Sigurð þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.

Ólafur vildi ekkert segja til um 
það í gær hvort fyrrverandi banka-
stjórar og framkvæmdastjórar 
Landsbankans og Glitnis hafi verið 
boðaðir í skýrslutöku vegna mála 
sem tengjast aðdraganda banka-
hrunsins.  jonab@frettabladid.is

Kaupþingsstjórar yfir-
heyrðir um helgina
Helmingurinn af starfsliði sérstaks saksóknara vann að Kaupþingsmálinu um 
helgina. Málið er umfangsmikið, að sögn Ólafs Þórs Haukssonar, sérstaks sak-
sóknara. Saksóknari getur yfirheyrt grunaða í málinu á fjórum stöðum í einu.

Á LEIÐ Í GÆSLUVARÐHALD Yfirheyrslur stóðu yfir þeim Hreiðari Má Sigurðssyni og 
Magnúsi Guðmundssyni um helgina. 

Helmingur vinnur við Kaupþingsmálið
Þrjátíu starfa hjá embætti sérstaks saksóknara og hefur helmingur starfs-
liðsins unnið við Kaupþingsmálið um helgina. Aðstaða er til yfirheyrslna á 
Litla-Hrauni, í húsnæði sérstaks saksóknara auk þess sem nýta má aðstöðu 
hjá Ríkislögreglustjóra og Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu til yfir-
heyrslna þegar önnur aðstaða er upptekin, að sögn Ólafs Þórs Haukssonar, 
sérstaks saksóknara.

ÓLAFUR ÞÓR 
HAUKSSON

SVEITARSTJÓRNARMÁL Við núverandi 
aðstæður er gríðarlega stórt lof-
orð að ætla að tryggja velferð og 
grunnþjónustu hjá borginni. Þetta 
sagði Sóley Tóm-
asdóttir, oddviti 
Vinstri hreyf-
ingarinnar – 
græns framboðs 
í Reykjavík, á 
blaðamanna-
fundi í gær. Hún 
sagði vinstri 
græn treysta sér 
til að efna þetta 
loforð. 

Vinstri hreyfingin – grænt 
framboð kynnti kosningaáhersl-
ur sínar og forgangsmál á næsta 
kjörtímabili á fundinum í gær. 
Sóley talaði þar einnig um fleiri 
húsnæðisúrræði og fjölbreytta 
atvinnusköpun á vegum borgar-
innar, sem loforð sem flokkurinn 
treysti sér til að gefa.  - þeb

Vinstri græn í Reykjavík:

Áhersla á velferð

SVEITARSTJÓRNARMÁL Forgangs-
raða á í þágu velferðar og örygg-
is borgarbúa, að sögn Ólafs F. 
Magnússonar, oddvita H-list-
ans, sem kynnti 
framboð sitt á 
fundi í gær. 

H-listinn vill 
að borgarstjórn-
arframboð taki 
ekki við fjár-
framlögum, og 
að heiðarleiki og 
almannahags-
munir séu settir 
í öndvegi. Ekki 
eigi að forgangsraða í þágu rán-
dýrra fjárfestinga, segir Ólafur, 
og nefnir þar sérstaklega Orku-
veituna og tónlistarhúsið. Þá eigi 
ekki að hækka skatta nema á auð-
menn og erlend málmbræðslu-
fyrirtæki.  - þeb

H-listi í Reykjavík kynntur: 

Skattahækkan-
ir á auðmenn

LONDON, AP  Breska dagblaðið The 
Observer greindi frá því í gær að 
það hefði undir höndunum leyni-
legt skjal Íhaldsflokksins um 
afstöðu hans til Evrópusambands-
ins. Í skjalinu, sem William Hague, 
talsmaður  íhaldsmanna í utanrík-
ismálum skrifaði, segir að flokkur-
inn muni halda uppi harðri gagn-
rýni á sambandið nái hann völdum. 
Talið er skjalið gæti ógnað viðræð-
um Íhaldsmanna og Frjálslyndra 
demókrata. 

Stjórnarmyndunarviðræður 
flokkanna tveggja héldu áfram í 

gær. Leiðtogarn-
ir lýstu viðræð-
unum sem upp-
byggjandi. Engu 
að síður gerðu 
þeir sér grein 
fyrir því að ná 
þyrfti samkomu-
lagi sem allra 
fyrst. 

„Við gerum 
okkur grein fyrir því að þjóðin þarf 
á stöðugri og lögmætri ríkisstjórn 
að halda sem fyrst,“ sagði William 
Hague. Íhaldsflokkurinn, undir 

forystu Davids Cameron, hlaut 306 
sæti af 650 á breska þinginu í kosn-
ingunum sem voru haldnar í síðustu 
viku. Flokkurinn þarf á tuttugu 
sætum  að halda til viðbótar til að 
öðlast meirihluta. Vonast hann til 
að ná samkomulagi við Frjálslynda 
demókrata, sem hlutu 57 þingsæti, 
og öðlast um leið öruggan þing-
meirihluta. 

Nick Clegg, leiðtogi Frjálslyndra 
demókrata, vildi ekkert láta hafa 
eftir sér um mögulegt samkomu-
lag við íhaldsmenn.  
 - fb

Stjórnarviðræður Íhaldsflokksins og Frjálslyndra demókrata héldu áfram í gær:

Leynilegt skjal veldur áhyggjum

WILLIAM HAGUE

SÓLEY 
TÓMASDÓTTIR

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

SAMFÉLAGSMÁL Fátækt rædd á jafnræðisgrundvelli 
var yfirskrift fundar sem haldinn var á Grand Hót-
eli í gær. Fundurinn var haldinn í tilefni af Evrópu-
ári gegn fátækt og félagslegri einangrun, en þar 
var stefnt saman stjórnmálamönnum, fagfólki í 
félagsþjónustu og fólki sem upplifað hefur fátækt og 
félagslega einangrun sjálft.

Yfir 80 manns tóku þátt og ræddu í hópum hvern-
ig bæta má stöðu þeirra sem af einhverjum ástæð-
um standa illa fjárhagslega og félagslega. Meðal 
annars var fólk sammála um að innræta þyrfti virð-
ingu og umhyggju fyrir samfélaginu.

„Það sem stóð upp úr er vilji fólks til að búa í 
samfélagi þar sem við tökum ábyrgð á hvert öðru og 
að allir hafi möguleika á að þroska hæfileika sína,“ 
segir Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, starfandi for-
maður félags- og tryggingamálanefndar Alþingis. 
Hún sagði jafnframt niðurstöður fundarins mikil-
vægt veganesti í vinnu stjórnvalda og fagfólks 
innan félagsmálageirans.

Margrét Einarsdóttir, eigandi nuddstofu í Reykja-
vík, sat fundinn sem talsmaður þeirra sem  upplif-
að hafa fátækt og félagslega einangrun. Hún segir 
núverandi félagslegt kerfi letjandi. „Þeir sem af 

einhverjum ástæðum eru á atvinnuleysisbótum eða 
örorkubótum hafa ekkert svigrúm til dæmis til að 
prófa viðskiptahugmynd eða auka við menntun sína, 
án þess að missa bæturnar. Þessu þarf að breyta og 
gefa fólki tækifæri til að bjarga sér.“

Niðurstöðum fundarins verður komið áleiðis til 
ráðuneyta og sveitarfélaga af stýrihóp á vegum 
félags- og tryggingamálaráðuneytis sem stóð að 
fundinum.  - rat

Úrræði gegn fátækt og félagslegri einangrun rædd á Grand Hóteli í gær:

Umræður um bætt samfélag

MÁLIN RÆDD Umræðufundur um úrræði gegn fátækt og 
félagslegri einangrun sátu stjórnmálamenn og fulltrúar sveit-
arstjórna ásamt fagaðilum félagsþjónustunnar og notendum 
hennar.  MYND/HREINN MAGNÚSSON

KJÖRKASSINN

Var rétt að handtaka Hreiðar 
Má Sigurðsson, fyrrverandi 
bankastjóra Kaupþings?
Já 96,1%
Nei 3,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Á að fækka ráðuneytum?

Segðu þína skoðun á vísir.is.

RÚSSLAND, AP Dómstóll í Péturs-
borg hefur dæmt tvo menn fyrir 
að myrða og leggja sér að hluta til 
munns sextán ára stúlku.

Mennirnir sem voru um tví-
tugt voru dæmdir í 18 og 19 ára 
fangelsi. Þeir tældu stúlkuna inn 
á heimili annars þeirra  þar sem 
þeir drekktu henni í baðkari. 
Síðan elduðu þeir líkamsparta 
af henni í ofni. Við réttarhöldin 
sögðust mennirnir saklausir, en 
áður höfðu þeir sagst hafa myrt 
stúlkuna vegna þess að þeir voru 
„svangir“. - gb

Tveir ungir Rússar dæmdir:

Myrtu stúlku 
og átu að hluta 



Vinningur í hverri viku
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Sýn Toyota á alþjóðlega 
þróun bílamarkaða 

Velkomin á fund með Tetsuya Kaida 
framkvæmdastjóra verðmæta-
sköpunar hjá Toyota í Japan. 

Fundurinn verður haldinn í stofu 101 
í Odda í Háskóla Íslands kl. 15.00, 
þriðjudaginn 11. maí.

Kaida mun fjalla um aðlögun skipulags Toyota vegna alþjóðlegra breytinga. Hann mun 

einnig ræða um hönnun nýrra tegunda bíla og hvernig fyrirtækið getur orðið þátttakandi 

á bílamörkuðum framtíðar.

Fyrirlesturinn fer fram á ensku.

Allir velkomnir. Ókeypis aðgangur.
VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

VEISTU SVARIÐ?

VIÐSKIPTI Sérstakur saksóknari 
hefur til meðferðar mál er varða 
markaðsmisnotkun Glitnis og 
Landsbankans. Viðskipti banka 
sem hafa þann eina tilgang að ýta 
undir gengi hlutabréfa bankans 
nefnast markaðsmisnotkun. 

Rannsókn sérstaks saksóknara, 
sem leiddi til gæsluvarðhaldsúr-
skurða yfir Hreiðari Má Sigurðs-
syni og Magnúsi Guðmundssyni, 
snýst um slíka markaðsmisnotk-
un. Eru þeir grunaðir um að 
standa að baki viðskiptum í þeim 
tilgangi fyrir hátt í hundrað millj-
arða króna.

Rannsóknarnefnd Alþingis til-
kynnti saksóknara um nokkur mál 
er varða markaðsmisnotkun. Snúa 
þau að lánveitingum bankanna til 
slíkra viðskipta, svokölluðum eigin 
viðskiptum bankanna og persónu-
legum hag starfsmanna bankanna 
af markaðsmisnotkun. 

Rannsóknarnefndin telur yfir-
gnæfandi líkur á að þau viðskipti 
bankanna með eigin hlutabréf sem 

greining nefndarinnar náði til hafi 
verið framkvæmd í þeim tilgangi 
að gefa misvísandi upplýsingar um 
eftirspurn eftir hlutabréfum og 
hafa þannig áhrif á verð þeirra. Í 
mörgum tilvikum hafi bankarnir 
veitt völdum viðskiptavinum lán á 
hagstæðum kjörum og jafnvel án 
trygginga til að liðka fyrir slíkum 
viðskiptum. 

Þó Kaupþing hafi verið umsvifa-
mest í markaðsmisnotkun beittu 
Glitnir og Landsbankinn sömu 
brögðum. Um þá banka segir í 
skýrslunni að inngrip þeirra í við-
skipti með hlutabréf í þeim hafi 
orðið til þess að skekkja þá mynd 
sem hluthafar höfðu um verðmæti 
bréfa sinna. Hlutirnir voru þannig 
taldir verðmeiri en þeir voru í 
raun og nýir hluthafar á þeim tíma 
keyptu hluti á of háu verði. Að auki 
kunna aðrir viðskiptamenn að hafa 
orðið fyrir skaða þar eð þeir töldu 
verðþróunina vera til marks um að 
staða bankans væri betri en síðar 
kom á daginn.

Árið 2008 vísaði Kauphöllin ell-
efu málum þar sem grunur lék á 

markaðsmisnotkun til Fjármála-
eftirlitsins.   bjorn@frettabladid.is

Líka reynt að hækka gengið 
í Glitni og Landsbankanum
Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús Guðmundsson eru grunaðir um að hafa haft óeðlileg áhrif á gengi 
hlutabréfa í Kaupþingi. Vísbendingar eru um að sömu brögðum hafi verið beitt í Glitni og Landsbankanum.

LÁRUS WELDING Fyrrverandi bankastjóri 
Glitnis.

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON Fyrrverandi 
bankastjóri Landsbankans.

FME brást - hefði getað kortlagt viðskipti
Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis þar sem fjallað er um markaðsmisnotk-
un kemur fram að Fjármálaeftirlitið hafði aðgang að gagnagrunni sem hafði 
að geyma upplýsingar um öll verðbréfaviðskipti, aðgreind eftir viðskiptaaðil-
um í hverjum banka fyrir sig. 
„Gagnagrunnurinn var þó ekkert notaður þar sem Fjármálaeftirlitið hafði 
ekki komið sér upp nauðsynlegum búnaði til þess að lesa og greina gögnin. 
Rannsóknarnefnd Alþingis telur að Fjármálaeftirlitið hafi brugðist í þessu 
efni. Ef Fjármálaeftirlitið hefði greint þá mynd sem dregin er upp hér hefði 
það kallað á rannsókn á því hvað ætti sér stað á verðbréfamörkuðum. Það 
kynni að hafa breytt rás atburða að einhverju leyti,“ segir í skýrslunni.

FASTEIGNIR Fasteignamat er lægst 
á Patreksfirði, samkvæmt sam-
anburði Fasteignaskrár Íslands. 
Fasteignaskrá reiknaði út fast-
eignamat og fasteignagjöld á 
sams konar fasteign víðs vegar 
um landið að beiðni Byggðastofn-
unar. 

Skoðað var fasteignamat á rúm-
lega 160 fermetra og 350 rúm-
metra stórum einbýlishúsum. 
Fasteignamatið var hæst á höf-
uðborgarsvæðinu, 34,2 milljónir 
að meðaltali. Utan höfuðborgar-
svæðisins var matið hæst í Kefla-
vík, 25,8 milljónir, og á Akureyri, 

þar sem það var 25,6 milljónir. 
Fasteignamatið á Patreksfirði 

var 7,9 milljónir. Næstlægst var 
fasteignamatið í Bolungarvík þar 
sem það var 8,8 milljónir króna. 

Fasteignagjöldin voru hæst 
á Selfossi, 258 þúsund krónur. 
Gjöldin sem tekin voru með í 
reikninginn voru fasteignaskatt-
ur, lóðarleiga, fráveitugjald, 
vatnsgjald og sorpgjald og voru 
álagningarreglur í hverju sveit-
arfélagi notaðar. Lægst voru fast-
eignagjöldin á Hólmavík, þar sem 
þau voru 122 þúsund krónur.  
 - þeb

Fasteignaskrá gerir úttekt á fasteignamati og gjöldum víðs vegar um landið:

Matið lægst á Patreksfirði 

PATREKSFJÖRÐUR Fasteignamatið er 
lægst á Patreksfirði samkvæmt útreikn-
ingum Fasteignaskrár Íslands. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

WASHINGTON,AP  Bandarísk stjórn-
völd segjast hafa sönnunar-
gögn þess efnis að talibanar hafi 
staðið á bak við hina misheppnuðu 
sprengjuárás á Times Square-torg-
inu í New York. „Við vitum að þeir 
veittu aðstoð vegna árásarinnar. 
Við vitum að þeir áttu þátt í að 
stjórna henni,“ sagði Eric Hold-
er, dómsmálaráðherra Bandaríkj-
anna. „Ég býst við að við munum 
finna sönnunargögn sem sýna að 
þeir aðstoðuðu við fjármögnun 
hennar. Þeir áttu mikinn þátt í 
skipulagningunni.“  

Talið er að Faisal Shahzad, sem 
hefur verið handtekinn vegna 
árásarinnar, hafi dvalið í fimm 
mánuði í Pakistan þar sem hann 
undirbjó sig. 

Í gær fórust tíu manns skammt 
frá landamærum Pakistans og 
Afganistans eftir að eldflaugum 
var skotið þangað. Talið er að 
Bandaríkjaher hafi staðið á bak 
við verknaðinn. Þetta er fyrsta 
árásin sem er gerð á þessu svæði 
eftir að sprengjuárásin á Times 
Square í New York mistókst. 
 - fb

Misheppnaða sprengjuárásin á Times Square:

Hafa sannanir fyrir 
þátttöku talibana

HERMENN Pakistanskir hermenn á varðbergi. Tíu manns fórust skammt frá 
landamærum Pakistans og Afganistans í gær, líklega í árás Bandaríkjamanna..

1. Hvaða alþjóðlegu fyrirsætu-
keppni er áætlað að halda á 
Íslandi í nóvember?

2. Hvað heitir frystitogarinn 
sem kom til Vestmannaeyja 
fyrir helgi?

3. Hvaða íslenska hljómsveit 
hefur aðeins haldið tvenna 
tónleika á sjö ára starfsferli?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

KABÚL,AP   Fjórir meðlimir í varn-
arliði á vegum afganska innan-
ríkisráðuneytisins voru afhöfð-
aðir í bardaga við skæruliða í 
Herat-héraði í Afganistan. 

Fjórmenningarnir voru að 
rannsaka ábendingu um að 
skæruliðar væru að undirbúa 
sjálfsmorðsárás á afganska varn-
arstöð þegar skotið var á þá. Í 
framhaldinu voru þeir handsam-
aðir og hálshöggnir. Tíu skæru-
liðar voru í framhaldinu drepnir 
af afgönskum hermönnum. Fjórir 
þeirra fórust eftir að byssukúlur 
fóru í sjálfsmorðsvesti þeirra. - fb 

Varnarliðsmenn handsamaðir:

Afhöfðaðir í 
Afganistan

HERMENN Afganskir hermenn að 
störfum í heimalandi sínu. Fjórir kollegar 
þeirra voru hálshöggnir.

IÐNAÐUR Fyrirtækið Nox Medical 
hlaut fyrir helgi Vaxtarsprotann. 
Hann er viðurkenning sem veitt 
er árlega á vegum Samtaka iðn-
aðarins, Rannsóknarmiðstöðvar 
Íslands og Háskólans í Reykjavík 
til sprotafyrirtækja.

Nox Medical var stofnað árið 
2006. Fyrsta vara þess var svefn-
greiningartæki. Fyrirtækið 
meira en tífaldaði veltu sína milli 
áranna 2008 og 2009, úr 16,5 í 
175 milljónir króna. Fyrirtækin 
Hafmynd, Menn og mýs og Valka 
fengu einnig viðurkenningu.  - kóp

Tífaldaði veltu sína:

Vaxtarsprotinn 
til Nox Medical
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Vestia ehf., dótturfélag Landsbankans (NBI hf.) 

og Atorka Group hf. hafa falið Fyrirtækjaráðgjöf 

Landsbankans að annast sölu á öllu hlutafé í  

dreifingarfyrirtækinu Parlogis ehf. 

Parlogis á sér langa sögu sem eitt helsta dreifingar-

fyrirtæki á vörum til íslensks heilbrigðiskerfis. Markaðs-

hlutdeild í dreifingu lyfja er yfir 30%.  Fyrirtækið býr 

yfir 4.000 fermetra sérhæfðu lagerhúsnæði, nútíma   

upplýsingakerfum, þróuðum vinnu ferlum og hæfu 

starfsfólki.

Söluferlið hefst formlega með þessari auglýsingu 

og er opið öllum áhugasömum fjárfestum, sem  

teljast fagfjárfestar samkvæmt lögum nr. 108/2007 um 

verðbré faviðskipti og sýnt geta fram á fjárfestingar-

getu umfram 300 milljónir króna. 

Unnt er að nálgast frekari upplýsingar um sölu-

ferlið og tengd gögn, þ.e. kynningarblað, trúnaðar-

yfirlýsingu,  og upplýsingaeyðublað fjárfesta á vefsíðu  

Landsbankans, landsbankinn.is.

