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heilsa

teg. Piccolino
- glæsilegur,
blúndulaus úr mjúku
efni í D,DD,E,F,FF
skálum á kr.
,G
7.680,-
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teg. Piccolino
- fyrir nettari
barminn í
B,C,D,DD skálum
á kr. 7.680,-”

Laugavegi 178

- Sími: 551 2070

Sími 551 3366.
Opið mán.-fös.
10-18,
laugard.
Góð þjónusta 10-14.
- fagleg ráðgjöf.
www.misty.i
s
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Vertu vinur

„Það var erfitt
að losna við
markmiðið
væri að leiða þá tilfinningu að þessi
borg hefði
mig í gildru,“
verið
segir Hildur
um Las Vegas. kokkuð upp af einhverjum
hönnuði

Allt óskaple
ga

Hildi Lillienda
hl skáldi leið
eins og hún
fyrir rúmlega
gengi
áratug.

Hringdu í síma

á

hálftíma áður

og eina

FRÉTTABLAÐIÐ/

STEFÁN

merkilegt

Hressandi sumar

Hugmyndir að heilsusamlegum lífsstíl. SÍÐA 2

Einkennum
haldið niðri

Góð ráð gegn frjókornaofnæmi.
SÍÐA 3

2 SÉRBLÖÐ

AFSLÁTTARDAGAR 18.-25. MAÍ

í Fréttablaðinu

Verslanir:
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Bolholt 4,
Kaupangi
Sími: 555 1212 Sími: 461 1112
Gerðu flotta en ódýra skartgripi brennda í bakarofni
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Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ævisparnaður hjá Kaupþingi
varð að fimm þúsund krónum

Prótíndeila
Arnar Grant og Ívar
Guðmundsson deila við
MS um hver sé söluhæsti
prótíndrykkur landsins.
fólk 30

Stuðlar að frísklegu
útliti
Sif Cosmetics
setur sína
fyrstu snyrtivöru á markað.
tímamót 18

Rokkarinn á miðjunni

Þrýst var á starfsfólk Kaupþings að færa viðbótarlífeyrissparnað sinn í séreignarsjóð bankans. Sjóðurinn fjárfesti einungis í hlutabréfum Kaupþings. Við fall bankans þurrkaðist eign séreignarsjóðsins svo gott sem út.
VIÐSKIPTI Stór hluti starfsfólks gamla

Kaupþings tapaði svo gott sem öllum
viðbótarlífeyrissparnaði sínum sem
það átti í séreignarsjóði Kaupþings
fyrir starfsmenn. Sjóðurinn var í
umsjón Frjálsa lífeyrissjóðsins og
fjárfesti eingöngu í hlutabréfum
bankans. Í lok september 2008 voru
í sjóðnum tveir milljarðar króna.
Þegar skilanefnd á vegum Fjármálaeftirlitsins tók lyklavöldin yfir
í Kaupþingi í annarri viku október
2008 varð viðbótarlífeyrissparnaðurinn að engu.
Yfirstjórn Kaupþings stofnaði
sjóðinn árið 2002 og var starfsfólki
í sjálfsvald sett hvort það lagði fyrir

í sjóðinn. Sjóðsfélagar gátu ekki
losað eignir úr honum fyrr en þeir
komust á aldur. Enginn sérstakur
ávinningur var því með fjárfestingu í honum annar en sá að tvinna
saman hagsmuni starfsfólks og
Kaupþings.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að þegar halla tók undan
fæti á hlutabréfamarkaði árið 2008
hafi stjórnendur bankans hvatt
starfsfólk til að færa viðbótarlífeyrissparnað sinn yfir í séreignarsjóðinn. Undir það síðasta var
þrýstingurinn allnokkur, jafnt frá
stjórnendum sem öðru starfsfólki.
Þeim sem ekki höfðu flutt sparnað

sinn yfir var brigslað um að styðja
ekki við bankann.
Dæmi eru um að starfsmenn
Kaupþings sem hófu störf hjá Búnaðarbankanum fyrir tíu til fimmtán árum og áttu nokkurra milljóna
króna uppsafnaðan viðbótarlífeyrissparnað hjá Lífeyrissjóði bankamanna hafi látið undan þrýstingi
frá samstarfsfólki sínu og flutt
sparnað sinn yfir í séreignarsjóðinn nokkrum dögum fyrir fall
bankans.
Nokkrir fyrrverandi starfsmenn
Kaupþings leituðu ráða hjá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) vegna málsins skömmu

Ásgeir Börkur Ásgeirsson er
leikmaður 2.
umferðar Pepsideildar karla.
íþróttir 26

Ólöf Nordal þingmaður:

Býður sig fram í
varaformanninn
STJÓRNMÁL Ólöf Nordal, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, hefur ákveðið að bjóða sig fram til embættis
varaformanns
Sjálfstæðisflokksins sem
kosið verður
í á landsfundi
flokksins í lok
júní.
„Ég hef fengið mikla hvatningu til þess
ÓLÖF NORDAL
að bjóða mig
fram í embættið,“ segir Ólöf en Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir sagði af sér varaformennsku 17. apríl.
Ólöf segir áhuga sinn á því að
taka þátt í endurreisn samfélagsins hafa átt þátt í framboðinu. Ólöf
hefur setið á þingi frá árinu 2007.
- sbt

veðrið í dag
9

eftir fall bankans og könnuðu hvort
þeir gætu gert kröfu í bú hans. Friðbert Traustason, framkvæmdastjóri
SSF, segir ekki hægt að gera kröfu
um séreignarsparnað.
Séreignarsjóður starfsfólks Kaupþings er enn starfandi en fyrirhugað
er að slíta honum. Samkvæmt upplýsingum frá Arion banka eru nú
9,5 milljónir króna í séreignarsjóði
starfsmanna Kaupþings. Áður en
til slita kemur verður eign sjóðsins
dreift á meðal sjóðsfélaga. Miðað
við að þeir séu jafn margir og í lok
september 2008 fær hver um 5.463
krónur, sem verða fluttar í annan
séreignarsjóð.
jonab@frettabladid.is

14
13

10
9
VÍÐA RIGNING Í dag verða víðast sunnan 3-8 m/s. Víða rigning
í fyrstu, einkum S-lands, en styttir
upp og léttir til NA-til undir kvöld.
Hiti 8-16 stig, mildast NA-lands.

veður 4

Á VETTVANGI Lögreglan var í óða önn við að flytja kannabisplönturnar þrjú hundruð út úr íbúðinni við Tröllakór á tíunda tímanum
í gærkvöldi. Íbúar í hverfinu eru slegnir óhug eftir atburði gærdagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íbúar í Kórahverfi í Kópavogi slegnir óhug eftir blóðugt uppgjör:

Barinn með öxi í höfuðið
LÖGREGLUMÁL „Þeir voru fimm í
annarlegu ástandi, hoppandi og
gargandi með hafnaboltakylfur og
öxi og létu kylfurnar dynja á tveimur mönnum og pallbíl. Annar þeirra
var í mótorhjólagalla með hjálm.
Hann fékk öxina í höfuðið og virtist illa leikinn,“ segir sjónarvottur að blóðugum átökum fyrir utan

Skráðu þig núna á

fjölbýlishús í Tröllakór í Kópavogi
síðdegis í gær.
Lögreglan kom á svæðið skömmu
eftir að öxinni var beitt og voru
mennirnir sjö allir handteknir.
Tveir þeirra voru fluttir á slysadeild, einn með slæman áverka á
höfði.
Talið er að um einhvers konar

uppgjör í fíkniefnaheiminum hafi
verið um að ræða. Um þrjú hundruð
kannabisplöntur fundust í íbúð hjá
einum mannanna sem búsettur er í
Tröllakórnum.
Nær eingöngu fjölskyldufólk býr
í hverfinu. Börn á leik- og grunnskólaaldri urðu vitni að átökunum.
- jab / sjá síðu 8

H-listi er
framboð um
heiðarleika

SPURNING DAGSINS
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Aukin notkun stúlkna og ungra kvenna á lyfi gegn athyglisbresti:

Hættur við tónleika:

Ávísun á rítalín hefur aukist

Elvis Costello
þrýstir á Ísrael

HEILBRIGÐISMÁL Aukning varð á

Brynhildur, er þetta samstarf
í mótun?
„Já, en alls ekki á brothættu stigi.“
Nemendum í mótun, leir og tengdu efni
við Myndlistaskólann í Reykjavík hefur
boðist samstarf við þýsku postulínsverksmiðjuna Kahla. Brynhildur Pálsdóttir
kennir við Myndlistaskólann.

Flóð víða í Evrópu:

Auschwitz lokað vegna flóða
PÓLLAND, AP Flóðin í Evrópu hafa
kostað að minnsta kosti fimm
manns lífið í Póllandi. Í gær
þurfti að loka aðgangi að útrýmingarbúðunum Auschwitz-Birkenau svo hægt verði að verja skjöl
og muni þar.
Flóðin hófust í Mið-Evrópuríkjum í kjölfar mikilla rigninga um
síðustu helgi en hafa nú einnig
borist til Ungverjalands, Slóvakíu
og Tékklands.
Þúsundir manna hafa þurft að
yfirgefa heimili sín, þar af um
tvö þúsund í Póllandi. Rafmagn
hefur farið af á stórum svæðum
og lestarsamgöngur hafa sums
staðar legið niðri.
- gb

ÁRNI PÁLL Menn verða að vera tilbúnir
til að taka hraustlega til í ríkiskerfinu,
segir félagsmálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Niðurskurður í velferðarkerfi:

Rétti tíminn til
að stokka upp
STJÓRNMÁL Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingarinnar í
borgarstjórn Reykjavíkur, segir
óásættanlegt að niðurskurður í
velferðarkerfinu leiði til uppsagna
og hefur komið á framfæri alvarlegum athugasemdum við forystu
ríkisstjórnarinnar og Árna Pál
Árnason félagsmálaráðherra.
„Ef menn eru ekki búnir til að
taka hraustlega til í ríkiskerfinu,
sameina ráðuneyti og stofnanir
og spara yfirstjórn þá eru störf í
hættu,“ segir Árni Páll og leggur
áherslu á að taka þurfi verulega
til og forgangsraða í ríkisrekstrinum. „Þetta er rétti tíminn til að
stokka upp,“ segir hann.
- jab

ávísun á rítalín í marsmánuði síðastliðnum miðað við mánuðina þar
á undan. Hún virðist einkum bundin við stúlkur og ungar konur á
aldrinum tíu til tuttugu ára. Rítalín er einkum gefið við athyglisbresti og hegðunarvandamálum.
Þetta segir Kristján Oddsson,
yfirlæknir hjá Landlæknisembættinu. Þórarinn Tyrfingsson,
yfirlæknir á Vogi, sagði við Fréttablaðið í gær að ávísun á rítalín virðist vera komin úr böndunum. Hann
sagði upplýsingar liggja fyrir um

RÍTALÍN Landlæknisembættið mun fylgj-

ast með þróun á notkun rítalíns.

hversu margir noti rítalín með
öðrum örvandi efnum eða eitt og sér
og sagðist hafa gert landlæknisembættinu viðvart um þessa stöðu.

Kristján segir almennt aukna
notkun á rítalíni hjá konum en einkum þó í ofangreindum aldurshópi.
„Við vitum ekki hver ástæðan er
né hvort þetta er einungis bundið
við marsmánuð. Það verður tíminn
að leiða í ljós,“ segir Kristján. „Það
er of snemmt að segja til um hvort
um er að ræða misnotkun á lyfinu
eða hvort þarna er á ferðinni aukin
þörf.“
Kristján segir engar breytingar
sjáanlegar á ávísunum lækna. Embættið muni fylgjast með þessu máli.

ÍSRAEL, AFP Tónlistarmaðurinn
Elvis Costello hefur aflýst tveimur tónleikum í Ísrael í mótmælaskyni við framferði Ísraela í garð
Palestínumanna. Vísar Costello
til „hótana“ og „niðurlægingartilburða“ Ísraela.
Fleiri tónlistarmenn hafa aflýst
viðburðum í Ísrael af sömu sökum,
þar á meðal Carlos Santana og Gil
Scott-Heron.
Sum samtök sem styðja málstað
Palestínu mælast til þess að fræðimenn og listafólk sniðgangi Ísrael.

- jss

- óká

„Ég vil að allir sjái
mynd af þessu tæki“
Hákon Hákonarson, afi drengsins sem lést eftir slys í leiktæki um helgina, spyr
hvernig standi á því að sala tækja sem geta valdið slíkum skaða sé leyfileg.
Hann stígur fram í minningu drengsins og til að vara fólk við lúmskri hættu.
SLYS „Ég vil ekki ásaka neinn og

vil aðeins stíga fram og segja hug
minn ef það gæti orðið öðrum víti
til varnaðar. Ég vil að það sé birt
mynd af þessu tæki svo foreldrar geti gert ráðstafanir og tekið
þetta niður,“ segir Hákon Hákonarson, afi þriggja ára drengs sem
slasaðist alvarlega á leiksvæði í
Grafarvogi á laugardag og lést á
Barnaspítala Hringsins á mánudagskvöld.
„Ég spyr hvernig stendur á því
að það er hægt að selja tæki sem
veldur skaða sem þessum. Rannsóknarlögreglan segir að tækið sé
löglegt til nota í einkagörðum þar
sem börn leika sér undir eftirliti.
Þetta er auðvitað fásinna. Þegar
keypt eru leiktæki fyrir lítil börn
hlýtur maður að geta gengið að því
vísu að tækið sé barnvænt en ekki
stórhættulegt.“
Hákon segir að enginn hafi
orðið vitni að slysinu á laugardaginn. Atburðarásin hafi verið
hröð og ekki í mannlegu valdi að
grípa inn í. Hann gagnrýnir hart
að kaðlarólur séu enn seldar. „Það
getur ekki verið að ástæðulausu
að flestar rólur eru keðjurólur þar
sem sérstök hlíf kemur í veg fyrir
að hægt sé að búa til snöru eða
lykkju eins og hún sem olli slysinu
á laugardaginn,“ segir Hákon.
Hann segir að leiktækið hafi
verið keypt í BYKO, en það sé
einnig selt í fleiri verslunum um
allt land og hvergi sé varað við því
að rólurnar séu hættulegar.
Leiktækið var sett upp stutt frá
heimili drengsins en hefur verið
tekið niður. „Lögreglan tók niður
tækið að ósk fólksins sem átti
það, en það er annað eins í garði

tina
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– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatnum á www.gottimatinn.is

Plataður í heimahús:

Piltur kærir
nauðgun
LÖGREGLUMÁL Piltur um tvítugt

hefur lagt fram kæru um nauðgun. Samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins kærði maðurinn misneytinguna af hendi sér
eldri karlmanns til lögreglu eftir
helgina.
Fáeinar vikur munu liðnar
frá því að hin meinta nauðgun
átti sér stað. Eftir því sem næst
verður komist bauð karlmaðurinn, sem nú hefur verið kærður,
piltinum í samkvæmi heim
til sín á höfuðborgarsvæðinu.
Þegar þangað var komið var
enginn þar fyrir nema húsráðandi. Áfengi var haft um hönd
og sofnaði pilturinn. Hann vaknaði síðan við að maðurinn var að
misnota hann.
Pilturinn fór nokkru síðar á
neyðarmóttöku fyrir fórnarlömb
kynferðislegs ofbeldis á Landspítalanum og kærði í kjölfarið.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
fer með rannsókn málsins.
- jss

Evrópusambandið borgar:
LEIKTÆKI SÖMU TEGUNDAR Tvær kaðlarólur og rennibraut eru á leiktækinu. Þetta
tæki, sem er nákvæmlega eins, er stutt frá heimili drengsins sem lést. Rólurnar tvær
voru skornar niður eftir slysið á laugardaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það getur ekki verið
að ástæðulausu að
flestar rólur eru keðjurólur
þar sem sérstök hlíf kemur í
veg fyrir að hægt sé að búa
til snöru eða lykkju eins og
hún sem olli slysinu á laugardaginn.
HÁKON HÁKONARSON

hjá öðru fjölbýlishúsi hérna rétt
hjá. Ég er viss um að þessi leiktæki eru í fjölmörgum görðum um
allt land og því vil ég benda fólki á
þá hættu sem af því stafar,“ segir
Hákon.

Herdís Storgaard, forstöðumaður
Forvarnahússins, hefur unnið að
málinu frá upphafi í samstarfi við
rannsóknarlögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur jafnframt verið fulltrúum frá versluninni BYKO til ráðgjafar. Hún
segist ekki geta tjáð sig um málið á
þessu stigi þar sem hún er bundin
trúnaði að ósk lögreglunnar. Hún
vill hins vegar fullvissa alla um
það að faglega hafi verið staðið að
rannsókn málsins og nauðsynlegar ráðstafanir gerðar um leið og
mögulegt er.
Ekki eru unnt að greina frá nafni
drengsins að svo stöddu. Ekki náðist í neinn af forsvarsmönnum
BYKO við vinnslu fréttarinnar.
svavar@frettabladid.is

Fyrsti hluti aðstoðar afhentur
AÞENA, AP Grikkir fengu í gær
fyrsta hluta fjárhagsaðstoðar frá Evrópusambandinu. Alls
voru þeim afhentir 14,5 milljarðar evra. Hluti þeirrar upphæðar, níu milljónir evra, fara til
afborgana lána sem eru á gjalddaga í dag.
Alls munu Grikkir fá 110 milljarða í aðstoð frá Evrópusambandinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Fyrsta greiðslan frá
sjóðnum barst í síðustu viku, 5,5
milljarðar evra.
Skilyrði fyrir lánunum voru
sársaukafullar aðhaldsaðgerðir
í ríkisfjármálum: niðurskurður,
launalækkanir og skattahækkanir. Mikill órói hefur verið í
landinu vegna þessa og oft soðið
upp úr.
- kóp

Evrópusambandsríkin koma sér saman um hert eftirlit með vogunarsjóðum:

Dregið verði úr áhættunni
BRUSSEL, AP Efnahagsráðherrar Evrópusambandsríkjanna samþykktu í gær á fundi sínum í Brussel
reglur um hert eftirlit með vogunarsjóðum og
öðrum áhættufjárfestingum.
Samþykktin þykir sýna eindreginn áhuga
Evrópusambandsríkjanna á því að setja frekari
hömlur á fjármálaviðskipti til að koma í veg fyrir
að áhættuviðskipti leiði af sér efnahagshrun á borð
við það sem varð haustið 2008.
Reglurnar gera framkvæmdastjórum vogunarog fjárfestingasjóða að skrá sig hjá eftirlitsstofnunum og veita upplýsingar um viðskipti sín. Einnig
verður þeim gert að leggja til hliðar fé til að verjast áföllum, með svipuðum hætti og bönkum er
gert að gera.
Einnig verður þeim ekki sjálfkrafa heimilt að
stunda viðskipti utan Evrópusambandsins. Þetta
ákvæði eiga Bandaríkjamenn erfitt með að sætta
sig við, og hefur Timothy Geithner, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, meðal annars sagt hættu
á því að bandarískir sjóðir verði útilokaðir frá
Evrópusambandinu.
Endanleg afgreiðsla nýju reglnanna verður

WOLFGANG SCHÄUBLE Fjármálaráðherra Þýskalands svarar
spurningum fréttamanna að loknum fundinum í Brussel.
NORDICPHOTOS/AFP

þó ekki fyrr en í júlí, en fram að þeim tíma
þurfa aðildarríkin að samræma þær reglur sem
ráðherraráðið samþykkti í gær og sambærilegar
reglur sem Evrópuþingið hefur samþykkt.
- gb

Frábært verð
á sumarvörum!
ÓDÝRT

20%

Vnr. 86332040-9040

Viðarvörn

4.990

KJÖRVARI viðarvörn, margir litir, 4 l.

AFSLÁTTUR

AF GAGNVÖRÐU PALLAEFNI,
GIRÐINGAEININGUM OG GARÐHÚSUM

Vnr. 86363040-550

Pallaolía

Gildir til 24. maí

ÓDÝRT
EXPO · www.expo.is

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

Vnr. 41622116/17

Garðborð

Garðborð með mósaík
borðplötu, þvermál
76 cm, grænt eða svart.

26.990

14.990

Vnr. 41622100

7.990

5.990

KJÖRVARI pallaolía glær, græn, hnota, fura,
rauð fura eða rauðviður, 5 l.

Garðsett

Vnr. 41622115/18

Garðstóll

Garðstóll með
mósaík setu.

ÓDÝRT

Garðhúsgagnasett;
borð, 4 grænir
stólar og sólhlíf.

Vnr. 41622117

Garðborð

Svart garðborð, 150x93 cm,
hæð 74 cm.

39.990
Vnr. 41622113

Garðstóll

Ál garðstóll, stillanlegur, svartur.

14.990

Vnr. 41622106

Sólbekkur

Sólbekkur,
plast/bast, svartur.

9.990

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 18.05.2010

Bandaríkjadalur

130,08

130,7

Sterlingspund

187,89

188,81

Evra

161,55

162,45

Dönsk króna

21,709

21,837

Norsk króna

20,911

21,035

Sænsk króna

16,882

16,98

Japanskt jen

1,4012

1,4094

SDR

191,12

192,26

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,4864
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Utankjörfundaratkvæði:

Fjórir greiddu
atkvæði í Lúx
SVEITARSTJÓRNARMÁL Fjórir

greiddu atkvæði í íslensku sveitarstjórnarkosningunum í utankjörfundaratkvæðagreiðslu sem
fram fór í Lúxemborg í gær. Kjördeild var opin í fjóra tíma, frá
klukkan tíu að morgni til klukkan
tvö eftir hádegi. Önnur tækifæri
gefast ekki til að greiða atkvæði
utan kjörfundar þar ytra.
„Þetta eru auðvitað pínulítil
vonbrigði, en samt eins og við er
að búast,“ segir Roland Frising,
aðalræðismaður Íslands í Lúxemborg sem annaðist atkvæðagreiðsluna. og taka við atkvæðum
á ræðisskrifstofunni við NotreDame-stræti 16 í Lúxemborg.
„Alla jafna kjósa mjög fáir í
sveitarstjórnarkosningum hér
því að til þess að taka þátt í þeim
þarf fólk að vera skráð til heimilis í sveitarfélaginu,“ segir hann.
- óká

Öryggisráð SÞ:

Nýjar refsiaðgerðir á Íran
ÍRAN, AP Bandaríkjamenn lögðu

fram í gær á fundi öryggisráðs
Sameinuðu þjóðanna drög að
nýjum refsiaðgerðum gegn Íran,
sem eiga að vera harðari en fyrri
refsiaðgerðir.
Að sögn Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
höfðu fulltrúar fastaríkjanna
fimm í ráðinu og Þýskalands náð
samkomulagi um aðgerðirnar.
Írönsk stjórnvöld höfðu fyrr
um daginn sagst gera sér vonir
um að Vesturlönd myndu þrátt
fyrir tortryggni sætta sig við
nýjan samning, sem Tyrkland
og Brasilía höfðu milligöngu um,
sem gengur út á að Íranar sendi
auðgað úran til Tyrklands og fái í
staðinn kjarnorkueldsneyti.
- gb

Framsóknarflokkurinn í Reykjavík kynnti stefnuskrá sína í Elliðaárdalnum:

Þrír Hollendingar lausir:

Vilja ókeypis hafragraut og lýsi

Ekki forsenda
fyrir varðhaldi

SVEITARSTJÓRNARMÁL Framsóknar-

flokkurinn vill að frístundakortið
verði hækkað úr 25 þúsund krónum í 40 þúsund krónur á kjörtímabilinu og skólabörn fái ókeypis
hafragraut og lýsi í skólum borgarinnar. Flokkurinn kynnti stefnumál sín í Elliðaárdalnum í gær.
Einar Skúlason, oddviti listans,
segir ekki ástæðu til að hækka
skatta í borginni, né hækka gjaldskrár umfram verðlagsþróun. Forgangsraða verði í þágu barna og
velferðarmála á kjörtímabilinu.
Framsóknarflokkurinn vill
aukna áherslu á mannaflsfrekar

viðhaldsframkvæmdir og atvinnuskapandi verkefni. Einar segir það
geta snúið að því að auka framboð
á afþreyingu í borginni, til dæmis
með því að auka aðgengi að opnum
svæðum og gera þau meira spennandi. Til dæmis mætti breyta Elliðaárdal í ævintýraskóg með frumlegum upplýsingaskiltum, sem
þurfi ekki að kosta mikið.
Einar segir flokkinn einnig
leggja áherslu á íbúalýðræði.
Flokkurinn vilji að fimm prósent
borgarbúa geti krafist umræðu um
tiltekið málefni í borgarstjórn með
undirskriftasöfnun.
- bj

LÖGREGLUMÁL Þremur hollenskum karlmönnum, sem handteknir
voru síðastliðinn laugardag
vegna rannsóknar á fíkniefnamáli, hefur verið sleppt úr haldi
lögreglu. Þar sem krafa hafði
ekki borist erlendis frá um varðhald var ekki talin forsenda til að
halda þeim lengur.
Þremenningarnir eru allir í
áhöfn 1000 brúttólesta gamals
fiskiskips sem kom til hafnar í
Seyðisfirði á laugardag. Gerð var
leit í skipinu en engin fíkniefni
fundust.
- jss

STEFNAN KYNNT Einar Skúlason og Val-

gerður Sveinsdóttir, efstu menn á lista
Framsóknarflokksins í Reykjavík, kynntu
stefnuna í Elliðaárdalnum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýjar bókhaldsreglur blása
út eigið fé sveitarfélaganna
Fulltrúi Sambands sveitarfélaga gagnrýnir nefnd sem vill að sveitarfélög stækki efnahagsreikninga með
því að telja framtíðarleigutekjur af lóðum. Nýju reglurnar juku eigið fé Hafnarfjarðar um 6,6 milljarða.
SVEITARFÉLÖG Gunnlaugur Júlíusson,

sviðstjóri hag- og upplýsingasviðs
Sambands sveitarfélaga, hefur sent
stjórn sambandsins harða gagnrýni
á vinnubrögð reikningsskila- og
upplýsinganefndar sveitarfélaga.
Nefndin ákvað 9. apríl síðastliðinn
að breyta reikningsskilareglum
hvað varðar lóðir og lönd sveitarfélaga.
Samkvæmt
nýrri reglu ber
sveitarfélögum
að færa öll lönd
sín og leigulóðir sem eignir í
efnahagsreikni ngi. Hei mi lt
er að gera það
GUNNLAUGUR
í ársreikningi
JÚLÍUSSON
2009 en skylt í
ársreikningi 2010.
Hafnarfjörður og Mosfellsbær
hafa nýtt sér þessa heimild, sem
reikningsskilanefndin samþykkti
29. apríl og hafa kynnt ársreikninga þar sem aðferðinni er beitt.
Hún eykur eigið fé Hafnarfjarðarbæjar um 6,6 milljarða og leiðir til þess að eiginfjárstaða bæjarins verður jákvæð um rúma fjóra
milljarða.
Gunnlaugur sat hjá þegar nefndin samþykkti álit á málinu og
gagnrýnir málsmeðferð harðlega
í bókun. Vinnubrögðin séu ófagleg og málið of stórt til að afgreiða
umræðulítið og án nægilegs undirbúnings. Það hafi komið á borð
nefndarinnar með óumbeðnu áliti
frá starfsmönnum KPMG og fengið afgreiðslu á næsta fundi.
„Leigutekjur eru ekki fastar í
hendi,“ segir Gunnlaugur Júlíusson. „Það er ekki sanngjarnt að