Frestur til að skila óskuldbindandi tilboði rennur út  

kl. 16:00 fimmtu daginn 27. maí 2010.
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Dreifingarfyrirtækið
Parlogis til sölu

landsbankinn.is  |  410 4000

OLÍUVEIÐAR Í MEXÍKÓFLÓA Þetta 
rækjuveiðiskip hefur fengið dálítið 
óvenjulegt hlutverk og veiðir nú olíu 
upp úr Mexíkóflóa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Stjórnendur Glitnis héldu 
lífi í fjárfestingarfélaginu Gnúpi 
til þess að geta fært þangað eigin 
bréf þegar bankinn var kominn að 
mörkum þess sem hann mátti eiga. 
Þetta mál mun vera á meðal þeirra 
sem eru í rannsókn hjá skilanefnd 
Glitnis, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Ekkert málanna 
sem eru í skoðun tengist fyrri eig-
endum Gnúps. Líkt og Fréttablaðið 
greindi frá í síðustu viku er líklegt 
að farið verði fram á gjaldþrota-
skipti Gnúps á næstu vikum.

Gnúpur var fyrsta fjárfesting-
arfyrirtækið sem lenti í hremm-
ingum þegar alþjóðlega fjármála-
kreppan skall á haustið 2007. 
Félagið var annar stærsti hlut-
hafi FL Group, sem átti um þriðj-
ungshlut í Glitni. Þá átti Gnúpur 
jafnframt stóran hlut í Kaupþingi. 
Fram kemur í skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis að þegar 
Gnúpur lenti í greiðslu erfiðleikum 
í desembermánuði 2007 sneru 
bankarnir bökum saman og tóku 
þær eignir sem þeir áttu veð í 
með um helmingsafslætti. Þetta 
voru Kaupþing bæði hér og í Lúx-
emborg, Landsbankinn, Icebank 
og Glitnir.

Þar af tók Kaupþing eigin bréf 
en lánaði Gift, dótturfélagi Sam-
vinnutrygginga, tuttugu millj-
arða króna til kaupa á hlutabréf-
um Gnúps í bankanum. 

Þá tók stjórn Glitnis til svipaðra 
ráða. Bankinn lánaði Fons, félagi 
að mestu í eigu Pálma Haralds-
sonar, tíu milljarða til að kaupa 
stærstan hluta Gnúps í FL Group. 
Önnur félög fengu sambærilega 
fyrirgreiðslu til kaupa á eignum 
Gnúps sem tengdust bankanum 

og stærstu eigendum hans. Þar 
á meðal fékk félagið FS37, síðar 
Stím, lán til kaupa á hlutabréfum í 
Glitni og FL Group. 

Þessu til viðbótar bjó bankinn til 
fjárfestingarfélagið Stapa og lán-
aði því tæpa sautján milljarða til 
að kaupa eignarhlut Gnúps í fast-
eignafélaginu Landic Propert-
ies og tískuvörukeðjunni Mosaic 
Fashions. Einn stjórnenda Glitnis 

mun hafa átt frumkvæðið að því að 
selja Stapa til bókaútgefanda, sem 
var grunlaus um eignatilfærslu 
bankans.

Eftir fall Gnúps lenti félagið í 
höndum lögmannanna Lárentsín-
usar Kristjánssonar og Steinars 
Guðgeirssonar hjá Lögfræðistofu 
Reykjavíkur. Eftir fall Glitnis tók 
skilanefnd bankans við því.   
 jonab@frettabladid.is

Gnúpur misnotaður 
í aðdraganda hruns
Bankarnir beittu ýmsum ráðum til að forðast áhrifin af falli Gnúps. Þeir lán-
uðu fjölda félaga milljarða króna til kaupa á eignasafni félagsins. Talið er að 
Glitnir hafi sett eigin bréf inn í Gnúp þegar hluthafar voru farnir frá borði.

MAGNÚS OG ÞÓRÐUR MÁR Eftir því sem næst verður komist beittu stjórnendur 
Glitnis ýmsum ráðum til að forðast að eignir Gnúps lentu í bókum bankans eftir að 
fyrri hluthafar fóru frá félaginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Fjárfestingar forstjórans
Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er vakin athygli á því að Þórður Már 
Jóhannesson, forstjóri Gnúps, hafi ásamt Bjarna Ármannssyni, fyrrverandi 
forstjóra Glitnis, átt í viðskiptum með framvirka samninga mikið til í sömu 
félögum og Gnúpur. Mest námu þessi viðskipti um 1,4 milljörðum króna 
haustið 2007. Hætta var á hagsmunaárekstrum, að sögn skýrsluhöfunda. 
Eftir því sem næst verður komist elti hluti eigenda Gnúps fjárfestingar FL 
Group í þýska bankanum Commerzbank. FL Group flaggaði tæpum þriggja 
prósenta hlut í Commerzbank í apríl 2007 og var komið með 4,25 prósent 
í september. Í byrjun árs 2008 tók FL Group að selja hluti sína og tapaði á 
endanum milljörðum króna. Ekki er vitað hvort þeir hluthafar Gnúps sem 
eltu FL Group hafi losað um stöður sínar á sama tíma. Talið er líklegt að fyrri 
hluthafar Gnúps hafi komið illa út úr fjármálakreppunni en auk þess sem á 
undan er talið greiddu þeir á annað hundrað milljónir króna í tengslum við fall 
Gnúps, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.

WASHINGTON, AP Stjórn Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins hefur sam-
þykkt að veita Grikkjum 40 millj-
arða dollara neyðaraðstoð, eða um 
5.200 milljarða íslenskra króna.

Stjórnin fundaði í Washington í 
gær þar sem hún samþykkti neyð-
araðstoðina. Áður höfðu leiðtogar 
Evrópuríkja samþykkt að veita 
Grikkjum hundrað milljarða doll-
ara aðstoð, eða um 13 þúsund millj-
arða króna, á næstu þremur árum 
til að koma í veg fyrir þjóðargjald-
þrot. 

Til að bregðast við ástandinu 
hafa grísk stjórnvöld ákveðið að 

fara í miklar aðhaldsaðgerðir. 
Almenningur hefur brugðist harka-

lega við og hafa uppþot verið tíð í 
landinu að undanförnu.  

Peningaaðstoðin til Grikkjanna 
er einnig nauðsynleg til að koma 
stöðugleika á alþjóðlega fjármála-
markaði sem óttast að skuldirnar 
muni sliga fleiri Evrópuþjóðir á 
næstunni. Barack Obama, forseti 
Bandaríkjanna, gerir sér fyllilega 
grein fyrir vandamálinu og hefur 
hvatt leiðtoga Evrópuríkja til að 
koma á stöðugleika á fjármála-
markaði. Ræddi hann málin við 
Angelu Merkel, kanslara Þýska-
lands, og Nicolas Sarkozy, forseta 
Frakklands, í gær. - fb

Stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fundaði um málefni Grikklands:

Fá 5.200 milljarða neyðaraðstoð

UPPÞOT Stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
hefur samþykkt að veita Grikkjum 40 
milljarða dollara neyðaraðstoð.

NORDICPHOTOS/AFP

LANDSMÓT Undirbúningi fyrir 
Landsmót hestamanna verður 
haldið áfram þrátt fyrir smit-
andi hósta sem nú gengur yfir 
hestastofninn. Þetta ákvað fram-
kvæmdanefnd Landsmótsins 
fyrir helgi. Hestamenn eru hvatt-
ir til þess að mæta ekki með veik 
hross til keppni eða sýninga.

Hrossapestin herjar á hross 
um allt land. Útflutningur hrossa 
er farinn að raskast, verslunar-
eigendur finna fyrir samdrætti í 
sölu á hestavörum og veikin mun 
hafa áhrif á kynbótamat í vor. 

Pest herjar á hross:

Landsmót þrátt 
fyrir hrossapest

www.xd.is/reykjavik

Græna Reykjavík
Hvernig getur Reykjavík orðið grænni og umhverfisvænni en hún er þegar orðin? 
Samspil skipulags, samgangna og umhverfismála ræður miklu um lífsgæði Reykvíkinga. 
Á fundinum velta fyrirlesarar fyrir sér hvort Reykjavík sé græn í gegn, hvað hefur verið 
vel gert og hvað má gera betur.

Opinn hádegisfundur í Þjóðminjasafninu við Hringbraut, 
þriðjudaginn 11. maí milli kl. 12:00 og 13:00. Allir velkomnir.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri
Gísli Marteinn Baldursson, formaður umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur
Sigrún Helga Lund, stjórnarmaður í Samtökum um bíllausan lífsstíl
Ólafur Mathiesen, arkitekt

Sigrún Helga Lund

Ólafur Mathiesen

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir

Gísli Marteinn 
Baldursson

Fyrirlestraröðin Reykjavík 2.0

7. maí:  Menning er málið!
11. maí:  Græna Reykjavík
19. maí:  Reykjavík 2.0



Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar / Reykjavík Sense Center, Kringlunni - Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - ELKO Lindum & Skeifunni - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, 
Skipholti 50b / Akureyri Pedromyndir - A4 / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell / 
Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan 
/ Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Foto - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is

Frábær saga 
er sögð með stíl.
IXUS sameinar fágað útlit og frumkvöðla 
ljósmyndatækni. Að taka frábærar myndir við 
allar aðstæður hefur aldrei verið auð veldara 
þar sem Scene Detection tækni velur á milli 
hentugustu tökustilling ana eftir því hverjar 
aðstæður eru.
Allt að 14.1 megapixlar, val um 24 - 28 mm 
gleiðlinsa, snertiskjá og HD vídeó.

Taktu meira en myndir. 
Taktu sögur.

Nánari upplýsingar á www.canon.nyherji.is
Vertu aðdáandi Canon á Íslandi á Facebook

Fangaðu heiminn með Canon IXUS
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FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Kosningabaráttan í Hafnarfirði 
mun að mestu snúast um  fjár-
málin, að mati flestra heimildar-
manna Fréttablaðsins. Þau munu 
verða Samfylkingunni, sem er með 
hreinan meirihluta í bæjarstjórn, 
skeinuhætt, en tromp hennar eru 
vinsældir Lúðvíks Geirssonar bæj-
arstjóra.

Fyrri umræða um ársreikning 
fór fram í síðustu viku. Þar kom 
fram að skuldir og skuldbindingar 
bæjarfélagsins nema 41,7 milljörð-
um króna. Það er meira en gert var 
ráð fyrir í áætlunum og nemur um 
1,6 milljón á hvern bæjarbúa.

Litlaus umræða
Fjármál eru flókið fyrirbæri og þau 
má túlka á ýmsan hátt. Það þekkja 
þeir sem fylgst hafa með meiri- og 
minnihluta rökræða um ársreikn-
inga. Er verið að tala um A-hluta, 
B-hluta eða samstæðuna, eru eign-
ir á móti, eru skuldbindingar utan 
efnahags óeðlilega miklar, eða er 
um fjárfestingu til framtíðar að 
ræða. Þetta getur hver túlkað á 
sinn hátt og óhætt er að segja að 
umræðan verður nokkuð litlaus.

Gunnar Helgi Kristinsson, próf-
essor í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, segir að stjórnmálamenn 
eigi erfitt með að ná til kjósenda 
með umræðu um fjármál. „Það er 
nú ekki mál sem er þess eðlis að það 
muni örva kosningaþátttöku. Það 
er með leiðinlegri og staglkennd-
ari umræðum sem þú getur lent 
í. Menn fara að deila um bókhald, 
sem er örugg leið til að slökkva á 

áhorfendum, en það er hins vegar 
alvörumál,“ segir Gunnar og vísar 
til slæmrar stöðu margra sveitar-
félaga, sérstaklega á höfuðborgar-
svæðinu.

Samfylkingin mun draga eins 
og hún getur úr mikilvægi fjár-
málaumræðunnar og beina þess í 
stað sjónum kjósenda að velferðar-
málum. Þá mun flokkurinn vekja 
athygli á þeim fjölda atvinnulóða 
sem eru tilbúnar í sveitarfélaginu.

Dauft yfir baráttunni
Hafnarfjörður er sama marki 
brenndur og önnur sveitarfélög að 
því leyti að lítil umræða er farin 
af stað um kosningarnar. Viðmæl-
endur blaðsins eru þó á því að nú 
sé umræðan að glæðast, greinar 
frambjóðenda fylli nú bæjarblöðin 

og áhuginn sé að vakna. Það er þó 
mun síðar en í eðlilegu árferði og 
nefna menn frambjóðendabækling 
Samfylkingarinnar því til sönnun-
ar. Venjan er að bera hann í hvert 
hús 2. maí, en bæklingurinn er ekki 
tilbúinn þetta árið. Fráleitt ein-
skorðast þetta þó við Samfylking-
una, lítill gangur er kominn í bar-
áttuna hjá öllum  flokkum.

Horfna málið
Möguleg stækkun álversins í 
Straumsvík er mál sem hefur verið 
ofarlega á baugi í sveitarfélaginu 
lengi og skipt mönnum í tvö horn. 
Stækkunin var felld í kosningu árið 
2007, en nú hefur nægilega mörg-
um undirskriftum verið safnað til 
að kosið verði á ný. Um tíma leit út 
fyrir að stækkunin yrði aðalkosn-
ingamálið og jafnvel var rætt um 
framboð sem hefði það markmið 
eitt að berjast gegn stækkuninni. 
Það hefur heldur en ekki breyst.

Heimildarmenn blaðsins telja að 
fyrst og fremst valdi því tregða fyr-
irtækisins að lofa því að farið verði 
í stækkun. Forsvarsmenn hafa sagt 
að það sé ekki öruggt, þrátt fyrir að 
stækkunin verði samþykkt. Málið 
sé því í hálfgerðri pattstöðu og 
verði varla kosningamál í vor. Nú 
er verið að vinna að breytingum á 
tækjabúnaði álversins sem gerir 
það að verkum að hægt er að nýta 
betur þá orku sem það fær. Þannig 
hefur tekist að auka framleiðslu-
getuna og það og almenn óvissa í 
fjárfestingaumhverfi gerir það að 
verkum að óvíst er hve mikill vilji 
er til stækkunar.

Kosningasigur síðast
Samfylkingin vann mikinn kosn-
ingasigur í Hafnarfirði í síðustu 
kosningum, raunar svo mikinn 
að rætt er um hann sem stærsta 
sigur jafnaðarmanna á Íslandi frá 
því á þriðja áratugnum. Flokkur-
inn er með sjö bæjarfulltrúa af 
ellefu og því einráður um stjórn 
bæjarins. Bærinn hefur verið eitt 
sterkasta vígi jafnaðarmanna í 
gegnum árin.

Trauðla mun flokkurinn endur-
taka leikinn nú og heimildarmenn 
blaðsins eru sammála um að kosn-
ingarnar snúist í raun um hve 
miklu flokkurinn mun tapa, hvort 
það verði einn eða tveir bæjarfull-
trúar.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
þrjá bæjarfulltrúa nú og stefnir 
að því að fjölga þeim. Heimildar-
menn blaðsins telja líklegt að svo 
verði; vart muni Samfylkingin 
endurtaka leikinn í þessum kosn-
ingum.

Þriðji flokkurinn í bæjarstjórn 
er Vinstri hreyfingin – grænt 
framboð. Hún þykir vera á nokk-
urri siglingu og stefnir ótrauð á að 
vinna annan mann í bæjarstjórn.

Framsóknarflokkurinn á ekki 
fulltrúa í bæjarstjórn, en flokk-
urinn hefur oft og tíðum átt erfitt 
uppdráttar í Hafnarfirði. Það yrði 
sigur fyrir hann að ná manni inn.

Fjármál og velferð í forgrunni

HAFNARFJÖRÐUR Líkt og víða annars staðar er áhugi fyrir kosningum óvenju lítill í 
Hafnarfirði. Skuldastaða bæjarins mun verða fyrirferðarmikil í kosningarbaráttunni, 
en Samfylkingin mun benda á velferð sem hún hefur staðið vörð um.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
HAFNARFJÖRÐUR

SAMKVÆMT KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 28. APRÍL
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Atvinnumálin skipta mestu
„Stóra málið hér, eins og á landinu öllu, er atvinnumál-
in. Við búum svo vel að vera með langstærsta atvinnu-
svæði á landinu tilbúið og þar geta menn flutt inn á 
morgun þess vegna,“ segir Lúðvík Geirsson bæjarstjóri. 
„Við eigum verðmæti í atvinnulóðum upp á fimm til 
sex milljarða. Það er mikilvægt að koma þessum lóðum 
í sölu og skapa verðmæti og fjöldi fyrirtækja er þegar 
farinn að banka á dyrnar.

Lúðvík segir einnig gríðarlega mikilvægt að standa 
vörð um þá velferð og þjónustu sem byggð hafi verið 
upp í sveitafélaginu á síðustu árum. Þar hafi Samfylkingin staðið framar-
lega og verið fyrirmynd víða um land. Lúðvík segir fjármál bæjarfélagsins í 
ágætis standi og tekist hafi að ná jafnvægi í rekstri. 

Lúðvík skipar sjötta sætti á lista Samfylkingarinnar og segir að baráttan 
muni snúast um það. Hann hafi sest í það sæti til að gefa því aukna vigt. 
„Ég mun taka slaginn og berjast til síðustu mínútu.“ Málefni Sparisjóðs 
Hafnarfjarðar eru ofarlega í hugum fólks, að sögn Lúðvíks. „Fólki svíður 
hvernig ákveðnir aðilar fóru með þessa sameign bæjarins og véluðu hana 
undir sig.“

Laga fjármál og standa vörð um velferð
„Í kjölfar efnahagshrunsins standa sveitarfélög landsins 
höllum fæti. Hafnarfjörður er þar ekki undanskilinn. 
Efnahagshrunið hefur einnig leitt í ljós pólitískt skipbrot 
þar sem stjórnmálamenn og flokkar eru rúnir trausti,“ 
segir Valdimar Sigurjónsson, oddviti Framsóknarflokks-
ins.

„Innan Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hefur átt 
sér stað mikil endurnýjun og grunnur verið lagður að 
endurreisn og uppbyggingu, þar sem gagnsæi, heilbrigð 
gagnrýni og ábyrgð eru höfð að leiðarljósi. Tími langra 
loforðalista stjórnmálaflokkanna  er liðinn. Næsta kjörtímabil mun aðallega 
snúast um tvennt: að finna leiðir til að takast á við erfiða fjárhagsstöðu 
bæjarins og standa vörð um velferð bæjarbúa.“

Valdimar segir flokkinn leggja áherslu á samvinnu og lýðræðisleg 
vinnubrögð. „Það er forgangsatriði að unnið sé af fagmennsku við úrlausn 
viðfangsefna. Með þessu má ná samstöðu um lausnir þeirra verkefna sem 
fram undan eru og tryggja að þekking, færni og siðferðileg dómgreind ráði 
för. Þessu ætlum við Framsóknarmenn að beita okkur fyrir af heilum hug og 
þannig ætlum við að vinna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar.“

Allir verða að vinna saman
„Vandamál Hafnfirðinga eru gríðarlega mikil, skulda-
vandinn stór og fjárhagsstaðan erfið. Við leggjum 
áherslu á að allir í bænum verði að vinna saman; 
stjórnmálaflokkar, einstaklingar og fyrirtæki,“ segir 
Valdimar Svavarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Hann 
segir flokkinn opinn fyrir hvers konar samvinnu, bæði 
innan sveitarfélagsins og á milli sveitarfélaga. „Við 
verðum að leysa málin saman, ekki virðist Samfylking-
in ætla að taka á þessu.“

Valdimar segir hægt að auka samvinnu sveitarfélaga 
á millum á ýmsum sviðum og nefnir að skólaskrifstofur, skipulagsstofnanir 
og fjármálaumsýslu megi finna í öllum sveitarfélögum. Með samvinnu 
megi ná mikilli hagræðingu. Önnur leið sé að fara í beina sameiningu 
sveitarfélaga, en það verði að gera á réttum forsendum.