LÖND OG LÓÐIR Sumar lóðir og lönd borgarinnar stendur aldrei til að selja og þær á því ekki að færa til eignar miðað við ímynd-

að markaðsvirði, segir Gunnlaugur Júlíusson, sviðsstjóri sambands sveitarfélaga. Hann segir að ný reikningsskilaregla dragi úr
trausti á reikningsskilanefnd sveitarfélaga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þær séu notaðar sem grunnur að
eignamati.“ Sumar lóðir sveitarfélaga verði aldrei seldar og eigi
því ekki að eignfæra út frá ímynduðu markaðsverði. „Maður spyr
sig hvert er gangvirði lóða sem á
aldrei að selja?“ segir hann.
Hann birtir með bókun sinni
yfirlit til að sýna að nýja reglan sé
ekki nægilega varfærin og henni

sé hvergi beitt á Norðurlöndum þar
sem áhersla er lögð á að þenja ekki
út efnahagsreikninga sveitarfélaga
út á hæpnum forsendum.
Kristján Jónasson, endurskoðandi hjá KPMG, er formaður nefndarinnar. Hann vildi ekki svara
gagnrýni Gunnlaugs á málsmeðferðina en sagði breytinguna styðjast við þau rök að sveitarfélög eigi

miklar eignir í löndum og lóðum.
Talið hafi verið nauðsynlegt að
þær kæmu fram í efnahagsreikningi á sama tíma og sveitarfélögum
verður skylt að gera ýmsar skuldbindingar sem hafa staðið utan við
efnahagsreikning sýnilegar. Reikningsskil eigna sveitarfélaga verði
endurskoðuð í heild í haust.
peturg@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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Elísabet
Margeirsdóttir
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veðurfréttamaður

HLÝTT NA-LANDS
Það verður áfram
hlýtt um allt land
og í dag gæti hitinn náð 18 stigum
norðaustanlands.
Það dregur úr vætu
þegar líður á kvöldið og á morgun
verður víða skýjað
með köﬂum og
þurrt en dálítil
væta suðaustanlands.
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Hæg breytileg átt.
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FÖSTUDAGUR
Hægviðri.
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Alicante

23°

Basel

15°

Berlín

14°

Billund

17°

Eindhoven

14°

Frankfurt

14°

Friedrichshafen

13°

Gautaborg

17°

Kaupmannahöfn

17°

Las Palmas

22°

London

19°

Mallorca

22°

New York

16°

Orlando

33°

Ósló

22°

París

18°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

15°

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

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

Opið til

18.30 í dag

«þriðjudag til laugardags»

nýtt kortatímabil

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000
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KJÖRKASSINN

Hæstiréttur látinn ákveða hvort handtökuskipun á Sigurð Einarsson sé réttmæt:

Sigurður kærir handtökuskipunina
DÓMSMÁL Sigurður Einarsson,

Hefur gosið í Eyjafjallajökli haft
einhver bein áhrif á þig?
JÁ

34,1%
65,9%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Kæmi til greina að þú hættir
við að ferðast um Suðurland í
sumar vegna eldgossins í Eyjafjallajökli?
Segðu skoðun þína á visir.is

fyrrverandi stjórnarformaður
Kaupþings, hefur kært til Hæstaréttar alþjóðlegu handtökuskipunina sem sérstakur saksóknari
gaf út á hendur honum í síðustu
viku. Þetta staðfesti Gestur Jónsson, lögmaður Sigurðar, í samtali
við Fréttablaðið í gær.
Handtökuskipunin var gefin út
á grundvelli úrskurðar frá héraðsdómi, og það er sá úrskurður
sem kærður er. Málsaðilar höfðu
frest til gærdagsins að skila til
Hæstaréttar gögnum vegna máls-

ins. Búast má við að Hæstiréttur
taki afstöðu til málsins í dag eða
á morgun.
Gestur segir að úrskurður héraðsdóms hafi verið kveðinn upp
fyrir luktum dyrum og að hvorki
hann né Sigurður hafi vitað af
honum fyrr en tveimur dögum
eftir uppkvaðninguna.
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, hefur undanfarnar tvær vikur reynt að fá Sigurð
Einarsson til Íslands í yfirheyrslu
án árangurs. Hann er grunaður
um lögbrot í störfum sínum fyrir

Kaupþing líkt og fleiri fyrrverandi stjórnendur bankans sem
setið hafa í gæsluvarðhaldi hér á
landi og sæta nú farbanni.
Lýst var eftir Sigurði á vef
alþjóðalögreglunnar Interpol í
síðustu viku en lögregluyfirvöld
í Bretlandi hafa ekki orðið við
beiðni um að handtaka hann og
framselja til Íslands.
- sh
EFTIRLÝSTUR Sigurður er eftirlýstur
á vef Interpol. Við það vill hann ekki
sætta sig.

Lífeyrissjóður verslunarmanna:

GRUNDARTANGI Norðurál er stærsti

kaupandi orku frá HS orku.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hugmyndir um hærra verð:

Verð til Norðuráls umsamið
ORKUSALA Orkuverð til Norðuráls

er fast í samningum og því hafa
hugmyndir um hærra orkuverð
ekki áhrif þar á. Þetta segir Ágúst
H. Hafberg, framkvæmdastjóri
viðskiptaþróunar fyrirtækisins.
Ross J. Beatty, forstjóri Magma
Energy, sagði, við tilkynningu
um kaup fyrirtækisins á hlut í HS
orku, að orkuverð til stóriðju væri
of lágt hér á landi. Norðurál er
stærsti kaupandi orku frá fyrirtækinu. Ágúst segir að samningar
um verð hafi verið gerðir til langs
tíma og verði ekki hækkaðir einhliða. Það eigi einnig við um orku
til fyrirhugaðs álvers í Helguvík.
- kóp

Náðist hugsanlega á mynd:

Lögregla skaut
sjö ára stúlku
DETROIT, AP Hugsanlegt er að töku-

maður raunveruleikaþáttar um
glæpi hafi náð því á myndband
þegar sjö ára stúlka í Detroit í
Bandaríkjunum féll fyrir skoti úr
byssu lögreglumanns.
Myndskeiðið gæti varpað ljósi
á það hvort skotið hljóp óvart úr
byssunni eins og lögregla fullyrðir, eða hvort lögregla sé að reyna
að hylma yfir manndráp eins og
lögmaður foreldra stúlkunnar
hefur haldið fram.
Þáttagerðarmennirnir fylgdu
lögregluteymi í húsleit til meints
morðingja og urðu þar vitni að
því þegar stúlkan, Aiyana Jones,
var skotin til bana.
- sh

að sækja
Samfélagsleg ábyrgð Ætlar
bætur til banka
komi í stað arðsemi
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir lífeyrissjóði eiga að sýna samfélagslega ábyrgð í fjárfestingum. Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar, segir hreinskipta umræðu um starfshætti og stefnu lífeyrissjóða mikilvæga.
LÍFEYRISSJÓÐIR Lífeyrissjóðirnir

gegna lykilhlutverki í uppbyggingu
íslensks samfélags, sagði Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra á aðalfundi Landssamtaka lífeyrissjóða í gær. Ráðherra sagði að
sjóðunum bæri til þess siðferðisleg
skylda auk þess sem það væri efnahagslega skynsamlegt fyrir þá.
Ráðherra sagði að vel mætti endurskoða þá arðsemiskröfu sem gerð
væri til lífeyrissjóða. „Á samfélagslegur ávinningur að fá meira vægi,
á að horfa meira til langtíma sjónarmiða og heildarhagsmuna fremur
en að leggja kalt mat á arðsemi fjárfestinga í augnablikinu, það mat er
mannanna verk,“ sagði ráðherra.
Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla
Íslands, benti á að mikilvægt væri
að hreinskiptin umræða um stefnu
lífeyrissjóða, hlutverk og starfshætti færi fram, rétt eins og hvatt
væri til í umfjöllun um lífeyrissjóðina sem finna má í siðferðishluta skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis. Salvör er einn höfunda
þess hluta.
Í skýrslunni hefði komið fram
að stjórnarmenn í lífeyrissjóðum voru beittir þrýstingi af fyrirtækjum, benti Salvör á, og rifjaði
upp það sem haft er eftir Gunnari
Páli Pálssyni, þáverandi formanni
VR, að Bónus-feðgar, Jón Ásgeir
Jóhannesson og Jóhannes Jónsson,
hafi beitt hann þrýstingi til að selja
hlutabréf VR í Icelandair í krafti
þess hversu margir starfsmenn
Bónuss voru í VR.
Salvör sagði í framhaldinu mjög
mikilvægt að standa vörð um sjálfstæði lífeyrissjóðanna. Byggja
þyrfti upp traust í samfélaginu og

TELJA LÍFEYRISSJÓÐI GEGNA MIKILVÆGU HLUTVERKI Salvör Nordal og Steingrímur J.
Sigfússon voru ræðumenn á aðalfundi Landssamtaka lífeyrissjóða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rannsóknarnefnd um lífeyrissjóði
Rannsóknarnefnd sem skoða á fjárfestingar og starfshætti lífeyrissjóða í
aðdraganda bankahrunsins verður sett á laggirnar af stjórn Landssamtaka
lífeyrissjóða. Þetta kom fram í máli Arnars Sigurmundssonar, stjórnarformanns Landssamtakanna, á aðalfundi þess í gær. Tryggja verði að vandað
verði til verka og niðurstöðurnar hafnar yfir allan vafa. Því verði nefndin
skipuð óháðum sérfræðingum og er stefnt að því að hún skili verki sínu 1.
nóvember 2010.
Í ræðu Arnars á fundinum kom fram að tortryggni hafi gætt í garð lífeyrissjóðanna. Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis hafi verið gott innlegg inn í
umfjöllun um sjóðina en ítarlegrar rannsóknar sé þörf.

lífeyrissjóðir væru í lykilstöðu til
að leiða sáttaferli í samfélaginu.
Steingrímur J. sagði í umræðum
í kjölfar erindanna að lífeyrissjóðir mættu gjarnan setja sér siðareglur í fjárfestingum, neita til
dæmis að fjárfesta í fyrirtækjum
sem veittu háa bónusa. Hann sagði

olíusjóðinn norska góða fyrirmynd
í þeim efnum.
Salvör ræddi einnig um olíusjóðinn, sem hefur þá stefnu að
fjárfesta ekki í Noregi og sagði
að ef til vill væri það stefna sem
lífeyrissjóðirnir ættu að hafa.
sigridur@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Stjórn Lífeyrissjóðs
verslunarmanna (LV) ætlar að
láta á það reyna fyrir dómstólum
hvort hægt verður að sækja
bætur til bankanna vegna taps
sjóðsins, sem stjórnarmenn
vilja rekja til blekkinga bankanna. Þær hafi einkum birst í
markaðsmisnotkun í hlutabréfaviðskiptum.
Þetta kom meðal annars fram í
máli Helga Magnússonar, stjórnarformanns sjóðsins, á ársfundi
hans í fyrrakvöld. Máli sínu til
stuðnings vísaði hann í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis þar
sem segir að flest bendi til þess
að íslenskir bankar hafi stundað markaðsmisnotkun í hlutabréfa- og gjaldeyrisviðskiptum,
sem leiddi meðal annars til þess
að krónan féll, en á því tapaði
lífeyrissjóðurinn gríðarlega.
Á árunum 2008 og 2009 þurfti
sjóðurinn að afskrifa um 50 milljarða króna og skerða lífeyrisréttindi um tíu prósent.
- gs

Fölsunarmál á Ísafirði:

Unglingspiltar
fölsuðu seðilinn
LÖGREGLUMÁL Tveir ósakhæfir
unglingspiltar úr grunnskólanum
á Ísafirði hafa viðurkennt að hafa
falsað fimm þúsund króna peningaseðil og notað hann í verslun
í bænum. Þeir viðurkenndu falsið
í yfirheyrslu að viðstöddum foreldrum sínum og barnaverndaryfirvöldum.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, vill ekki veita
upplýsingar um það hvernig
piltarnir fóru að því að falsa
seðilinn. „Ef við förum að segja
hvernig þeir gerðu það þá fara
allir krakkar að fikta með þetta
því þetta er svo sáraeinfalt,“
segir hann. „En þetta leit nokkuð
vel út hjá þeim.“
- sh
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Vekjum
Reykjavík!
KJÓSUM MEIRI KRAFT
OG ÖRUGGA ATVINNU

Börn horfðu upp á
blóðug hópslagsmál
Sjö voru handteknir eftir blóðugt uppgjör í fjölskylduvænu hverfi í Kórunum
í Kópavogi. Sjónarvottar hafa lengi grunað einn hinna handteknu um vörslu
ólöglegra efna. Miður að svona geti gerst í barnmörgu hverfi, segja íbúar.
LÖGREGLUMÁL Sjö voru handteknir eftir hópslagsmál í Kórahverfi í Kópavogi síðdegis í gær.
Tveir mannanna voru fluttir
með sjúkrabíl á slysadeild vegna
áverka sem þeir hlutu í slagsmálunum. Annar mannanna var fluttur í fangageymslur eftir skoðun en
hinn var lagður inn vegna slæmra
höfuðáverka.
Eftir því sem næst verður komist hófust deilurnar í Hafnarfirði
en enduðu í blóðugum átökum
fyrir utan fjögurra hæða fjölbýlishús við Tröllakór. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglu virðist
sem um einhvers konar uppgjör
við einn íbúa í fjölbýlishúsinu
hafi verið að ræða, líklega vegna
skulda. Vopnum var beitt í átökunum, meðal annars hafnaboltakylfu og öxi.
„Þeir voru fimm í annarlegu
ástandi, hoppandi og gargandi
með hafnaboltakylfur og öxi og
létu kylfurnar dynja á tveimur
mönnum og pallbíl. Annar þeirra
var í mótorhjólagalla með hjálm.
Hann fékk öxina í höfuðið og virtist illa leikinn,“ sagði einn sjónarvotta í samtali við Fréttablaðið.
Mennirnir eru allir íslenskir,
á þrítugs- fertugs- og fimmtugsaldri, og hafa samkvæmt heimildum Fréttablaðsins allir komið
við sögu lögreglu áður. Sex
þeirra var haldið í fangaklefa í

Auglýsingasími

Kynntu þér markvissa aðgerðaráætlun
gegn atvinnuleysinu á xsreykjavik.is

HANDTÖKUR Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi fjóra bíla til að yfirbuga menn-

ina. Tveir þeirra voru fluttir á slysadeild og þurfti að leggja annan þeirra inn vegna
slæmra höfuðáverka.

Þeir voru fimm í
annarlegu ástandi,
hoppandi og gargandi með
hafnaboltakylfur og öxi og
létu kylfurnar dynja á tveimur
mönnum og pallbíl.
nótt og til stóð að yfirheyra þá í
morgunsárið.
Fjórir lögreglubílar voru sendir á vettvang átakanna í gær og
tveir sjúkrabílar.
Að loknum handtökunum var
gerð húsleit í íbúðinni og fundust
þar á þriðja hundrað kannabisplantna í ræktun.
Nær eingöngu fjölskyldufólk
býr í hverfinu og varð íbúum þess

mjög brugðið í gær. Einn sjónarvotta sagðist í samtali við Fréttablaðið hafa talið einn þeirra sem
stóð í átökunum vera látinn. Hann
hafi legið á grúfu á götunni.
Bæði börn á leikskóla- og
grunnskólaaldri urðu vitni að
átökunum.
Íbúar í nærliggjandi húsum
segja mikinn umgang hafa verið
við íbúðina þar sem kannabisplönturnar fundust. Fólk hafi
komið þar kvölds og morgna,
jafnt á virkum dögum sem um
helgar. Að sögn sjónarvotta,
líktist það helst vaxtaræktartröllum og passa engan veginn
inn í samfélagið þar. Íbúa hafi
grunað að þar væri ekki allt með
felldu.
- sh, jab

Allt sem þú þarft…

Ný kynslóð af liðvernd

NÝTT
Gel

Perlur

Plástur

Regenovex hentar öllum sem leita

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

að bættri heilsu í liðum en kjósa náttúlegar
lausnir fram yﬁr lyf m.a. vegna mögulegra
aukaverkana þeirra.

Kennarar vilja að lægstu laun hækki:

Einstök samsetning Regenovex

Hýalúrónsýra

Viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika
Hýalúrónsýra er lykilefni í brjóski og í liðvökvanum
í liðamótum. Hýalúrónsýra er talin auka virkni
liðvökvans sem virkar smyrjandi og höggdeyfandi á
liðina. Með aldrinum gengur á þessar birgðir og með
því að taka inn Regenovex endurhlöðum við þessar
birgðir líkamans.

Bionovex olía

Hefur bólgueyðandi eiginleika
Þegar magn og gæði liðvökvans sem umlykur liðina er ekki
nægjanlegt geta beinin í liðnum farið að nuddast saman,
mynda bólgur og valda sársauka. Bionovex olían er unnin úr
grænkræklingi og er því náttúruleg. Bionovex olían inniheldur
einstaka omega 3 olíu sem ﬁnnst aðeins í þessari tegund
grænkræklings og hefur sýnt bólgueyðandi eiginleika.

Almennt um liðverki
Vandamál í liðum skapast með áreynslu á liðina sem
með tímanum geta skemmt liði og/eða brjósk og valdið
óþægindum og sársauka.
YKUH\ƁQJ¡D°YHLWD
unað ekki sársauka

Hýalúrónsýra er meginefni í liðvökvanum sem umlykur
beinin og brjóskið og höggverndar beinin í liðnum.
Hýalúrónsýran virkar sem smurning og höggdeyﬁr á liðina
og bætir liðleikan.
Þegar við eldumst framleiðir líkaminn minna magn af
Hýalúrónsýru sem leiðir til þess að magn liðvökvans fer
minnkandi og er í kjölfarið ekki eins áhrifaríkur í að hlífa
liðum við minniháttar höggum og
áreynslu sem leiðir til þess að ﬂísast getur úr beinunum.

Fæst í apótekum

SKÓLAR Í stöðugleikasáttmálanum var samið um að taxtalaun yfir 210.000 krónum á
mánuði yrðu ekkert hækkuð fyrr en eftir 1. nóvember. Ríkið hefur engu að síður gert
samninga við eigin starfsmenn um hækkanir upp að 310.000 krónum.

Kynntu þér málið á regenovex.is
og fáðu sent frítt sýnishorn

Kennaradeilur hjá
ríkissáttasemjara
SKÓLAR Stéttarfélög grunnskóla-

kennara, leikskólakennara og
tónlistarkennara í grunnskólum sveitarfélaganna hafa vísað
ti l r í k issát tasemja ra dei lu
sinni við launanefnd sveitarfélaga um efndir á ákvæðum
stöðugleikasáttmálans.
Ólafur Loftsson, formaður Félags
grunnskólakennara, segir að við
gerð stöðugleikasáttmálans hafi
kennarar fallist á að félagsmenn
fengju nánast engar kjarabætur fram til nóvember á þessu ári;
samið hafi verið um að eingöngu
taxtar undir 210.000 krónur yrðu
hækkaðir. Allir taxtar kennara eru
yfir þeim mörkum.
Staðan breyttist hins vegar,
segir Ólafur, þegar ríkið sjálft
samdi við sína starfsmenn, þar á
meðal framhaldsskólakennara, um
hækkanir á töxtum upp að 310.000
krónum. Með því hafi forsendum
verið kippt undan samkomulagi
kennara við sveitarfélögin enda
sé nokkur fjöldi kennara undir
310.000 króna föstum mánaðar-

launum. Þeir verði ekki látnir sitja
eftir.
Kennarar í leikskólum og tónlistarskólum hafa einnig vísað sínum
samningum til ríkissáttasemjara
af sömu ástæðum.
Marta Dögg Sigurðardóttir, formaður Félags leikskólakennara,
segir að um helmingur félagsmanna sé á töxtum sem eru undir
310.000 króna mörkunum. Þessi
hópur fái því ekkert nema leiðrétting verði gerð. Leikskólakennarar telja að það mundi kosta
sveitarfélögin innan við 1 prósent
í aukinn launakostnað að tryggja
þeim sömu hækkanir og aðrir
aðilar stöðugleikasáttmálans hafa
fengið.
Inga Rún Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri launanefndar sveitarfélaga, segir að sveitarfélögin
hafi lagt áherslu á að fylgja stöðugleikasáttmálanum í samningum
við sína starfsmenn. Því sé málið
nú á borði ríkissáttasemjara.
Næsti fundur er boðaður á föstudag.
- pg

3 ltr.
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Frábær
á skjólgirðingar og
viðarklæðningar

5 ltr.

7.99.49959

Jotun pallaolía 3 ltr.

Vinsælasta

Vinsælasta
pallaolían á Íslandi.

Gori 44+ 5 ltr.
Hálfgagnsæ viðarvörn, frábær
á allar viðarklæðningar og
skjólgirðingar.

pallaolía

7049123-33-37

á Íslandi

7042520-30

SUMARHÁTÍÐ
BRJÁLUÐ TILBOÐ Í HÚSASMIÐJUNNI

15%

9
2.39.99
95

AF ÖLLUM
GARÐHÚSGÖGNUM

0
9
9
.
9
2
Rafmagnssláttuvél
B&D
35 ltr. safnara, 1200 W.
Miðlæg hæðarstilling.
34 sm sláttubreidd
5085134

Rafmagnsorf,
IKRA
250W, 24cm
sláttubreidd
5086608

20%

20% 15%
AF ÖLLUM
BÚSÁHÖLDUM

40%

AF ÖLLUM
ÚTIVISTARFATNAÐI

AF ÖLLUM
REIÐHJÓLUM

1.25.55999

AF ÖLLUM HiPoint
GREINA- OG
HEKKKLIPPUM

Hekkklippur
HiPoint

Greinaklippur
HiPoint 55 sm

Greinaklippur
HiPoint

5084664

5084669

5084663

MEIRI ÞJÓNUSTA Í HÚSASMIÐJUNNI
Timburmiðstöð Grafarholti opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi, opið til 21:00 alla daga
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

1.11.83999

1.24.33999
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Ársfundur
LSR og LH
2010

Ársfundur LSR og LH verður haldinn miðvikudaginn 26. maí
nk. á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, kl. 15:00.
Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum og launagreiðendum.
Dagskrá
t
Skýrslur stjórna
t
Tryggingafræðilegar úttektir
t
Fjárfestingarstefna
t
Ársreikningar 2009
t
Skuldbindingar launagreiðenda
t
Breytingar á samþykktum
t
Önnur mál
Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum og launagreiðendum.

Bankastræti 7

t

Sími: 510 6100

t

lsr@lsr.is

t

www.lsr.is

Hringdu í síma

Engir tveir flokkar geta myndað meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar samkvæmt
skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Listi fólksins ríflega tvöfaldar fylgi
sitt frá kosningum en stuðningur við Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu hrynur.
KÖNNUN Þrjá flokka þarf til að

mynda meirihluta í sveitarstjórnarkosningunum á Akureyri, samkvæmt niðurstöðu skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2.
Engir tveir flokkar fá nógu mikið
fylgi til að mynda saman meirihluta.
Meirihlutasamstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar getur
ekki haldið óbreytt áfram eftir
kosningar, miðað við niðurstöður
könnunarinnar. Samkvæmt henni
fengju flokkarnir samanlagt fjóra
bæjarfulltrúa af ellefu, en eru
samtals með sjö bæjarfulltrúa í
dag.
L -listinn, Listi fólksins, er
stærsti stjórnmálaflokkurinn
á Akureyri samkvæmt könnuninni. Flokkurinn fengi 24,5 prósent atkvæða og þrjá bæjarfulltrúa verði niðurstöður kosninga í
samræmi við könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2, sem gerð var á
mánudagskvöld.
Listi fólksins ríflega tvöfaldar
fylgi sitt frá síðustu sveitarstjórnarkosningum árið 2006,
þegar flokkurinn fékk 9,6 prósent
atkvæða og einn bæjarfulltrúa.
Alls sögðust 18,6 prósent þeirra
sem afstöðu tóku myndu styðja
Vinstri græn yrði gengið til kosninga nú. Það er aukning frá því í
síðustu kosningum, þegar flokkurinn fékk 15,9 prósent atkvæða.
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Flestir styðja Lista
fólksins á Akureyri

STYRMIR KYNNIR BÓK SÍNA
HRUNADANS OG HORFIÐ FÉ!

Styrmir Gunnarsson kynnir metsölubók sína Hrunadans og horfið fé – Skýrslan
á 160 síðum í Eymundsson, Skólavörðustíg, í dag kl. 17. Þetta er heildstæð
dar Alþingi
úttekt á Skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis sem nú skekur samfélagið auk þess
g jafnvel deilur!
sem horft er fram á veginn. Bók sem vekur miklar umræður – og

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

AKUREYRI
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Kosningar

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga
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SAMKVÆMT KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 17. MAÍ

Aukningin nær þó ekki að skila
flokknum fleiri bæjarfulltrúum, og fengju Vinstri græn tvo
bæjarfulltrúa áfram samkvæmt
könnuninni.
Sjálfstæðisflokkurinn tapar
gríðarmiklu fylgi frá síðustu kosningum samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn mælist nú með stuðning 16,4
prósenta kjósenda, en fékk 31,2
prósent í síðustu kosningum.
Munurinn er 14,8 prósentustig.
Flokkurinn fengi tvo bæjarfulltrúa yrðu þetta niðurstöður kosninga, en er með fjóra í dag.
Stuðningur við Samfylkinguna á
Akureyri hefur minnkað verulega
frá kosningunum 2006. Flokkurinn mælist nú með stuðning 15,7
prósenta bæjarbúa, en hlaut 23,1
prósent atkvæða í kosningunum.
Fylgistapið er 7,4 prósentustig.
Samfylkingin fengi samkvæmt
könnuninni tvo borgarfulltrúa,
en er með þrjá í dag.
Bæjarlistinn, nýtt framboð
með fólki tengdu bæði Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum, nýtur
stuðnings 13,4 prósenta kjósenda
samkvæmt könnuninni. Flokk-

urinn fengi samkvæmt því einn
bæjarfulltrúa.
Heldur dregur úr stuðningi við
Framsóknarflokkinn samkvæmt
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar
2. Alls segjast 11,4 prósent myndu
kjósa flokkinn ef kosið yrði nú,
en 15,0 prósent studdu flokkinn
í síðustu kosningum. Þrátt fyrir
fylgistap myndi flokkurinn samkvæmt þessu halda sínum eina
bæjarfulltrúa.
Hringt var í 800 manns mánudaginn 17. maí. Þátttakendur
voru valdir með slembiúrtaki
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega
eftir aldri. Spurt var: Hvaða lista
myndir þú kjósa ef gengið yrði til
sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef
ekki fékkst svar var spurt: Hvaða
flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var
að lokum spurt: Er líklegra að þú
myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn
eða einhvern annan flokk?
Alls tóku 55,0 prósent afstöðu
til spurningarinnar. Stór hluti
kjósenda hefur því enn ekki gert
upp hug sinn eða vill ekki gefa
upp skoðun.
brjann@frettabladid.is

Meirihlutaflokkar fá slæma útreið segir sérfræðingur:

ALLIR
VELKOMNIR
– LÉTTAR
VEITINGAR!