„Eitt mikilvægasta verkefnið er síðan að standa vörð um grunnþjónustu 
sveitarfélagsins. Í miklum fjárhagsþrengingum verður eitthvað undan að 
láta og það er mikilvægt að menn skilgreini grunnþjónustuna, það þjón-
ustustig sem bæjarfélagið ætlar að veita og haldi henni sem bestri.“

Siðferði og hagsýni
„Við teljum nauðsynlegt að stjórnun bæjarins einkennist 
af siðferði og hagsýni. Þá er ég með rannsóknarskýrsluna 
og það sem í henni kemur fram í huga,“ segir Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, oddviti Vinstri hreyfingarinnar 
– græns framboðs. „Við þurfum að stýra með nýtni í huga 
og verðum að vera óhrædd við að takast á við þá fjár-
hagslegu erfiðleika sem blasa við Hafnarfirði. Við verðum 
að þora að opna á endurskoðun á því með hvaða hætti 
við rekum samfélagið okkar.“

Guðrún segir að manneskjan eigi að vera í fyrirrúmi, 
ekki fjármunir. Þá verði að skapa fólki á öllum ævistigum góðar aðstæður í 
Hafnarfirði. „Við erum að reka samfélag, ekki fyrirtæki. Rekstur sveitarfélagsins 
á ekki að skila peningalegum hagnaði, heldur mannauði.“

Guðrún Ása segir vinstri græn bjartsýn á að ná inn tveimur mönnum. Hvað 
samstarf varðar segir hún flokkinn nær Samfylkingunni í hugmyndafræði. 
Slíkum samningum þurfi hins vegar að landa.

FJÖLMARGIR ÓÁKVEÐNIR Athygli vakti hve margir voru óákveðnir í könnun Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2 á fylgi flokka í Hafnarfirði. Könnun var gerð 28. apríl. Líkt og Fréttablaðið 
greindi frá missir Samfylkingin tvo menn, verði niðurstaðan í takt við könnunina. Sjálf-
stæðisflokkurinn vinnur einn mann og einnig Vinstri græn..
Hringt var í 800 íbúa. Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til sveitar-
stjórnarkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir 
kjósa? Ef ekki fékkst svar var að lokum spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn eða einhvern annan flokk? Alls tóku 47,3 prósent afstöðu til spurningarinnar.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR 2010: Fjögur framboð í Hafnarfirði



Beltin bjarga. Þetta er gullvægt slagorð eins og dæmin sanna. Við spennum beltið án umhugsunar  í 
upphafi ökuferðar enda er farþegum best borgið spenntir í sæti sínu við óhapp. Þá verða öryggisbelti 
að virka rétt. Til viðbótar við öryggisbelti skoðar Frumherji 166 önnur öryggisatriði í almennri skoðun. 
Frumherji – örugg bifrei›asko›un. 

E
N

N
E

M
M

 / 
S

ÍA
 / 

N
M

42
11

6

Öryggisbelti

Frumherji hf - sími 570 9000 - fijónustuver og tímapantanir 570 9090 - www.frumherji.is
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HALLDÓR

Ár er liðið frá því ég tók við embætti 
umhverfisráðherra á miklum umróts-

tímum. Á fyrstu mánuðum í embætti var 
ég oft spurð hvort umhverfis- og náttúru-
verndarmál væru ekki lúxusmál sem þjóð-
in hefði ekki efni á að sinna á samdráttar-
tímum. Ég fæ ekki slíka spurningu lengur 
enda flestir sem gera sér orðið grein fyrir 
mikilvægi þess að hagsmunum náttúru og 
umhverfis sé haldið á lofti. 

Sagan hefur kennt okkur að það  er 
sennilega aldrei mikilvægara en á sam-
dráttartímum að huga vel að umhverfis- 
og náttúruverndarsjónarmiðum og standa 
vörð um þær auðlindir sem við höfum 
fengið að láni hjá komandi kynslóðum. 
Umræðan um aukinn hagvöxt snýr nær 
undantekningarlaust að náttúruauðlind-
um eins og vatni, fiski, orku, loftgæðum 
o.s.frv. Nýting þessara auðlinda verður 
að vera á forsendum sjálfbærrar þróun-
ar þar sem samfélagsleg, umhverfisleg 
og efnahagsleg áhrif eru metin að jöfnu.  
Við þekkjum afleiðinguna af því að horfa 
eingöngu á efnahagslegu áhrifin af nýt-
ingu auðlinda og þeirri leið sem farin 
hefur verið til að halda uppi hagvexti. Sú 
aðferðafræði hefur ekki verið farsæl fyrir 
þjóðina og hún hefur sýnt okkur að við 

þurfum fleiri mælikvarða en hagvöxt til 
að mæla heilbrigði samfélags.  

Á þessu fyrsta starfsári mínu sem 
umhverfisráðherra hef ég lagt áherslu á 
að staða náttúruverndar innan stjórnar-
ráðsins verði styrkt. Hafin eru fjölmörg 
verkefni til að styrkja stöðu náttúrunn-
ar og ber þar hæst víðtæk endurskoðun á 
lagaumhverfi náttúruverndar. Þá hef ég 
einnig lagt sérstaka áherslu á líffræði-
lega fjölbreytni, endurheimt votlendis, 
framkvæmd náttúruverndaráætlunar, 
loftslagsmarkmið og að flýta innleiðingu 
Árósasamningsins. Þetta eru aðeins nokk-
ur dæmi um þau mörgu verkefni sem nú 
er unnið að í umhverfisráðuneytinu. 

Það er eðli embættis umhverfisráðherra 
að tala máli náttúrunnar og tryggja að hún 
fái notið vafans við ákvarðanatöku. Ég hef 
forðast að láta undan þrýstingi hagsmuna-
aðila, staldrað við, spurt spurninga og 
aflað frekari gagna með það að leiðarljósi 
að verja hagsmuni heildarinnar, komandi 
kynslóða og náttúrunnar. Verkefni í þágu 
umhverfis- og náttúruverndar eru mál-
efni hvers dags, unnin í þágu framtíðar og 
komandi kynslóða. Möguleikar barnanna 
okkar og barnabarna velta á því að mála-
flokknum sé sinnt af kostgæfni og alvöru.

Í þágu náttúru og komandi kynslóða
Umhverfis-
mál

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráð-
herra

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má 
nota Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. 
Lyfið er eingöngu ætlað til húðmeðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti 
eiga ekki að nota Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að 
bera á einu sinni. Best er að bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á 
öðrum fæti. Þetta tryggir eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir 
sjaldnast húðina. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis 
Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

E
nginn heyrðist hvellurinn þegar framboðsfresti til 
sveitarstjórnarkosninga lauk um helgina: auk fastra við-
skiptavina kjósenda í sveitarstjórnum bættust nokkur 
ný framboð við, svona til að sundra atkvæðamagninu og 
styrkja hin stærri framboð sem fyrir eru á palli. Kann-

anir um áhuga almennings leiða í ljós að kjósendur eru fráhverfir 
sveitarstjórnarmálum um þessar mundir, það eru einkum skemmti-
kraftaframboðin sem vekja athygli. Sérstakt, þegar sveitarfélagið 
er að verða meira og meira ráðandi um okkar daglegu önn. Þangað 
hefur ríkisvaldið flutt æ fleiri verkefni, flest kostnaðarsöm, undir 
því yfirskini „að færa verði þjónustuna nær fólkinu“. Og þegar 
kreppir að er ríkisvaldið stikkfrí og þarf ekkert að hafa áhyggjur 
af niðurskurði í kostnaði, les þjónustu sveitarfélaga, enda á fram-
kvæmdavaldið nóg með sitt úttútnaða kerfi eftir áratuga stjórn 
þeirra sem í upphafi ferils síns hrópuðu: báknið burt!

Sveitarstjórnarmál eru ekkert 
grín eins og þeir frambjóðend-
ur grínistanna sem efstir eru á 
listum eiga heldur betur eftir að 
kynnast. Þau eru grafalvarlegt 
mál. Sveitarstjórnir hafa víða 
orðið lén stjórnmálaflokkanna og 
það er kjósendum að kenna. Þorp-
in íslensku eru svo fámenn að þar 

blandast saman vinapólitík, hagsmunagæsla og sporslustjórnun. 
Umbætur á félagslegri þjónustu, öll starfsemi sveitarstjórna er 
félagsleg þjónusta, geta í besta falli falist í endurskipulagningu 
á skipuritum til að valda pólitíska andstæðinga sem eru komnir á 
jötuna, og koma sínum að. Þannig var það í Reykjavík í tíð R-lista 
eftir einræðisstjórn Davíðs. Þess háttar stjórnarhættir kosta alla 
í þorpinu mikið fé til langs tíma. Það er ekki leitað hagkvæmra 
lausna af þekkingu, heldur verður kerfið einrátt og hendir sér á 
fáránlegar fjárfestingar: Perla, Hringbraut, Samgöngumiðstöð, 
úthverfaþenslan.

Eina lausnin á þessum vanda er að fækka sveitarfélögum misk-
unnarlaust. Hér á höfuðborgarsvæðinu á að draga Mosfellsbæ, 
Seltjarnarnes, Kópavog, Garðabæ, Álftanes og Hafnarfjörð undir 
einn hatt, ekki bara til að spara í rekstri heldur líka til að samræma 
aðgerðir, ná heildarsýn. 

Hvernig menn kunna svo að skipa niður hverfaþjónustu, svo ekki 
sé talað um blessað lýðræðið sem fæstir hafa tíma til að sinna, er 
svo annað mál. Því má finna form eftir landslagi, en hin stóru kerfi 
á að reka heildrænt. Skipulag, viðhald eldri veitukerfa, fræðslumál, 
þjónusta við aldraða, sjúka og þá sem standa höllum fæti félagslega; 
allt eru þetta verkefni sem á að vinna fyrir allt svæðið í heild: frá 
Kjalarnesi til Krýsuvíkur. Slík stakkaskipti kalla á að til pólitískrar 
stjórnunar verða íbúar að fá menntaða víðsýna einstaklinga sem 
hugsa hærra og víðar en að tryggja stöðu sína og sinna á skrif-
stofum sex sveitarfélaga: hin umfangsmikla umskipun hverfakerf-
anna kallar á það að í framboð fari aðrir en þeir sem líta á sveitar-
stjórnarmál sem dútl eða djók.

Er einhver von til að breytingar verði á skipan sveitarstjórna 
á næstunni? Sýnist mönnum mannvalið vera slíkt? Ætli það verði 
hin efnahagslega nauð sem um síðir beygi menn til sameiningar. 
Nema íbúar fari strax í stórum flokkum að heimta hagkvæmari og 
faglegri skipan sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu og hætti að 
styðja hreppapólitíkina. 

Sveitarstjórnarmál í doða:

Djók

SKOÐUN

Páll Baldvin 
Baldvinsson
pbb@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Kýrskýr þingmaður
Ásmundur Einar Daðason, þing-
maður Vinstri grænna, fór mikinn 
í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins í 
gær. Hann fann þar hugmyndum um 
fækkun ráðuneyta allt til foráttu og 
það sem meira er, í þeim mætti sjá 
aðför að Jóni Bjarnasyni. Aðför og 
jafnvel refsingu, því Ásmundur 
Einar tengdi hugmyndirnar 
við andstöðu Jóns við aðild 
Íslands að Evrópusamband-
inu. Atkvæði hans gegn 
umsókninni væri rót 
hugmyndanna. Taldi 
Ásmundur þetta kýrskýrt.

Las hann sáttmálann?
Þetta er allt gott og blessað en vekur 
óneitanlega upp þá spurningu hvort 
þingmaðurinn hafi lesið sáttmála 
þeirrar stjórnar sem hann styður. Þar 
er nefnilega kveðið á um umrædda 
fækkun ráðuneyta nokkrum mánuð-
um áður en Jón greiddi atkvæði gegn 
umsókninni.

Í vinnu á Facebook
Hinn vinsæli 

samskiptavefur 
Facebook 
er óvíða 

útbreiddari 

en hér á landi. Svo rammt kveður 
að því að ófáar stofnanir og fyrirtæki 
hafa gripið til þess ráðs að banna 
starfsmönnum að brúka vefinn á 
vinnutíma. Það er þó ekki algilt; ljóst 
er til dæmis að í forsætisráðuneyt-
inu má nota Facebook, eins og sjá 
má á tíðum uppfærslum aðstoðar-
manns forsætisráðherra. Á Vinnu-
málastofnun situr fólk síðan og 
skoðar Facebook-síður til að reyna 

að finna einhvern 
sem svindlar. Ætli 
símtölin verði hleruð 
næst?

 kolbeinn@frettabladid.is
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Dagskrá fundarins er

1.  Sk‡rsla stjórnar

2.  Ger› grein fyrir ársreikningi

3.  Tryggingafræ›ileg úttekt

4.  Nýjar reiknitöflur

5.  Fjárfestingarstefna sjó›sins kynnt

6.  Önnur mál

Ársfundur 2010

Allir sjó›félagar, jafnt grei›andi sem lífeyrisflegar, 
 eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum. 

Sjó›félagar eru hvattir til a› mæta á fundinn. 
 

Stjórn Söfnunarsjó›s l ífeyrisréttinda 

Ársfundur Söfnunarsjó›s lífeyrisréttinda ver›ur
haldinn a› Borgartúni 29,  Reykjavík á 4. hæ›,

   fimmtudaginn 20. maí 2010 og hefst kl. 16.30.

Reykjavík 19. 04. 2010

Hafðu samband
símiVerðbréfaþjónusta Arion banka 

er söluaðili sjóða Stefnis.

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður.
Góður kostur fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki.
 90% ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf / 10% innlán

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum 

sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu 

í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir. 

Excelskáldin

Svo ótal margt þarf að end-
urskoða núna – söguna, 

sjálfsmyndina, pólitíkina, orð-
ræðuna, þjóðarhugmyndina, 
siðferðið … En fyrst og fremst 
þarf þó að endurskoða endur-
skoðendurna.

Þeir voru aðalskáldin í bænum.
Þessir súrrealistar klædd-
ust gráu og þegar þeir töluðu 
streymdi grá þoka út um 
munninn á þeim. Þeir gerðu 
sjálfa sig ósýnilega en sköpuðu 
sér sterk tákn sem ekki urðu 
vefengd. Þeir tóku sér ból-
festu í gráum háhýsum og köll-
uðu sig alþjóðlegum nöfnum 
sem virkuðu óskaplega ensk 
og heiðvirð. En þeir bulluðu 
meira en Jón Gnarr.

Traustið selt
Á bak við hvern útrásarvík-
ing var her af þeim. Þegar 
við lýsum yfir óbeit okkar á 
auraspuna útrásarvíkinganna 
er rétt að hafa hugfast að þeir 
voru einungis hinn sýnilegi 
hluti þess villta tryllta spillta 
kapítalisma sem hér var inn-
leiddur af trúarlegri staðfestu. 
Þeir sátu þarna einhvers stað-
ar á bak við gráu mennirnir 
með útlensku skammstafanirn-
ar og unnu baki brotnu við að 
finna leiðir til að brjóta regl-
ur, koma undan, sniðganga, 
fela, flækja – gera það sem í 
daglegu tali er auðkennt með 
sögninni „að svindla“ þó að 
það hafi sjálfsagt aldrei hvarf-
lað að neinum þeirra. Þeir 
héldu að þeir væru að „spila 
fast“, „leika sóknarbolta“, 
„ganga eins langt og dómarinn 
leyfir“. Þeir hugsuðu í fótbolta-
klisjum. Þeir höfðu allir lært 
það í skólanum að tilgangur 
lífsins væri að búa til vöru úr 
sér og fá pening. Með öllum 
ráðum.

Fram hefur komið að við-
skiptahættir mannsins sem 
veðsetti bótasjóð Sjóvár í 

braski sínu hafi verið kenndir 
við Háskólann og nemendur 
sérstaklega látnir gera grein 
fyrir þeim á prófi. Það er ekki 
endilega vegna þess að kenn-
arar við Háskólann séu sið-
lausir eða fábjánar – þeir hafa 
kannski bara ekki mikið hugs-
að út í rétt og rangt – og flækj-
urnar sem téður viðskipta-
maður bjó til virðast hafa þótt 
svo athyglisverðar frá fag-
legu sjónarmiði að aðdáun hafi 
vakið. En það vantar augljós-
lega eitthvað í nám þar sem 
slíkt er kennt með velþóknun. 
Sjálf hugmyndafræðin á bak 

við það er röng. Sú hugmynda-
fræði að allt okkar háttalag og 
öll okkar einkenni sé vara á 
markaði: líka traust.

Með vottorð í siðferði
Viðskiptadeildir háskólanna 
framleiddu fólk sem skrif-
aði til dæmis upp á bókhald-
ið hjá Fl-Group sem hlýtur að 
hafa verið dularfullt því engu 
var líkara en að menn tæmdu 
með hlálegum flugfélagakaup-
um þá digru sjóði sem tekist 
hafði að nurla saman áratug-
um saman með einokunar-
okri á þrautpíndri þjóð. Þegar 
Vilhjálmur Bjarnason reyndi 
að grafast fyrir um undarleg-
ar færslur af reikningum þá 
kom virðulegur endurskoð-
andi og traustsali frá firma 
með afskaplega langt útlenskt 
nafn og vottaði að ekkert óeðli-
legt sæist. Það var mikið um 
slík vottorð á þessum árum. Í 
gamla daga voru sum okkar 
með vottorð í leikfimi – hér 

tíðkaðist að gefa hressum 
gaurum vottorð í siðferði.

Halldór Ásgrímsson (sem 
raunar er endurskoðandi) var 
í sjónvarpsviðtali á dögunum 
þar sem fram kom að ákaflega 
vel hefði tekist til við einka-
væðingu bankanna, sem farið 
hefðu til aðila sem alls ekki 
tengdust þáverandi stjórnar-
flokkum; Finnur Ingólfsson 
bara forstjóri útí bæ, og hví 
skyldi hann gjalda þess að 
hafa verið einhvern tímann í 
Framsóknarflokkum? Halldór 
viðurkenndi með landskunnum 
semingi að ef til vill hefði eft-

irlitið brugðist, en benti hins 
vegar á að stjórnvöld hefðu 
treyst því að endurskoðendur 
gættu þess að allt væri eins og 
það ætti að vera – kannski út 
af öllum löngu og traustvekj-
andi útlensku nöfnunum.

Þegar sá mikli vefstóll, 
Enron, var afhjúpaður í Banda-
ríkjunum, beindu menn mjög 
sjónum að endurskoðendafyrir-
tækinu sem bæði annaðist ráð-
gjöf um auraspunann og endur-
skoðaði svo bókhaldið, Arthur 
Andersen. Af því tilefni var 
rætt við ýmsa endurskoðend-
ur hér á landi í viðskiptablaði 
Moggans, þar á meðal einn hjá 
KPMG. Hann var spurður um 
nauðsynina á opinberu eftirliti 
með störfum þessarar stétt-
ar. Hann telur það óheppilegt: 
„Opinbert kerfi sé oft þungt 
í vöfum og hætt sé við að því 
myndi fylgja stöðnun.“

Stöðnun. Soldið fyndið orð 
hjá endurskoðanda. Bókhald er 
nefnilega svo skapandi.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur.

Í DAG

Þeir héldu að þeir væru að „spila 
fast“, „leika sóknarbolta“, „ganga 
eins langt og dómarinn leyfir“. 
Þeir hugsuðu í fótboltaklisjum. 
Þeir höfðu allir lært það í skól-
anum að tilgangur lífsins væri 

að búa til vöru úr sér og fá pening. Með öllum 
ráðum.

AF NETINU

Furðar sig á stallsystrum
„Aðeins ein kona gaf kost á sér í aðalstjórn Blaðamannafélags Íslands á síðasta 
aðalfundi: Ég. Tvær konur gáfu kost á sér í varastjórn: Lóa Pind Aldísardóttir og 
Sigrún María Kristinsdóttir. Á aðalfundinum var beinlínis leitað til fleiri kvenna 
og þær spurðar hvort þær vildu gefa kost á sér í stjórn félagsins. Þær vildu það 
ekki. Þetta eru staðreyndir málsins. Því furða ég mig á þeim hluta ályktunar 
Félags fjölmiðlakvenna þar sem segir:
Félag fjölmiðlakvenna hafnar því að karlar ráði einir ferðinni í Blaðamannafélagi 
Íslands og skorar á stjórn BÍ að boða til aukaaðalfundar hið fyrsta. Mér finnst 
vissulega miður að í aðalstjórn sé aðeins ein kona en sex karlmenn. Það er 
hins vegar ekki svo að konur hafi staðið í röðum til að gefa kost á sér í stjórnina 
en þeim verið hafnað í kosningum. Konurnar buðu sig einfaldlega ekki fram.“
http://www.dv.is/blogg/erla-hlynsdottir
Erla Hlynsdóttir, blaðamaður og stjórnarmaður í BÍ.