Óánægjufylgið
fer til Lista fólksins

DY N A M O R E Y K J AV Í K

KÖNNUN Listi fólksins mun

Bræðraborgarstíg 9

í meirihlutasamstarfi og sé
vinna stórsigur í komandi
einn af svokölluðum hrunsveitarstjórnarkosningum
flokkum. Í öðru lagi geti
umtalsverður stuðningur
verði niðurstöður kosninga
við Bæjarlistann, sem sé
í takt við skoðanakönnun
Fréttablaðsins og Stöðvar
að hluta til nokkurs konar
2, segir Grétar Þór Eyþórsklofningsframboð, komið
son, prófessor í stjórnað miklu leyti frá fólki sem
málafræði við Háskólann
ella myndi kjósa Sjálfstæðá Akureyri.
isflokkinn.
„Mér þykir líklegt að vel- GRÉTAR ÞÓR
Í þriðja lagi hafi viðEYÞÓRSSON
brögð Sigrúnar Bjarkar
gengni Lista fólksins megi
rekja til óánægju fólks með stjórnJakobsdóttur, oddvita Sjálfstæðismálin og þróunar landsmála,“ segir
flokksins á Akureyri, við fréttum
Grétar.
af kaupmála hennar og eiginmanns
Listi fólksins bauð fyrst fram árið
hennar eflaust kostað flokkinn
2002 og fékk tvo bæjarfulltrúa, og
stuðning einhverra kjósenda.
Samfylkingin tapar einnig fylgi,
fékk einn í síðustu kosningum. Samkvæmt könnuninni fengi flokkurog segir Grétar að það megi einkinn þrjá bæjarfulltrúa yrði gengum tengja því að flokkurinn hefur
ið til kosninga núna. Grétar tengir
verið í meirihlutasamstarfi, og er
þennan árangur ekki síst alþýðlegri
að auki einn af svokölluðum hrunásjónu listans. Kjósendur telji sig sjá
flokkum.
eitthvað sem sé ótengt hruninu.
Slæmur árangur Framsóknarflokksins vekur einnig athygli,
Sjálfstæðisflokkurinn bíður skipsegir Grétar. Flokkurinn fékk 24
brot samkvæmt könnuninni og tapar
prósenta fylgi í kosningum 2002,
helmingi fylgi síns, segir Grétar. Erfitt er að benda á nákvæmog 15 prósent í kosningunum 2006.
lega hvað veldur fylgishruninu, en
Grétar segir að almennt hafi menn
þrennt kemur einkum til greina að
spáð flokknum betri árangri en í
mati Grétars.
síðustu kosningum, en það virðist
ekki ætla að ganga eftir.
Í fyrsta lagi hafi flokkurinn verið
- bj
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Starfsfólk vill aftur til vinnu:

Verkfall Carlsberg blásið af

909 79841

MOVERA
g
rafmagnsflugnaspaði

DANMÖRK Starfsfólk bruggverksmiðja Carlsberg í Danmörku
hefur hafið störf á ný eftir að hafa
verið í verkfalli frá 4. maí.
Verkfallið var blásið af á fundi
starfsmanna í gær. „Það var yfirgnæfandi vilji til að hefja aftur
störf og láta reyna á samstarfsvilja
stjórnenda,“ er haft eftir aðaltrúnaðarmanni starfsmanna.
Bruggverksmiðjan kemur til
með að keyra út vörur jafnskjótt
og auðið er til þess að danskar
verslanir geti sem fyrst boðið upp
á Carlsberg og Tuborg.
- óká

1.990 kr.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9
N
HANDSALAÐ Guðmundur Örn Gunnarsson, forstjóri VÍS, og Hilmar Snorrason,
skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna,
handsöluðu samkomulagið í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VÍS styrkir Slysavarnaskóla:

Vill efla öryggi
áhafna skipa
SJÁVARÚTVEGUR Tryggingarfélagið
VÍS hefur samið við Slysavarnaskóla sjómanna um samstarf um
bætta öryggismenningu um borð
í íslenskum fiskiskipum. Samningurinn er til þriggja ára.
Gera á áhættumat um borð í
skipum og skrá skipulega slys
og atvik þar sem legið hefur við
slysum, að því er fram kemur í
tilkynningu.
Þar er vitnað í skýrslu
rannsóknarnefndar sjóslysa
vegna ársins 2009. Í fyrra var
Tryggingastofnun ríkisins tilkynnt um 238 slys á sjómönnum,
þar af tvö banaslys. Aðeins 57 af
þessum slysum voru tilkynnt til
rannsóknanefndarinnar.
- bj

Kínverskir auðmenn dæmdir:

14 ára dóm fyrir innherjasvik
BEIJING, AP Huang Guangyu, sem

eitt sinn var ríkasti maður Kína,
hefur verið dæmdur í fjórtán ára
fangelsi fyrir innherjaviðskipti
og fleiri afbrot. Hann byggði upp
stærstu raftækjaverslanakeðju
landsins, Gome Electronics. Árið
2008 voru eignir hans metnar á
6,3 milljarða dala.
Nokkrir þekktir kínverskir
auðmenn hafa verið dæmdir til
langrar refsivistar undanfarið
vegna spillingar og auðgunarbrota. Skattsvik eru sögð
útbreidd í Kína. Náin tengsl hafa
verið þar milli viðskiptajöfra og
ýmissa stjórnmálamanna.
- pg

Taldir ógna þjóðaröryggi:

Verður ekki vísað frá Bretlandi
LONDON, AP Dómstóll í Bretlandi

hefur úrskurðað að Abid Naseer
og Ahmed Faraz Khan verði ekki
vísað frá Bretlandi til heimalands
síns Pakistans. Þar bíði þeirra
pyntingar.
Tekur dómstóllinn þar með
undir úrskurð áfrýjunardómstóls
innflytjendamála. Þeir Naseer og
Kahn námu við breska háskóla en
voru handteknir í apríl 2009 og
sagðir ógna þjóðaröryggi. Dómstóllinn nú tekur undir það. Þeim
verður hins vegar ekki vísað úr
landi, en innanríkisráðherra Bretlands, Jacqui Smith, sagði að öllum
meðulum yrði beitt til að koma í
veg fyrir að mennirnir tækju þátt í
hryðjuverkastarfsemi.
- kóp

BYRJAÐU FERÐINA
Á GÓÐU VERÐI
A891 85060677
0677

909 16620
0

DVD ferðaspilari
ari

MOVERA
A
tjaldhamar
mar

MOVERA
álstóll

m/krækju, úr plasti
plast
pl
a i

Leonardo, blár

1.990 kr.

14.900
1
.900 kr.

Verð áður 27.900 kr.
Verð nú

22.900 kr.

909 28403

909 77560
909 14362

MOVERA
vatnsbrúsi m/krana

MOVERA
skjólveggur

12 ltr., upphengjanlegur

3.990 kr.

2.490 kr.

909 72024
024

MOVERA
dæla

909 82100
0

909 28408

12V, 14 ltr./mín.,
0,5 bar, fyrir tank

MOVERA
A
garframlengingaregill
spegill

MOVERA
klappstóll

2.900 kr.

11.995
5 kr
kr.
r.

3.990 kr.

909 78360

909 28409

MOVERA
þjófavörn
f. tengivagn

blár

909 36763

MOVERA
borð

kúla

MOVERA
glasahaldari

samanbrjótanlegt
fyrir klappstól

4.935 kr.

2.998 kr.

3.990 kr.

909 33560
0

MOVERA
borð

909 78131
31

MOVERA
A
pa
trappa

909 21010

grá, 50x34sm
m

MOVERA
A
ri
hitari

4 stillanlegir fætur

1.990 kr.
r.

17.900 kr.
r.

15.900 kr.

909 79841

909 15530
530

MOVERA
nefhjól

MOVERA
ERA
eygja
farangursteygja

MOVERA
RA
rð
borð

gegnheilt gúmmí

40sm með krókum,
m, 2 stk

samabrjótanlegt
egt
æð
stillanleg hæð

5.900 kr.

655 kr.

11.900 kr.

909 22923
923

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000
N1 verslanir: Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, Ísafirði,
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Grindavík, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

Meira í leiðinni
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Mikil endurnýjun er fyrirsjáanleg í bæjarstjórn Akureyrar að loknum kosningum

Atvinnumál í forgrunni
Atvinnumálin eru aðalmálið
í kosningabaráttunni á
Akureyri. Sex listar eru í
framboði. Mikil endurnýjun
er fyrirsjáanleg í bæjarstjórninni.
Oddvitar allra framboða á Akureyri leggja ríka áherslu á atvinnumál í kosningabaráttunni. Talsvert
atvinnuleysi er í bænum, meira
en sex hundruð eru án vinnu og á
þriðja hundrað er í hlutastörfum.
Samtöl við frambjóðendur leiða í
ljós að þeir hafa ekki fullmótaðar
hugmyndir um hvernig bregðast
beri við vandanum en flestir vilja
efna til víðtæks samstarfs bæjarins og atvinnulífsins. Víst má telja
að bæjarbúar hermi allar yfirlýsingar um þessi efni upp á þá er ná
kjöri.
Skipulag miðbæjarins hefur
verið í opinberu ferli síðustu

mánuði og stendur um það mikill styrr. Talsverð andstaða er við
hugmyndir um síki og virðast þær
vera á góðri leið með að fjara út.
Þeir sem ekki lýsa við þær beinni
andstöðu hafa á stefnuskrá að gefa
bæjarbúum færi á að kjósa um
þær.
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin mynduðu meirihluta að
loknum síðustu kosningum. Í þeim
fengu sjálfstæðismenn fjóra fulltrúa, Samfylkingin þrjá, VG tvo
og Framsókn og Listi fólksins einn
mann hvor. Kristján Þór Júlíusson,
Sjálfstæðisflokki, lét af starfi bæjarstjóra í framhaldi þess að hann
var kjörinn á þing 2007. Við starfinu tók Sigrún Björk Jakobsdóttir og gegndi því þar til fyrir ári
þegar Hermann Jón Tómasson,
Samfylkingunni, tók við. Samdist
meirihlutaflokkunum um þá tilhögun við upphaf kjörtímabilsins.
Ljóst er að mikil endurnýjun
verður í bæjarstjórninni eftir

komandi kosningar enda margir
nýliðar í fararbroddi.
Talsverð spenna ríkir um gengi
framboðs Sigurðar Guðmundssonar en hann reyndi fyrir sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.
Viðmælendum á Akureyri bar
saman um að kosningabaráttan
væri með rólegra móti. Allt annað
væri upp á teningnum en var 2006
þegar framboðin höfðu úr talsvert meiri peningum að spila en
nú. Gætti líka vonbrigða með að
svæðisútvarp Ríkisútvarpsins
heyrði sögunni til en það var öflugur vettvangur fyrir bæjarpólitískar umræður.
Ekki varð þess vart að umleitanir um meirihlutasamstarf hefðu
þegar farið fram bak við tjöldin.

Björn Þór
Sigbjörnsson
bjorn@frettabladid.is

Vel staðið að velferðarmálunum og fjármálin standa vel
„Við byggjum okkar málflutning á tveimur
meginatriðum: velferðarmálum í víðum skilningi og atvinnumálum,“ segir Hermann Jón
Tómasson, bæjarstjóri og oddviti Samfylkingarinnar. „Hér er þónokkuð atvinnuleysi núna en
við teljum að það séu talsverð sóknarfæri og
viljum vinna með atvinnulífinu að því að sækja
þau.“
Hermann segir meirihlutann hafa staðið vel
að velferðarmálum á síðastliðnu kjörtímabili
og að önnur sveitarfélög horfi til árangurs
bæjarins í þeim efnum. Áfram þurfi að halda á
sömu braut, meðal annars þurfi að samþætta
betur skóla- og tómstundastarf barna. Þá segir hann

mikilvægt að koma á fót vettvangi þar sem
fólk geti nálgast allar upplýsingar um þjónustu
bæjarins og helst ríkisins líka á einum stað.
Hermann segir fjármál Akureyrar standa
nokkuð vel. „Okkur tókst að snúa áætlun upp
á eins milljarðs króna tap upp í afgang upp á
milljarð króna.“ Þar hafi nokkrir þættir hjálpast
að, meðal annars sala á hlut Norðurorku í
Þeistareykjum. Aðhaldsaðgerðir hafi líkað
skilað talsverðu.
Um skipulagsmálin í miðbænum segir Hermann að taka beri tillit til þeirra athugasemda
sem borist hafa og í stað síkis sé rétt að búa til
svæði af öðru tagi sem verði bæjarbúum til hagsbóta.

Brýnt að taka á atvinnumálunum

AUKIN FÆRNI
STERKARI STAÐA

MEISTARANÁM
Í VIÐSKIPTAFRÆÐI
Kynntu þér námið með því að bóka viðtal
við verkefnastjóra meistaranáms dagana
18.- 21. maí.
rMBA – hrafnhildur@hr.is
rAlþjóðaviðskipti – sonja@hr.is
rFjármál fyrirtækja – thorabe@hr.is
rFjárfestingarstjórnun – thorabe@hr.is
rReikningshald og endurskoðun – thorabe@hr.is
rStjórnun rekstrarbókhalds – thorabe@hr.is
Háskólinn í Reykjavík er framsækinn rannsóknarháskóli sem
býður nemendum persónulegt, kraftmikið og alþjóðlegt
starfsumhverfi. HR hefur skapað sér sérstöðu sem háskóli
atvinnulífsins og er jafnframt stærsti tækni- og
viðskiptaháskóli Íslands.
UMSÓKNARFRESTUR
ER TIL 31. MAÍ

www.hr.is

„Við leggjum mikla áherslu á atvinnu- og velferðarmál,“ segir Guðmundur Baldvin Guðmundsson,
oddviti Framsóknarflokksins. „Það er mjög brýnt að
gera eitthvað í atvinnumálunum enda atvinnuleysið stórt vandamál sem bregðast þarf við af fullum
krafti.“ Guðmundur segir flokk sinn jafnframt ætla
að standa vörð um velferðina, miklu máli skipti að
ekki verði skorið meira niður en þegar hafi verið
gert.
„Svo skerum við okkur frá öðrum, allavega hinum
fjórflokkunum, að því leyti að við viljum ráða faglegan bæjarstjóra. Allt bendir til að hér þurfi tveir eða
þrír flokkar að mynda meirihluta eftir kosningar og
við teljum mjög mikilvægt að bæjarstjórinn verði ráðinn faglegri ráðningu.“
Guðmundur telur að fjárhagsáætlanir bæjarins verði að vera mun raunhæfari en raun hefur verið á undanfarin ár, mikilvægt sé að nákvæmar
kostnaðaráætlanir liggi fyrir áður en ráðist sé í framkvæmdir. „Við þurfum
að læra af mistökum núverandi meirihluta í þeim efnum. Það er frumskilyrði að vita hvað verkin kosta áður en farið er af stað.“
Guðmundur segir algjörlega óraunhæft að gera síki í miðbænum, það
kosti allt of mikla peninga og hugmyndin sé í anda liðinnar tíðar.
Leggur hann jafnframt ríka áherslu á að framsóknarmenn séu samvinnumenn. „Við viljum vinna með fólki.“

Meirihlutinn gleymdi atvinnumálunum
„Okkar helsti útgangspunktur er að breyta forgangsröðinn í bænum. Við göngum út frá því að
hagsmunir Akureyrar komi fyrst en hjá öðrum hafa
hagsmunir flokka komið fyrst og svo hagsmunir
bæjarins,“ segir Geir Kristinn Aðalsteinsson, oddviti
Lista fólksins.
„Atvinnumálin eru fyrirferðamikil enda hefur sá
málaflokkur gjörsamlega gleymst hjá meirihlutanum.
Það er sorglegt að þeir skuli vakna fyrst núna þegar
kemur að kosningum. Við heyrum í fyrirtækjunum
að yfirvöld hafi ekki haft nokkurn áhuga á málinu.
Það er mikilvægt að brúa það gil sem hefur verið
milli atvinnulífsins og bæjaryfirvalda.“ Geir segir
vilja breyta skipan mála í bæjarkerfinu og virkja alla
hlutaðeigandi til atvinnuuppbyggingar.
Um velferðarmálin segir Geir ljóst að bæjarfélagið þurfi að standa
betur við bakið á fólki. „Fólk hefur orðið út undan og þurft að bera meiri
byrðar.“
Fjármálin segir hann í ágætu lagi, miðað við önnur sveitarfélög.
„Meirihlutinn má eiga það. En við höfum áhyggjur af framtíðinni þegar til
dæmis þarf að reka menningarhús fyrir 300 milljónir á ári.“

Skipulagsmálin í
tómri upplausn
„Atvinnumálin eru í algjörum
forgrunni,“ segir Sigurður Guðmundsson, oddviti Bæjarlistans.
„Akureyri á að geta verið leiðandi
sveitarfélag í að komast út úr
hremmingunum, ytra
og innra
umhverfi
á að vinna
með okkur í
því. Sóknarfærin liggja
í atvinnusköpuninni.“
Sigurður
segir mikilvægt að nýta
allt tiltækt
fjármagn til atvinnuuppbyggingar,
þannig fáist aðrir að borðinu.
Mikilvægt sé einnig að ríkið komi
að málum.
Tryggja þarf velferðina að mati
Sigurðar og þá grunnþjónustu
sem bærinn veitir íbúunum.
„Þessi málaflokkur á undir högg
að sækja og til að geta staðið
undir honum þarf að fjölga
störfum.“
Sigurður hefur þungar áhyggjur
af skuldsetningu Akureyrarbæjar,
mikilvægt sé að auka tekjurnar
til þess að standa undir henni.
„Skuldirnar hafa aukist úr sextán
milljörðum í 24 milljarða og það
er meira en við ráðum við með
þær tekjur sem við höfum í dag.“
Skipulagsmálin hafa verið í
„tómri upplausn allt kjörtímabilið“ að mati Sigurðar. „Hvert
slysið hefur rekið annað. Þar ber
miðbæjarskipulagið hæst og ég
berst af hörku gegn þessari síkishugmynd og of miklu byggingamagni. Skipulagsmálin verða að
vera í föstum skorðum svo menn
geti ekki vaðið áfram af hentugleika.“
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Kringlukaststilboð
á Ecco skóm
Vloud

Urban

Black Lexi

Light Black Mask

1746300101

4271401001

Áður: 13.995
Verð nú:

Stærðir: 36 - 42

Stærðir: 41 - 47

9.776

Áður: 16.995
Verð nú:

11.896

SÉÐ YFIR BÆINN Þjónusta

við ferðamenn er ein af
meginstoðum Akureyrar.

Life

Victoria

White/Light Silver

Black Goat Leather

4486354869

7649100101

Atvinnumál og framkvæmdir helstu mál
„Atvinnumálin og að koma af stað framkvæmdum eru okkar helstu mál,“ segir Sigrún
Björk Jakobsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna.
„Nýverið var undirritaður samningur um hjúkrunarheimili fyrir aldraða sem mun skapa áttatíu ársverk og nýjustu atburðir sýna mikilvægi
þess að ráðast í stækkun flugstöðvarinnar og
flughlaðs. Það er mikilvægt að koma einhverju
af stað sem skapar störf.“
Sigrún segir bæinn byggja á sjávarútvegi,
matvælaframleiðslu, sjúkrahúsinu og háskólanum og mikilvægt sé að verja þær öflugu stoðir.

„Við búum við mjög gott velferðarkerfi
en verðum að hafa gott atvinnuástand til
að standa undir velferðarþjónustunni,“ segir
Sigrún.
Fjármálastöðuna segir hún góða, bærinn hafi
verið rekinn með góðum hagnaði á síðasta ári.
Að sögn Sigrúnar hafa verið settar fram
hugmyndir um að kosið verði almennri
íbúakosningu um síkið í miðbænum. Margar
athugasemdir hafi verið gerðar við miðbæjarskipulagið og mikilvægt sé að taka tillit til
þeirra og hafa ferlið opið og lýðræðislegt.

Stærðir: 36 - 41

Áður: 16.995
Verð nú:

11.896

Stærðir: 22 - 32

SÍMI: 553 8050

Fjármálin líta illa út

VIÐ LOKUM SKÍFUNNI LAUGAVEGI!

40% AFSLÁTTUR
AF ÖLLU!

Ertu með ofnæmi?
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„Stóra málið eru atvinnumálin,“ segir Andrea Hjálmsdóttir, oddviti VG. „Eins og á landinu öllu horfum við
upp á mikið atvinnuleysi og þurfum að leita leiða
til að bregðast við því. Við leggjum áherslu á að
komið verði á fót samráðsvettvangi bæjaryfirvalda
og atvinnulífsins því bærinn sjálfur býr ekki til störf
heldur getur hann skapað umhverfi sem leiðir til
fjölgunar starfa.“ Efla þurfi vettvang fyrir einyrkja til
að koma af stað litlum rekstri og huga að málefnum
atvinnuleitenda.
Andrea segir mikilvægt að standa vörð um skólana
og heilbrigðisþjónustuna í bænum, forgangsraða verði
mjög vel í niðurskurðaraðgerðum og leggja áherslu
á að gæta að velferð fólksins. Nauðsynlegt sé að horfa á þau mál til lengri
tíma, ekki bara eitt kjörtímabil fram í tímann.
Andrea er ekki sátt við fjármálastjórn núverandi meirihluta. „Fjármálin líta
illa út eftir hagsældarskeiðið og þessa dagana erum við að rýna í þau og
finna leiðir til að spara í stjórnsýslunni. Hún þarf að vera faglegri, um leið
aukum við lýðræðið.“
Hún kveðst andvíg síki í miðbænum, telur hálfgerða móðgun við bæjarbúa að svo mikið sem ræða þau mál þar sem ekki séu til peningar til framkvæmdarinnar. Á hinn bóginn sé gott að til sé að verða heildstætt skipulag
fyrir miðbæinn sem hægt sé að vinna út frá.

Lóritín®

– Kröftugt ofnæmislyf án lyfseðils
Þekkir þú helstu einkenni ofnæmiskvefs?
·
·
·
·

AÐ
ALLT Á T!

SELJAS

Opið alla daga 12 - 18.
Athugið! Gildir aðeins í Skífunni Laugavegi 26
LAUGAVEGUR 26

Kláði í augum og nefi
Síendurteknir hnerrar
Nefrennsli/stíflað nef
Rauð, fljótandi augu

Einkennin geta líkst venjulegu kvefi og margir þjást af „kvefi“ á hverju
sumri áður en þeir átta sig á að um ofnæmiskvef er að ræða.
Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi
ofsakláða af óþekktum toga.

Notkun: Lóritín inniheldur virka efnið lóratadín 10 mg og er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og
langvarandi ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun: Fullorðnir og börn yﬁr 12 ára aldri: 1 taﬂa á dag. Börn 2 - 12 ára:
Með líkamsþyngd meiri en 30 kg: 1 taﬂa (10 mg) á dag. Börn með líkamsþyngd undir 30 kg: 1/2 taﬂa (5 mg) á dag.
Lyﬁð er ekki ætlað börnum yngri en 2 ára. Töﬂuna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti
meðferð hjá sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka
efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta skal varúðar ef Lóritín er geﬁð sjúklingum með mikið skerta
lifrarstarfsemi. Lyﬁð inniheldur laktósa. Langvarandi notkun getur leitt til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna
munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki ráðlögð. Í einstaka tilfellum ﬁnnur fólk fyrir syfju
sem getur haft áhrif á hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en
algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, taugaveiklun og þreyta. Algengustu
aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, höfuðverkur, aukin matarlyst og svefnleysi. Lesið vel
leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Sérlyfjaskrártexti samþykktur í desember 2005.

Áður: 10.995
Verð nú:

7.696
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Niðurskurður til menntamála
kallar á betri nýtingu fjár.

Fækkun háskóla
blasir við

S

ú menntun sem ungu fólki stendur til boða í dag getur skipt
sköpum um það hversu lífvænlegt samfélag verður hér
eftir nokkra áratugi. Það er því lífsspursmál fyrir framtíð
þjóðarinnar að byggja upp og viðhalda góðu menntakerfi.
Niðurskurður til háskólastarfs hlýtur því að vekja ugg.
Það er ekki vandalaust að halda úti öflugu háskólastarfi í litlu
landi, landi sem er svo fámennt að þjóðin öll telur mun færri einstaklinga en standa á bak við meðalháskóla í öðrum löndum.
Sýnt hefur verið fram á að þegar kreppir að sé afar mikilvægt
að viðhalda öflugu menntakerfi.
SKOÐUN
Því ríður á þegar niðurskurður
virðist óhjákvæmilegur að nýta
Steinunn
það fé sem varið er til háskóla
Stefánsdóttir
afar vel.
steinunn@frettabladid.is
Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs
Háskóla Íslands, varar í frétt
Fréttablaðsins í gær við því að
sú staða kunni að koma upp, ef áætlanir um niðurskurð ganga
eftir við óbreytt kerfi, að þjóðin kunni að sitja uppi með sjö veika
háskóla. Að mati Sigurðar er hagræðing með sameiningu eða víðtæku samstarfi borðleggjandi lausn í því árferði sem nú ríkir.
Undir þetta verður að taka. Það blasir við að samfélag sem telur
liðlega 300.000 sálir getur ekki staðið undir rekstri sjö háskóla.
Slíkur rekstur á háskólakerfi var í raun aldrei skynsamlegur og
hefði ekki átt að verða. Það verður að skerpa og einfalda þetta kerfi
án þess að kvika frá gæðakröfum.
Jafnvel þótt vel ári hlýtur spurningarmerki að verða sett við
það að sömu greinarnar séu kenndar í allt að fjórum háskólum,
þar af tveimur sem aðeins einn flugvöllur aðskilur. Samkeppni
til að viðhalda metnaði og gæðum eru meðal raka sem notuð eru
með þessu fyrirkomulagi. Hins vegar er það svo að hér í okkar
litla landi er leikvöllurinn einfaldlega ekki nægilega stór til þess
að sú samkeppni fari fram milli háskóla innanlands. Sömuleiðis
hefur heimurinn allur farið síminnkandi, ekki síst hvað það varðar
að sækja menntun út fyrir landsteinana. Íslenskir háskólar eiga
því eins og kostur er að keppa við erlenda háskóla og eru þeir síst
óverðugri keppinautar.
Það er mikilvægt að leggja verulega rækt við þær greinar sem
byggja sérstaklega á íslenskri náttúru og menningu. Í þeim greinum hlýtur markmiðið alltaf að vera að íslenskur háskóli teljist
meðal þeirra allra bestu. Leggja verður kalt mat á það hvort fækka
eigi háskólum í einn, tvo eða þrjá og sömuleiðis hvort hagkvæmt
sé að hætta kennslu í einhverjum greinum og beina fólki til náms
í þeim í öðrum löndum.
Það er afar alvarlegt mál að standa frammi fyrir því að skera
niður fé til háskóla. Við það verk er mikils um vert að heildarhagsmunir til langs tíma gangi fyrir metnaði og stolti einstaklinga
fyrir hönd síns skóla. Hér verða allir að leggjast saman á árar því
framtíðarmenntun þjóðarinnar er í húfi og þar með velferð og
lífsgæði þjóðarinnar um ókomin ár.