Falskur góður vilji
„Minnismerkið um Helförina við Adlon hótelið í Berlín var 
líklegast fyrst og fremst hugsað sem friðþæging fyrir Þjóðverja 
sjálfa, meira en minnismerki um fórnarlömbin. Það sést vel á 
yfirlýsingum frá þýskum stjórnmálamönnum í aðdragandanum 
að gerð minnismerkisins. Í þeirri umræðu sem varð um stóra 
stöplaminnismerkið um Helförina, sagði þýskur diplómati við 

Der Spiegel: „Við þörfnumst þessa minnisvarða til að koma okkur á framfæri 
við heiminn, og sér í lagi við BNA.“
http://postdoc.blog.is

Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, fornleifafræðingur
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MERKISATBURÐIR
1933 Nasistar standa fyrir bóka-

brennum í Þýskalandi.
1940 Hernámsdagurinn á Ís-

landi. Breskt herlið kemur 
til Reykjavíkur. Margir 
Þjóðverjar eru handteknir, 
meðal annars Gerlach 
ræðismaður. 

1940 Winston Churchill verður 
forsætisráðherra. 

1981 François Mitterrand er 
kjörinn forseti Frakklands. 

1993 Eldur kemur upp í leik-
fangaverksmiðju í Taí-
landi. 188 starfsmenn, 
mest ungar konur, láta 
lífið og um 500 slösuðust. 

1994 Nelson Mandela er gerð-
ur að forseti Suður-Afríku, 
fyrstur þeldökkra manna. 

„Ég fékk stóra þrítugsafmælisgjöf, 
draumastarfið,“ segir Kolbrún Pálína 
Helgadóttir sem er þessa dagana að 
setja sig inn í nýtt starf sem ritstjóri 
á tímaritinu Nýtt líf. Kolbrún Pálína 
varð þrítug í gær, 9. maí og margt er 
um að vera þessa dagana því hún er 
nýkomin úr fæðingarorlofi. Kolbrún 
hefur undanfarin þrjú ár unnið sem 
blaðamaður á DV en starfaði þar áður 
sem lausapenni á tímaritum, þar á 
meðal Nýju lífi, Mannlífi og Ísafold, 
auk þess að sinna starfi einkaþjálfara 
í Sporthúsinu. 

„Ég hóf að skrifa pistla fyrir tíu 
árum á vefsíðuna sem þá var og hét 
strik.is og var eiginlega skikkuð til 
þess í byrjun eftir að ég var valin ung-
fruisland.is – það var hluti af starfi 
handhafa þess titils þá. Ég fann samt 

strax að skrifin áttu vel við mig og hef 
skrifað alltaf eitthvað síðan, um heilsu, 
tísku og fleira,“ segir Kolbrún og bætir 
við að hún hafi svo lært flestallt sem 
hún kunni í dag í blaðamennsku hjá 
DV. „Ég verð ekki langt undan gamla 
vinnustaðnum, við erum í sama húsi.“

Kolbrún á rætur sínar að rekja til 
Kópavogs, ólst þar upp, en býr í dag í 
Mosfellsbæ ásamt eiginmanni sínum, 
Þresti Jóni Sigurðssyni. Hún á tvö 
börn, Sigurð Viðar, sex ára og svo 
Tinnu Karítas, 10 mánaða. 

„Fyrsta blaðið fer í prentun í vik-
unni og kemur út síðustu vikuna í maí 
þannig að ég frestaði afmælishöldum 
um nokkra daga. Ég stefni á að fara í 
hæla og skála aðeins við nánustu ætt-
ingja og vini um næstu helgi. Ég er að 
koma fyrsta blaðinu frá mér og mér 

líður eins og ég sé að koma aftur heim 
að fara í tímaritaútgáfuna á ný,“ segir 
Kolbrún en hún þekkir margar hlið-
ar tímaritanna, vann í mörg ár við að 
farða fyrir tímarit og hefur setið fyrir 
á myndum sem módel. Nýja starfið 
mun að hennar sögn sameina áhuga-
málin, svo sem heilsu og tísku, en ætl-
unin er að leggja meiri áherslu á tísku-
umfjöllun í Nýju lífi.

„Já, það er stefnan, að gera blað-
ið að tískublaði aftur og snúa þannig 
aftur til þeirrar línu sem Nýtt líf var á.  
Fólk hefur þörf fyrir gleði og jákvæðar 
fréttir á þessum tímum og við ætlum 
að vera duglegar að hrósa konum í 
þjóðfélaginu. Þetta verður konublað 
aftur og við viljum að lesendum líði 
vel við að sökkva sér ofan í tímarita-
lesturinn.“ juliam@frettabladid.is

ÞRÍTUG OG TEKUR VIÐ NÝJU STARFI:  SEM RITSTJÓRI NÝS LÍFS

Alveg eins og að koma heim

ÆVINTÝRAÁR Kolbrún Pálína Helgadóttir er nýkomin úr fæðingarorlofi og byrjaði á því að taka við tímaritinu Nýju lífi sem hún segir verða að 
tískublaði á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

BONO ER FIMMTUGUR Í DAG.

„Tónlist getur breytt heim-
inum því hún getur breytt 

fólki.“

Bono, Paul David Hewson, er 
írskur tónlistarmaður, best 
þekktur sem aðalsöngvari 

hljómsveitarinnar U2. Hann 
semur nær alla lagatexta U2.

Á þessum degi árið 1949 var borgin Bonn kosin 
höfuðborg Vestur-Þýskalands þegar sam-
bandslýðveldi Þýskalands var stofnað. Það var 
stjórnlagaþingið í Bonn sem samþykkti að gera 
borgina að höfuðborg og var það hugsað til 
bráðabirgða.

Bonn var þá þekktust fyrir að vera mikill 
háskólabær. Ásamt Bonn sóttu nokkrar aðrar 
borgir um að vera gerðar að höfuðborgum, svo 
sem Frankfurt, Kassel og Stuttgart. Kosið var á 
stjórnlagaþinginu milli Frankfurt og Bonn og 
munaði mjóu, Bonn fékk 33 atkvæði en Frank-
furt 29 og var þar talið spila inn í að Bonn var 
töluvert minna skemmd eftir stríðið en Frankfurt. 

Borgin var höfuðborg Vestur-Þýskalands í rúm 
40 ár, eða til sameiningar Þýskalands og var 
ákveðið að flytja höfuðborgina aftur til Berlínar 

1991. Ferlið tók átta ár, aðsetur forsetans var flutt 
frá Bonn til Berlínar árið 1994, Sambandsráðið 
flutti árið 1996 og þingið fylgdi svo í kjölfarið 
árið 1999.

ÞETTA GERÐIST: 10. MAÍ 1949

Bonn kosin höfuðborg Þýskalands

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Guðrún Svava 
Þorsteinsdóttir
frá Köldukinn Holtum,
Efstasundi 9,

lést fimmtudaginn 29. apríl. Útförin fer fram frá 
Áskirkju miðvikudaginn 12. maí klukkan 13.

Guðrún S. Sigurjónsdóttir,  Frans Guðbjartsson, 
Þorsteinn Sigurjónsson,  Ásthildur Snorradóttir,
Elín Anna Sigurjónsdóttir,  Óttar Eggertsson,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,

Hrefna Guðrún 
Guðmundsdóttir

lést á Dvalarheimilinu Víðihlíð í Grindavík, 
sunnudaginn 2. maí. Jarðarförin fer fram frá 
Grindavíkurkirkju, miðvikudaginn 12. maí kl. 13.00.

Guðbrandur Eiríksson,
systkini hinnar látnu og aðrir vandamenn.

GLAÐIR GÖNGUGARPAR Það er upplifun að ganga um fallega náttúru 
Elliðaárdals og hlusta á árniðinn í bland við fuglasöng.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KYNNINGARDAGAR Borgarstjóri setur sýninguna á morgun klukkan 14.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kynningardagar á félags-
starfi félagsmiðstöðva fyrir 
alla í Miðborg og Hlíðum 
verða haldnir í Ráðhúsi 
Reykjavíkur 11. til 14. maí 
frá klukkan 14 til 18.

Boðið er upp á hand-
verkssýningu, handverks-

fólk verður að störfum á 
staðnum, handverk til sölu 
og skemmtilegar uppákom-
ur verða alla dagana klukk-
an 15.

Borgarstjóri setur sýning-
una á morgun, þriðjudaginn 
11. maí, klukkan 14. - kg 

Félagsstarfið 
kynnt í Ráðhúsinu

Ferðafélagið Útivist er með 
útivistarrækt alla mánu-
daga, þar sem gengið er um 
Elliðaárdalinn. 

Lagt er af stað klukkan 
18 frá Toppstöðinni (stóra 
brúna húsinu í Elliðaár-
dalnum), gengið upp í gegn-
um hólmann í ánni og síðan 
vestan megin við hana upp 
að Vatnsveitubrú, þar sem 
farið er austur yfir ána. 

Við Árbæjarlaug er áð 
um stund og gönguhópur-
inn þéttur ef teygst hefur 
úr honum. Síðan er haldið 
niður með Elliðaám að aust-
an, farið aftur inn í hólmann 

við félagsheimili Rafveit-
unnar og gönguferðinni 
lýkur á sama stað og hún 
hófst um það bil klukkutíma 
og korteri fyrr. 

Tilgangur Útivistarrækt-
arinnar er margþættur. Auk 
þess að standa fyrir útivist 
og líkamsrækt og viðhalda 
gönguþoli allt árið, er félags-
legi þátturinn mikilvæg-
ur. Fólk kynnist og spjall-
ar saman á göngunni, fer 
gjarnan saman í lengri Úti-
vistarferðir og tekur þátt í 
öðru félagsstarfi Útivistar. 
Allir eru velkomnir og ekk-
ert þátttökugjald.

Útivistarrækt
í Elliðaárdalnum



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

Þegar Katla er beðin um að segja 
frá uppáhaldshlutunum sínum á 
heimilinu opnar hún lítinn kistil. 
sem hún kallar fjársjóðskistu, og 
tínir upp úr honum steina og hluti 
sem hún hefur tínt úti í náttúrunni. 
Hlutirnir minna hana á heimahag-
ana.

„Ég ólst upp í sveit á fallegum 
stöðum eins og Þingvöllum, Skál-
holti og Skaftártungum og við 
systkinin lékum okkur mikið úti.  
Nú þegar ég er flutt til borgar-
innar finnst mér nauðsynlegt að 
hafa litla hluti í kringum mig eins 
og steina, hraunmola, skeljar og 
rekaviðarbúta, sem minna mig á 
náttúruna. Þeir eru auðvitað verð-
lausir fyrir öðrum en skipta mig 
máli.“

Katla hefur stundað nám í 
arkitektúr undanfarin þrjú ár og 
var skólinn orðinn eins og henn-
ar annað heimili. Hún geymdi því 
litlu hlutina sína á vinnuborðinu 
og gáfu þeir henni tengingu við 
náttúruna. Hún segist stundum 
hafa uppskorið hlátur skólafélag-
anna fyrir vikið en lét það ekkert 
á sig fá.

„Mér fannst bara gott að hafa 
stein í vasanum eða á borðinu sem 
litla áminningu um náttúruna. 
Eins var ég komin með þennan 
kaffibolla í skólann sem ég hálf-
partinn stal af mömmu,“ segir hún 
og fær sér sopa úr rósamynstruð-
um  kaffibolla. „Hann var eins og 
lítil tenging við heimilið.“

Katla segir foreldra sína hafa 

kennt sér í æsku dýpra gildi hlut-
anna, að þó hlutur sé ekki margra 
króna virði geti hann verið verð-
mætur á annan hátt.

„Mamma og pabbi eru bæði 
prestar og voru mikið með okkur 
systkinunum. Systir mín er ljós-
myndari í London og bróðir minn 
tónlistarmaður í Noregi, svo á 
ég tvo litla bræður sem búa enn 
heima. Náttúran er stór partur 
af okkur öllum og það sést á ljós-
myndum systur minnar og heyr-
ist í tónlist bróður míns. Hún hefur 
bara svo mikil áhrif á þá sem alast 
upp í henni. Ég held að þeir sem 
eru tilbúnir til að eyðileggja nátt-
úruna hljóti að misskilja hugtakið 
verðmæti.“ 
 heida@frettabladid.is

Annað gildi hlutanna
Katla Maríudóttir er náttúrubarn og segir verðmæti hluta ekki teljast í krónum. Hún er í hópi útskriftar-
nema í arkitektúr við Listaháskóla Íslands þetta árið og hleypti Fréttablaðinu inn á gafl hjá sér.

Katla Maríudóttir við fjársjóðskistuna sína sem geymir litla muni úr náttúrunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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STILLANLEG RÚM

HEILSUDÝÝNUR 
OG

HEILSUKODDAR
Queen rúm með botni

kr. 179.900

SAGA, ÞÓR 
OG VALHÖLL

Heilsudýnur 
á frábæru verði.

Queen rúm með botni
frá kr. 99.900

Gleðilegt sumar!

www.svefn.is
349.900

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR  að bækur safni ryki 

í hillum getur verið heillaráð að hengja fallegan efnis-

bút, til dæmis úr líni, efst í hverja hillu. 



Bongó blíða, skraut fyrir eldhús-
áhöld, er verkefni sem þróað var 
síðastliðið sumar af þremur vöru-
hönnuðum. Hugmyndirnar voru 
kynntar á síðasta HönnunarMarsi 
og er fyrsta varan, glasaskraut, 
komin í þrjár verslanir.

Vöruhönnuðirnir eru Sigríður 
Sigurjónsdóttir, prófessor í vöru-
hönnun við Listaháskóla Íslands og 
tveir þáverandi nemendur, Þórunn 
Árnadóttir og Hreinn Bernharðs-
son. „Hugmyndin er sú að eftir 
fall krónunnar, þegar ferðakostn-
aður hefur rokið upp úr öllu valdi 
geti Íslendingar töfrað fram hita-
beltisstemninguna heima hjá sér 
með lítilli fyrirhöfn,“ segir Sigríð-
ur. Skrautið sem fæst nú í Kokku, 
Kraumi og Safnbúð Listasafns 
Íslands er skorið út í pappír og sett 
utan um glas á fæti og hægt að láta 
annað hvort græna hlið skrautsins 
snúa út eða viðaráferð. Sem er að 
sögn Sigríðar góður eiginleiki til 
að aðgreina til dæmis áfenga og 
óáfenga drykki í veislum.   

„Verkefnið var fyrst kynnt á Mar-
engs, kaffihúsi á Listasafni Íslands, 
í samvinnu við Áslaugu Snorra-
dóttur. Einnig var kynnt stækk-
anlegt borðstofuborð sem sami 
hópur hannaði 
úr íslensku 
birki. Þegar það 
er stækkað breyt-
ir það um lit og 
pálmatré sprettur 
upp úr miðjunni,“ 
segir Sigríður en 
borðið hefur hlotið 
nafnið Palm Springs. 
Verkefnið hlaut styrk úr 
Nýsköpunarsjóði Náms-
manna 2009.

 juliam@frettabladid.is

Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor í vöruhönnun og tveir þáverandi nemendur Lista-
háskólans, Hreinn Bernharðsson og Þórunn Árnadóttir, hafa unnið að verkefninu 
saman. Á myndina vantar Þórunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Palm Springs er sérstaklega skemmtilegt stækkanlegt borðstofuborð sem hópurinn 
kynnti einnig á HönnunarMarsi.

Glasaskraut úr hitabeltinu
Bongó blíða, skraut fyrir eldhúsáhöld, er verkefni sem þróað var síðastliðið sumar af þremur íslenskum 
vöruhönnuðum. Hugmyndirnar vöktu nokkra athygli þegar þær voru kynntar á síðasta HönnunarMarsi 
og er fyrsta varan, glasaskraut, nú komin í þrjár verslanir. 

Flokkarnir eru að fyllast! 
Laust er í eftirfarandi flokka:

1. flokkur     4. -10. júní   10-12 ára  laust
2. flokkur 11.-17. júní     9-11 ára  biðlisti
3. flokkur  18. -24. júní   11-13 ára  biðlisti 
4. flokkur   25. júní-1. júlí     9-10 ára   laust 
5. flokkur    2. -8. júlí  10-12 ára   biðlisti
6. flokkur     9.-15. júlí  11-13 ára   biðlisti 
7. flokkur  16. -22. júlí    9-11 ára laust 
8. flokkur  23.-29. júlí  12-14 ára   biðlisti 
9. flokkur    4.-10. ágúst 14-17 ára   laust
 
KFUM og KFUK   -   Holtavegi 28    -   104 Reykjavík   -   Sími 588 88 99   -   www.kfum.is

10. flokkur    11.-17. ágúst   11-13 ára      biðlisti

Vindáshlíð

20% afsláttur
 af öllum Basler vörum 

út Maí.

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is 
 www.raudakrosshusid.is |

 
Opið virka daga kl. 12-17

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Allir velkomnir
Mánudagur 10. maí

Þriðjudagur 11. maí

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 12. maí

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

     Geðorðin 10 eiga alltaf við - Það er mikilvægt að hugsa um andlega 
heilsu sína og ekki síst þegar tekist er á við atvinnuleysi. 
Umsjón: Elín Ebba Ásmundsdóttir, iðjuþjálfi. kl.12:30-13:30
     Innanlandsverkefni Rauða kross Íslands - Eru ekki einhver verkefni
tilvalin fyrir þig að taka þátt í? Umsjón: Silja Ingólfsdóttir. kl. 15:30-16:30

Fimmtudagur 13. maí

     Lokað! Uppstigningardagur 

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

      Gómsætir pastaréttir - Lærðu að gera góða pastarétti og hefðbundið 
ítalskt appelsínusalat. Veglegt smakk í lokin. Umsjón: Aurelio Ferro, arkítekt 
og matgæðingur. kl.12-13
     Kung Fu - Hvað er Kung Fu og hvernig virkar það? Komdu og fáðu kennslu
í nokkrum undirstöðuatriðum listarinnar. 
Umsjón: Manso, Kung Fu leiðbeinandi.  kl.14-15

Föstudagur 14. maí

LOKAÐ.

     Prjónahópur - Prjónahópurinn er alla jafna á mánudögum.  kl.13-15

Rauðakrosshúsið

Hvar þrengir að?

Málþing Rauða kross Íslands verður haldið á Háskólatorgi 14. maí kl.14 - 17. 
Ekkert þátttökugjald. Skráning á skraning@redcross.is

Nánari upplýsingar á www.raudikrossinn.is

ÞEIM SEM VILJA HLEYPA SUMRINU INN  í tilveruna 

skal bent á að tilvalið er að taka nokkra gamla stóla, mála í skærum 

litum og stilla upp á áberandi stað á heimilinu.

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Miðvikudaga

Glasaskrautið 
Bongó blíða fæst 

nú í þremur 
verslunum.  
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Stakkfell er með til sölu einbýlishús við 
Mávanes 6 í Garðabæ.

E ignin er 262 fermetrar og þar af er 45 fer-
metra tvöfaldur bílskúr. Húsið skiptist í for-
stofuherbergi, þvottahús, stofu, borðstofu, 

eldhús, barnaherbergi, baðherbergi, hjónaherbergi 
með baðherbergi inn af og fataherbergi.

Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskáp-

um. Gestasalerni er inn af forstofu. Gengið er niður 
nokkur þrep í flísalagða stofu með arni. Borðstofa 
er flísalögð. Eldhús hefur nýlega verið endurnýj-
að. Svefnherbergi er parketlagt, sömuleiðis hjóna-
bergi en inn af því er fataherbergi. Svefnherbergi 
voru áður þrjú og er einfalt mál að breyta því aftur 
í fyrra horf.

Þess má geta að lóðin er gróin með trjám og er 
gott útsýni úr húsinu í suður.

Einbýli með tvöföldum 
bílskúr í Garðabæ

Húsinu fylgir bílskúr og vel hirt lóð. MYND/ÚR EINKASAFNI 
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Huggulegt einbýli í 
Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

Mjög vel skipulagt 
endaraðhús
132,5 fm á tveimur 
hæðum
Frábær staðsetning
Sólstofa

v. 28,9 m.

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

Háagerði Langagerði

v. 39,5 m.

Vatnsendablettur
Stórglæsilegt einbýli
Glæsilegt útsýni
Allt hið vandaðasta
Frábær staðsetning
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr
Öll skipti skoðuð 

v. 88,9 m. 