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

Höfum opnað verslun

Svipan

Frekar hertólin

Svipan er róttækur fréttamiðill á Netinu. Þar má finna býsna beitta pistla
og, oft og tíðum, áhugavert viðhorf
á fréttir líðandi stundar. Í einni frétt
þeirra á Svipunni gera þeir úttekt
á símafélögum landsins og
hvetja lesendur til að skipta við
félagið Alterna. Ástæðan er
augljós, útrásarvíkingarnir
eiga í hinum símafyrirtækjunum. Svipan mælir
því í fréttinni, sem svipar
óneitanlega til óbeinnar auglýsingar, með
Alterna, sem er í eigu
fyrirtækisins Worldcell.

Athyglisvert er að skoða
starfsemi þess fyrirtækis
sem, að hluta til, sérhæfir
sig í framleiðslu samskiptatækja fyrir
heri víða um heim.
„Connecting your
command …“ er
slagorð þess og
lesa má setningar
um að fyrirtækið framleiði
„Wireless products
and services for the warfighter!“ Svipan mælir því með
hertólafyrirtækinu.

Er ekkert að marka ráðherra?
Velferðarmál

Guðmundur
Magnússon
formaður
Öryrkjabandalags
Íslands

Mikið úrval vandaðra garðhúsgagna
sem þarfnast lítils viðhalds.
Margar vörur á opnunartilboði!

Opið: Má. - Fö. 12 - 18
Lau. 11 - 15
Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is

kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

að Kauptúni 3 í Garðabæ (gengt IKEA).

Kr. 44.100,- TILBOÐ

Skýrt og skorinort
Mikilvægt er að orða hlutina skýrt
og vera skorinorður. Það veit
læknirinn sem fékk nýverið leyfi
hjá Persónuvernd fyrir aðgangi
að sjúkraskrám vegna rannsóknar
sinnar. Hún ber eftirfarandi heiti:
„Slembiröðuð, tvíblind, fjölsetra
samanburðarrannsókn við
burðarefni og lyfleysu án burðarefnis, til að meta verkun,
þol og öryggi af notkun TDT
067 tvisvar á dag í 48 vikur
hjá einstaklingum með vægan eða
meðalsvæsinn naglsvepp fremst
undir tánöglum.“

Þ

egar ráðist var á öryrkja og aldraða um
mitt ár í fyrra fullyrti félags- og tryggingamálaráðherra að „… það væri betra að
fá skellinn strax heldur en smátt og smátt“.
Það er ekki liðið árið þegar sami ráðherra
kemur í fjölmiðla og lýsir því yfir að nú
standi til að draga enn frekar úr velferðarkerfinu: “… að spara þar um 6% og fækka
störfum“ sem að sjálfsöðu þýðir minni þjónusta við einmitt þá er verst eru settir, þá
sem erfiðast eiga með breytingar, sem eru
viðkvæmastir í þjónustu o.s.frv.!
Árni Páll Árnason. Það er ekki nóg að tala
fjálglega á fundum og lofa bættri þjónustu,
tryggja öllum mannréttindi og heita því að
allir fái að sitja við sama borð, hvað þjónustu varðar. Nú er, svo notaður sé orðaforði
íþróttafréttamanna: rétt að þú takir þér tak
og gyrðir í brók, látir hendur standa fram
úr ermum og raunverulega VERJIR VELFERÐARKERFIÐ!!! Eins og þessi stjórn
lofaði og hefur marg oft stagast á að hún
vilji gera.
Um síðustu helgi var haldið málþing í
þjóðfundarstíl um fátækt á íslandi að frumkvæði European Anti Poverty Network
(EAPN) og félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Um sama leyti kemur út skýrsla
Rauða kross Íslands, „Hvar þrengir að?“,

en þar kennir ýmissa grasa. Þeir hópar sem
verst standa eru: atvinnuleitendur með litla
menntun, barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar með lágar tekjur, innflytjendur sem
tala litla íslensku, öryrkjar sem eru með
börn á framfæri og börn og unglingar sem
skortir tækifæri, t.d. vegna fátæktar, bakgrunns og/eða stöðu forsjáraðila.
Lífeyrisþegar sem aldrei hafa haft mikið
hafa verið skertir markvisst síðan janúar
2009 bæði í almannatryggingakerfinu sem
og hjá lífeyrissjóðunum sem hafa gengið
hvað harðast að láglaunafólki sem vegna
veikinda eða fötlunar á rétt á greiðslum úr
lífeyrissjóðum sem það hefur greitt í allan
sinn vinnutíma. En með „hókus pókus“ reglum hafa lífeyrissjóðirnir komist upp með að
láta almannatryggingakerfið greiða sjóðunum milljarð á ári sem niðurgreiðsla, án þess
að bótaþegar fái það í sinn vasa.
Nei, nú er komið nóg! Fyrir rúmu ári
var svo kölluð búsáhaldabylting, en nú er
komið að hækju- og hjólastólabyltingunni:
„Öryrkjar allra landa sameinist.“ Það er
ófært að ríkisstjórn sem kennir sig við
velferð sjái engin önnur úrræði en ráðast
á þá er erfiðast hafa það fyrir, hvort sem
þeir kallast öryrkjar, atvinnuleitendur eða
láglaunafólk.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Sammála og ósammála
Sveitarstjórnarkosningar
Ármann Kr.
Ólafsson
oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi

Þ

riðjudaginn 17. maí birtust
tvær greinar á skoðanaopnu
Fréttablaðsins. Inntaki annarrar greinarinnar er ég sammála
en hinni greininni er ég ósammála. Steinunn Stefánsdóttir
skrifaði grein undir yfirskriftinni „Vekjum kosningabaráttuna“

sem ég er sammála að þurfi að
gera.
Steinunn segir að sér virðist
sem frambjóðendur í Reykjavík
hafi koðnað niður og talið að best
væri að bregðast við lítilli eftirspurn almennings og háðsglósum Besta flokksins með því að
láta lítið á sér kræla. Ég er ekki
viss um að þetta sé rétt lesið. Þótt
umhverfið sé erfitt þá hafa flest
framboð lagt í metnaðarfulla
vinnu við stefnumál og eru að
kynna þau.
Ég veit að í Reykjavík er sjálfstæðisfólk að bera út stefnumál

sín og banka upp á hjá fólki eins
og í Kópavogi. Við erum stolt af
því að kynna okkar stefnumál
fyrir kjósendum. Hins vegar er
erfitt að fá fjölmiðla til að fjalla
um stefnumál flokkanna. Ég sendi
fréttatilkynningu um stefnumál
sjálfstæðisfólks í Kópavogi á fjölmiðla. Hún fékk enga umfjöllun.
Kastljós ríkissjónvarpsins er að
gera þætti um sveitarstjórnarkosningarnar. Mér og oddvitum annarra lista hér í Kópavogi,
næststærsta sveitarfélagi landsins, voru úthlutaðar 30 sekúndur
til að koma því að hvað væri efst á

baugi í sveitarfélaginu. Er stjórnmálum og almenningi sýnd virðing með þessu? Er RÚV að rækja
sitt hlutverk sem ríkissjónvarp?
Hin greinin var eftir Elfi Logadóttur um fjármál Kópavogs og
landakaup bæjarins sem hún segir
að ekki hafi verið vandað til. Því
er hægt að svara stuttlega. Bærinn varð að kaupa land undir lóðir.
Þeim var úthlutað og fengu færri
en vildu. Eftir hrun efnahagslífsins jukust skuldir að mestu vegna
lóðaskila sem bjargaði fjárhag
margra fjölskyldna en lóðirnar
munu seljast aftur og skuldirnar

lækka. Þær hafa þegar lækkað
um tæpan milljarð frá áramótum
og Samfylkingin metur fjárhag
bæjarsjóðs það sterkan að undir
merkjum „Kópavogsbrúar“ vill
hún að bærinn stofni fyrirtæki og
taki lán til að hjálpa bönkunum að
bjarga hálfkláruðu húsnæði sem
er í eigu þeirra sjálfra. Þessi hugmynd gengur ekki upp. Bankarnir
skiluðu í hagnað á síðasta ári fjórföldum skatttekjum bæjarsjóðs og
þurfa enga hjálp. Það er ekki hlutverk bæjarins að stofna og reka
fyrirtæki til útleigu fasteigna í
samkeppni við einkaaðila.

Dómarar – skilgetin afkvæmi
gerspilltrar stjórnmálastéttar?
Benedikt
Bogason
skipaður héraðsdómari
og dósent við
lagadeild HÍ

Skúli Magnússon
skipaður héraðsdómari
og dósent við
lagadeild HÍ

Í

nýlegri grein lýsir Þorvaldur
Gylfason prófessor íslensku
dómskerfi á þá leið að það sé „skilgetið afkvæmi gerspilltrar stjórnmálastéttar“. Með þessu færir hann
fram túlkun sína á ótilgreindum
skoðanakönnunum um lítið traust
almennings á dómskerfinu. Þótt
dómarar hafi það fyrir sið að svara
ekki gagnrýni sem óhjákvæmilega
fylgir því að skera úr ágreiningi
og kveða upp dóma um sekt eða
sýknu í umdeildum málum, eru
fullyrðingar Þorvaldar svo rangar
að með engu móti er hægt að láta
þeim ósvarað.
Íslenskir dómarar sem hlotið
hafa skipun í embætti eru alls 52
talsins og hafa þeir allir gengið í
gegnum lögákveðið ferli til að öðlast skipun í embætti, í mörgum
tilvikum með mati hæfnisnefndar. Þær embættisveitingar sem
Þorvaldur bendir sérstaklega á

til stuðnings fullyrðingu sinni um
spillingu íslensks dómskerfis eru
þrjár talsins. Þegar frá hafa verið
taldir 5 dómarar sem fengu skipun fyrr í þessum mánuði sitja samkvæmt þessu 44 dómarar undir því
ámæli Þorvaldar að hafa fengið
skipun í embætti í krafti spillingar. Einnig sá dómari sem nýlega
komst að þeirri niðurstöðu að ein
þeirra skipana í dómarastöðu sem
Þorvaldur vísar til hefði verið
ólögmæt!
Íslenskir dómarar eru skipaðir
ævilangt og þurfa því ekki að bera
víur í handhafa framkvæmdarvalds
(eða kjósendur) til þess að hljóta
endurskipun að tilteknum tíma liðnum. Það er og svo að íslenskt dómskerfi nýtur ákveðinnar sérstöðu,
t.d. samanborið við Danmörku og
Noreg, að því leyti að hér á landi
er mun algengara að kveðnir séu
upp dómar um að almenn lög gangi
gegn stjórnarskrá. Slíkar dómsniðurstöður eru tæplega til þess fallnar að auka dómurum og dómskerfinu vinsældir hjá valdhöfum hverju
sinni. Sama á við um mörg mál sem
lúta að athöfnum framkvæmdarvaldsins. Það skyldi þó ekki vera
að neikvæð orðræða í garð dómstóla um árabil úr ýmsum áttum
hafi skilað tilætluðum árangri, þ.e.
að rýja dómstóla trausti í augum
almennings?
Íslenskt réttarkerfi er með þeim
ódýrustu í Evrópu, hvort sem
miðað er við höfðatölu eða lands-

framleiðslu. Flestir eru sennilega
sammála því að launum dómara
og aðbúnaði sé stillt í hóf. Málshraði til þessa hjá dómstólum er
með því sem best gerist, raunar svo góður að nánast er óþekkt
að fyrirtæki og aðrir kosti fé til
gerðardóma. Svo langt sem þekking okkar nær, er spilling með
öllu óþekkt í íslensku dómskerfi,
en sú er hins vegar ekki raunin
víða erlendis. Með þessu er ekki
ætlunin að fullyrða að ekki megi
bæta íslenskt dómskerfi, t.d. varðandi skipun dómara, með upptöku
millidómstigs eða aðbúnaði dómara. Hvað sem því líður er óhætt
að fullyrða að gengið er út frá
heiðarleika íslenskra dómara sem
svo sjálfsögðum hlut að engum
rannsóknum, skoðanakönnunum
eða því um líku er fyrir að fara.
E.t.v. væri þó ástæða til þess að
rannsókn og/eða skoðanakönnun
þar að lútandi færi fram til að fá
þetta staðfest.
Íslenskir dómstólar standa nú
frammi fyrir stórum og vandasömum málum. Það er miður
að við þessar erfiðu aðstæður í
íslensku samfélagi skuli prófessor
við Háskóla Íslands taka sér það
fyrir hendur að drótta að því að
íslenskir dómarar hafi fyrirfram
komist að niðurstöðu í málum sem
þó hafa ekki verið höfðuð og hafa
uppi þá rakalausu fullyrðingu að
dómskerfi hér á landi sé mengað
af spillingu.

Börnin okkar
í borginni
Samfylkingin kynnir metnaðarfulla barnaog skólastefnu sína fyrir borgarbúum
1 9. maí kl. 16:30 Kaffihúsið í Gerðubergi
20. maí kl. 16:30 Bíósalurinn í Austurbæjarskóla
22. maí kl. 10:00 Café Flóru í Laugardal

Allir velkomnir!
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Dómstólar

Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.
Verðbréfaþjónusta Arion banka
er söluaðili sjóða Stefnis.
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki
verðbréfaþjónustu Arion banka
í síma 444 7000, í næsta útibúi
eða á arionbanki.is/sjodir
*Upplýsingar fengnar af www.sjodir.is
fyrir tímabilið 30.04.2005-30.04.2010.

Hafðu samband

 Fjárfestir í þeim eignaflokkum sem ákjósanlegastir eru hverju sinni
– eignastýring í einum sjóði
 Virk stýring í skuldabréfum og hlutabréfum. Áhersla á ríkistryggð
skuldabréf undanfarin misseri
 Fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka enn frekar áhættudreifingu
 Góður kostur í langtímasparnaði og hentar vel í reglulegan sparnað
 13,9% meðalnafnávöxtun síðastliðin 5 ár*
 Lágmarkskaup 10.000 kr. en 5.000 kr. í reglulegum sparnaði

sími !!! $  N_V\[ON[XVV`

Ávöxtunartölur vísa til fortíðar. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur þeirra. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting
rýrnað eða tapast að öllu leyti. Stefnir - Samval er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um
áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
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Íslenska undrið
Sveitarstjórnarkosningar
Bjarni
Karlsson
frambjóðandi
Samfylkingarinnar í
Reykjavík

Í

leiðara Fréttablaðsins mánudaginn 17. maí sl. lýsir Steinunn Stefánsdóttir eftir lífsmörkum stjórnmálaflokka í komandi
sveitarstjórnarkosningum og vill
meira en vel heppnað grín.
Það hefur lengi þótt gáfumerki
í landi okkar að vera bölsýnn og

e.t.v. ekki að ástæðulausu því að
stundum kostar það mikið mannvit að benda á það sem enginn vill
kannast við eða sjá. Í fámennu
samfélagi þar sem allt rekst á
annars horn og hver er öðrum
tengdur reynist gjarnan erfitt að framkalla nauðsynlegar
breytingar og þannig hefur bölsýni og þunglyndi orðið sá kross
sem hinn vitri hefur iðulega mátt
bera. Systir bölsýninnar er hæðnin. Háð er húmor hins þjáða og nú
á þessu vori hefur merkur hópur
listamanna og samfélagsrýna
gengið fram undir merkjum Besta
flokksins og unnið þjóðinni það

gagn að segja sitthvað sem segja
þarf í þeim efnum og eru að gera
heimildarmynd um verk sitt um
leið og þeir vafalítið bjarga geðheilsu margra með tiltæki sínu.
Fáránleika íslensks samfélags
þarf að tjá og furður þess verður að skoða. Í spegli Besta flokksins blasir við þetta sem enginn
vill heyra eða sjá: Hið íslenska
efnahagsundur gat bara orðið til
á Íslandi. Við fóstruðum undrið og veittum því þá viðspyrnu
og vaxtarmöguleika sem raunin
varð. Íslenska undrið varð ekki
einungis vegna einhverra fárra
glæframanna heldur enn fremur
vegna þess að þjóðarsálin ól við
brjóst sér bernskudrauminn um
að sigra heiminn, fá „alls konar“
fyrir ekkert.
Fram undan eru fyrstu lýðræðislegu kosningarnar sem
fram fara í landinu eftir að við
höfum fengið í hendur rannsóknarskýrslu Alþingis og rykið er
farið að setjast svo að við greinum útlínur þess nýja landslags
sem við stöndum í nú þegar undrinu sleppir.
Steinunn bendir á að sveitarstjórnarmál snúast um börn í leikskólum og grunnskólum, velferð

þúsunda einstaklinga auk skipulagsmála, samgangna og fjölda
annarra ófyndinna málaflokka.
Ég leyfi mér að bæta við atvinnumálum og stöðu þeirra fjölmörgu
fjölskyldna þar sem atvinnuleysið
er farið að þrúga og skemma.
Borgarstjórnarflokkur Sam-

markaðslausna en leggjum til að
Borgin sé aflvaki kjarks og breytinga. Í annan stað krefjumst við
þess að öllum börnum sé tryggt
öryggi á meðan efnahagsþrengingarnar ganga yfir og höfum um
það margt að segja undir kjörorði
okkar: Vekjum Reykjavík!

Sá doði sem nú liggur sem skýjahula
yfir pólitískri meðvitund borgarbúa og landsmanna allra verður að
greiðast frá

fylkingarinnar hefur lagt fram
vandaða stefnuskrá sem unnin
er af mikilli faglegri yfirsýn og
alvöru. Þar sameinar krafta sína
félagshyggju- og jafnaðarfólk sem
hefur á að skipa reynslu og þekkingu og bíður nú eftir því að ná
tali af Reykvíkingum svo að unnt
verði að ræðast við um raunveruleikann sem við blasir. Þar setjum
við atvinnumál í öndvegi og höfnum því að leggja árar í bát og bíða

Sá doði sem nú liggur sem
skýjahula yfir pólitískri meðvitund borgarbúa og landsmanna
allra verður að greiðast frá, því
hafi einhvern tímann verið brýnt
að þjóðin nái tali af sjálfri sér þá
er það nú í rústum undursins. Og
hversu fyndið sem allt þetta er þá
höfum við ekki efni á að viðhalda
andrúmi undursins og ganga
hlæjandi að kjörborðinu þann 29.
maí næstkomandi.

Styrkja þarf stjórnsýsluna
Stjórnsýslubrey tingar
Árni Þór
Sigurðsson
þingmaður Vinstri grænna

R

annsóknarskýrsla Alþingis varpar ljósi á
margvíslega veikleika stjórnsýslunnar hér á
landi. Stofnanir eru margar og veikburða og hið
sama má segja um ráðuneytin. Að tilstuðlan ríkisstjórnarinnar var sérstakri nefnd falið að rýna í
rannsóknarskýrsluna og móta tillögur um bætta
stjórnsýslu í kjölfar hrunsins. Í skýrslu nefndarinnar er m.a. á það bent að framkvæmdavaldið búi
við ófullnægjandi aðhald úr stjórnsýslunni, frá
Alþingi, fjölmiðlum og mennta- og vísindastofnunum. Þá er undirstrikað mikilvægi þess að efla hinn
pólitíska þátt innan ráðuneytanna.

Fækkun ráðuneyta
Það er staðreynd að við Íslendingar þurfum nú
að byggja upp samfélag á nýjum grunni og út frá
gjörbreyttum aðstæðum. Þá er brýnt að við séum
órög við að nálgast mál frá nýjum sjónarhornum
og endurmeta afstöðu okkar til mála sem nú blasa
við í allt öðru ljósi en áður var. Í mörgum tilfellum
verðum við að spyrja nýrra spurninga og leita þar
af leiðandi einnig nýrra svara.
Íslenska stjórnsýslan þarf að gangast undir
rækilega endurskoðun. Mörg ráðuneyti hafa hafið
vinnu við að skoða skipulag í sínum ranni, stofnanauppbyggingu o.fl. með það að markmiði að
styrkja stjórnsýsluna, ná fram aukinni hagræðingu og meiri fagmennsku. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er vikið að skipan stjórnarráðsins og stefnt að fækkun ráðuneyta úr tólf í níu á
kjörtímabilinu. Þar er enn fremur gerð grein fyrir
því hvaða ráðuneyti gætu sameinast: 1) sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og iðnaðarráðuneyti í atvinnuvegaráðuneyti, en samhliða stofnað
umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2) heilbrigðisráðuneyti og félagsmála- og tryggingaráðuneyti
sameinist í velferðarráðuneyti, 3) dómsmála- og
mannréttindaráðuneyti og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sameinist í innanríkisráðuneyti.
Baráttumál Vinstri grænna
Eðlilegt er að í kjölfar skýrslu nefndarinnar
verði þessi áform tekin til endurmats, þótt áfram
verði haldið við markmiðið um fækkun ráðuneyta. Vinstri græn hafa lagt ríka áherslu á að efla
umhverfisráðuneytið. Það þýðir að tiltekin verkefni sjávarútvegs- og landbúnaðar- og iðnaðarráðuneytis færu til umhverfisráðuneytis en málefni atvinnuveganna sjálfra yrðu þá sameinuð í
atvinnuvegaráðuneyti. Slík sameining hefur um
langt skeið verið baráttumál Vinstri grænna. Við
myndun núverandi ríkisstjórnar lagði VG einnig
höfuðáherslu á þetta atriði. Í umræðunni hefur
heyrst að ætlunin sé að leggja niður sjávarútvegsog landbúnaðarráðuneytið eða að þetta sé hluti af
aðlögunarferli gagnvart ESB-aðild. Augljóst er
að ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar verður
ekki lagt niður þótt verkaskiptingu milli ráðuneyta
verði breytt eða heiti þeirra. Raunar má allt eins
halda því fram að eitt atvinnuvegaráðuneyti geti
orðið öflugur málsvari þessara mikilvægu grunnatvinnugreina, jafnvel enn sterkara en núverandi

ráðuneyti þessara mála. Að svona sameining sé
hluti af aðlögunarferli gagnvart ESB er órökstutt
eftir því sem ég fæ best séð. Er nóg í því efni að
vísa til þess að Vinstri græn hafa lengi talað fyrir
umhverfis- og auðlindaráðuneyti, sem færi með
auðlindir til lands og sjávar í þeim tilgangi að
tryggja sjálfbæra nýtingu auðlindanna og aldrei
tengt það ESB-aðild eins og nærri má geta.
Stofnun velferðarráðuneytis er skynsamleg,
í heilbrigðis-, félags- og tryggingamálum er um
mörg mjög svo skyld verkefni að ræða, oft með
mikilli skörun en slík sameining gæti skilað margvíslegum árangri, ekki síst með tilliti til þjónustunnar við almenning í landinu.
Hvað stofnun innanríkisráðuneytis varðar, má
benda á að samgönguráðuneyti fer með málefni
siglinga og fjarskipta, flugmál og vegamál og
dómsmálaráðuneyti fer með málefni Landhelgisgæslu, löggæslu, björgunarmála og almannavarna.
Sveitarstjórnar- og byggðamál ásamt dóms- og
mannréttindamálum kæmu þá til viðbótar inn í
nýtt burðugt innanríkisráðuneyti.

Raunar má allt eins
halda því fram að
eitt atvinnuvegaráðuneyti geti orðið
öflugur málsvari þessara mikilvægu
grunnatvinnugreina, jafnvel enn
sterkara en núverandi ráðuneyti þessara mála
Tökum róttæk skref
Samhliða breytingum á stjórnarráðinu þarf að
huga að fleiri þáttum. Með fækkun ráðuneyta og
ráðherra þarf að styrkja hina pólitísku stjórnsýslu.
Það má t.d. gera með því að í sumum ráðuneytum
starfi fleiri en einn ráðherra eins og þekkist vel á
öðrum Norðurlöndum og víðar. Þeir gætu jafnvel
farið með tiltekin málasvið innan ráðuneytisins.
Hagræðingin af þessu fyrirkomulagi er að minnka
yfirbyggingu, ná betri heildarsýn yfir málaflokka
og skyld mál og meiri festu í stjórnsýsluna. Þá
kæmi einnig til álita að fara svipaða leið og
nágrannaþjóðirnar, sem festa ekki fjölda og heiti
ráðuneyta í lög, heldur búa við sveigjanlegt fyrirkomulag sem getur tekið mið af áherslum og tíðaranda hverju sinni.
Engum dylst að ef ráðist verður í svo yfirgripsmikla uppstokkun í stjórnarráðinu sem hér um
ræðir, þarf að undirbúa slíkt vel. Vinna þarf tímasetta áætlun í samvinnu við starfsfólk og vinna
að breiðri pólitískri samstöðu. Allt tekur það tíma
og er mikilvægast að vanda til verka frekar en að
flýta sér um of. En um leið megum við ekki óttast
að taka róttæk skref í þá átt að gera stjórnsýsluna
sterkari, vandaðri og árangursríkari. Í því efni
verðum við fyrst og síðast að hugsa um þjónustuog framkvæmdahlutverk stjórnsýslunnar við
almenning og eftirlitshlutverk hennar í þágu þjóðarhagsmuna á grundvelli þess umboðs sem hún
fær frá löggjafanum.

ATLASKORT í mælikvarðanum 1:100.000 hafa verið gefin út í fallegri
gjafaöskju af Mál og menningu. Landið allt er sýnt á 31 korti sem hefur að
geyma yfir 43 þúsund örnefni. Vegir og slóðar eru GPS-mældir og kortin
sýna fjölda göngu- og reiðleiða.

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

teg. Piccolino - glæsilegur, blúndulaus úr mjúku efni í D,DD,E,F,FF,G
skálum á kr. 7.680,-

STÚDENTASTJARNA

teg. Piccolino - fyrir nettari barminn í
B,C,D,DD skálum á kr. 7.680,-”

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,
laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Vertu vinur

„Það var erfitt að losna við þá tilfinningu að þessi borg hefði verið kokkuð upp af einhverjum hönnuði hálftíma áður og eina
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
markmiðið væri að leiða mig í gildru,“ segir Hildur um Las Vegas.

Allt óskaplega merkilegt
Hildi Lilliendahl skáldi leið eins og hún gengi á gulli en var samt dálítið döpur í ferðalagi til Las Vegas
fyrir rúmlega áratug. Þar sótti hún meðal annars tónleika með Tom Jones á Valentínusardaginn.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

„Ég sat svo nálægt sviðinu að ég
sá hann svitna. Ég sá mjaðmahnykkina og lúmska daðursglottið og staðfasta vissu mannsins
um að hann væri langkynþokkafyllstur,“ segir Hildur Lilliendahl
skáld, þegar hún rifjar upp eftirminnilegt ferðalag til Las Vegas
seint á tíunda áratugnum. Í spilavítaborginni sótti hún meðal annars tónleika með velska hjartaknúsaranum Tom Jones.
Hildur fór til Las Vegas ásamt
þáverandi bandarískum kærasta sínum sem langaði til að
sýna henni þetta „óforbetranlega syndabæli“, eins og Hildur
orðar það. „Það var hitabylgja og
við gistum á Bellagio. Ég var ung
og vitlaus og viðurkenni hér með
að mér þótti þetta allt óskaplega

merkilegt. Mér þótti marmarinn á lúxushótelherberginu mínu
merkilegur, mér þótti ótrúlegt
hvað klósettpappírinn var mjúkur,
mér þótti stórkostlegt að líða allan
daginn eins og ég væri að ganga
á gulli. Að liggja á sundlaugarbakka og láta þjóninn Jennifer
færa mér daiquiri í lange baner.
Að fara í limósínu. Og svo framvegis,“ segir Hildur.
Hún viðurkennir þó að hafa
fundið fyrir dálítilli depurð um
leið. „Það var erfitt að losna við
þá tilfinningu að þessi borg hefði
verið kokkuð upp af einhverjum
hönnuði hálftíma áður og eina
markmiðið væri að leiða mig í
gildru. Það var ekkert mannlegt
við hana, ekkert ekta eða eðlilegt. Trén og grasið litu út fyrir

að vera úr plasti. Mér leið eins
og ég væri í sælgætislandi eða
leikfangalandi,“ segir hún.
Meðan á ferðinni stóð rann Valentínusardagurinn upp og þá þótti
gráupplagt að skella sér á tónleika
með áðurnefndum silkibarka frá
þorpinu Trefforest, nærri Cardiff.
„Ég sá þúsund kerlingar hágráta,
æpa á hann ástarjátningum og
hamingjuóskum um Valentínusardaginn og láta sig dreyma um
að lauma sér úr nærfötunum og
kasta þeim á sviðið. Og síðast en
ekki síst sá ég augu sæta kærastans míns bresta endanlega þegar
hann áttaði sig á því að ég, sem
var ekki orðin átján, kunni hvern
einasta texta utanbókar,“ segir
Hildur Lilliendahl.
kjartan@frettabladid.is

KAFFI

KAFFI er ein algengasta verslunarvara heims, næst á eftir hráolíu. Heimsframleiðsla kaffis var árlega 6,7 milljónir tonna á tímabilinu 1998-2000 en langmesta framleiðslan fer fram í Brasilíu.

Súkkulaði og möndlur
með rjúkandi bollanum
Rjúkandi heitur kaffisopinn bragðast sjaldnast betur en þegar dökkt súkkulaði fylgir með. Einnig er
merkilega gott að gæða sér á hnetum eða möndlum með kaffinu. Best er þó þegar einhverju af þessu
þrennu er blandað saman hvort sem úr verður blaut brownie með hnetum eða stökkt biscotti með
súkkulaði og möndlum til að dýfa í bollann.

BISCOTTI MEÐ DÖKKU SÚKKULAÐI OG MÖNDLUM
2 bollar heilhveiti
2 tsk. hörfræ
1/2 tsk. matasrsódi
1/4 tsk. salt
1/3 bolli sykur
1/3 bolli púðursykur
dökkur
2 eggjahvítur
1 stórt egg
1 1/2 tsk. vanilludropar
2/3 bolli saxað dökkt
súkkulaði
3/4 bolli ósaltar möndlur

Þeytið sykur, eggjahvítur og egg vel saman
í annari skál ásamt
vanilludropum. Blandið
svo eggjahrærunni við
þurrefnin og að lokum
skal blanda súkkulaðinu og möndlunum varlega saman
við.

Hitið ofninn upp í 180
gráður.
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kaﬃvélar

Alsjálfvirkar
HÁGÆÐA kaffivélar.
Ný sending komin.
Verð frá aðeins kr. 69.990

Blandið heilhveiti,
hörfræjum, matarsóda og salti í skál.

Skiptið deiginu í þrennt
og rúllið í lengjur. Raðið
lengjunum á bökunarpappír á plötu og fletjið
niður í 3 cm þykkt.
Bakið í 28 mínútur við
350 gráður.
Takið rúllurnar af
plötunni og kælið í
10 mínútur á grind.
Skerið niður í sneiðar
og bakið sneiðarnar
aftur við 160 gráður í
7 mínútur á hvorri
hlið. Látið kólna
á grind.
heimild: www.
myrecipes.com

BROWNIE MEÐ VALHNETUM
¾ bolli kakó
¾ bolli smjörlíki
2¼ bolli sykur
4 stór egg
1 tsk. vanilludropar
1¼ bolli hveiti
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
1 bolli valhnetur
eða möndlur (má
saxa niður)
Hitið ofninn
í 180 gráður.
Fóðrið ferkantað
form með álpappír
og smyrjið hann.

Bræðið smjörlíkið í potti
og hrærið kakói út í,
hellið í skál og blandið
sykri og vanilludropum
út í. Hrærið eggin út í
eitt í einu,

hrærið hveiti, lyftidufti
og salti saman við og
að endingu er hnetunum blandað varlega
út í.
Hellið deiginu í formið
og jafnið út, bakið í
30 mínútur. Takið út
og kælið áður en
kakan er skorin í
ferninga.
Heimild: www.
blogchef.net

Það er kaffitími núna
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Allt snýst um mynstrið
Pálmar Þór Hlöðversson kaffibarþjónn er Íslandsmeistari í mjólkurlist og keppir því fyrir Íslands hönd í
heimsmeistarakepnni mjólkurlistar í júní. Undirbúningurinn felst í því að laga óteljandi bolla af kaffi.
Pálmar Þór hefur starfað sem
kaffibarþjónn í þrjú ár en strax
á fyrsta ári í starfi hampaði hann
titlinum Íslandsmeistari kaffibarþjóna. Þann titil hefur hann unnið
tvisvar en í ár varð hann Íslandsmeistari í mjólkurlist eða latte-art
eins og það er jafnan nefnt erlendis. Heimsmeistaramótið í mjólkurlist fer fram í London þar sem
jafnframt er keppt í fimm aðalgreinum kaffilistar.
„Þessi grein, mjólkurlistin, er
allt öðruvísi en keppnirnar sem
ég hef áður tekið þátt í. Allt snýst
um yfirborð kaffibollans, skrautmynstrið í mjólkinni. Fyrst þarf að
skila inn ljósmyndum af mynstrunum sem maður ætlar að gera í
keppninni og útkoman þarf svo að
vera nákvæmlega eins og á myndunum,“ segir Pálmar.
Á átta mínútum á Pálmar að
framleiða tvo macchiato, tvo
drykki með frjálsri aðferð og svo
má velja á milli að útbúa annaðhvort tvo cappuccino eða latté. „Ég
skila sem sagt inn mynd af þremur settum drykkja og undirbúningurinn snýst um að negla mynstrin
sem maður ætlar að nota í hvert
sett og svo auðvitað að laga fullt
af kaffi með fullt af mjólk. Aftur
og aftur til að ná mynstrunum fullkomnum. Mynstrin eru svo mikilvæg að allt skraut utan yfirborðsins á bollanum er ekki dæmt og
maður er dreginn niður fyrir að
reyna að skreyta aukalega með
blómi eða dúk.“
Í frjálsu aðferðinni má nota
sósur og prik til að gera mynstrin en annars eru engin hjálpartæki
leyfð. „Ef ég fer umfram átta mínútur er ég dreginn niður þannig
að þetta snýst einnig um að vera
snöggur og svo fagmannlegur.
Þannig er dæmt hversu þjónustulundaður maður er meðan maður
útbýr drykkina.“ juliam@frettabladid.is

Fangaðu
kaffitímann

meðBKIkaffi
Taktu þér kaffitíma núna

Pálmi Þór Hlöðversson, Íslandsmeistari í mjólkurlist, búinn að útbúa blómamynstur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

KALDUR SUMARKOKTEILL
1 dl kaffi
4 dl vatn
30 ml Kahlua-líkjör
smá rjómi, léttþeyttur
tsk. amarettosíróp eða
amaretto
tsk. kaffikorgur

Blandið kaffi og vatni saman
í skál eða krukku og látið
standa í ísskáp í þrjár klukkustundir minnst, helst yfir nótt.
Síið kaffi vel með því að hella
því fyrst yfir gróft sigti og
síðan yfir kaffifilter. Takið þá

30 ml af kaffiþykkninu og 30
ml af Kahlua og hellið saman
í glas. Setjið amarettosírópið
og kaffikorginn út í rjómann
og hrærið vel saman við.
Hellið rjómanum yfir kaffið og
berið fram.

Angan af
kaffi kemur
bragðlaukunum af stað
og ilmurinn
segir til um
ríkt bragðið
af BKI kaffi.
Helltu upp
á gott BKI
kaffi.

Kaffitími er alþjóðlegt fyrirbæri sem
fólk í hverskonar verslun, þjónustu og
iðnaði nýtir sér til að taka stutta
hvíld frá störfum og hlaða rafhlöðurnar.
Talið er að allt frá 1951 hafi kaffitími
verið skráður í kjarasamninga.
Kaffitíminn er í dag nánast heilög
stund, líka utan vinnutíma.
Njóttu lausnar frá amstri hversdagsins
með góðu BKI kaffi. Finndu hvernig þú
hressist með rjúkandi bolla af BKI kaffi. Nýttu
tækifærið. Gefðu þér smá hvíld. Fáðu þér BKI
kaffi. Njóttu kaffiangans, hitans og bragðsins og
taktu svo daginn með trompi.
Það er kominn tími fyrir BKI kaffi.

Ævintýraleg tyrknesk stemning
Kaffibarþjónasamtök Íslands
halda Íslandsmót í ibrik-uppáhellingu í Kaffismiðjunni á
laugardaginn klukkan 20.
„Ibrik eða deigla er áhald sem
notað er í Grikklandi, Tyrklandi
og fleiri löndum til að hella upp á
kaffi,“ útskýrir Sonja Björk Grant,
formaður Kaffibarþjónafélags
Íslands sem stendur fyrir ævintýralegri kaffikeppni á laugardagskvöldið í
Kaffismiðjunni.
„ Þ et t a er í
fyrsta sinn sem
keppt er í ibrik
hér á landi,“
s e g i r S o nj a
og lýsir fyrirSonja Björk Grant
komulaginu.
formaður Kaffibar- „Mynduð verðþjónafélags Íslands. ur ævintýraleg
stemning í anda
1001 nætur. Dómarar sitja á púðum
á gólfinu og keppendur geta verið
tveir saman. Sér þá annar um að
útbúa drykkinn meðan hinn getur
dansað, sungið, farið með ljóð eða
sögu,“ segir hún glaðlega.
Hún er beðin um að lýsa muninum á ibrik-kaffi og venjulegu kaffi.
„Fínmöluðu kaffi, vatni, sykri og
kryddi er blandað saman í deiglu
sem er nokkurs konar skaftpottur. Síðan á að láta sjóða þrisvar
sinnum upp á kaffinu og að lokum
er kaffið drukkið úr pínulitlum

BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

Hellt er upp á tyrkneskt kaffi í íbrík eða deiglu og kaffið drukkið úr smáum bolla.
NORDICPHOTOS/GETTY

bollum,“ segir Sonja og tekur fram
að menn sötri kaffið til að fá ekki
korginn með.
Skráningarfrestur er til föstudagsins 21. maí klukkan 18.

Skráning fer fram á kaffiisland@
gmail.com. Vinninghafinn vinnur
sér inn þátttökurétt á heimsmeistaramótinu í London 25. júní 2010.
- sg

BKI Extra
Snöggristað við háan hita.
Þannig næst fram ríkara
kaffibragð við fyrsta sopa
en léttur og mjúkur keimur
fylgir á eftir.

Kauptu BKI
fyrir kaffitímann

HÁLENDISHANDBÓKIN, ökuleiðir,
gönguleiðir og áfangastaðir á hálendi Íslands er
komin út í þriðja sinn. www.fi.is

KRASSANDI

INNRÉTTINGATILBOÐ

30% afsláttur

ÞAR AÐ AUKI

FRÍ SAMSETNING!
Á VERKSTÆÐI OKKAR

30%

Ísland er meðal
öruggustu staða í
heimi fyrir ferðamenn
að heimsækja, segir á
vefnum tourisim-reviw.
com. Lág glæpatíðni og
lögregla sem ekki ber
vopn eru meðal atriða
sem talin eru landinu
til tekna.

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

friform.is
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www.ferdamalastofa.is
Ein af hinum 25 gönguleiðum er um Öskjuhlíðina að sögn Reynis.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í snertingu við náttúruna
Bók um gönguleiðir á höfuðborgarsvæðinu er komin út. Reynir Ingibjartsson segir að hugsunin að baki
bókinni sé sú að finna gönguleiðir í jaðri þéttbýlisins sem eru samt í náttúrutengdu umhverfi.
„Þetta eru 25 gönguleiðir á þessu
svokallaða höfuðborgarsvæði,“
segir Reynir Ingibjartsson, höfundur bókarinnar 25 gönguleiðir
á höfuðborgarsvæðinu, sem kom
út fyrir skömmu hjá Sölku. „Það
má eiginlega segja að uppistaðan í
bókinni séu gönguferðir fjölskyldunnar. Þegar krakkarnir voru litlir þá fórum við hjónin mikið um
þetta svæði. Þannig kynntist ég
höfuðborgarsvæðinu.“
Rey n i r s eg i r að
ekki þurfi að fara í
löng ferðalög til þess
að upplifa náttúruna.
„Við fórum í gönguferðir, kannski ekki síst til
að láta krakkana komast
í snertingu við hafölduna,
vötn eða skóg til að upplifa náttúruna. Þetta er raunar það sem
allir geta gert,“ útskýrir Reynir

VORDAGAR HJÁ KRÚSKU

Nú býðst þér 2 fyrir 1 alla daga eftir kl. 14 í maí.
Við bjóðum daglega upp á ljúﬀenga grænmetis-,
kjúklinga- og ﬁskrétti til að taka með sér eða njóta á
staðnum. Matseðill okkar er endurnýjaður vikulega
og er aðgengilegur á heimasíðu okkar, www.kruska.is

Opið frá

11-20

VEITINGASTAÐUR - VERSLUN - TAKEAWAY
Suðurlandsbraut 12 - Sími 557 5880 - www.kruska.is
Opið alla virka daga frá 11:00 til 20:00

sem valdi leiðir í kringum höfuðborgarsvæðið sem hann þekkti af
eigin raun.
Reynir segir að fyrsta gönguleiðin í bókinni byrji fyrir utan
álverið í Straumsvík. „Svo er
ströndinni bara fylgt upp í Mosfellsbæ og er leitast við að tengja
leiðirnar við sjó, vatn eða læk.
Síðan er vötnunum fyrir ofan
byggðina frá Hafravatni og suður
að

„Það hefur mikið verið spurt um
aðgengilegt gönguefni fyrir útlendinga,“
segir Reynir en bókin er gefin út bæði á
íslensku og ensku.

Hvaleyrarvatni fyrir ofan Hafnarfjörð fylgt,“ segir Reynir. „Þetta
eru hringleiðir þannig að fólk
gengur aldrei sömu leiðina tvisvar. Ég miðaði við það að göngurnar tækju frá einum og upp í tvo
klukkutíma.“
Bókin er byggð upp þannig að
kort og leiðbeiningar fylgja hverjum göngutúr, ásamt leiðarlýsingu
og umfjöllun um það sem fyrir
augu ber. „Á þessum leiðum rakst
ég víða á útilistaverk, skúlptúra
og minnismerki. Einn þátturinn
er að fólk horfi ekki bara niður
fyrir fæturna á sér heldur að það
horfi til hliðanna og upplifi það
umhverfi sem það fer um.“
Reynir tók flestar myndir bókarinnar. „Þær eru myndir venjulegs göngumanns sem tekur
myndir af því sem hann sér.“
martaf@frettabladid.is

heilsa
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Hressandi sumar

Einkennum
haldið niðri

Hugmyndir að heilsusamlegum lífsstíl. SÍÐA 2

Góð ráð gegn frjókornaofnæmi.
SÍÐA 3

MYND/FINNI

2 ● fréttablaðið ● heilsa
● BYLTINGARKENND HEYRNARTÆKI Um síðustu áramót
komu á markað hérlendis heyrnartæki sem búin eru kringóma hljóðvinnslu sem þykja marka tímamót í heyrnartækjum.
Mikið hefur verið fjallað um það í vísindatímaritum að heilahvelin
gegna ólíkum hlutverkum í heyrninni. Heyrnartækin nýju vinna þannig
að annað tækið greinir hljóð og hitt tækið er á vakt en hér áður fyrr voru
heyrnartækin alltaf að vinna sama hlutverk og gáfu því röng skilaboð
áfram. Tilfinningin fyrir umhverfinu batnar því þegar hljóðheimurinn er
skynjaður á óbjagaðan hátt og tækin gefa því réttari og eðlilegri heyrn
sem fær notendur heyrnartækjanna til að gleyma því frekar að þeir séu
með hjálpartæki.
Heyrnartæki sem þessi fást til dæmis hjá Heyrn en hægt að fá nokkrar
gerðir af tækjunum. Misjafnt er hvernig tæki fólk þarf og fer það eftir því
hvort mikill erill er í kringum það
- jma
dagslega.
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Náttúrulaug Víða um land er hægt að
skella sér í náttúrulaug eða því sem
næst. Volg laug er í Heydal við Mjóafjörð
í Djúpi. Þá er ölkeldulaugin á Snæfellsnesi vinsæl en um er að ræða sundlaug
með náttúrulegu ölkelduvatni við
Lýsuhól 6. Einstaklega gott fyrir húðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjósund Það er bara málið að skella sér út í. Þetta verður kalt fyrstu fimmtán sundtökin, en svo byggir líkaminn upp þol við kuldanum. Eftir sundið er um að gera að
skella sér í heitan pott í góðra vina hópi. Átak – Heilsurækt á Akureyri tekur á móti
sjósundfólki með góðri þjónustu og heitum potti sem er uppi á þaki hússins og er
útsýnið gott yfir Pollinn.

Súkkulaðinudd Laugar Spa bjóða upp á
nýjung í líkamsnuddi þar sem nuddað er
með súkkulaði, salti og ilmkjarnaolíum.
Súkkulaði er ríkt af andoxunarefnum,
örvar blóðrásina og nudd með súkkulaði
ætti að krydda sumarið á skemmtilegan
hátt.
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Sjö hugmyndir að
heilsusamlegu sumri

Ísland hefur upp á margt að bjóða. Yfir sumarið opnast ýmsir möguleikar um land allt sem er um að
gera að nýta sér. Allt frá heitfenginni líkamsrækt yfir í fjölskyldustundir á róló – þá er eitthvað fyrir
alla til að njóta landsins til hins ýtrasta. Hér eru sjö hugmyndir til að prófa í sumar.
- sv
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0ANTAÈU TÅMA
Å R¹ÈGJÎF

● Jurtablanda við
kvefi
Jurtirnar vaxa
um allt land yfir
sumartímann og
eru bragðgóðar í
te og seyði
● Blóðberg
● Vallhumall
● Gleym-mér-ei
● Fjallagrös

Jurtate Náttúra landsins
býður upp á heilsusamlega
og bragðgóða læknismeðferð allt sumarið. Best
er að tína jurtirnar í móum
og heiðum fyrir utan bæi en þær
eru algengar um allt land.

Grænmetismarkaðir Íslenska sumarið býður upp á ótrúlegt
úrval af grænmeti. Gulrætur, klettasalat, spergilkál, rófur, radísur, rauðkál. Möguleikarnir eru margir, meinhollir, skemmtilegir og gefandi. Hægt er að kaupa lífrænt ræktað grænmeti í
flestum stórmörkuðum á landinu en einnig er hægt að kaupa
beint frá býli, meðal annars í Vallanesi á Fljótdalshéraði, Akri á
Selfossi, Auðsholti á Flúðum og Reykjum í Fnjóskadal. Nánari
upplýsingar er að finna á www.beintfrabyli.is.

Hot-Yoga Hægt er að stunda Hot-yoga í
mörgum líkamsræktarstöðvum á landinu, til
dæmis í Hress Hafnarfirði og Sporthúsinu.
Æfingar fara fram í 40° heitum sal þar sem
rakastigið er 40%. Hot-yoga samanstendur
af 26 æfingum, og kemur hita- og rakastigið
í veg fyrir meiðsl og veita dýpri og meiri
liðleika í líkamann.

Að róla sér Vanmetin skemmtun sem fullorðnir fara oft á mis
við. Það hressir, bætir og kætir – og getur orðið að skemmtilegri fjölskyldustund þar sem foreldrar fá að verða börn í smá
tíma. Aðgangseyrir á róluvelli landsins er enginn og þá er að
finna í flestum hverfum.

KJÓSTU MEÐ MENNTUN
● FÁ ÞAU NÁM VIÐ HÆFI? Íslensk sveitarfélög eru 77 talsins, reka 165 grunnskóla og auk
þess eru tíu einkaskólar í landinu. Í sjö grunnskólum eru fleiri en 600 nemendur og þar af eru
fleiri en 700 í einum þeirra. 57 grunnskólar eru með
færri en 100 nemendur og þar af eru 38 með færri
en 50. 42929 nemendur eru í grunnskólum landsins (2009. Þetta er margt fólk - en engir kjósendur.
Í landinu eru 282 leikskólar, 243 eru reknir af sveitarfélögum og 39 af einkaaðilum. Börn í leikskólum eru 18.699 talsins. Þar af eru 1.614 börn skráð
með erlent móðurmál. Þetta er margt fólk – en
engir kjósendur.

„Það er beinlínis skylda yfirvalda jafnt á landsvísu sem á sveitarstjórnarstiginu að leita allra leiða til þess að bjóða sem mest og
best skólastarf með sem hagkvæmustum hætti,“ segir Elna Katrín Jónsdóttir sem hér er með Eiríki Jónssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Börn eiga aðeins eina æsku
Eiríkur Jónsson, formaður KÍ,
og Elna Katrín Jónsdóttir varaformaður hvetja frambjóðendur til sveitarstjórna til að kynna
sér stöðu skóla landsins vel og
verja grunnmenntun af fullri
alvöru.
Efri röð frá vinstri: Stefán Andrésson formaður FS, Eiríkur Jónsson formaður KÍ
og Emil Ragnar Hjartarson formaður FKE. Neðri röð frá vinstri: Aðalheiður Steingrímsdóttir formaður FF, Marta Dögg Sigurðardóttir formaður FL, Sigrún Grendal
formaður FT, Ólafur Loftsson formaður FG, Elna Katrín Jónsdóttir varaformaður
KÍ og Ingibjörg Kristleifsdóttir formaður FSL. Á myndina vantar Kristin Breiðfjörð
Guðmundsson formann SÍ.

Skóli er umbótaafl
Nemendur eru umbótaafl. Þeir eru
samtími okkar og framtíð. Spyrjum þá hvað þeir vilja.
Kennarar eru umbótaafl. Þeir
hafa reynslu, þekkingu og siðvit
til að benda á og vinna að lausnum. Spyrjum þá hvað þeir vita.
Skóli er umbótaafl. Hann er

nauðsynlegur fyrir samfélagið
til að komast upp úr kreppunni.
Spyrjum okkur sjálf: Hvað er
skóli? Hvað er menntun? Hvað vil
ég?
Síðast en ekki síst: Spyrjum
frambjóðendur um menntun og
skólastarf.

Afturábak eða áfram?
Vorið 2008 ákváðum við:
● að hugsa skólastarf, og löggjöf
um það, miklu meira út frá nemandanum og þörfum hans en
áður hafði verið gert.
● að auka fjölbreytni og fjölga valkostum í námi.
● að hvetja alla nemendur af alefli
og með öllum tiltækum ráðum
til að stunda skólanám til að
minnsta kosti átján ára aldurs.
● að fækka stórlega í hópi þeirra
sem flosna upp úr námi fljótlega
eftir að grunnskóla lýkur.
En svo kom kreppan og nú erum við
enn verr stödd en fyrir nýju lögin
um leik-, grunn- og framhaldsskóla
frá vori 2008. Þetta er að gerast:
● Verri þjónusta við nemendur.
● Fábreyttara námsframboð.
● Jafnmikið brottfall.
● Stærri námshópar.
● Minni tími fyrir hvern nemanda.

„Ég myndi vilja beina þeim eindregnu tilmælum til sveitarstjórnarfólks að verja þá grunnmenntun
sem sveitarstjórnir hafa á sinni
könnu af fullri alvöru. Þá verður
að gæta þess að gleyma ekki tónlistarskólunum í þessu sambandi,
því listnám er sennilegra aldrei
mikilvægara en þegar kreppir að í samfélaginu,“ segir Eiríkur Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands (KÍ), um stöðuna í menntamálum í aðdraganda
sveitarstjórnarkosninga.

Eiríkur segir einnig mikilvægt
að muna að börn eiga einungis eina
æsku og því sé líklegra afdrifaríkara að skera niður í menntun en ýmsu öðru. Þótt nú þegar
hafi verið skorið niður nánast inn
að beini í menntamálum ráðleggi
hann frambjóðendum til sveitarstjórna að hugleiða vandlega
hvernig þeir ætli sér að standa að
niðurskurði, sé slíkur niðurskurður á annað borð á dagskrá. „Þetta
er sérstaklega mikilvægt í dreifbýli, þar sem það að leggja niður
lítinn skóla jafngildir því að leggja
niður byggðina,“ segir Eiríkur.
Elna Katrín Jónsdóttir, varaformaður KÍ og formaður skólaráðs sambandsins, bendir á að ný
lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla frá vori 2008 setji nemandann í forgang og stefni að því að
raunverulegt jafnrétti til náms
náist og að skólarnir verði enn þá

betri og uppbyggilegri vinnustaðir barnanna okkar, lítilla jafnt sem
stórra. Hún telur að nú á öðru ári
í kreppu megi spyrja sig hvort við
séum á leiðinni aftur á bak eða
áfram í menntamálum. „Ég hvet
frambjóðendur til sveitarstjórna
vítt og breitt um landið til þess
að kynna sér allt tiltækt efni um
stöðu skólanna í sínu umdæmi og
spyrja spurninga, til dæmis um
þjónustu og námsframboð fyrir
börn og unglinga jafnt í leik- og
grunnskólum sem og í tónlistarog framhaldsskólanámi.“
Hún segir góða skóla og gott og
vaxandi menntunarstig þjóðarinnar meðal helstu hornsteina góðra
lífskjara. „Það getur orðið afdrifaríkt fyrir vöxt og viðgang íslensks
samfélags ef um of er saumað að
skólunum og er þar ekkert skólastig undanskilið,“ segir Elna
Katrín.