Einivellir

Falleg 111,7 fm
4ra herbergja endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Viðhaldslítið lyftuhús
Mjög stórar svalir
Stutt er í alla þjónustu 

v. 25,9 m. 

Vesturgata 

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 
ára+
Mikil þjónusta í húsi
Laus við kaupsamning

v. 19,9 m. 

Álfkonuhvarf

Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
stæði í lokaðri bíla-
geymslu.

v. 22,9 m. 

v. 49,5 m.

Grundarás

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

Lambasel

Sérlega fallegt, og bjart
4 góð herbergi
Tvær stofur, borðstofa
Húsið er um 190 fm
Skipti koma til greina á 
eign í Hlíðunum.

v. 51,4 m. 

Gullengi

3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag 

v. 24,9 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.

Framnesvegur

Mjög falleg 4ja herbergja
Stærð 89,2 fm
3ja íbúða hús
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

v. 24,2 m.

Eiðistorg 
Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli 
á Seltjarnarnesi.
183 fm og skiptist í 
tvær íbúðir
5 herbergja og 2ja herbergja.
Skipti á minni koma til greina.
frábært útsýni

v. 35,7 m.

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

v. 38,9 m.

Seljaland
Falleg 4ra herb auk bíl-
skúrs. Íbúðin er á 2. hæð, 
121 fm. Húsið er nýlega 
sprunguviðgert.
Stutt í góðar gönguleiðir
Húsið er nýsteypuviðgert 
og málningu lokið í sumar. 

v. 26,9 m.

Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

Vesturvör 

Nýlegt atvinnuhúsnæði
Mikil lofthæð
Vandaðar skrifstofur
Stórar innkeyrsludyr
Tilboð óskast
512 fm 

v. 69 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

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

Viðarás

Einbýli á einni hæð
Koparþak og kantar
Fullbúið og vandað að 
innan
Heitur pottur og pallar 

v. 62,5 m.

Meðalholt

3ja-4ra 80 fm
Útleiguherbergi
Öll standsett
Mikið áhvílandi

v. 22,9 m.

Suðurmýri

Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús. Góður suðurpallur 
og svalir. Vandaðar innrétt-
ingar, gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagður 
bílskúr.

v. 58,9 m.

Furugrund

Falleg þriggja herbergja
73 fm á 2.hæð (efstu)
Góð staðsetning
Húsið viðgert að utan

v. 18,3 m. 

Þorláksgeisli

Falleg 2ja herbergja
Góðar innréttingar
Rúmgóð og björt
Í jaðri byggðar 

v. 19,5 m. 

Hæðargarður 
Skaftárhr.
Stærð 43,9 fm
Falleg staðsetning
Mikil náttúrufegurð
Við Kirkjubæjarklaustur
Stangveiði/skotveiði
Ekta sumarhús
Leigulóð 1.5 ha 

v. 9,9 m. 

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hvassaleiti 

Góð 149 fm íbúð
4-5 herb.
Bílskúr
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 25,9 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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MÁVAHRAUN - HAFNARF. - SKIPTI Einb.

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ
 í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt góðum bíl-
skúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. Stofa, borðst., 
3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð suður verönd 
og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir stækkunar-
möguleikar. Skipti ath. á minni eign. Verð 39,8 millj. 

Einb.

LÆKJARGATA-HF.-SKIPTI Á 4RA
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 3ja herb. íb. á 3. 
hæð í nýl. litlu fjölbýli við lækinn í Hafnarf. Stofa með 
stórum s-svölum,  2 svefnh., eldhús með eikarinnr., 
vandað baðh., Bein sala eða skipti á 4ra herb. Verð 
23,4 mill.  

3ja

Á þessum vinsæla stað, einbýlishús á einni hæð 
ásamt stórum bílskúr, samtals 186 fm. Stofa, borðst., 
5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., gestasnyrting. 
Flísar og parket. Góð hellulögð s-verönd. Laust. Skipti 
á minni eign ath. Verð 42,8 millj.   
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

0
-0

5

kr. 359.000,- án fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
sumartilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 329.000,- án fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum
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Fjallabræður æfa í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. húsnæði
sem hentar vel fyrir þanin raddbönd og óhefta tilfinningaútrás. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, 
skrifstofur, veitinga- og skemmtistaði og margt fleira. 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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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 góðri 
íbúð á 30 millj. stgr.

 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

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdó r
lögg. fasteignasali
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Vinnustofa - atvinnutækifæri
Vinnustofa, gallerý, studioíbúð l sölu. Viltu vinna í sögulegu 

húsi meðal listamanna? Rýmið er í gamla Álafosshúsinu í 
Mosfellsbæ,miklir möguleikar að breyta í vinnu/studioíbúð. 
Eignin er um 40fm, er mjög hrá eins og er, og selst á 7,5 m.

 Uppl. í s. 690 3622. 

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Melateigur á Akureyri

Suðurgata í Sandgerði

Kríu- og Lóuland í Garði

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Víðigerði 17, Grindavík

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7, Norðlingaholti í Reykjavík

Réttarheiði 40 í Hveragerði
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VÍN

Hrafnagilsskóli

Í Reykárhverfi  í Eyjafjarðarsveit eru 13 lóðir til úthlutunar. Við ákveðin 
skilyrði er hægt að fá allt að 50% afslátt af gatnagerðargjöldum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.

Sveitarstjóri

Lóðir til úthlutunar 
í Eyjafjarðarsveit
• Allt að 50% afsláttur 

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín



 

BÍLAR &
FARATÆKI

VW TRANSPORTER DOUBLE CAB 
SYNCRO DOUBLECAB 4X4. Árgerð 
2005, ekinn 56 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. 
Verð 1.930.000. Rnr.130057 Þessi er 
flottur í garðvinnuna í sumar.

KTM 530 EXC-R. Árgerð 2008, ekið 11 
klst., 6 gírar. Verð 1.250.000. Rnr.110467 
Hjólið er á staðnum. Flott hjól.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Ford EXPEDITION LIMITED 4X4, árg. 
2007, ek. 45þús.km, sjálfsk, bensín, 
300hö, krókur, leður, DVD, rafmagn, 
Mjög flottur og velbúinn bíll! Ásett verð 
4990þús.kr, Bíllinn er á staðnum

Toyota Land cruiser 120 LX 35“, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35“ 
breyttur, rafmagn, dráttarbeisli, CD, 
omfl, Topp eintak og lítur út sem nýr!, 
Ásett verð 7290þús.kr, Er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Highlander glæsilegur fjór-
hjóladrifinn lúxusbíll með HYBRID vél 
sem eyðir um 40% minna eldsneyti 
en Toyota Landcruiser og aðrir sam-
bærilegir bílar. Eigum eitt sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Til sölu Subaru Forester árg 1998. 
Sjálfskiptur. Keyrður 86þ/km Verð 
600.000. Uppl gefur Þór í síma 825 
5057.

 0-250 þús.

Vantar bíl fyrir 40þ. uppl: 867 8366

 250-499 þús.

Óska eftir að kaupa Suzuki Jimny, helst 
breyttan en skoða allt. S: 8453333

 500-999 þús.

OPEL Vectra Comfort, 2003, ekinn 
78 þ.km. 1800 cc, ný tímareim, verð 
kr.990.000, Uppl.s-892 5553/891 8144

 1-2 milljónir

Volvo V70 XC, 2000 ek. 185 þ. en 20 
þ. á mótor, dr.krókur. V. 1.290 þ. Uppl. 
8944401

Til sölu mjög lítið notað hjólhýsi 
WIEWIADOW árg 2008, með fortjaldi. 
Eldavél-ísskápur og wc. Aukahlutir: 
Sólarsella, sjónvarpsgreiða. Verð 
1750.000.- upplýsingar í síma: 663 
7858.

 Bílar óskast

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

CGolf, Polo, Micra 
eða Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450

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.

Bíll óskast
Óska eftir að kaupa bíl. Verð á bilinu 
0-150þ. má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
í S. 846 4868.

Óska e.að kaupa notaða diesel-lyftara 
frá árg.1980. Uppl.í s.866 0471

 Jeppar

Vegna búferlaflutnings er til sölu: 
HONDA CR-V i-V-tech, kom á götuna 
í des. 2004, ekin 100þús sjálfsk, drát-
arkrókur og skíðabogi. Fallegur og vel 
með farið eintak,ásett verð 1950 þús, 
fæst á góðu verði ef um semst. ATH 
100% ísl lán er á bílnum afb. 43 þús á 
mán. S. 865-7640

Til leigu 95 fm. 4 herb. íbúð í Breiðholti. 
Laus strax. 125 þús. á mán. Hússjóður, 
hiti og rafmagn innifalið. Uppl. Gunnar, 
sími 6952589

 Pallbílar

Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Eigum 
sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæsingum, 
og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla, 
jeppa og pallbíla frá öllum helstu fram-
leiðendum á betri verðum. Islandus 
automunda.com Sími 5522000.

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi, 
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, 
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig 
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

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

MB ACTROS 1844 2007. Dráttarbíll 
með öllu ekinn 79 þús. Uppl. í s. 860 
8051.

 Mótorhjól

KTM 250 SXf „2007 ekið aðeins 50 tíma 
Flott hjól í toppstandi. Verðhugmynd 
690 þús uppl. 894 2400

Gerðu klárt fyrir vorið - vorum að fá 
ný dekk á frábæru verði. Framdekk frá 
kr. 6.000,- og afturdekk frá kr. 7.000,-. 
Kíktu til okkar strax í dag eða hringdu. 
Blue Mountian, Rofabæ 9, s: 578 7860

Til sölu Honda Shadow 700 árg‘86 
einnig Vespa árg‘05 ek 208km, Uppl í 
S. 844 0746

 Kerrur

3 hjóla kerra undir crossara.massíf og 
sterk kerra galvinseruð. Verð. 90 þús 
Uppl. s. 822 1920.

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Álkerrur frá HUMBAUR, heildarþyngd 
750 kg. Verð frá 165.035 kr. www.
topplausnir.is Bjóðum raðgreiðslur. 
Topplausnir ehf. Lyngás 8, Garðabæ 
s:898-7126

 Hjólhýsi

Til sölu LMC-Casa Familia 560 TKM 
kojuhús árg‘08,ek 210þ.Aukahlutir 
Loftnet, sjónvarp með dv, Skygni og 
hliðarskygni, sólarsella 125w, auka 
geimir og grjótgrind. V.3.9m, S.660 
0880

 Lyftarar

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

 Bátar

 Hjólbarðar

4 stk. 14“ Imprezu felgur á 15þ. 3 stk. 
175/70 13“ á álf. á 15þ. 2 stk. 205/70 
14“ á 10þ. 2 stk. 185/70 14“ á 10þ. 2 
stk. 195/65 15“ á 8þ. 2 stk. 205/65 
15“ á 8þ. 4 stk. 185/70 14“ á Lancer og 
Toyota felgum á 20þ. 4 stk. 215/55 16“ 
á 25þ. Uppl. í s. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

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

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

Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97, 
Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.‘05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Overhedd S. 565 0455
Eigum varahluti í Audi,Benz, Bmw, 
Musso, VW og margt fl. getum einnig 
úvegað nýja og notaða varahluti að 
utan. Erum fluttir í Hafnarfjörð nánar 
Hvaleyrarbraut 20.

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

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

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

Reiðhjóla og sláttuvélaþjón-
ustan - enginn biðtími !

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

ÞJÓNUSTA

 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.

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

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

Hellulagnir-snjóbræðsla-drenlagnir-
jarðvegsskipti Tökum að okkur stór sem 
smá verk Vönduð vinna vanir menn 
Uppl í s: 848-3537 (Árni)

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

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

Garðsláttur í sumar.Gæði, gott verð 
og persónuleg þjónusta. ENGI ehf s: 
615-1605

Sláttur og hirðing 7.ára reynsla, geri 
tilboð samdægurs. Guðmundur 691 
7706

Felli tré, klippi, grisja og önnur garðverk. 
Halldór garðyrkjum. S. 698 1215.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

 Bókhald

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

Bílar til sölu
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 Málarar

Málarar
Alhliða málningarþjónusta og 
húsaviðgerðir. Einungis fag-

menn, afar hagstæð verð í boði. 
Uppl. í s. 659 9676. 552 2122.

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

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

Málingarþjónusta getur bætt við sig 
inni og úti verkefnum. Tilboð eða tíma-
vinna. A1 Málun S. 660 1787

 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

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

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

Smíði, múrun, málun 
og flísalögn....

Iðnaðarmenn óskar eftir verkefnum, allt 
utanhús viðhaldi, bað, eldhús, verönd. 
Sjá verkadvinna.is S. 699 5678.

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

Smiður Smiður 822 5899
Getur bætt við sig verkefnum, utan sem 
innanhús. Áratuga reynsla. s. 822 5899. 
verktaki@hotmail.com

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

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

Frábært nudd, fullkomin þjónusta. 
Uppl. í s: 6620841

A whole body massage S. 895 6753.

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Whole body massage. S. 849 5247.

 Spádómar

Spásími Láru 
S. 908 5050

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

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

-EINKATÍMAR-HEILUN-SÍMASPÁ- Alla 
daga frá kl. 14:00 Elísabet s: 554 3306 
/ 663 0813.

 Iðnaður

Málmsmiðjan Ferrum ehf
Handrið - stigar - öll almenn sérsmíði 
og fín smíði í öllum málmum. Uppl. s. 
861 9560 ferrum.is ferrum@ferrum.is

 Trésmíði

 Önnur þjónusta

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

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR
bæði frístandandi og á vegg. STANDUR 
ehf. S: 842-2535.

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

 Óskast keypt

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.

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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

Ráðgjöf
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 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

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

 Verslun

Bergstaðastræti 13 OPIÐ 12-17 virka 
daga LAGERSALA Hnokka og Hnáta.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir ferðamenn

Ert þú á leið á jökul? Höfum til leigu 
búnað til göngu á jökli. Belti, broddar, 
axir og karabínur. Leigist út saman eða 
í sitthvoru lagi. Gott verð. Nánari upp-
lýsingar veita Magnús í síma 892-1679 , 
og Bragi í síma 896-7979.

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

Herbergi í blönduhlíð 27 risíbúð til 
leigu yfir sumarið S: 866 0127.

Einstaklingsíbúð í Vesturbergi , 111 RVK, 
laus strax. Stutt í bæði skóla, sund, 
strætó og aðra þjónustu. Gæludýr vel-
komin. Uppl í 5571861 eða 8241861 
eftir 16:00

4herb íbúð til leigu í 3m. frá 1.jún.-
31.ágúst. Er í Fossvoginum. Uppl í síma 
6985070

Falleg 2 herbergja íbúð til leigu á 
Keilugranda. Áhugasamir sendi á: hru-
tur123@gmail.com

3 herb. á 3. hæð í Hraunbæ 26, 110 
Rvk. V. 120 þ. á mán. með öllu. Leiga 
í 1 ár eða meira. Laus strax. S. 865 
3988. Emir.

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.

 Húsnæði óskast

Heiðarlegur,snyrtilegur og skilvís maður 
að norðan óskar eftir lítilli íbúð til leigu. 
Bjartmar sími 8621679

Óska eftir íbúð til leigu til frambúðar. Ég 
er 50 ára, heiðarlegur og skilvís. 100% 
öruggum mánaðargreiðslum heitið. 
Beingreiðslur 1. hvers mánaðar sé þess 
óskað. Meðmæli við hendi sé óskað. 
S. 692 4880.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. 
Stærðir frá 180 til 530 ferm S. 660 
1060.

Til leigu.
Nálægt Skútuvogi ca 80 fm. lager-iðn-
aðar á jarðhæð. Hentar sem aðstaða 
fyrir iðnaðarmenn kr. 80.000,- m rafm 
og hita. og vinnustofur á 2. hæð 25 á 
24.000 og 45 fm á 36.500 með rafm 
og hita. vinnustofur á 2. Hæð. leiguval.
is simi 553 9820 og 894 1022

Til leigu 210fm.iðnaðarh.í Hafnarf.hægt 
að skipta upp í 2, 105fm.laust 1.06.
uppl.í s:892 9260

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæði í 
Garðabæ.

Getum bætt við vélsleðum, fjórhjólum 
eða öðru sambærilegu til geymslu í 
sumar - jafnvel búslóðum og stærri 
einingum. Uppl. Í síma: 661 3131/897 
2000.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Einn flottasti veitingastaður á landinu 
getur ráðið til sín metnaðarfulla ein-
staklinga sem vilja læra matreiðslu. 
Sæktu um á http://umsokn.foodco.is 
Nánari upplýsingar eru veittar á staðn-
um milli 14-17.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
fólki til úthringinga á kvöldin. Góðir 
tekjumöguleikar. Umsóknir sendist á 
gisli@tmi.is

 Atvinna óskast

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

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Hef til sölu 2 stk. DNG handfærarúllur. 
Upplýsingar í síma 481-1794 eða 481-
1523 Bragi.

 Einkamál

gluggahreinsun-bg.com . Bjarni Guðberg 
ehf. Hreinir gluggar fyrir sumarið?. Fáðu 
tilboð . S,892 8949.

52 ára kona vill kynnast karlmanni sem 
vin og félaga. Engin skyndikynni. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535 9920 
(kreditkort), augl.nr. 8451.

Stefnumót.is Vandaður og siðprúður 
vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap, 
vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er 
gjaldfrjáls. Stefnumót.is.

Stefnumót.is Vandaður og siðprúður 
vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap, 
vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er 
gjaldfrjáls. Stefnumót.is.

Spjalldömur 
908 1616

Opið þegar þér hentar.

908 1616.

Tilkynningar

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Villi Jóns! Ert þetta 
þú? Þetta er ég, 
Bússi Jóns! Jæja, 
hvað hefur þú 

verið að bardúsa 
síðustu 120 ár?

Svona! 
Flottari snjó-
karlar verða 
ekki gerðir!

Af okkur gagn-
kynhneigðum 

mönnum, það er 
að segja!

Pabbi, getum við 
fengið okkur bíltúr á 
bílastæði skólans svo 
ég geti æft mig í að 

keyra?
Endi-
lega.

En þú mátt 
ekki segja 

mér til.

Eða leiðrétta 
mig.

Né hjálpa 
mér yfir 
höfuð.

Helst ekki tala.

Palli, við 
skulum fara 
yfir af hverju 
þetta heitir 

„æfingaakstur“..

Og ef við 
rekumst á vini 
mína verðurðu 
að láta eins og 

þú sért róni 
sem ég pikkaði 

upp.

Ég ætla að panta stóra 
pitsu. Einn fimmti á 

að vera með pepper-
óníi, einn fimmti með 
skinku, einn fimmti 

grænmeti, einn fimmti 
með lauk og síðasti 
hlutinn með tvíbök-

um.

eyjar 
skjaldböku

GALAPAGOS  ENDURFUNDIRGALAPAGOS  ENDURFUNDIR

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. JÚNÍ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444   endurmenntun.is

„Námið fór langt fram úr mínum væntingum. Kennarar voru úr 

fremstu röð íslenskra fræðimanna og mátti glögglega sjá að þar 

var valið af kostgæfni. Það var svo gaman að mér fannst slæmt 

að missa stundum úr tíma, en það kom ekki að sök því námið er 

líka kennt í fjarnámi.“

Íris Sveinsdóttir, útskrifaðist í febrúar 2010

 „Fjölbreytnin í náminu er afar mikil og spannar land, sögu og 

menningu frá upphafi til okkar tíma og einnig er farið vel í alla 

þjóðfélagshætti.“

Ása Kristín Jóhannsdóttir, útskrifaðist í febrúar 2010

 „Námið var hverrar krónu  virði – verst að því skyldi ljúka.“

Finnur P. Fróðason,  útskrifaðist í febrúar 2010

LEIÐSÖGUNÁM
Á HÁSKÓLASTIGI

Umsagnir fyrrum nemenda:

Tveggja missera nám
60 ECTS einingar á háskólastigi

Staðnám og fjarnám
Lotubundið nám

„Útsending frá eigin glötun“
Á föstudagssíðdegi, einmitt þegar Ríkis-

sjónvarpið skemmtir heilu kynslóð-
unum með teiknimyndum, gaf sjónvarpið 
endanlega upp öndina. Það var á ferming-
araldri og tók yfir heilan fermetra af sjón-
varpsskotinu. Því varð fjölskyldan alltaf 
að smokra sér gætilega fram hjá gripnum 
til að komast inn og út úr öðru barnaher-
berginu. Samt hafði aldrei komið til tals 
að skipta því út fyrir yngra módel. Í fyrsta 
lagi vegna þess að myndin var skýr og í 
öðru lagi vegna þess að mig langaði ekki 
að punga út fyrir flatskjá, dótaríinu sem 
Björgólfi Guðmundssyni tókst að gera að 
táknmynd góðærisins. Sjónvarpsflykkið 
sýndi og sannaði að ég hafði ekki orðið 
spillingaröflunum að bráð.