ÆTLAR ÞÚ AÐ SKERA NIÐUR Í SKÓLAMÁLUM OG ÞÁ HVAÐ EF ÞÚ KEMST TIL VALDA?
ATVINNUSKÖPUN VÖRN GEGN NIÐURSKURÐI

ÁFRAM STAÐINN VÖRÐUR UM GÓÐA GRUNNÞJÓNUSTU

„Samfylkingin veit að til þess að verja
það sem mestu máli skiptir verður að
ráðast á atvinnuleysið og koma vinnandi höndum til verka. Þess vegna eru
atvinnumálin mál málanna í þessum
kosningum, nýsköpun, viðhaldsverkefni
og stórsókn í ferðamennsku,“ segir
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar.
„Í dag er doði í Reykjavík og frá árinu 2008 hefur verið
skorið niður á menntasviði fyrir á þriðja milljarð króna á
heldur handahófskenndan hátt. Samfylkingin telur að hægt
sé að verja grunnskólann fyrir frekari niðurskurði en þá
verður borgin líka að taka forystu í atvinnusköpun.“
Dagur segir mikilvægast að sýna því skilning hvaða
þættir skólastarfsins eru friðhelgir en að það verði líka að
líta til nýrra tækifæra og þróunar. „Er grunnskólinn að mæta
fjölbreyttum þörfum allra barna og unglinga, barna með
sérþarfir, barna með annað móðurmál en íslensku? Hvernig
grunnskóla viljum við? Hver eru gildi hans og hvernig hafa
þau breyst við þær samfélagsbreytingar sem hafa orðið?
Með hverjum vill grunnskólinn vinna? Samfylkingin treystir
sér til að svara þeim spurningum með Kennarasambandinu,
foreldrum og öllum sem koma að því að gera góða skóla
betri.“

„Reykvíkingar vilja að staðið sé myndarlega að rekstri skóla, þar sem öllum
börnum líði vel og þar sem þau fá
góða menntun og umönnun,“ segir
Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri
í Reykjavík og oddviti borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins. Hún segir
jafnframt að mikilvægt sé að tryggja
gott val foreldra og barna, fjölbreytni
og faglegan metnað í öllu skólastarfi í Reykjavík.
„Reykjavíkurborg hefur eins og aðrir þurft að hagræða
í öllum sínum rekstri, en langminnst hefur verið hagrætt
í málaflokkum sem tengjast velferð og menntun. Sú
forgangsröðun hefur leitt af sér að hagræðingu í leik- og
grunnskólum borgarinnar hefur einungis verið um 3,8%
sem er mun lægra en á öðrum sviðum borgarinnar og í
framhalds- og háskólum á vegum ríkisins,” segir Hanna Birna
Hún segir verkefni Reykjavíkurborgar verða að standa áfram
vörð um góða grunnþjónustu og menntun með sömu
forgangsröðun að leiðarljósi. “Besta fjárfesting til framtíðar
er sannarlega fólgin í góðri menntun og með samstilltu
átaki og samvinnu foreldra, kennara, skólastjórnenda og
borgaryfirvalda, getum við sótt fram á öllum sviðum skólastarfsins. Þannig tryggjum við reykvískum börnum áfram
bestu menntun sem völ er á.”

2 ● kjóstu með menntun

Kjóstu með menntun
Skapandi skólastarf er alltumlykjandi hugtak í menntakerfi
samtímans.
„Frá vöggu til grafar er menntun líklega það sem hefur mest áhrif
á hvernig okkur tekst að byggja lífvænlegt og skilvirkt samfélag,“
segir Sigrún Grendal, formaður Félags tónlistarskólakennara.
„Það skiptir máli að stuðla að alhliða persónuþroska einstaklinga í
stað hefðbundinna áherslna á þekkingu og miðlun þekkingar. Ein besta
leiðin til þess er í gegnum listir og
skapandi starf.“
Skapandi skólastarf á að vera
alltumlykjandi hugtak og markmið í skólastarfi að mati Sigrúnar. „Anne Bamford, sem tók nýverið út listmenntun á Íslandi, hefur
sýnt fram á að góð kennsla í skapandi greinum skilar sér í aukinni
skapandi hugsun í öðrum fögum og
að þar sem listum og menningu er
gert hátt undir höfði í menntakerfi
þjóða, eru gæði almennrar menntunar mest. Í rannsóknum hennar
kemur líka fram að gæðin eru mest
þar sem tekst að virkja sérþekkingu úti í samfélaginu til stuðnings
almennu skólakerfi.
Á ráðstefnum úti í heimi er rætt
um að þróa og bæta menntakerfi
þjóða, ekki sé lengur hægt að halda
áfram á sömu braut heldur þurfi að
líta til nýrra viðmiða: sköpunargáfu
og menningar. Skýrsla sem unnin
var fyrir menningar-, vísinda- og
menntanefnd Evrópuráðsþingsins
undirstrikar þetta enn frekar en
þar kemur meðal annars fram að
við þurfum ekki fólk sem hugsar í
beinum línum. Við þurfum fólk sem
getur séð heildarsamhengi og búið
til óhefðbundnar tengingar.“
Sigrún segir að hallað hafi undan
fæti hjá list- og verkgreinum og
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Listnám barna mikilvægt
Brýnt er að horfa til framtíðar
menntunar og nýsköpunar í
leikskólum landsins.

Sigrún Grendal, formaður Félags tónlistarskólakennara.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þjónusta minnkað. „Ég þykist þó
viss um að við munum forgangsraða
með skapandi skólastarf að leiðarljósi. Mikil áhersla á bóknám fram
yfir nám þar sem tilfinningar koma
meira við sögu hefur opnað gjá milli
vitræns- og tilfinningalegs þroska.
Antonio Damasio heldur því fram
að þetta eigi þátt í hrakandi siðferði
og einnig að listfræðsla stuðli að tilfinningalegri virkni og betra jafnvægi milli vitræns og tilfinningalegs þroska.“
Hlutverk stjórnmálamanna er
mikilvægt að mati Sigrúnar í framþróun skólastarfs og þar með samfélagsins „Sem aldrei fyrr þurfum
við á hugsjónafólki að halda sem sér
heildstætt samhengi hluta og beitir faglegum vinnubrögðum við að
móta framsýnt samfélag þar sem
menntun er í hásæti. Við menntum
nú þegar kennara sem hafa gríðarlega mikilvægu samfélagshlutverki
að gegna – en e.t.v. ættum við einnig að beina sjónum okkar að öðrum
lykilhlutverkum í þjóðfélaginu og
ræða menntun foreldra og stjórnmálamanna.“

● EKKI HÆGT AÐ

SKERA NIÐUR Í SKÓLAKERFINU EINS OG Í
ANNARRI STARFSEMI

Kennarasamband Íslands varar
við þeirri hugmynd að alveg
eins sé hægt að skera niður í
skólakerfinu og í annarri starfsemi. Skólinn er vinnustaður og griðastaður barna okkar.
Þegar foreldrar missa vinnuna, búa við skertar atvinnutekjur eða ráða ekki lengur við að eiga eða
leigja viðunandi húsnæði versnar hagur barna og unglinga. Getur skólinn haldið áfram að vera að vera öruggur samastaður barna og ungmenna og bakhjarl fjölskyldna með færri kennurum, verri starfsskilyrðum
nemenda og kennara, styttri árlegum starfstíma, færri valkostum í námi
og skertri stoðþjónustu? KÍ skorar á stjórnvöld, jafnt ríki sem sveitarfélög,
að taka höndum saman um að verja skólastarf og menntun í landinu og
mun ekki skorast undan því að leggja þar til krafta sína og þekkingu.
Elna Katrín Jónsdóttir í Skólavörðunni, tímariti KÍ.

● BESTA LEIÐIN ÚT
ÚR KREPPUNNI Ef
grannt er skoðað kemur í
ljós að ríkisstjórnin ætlar
að auka framkvæmdir í
samgöngum og byggingu orku- og álvera um
leið og þjónusta sveitarfélaga verður skorin niður,
þar á meðal í skólum. Á
sama tíma benda ýmsir
fræðimenn á að aukin áhersla á menntun og rannsóknir sé í raun besta
leiðin út úr kreppunni og vísa þá til viðbragða Finna og Svía við fyrri
bankakreppu.
Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson í Skólavörðunni, tímariti KÍ.
Útgefandi: Kennarasamband Íslands l Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Kristín Elfa Guðnadóttir l Heimilisfang: Laufásvegi 81, 101 Reykjavík l Vefsíða: www.ki.is l Sími: 595 1111

„Til að góð listfræðsla dafni í skólum þarf hugmyndaríka, ástríðufulla
og duglega kennara. Það er niðurstaða viðamikillar úttektar ástralska prófessorsins Anne Bamford
frá Listaháskólanum í Lundúnum,
á menningar- og listakennslu á Íslandi,“ segir Soffía Þorsteinsdóttir,
formaður Faghóps listgreinakennara í leikskólum.
Í úttektinni var horft til framboðs formlegrar og óformlegrar listog menningarfræðslu, ásamt framkvæmd skólastarfs, aðgengi í námi,
kennaramenntun og möguleika
kennara og listamanna á endur- og
símenntun.
„Þá kom fram að fjölga þyrfti
viðurkenndum námsleiðum fyrir
starfandi listamenn og kennara í
skólum. Of litlum tíma væri varið í
listir og menningu í kennaramenntun og margir nemendur lykju kennaranámi án þess að öðlast nægilega
færni og þekkingu til að ná árangri í
listgreinakennslu. Einnig kom fram
að vönduð listfræðsla hefur djúpstæð áhrif á börn, umhverfi náms
og kennslu, sem og samfélagið, en
áhrifin voru aðeins greinileg þar
sem vandað starf og skipulag var
til staðar.“
Að sögn Soffíu hefur gróskumikið
fagstarf vaxið ört í íslenskum leikskólum á undanförnum árum í takt
við metnaðarfull þróunarstörf. „En
ef efla á starf leikskólanna þarf að
styrkja nám sem hvetur til skapandi
hugsunar og nýsköpunar fremur en
að draga úr því. Á samdráttartímum
hefur þurft að spara í skólakerfinu
og þá oftar en ekki verið vegið að
list- og verkgreinum,“ segir Soffía
og bendir á nýlega samþykkta stöðu
sérgreinastjóra innan leikskólanna
sem var fyrst látin falla niður þegar
kreppan svarf að með tilheyrandi
niðurskurði.
„Helstu rök fyrir stöðu sérgreinastjóra voru að leikskólar
hafa ólíkar áherslur í starfi sem
kalla á meiri sérhæfingu. Leikskólar þurfa að takast á við fjölbreyttara samfélag og með sérgreinastjóra verður leikskólastarf markvissara og í því gefst kostur á þróun

Soffía með listelskum börnum með forvitnileg hljóðfæri á leikskólanum Sæborg í
vesturbæ Reykjavíkur, þar sem Soffía er leikskólastjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og dýpkun námsþátta sem starfið
byggir á. Hlutverk sérgreinastjóra
er skipulagning og umsjón með sérstökum áherslum í starfinu sem
tengjast markmiðum í skólanámsskrá leikskóla; þar með talið listum
og vísindum.“
Soffía segir fjölda rannsókna
sýna að mótun barna sé mest á leikskólaaldrinum og því skipti miklu að
þar sé vandað til verka.
„Svo leikskólabörn fái sem mest
úr list- og vísindanámi þarf námið
að fara fram innan veggja leikskólans og kennarar að hafa góða þver-

faglega menntun og skilning á fjölþættari fræðasviðum. Hinn almenni leikskólakennari þarfnast
betri grunnmenntunar á sviði lista,
nýsköpunar og vísinda, og möguleika á viðbótarnámi í þeim greinum. Þá þarf að auka starfsval leikskóla til að gera starfið enn eftirsóknarverðara og markvissara. Sé
horft til framtíðar í menntun og
nýsköpun, ásamt eflingu íslensks
skólastarfs í samkeppni við önnur
lönd, þarf að leggja grunn að því
sem koma skal og standa vörð um
starf leikskólanna.“

ÆTLAR ÞÚ AÐ SKERA NIÐUR Í SKÓLAMÁLUM OG ÞÁ HVAÐ EF ÞÚ KEMST TIL VALDA?
STANDA VÖRÐ UM SKÓLAMÁLIN

AUKIÐ SAMSTARF MILLI SKÓLASTIGA

SAMRÁÐ HAFT VIÐ FAGFÓLK

„Við höfum ekkert sérstaklega
á stefnuskránni
okkar hjá Sjálfstæðisflokknum
að skera niður
í skólamálum,“
segir Haraldur
Sverrisson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. „Við ætlum okkur
að standa vörð um þau eins og við
lífsins mögulega getum.“
Haraldur segir fjárhag Mosfellsbæjar nokkuð góðan. „Við höfum
farið í ákveðnar hagræðingaraðgerðir
að undanförnu og vonumst til þess
að þær dugi,“ upplýsir Haraldur og
bætir við að sjálfstæðismenn hafi ekki
frekari hagræðingu á stefnuskránni.
„Það er búið að gera fjárhagsáætlun
fyrir árið 2010 og hún lítur vel út. Það
lítur ekki út fyrir annað en hún standist. Við reynum að fara vel með fé.“

„Það er þannig
að fjárhagsleg staða Vestmannaeyjabæjar er mjög góð.
Áhersla núverandi
meirihluta er að
nýta þá fjármuni
í framkvæmdir. Ef við fáum einhverju um það ráðið
eftir kosningar munum við tryggja að
fjármunir bæjarins verðir áfram nýttir til frekari uppbyggingar og eflingar
í skólakerfinu,“ segir Sigurður E. Vilhelmsson, efsti maður á lista Framsóknarflokksins í Vestmannaeyjum.
„Þannig viljum við meðal annars efla
samstarf milli skólastiga og auka hlut
foreldra í mótun skólastarfsins,“ bætir
hann við.

„Rekstur sveitarfélaganna er
erfiður og rekstur
grunnskólanna
vegur þar þungt,“
segir Guðríður
Arnardóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi,
sem skipar fyrta sæti á framboðslista
Samfylkingar í Kópavogi. Hún telur niðurskurð í skólamálum óhjákvæmilegan
á komandi kjörtímabili en fara verði varlega í sakirnar. „Við munum leitast við að
hagræða svo það komi ekki niður á námi
barna. Okkur líst illa á hugmyndir um
fækkun kennslustunda en endurskoða
má úthlutunarfjármagn til grunnskóla
og breyta úthlutunaraðferðum til að
nýta betur fjármuni. Tækifæri til hagræðingar gætu legið í rekstri mötuneyta
skólastofnana.“ Hún segir mikilvægt að
vinna niðurskurð í samvinnu við fagfólk
og stjórnendur skólanna.
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Spurðu frambjóðendur

Sumir eiga við námserfiðleika að stríða, aðrir koma eins og vel smurð hjól inn í keðjuna,“ segir Magnús.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sveigjanleiki nauðsynlegur
Aukið samstarf milli kennara á
ýmsum stigum skólakerfisins
og möguleikar á mismunandi
hraða nemenda gegnum
það ætti að tryggja samfellu
í skólastarfinu, að mati Ólafs
Loftssonar, formanns Félags
grunnskólakennara, og Magnúsar Þorkelssonar, skólameistara í Flensborg.

tíma og skólarnir séu börnunum athvarf frá Icesaveumræðu
og bankabulli. „Það hefur sjaldan verið mikilvægara en nú að
krakkarnir finni fyrir öryggi og
rótfestu,“ bendir hann á og kveðst
skora á sveitarstjórnarmenn að
hugsa um skólana og standa vörð
um þá.
Magnús kveðst líta svo á að nemendur eigi að geta komist í gegnum

skólakerfið án þess að taka margar beygjur og segir framhaldsskólana gera sitt besta til bjóða upp á
nám fyrir hvern og einn. „Sumir
krakkar eiga við námserfiðleika að
stríða, aðrir eru eldheitir og koma
eins og vel smurð hjól inn í keðjuna hjá okkur. Svo er allt þarna
á milli,“ lýsir hann og nefnir sem
dæmi að í Flensborg sé starfsbraut
fyrir fatlaða nemendur, hægferðir og hraðferðir, heimanámsstuðningur, lestrarráðgjöf og alls konar
leiðir til að styðja nemendur áfram
á sinni braut. Sístækkandi hópur
fari gegnum skólann á styttri tíma
en áður, aðrir taki sér lengri tíma
en séu sómasamlegir og vel undirbúnir námsmenn þegar þeir fari
þaðan.
Mikil fagmennska er í grunnskólakennslunni að mati Magnúsar
en krakkarnir viti að þeir fari þar
milli ára hvernig sem þeir standi
sig og eigi rétt á framhaldsskólavist. „Okkur er hins vegar gert að
undirbúa nemendur undir háskólann eins og hann vill fá þá,“ bendir hann á. „Því er fjölbreytt námsframboð og sveigjanleiki í kerfinu
nauðsynlegt.“

UNNIÐ Í ÞÁGU BARNA

EKKI DREGIÐ ÚR ÞJÓNUSTU

ÆTLA AÐ SKILA NIÐURSKURÐINUM

„Við stefnum nú
ekki að því að
skera niður í skólamálum,“ segir
Guðrún Ágústa
Guðmundsdóttir,
oddviti Vinstri
grænna í Hafnarfirði. „Hins vegar má alveg taka til skoðunar með hvaða hætti við rekum
grunnskólann eða fræðslukerfið í heild
sinni.“
Guðrún segir að skoðað verði hvort
hægt sé að færa fjármagn úr yfirbyggingu til að nýta það beint í þágu barnanna. „Þannig að það er hægt að skera
niður í yfirbyggingu ef það er einhvers
staðar hægt. Það kemur ekki til greina
að skerða þjónustu við grunnskólabörn,“ útskýrir Guðrún og bætir við að
hugsanlega sé hægt að nýta fjármagnið betur með því að skoða hvernig
skólakerfið sé byggt upp.

„Engin áform
eru uppi hjá mér
sem frambjóðanda að ráðast
að grunnskólum
Ísafjarðar og
skera niður,“ segir
Eiríkur Greipsson
sem skipar fyrsta sæti framboðslista
Sjálfstæðisflokks á Ísafirði. „Ekki er hægt
að lofa neinu í sambandi við þjónustu
sveitarfélaga ef tekjur hrynja, þá verða
menn að taka meira til í garðinum
sínum. Skólar eru þjónusta á vegum
sveitarfélaga og þeir sem þurfa að
draga saman í rekstri þeirra verða að
skoða mögulega skerðingu þjónustu
þar. Ég veit ekki hvort grunnskólar verða
fyrir ofsakenndari niðurskurði en aðrir,
vegna þess að ég hef ekki skoðað það.
Það hefur ekki verið rætt á vegum framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði að
draga úr þjónustu grunnskólanna.“

„Ef Samfylkingin nær því
takmarki sínu
að leiða nýjan
meirihluta
á Akranesi
hyggst hún
skila til baka
þeim niðurskurði sem skólarnir
hafa þurft að þola frá því á síðasta
ári,“ segir Sveinn Kristinsson, oddviti Samfylkingarinnar á Akranesi.
Sveinn telur að niðurskurðurinn
í skólamálum frá því á síðasta ári
hafi verið of mikill og að hann hafi
komið niður á grunnþjónustunni.
„Við teljum að með réttum ráðstöfunum í fjármálum kaupstaðarins
sé þetta vel hægt,“ segir Sveinn
og bætir við að góðir skólar séu
grunnþáttur í hverju samfélagi.
„Og við ætlum okkur að styrkja
hann.“

„Eitt af stefnumálum Kennarasambandsins er að auka samfellu
í skólastarfi og miðað við breytingar á lögunum sem fóru í gegn
í fyrra þá var lagður grunnur að
því. Það felur í sér að leikskólakennarar geti hugsanlega komið
inn í grunnskólann og kennt í sex
og sjö ára bekk og kennarar í elstu
bekkjum grunnskólans fylgt 10.
bekknum sínum inn í framhaldsskólann. Allt með hagsmuni nemenda að leiðarljósi til að minnka
brottfall og bæta árangur,“ segir
Ólafur. Hann hefur áhyggjur af
þessari þróunarvinnu vegna niðurskurðar fjármagns til stuðningskennslu og yfirvinnu á sama

„Sjaldan hefur verið mikilvægara en
nú að krakkarnir finni fyrir öryggi og
rótfestu,“ segir Ólafur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● Hvað finnst þér skipta mestu máli í skólamálum?
● Ætlar þú að skera niður í skólamálum ef þú færð umboð eftir kosningar?
● Ef þú ætlar að skera niður í menntun eftir kosningar, nákvæmlega
hvað ætlarðu þá að skera niður?
● Veist þú hvaða breytingum fjárframlög til skólahalds í sveitarfélaginu
þínu hafa tekið eftir 2008?
● Veist þú hvaða þættir hafa verið skornir niður og hvernig áhrif það
hefur á starf í skólunum?
● Mörg börn fá ekki aðstoð við heimanám heima hjá sér. Ætlar þú að sjá
til þess að þau fái það í skólanum?
● Í sumum löndum er leikskólinn gjaldfrjáls að öðru leyti en því að foreldrar borga fyrir máltíðir. Hvað finnst þér um þetta?
● Geta allir foreldrar í þínu sveitarfélagi keypt mat fyrir börnin sín í skólamötuneyti?
● Eru ungmenni í þínu sveitarfélagi sem ekki komast í framhaldsskóla
vegna fjárhagserfiðleika foreldra þeirra?
● Ætlar þú að taka þátt í hækkun gjalda í skólum og á frístundaheimilum á næsta kjörtímabili?
● Hefur þú hugleitt hvað jafnrétti til náms þýðir?
● Ert þú vakandi yfir hvers kyns félagslegri mismunun barna og ungmenna? Skiptir það þig máli að koma í veg fyrir hana?
● Hefur þú kynnt þér skólastarf í þínu sveitarfélagi? Með hvaða hætti?
● Þekkir þú löggjöf um skólastarf, hefurðu til dæmis kynnt þér vel
menntalögin frá 2008?
● Hver eða hverjir eru mikilvægustu málaflokkarnir í hverju sveitarfélagi
að þínu mati? Af hverju?
● Hvað finnst þér um list- og verkmenntun?
● Hver er þín skoðun á einstaklingsmiðuðu námi?
● Hvað vilt þú gera til að efla samstarf skóla og heimila?
● Fá öll ungmenni í þínu sveitarfélagi nám við hæfi?
● Samkvæmt 26. grein grunnskólalaga eiga grunnskólanemendur rétt
á að stunda nám í einstökum greinum á framhaldsskólastigi, hafi
þeir sýnt fram á fullnægjandi færni. Hvernig er þessu farið í þínu
sveitarfélagi?
● Samkvæmt nýjum lögum um skólastig eiga stig milli skólastiga að
vera sveigjanleg. Hvernig á að framkvæma það í kreppu?
● Hvernig er hægt að koma á nýjum lögum í kreppu?
● Fjölgun í bekkjum eða námshópum er lausn sem margir stjórnmálamenn vilja grípa til, – hver er þín skoðun á því úrræði?
● Hefur þú hugleitt hvers virði sá mannauður er sem býr í starfsfólki
skóla í þínu sveitarfélagi?
● Á hvern hátt telur þú best að standa vörð um að auka við fagmennsku
í skólastarfi?
● Ert þú sáttur/sátt við þann aðbúnað sem þitt sveitarfélag býr nemendum og starfsfólki skóla? Ef ekki, hvar telur þú brýnast að bæta úr í
þeim efnum?
● Hvaða náms- og félagsleg úrræði eru í boði fyrir fötluð ungmenni í
þínu sveitarfélagi?
● Hvaða náms- og félagsleg úrræði eru í boði fyrir ungmenni af erlendum uppruna í þínu sveitarfélagi?
● Hvaða náms- og félagsleg úrræði eru í boði fyrir atvinnulaus ungmenni í þínu sveitarfélagi?
● Hvaða aðstoð og þjónustu býður sveitarfélagið þitt nemendum með
sérþarfir?
● Fá nemendur í skólunum í þínu sveitarfélagi náms- og starfsráðgjöf?
● Hvað telur þú að þurfi að gera til að efla tengsl grunnskóla og framhaldsskóla?
● Geta framhaldsskólar veitt nemendum þá menntun sem þeir eiga rétt
á samkvæmt nýjum framhaldsskólalögum?
● Vilt þú beita þér fyrir því að nemendur fái umönnun og kennslu í forföllum?
● Finnst þér mikilvægt að verja stjórnunarstöður í skólum til að skólarnir
haldi styrk sínum?

● GRUNNÞJÓNUSTA –

LÖGBUNDIN ÞJÓNUSTA

Stjórnmálamenn ræða oft um
„að standa vörð um grunnþjónustu“. Þetta er nýlegt hugtak í íslenskri umræðu. Í desember
2009 skilgreindi grunnþjónustuhópur Velferðarvaktarinnar hugtakið. Þar segir meðal annars:
„Þannig er grunnþjónusta í fyrsta
lagi lögbundin þjónusta, í öðru
lagi tiltekið þjónustustig lögbundinnar þjónustu, sem hefð hefur skapast
um að einstaklingum og fjölskyldum standi til boða þrátt fyrir að þjónustustigið sé ekki lögbundið, en telja verður nauðsynlega þjónustu, og í
þriðja lagi ólögbundin þjónusta sem einstaklingar með sérþarfir vegna
fötlunar eða heilsubrests þurfa á að halda við athafnir daglegs lífs og til
að vera virkir þátttakendur í samfélaginu.“ Í aðdraganda kosninga hafa
stjórnmálamenn heyrst tala um grunnþjónustu og lögbundna þjónustu
eins og einn og sama hlutinn. Svo er ekki. Við hvetjum fólk til að spyrja
hvað við er átt þegar rætt er um grunnþjónustu.
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Forvitni

Hér eru siðareglur kennara

●

Gleði

●

Áhugi

Hvar eru siðareglur stjórnmálamanna?
1. Kennarar vinna að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða
þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun.
2. Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra
að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi
virðingu, áhuga og umhyggju.
3. Kennurum ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. Þeir eiga að vinna gegn fordómum og mega ekki mismuna nemendum, til dæmis vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.
4. Kennarar skulu leitast við að skapa góðan starfsanda, réttlátar starfsog umgengnisreglur og hvetjandi námsumhverfi.
5. Kennarar skulu leitast við að vekja með nemendum virðingu fyrir
umhverfi sínu og menningarlegum verðmætum.
6. Kennurum ber að viðhalda
starfshæfni sinni, auka hana og
fylgjast með nýjungum og umbótum á sviði skólamála.
7. Kennurum ber að hafa samvinnu
við forráðamenn eftir þörfum og
gæta þess að upplýsingar sem þeir
veita forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar.

Skólinn er ekki
bara rútína!

8. Kennarar skulu virða ákvörðunarrétt forráðamanna ólögráða nemenda og hafa ekki samband um
málefni nemanda við sérfræðinga
utan viðkomandi skóla, nema slíkt
sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins.

Við erum með nemendum. Við erum á móti niðurskurði í
menntun.

9. Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur.
10. Kennurum ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi.

Eflum framtíðina með því að sinna nútímanum.

11. Kennarar skulu gæta heiðurs og hagsmuna kennarastéttarinnar.

Höldum vel utan um skólann. Berum virðingu fyrir menntun.

12. Kennurum ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka
stefnu og móta daglegt starf í skólanum.

Gefur þú menntun atkvæði þitt?

13. Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og
framkomu.

Fylgstu með því sem frambjóðendur segja um nemendur,
skólahald og menntun. Greiddu atkvæði þitt með nemendum.
Frelsi ● Ímyndunarafl

● SVONA GETIÐ ÞIÐ SKORIÐ NIÐUR ÁN ÞESS AÐ
BRJÓTA LÖG Í október 2009 gaf Samband íslenskra sveitarfélaga
út „Leiðbeiningar til sveitarfélaga um forgangsröðun útgjalda á sviði
fræðslumála“. Þar er fjallað um hvar sveitarfélög
geta skorið niður í skólastarfi án þess að brjóta
lög. Í Reykjavík hefur til
dæmis kennslumagn
verið skert nú þegar.
Tímum í 2.-4. bekk var
fækkað um fimm á viku
skólaárið 2009-2010.
Þessir tímar voru umfram
viðmiðunarstundaskrá
og upphaflega hugsaðir þannig að þeir ættu
að stuðla að jöfnuði milli
nemenda. Áður en þeim
var komið á höfðu skólar boðið upp á heimanámsaðstoð sem foreldrar
borguðu sérstaklega fyrir. Með viðbótarstundunum átti að gera öllum
börnum kleift að fá aðstoð við heimanám án viðbótarkostnaðar fyrir fjölskyldur þeirra. Í sumum skólum voru viðbótarstundir voru nýttar í list- og
verkgreinar.

ÆTLAR ÞÚ AÐ SKERA NIÐUR Í SKÓLAMÁLUM OG ÞÁ
HVAÐ EF ÞÚ KEMST TIL VALDA?
NIÐURSKURÐUR EKKI Á DAGSKRÁ

ÞRÓUM ÁFRAM ÖFLUGT STARF

„Ekki stendur
til að skera
niður í
skólamálum
af okkar hálfu,“
segir Hermann
Jón Tómasson,
oddviti Samfylkingar og bæjarstjóri á Akureyri.
„Hins vegar myndum við færa til
fjármuni, í kennslu og almenna
þjónustu við nemendurna, en við
flytjum ekki fjármuni frá þeim.“

„Það eru engin
áform um
neinn niðurskurð í skólamálum í
Garðabæ, góð
fjárhagsstaða
bæjarsjóðs
gefur ekki tilefni til þess,“ segir Áslaug Hulda
Jónsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna
í Garðabæ. „Við munum halda áfram
að þróa öflugt og gott skólastarf.“

●

Stuðningur

Kennarasamband Íslands.

Fjölbreytni ● Huggun ● Möguleikar

Samvinna
Skemmtun
Hugarfarsbreyting
●

●

Góðir vinir ● Draumar ● Nám

Heppileg leið til úrbóta
Kennarasamviska er orð sem nær ágætlega að tjá
þau áhrif sem siðareglurnar eiga að hafa. Það er tilhneiging til þess í okkar samfélagi, sem einkennist af skriffinnsku og ákveðinni rökhyggju, að líta
svo á að siðferði heillar fagstéttar geti að öllu leyti
verið fólgið í fáeinum reglum. Þetta er álíka blekking og að halda að hæfileiki okkar til að tala sé fólginn í því að geta beitt málfræðireglum. En um leið
og við hugsum málið komumst við að því að við
getum ekki lært eina einustu málfræðireglu fyrr
en við höfum lært að tala. Reglurnar minna okkur
á nokkra hluti í þessum miklu stærri veruleika sem
er erfitt að fanga algerlega í eitthvert regluverk.
Við höfum einhvers konar samvisku, eða tilfinningu fyrir siðferði, og við notum ekki reglur til þess
að búa þessa tilfinningu til heldur til þess að gagnrýna hana, skilja eða leiðrétta. Við komumst ekki í
gegnum daginn á siðareglum en ef við erum í vafa
um það eftir á að við höfum farið rétt að þá eru
siðareglur leið til að ræða það.
Svo ég útfæri þetta aðeins nánar, þá eru siðareglurnar heppileg leið til að ræða um endurbætur
á starfinu, tilgang þess og um þau gildi sem við

Siðareglur henta vel til að ræða um endurbætur á starfinu,
tilgang þess og um þau gildi sem kennarar þjóna.

þjónum sem kennarar. Það eru ýmis séreinkenni á
siðferði kennarastéttarinnar – af því að við erum
kennarar. Siðareglurnar eru leið til þess að byggja
upp vitund um þetta og rökræða um það. Að láta
sér annt um menntun og þroska fólks, að telja sig
skyldugan til að vera umhyggjusamur og hafa
áhuga á og hlusta á hvern einstakling er innbyggt í
það að vera kennari.
Atli Harðarson í Skólavörðunni, tímariti KÍ
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Tímabil frjókornaofnæmis er að hefjast
„Frjókornaofnæmið er að fara
af stað um þessar mundir. Allra
fyrsta frjókornaofnæmið kemur í
byrjun maí hérna á Íslandi og svo
stigmagnast það,“ segir Yrsa Björt
Löve ofnæmislæknir.
Yrsa Björt segir að á vorin séu
það aðallega trjáfrjókorn og túnfíflar sem valdi frjókornaofnæmi.
„Þótt vissulega séu fleiri frjó í
lofti þá eru þau yfirgnæfandi.
Sjálft grasofnæmið kemur yfirleitt ekki fyrr en seinni partinn í
júní því grasið fer ekki að mynda
frjókorn fyrr en liðið er vel á
júnímánuð.“
Aðspurð segir Yrsa Björt grasfrjókornaofnæmi langalgengast.
„Birkiofnæmið er nokkuð algengt
og túnfíflarnir sömuleiðis,“ útskýrir Yrsa Björt og bætir við að
besta forvörnin gegn frjókornaofnæmi séu að forðast þá nálægð
við frjókorn sem hægt er. „Ég ráðlegg fólki sem er með frjókornaofnæmi til dæmis að sofa ekki við
opinn gluggann yfir þessar vikur
sem frjókornin eru í lofti.“
Yrsa Björt segir að algengustu

„Fólk getur fengið útbrot á húðina af því
að velta sér upp úr grasi ef það er með
grasofnæmi,“ segir Yrsa Björt.
NORDICPHOTOS/GETTY

einkennin séu óþægindi í öndunarfærum, nefi og augum. „Oft er
kláði í gómnum og sumir fá jafnvel ofnæmisastma,“ upplýsir Yrsa
Björt sem segir að hægt sé að fá
ýmis ofnæmislyf í apótekum. „Ef
það slær ekki á einkennin er full
ástæða að leita til lækna og fá
frekari meðferð.“
- mmf

Þorbjörg Ágústsdóttir varð nú á dögunum NORÐURLANDAMEISTARI
í skylmingum í SJÖTTA SINN á sjö árum. Stórkostlegur árangur!
Við óskum henni innilega til hamingju.

Það sést hverjir drekka Kristal

Skyggnið í Silfru er einstakt. Þar geta þeir sem snorkla horft alveg niður á botn
tuttugu metrum neðar.
MYND/FINNI

SUMARTILBOÐ!
Sumarkort á kr. 23.900.-

Allir geta snorklað
„Fólki líður eins og það svífi í lausu
lofti tuttugu metrum fyrir ofan árbotninn.“ Þannig lýsir Finnbjörn
Finnbjörnsson upplifun þeirra sem
taka þátt í snorkli í gjánni Silfru
á Þingvöllum. Finnbjörn stendur
að fyrirtækinu Scuba Iceland sem
bæði er köfunarskóli og býður
upp á skipulagðar köfunar- og
snorklingferðir fyrir hópa.
En hver er munurinn á snorkli
og köfun? „Í snorkli ertu aðeins
á yfirborðinu og andar í gegnum
svokallað snorkel en í köfun er
farið undir yfirborðið,“ útskýrir Finnbjörn og telur að allir geti
snorklað. „Þú þarft engin réttindi til þess eins og í köfun og
þarft ekki heldur að vera í neinni
þjálfun,“ segir hann en fyrirtækið sér um allan útbúnað, þurrbúninga, hanska, hettu, gleraugu og
snorkel.
„Ég hef farið með alls konar
hópa í svona ferð allt frá verkfræðistofum og vaktir hjá lögreglunni til fjörutíu amerískra
hjúkrunarfræðinga,“ segir Finnbjörn og segir fólk ávallt mjög
ánægt með upplifunina, hins vegar
verði sumir óvanir stundum hálf
lofthræddir.

(gildir til 10. september 2010)

Veggsport bolur og brúsi fylgir með.
SPINNING
TILBJÖLLUR

KE

LYFTINGAR

KARFA

Finnbjörn á góðri stundu á leiðinni að
skoða El Grillo.

Snorklferðir Scuba eru ávallt
farnar í Silfru þar sem skyggnið er
einstakt að sögn Finnbjörns. „Líkt
og að vera á þurru landi.“
Finnbjörn stofnaði Scuba Iceland fyrir þremur árum en hefur
sjálfur kennt köfun í fimmtán ár.
Í skólanum eru þrír kennarar og
fimmtán leiðsögumenn en skólinn
útskrifar um 150 til 200 manns
á ári og fer með um 300 til 500
túrista í ferðir, bæði í snorkel og
köfun. Þeim sem vilja kynna sér
starfsemi Scuba Iceland nánar er
bent á www.scubaiceland.com - sg
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

SKVASS

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

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Bílar óskast

BÍLAR &
FARATÆKI

Óskum eftir að kaupa Cherokee Jeep
árg. ‚00-‘01. Uppl. í S 866 7511. Aðeins
bíll í toppstandi kemur til greina.

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.

Kjörbíll í kreppunni

Til sölu Hyundai Getz árg. ‚04 ek. 44
þús. km. Sjálfssk. Hagstætt verð. Uppl.
í s. 695 3112.

0-250 þús.

GALIA 515 vatna- og sjóbátur Nýr bátur
árgerð 2010 án mótors. Sjá allar nánari
upplýsingar á www.stora.is , raðnúmer
130645 eða í síma 586-1414. Vegna
góðrar sölu undanfarið bráðvantar
okkur allar gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá
bílinn hjá okkur.

Vörubílar

NISSAN PATROL GR Mikið breyttur er á
46“ dekkjum Árgerð 2005, ekinn 221
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.990þ
Bíllinn er á staðnum Rnr.120272 Óskum
eftir öllum tegundum ferðavagna
HJÓLHÝSI - FELLIHÝSI -TJALDVAGNAR
- CAMPER á sölukrá okkar www.hofdabilar.is

Húsbílar
Vinnubíll óskast
Pallbíll, pickup eða sendibíll
óskast að andvirði 500-600 þús.
VW Caddy árg 2000 í toppstandi
boðinn í skiptum með staðgreiddri milligjöf.
Uppl. í s. 866 9767

BMW F800GS, raðnr 114133, Nýskr
5/2008, Hærri framrúða, handahlífar,
hlífðarpanna orginal frá BMW, titanium
standpetalar, annar gírskiptir ( heavy
duty ), hlífðargrindur á hliðum, hjólið
var pantað aukalega með ABS og hita
í handföngum & bensíngjöf, extra öflug
keðja sem er sérstaklega hert, toppviðhaldið, einn eigandi o.fl. ásett verð
2.190.000. A.T.H hjólið er á staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Óska e.að kaupa Belarus traktora yfir
90hö. Uppl.í síma 866-0471.

Varahlutir -Varahlutir

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

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Felgur 18“Tíl sölu Með Dekkjum 150
Þús Undan Dodge Magnum Simi
8995492.

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en á þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545

Til sölu Ford Dethleffs 6405 árg. ‚07.
Ek. 16þ. V. 8,5 millj. Uppl. í s. 557 4339
& 867 0562.

Mótorhjól

Óska eftir ódýrum bíl. Uppl. í s. 865
8822.
Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

Það er frítt að skrá bílinn hjá okkur og
það kostar heldur ekkert að láta hann
standa hjá okkur. Vantar allar gerðir
af bílum, hjólum og ferðavögnum á
skrá og á staðinn vegna góðrar sölu.
Myndeftirlit á plani og gæsla.

FELLIHÝSI PALOMINO I-COLT 9FET ,
raðnr 272709, nýskr 5/2007, eldavél,
miðstöð, vaskur, fortjlad, sólarsella,
sjónvarpsloftnet, 2 gaskútar, grjótgrind,
ísskápur, ásett verð 1.690.000. A.T.H
húsið er á staðnum og er upptjaldað.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Óska eftir Hyndai Accent, eða
Japönskum smábíl á 10-50þús má vera
bilaður. Uppl. í 821-6625

Renault Megan ‚98 ek. 145 þ. á vél v.
155 þ. Nissan Almera ‚98 4 d. 5 g. v. 155
þ. S. 821 9887.

Skoda Fabia, VW Polo
eða Hyunday Getz óskast

Árg. 2001-2004 fyrir 300-600 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 7725450

Jeppar

Vorum að fá í hús, stórar og rúmgóðar
50cc Vespur á 16“ dekkjum, með racing
kveikju CDI. Í tveimur litum rauðum og
bláum. Verð aðeins 329.000.-

Honda Civic Sport 1.8, 10/2008
Ekinn 10þús. Ssk, Álfelgur ofl. Verð
3.090.000.- Áhvílandi lán 2.112.000.FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE 10
FET M/FORTJALDI, raðnr 138180, nýskr
7/2007, Vaskur - gashellur - fortjald álfelgur - grjótgrind - útvarp o.f.l , Flutt
inn nýtt af Olís, einn notandi, ásett verð
1.870.000. A.T.H húsið er á staðnum og
er upptjaldað.

Toyota Corolla xli árg.‘94, sjálfskiptur,
ekinn 170þ.km, sk.‘11, ný tímareim.
Verð 210þús. Uppl. s. 8578285

250-499 þús.

Rafskutla til sölu vel með farinn árgerð
2008. Upplýsingar í síma 8605238.

Vorum að fá aftur þessar frábæru 50cc
Vespur, sem slógu svona rækilega í
gegn í fyrra. Búið að setja í þær racing
kveikju CDI. Til í svörtu og beinhvítu.
Verð 298.000.-

Polar 590 CTH, Skráð 06/2007, Alde
3010 hitakerfi í gólfi og undir gluggum.
150w sólarsella. Ávalt geymt inni á
veturnar. Verð 3.790.000.-

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

KIA SPORTAGE CLASSIC TDI .DISEL,
raðnr 272692, nýskr 5/2002, ek 125
Þ.KM, beinsk, 4x4, Nýr startari, nýr alternator, nýlegt í bremsum, nýr olíutankur., ásett verð 650.000, A.T.H bíllinn er
á staðnum.
Chevrolet Lacetti 1.8 Sport, 11/2004
Ekinn 28þús. Ssk. Verð 1.190.000.Möguleiki á allt að 90% láni

Flott 3ja dyra corolla‘98

TOYOTA COROLLA 1300 árg‘98, 3ja
dyra, 5 gíra, ný skoðaður 2011, ný timareim og nýtt í bremsum, 16“álfelgur á
nýjum dekkjum, viper þjóvavörn, nýr
alpine spilari, filmur,nýtt pústkerfi, ný
massaður og sprautaður að hluta, flottur bíll sem eyðir sáralitlu! verð aðeins
360 þús s.841 8955

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

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Bílar til sölu

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX.
10/2005, ekinn 154 þ.km, diesel,
sjálfskiptur. Verð 6.840.000. 300544
- Bíllinn er á staðnum og er gífurlega
fallegur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Til sölu Suzuki Wagon R+, árg. 2003,
ekinn 78000 km. Umtalsvert tjónaður að framan, óska eftir tilboðum!
Upplýsingar í síma 8452811 eða raggahalldors@hotmail.com

Eigum eingöngu 2stk, Hybride 50cc
vespur, sem ganga bæði fyrir rafmagni
og bensíni, litur svart/grá/rauðar. Verð
298.000.- Eigum eftir fá einar Róbot
ryksugur og Heimaþjófavarnarkerfi.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

Auglýsingasími

Ódýr Nissan Almera.

Nissan Almera 1400 5. g. 3 d. árg.
2000 skoðaður 2011 ek. 200 þ. Gott
staðgreiðsluverð. S. 891 9847.
Nissan Almera-1999árg-ekin 108þDökkgræn-bsk-3dyra-NÝSKOÐUÐverð:290þ- S:847-0407

2 milljónir +

DODGE RAM 2500 POWER WAGON
4X4, 2008, ek. 35þús.km, 100% driflæs
fr& aftan, spil, slepp á ballansstöngum,
leður, lúga, hús á palli, Stórglæsilegur,
Verð aðeins 4500þús.kr

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

Golf ‚99 comfortline8V1600.5d.
ek,190þ. Nýr gírkassi,ný kúppl,ný skoð
og ný smurð verð 560þ. skoða skipti á
dísil.s.8698886

Sendibílar
VEGNA MJÖG GÓÐRAR SÖLU Á
BIFREIÐUM,
FJÓRHJÓLUM
OG
FERÐAVÖGNUM ÓSKUM VIÐ EFTIR ÞVÍ
AÐ FÁ SVOLEIÐIS TÆKI Á SÖLUSKRÁ
OG Á STAÐINN! A.T.H ERUM Á EINUM
BESTA STAÐNUM SEM Í BOÐI ER,
ALVEG UPP VIÐ ÞJÓÐVEG 1!

HUMMER H3 SUV. Árgerð 2006, ekinn
51 þ.km, sjálfskiptur. Verð 3.690.000.
281681 Bíllinn er á staðnum og þetta er
einn sá flottasti sinnar gerðar!

Til leigu smágrafa. Tilvalin í garðvinnuna, pallasmíði og fleira. Upplýsingar :
6998370 og 8220428.

Til sölu Skoda Oktavia station árg
‚05 bensín vél 2,0 ek.79þús. Álfelgur,
beinsk., dráttarkúla, skoðaður ‚11
listaverð 1425 ásett 1190 þúsund
Upplýsingar í síma 868 2352.

Til sölu hestakerra Humbaur Island
árg 2007-8 mjög vel farin og lítið
notuð verð 2,3 mill kostar ný 3,5.upl
8228844

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

Allt sem þú þarft…

Þjónusta
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Mótorhjól

Kerrur

Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími !

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

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

Hjólhýsi

ÞJÓNUSTA

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

Hreingerningar
A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Bílapartasala

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9

Vantar strax á skrá allar gerðir húsbíla,
ferðabíla, hjólhýsa, fellihýsa og tjaldvagna. Mikil eftirspurn!! Stórt útisvæði.
Einnig hjólhýsi til leigu. Uppl. í síma
445-367 ferdavagnamarkadur.is

3,2 brt. Trébátur til sölu.sk.nr.5806`I
bátnum eru öll siglingartæki og búnaður sem bátnum ber að hafa,og í
honum er yanmar vél einnig 2. raf.
færavindur .Báturinn er skoðaður og tilbúin í strandveuðikerfið,eða hvaða kerfi
sem er.Verð 2.3 Skipti á bíl möguleg .
uppl.862 6735 eftir kl.14
Viðgerðaþjónusta, sport og bátavörur.
Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020 www.
gummibatar.is

Hjólbarðar
Til sölu Hobby 650 Uff excelsior árg
2007 vel meðfarið hús verð 4.2 uppls í
síma 693-5454
Hymer Nova 465 Sama og nytt skráð
2008 fyrst notað 2009 Markisa ,
Sólarsella , Heitt og kalt vatn, gólfhiti. Grjótgrind, Gas og rafmagnshiti ,
Sjónvarpsloftnet .2 gaskútar. Eitt með
öllu eins og Nýtt. Verð 3.900.000.Uppl. 891 7125
Kip árg. ‚85. Svefnpláss fyrir 4-5. Innflutt
‚06. Verð 390þús. S 696 3369

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.
4 stk. 175/70 13“ á Lanos felgum á
20þ., 4 stk. 14“ Corolla felgur á 10þ.,
2 stk. 195/75 16“ á 12þ. 4 stk. 14“
Imprezu felgur á 10þ. 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.

Tjaldvagnar
Combi Camp

Varahlutir

Óska eftir fortjaldi á Combi Camp tjaldvagn árg. ‚80 S. 482 2736 & 866 8840.

Garðyrkja

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

Startarar og alternatorar

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

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

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 9901, twingo 99, felisa 99, swift 05-09,
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00,
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Partahúsið - S. 555 6666

Óska eftir Camp let, 2004 eða yngri með
áföstu eldhúsi og fortjaldi. Staðgreiðsla
fyrir rétta eintakið. S:847 5639.

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.

Bátar
Fjórhjól

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Fjórhjól Polarís X2 800 árg.2008, götuskráð, ekið 3100 km, vínrautt 14“ álfelgur og góð dekk. Tveggjamannahjól
með palli. Topphjól. aukahlutir: glerhlíf,
handahlífar, hiti í handföngum, zenonljós, stífari kúpling, dráttarkrókur, álkall,
spil með fjarstýringu. Verð 1.690.000.Gsm 8221717

Bílapartar og þjónusta.
S. 555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan,
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förgunar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Vinnuvélar

Er öspin til ama ?

Sérhæfðir
í
trjáfellingum.
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

Til sölu 30 tonna beltavél ‚98 ek. ca.
6500 tíma. Einnig hjólavél, Komatsu
150 árg. ‚91. Nýlegur mótor.S. 892
5309.

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

Viðgerðir

Til sölu

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
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Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

,YFTAN ER GERÈ TIL AÈ LYFTA
EURO PALLETU AF HJËLATJAKK

6ERÈ 4ILBOÈ  MVSK

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

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

(YMO SK¾RALYFTA TIL SÎLU
"URÈARGETA  KG
,YFTIH¾È
 MM
(¾È LOKUÈ   MM
"REIDD
 MM
,ENGD
 MM
%IGIN ÖYNGD  KG

Trjáklippingar

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

Bókhald

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

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

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

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
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Spádómar

Verslun

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

Spásími Láru
S. 908 5050

Nudd

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

TANTRA MASSAGE

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

NUDD - AFRICANA - NUDD
JB HEILSULIND S. 445 5000

Málarar

Algjör nautn, 2ja klukkustunda meðferð 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, næringarráðgjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000
JB Heilsulind Skúlagötu 40.

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Duglegur málari getur bætt við sig
inni og úti verkefnum.Sanngjarnt verð.
846 5305.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Búslóðaflutningar

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttubekkir á góðu verði. Uppl í síma
8916447 Óli.

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

Skrifstofubúnaður til
sölu. Selst ódýrt.

Húsaviðhald

Kraftvélar ehf Dalvegi 6-8 / 201
Kópavogi / Sími 535 3500.

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

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.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Smíði, múrun, málun og
flísalögn....

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

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.

Námskeið

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

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

Pípulagnir

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum
smíðaverkefnum. Glugga og hurðaþjónustan, S. 895 5511 smidi.is

Stífluþjónusta

Dulspekisíminn 908-6414

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

Tölvur

AFSLÁTTARDAGAR
18.-25. MAÍ

Frábært nudd. Uppl. í s. 857 5015 &
857 4850.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to
Fr; 10-11:30 or19:45-21:15, start 25/5,
28/6, 3/8. Level II: 4 w: Md to Fr; st.
18:00-19:30, st: 25/5, 28/6. Level III:
4w:13-14:30 st:25/5, 28/6. Level V:
4w: Md-Fri 8-9:30 st.25/5 Level VIII
Sat/Sun 17-18:30 st 29/5. NORSKA:
stig I: 4 vikur, mán til fös 19:45-21:15,
stig I: 25/5, stig II: 28/6 ANGIELSKI
dla POLAKÓW: Level I, 5 weeks, Md
to Thu: 10:00-11:30 or 19:15-20:45 st.
31/5. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Atvinna

Til bygginga

Sjóstöng, Sjóstöng.

Gæða nautakjöt beint frá Býli.
Hagkvæm magninnkaup, engin
aukaefni. Snyrtilegur frágangur.
Erum að taka á móti pöntunum
til afgreiðslu í júní.
www.myranaut.is
Mýranaut ehf, S. 868 7204

SUMARTILBOÐ! Unaðsnudd í boði,
komdu og leyfðu okkur að dekra við
þig. S: 692 1123

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

NORSKA - NORWESKI ICELANDIC
ANGIELSKI dla POLAKÓW

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Mýranaut

Nudd

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Til sölu

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

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

Nýjar sendingar af sundbolum og tankini frá TYR og Triumph fyrir konur á
öllum aldri. Einnig sundskýlur, boxers
og hnésíðar skýlur. Kíkið við á vefsíðu
okkar www.aquasport.is Bæjarlind 1-3,
201 Kópavogur, sími: 564 0035

Kaupir
3..borgar2
osfrv.
HANDVERKSHÚSIÐ.is Bolholti 4
R & Kaupangi Ak. S:555 1212 P.s.
Tálgunámskeið 26.maí
Ísskápur á 15þ. Þvottavélar á 2030þ. Þvottavél + þurrkari á 30þ. Stór
amerískur þurrkari á 30þ. Þurrkari
á 20þ. Borðuppþvottavél á 20þ.
Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ. Brauðrist
á 2þ. Eldhúsborð á 5þ. Glerborð á 5þ.
Stólar á 3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ.
Línuskautar á 2þ. Rúm á 5þ. Stór vaskur
á 3þ. Stál bakaraofn á 25þ. Bakaraofn
með hellum á 10þ. Eldavél á 15þ.
Ryksuga á 4þ. Garðborð og stólar á 5þ.
20‘‘ TV á 8þ. S. 896 8568.

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Þjónusta
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Til leigu 3. herb. íbúð í 101 með sérinngangi. 10 mín. gangur frá HÍ. Leiga 110
þús á mán. með hita og rafm. Laus frá
1. júní. Uppl. s. 692-3518.

Ökukennsla

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Fyrir ferðamenn

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Skammtímaleiga. Fullbúin íbúð í 101 R.
Lágmark 3 nætur. S. 898 4188.

HEIMILIÐ

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.