EN nú fauk flekkleysið fyrir lítið. Með 
lunta tölti ég í tækjabúðir þar sem lygn 
og djúp „sjónvötnin“, svo notað sé orðalag 
Ísaks skálds Harðarsonar, biðu væntan-
legra kaupenda. Kaupin vöfðust heilmik-

ið fyrir mér. Það er nefnilega svo sjaldan 
nokkuð á dagskrá sem vert er að horfa á. 

Kaupir kona 600 riða græju á 400.000 kr. 
til þess eins að fylgjast með Aðþrengd-
um eiginkonum í þrjú korter á viku? Á 
móti kemur að ég vil að við synir mínir 
getum horft saman á barnatímann og 
góðar myndir af dvd-diskum.

LOKS fann ég álitlegan grip og fékk 

afgreiðslumann til að uppfræða mig frekar 
um furður þær sem biðu undir lygnu yfir-
borðinu. Ég spurði hann til hvers í ósköp-
unum það væri hægt að fara inn á Netið í 
þessu sjónvarpi, hvort ég gæti ekki bara 
fengið tæki sem væri fátt annað en sjón-
varp og væri þá kannski eilítið ódýrara. 
Maðurinn sagði kostinn augljósan því þegar 
ég fengi mér hljómflutningstæki, síma og 
jafnvel krullujárn frá sama merki gætu „öll 
tækin talað saman“. Ég sá mig fyrir mér 
hvar ég lægi andvaka fram á nætur vegna 
skvaldursins sem bærist innan úr stofunni.

EKKI dugar samt til lengdar að hafa asklok 
fyrir himin. Nútíminn verður ekki flúinn. 
Ég var að fara að rétta fram kortið þegar 
sölumaðurinn sagði festulega: „Þetta er 
framtíðareign. Hún dugar þér í fimm til sex 
ár.“ Líklega býr hann yfir forspárgáfu og 
veit upp á hár að framtíð mín verður ekki 
mikið lengri en því sem nemur ævi kanínu. 
Þá kafna ég á blönduðum appollólakkrís og 
drepst fram á lyklaborðið. Ég vona þó að ég 
eigi lengra líf fyrir höndum og finn í hjarta 
mér að ég ætlast til þess sama af græju sem 
kostar vel á þriðja hundrað þúsund krónur. 
Ég endaði því í annarri búð og bar að lokum 
talsvert einfaldara og ódýrara tæki en það 
sem áður frá er sagt sjálf inn í hús – nokkuð 
sem ég gat ekki látið mig dreyma um með 
forvera þess. Góðærið hefur hafið innreið 
sína á heimili mitt og ekki seinna vænna.





SÓL BORGIR ÆVINTÝRI

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað  sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega.
Ferðaskrifstofa

Ótal Íslendingar eiga góðar minningar frá Portúgal 
enda hefur landið verið allra vinsælasti áfangastaður 
okkar árum saman.

Í Portúgal mætast gamli og nýi tíminn og mynda 
heillandi veröld. Portúgal býður upp á flest það sem 
ferðamenn á sólarstað þrá m.a. framandi menningu, 
sólgylltar strendur, fjölbreytt val veitingastaða og 
skemmtilega afþreyingu fyrir alla fjölskylduna.

PORTÚGAL

Aparthotel Oceanus

89.943 kr.
VERÐ FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi.
Brottför: 24. júní.

7 nætur

Alagoamar

98.847 kr.
VERÐ FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi.
Brottför: 24. júní.

7 nætur

Blómaeyjan Tenerife er sú stærsta af Kanaríeyjunum 
og sker sig úr fyrir einstakt náttúrufar og veðursæld, 
hreinleika og góðan aðbúnað. Tenerife hefur svo 
sannarlega slegið í gegn hjá Íslendingum og er fyrsti 
sólaráfangastaðurinn sem boðið er upp á ferðir allt 
árið um kring.

Í suðurhlutanum þar sem við erum með okkar 
gististaði, skín sólin nánast alla daga ársins og þar er 
vinsælast að vera. Oft hefur verið sagt að á Tenerife 
sé hið fullkomna veður, aldrei of heitt, aldrei of kalt.

TENERIFE

Tropical Playa

89.900 kr.
VERÐ FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi.
Brottför: 20. júní.

7 nætur

Fanabe Costa Sur

119.899 kr.
VERÐ FRÁ:

á mann m.v. 2 fullorðna og 
2 börn með öllu inniföldu!
Brottför: 20. júní.

7 nætur

Tenerife
ogPortúgal

Við þökkum frábærar viðtökur. Margar ferðir eru að seljast upp! 
Bókaðu núna á urvalutsyn.is og tryggðu þér ferð á verði sem 
kemur þér skemmtilega á óvart.

ALLT
INNIFALIÐ

OG ALGJÖR

LÚXUS!



SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

Birt með fyrirvara um  prent- og myndvillur. Réttur áskilinn til leiðréttinga.

4 jafnar 
vaxtalausar

greiðslur
Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar 

greiðslur á www.urvalutsyn.is. Miðað við að 

greitt sé með greiðslukorti eða bókað á 

netinu. 3% færslugjald leggst ofan á 

uppgefið verð.
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SÍMI 564 0000

L
12
12
12
L
10
10

SÍMI 462 3500

12
16
L
16
16

SHE´S OUT OF MY LEAGUE   kl. 6 - 8
THE CRAZIES kl. 8 
THE SPY NEXT DOOR  kl. 6 
LEGION   kl. 10 
DAYBRAKERS  kl. 10 

SÍMI 530 1919

L
12
12
16
L
10
L
12
L

THE LIVING MATRIX kl. 6  íslenskur texti
IMAGINARIUM OF DR. P.... kl. 8 - 10.15  íslenskur texti
ONDINE   kl. 10  íslenskur texti
UN PROPHÉTE   kl. 9    enskur texti
FOOD INC.   kl. 6  íslenskur texti
MOON kl. 8   íslenskur texti
NOWHERE BOY  kl. 6 - 10  íslenskur texti
THE YOUNG VICTORIA kl. 8  íslenskur texti
FANTASTIC MR. FOX kl. 6  íslenskur texti

SÍMI 551 9000

L
L
14
14

THE BACKUP PLAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
IRON MAN 2 kl. 5.20 - 8 - 10.40
IRON MAN 2 LÚXUS kl. 5.20 - 8 - 10.40
SHE´S OUT OF MY LEAGUE kl. 8 - 10.20
THE SPY NEXT DOOR kl. 3.40 - 5.50   
DATE NIGHT kl. 4 - 6 - 8 - 10
NANNY MCPHEE kl.3.40

ÍSÍMISÍMI 564 564 000 00000

THEBACKUPPLAN kl 540 8 1

NÝTT Í BÍÓ!

CRAZY HEART kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE BACKUP PLAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS  kl. 5.40 - 8 - 10.20
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 6 - 9

CRAZY HEART ER Á BÍÓDÖGUM GRÆNA LJÓSSINS

Fullt af stórleikurum í fyrstu 
STÓRMYND SUMARSINS!

Nánar á www.graenaljosid.is

..............

FYRRI MYNDIN GERÐI ALLT VITLAUST OG ÞESSI ER ENN BETRI

Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, 
Don Cheadle og Mickey Rourke eru mætt í fyrstu STÓRMYND SUMARSINS

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

1212

14

14

14

14

14

14

L L

L

L

IRON MAN 2 kl. 5:20D - 8D - 10:40D

IRON MAN 2 kl. 5:20 - 8 - 10:40
COPS OUT kl. 5:40 - 8 - 10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali    kl. 5:50
KICK ASS                               kl. 5:50 - 8 - 10:40
CLASH OF THE TITANS kl. 8:10 - 10:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10:20

COPS OUT kl. 5:50 - 8:10 - 10:30
IRON MAN 2 kl. 5:40D - 8:10D - 10:45D

KICK ASS kl. 8:10 - 10:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

IRON MAN 2 kl. 8 - 10:30
KICK ASS kl. 8 - 10:30

IRON MAN 2 kl. 8 - 10:30
KICK ASS kl 8 - 10:10

Hörku hasargrínmynd með Bruce Willis, Tracy Morgan(30 

Rock) og Sean William Scott sem kemur öllum í gott skap.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

IRON MAN 2 5, 7.30, 10(POWER) 12

 THE BACK-UP PLAN 8 og 10.10  L

SHE´S OUT OF MY LEAGUE 8 og 10.10 12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 6 - 3D L

NANNY MCPHEE & BIG BANG 5.40  L

POWERSÝNING
 

KL. 10

Lilja Ósk Snorradóttir 
hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri Pegasus. 
Fyrsta verk hennar var að 
tryggja kvikmyndaréttinn 
að hinum sívinsælu bókum 
um Ísfólkið. 

„Við erum að þróa þetta, þættirnir 
yrði sjálfstætt framhald og kæmu 
til með að gerast á Snæfellsnesi,“ 
segir Lilja Ósk Snorradóttir, 
ný ráðin framkvæmdastjóri fram-
leiðslufyrirtækisins Pegasus. 
Til stendur að gera framhald af 
spennuþáttaröðinni Hamrinum 
sem var sýnd á RÚV síðasta vetur 
með þeim Dóru Jóhannsdótur og 
Birni Hlyni Haraldssyni í aðal-
hlutverkum.

Þá upplýsir Lilja að þau hafi 
tryggt sér kvikmyndaréttinn að 
Ísfólkinu eftir Margit Sandemo 
en þessi bókaflokkur hefur notið 
gríðarlegra vinsælda. „Hún hefur 
aldrei viljað selja kvikmyndarétt-
inn en við sendum starfsmann á 
okkar vegum út til hennar, Guð-
rúnu Daníelsdóttur, sem heillaði 
hana alveg upp úr skónum. Þetta 
er auðvitað allt á byrjunarreit  
en við erum að fara út til henn-
ar í sumar. Þessar bækur virð-
ast síður en svo detta úr tísku,“ 
útskýrir Lilja.

Töluverð umræða hefur átt sér 
stað um verkefnaskort íslenskra 
framleiðslufyrirtækja vegna 
eldgossins í Eyjafjallajökli. Lilja 
viðurkennir að þau hafi misst af 
verkefnum vegna þess en bætir 
því við að þegar á heildina sé litið 
gæti eldgosið haft mun jákvæðari 
áhrif á þennan iðnað en neikvæð. 

„Þetta er landkynning sem við 
gátum aldrei keypt. Maður veit 
ekkert hvernig sumarið verður en 
í hugum margra er landið aftur 
orðið framandi og spennandi 
með samspili elds og íss. Sem er 
mun skárra en fjárglæfrastimp-
illinn.“ 

freyrgigja@frettabladid.is

Pegasus tryggir sér Ísfólkið

HEILLUÐ AF PEGASUS Lilja Ósk Snorradóttir segir höfund Ísfólksins, Margit Sandemo, 
hafa heillast af íslenska framleiðslufyrirtækinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þýsku fyrirsætunni Heidi Klum 
finnst eiginmaður sinn, tónlist-
armaðurinn Seal, vera gífurlega 
kynæsandi. „Mér finnst hann 
kynsæsandi vegna þess að hann 
er óttalaus og er ekki hrædd-
ur við að sýna tilfinningar sínar. 
Hann er mjög kynæsandi því 
hann kyssir vel og vegna þess að 
hann getur sungið fyrir framan 
25 þúsund manns eina stundina 
og skipt um bleyju á dóttur sinni 
þá næstu,“ segir Klum. Hjón-
in endurnýja hjúskaparheit sín á 
hverju ári og virðast alltaf vera 
jafnástfangin. Þau eiga fjögur 
börn saman, þau Leni, Henry, 
Johan og Lou, sem er aðeins sjö 
mánaða.   

Kynæsandi 
eiginmaður

HAMINGJUSÖM Heidi Klum og Seal virð-
ast alltaf vera jafnhamingjusöm.
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sport@frettabladid.is

32 DAGAR Í HM

Diego Maradona skoraði fimm mörk og gaf fimm stoð-
sendingar þegar Argentínumenn urðu heimsmeistarar 
í Mexíkó 1986. Maradona skoraði bæði 
mörk liðsins í sigrunum í átta liða úrslit-
um (2-1 gegn Englandi) og undanúrslit-
um (2-0 gegn Belgíu) og lagði síðan upp 
sigurmarkið í úrslitaleiknum sem Jorge 
Burruchaga skoraði. Maradona var 
maðurinn á bak við 10 af 14 mörkum 
Argentínu í keppninni.

Parketlakk

Ný vara á
góðu verði

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á somi.is

*

Aron Kristjánsson stýrði liði Hauka í síðasta skipti á laugardag en 
hann tekur við þýska úrvalsdeildarliðinu Hannover Burgdorf í sumar. 
Aron hefur náð hreint út sagt ótrúlegum árangri með Hauka þau 
þrjú ár sem hann hefur stýrt liðinu.

Haukar hafa orðið Íslandsmeistarar öll árin 
undir hans stjórn og eru þess utan núverandi 
bikarmeistarar, deildarmeistarar og deildar-
bikarmeistarar. Með öðrum orðum þá eru 
Haukar handhafar allra bikaranna sem í 
boði eru. Stórbrotinn árangur.

„Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem 
ég tárast í lok handboltaleiks. Að klára þetta 
svona í fimm leikjum við þessa frábæru umgjörð 
sem var á þessum leik. Við erum búnir að taka 
alla titla og áttum möguleika á því ótrúlega en 
náðum því. Ég er svo stoltur af þessum strák-

um,“ sagði Aron sem sjálfur var að springa úr stolti.
„Við misstum fimm leikmenn fyrir tímabilið og Gunnar Berg 

bara hálfur leikmaður. Við fáum tvo stráka til okkar og aðrir stíga í 
mikilvægari hlutverk. Þvílíkur sigurvilji í þessu liði, það er 

með eindæmum og heiður að fá að vinna 
með þessum strákum,“ sagði Aron en er 
þessi titill sá sætasti?

„Fyrsti var reyndar ótrúlega sætur enda 
voru Haukar við það að falla árið áður. 

Þetta er samt algjör snilld og jú, þetta er 
líklega sá sætasti enda var þetta sá erfiðasti. 
Við vorum búnir að vera í miklum mótbyr á 
tímabili og berjast við hitt og þetta. Ég held 

að við höfum sannað í vetur að við séum með 
besta liðið enda búnir að vinna alla titlana,” 
sagði sigurreifur Aron Kristjánsson.

ARON KRISTJÁNSSON, ÞJÁLFARI HAUKA: YFIRGEFUR HAUKA EFTIR ÞRJÁ ÍSLANDSMEISTARATITLA Í RÖÐ

Í fyrsta skipti sem ég tárast eftir handboltaleik

HANDBOLTI Haukar eru með besta 
handboltalið landsins. Það undir-
strikuðu lærisveinar Arons Kristj-
ánssonar á laugardag er liðið lagði 
Val, 25-20, í hreinum úrslitaleik 
um Íslandsmeistaratitilinn.

Það voru margir búnir að 
afskrifa Hauka fyrir leikinn. 
Var sagt að þeir hefðu ekki sömu 
breidd og Valsmenn, lykilmenn 
væru þreyttir og svo var liðið án 
síns besta varnarmanns, Gunnars 
Bergs Viktorssonar, í leiknum.

Haukar gáfu öllum svartsýnis-
spám langt nef í leiknum og sýndu 
þann karakter og sigurvilja sem 
einkennir öll meistaralið. Það 
sem meira er þá var það vörnin 
sem vann þennan oddaleik fyrir 
þá. Eftir að leikurinn hafði verið 
í járnum þá skellti Haukavörn-
in í lás um miðjan síðari hálfleik 
og Valsmenn vissu ekki sitt rjúk-
andi ráð.

Þeir lentu í stórkostlegum vand-
ræðum með að hreinlega koma 
skoti á markið og gáfu á sama tíma 
eftir í vörninni. Á þessum kafla 
kláruðu Haukar leikinn og enginn 
spenna var á lokamínútunum.

Aron Kristjánsson hefur unnið 
frábært starf með þetta Haukalið 
síðustu þrjú ár og alltaf náð að 
stilla strengi liðsins þrátt fyrir 
breytingar á milli ára. Haukarn-
ir voru ekkert sérstaklega sann-
færandi í upphafi tímabils en það 

var stöðugur stígandi í leik þeirra 
í allan vetur og þeir unnu deild-
arkeppnina með talsverðum yfir-
burðum.

Birkir Ívar hefur verið magn-

aður í markinu og það er einnig 
mikið ánægjuefni fyrir Hauka að 
eiga einn efnilegasta markvörð 
landsins, Aron Rafn Eðvarðsson, á 
bekknum. Pétur Pálsson, sem lítur 

út eins og minni útgáfa af Kára 
Kristjánssyni, hefur sprungið út í 
vetur og var stórkostlegur í úrslit-
unum. Gríðarlega sterkur línumað-
ur sem virðist alltaf ná boltanum. 
Er boltinn kemst í hendur hans 
er niðurstaðan ávallt mark eða 
vítakast og jafnvel tveggja mín-
útna brottvísun.

Sigurbergur Sveinsson hefur 
verið magnaður í allan vetur og 
Björgvin Hólmgeirsson sýndi 
hvað í honum býr er leið á tímabil-
ið. Vonandi að hann haldi áfram að 
springa út sem leikmaður. 

Einhver vanmetnasti handbolta-
maður landsins er síðan Elías 
Már Halldórsson. Þessi ekkert 
allt of hávaxni hornamaður hefur 
mátt leysa skyttustöðuna í nán-
ast allan vetur og hefur leyst það 
með glæsibrag þó honum sé ekkert 
alltaf hampað of mikið. Hann spil-
ar skynsamlega, er duglegur að 
finna línuna og hefur einnig skor-
að ágætis mörk fyrir utan. Magn-
aður vetur hjá honum.

Annars er það liðsheildin sem 
Aron hefur skapað sem er grunn-
urinn að árangrinum. Hjá Hauk-
um vinna menn saman sem eitt 
lið og fórnar sér hver fyrir annan. 
Sigurvilji leikmanna er mikill og 
Halldórs Ingólfssonar bíður ekki 
öfundsvert starf að leysa Aron 
Kristjánsson af hólmi.

 henry@frettabladid.is

Fullkomið tímabil hjá Haukum
Haukar kláruðu fullkomið tímabil á laugardag er þeir tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í oddaleik gegn 
Val. Haukar eru nú handhafar allra bikaranna sem í boði eru. Þeir eru Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, 
deildarmeistarar og deildarbikarmeistarar. Þetta er þriðja árið í röð sem Haukar verða meistarar.

FLUGFERÐ Aron Kristjánsson var að sjálf-
sögðu tolleraður af leikmönnum sínum 
eftir leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BIKARINN Á LOFT Birkir Ívar Guðmundsson lyftir hér sjálfum Íslandsbikarnum á loft 
við mikinn fögnuð félaga sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Óskar Bjarni Óskars-
son, þjálfari Vals, er mikill keppn-
ismaður sem lifir sig inn í leiki 
síns liðs. Hann stýrði Val í síðasta 
skiptið um helgina og það leyndi 
sér ekki að úrslit leiksins tóku á 
hann.

„Þetta var mjög leiðinlegt. Við 
vorum betri í þrem leikjum af 
fimm en þessi leikur taldi. Ég óska 
Haukum til hamingju með þetta. 
Þeir voru betri í dag,“ sagði Óskar 
Bjarni en hans lið missti leikinn úr 
höndunum um miðjan síðari hálf-
leik er Haukavörnin skellti í lás.

„Flæðið var lítið í sókninni á 
þessum tíma og varnarleikur-
inn staður. Það var meiri kraft-
ur í þeim,“ sagði Óskar en tapið 
í fyrsta leiknum að Ásvöllum sat 
greinilega enn í honum enda kast-
aði Valur frá sér sigri í þeim leik.

„Tapið í fyrsta leik var mjög 
sárt. Það er náttúrulega ef og 
hefði og allt það. Við hefðum samt 
átt að gera betur í þeim leik,“ sagði 
Óskar og tjáði sig svo um dómar-
ana.

„Við undirbjuggum okkur fyrir 
þennan leik að dómgæslan yrði 
55-45 eða 60-40 með Haukum. 
Það var stórskrítið að okkar besta 
par skyldi ekki hafa dæmt fyrr en 
í fjórða leik? Hvað ef rimman hefði 
farið 3-0? Svo lenda þeir í því að 
þurfa að gefa rautt á Haukamann 
í fjórða leik og koma svo hingað. 

Þó svo þeir séu okkar reyndasta 
par þá er það rosalega erfitt fyrir 
þá. Ég ætla samt ekki að væla yfir 
dómurum og fannst þeir dæma vel 
í leiknum. Þetta gerði samt öllum 
erfitt fyrir,“ sagði Óskar Bjarni og 
viðurkenndi síðan að Haukar væru 
vel að titlinum komnir.

„Þegar upp er staðið voru 

Haukarnir betri í dag. Við vorum 
frábærir, ég er stoltur af strákun-
um og stoltur af þessum sjö árum 
sem ég hef stýrt liðinu,“ sagði 
Óskar Bjarni sem á þessum tíma-
punkti gat ekki meir, tilfinning-
arnar báru hann ofurliði og hann 
varð að yfirgefa salinn með tárin 
í augunum.    - hbg

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, brotnaði saman og grét eftir Haukaleikinn:

Stoltur af strákunum mínum

TILFINNINGARÍKUR Óskar Bjarni er einn færasti og litríkasti þjálfari landsins. Hann 
lætur hér vel í sér heyra. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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VALUR-FH

PEPSIMÖRKIN
Alla þriðjudaga í sumar kl. 22 á Stöð 2 Sport 2
Magnús Gylfa og Tómas Ingi fara yfir alla leiki umferðarinnar 
og kryfja þá til merg jar.

mánudaginn, kl.19.00

FRAM-ÍBV

þriðjudaginn, kl.19.45

Enska úrvalsdeildin:
ARSENAL - FULHAM 4-0
1-0 Andrei Arshavin (19.), 2-0 Robin van Persie 
(25.), 3-0 Chris Baid, sjm (37.), 4-0 Carlos Vela 
(83.).
BOLTON - BIRMINGHAM CITY 2-1
1-0 Kevin Davies (32.), 2-0 Ivan Klasnic (59.), 2-1 
James McFadden (77.).
BURNLEY - TOTTENHAM HOTSPUR 4-2
0-1 Gareth Bale (2.), 0-2 Luka Modric (31.), 1-2 
Wade Elliott (41.), 2-2 Jack Cork (53.), 3-2 Martin 
Paterson (70.), 4-2 Steven Thompson (87.).
CHELSEA - WIGAN ATHLETIC 8-0
1-0 Nicolas Anelka (5.), 2-0 Frank Lampard, víti 
(31.), 3-0 Salomon Kalou (53.), 4-0 N. Anelka 
(55.), 5-0 Didier Drogba (62.), 6-0 D. Drogba, víti 
(67.), 7-0 D. Drogba (79.), 8-0 Ashley Cole (89.).
EVERTON - PORTSMOUTH 1-0
1-0 Diniyar Bilyaletdinov (93.).
MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 4-0
1-0 Darren Fletcher (30.), 2-0 Ryan Giggs (37.), 
3-0 Danny Higginbotham, sjm (54.) 4-0 Park 
Ji-Sung (83.).
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY 1-1
1-0 Luis Morte (16.), 1-1 Wright-Phillips (20.).
WOLVES - SUNDERLAND 2-1
0-1 Kenwyne Jones (7.), 0-1 Kenwyne Jones (8.), 
1-1 Kevin Doyle (10.), 1-1 Kevin Doyle (11.), 1-1 
Kevin Doyle (12.), 2-1 Adlane Guadioura (78.), 
2-1 Adlane Guadioura (80.)
LOKASTAÐAN:
Chelsea 38 27 5 6 103-32 86
Man. United 38 27 4 7 86-28 85
Arsenal 38 23 6 9 83-41 75
Tottenham  38 21 7 10 67-41 70
Man. City 38 18 13 7 73-45 67
Aston Villa 38 17 13 8 52-39 64
Liverpool 38 18 9 11 61-35 63
Everton 38 16 13 9 60-49 61
Birmingham  38 13 11 14 38-47 50
Blackburn  38 13 11 14 41-55 50
Stoke City 38 11 14 13 34-48 47
Fulham 38 12 10 16 39-46 46
Sunderland 38 11 11 16 48-56 44
Bolton  38 10 9 19 42-67 39
Wolves 38 9 11 18 32-56 38
Wigan Athletic 38 9 9 20 37-79 36
West Ham  38 8 11 19 47-66 35
Burnley 38 8 6 24 42-82 30
Hull City 38 6 12 20 34-75 30
Portsmouth 38 7 7 24 34-66 19

FÓTBOLTI Leikmenn Man. Utd stóðu 
sína plikt í gær og kláruðu Stoke, 
4-0, en það dugði ekki til að vinna 
Englandsmeistaratitilinn fjórða 
árið í röð. Aðeins munaði einu stigi 
á United og Chelsea þegar upp var 
staðið.

„Við getum verið stoltir. Við 
vorum ekki fjarri því að vinna 
fjórða árið í röð og úrslitin réð-
ust ekki fyrr en á lokadeginum. Á 
næsta ári munum við reyna aftur 
og vonandi getum við komið aftur 
með bikarinn á besta stað í heimi,“ 
sagði Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, við stuðningsmenn 
félagsins eftir leikinn í gær.

Ferguson og félagar fylgdust 
að sjálfsögðu með því sem var að 
gerast hjá Chelsea en það varð 
snemma ljóst að Chelsea yrði 
meistari.

„Við vissum alltaf að það yrði 
erfitt hjá Wigan að ná stigi gegn 

Chelsea. Þegar við heyrðum að 
þeir væru bara tíu eftir á vellinum 
þá gufuðu upp allar okkar vonir. 
Ég ætla ekki að velta mér upp úr 
því í dag hvar við misstum af titl-
inum. Það er hægt að tala um svo 
marga hluti en það er ekki gott að 
velta sér upp úr hlutunum. Stund-
um gengur þetta upp og stundum 
ekki,“ sagðu Ferguson og bætti 
við.

„Mestu vonbrigðin var Meistara-
deildin. Við hefðum átt að fara alla 
leið í úrslit. Við klöppum samt fyrir 
Chelsea og ég klappa fyrir Carlo 
Ancelotti. Við vitum hversu erfitt 
það er að vinna þessa deild.“

Ferguson vildi lítið tjá sig um 
væntanlegar breytingar á leik-
mannahópi félagsins. Sagði þó 
í það minnsta tvö mál í gangi en 
ekki væri búið að skrifa undir neitt 
og því gæti hann ekkert tjáð sig.   

 - hbg

Man. Utd missti af titlinum en Ferguson ekki hættur:

Við getum verið stoltir

FLOTTIR FEÐGAR Wayne Rooney sýndi stuðningsmönnum United son sinn, Kai, í 
gær. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Chelsea tryggði sér í gær 
Englandsmeistaratitilinn eftir 
stórsigur gegn Wigan en lokatöl-
ur á Stamford Bridge voru 8-0. 
Chelsea komst á bragðið strax eftir 
rúmlega fimm mínútna leik.

Vendipunktur leiksins kom síðan 
eftir hálftíma leik. Þá var dæmt 
víti á Gary Caldwell er hann stöðv-
aði Frank Lampard í teignum. 
Martin Atkinson dómari lét ekki 
þar við sitja heldur henti Caldwell 
af velli.

Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea, 
hældi félaginu sem og stuðnings-
mönnum liðsins eftir leikinn.

„Þetta er stórkostlegt, við gerð-
um okkar besta og ég gerði mitt 
besta fyrir félagið. Það er frábært 
andrúmsloft hjá Chelsea, frábærir 
stuðningsmenn og okkur finnst við 
verðskulda titilinn eftir þetta tíma-
bil. Við erum mjög ánægðir,“ sagði 
Carlo Ancelotti glaður í bragði 
eftir sigurinn gegn Wigan. 

Chelsea setti markamet í úrvals-
deildinni en liðið skoraði 103 mörk 
á tímabilinu. Didier Drogba, fram-
herji liðsins, skoraði þrjú mörk í 
leiknum og endaði með 29 mörk í 
deildinni sem gerir hann að marka-
kóngi deildarinnar þetta árið. 

„Við erum ánægðir með margt. 
Við erum ánægðir með marka-
metið og Didier Drogba er marka-
hæstur í deildinni en fyrst og 
fremst erum við ánægðir með 

góða frammistöðu,“ bætti Ancel-
otti við. 

John Terry, fyrirliði liðsins, var 
að vonum sáttur eftir leikinn og 
ánægður með að biðin eftir titl-
inum er loks á enda. „Þetta snýst 
allt um Chelsea-félagið. Þetta hafa 
verið erfið þrjú ár að bíða eftir 
titlinum en við stöndum uppi sem 
meistarar og eigum það skilið,“ 
sagði Terry ánægður í leikslok. 

Terry segir að biðin hafi verið 
löng og það hafi reynst honum 
erfitt að horfa á eftir titlinum til 
United en loks sé komið að því að 
Manchester United horfi á þá lyfta 
bikarnum eftirsótta.

„Þetta er búið að lifa innra 
með mér í þrjú ár og erfitt að sjá 
Manchester United lyfta bikarn-
um ár eftir ár. Við höfum allir sem 
einn þurfta að sitja og horfa á þetta 
en nú er komið að þeim að horfa á 
okkur hefja bikarinn á loft.“ 

Ashley Cole, varnarmaður 
Chelsea, fagnaði vel og innilega 
en þetta var fyrsti titill hans með 
félaginu. 

„Það er langt síðan ég vann síð-
ast deildina og þetta er minn fyrsti 
titill með Chelsea. Ég er mjög 
ánægður og vonandi geta allir látið 
mig í friði og áttað sig á því hvers 
vegna ég kom hingað,“ sagði Cole 
að lokum en hann hefur þurft að 
þola mikið áreiti frá fjölmiðlum í 
vetur.  - rog

Chelsea meistari með glæsibrag
Eftir að hafa horft á Man. Utd lyfta Englandsbikarnum þrjú ár í röð var aftur komið að Chelsea að fagna í 
gær. Chelsea þurfti að leggja Wigan að velli til þess að verða meistari og það gerði liðið á sannfærandi hátt.

MEISTARI John Terry hefur átt erfitt uppdráttar í einkalífinu í vetur en gat leyft sér að 
brosa í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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LOKAHÓF HSÍ ÁRIÐ 2010
Verðlaunahafar kvöldsins í N1-deildunum:
Háttvísiverðlaun HDSÍ kvenna 2010: 
Berglind Íris Hansdóttir - Valur
Háttvísiverðlaun HDSÍ karla 2010: Heimir 
Örn Árnason - Akureyri
Valdimarsbikarinn 2010: Valdimar Fannar 
Þórsson - HK
Markahæsti leikmaður N1-deildar kvenna 
2010: Hanna Guðrún Stefánsdóttir - Haukum 
með 215 mörk
Markahæsti leikmaður N1-deildar karla 
2010: Bjarni Fritzson – FH með 149 mörk
Besti varnarmaður N1-deildar kvenna 
2010: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir - Valur
Besti varnarmaður N1-deildar karla 2010: 
Gunnar Berg Viktorsson - Haukar
Besti sóknarmaður N1-deildar kvenna 
2010: Karen Knútsdóttir - Fram
Besti sóknarmaður N1-deildar karla 2010: 
Valdimar Fannar Þórsson - HK
Besti markmaður N1-deildar kvenna 
2010: Berglind Íris Hansdóttir - Valur
Besti markmaður N1-deildar karla 2010: 
Birkir Ívar Guðmundsson - Haukar
Besta dómaraparið 2010: Anton Gylfi 
Pálsson og Hlynur Leifsson
Besti þjálfari í N1-deild kvenna 2010: 
Einar Jónsson - Fram
Besti þjálfari í N1-deild karla 2010: Gunn-
ar Magnússon - HK
Efnilegasti leikmaður N1-deildar kvenna 
2010: Sunna Jónsdóttir - Fylkir
Efnilegasti leikmaður N1-deildar karla 
2010: Oddur Grétarsson - Akureyri
Handknattleikskona ársins 2010: Hanna 
Guðrún Stefánsdóttir - Haukar
Handknattleiksmaður ársins 2010: 
Valdimar Fannar Þórsson - HK

HANDBOLTI Valdimar Fannar Þórs-
son, leikmaður HK, var maður 
kvöldsins er lokahóf HSÍ var 
haldið um helgina. Valdimar fékk 
fjölda verðlauna og auk þess sem 
hann hlaut hinn eftirsótta Valdi-
marsbikar var hann valinn leik-
maður ársins, besti sóknarmaður-
inn og var í liði ársins.

„Maður er auðvitað yfir sig 
ánægður með þetta. Ég viðurkenni 
það að þetta kom mér á óvart því 
að mínu mati var þetta ekki mitt 
besta tímabil,“ sagði Valdimar 
Fannar.

„Það er meiriháttar að hafa 
hlotið Valdimarsbikarinn. Þetta 
er gríðarlegur heiður og maður 
er lengi að átta sig á þessu. Þetta 
gerist varla flottara og ég var í 
algjöru sjokki þarna lengi vel á 
eftir,“ bætti Valdimar við en hann 
segir framtíð sína í lausu lofti þar 
sem samningur hans við HK er 
runninn út. „Það er allt óráðið. Ég 
er að fara að hitta HK-ingana og 
svo eru útlönd bara í vinnslu svona 
með. En mann langar að prufa það 
aftur og reyna að geta eitthvað 
úti,“ sagði Valdimar.  - rog

Valdimar Þórsson bestur í N1-deild karla í vetur:

Langar að fara út

BESTUR Valdimar Þórsson átti frábært tímabil með HK í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Fyrsti leikur Pepsi-deild-
ar karla fer fram í kvöld þegar 
Valur tekur á móti Íslandsmeist-
urum FH á Vodafonevellinum.

„Við bíðum spenntir eftir því 
að geta byrjað þetta. Ég held að 
það sé bara ágætt að mæta FH í 
fyrsta leik. Það er auðvitað alltaf 
spurning hvernig liðin detta inn 
í mótið. Það eru öll liðin nýkom-
in á gras en við hræðumst FH-
inga ekki neitt og bíðum spenntir 
eftir leiknum,“ sagði Gunnlaugur 
Jónsson, þjálfari Valsmanna, en 
þetta verður fyrsti leikur hans í 
Íslandsmótinu með Val.

„Heilt yfir erum við nokkuð 
heilir og lítið um meiðsli. Matthí-
as Guðmundsson hefur átt við 
meiðsli að stríða en það er það 
eina. Við vonumst bara eftir 
góðri stemningu og fullt af fólki 
því þetta verður eflaust flottur 
leikur,“ sagði Gunnlaugur.

„Mér líst vel á þetta. Það þarf 
ekki annað en að líta yfir leik-
mannahópinn hjá Val til þess 
að sjá það að þeir eru með mjög 
sterkt lið og eru komnir með 
nýjan þjálfara í brúna. Þeir 
ætla sér væntanlega stóra hluti 
í sumar,“ sagði Heimir Guðjóns-
son, þjálfari FH, en hann segir 
sína menn klára í verkefnið. 

„Við áttum okkur á því að 
þetta verður erfiður leikur. Það 
eru flestir klárir í þennan leik 
og höfum við litlar áhyggjur af 
meiðslum en þetta er allt að lag-
ast í þeim efnum. Það hafa alltaf 
verið fjörugir leikir á milli þess-
ara liða og ég á ekki von á öðru í 
kvöld. Við erum ánægðir með að 
þetta er að byrja og höfum æft 
vel í vetur, við bíðum spenntir,“ 
sagði Heimir að lokum. - rog

Pepsi-deildin byrjar í kvöld:

Báðir þjálfarar 
bíða spenntir

HEIMIR GUÐJÓNSSON Þjálfari FH á von 
á fjörugum leik í kvöld. FRETTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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19.00 Valur – FH, beint   
 STÖÐ 2 SPORT

19.45 How I Met Your Mother  
  STÖÐ 2

21.15 Lífsháski    SJÓNVARPIÐ

21.40 CSI    SKJÁREINN

21.50 Cold Case   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (11:16) (e)

18.00 Pálína  (35:56)

18.05 Herramenn  (22:52)

18.15 Pósturinn Páll  (21:28)

18.30 Eyjan  (Øen) (11:18) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Lífið  (Life) (6:10) Breskur heim-
ildamyndaflokkur þar sem David Atten-
borough segir frá nokkrum óvenjulegustu, 
snjöllustu, furðulegustu og fegurstu aðferð-
unum sem dýrin og plönturnar hafa komið 
sér upp til að halda lífi og fjölga sér.

21.00 Lífið á tökustað  (Life on Locat-
ion) (6:10) Stuttir þættir um gerð mynda-
flokksins Lífið.

21.15 Lífsháski  (Lost VI) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Ár í lífi konungsfjölskyldu  (Året 
der gik i kongehuset 2009) Dönsk mynd 
um helstu viðburði í lífi Margrétar Þórhild-
ar Danadrottningar og fjölskyldu hennar á 
árinu 2009.

23.00 Aðþrengdar eiginkonur  (e)

23.45 Kastljós  (e)

00.15 Fréttir  (e)

00.25 Dagskrárlok

08.00 We Are Marshall 

10.10 Dave Chappelle‘s Block Party 

12.00 Space Jam 

14.00 We Are Marshall 

16.10 Dave Chappelle‘s Block Party 

18.00 Space Jam 

20.00 The Love Guru Gamanmynd með 
Mike Myers í aðalhlutverki. 

22.00 Your Friends and Neighbors 

00.00 When the Last Sword Is Drawn 

02.20 The Squid and the Whale 

04.00 Your Friends and Neighbors 

06.00 Tristan + Isolde 

14.00 PGA Tour 2010 Útsending frá loka-
degi The Players Championship-mótsins í 
golfi en þangað voru mættir flestir af bestu 
kylfingum heims.

18.00 Pepsídeildin 2010: Upphitun 
Hitað upp fyrir Pepsí-deild karla í knattspyrnu. 

19.00 Valur - FH Bein útsending frá 
opnunarleik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

21.15 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltan-
um skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrif-
in á einum stað.

22.15 Veitt með vinum Flottur þáttur 
þar sem veitt verður í Blöndu og allir helstu 
leyndardómar þessarar skemmtilegu ár skoð-
aðir.

22.45 Valur - FH Útsending frá leik í 
Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

00.35 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 - Wigan Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Arsenal - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

18.45 PL Classic Matches: Liverpool - 
Newcastle, 1998 

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

21.00 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

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

22.30 Football Rivalries 

23.25 Burnley - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (12:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (12:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

17.45 Dr. Phil  

18.30 Game Tíví  (15:17) (e)

19.00 The Real Housewives of Or-
ange County - NÝTT  (1:12) Raunveru-
leikasería þar sem fylgst er með lífi fimm 
húsmæðra í einu ríkasta bæjarfélagi Banda-
ríkjanna. 

19.45 King of Queens  (7:24) (e)

20.10 Melrose Place  (14:18) Glæný og 
spennandi þáttaröð um ungt fólk sem býr í 
sömu byggingu í Los Angeles. 

20.55 One Tree Hill  (19:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. 

21.40 CSI  (11:23) Ung kona er myrt á 
hóteli í Las Vegas og vinkona hennar finnst 
myrt annars staðar í borginni. Á sama tíma 
rannsakar Ray dauðsfall ungs drengs og 
telur sig vera búinn að finna nýtt fórnarlamb 
raðmorðingja sem hann kallar „Dr. Jekyll“.

22.30 Heroes  (9:19) Claire reynir að 
komast að því hver réðst á Gretchen og 
Annie. Peter notar nýjan hæfileika til að 
hjálpa Emmu á meðan Sylar heldur áfram 
að herja á Matt.

23.15 Jay Leno 

00.00 Californication  (7:12) (e)

00.35 Law & Order: UK  (1:13) (e)

01.25 Battlestar Galactica  (22:22)

02.05 King of Queens  (7:24) (e)

02.25 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 

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:12) 

10.50 Hæðin (8:9)

11.45 Falcon Crest (14:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Like Mike 

15.05 ET Weekend 

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

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (22:25) 

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 (1:24) 

19.45 How I Met Your Mother 
(13:20) Við höldum áfram að kynnast vinun-
um Barney, Ted, Marshall, Lily og Robin og 
um leið komumst við nær sannleikanum um 
hvernig sögumaðurinn Ted kynnist móður 
barnanna sinna og hver hún í raun er.

20.10 American Idol (36:43) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram í American Idol og aðeins 
fimm bestu söngvararnir eru eftir.

20.55 American Idol (37:43) Nú kemur í 
ljós hvaða fjórir keppendur halda áfram.

21.45 Supernatural (10:16) Yfirnáttúru-
legir spennuþættir um bræðurna Sam og 
Dean sem halda áfram að berjast gegn illum 
öflum og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

22.30 That Mitchell and Webb Look 
(3:6) Skemmtilegur grínþáttur uppfullur af 
frábærum sketsum með David Mitchell og 
Robert Webb en þeir slógu í gegn í Peep 
Show.

22.55 Paradise Now 

00.25 Bones (13:22) 

01.10 Curb Your Enthusiasm (2:10) 

01.40 Like Mike 

03.20 Dirty Tricks 

04.00 Hard As Nails 

05.20 How I Met Your Mother (13:20) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

> Mike Myers
 „Lengi vel átti ég von á að 
hæfileika-lögreglan myndi 
handtaka mig fyrir að vera 
loddari. Ég hafði svo gaman 
af því sem ég var að gera að ég 
hélt að það væri ólöglegt.“ 
Myers fer með hlutverk 
gúrúsins Pitka í mynd-
inni  The Love Guru 
sem Stöð 2 Bíó sýnir í 
kvöld kl. 20.00. 

▼

▼

▼

▼

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi. Endur-
sýndur þáttur   

20.30 Golf fyrir alla  Golfþáttur með 
Ólafi Má og Brynjari Geirssyni.

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

21.30 Í nærveru sálar  Dáleiðsla sem 
meðferðartækni. Gestur Kolbrúnar er Hörð-
ur Þorgilsson sálfræðingur. 

Dalahringur er nýr og bragðmildur 
hvítmygluostur. Lögun ostsins gerir það 
að verkum að hann þroskast hraðar en 
aðrir sambærilegir mygluostar á 
markaðnum. Gríptu með þér 
Dalahring í næstu verslun.

Kassi með kassettum varð á vegi mínum í geymslunni minni um 
daginn, eitthvað hafði nú týnst allverulega úr safninu sem einu 
sinni var dágott, blanda af upptökum úr útvarpinu og upptökum af 
plötum vina. Nokkrar forvitnilegar upptökur voru þó þarna, til dæmis 
vinsældarlisti Rásar tvö frá sumrinu 1985 og auðvitað ýmsar 
mixspólur frá níunda og tíunda áratugnum. Þó að 
vel mætti losa dót í geymslunni þá tími ég ekki að 
fleygja þessu, finnst eins og ég verði að geyma 
af þessu dóti – þó ekki nema til að geta sýnt 
þessa fornaldargripi í framtíðinni. Kannski 
sagt sögur af því hversu mikið þurfti að hafa 
fyrir því að ná í tónlist, sitja við útvarpið 
og taka upp lög og vona heitt að kynnar 
myndu spila þau öll án þess að tala inn 
á þær.
Hljómburðurinn á þessum snældum var yfirleitt 

glataður ef ég man rétt og þar fyrir utan var kassettutækið sem ég 
átti ekki upp á marga fiska. Entist samt ótrúlega lengi og virkaði enn 
þegar ég henti því fyrir ekki svo löngu. 
Það er víst ein öruggasta leiðin til að rifja upp góðar (og slæmar ) 
stundir að hlusta á tónlist sem hefur fylgt manni á einhverjum ævi-

skeiðum. Stundum þykir mér miður að hafa ekki haldið því áfram 
að hafa safnað saman uppáhaldslögum. Ég hætti 

þegar ég hætti að hlusta á kassettur.
En ég held að nú þegar ég er orðin 39 
ára verði ég hreinlega að hefja þessa 
eigin dagskrárgerð á nýjan leik, byrja 

aftur að búa til lagalista. Það mun nefni-
lega pottþétt gleðja mig síðar meir að geta 

líka rifjað upp fjórða áratuginn í lífinu við 
undirleik uppáhaldslaganna rétt eins og þann 

annan og þriðja.

VIÐ TÆKIÐ SIGRÍÐUR B. TÓMASDÓTTIR HEFUR EIGIN DAGSKRÁRGERÐ

Gömul lög og góðar minningar
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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

12.10 Allo, ‚Allo! 12.40 My Hero 13.10 My Hero 
13.40 Absolutely Fabulous 14.10 Absolutely 
Fabulous 14.40 Hustle 15.30 The Inspector Lynley 
Mysteries 16.15 EastEnders 16.45 The Weakest 
Link 17.30 Absolutely Fabulous 18.00 Gavin And 
Stacey 18.30 Hotel Babylon 19.20 Mistresses 
20.10 Gavin And Stacey 20.40 Strictly Come 
Dancing 22.10 Robin Hood 22.55 Gavin And 
Stacey 23.25 Hotel Babylon

12.00 Et liv på kanten 13.00 DR Update - nyh-
eder 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 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Søren Ryge præsenterer 18.00 Livets planet 
18.50 Bagom Livets planet 19.00 TV Avisen 19.25 
Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 
21.40 OBS 21.45 Vejrets magt 22.15 Boogie Mix

12.10 Par i hjerter 13.00 NRK nyheter 13.10 Dallas 
14.00 Derrick 15.00 NRK nyheter 15.10 Bygdeliv 
15.40 Oddasat 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Førkveld 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.45 Puls 18.15 Måltidet jeg aldri glemmer 18.45 
Tradisjonshandverk 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Krøniken 20.30 Hitlåtens 
historie 21.00 Kveldsnytt 21.15 Dalziel og Pascoe 
22.55 Nytt på nytt 23.25 Sport Jukeboks 

12.15 När syrenerna blomma 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 Från olika världar 21.50 STCC 22.45 
Jakten på Julia 23.45 Jag köpte en regnskog 

19.30 The Doctors  Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar á ólíkum sviðum veita aðgengilegar og 
gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál. 

20.15 E.R. (19:22) 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.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (18:22) 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 (17:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.20 Twenty Four (15:24) Spennuþáttur 
um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem 
þráir ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé. 

00.05 The Doctors 

00.50 E.R. (19:22) 

01.35 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.

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
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
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Norðan 
við stríð
15.32 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.16 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

Úrslitaslagurinn heldur áfram í 
American Idol og aðeins fimm 
söngvarar eru nú eftir. Keppendur 
þurfa því að leggja enn harðar að 
sér til þess að vinna hylli og atkvæði 
almennings. Í kvöld syngja kepp-
endur lög Sinatra og er það sjálfur 
Harry Connick Jr. sem leiðbeinir 
hinum rísandi stjörnum. Í seinni 
þætti kvöldsins sem verður kl. 20.55 
kemur í ljós hvaða fjórir keppendur 
halda áfram og eiga þar með von 
um að verða næsta söngstjarna 
Bandaríkjanna.

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol
Vicki, Lauri, Jeana og Tammy snúa aftur 
í raunveruleikaseríu þar sem fylgst 
er með lífi húsmæðra í einu ríkasta 
bæjarfélagi Bandaríkjanna. Nú bætist 
við hópinn ljóshærða bomban Tamra 
Barney en Jo De la Rosa úr fyrri seríunni 
er flutt til Los Angeles.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
The Real Housewives of 
Orange County - NÝTT

Skjár einn kl. 19.00

Dagskrá
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT 2. fönn, 6. fæddi, 8. lær-
dómur, 9. hjör, 11. guð, 12. tjón, 14. 
gróðabrall, 16. gjaldmiðill, 17. sauða-
þari, 18. umrót, 20. gelt, 21. mergð.
LÓÐRÉTT 1. íþrótt, 3. ónefndur, 4. 
verkfæri, 5. hljóma, 7. glæpur, 10. 
blóðhlaup, 13. eldsneyti, 15. gróft 
orð, 16. nögl, 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. snjó, 6. ól, 8. nám, 9. löm, 
11. ra, 12. ógagn, 14. brask, 16. kr, 17. 
söl, 18. los, 20. gá, 21. ótal. 
LÓÐRÉTT: 1. póló, 3. nn, 4. járnsög, 
5. óma, 7. lögbrot, 10. mar, 13. gas, 
15. klám, 16. kló, 19. sa. 

„Það er málið að bjóða flotta þjón-
ustu og flotta bíla í dag. Maður 
fær það til baka með meiri vinnu,“ 
segir leigubílstjórinn Jón Pálsson.

Jón fékk afhentan nýjan Land 
Cruiser á Selfossi á föstudag, sem 
er vafalaust einn flottasti leigu-
bíll landsins, enda er grunnverð 
á svona glæsikerru frá 12 millj-
ónum króna. Hann býr í Rangár-
vallasýslu og hefur starfað þar 
sem leigubílstjóri í sex ár. „Þetta 
er sjöundi Land Cruiserinn sem ég 
eignast,“ segir Jón, sem var stadd-
ur í Reykjavík að láta koma fyrir 
verðmæli og setja GPS-tæki í bíl-
inn þegar Fréttablaðið náði í hann. 
„Þetta er Land Cruiser 150. Dýr-
asta týpan, VX – allt í leðri og raf-
magni.“

Jón er harður Land Cruiser 
maður og ók síðast um á 120-týp-
unni. Á vefsíðu Toyota kemur 
fram að jeppinn sé hannaður til 
að takast á við erfiðustu akst-
ursskilyrði með afburðafimi og 
stöðugleika. Eitthvað sem kemur 
sér vel í Rangárvallasýslunni þar 
sem skilyrðin geta verið afar frá-
brugðin þeim sem höfuðborgar-
búar þekkja. 

Jón þarf ekkert að óttast þar 
sem á vefsíðunni kemur enn frem-
ur fram að erfiðustu áskoranir 
verði eins og hversdagslegur akst-
ur með framúrskarandi útbúnaði 
sem veitir stuðning til að kom-
ast yfir hinar erfiðustu hindran-
ir. Hann er því eins og gefur að 
skilja ekki í vafa um að nýi gull-

slegni Cruiserinn sé sá langflott-
asti sem hann hefur nokkurn tíma 
ekið. „Það er engin spurning. Það 
er algjör draumur að keyra hann,“ 
segir Jón. „Ég er alveg sannfærð-
ur um að farþegarnir munu kunna 
að meta hann.“

Hótelgestir í Rangárvallasýslu 
eru duglegir við að nýta þjónustu 
Jóns. „Ég vinn svolítið út frá hót-
elunum þarna, Hótel Hvolsvelli 
og Hótel Rangá,“ segir hann. Jón 
vílar ekki fyrir sér að bregða sér 
í betri fötin, ef svo ber undir. „Ég 
keyri brúðhjón frá Hótel Rangá að 
Skógafossi og Seljalandsfossi. Það 
er mjög vinsælt. Þá bý ég mig upp 
og fer í smóking – er í mínu flott-
asta taui.“ 

 atlifannar@frettabladid.is

JÓN PÁLSSON: FÉKK NÝJAN LAND CRUISER AFHENTAN Á SELFOSSI

Ekur um Rangárvallasýslu 
í flottasta leigubíl landsins

FLOTTUR Í SVEITINNI Jón Pálsson og nýi jeppinn sem hann fékk afhentan á Selfossi á fimmtudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gunnar Ásgeirsson, 23 ára sýningarstjóri í Smára-
bíói, er útvarpstjóri í hjáverkum. Hann hefur komið 
sér upp litlu hljóðveri heima hjá sér í Garðabænum 
þar sem hann sendir út gömul og ný Eurovision-lög á 
Netinu. Gunnar hefur fengið Írisi Hólm í lið með sér 
en hún er með kvöldþátt netstöðvarinnar. Þau hafa 
hins vegar aldrei hist „Nei, við höfum aldrei verið 
formlega kynnt, hún sendir bara út frá hljóðveri 
hljómsveitarinnar sinnar, Bermuda,“ segir Gunnar 
en Íris söng einmitt lagið The One í forkeppni Sjón-
varpsins í ár. Sjálfur hefur Gunnar komið sér upp 
hljóðnema og litlum hljóðblandara en Gunnar býr í 
foreldrahúsum í Garðabænum. 

Gunnar segir þetta allt vera til gamans gert en 
útsending hefst klukkan tólf á hádegi. „Ég hef feng-
ið mjög góð viðbrögð við þessu og fólk er bara ánægt 
með framtakið,“ segir Gunnar sem er sjálfur mikill 
Eurovision-maður eins og gefur að skilja. „Ég hef 
haft gaman af þessari keppni og maður er alltaf 
pæla í því hvernig lög hin löndin eru að senda,“ segir 
Gunnar sem er sæmilega sáttur við íslenska lagið. 
„Mér  finnst lagið of „júróvisjónlegt“. Ef maður 
skoðar lögin sem hafa verið að vinna undanfarin ár 
þá hafa þau ekki verið múlbundin í þeirri formúlu,“ 
segir Gunnar en bætir við að íslenska lagið hafi 

fengið ágætis viðbrögð á Netinu. Sjálfur er hann 
hrifnastur af danska laginu og því sænska. „Það er 
ekki út af því að þau eru frá Norðurlöndunum heldur 
eru lögin sjálf flott.“ Hægt er að hlusta á Eurovision-
útvarpsstöðina á vefslóðinni eurorasin.is.  - fgg

Rekur Eurovision-útvarpsstöð á Netinu

HAFA ALDREI HIST Gunnar Ásgeirsson, útvarpsstjóri Eurorás-
arinnar, hefur aldrei hitt hinn starfsmann stöðvarinnar, Írisi 
Hólm.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ómar kemur með ýmis leikhljóð og 
karaktera sem hann hefur verið að túlka 
í gegnum tíðina,“ segir tónlistarmaður-
inn og leikskólakennarinn Heiðar Örn 
Kristjánsson.

Heiðar, sem er oftast kallaður Heið-
ar í Botnleðju, vinnur nú að plötu með 
hljómsveitinni Pollapönk. Með honum í 
hljómsveitinni eru fleiri þungavigtar-
menn í íslensku rokksenunni; Halli úr 
Botnleðju, Addi bróðir hans og bassa-
leikarinn Guðni Finns.

Eitt lag á plötunni heitir Ómar Ragn-
arsson og Ómar sjálfur leit við í hljóð-
verinu á föstudag og lagði blessun sína 
yfir lagið með viðeigandi hætti. „Hann 
hressir aðeins upp á lagið,“ segir Heið-

ar. „Það er mikið að gera hjá honum og 
hann er fljótur að vinna. Það var bara 
gengið í verkið og það gert mjög vel. 
Þetta er atvinnumaður. Hann negldi 
þetta gjörsamlega.“

Heiðar segir að lagið sé lofsöng-
ur um Ómar og liður í að kynna hann 
fyrir ungu kynslóðinni. „Ómar er einn 
af merkilegri mönnum landsins,“ segir 
hann. „Krakkarnir vita ekkert hver 
hann er, en við ólumst upp með honum 
og hann var mikill sprelligosi þegar 
við vorum ungir. Ómar er fyrsti alvöru 
pollapönkarinn!“

Útgáfufyrirtækið Record Records 
gefur plötuna út sem kallast Meira 
Pollapönk og er væntanleg í lok maí.  - afb

Ómar var fyrsti alvöru pollapönkarinn

Í HLJÓÐVERINU Ómar og Heiðar bregða á leik í hljóðverinu á 
föstudag.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég er að horfa á Breaking Bad. 
Þeir eru öðruvísi en flestir aðrir 
þættir sem er verið að sýna. Mér 
finnst þeir skemmtilega settir 
upp og sýna að hver sem er 
getur orðið glæpamaður og að 
glæpir borga sig raunverulega 
ekki.“

Inga Dungal, súluformþjálfari hjá Xform.

Eurovisionhópurinn 
með Heru Björk 
í broddi fylking-
ar kom fram í 
Smáralind á 
laugardag. 
Tilefnið 
var útgáfa 
plötunnar 
Je Ne Sais 
Quoi sem 
inniheldur 
tíu ný lög með Heru ásamt þremur 
útgáfum af Eurovisionlagi Íslands í 
ár. Löng röð aðdáenda myndaðist 
eftir að Hera tók lagið, en hún 
vílaði ekki fyrir sér að taka á móti 
skaranum og sendi engan heim án 
eiginhandaráritunar.

Netstjörnunni Magga 
Mix er ýmislegt til lista 
lagt. Hann sló fyrst 
í gegn með tónlist 
og matreiðslumynd-

böndum á Netinu og 
eignaðist í kjölfarið 
yfir 26.000 aðdáend-
ur á Facebook-sam-
skiptasíðunni. Nú 
hefur Maggi tekið 
upp á því að vera 

með fræðsluhorn 
fyrir aðdáendur sína, en í því gefur 
hann meðal annars sparnaðarráð, 
sem ættu að koma sér vel á þess-
um síðustu og verstu.

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
dögunum þá eignuðust fótbolta-
kappinn Grétar Rafn Steinsson og 
Manúela Ósk, eiginkona hans, 
dótturina Elmu Rós í enda apríl. 
Grétar er afar rómantískur maður af 
lýsingum Manúelu á bloggi hennar 
að dæma, en stuttu eftir barns-
burðinn tæmdi hann blómabúð 
í nágrenninu og flutti á heimili 
þeirra. Hann var ekki 
hættur því skömmu 
síðar mættu 
útsendarar Chanel 
í heimsókn og 
settu upp verslun 
á heimilinu með 
þau skilaboð að 
Manúela mætti 
velja sér hvað 
sem er.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1  Elite.

 2  Gandí.

 3  Kakali.
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Sigurður undirbýr sig
Til stendur að yfirheyra Sigurð 
Einarsson, fyrrverandi stjórnar-
formann Kaupþings, en það þarf 
varla að taka fram að tveir fyrr-
verandi stjórnendur bankans, þeir 
Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús 
Guðmundsson, sitja nú í gæslu-
varðhaldi. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er Sigurður byrjaður 
að undirbúa sig fyrir fundinn með 

sérstökum saksóknara, 
en hvað felst í þessum 
undirbúningi fylgdi ekki 
sögunni. Hann er reyndar 

staddur erlendis og 
svaraði ekki kalli sak-
sóknara um að flýta 
komu sinni heim.

Jónsi á forsíðunni
Sólóverkefni Jónsa í Sigur Rós 
heldur áfram að vekja athygli víða 
um heim. Kappinn er á forsíðu 
nýjasta tölublaðs tímaritsins 
Paste, en í blaðinu má 
finna ýtarlega umfjöllun 
um gerð Go, fyrstu 
sólóplötu Jónsa. Paste 
er bandarískt tímarit, 
margverðlaunað fyrir 
gæði og hefur komið 
út frá árinu 2002. 
 - afb

1  Manndráp: Hinn grunaði í 
gæsluvarðhald

2  Ríkisstjórn líklega kölluð á 
fund í dag

3  Landstjórinn tók rútuna 
norður

4  Eyjafjallajökull: Framleiðsla 
gosefna fer hægt dvínandi

5  Ríkisstjórnarfundur hafinn

Á vellinum
Einar Skúlason, oddviti Fram-
sóknarflokksins í Reykjavík, hafði 
í nógu að snúast um helgina. 
Hann greindi frá því á Facebook-
síðu sinni að hann hefði fylgst 
með Val tapa fyrir Haukum í 
úrslitaleik N1-deildarinnar í hand-
bolta á laugardag. Þá lét hann sjá 
sig á Þróttarahátíð í Laugardaln-
um áður en hann skellti sér á leik 
Leiknis og Njarðvíkur í Breiðholt-
inu í gær. Nú er stóra spurningin 
sú hvort ekki muni sjást til Einars 

á Vodafone-velli Valsara í 
kvöld og svo á heima-
völlum KR-inga og 
Framara annað kvöld, 
til að gæta jafnræð-
is meðal reykvískra 

íþróttaliða.  - þeb
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