Dýrahald

Herbergi í Stórholti

15fm herbergi til leigu, eldunaraðstaða,
klósett og sturta. Laust frá 01. júní.
Uppl. s. 663 5791
4 herb 120 fm raðhús í 108 til leigu.
130þús + hiti/raf s: 8656489 7oi@7oi.
org
Til leigu falleg 3herb. íbúð í Breiðholti.
85fm. Leigð amk. í eitt ár. Uppl. s.
867 4910

Rottweiler hvolpar til sölu! Hreinræktaðir
rottweiler hvolpar til sölu. Afhendast
22. júní, heilsufarsskoðaðir, örmerktir
og með ÆTTBÓK. Uppl s. 662 3860.

Gott viðskiptatækifæri; 25 fallegar
Finkur og 6 Canaryfuglar til sölu, gott
verð, S.8944894

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 upplýsingar veita Magnús í síma 892-1679 ,
og Bragi í síma 896-7979.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com
Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri
við Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456
1600.

Íbúð til leigu sv.201 Kóp. Laus frá 1.júní
með húsgögnum. V. 115þ, 2mán trygging. Uppl í S. 868 7628
Golden retriever hvolpar til sölu fáir
eftir. Tilbúnir til afhendingar sprautaðir,
örmerktir og ættókafærðir hjá íshundum Foreldrar innfluttur, í ekta Golden
lit! www.123.is/madda S. 863 8596.

Gisting

Atvinna í boði

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.
Skemmtileg
stelpa
óskast sem meðleigj. á Seljabraut
Þvottav+uppvottav+eldh+stofa 35þ á
mán. 845 3379.

Tilkynningar

Ræstingar

www.leiguherbergi.is

LYKTUN  LANDSFUNDAR
6ERKSTJËRASAMBANDS ¥SLANDS
)NNRITUN NÕRRA NEMENDA FYRIR SKËLA¹RIÈ
  STENDUR YÙR   MAÅ

,ANDSFUNDUR 6ERKSTJËRASAMBANDS ¥SLAND HALDINN
¹ 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK ÖANN  MAÅ 
3KORAR ¹ RÅKISSTJËRN ¥SLANDS AÈ BEITA SÁR ¹N
TAFAR FYRIR ENDURREISN ATVINNULÅFSINS

+ENNT ER ¹ SELLË ÙÈLU VÅËLU OG PÅANË
)NNRITAÈIR ERU NEMENDUR ¹ ALDRINUM   ¹RA
3KRIFSTOFA SKËLANS Å 3ËLTÒNI  ER OPIN FR¹
  VIRKA DAGA 3ÅMINN ER  

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

Húsnæði óskast

.AUÈSYNLEGT ER AÈ INNRITA NEMENDUR Å 2AFR¾NA
2EYKJAVÅK ¹ HEIMASÅÈUNNI WWWREYKJAVIKIS

LYKTUN  LANDSFUNDAR
6ERKSTJËRASAMBANDS ¥SLANDS

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM SKËLANN OG SUZUKI
AÈFERÈINA ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
WWWSUZUKITONLISTIS

,ANDSFUNDUR 6ERKSTJËRASAMBANDS ¥SLAND HALDINN
¹ 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK ÖANN  MAÅ 
3KORAR ¹ B¾JAR OG SVEITASTJËRNIR LANDSINS AÈ BEITA
SÁR AF ALEÚI FYRIR UPPBYGGINGU ATVINNULÅS HVERT ¹
SÅNUM STAÈ

3KËLASTJËRI

Íbúð óskast til leigu.

Óskað er eftir ca. 150 fm 4ja herb. íbúð
m/möguleika á húsgögnum og bílskúr/-skýli helst miðsvæðis í Reykjavík
frá 01. ág. 2010 í ca. 4 ár. Þarf að vera
á einni hæð, án trappa og þröskulda, með gestasalerni og baðherbergi m/góðu aðgengi að sturtu/baði.
Vinsamlegast hafið samband í s. 530
1100 eða info@reykjavik.diplo.de

Húsnæði til sölu
Skiptidíl,sala eða leiga. 223fm
Einbýlishús m/bílskúr í Vesturberg
S:693 7815 & 822 0505.

Reykjavíkurborg

Sumarbústaðir

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
ræstingar í verslunum. Skilyrði; góð
þjónustulund, hreint sakarvottorð
og Íslensku kunnátta nauðsynleg.
Lágmarksaldur 20 ár. Öryggisfélagið ehf.
Askalind 2 / 201 Kópavogur. Umsóknir
aðeins á staðnum. www.115.is

Aukavinna á kvöldin

Getum bætt við okkur fólki í símasölu. Frá kl. 17:30-21:30 virka daga.
Kauptrygging og bónusar. Uppl. í S. 868
4551. Félagaþjónustan.
Veitingahús í HFJ ó.e þjónustufólki í sal.
Íslenska skilyrði. Uppl. í S. 822 5229
Pizzahornið óskar eftir vönu starfsfólki.
Þarf að geta byrjað strax. Umsóknir berist á pizzahornid@pizzahornid.is ATH.
aðeins fólk sem nennir að vinna.
Stýrimann og vélstjóra vantar á
100 tonna línubát sem gerir út frá
Hafnarfirði. Upp. í s. 848 9071 milli
kl. 8-17
The Purple Rabbit vill kaupa djörf
myndbönd íslenzkra kvenna. Nánari
upplýsingar á PurpleRabbit.is.
Vantar duglegan einstakling í kvöldvinnu. Nánari upplýsingar veitir Daði í
síma 7702277 eða dadi@tmi.is

Viðskiptatækifæri
Skemmtilegt sóknarfæri miklir framtíðarmöguleika, tekjur strax. Upplagt
fyrir hjón eða kröftuga einstaklinga.
Áhugasamir sendið nafn og símanúmer
á gelbelieve@gmail.com

Fundir

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í
Reykjavík.

Tunguvegur 19
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Sogavegar
vegna lóðarinnar að Tunguvegi 19. Í breytingunni
felst að byggingareitur er gerður á norðurhluta lóðar
auk byggingareits fyrir svalir. Heimilt verði að byggja
á tveimur hæðum. Fyrirkomulag bílastæða við götu
er breytt og gert ráð fyrir tíu almenningsstæðum
og kvöð gerð um að tvö bílastæði verði inni á lóð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 19. maí 2010 til og með 1. júlí
2010. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs
eigi síðar en 1. júlí 2010. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 19. maí 2010
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Auglýsing dómsmála- og
mannréttindaráðuneytisins um
framlagningu kjörskrár
Ráðuneytið vekur hér með athygli á því, með vísan til 8. gr.
laga um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, að kjörskrár
vegna sveitarstjórnarkosninga 29. maí 2010 skulu lagðar fram
almenningi til sýnis í síðasta lagi 19. maí n.k., á skrifstofu
hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða á öðrum hentugum stað.
Sveitarstjórn skal auglýsa hvar kjörskrá liggur frammi. Eftir
að kjörskrá hefur verið lögð fram skal hún liggja frammi á
almennum skrifstofutíma til kjördags.
Athugasemdum við kjörskrá skal koma á framfæri við sveitarstjórn eins fljótt og unnt er. Sveitarstjórn skal þegar taka til
meðferðar athugasemdir og gera viðeigandi leiðréttingar á
henni. Leiðréttingar má gera fram á kjördag.
Óheimilt er að breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili
hefur ekki borist Þjóðskrá þremur vikum fyrir kjördag, þ.e.
8. maí 2010.
Í dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
14. maí 2010.

Helgar/viku leiga. Gisting fyrir 10
manns, heitur pottur og sauna. Hús í
sérflokki. Uppl. í s. 898 1598

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 verður
haldinn laugardaginn 29. maí kl. 13:00
að Mörkinni 6. Dagskráin mun birtast í
Setrinu sem og á vef félagsins www.
f4x4.is innan tilskilinna tímamarka.
Stjórn F4x4

Einkamál

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

Spjalldömur 908 1616

www.buslodageymsla.is

Opið þegar þér hentar.

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

Atvinnuhúsnæði

908 1616.

Glæný eldheit upptaka

Hún er ljóshærð, grannvaxin og græneyg og í þessari afar innilegu upptöku
fylgist þú með henni klifra hærra og
hærra og ná síðan hreint ótrúlegum
endasprett. Ofboðslega innileg upptaka! Sími 905-2002 (símatorg) og 5359930 (kreditkort), upptökunr. 8144.

Fasteignasala og leiga - Verðmat og ráðgjöf
ATLI VAGNSSON

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Stórt sumarhús í
Grímsnesi til leigu

hdl og löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 4 • 101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 • atli@atvinnuhus.is

Kona sækist eftir símaspjalli við karlmann/konu í einkar heitri og ítarlegri
auglýsingu. Augl. hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8791.
52 ára kona vill kynnast karlmanni sem
vin (ekki einnar nætur gaman). Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), augl.nr. 8451.

RAFMAGNSVERKFÆRI

3995BORVÉL 500W

6995-

HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 24V

LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUN
VIÐ FELLSMÚLA
VI
ELLSMÚLA
A - REYKJAVÍK

2995-

3995-

HITABYSSA 2000W M/6 HLUTUM

HLEÐSLUSKRÚFJÁRN

8995-

8595-

HÖGGBOR/BROTVÉL 850W

BELTASLÍPIVÉL 900W

6995-

HLEÐSLUBORVÉL M/HÖGGI 18V

3995-

HLEÐSLUBORVÉL 12V

Hreinsaðu laufin

2995-

5995-

SLÍPIMÚS

HJÓLSÖG 1400W

12.959-

2995-

LAUFSUGA - BLÁSARI

JUÐARI

2995STINGSÖG 350W

9995-

3495-

6995-

4795-

4495-

15.595-

10.990-

12.474-

FLÍSASÖG

BÓNVÉL

SLÁTTUORF 200W

SLÁTTUORF BENSÍN

SLÁTTUORF 500W

HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

FRÆSARI

SLÖNGUKEFLI

OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16
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MALCOM X (1925-1965) FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1925

„Maður sem stendur ekki
fyrir neitt fellur fyrir öllu.“
Malcom X var bandarískur
mannréttindafrömuður. Hann
var til langs tíma talsmaður
Nation of Islam (NOI). Hann
stofnaði Muslim Mosque,
Inc. og Organization of AfroAmerican Unity.

ÞETTA GERÐIST: 19. MAÍ ÁRIÐ 1990

MERKISATBURÐIR

Húsdýragarðurinn opnaður

1875 Fyrsta sláttuvélin kemur

Þennan dag árið 1990 var
Húsdýragarðurinn í Laugardal
formlega opnaður. Ákvörðun
um byggingu garðsins var tekin
í borgarráði Reykjavíkur fjórum
árum áður en framkvæmdir
hófust árið 1989.
Á einu ári voru reist sex hús
til dýrahalds, steypt selatjörn,
landslag mótað fyrir refi, minka
og hreindýr, beitarhólf afgirt
og komið upp fiskeldiskerjum.
Auk þessa var Hafrafelli, gömlu
íbúðarhúsi Örlygs Sigurðssonar listmálara, breytt
í skrifstofu og kennslusalur útbúinn úr vinnustofu
hans. Markmið með byggingu húsdýragarðsins var

fagna Gullfossi,
nýju farþegaskipi
Eimskipafélagsins.
1969 Kjarasamningur milli
verkalýðsfélaga og atvinnurekenda undirritaður. Mikilsvert samkomulag um lífeyrissjóð náðist.
1983 Geimskutlan Enterprise
hefur viðkomu á Keflavíkurflugvelli, borin af Boeing 747 þotu.
1986 Sex af forráðamönnum
Hafskips hf. handteknir
og úrskurðaðir í gæsluvarðhald á meðan
meint brot þeirra voru
rannsökuð.

til Íslands frá Noregi.

1950 Þúsundir Reykvíkinga

að kynna borgarbúum íslensku
húsdýrin, færa þá nær íslenskum búskaparháttum og efla
tengsl á milli manna og dýra.
Síðan hefur starfsfólk garðsins
haft það að leiðarljósi að vera
til fyrirmyndar og í vaxtarbroddi
í dýravernd. Gert er ráð fyrir
rúmlega tuttugu dýrategundum
og er stefnan að sýna afbrigði,
litbrigði, bæði kyn og afkvæmi.
Fjölskyldugarðurinn var
tekinn í notkun 4. júní 1993
og þá tók hinn sameinaði garður, Fjölskyldu- og
húsdýragarðurinn, til starfa.
Heimild: www.mu.is

timamot@frettabladid.is

SIF COSMETICS: SETUR FYRSTU SNYRTIVÖRU SÍNA Á MARKAÐ

AFMÆLI

Húðdropar unnir úr byggi
GRACE
JONES

tónlistarkona er
62 ára.

GAIL
SIMMONS sjón-

varpskona er
34 ára.

Móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Sigríður Davíðsdóttir,
Engjaseli 65,

lést á Landspítalanum Fossvogi sunnudaginn 16. maí.
Runólfur Runólfsson
Gerður Hafsteinsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Benedikt Jóhannsson
frá Háagerði Eyjafjarðarsveit,

Sif Cosmetics, dótturfélag ORF líftækni, setur á markað nýja húðdropa í
dag. Droparnir innihalda EGF frumuvaka sem eiga að hvetja til náttúrulegrar endurnýjunar húðfrumna og sporna
við öldrun húðarinnar. Frumuvakarnir eru framleiddir úr byggi af ORF líftækni og á verkefnið rætur sínar að
rekja til rannsóknarstyrks Rannís sem
fyrirtækið hlaut árið 2006.
„Samkeppnisaðilar okkar úti í heimi
nota bakteríur og dýrafrumur til að
framleiða þessi prótín en við notum
sérstakar líftækniaðferðir. Þetta er
grænn iðnaður og við erum með á
annað hundrað prótína í framleiðslu
á mismunandi stigum. Prótínin eru
notuð í læknisrannsóknum, stofnfrumurannsóknum og jafnvel í lækningaskyni en sum þeirra henta auk þess
vel í snyrtivörur,“ segir Björn Örvar,
framkvæmdastjóri Sif Cosmetics.
EGF er fyrsti frumuvakinn sem er
valinn úr hópi frumuvaka. Hann hefur
nokkuð alhliða virkni en auk þess er
verið að þróa fleiri snyrtivörur sem
sumar munu hafa sértækari virkni á
tiltekin húðvandamál. Þær munu líta
dagsins ljós síðar á árinu. „Læknavísindin þekkja vel hvaða gagn þessir frumuvakar gera húðinni og því er
engin tilviljun að við kjósum að nota
þá í snyrtivörurnar en aðferðin við
framleiðsluna er hins vegar ný,“ segir
Björn.
EGF frumuvaki er prótín sem húðfrumur framleiða sjálfar. Framleiðslan minnkar hins vegar með aldrinum.
Fyrir vikið endurnýja frumurnar sig
hægar og þá fer að bera á hrukkum og
þynnri húð. Björn segir að langur tími
hafi farið í að prófa og þróa húðdropana, sem hafa fengið nafnið EGF BIOeffect serum. „Undanfarna þrjá mánuði hafi nokkur hundruð manns prófað
dropana. Við höfum svo verið að safna
vitnisburði og niðurstöðum og hafa
viðbrögðin verið framar vonum en 98
prósent þátttakenda sögðust taka eftir
frískara yfirbragði húðarinnar. Það er
afar ánægjulegt en við teljum okkur
geta náð góðum árangri enda með einstaka vöru,“ segir Björn og bendir á að
margar húðvörur á markaðnum innihaldi allt upp í sjötíu mismunandi efni.
Í dropunum eru þau hins vegar aðeins
sjö auk þess sem þeir eru án allra lyktar-, ilm- og rotvarnarefna.
En stefnið fyrirtækið á útrás? „Við

NÝSKÖPUN Droparnir eiga að hvetja til náttúrulegrar endurnýjunar húðfrumna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

seljum nú þegar dropana til Ítalíu
og Danmerkur auk þess sem fjölmargir erlendir aðilar eru með þá til

skoðunar.“ Nánari upplýsingar er að
finna á www.sifcosmetics.com.“
vera@frettabladid.is

lést á Dvalarheimilinu Hlíð þriðjudaginn 11 maí.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn
25. maí kl. 13.30.
Aðalsteinn Jóhannsson
Guðbjörg Stefánsdóttir
Guðrún Jóhannsdóttir
Freygerður Anna Geirsdóttir Örn Hansen

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

Sýrus Guðvin Magnússon,
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Lækjarsmára 8, Kópavogi,

andaðist á Landspítala Landakoti laugardaginn 8. maí
Útför hans verður gerð frá Digraneskirkju fimmtudaginn 20. maí kl. 13.00.
Matthildur Katrín Jónsdóttir
Viðar Sýrusson
Elsa Ólafsdóttir
Ásta Kristín Sýrusdóttir
Bernharð Þorsteinsson
Reynir Sýrusson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður
og afa,

Gunnars Árnasonar,
Hallakri 1, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónustu Karitas.
Guðný Jónasdóttir
Hilmir Þór Gunnarsson
Jónína Gunnarsdóttir
Gunnar Már Gunnarsson
og afabörn.

Steinunn Lund
Guðni Ingvason
Laufey Þórarinsdóttir
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Gunnþóra Björnsdóttir,
Blásölum 24 Kópavogi,

lést á Landspítalanum 10. maí sl. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum hlýhug og
auðsýnda samúð.
Börn og fjölskyldur.

Við þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Karls L. Frímannssonar,

Aðalheiður Sigurðardóttir,

sem andaðist 6. maí og var jarðsunginn frá
Akureyrarkirkju 14. maí sl.

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, sunnudaginn 9. maí.
Útför hennar fer fram frá Neskirkju föstudaginn 21.
maí kl. 13.00.

Lilja Randversdóttir
Gunnar Karlsson
Randver K. Karlsson
Guðrún H. Kristjánsdóttir
Hólmgeir Karlsson
Ingvar Karlsson
Ingibjörg Smáradóttir
Hans L. Karlsson
Guðbjörg Valdórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Haraldur Þorsteinsson
Sigurður Haraldsson
Jóna Guðjónsdóttir
Þorsteinn Haraldsson
Lára V. Júlíusdóttir
Ingibjörg Haraldsdóttir
Sturla Þorsteinsson
Ástráður Haraldsson
Eyrún Finnbogadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
systir og amma,

Margrét Gunnlaugsdóttir
lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
mánudaginn 10. maí. Útför hennar fer fram frá
Dómkirkjunni fimmtudaginn 20. maí kl. 11.00.
Sigríður Lóa Jónsdóttir
Gunnlaugur Björn Jónsson
Ingibjörg Svala Jónsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Gunnlaugur Gunnlaugsson
og barnabörn.

Sigurður Ingi Ásgeirsson
Kristrún Jónsdóttir
Ólafur Ingólfsson

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

Ágúst J. Gíslason
vélstjóri, Sóltúni 13, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni 6. maí. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Innilegar
þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og
hlýhug við andlát og útför hans. Sérstakar þakkir til
starfsfólks Hjúkrunarheimilisins Sóltúns fyrir hlýhug
og góða umönnun.

Ingunn Árnadóttir
kennari, til heimilis að Aflagranda 40,

lést 11. maí. Jarðarförin fer fram þriðjudaginn 25. maí
kl. 13.00 frá Neskirkju.
Gunnvör Sverrisdóttir
Sigurbjörg Sverrisdóttir
Arndís Inga Sverrisdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Grétar Sigurgeirsson
Árni Baldursson
Jóhannes Þórðarson

Inger Birthe Schweitz
Jörgen Vinterhalter Ágústsson
Erik Schweitz Ágústsson
Einar Schweitz Ágústsson

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Ingunn Ásgeirsdóttir,

Winterhalter Gíslason
Else-Marie Christensen
Jónína Guðjónsdóttir
Linda Hrönn
Ágústsdóttir
Inger María Schweitz Ágústsdóttir Bergsveinn Ólafsson
Guðrún Steingrímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma,

Valdimar Helgason,

lést á Dvalarheimilinu Grund aðfaranótt sunnudagsins
16. maí. Útförin fer fram frá Neskirkju miðvikudaginn
26. maí kl. 15.
Ásgeir Már Valdimarsson
Anna Valdimarsdóttir
Jóhann Páll Valdimarsson
Guðrún Sigfúsdóttir
barnabörn,barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
áður til heimilis að Rauðalæk 23,
Reykjavík,

lést laugardaginn 15. maí. Útförin verður auglýst síðar.
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jóhann Þorleifsson,
Breiðabólsstað,

Fyrir hönd aðstandenda,
Elín Ó. Finnbogadóttir
Helgi Valdimarsson
Sigríður G. Valdimarsdóttir
Aðalheiður Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóna Ólafsdóttir
Óttar Ólafsson
Sveinn Guðmundsson

lést á heimili sínu í Kópavogi 14. maí. Útförin fer fram
frá Prestbakkakirkju á Síðu föstudaginn 21. maí
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélag V-Skaft.
Okkar ástkæri

Össur Aðalsteinsson,
fyrrverandi kaupmaður,
Hraunvangi 3, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi fimmtudaginn
13. maí. Útförin fer fram frá Grensáskirkju föstudaginn
21. maí kl. 13.00.
Helga Sigurgeirsdóttir
Kristján Orri Sigurleifsson
Heiðar Örn Tryggvason

Sigurjóna Matthíasdóttir
Erna Margrét Jóhannsdóttir Þorsteinn Scheving
Thorsteinsson
Sandra Brá Jóhannsdóttir
Einar Bárðarson
Þormar Ellert Jóhannsson
Sæunn Káradóttir
Henný Hrund Jóhannsdóttir
Kolbrún Tinna Ernudóttir
Jóhanna Ellen Einarsdóttir

Okkar ástkæra

María Lilja Jónsdóttir,
Hafrafellstungu,

lést 10. maí sl. Útförin verður gerð frá
Skinnastaðakirkju 22. maí kl. 14.00.

Tryggvi Eyfjörð Þorsteinsson
Anna Sairanen

Börn, tengdabörn,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangaamma,

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og dóttir,

Heiðrún Sverrisdóttir
leikskólakennari, frá Skógum í
Hörgárdal, Fjallalind 7, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans þann 14. maí. Útförin
verður auglýst síðar.
Þorsteinn Berg
Þröstur Berg
Sverrir Ágúst Berg
Eva Gunnlaugdóttir
Gunnlaugur Berg Sverrisson Heiðrún Berg Sverrisdóttir
Álfheiður Ármannsdóttir

Kristjana Ingibjörg
Ellertsdóttir,
lést á St.-Fransiskuspítalanum í Stykkishólmi
mánudaginn 17. maí. Útför hennar fer fram frá
Stykkishólmskirkju föstudaginn 28. maí kl. 14.00.
Magnús Ólafur Jónsson
Jóna Greta Magnúsdóttir
Bæring Guðmundsson
Erna Magnúsdóttir
Egill Rossen
Guðrún Ásta Magnúsdóttir
Ellert Magnússon
María Eir Magnúsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

Eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Sigfús Sigurðsson,
fyrrverandi garðyrkjubóndi,
Skúlagötu 40, Reykjavík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 14. maí sl.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 21.
maí kl. 15.00.
Benný Sigurðardóttir
Magnús Björnsson
Hallfríður K. Skúladóttir
Sigríður Á. Pálmadóttir
Guðmundur I. Sigmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Af hverju gerðuð þið ekkert?
au tíðindi vöktu nokkurn titring að
BAKÞANKAR
kanadískt orkufyrirtæki ætti nú þriðja
Kolbeins
Óttarssonar stærsta orkufyrirtæki landsins. Margir
ráku upp ramakvein; hér væri verið að
Proppé afhenda útlendingum yfirráð auðlinda

Þ

okkar. Aðrir bentu á að kapítalistar hefðu
auðlindirnar í fórum sínum nú þegar; hvort
þeir ættu heima í Kanada eða Keflavík
skipti litlu.

REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 515 7170

TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI

ATHYGLISVERT var að fylgjast með við-

HÖFÐABAKKI

VÉLALAND
VAGNHÖFÐI

brögðum annars stjórnarflokksins,
Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs. Margir þingmanna hans fóru mikinn vegna sölunnar, hana yrði að stöðva
því mikið lægi við, formaður flokksins
lýsti vonbrigðum sínum með að ekki
hefði verið beðið eftir ríkisstjórnarfundi með söluna og þingflokkurinn
ályktaði síðar um kvöldið að auðlindir
ættu að vera í þjóðareigu og „vinda
þyrfti ofan af“ einkavæðingu HS orku.

HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

ÞETTA er allt gott og blessað. Fínt
mál að fólk hafi skoðanir á eignarhaldi auðlinda og enn betra að
fólk láti þær skoðanir í ljós.
Tímasetning athugasemdanna
hlýtur hins vegar að vekja
athygli.

ÁHUGI Magma Energy

Blaðberinn
bíður þín

á hlut Geysis Green í HS orku (segðu þessa
setningu hratt tíu sinnum) er löngu kunnur.
Auðlindanýtingin komst í einkaeigu þegar
Geysir Green keypti í síðastnefnda fyrirtækinu árið 2007. Í fyrra keypti kanadíska
fyrirtækið síðan hlut frá Orkuveitu Reykjavíkur. Við það tækifæri kom fram einlægur
vilji Magma til að kaupa stærri hlut.

VINSTRI græn hafa verið í ríkisstjórn síðan
í febrúar 2009. Vissulega hafa verkefnin
verið ærin og vissulega er flokkurinn ekki
einráður. Þingmenn flokksins hafa hins
vegar sýnt það áður að þeir eru óhræddir
við að fara á einhvern hátt gegn stjórnarstefnu, bjóði samviskan þeim það. Sem er
vel. Þeim var því hverjum og einum – að
ekki sé talað um öllum saman – í lófa lagið
að gera eitthvað í málefnum HS orku. Þau
lagaboð sem nú er kallað eftir hefðu getað
verið löngu komin fram. Öllum var ljóst
hver viljinn var. Kannski eru ráðherrar
Vinstri grænna svo vanir því að vera í
stjórnarandstöðu að þeir áttuðu sig ekki á
þeirri stöðu sem þeir eru í.
ÞAÐ er ekki boðlegt að koma í blálokin á
löngu ferli og hrópa um ógnina sem stafar
af því ferli. Sé ógnin fyrir hendi, er það
beinlínis skylda þingmanna að koma í veg
fyrir hana. Það gera menn með tillögum á
Alþingi, ekki eftiráályktunum.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Manstu eftir Já... við vorum
Patrick? Eða alltaf að spila
fótbolta. Ég
Pondus?
Sem voru held að ég
með okkur í hafi ekki séð
barnaskóla? hann síðan
þá.

Ég hitti hann um
daginn á gangi.
Ég spurði hvernig gengi og hvað
hann væri að
fást við. Þú veist,
þetta venjulega!

Alltaf
gaman
að heyra
hvað fólk
hefur
verið að
fást við!

Hann sagði
að hann seldi
líkama sinn!

HA?

Já. Hókus
pókus:
Hann lét
sig hverfa!

Sagðirðu
þetta?

Hann ynni niðri á
höfn í Rotterdam!
Tvær vikur í vinnu,
tvær vikur í frí!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Einhvernveginn virðist
stærðfræði-hlutinn og
stellingar-hlutinn í heila
Palla virka án þess að vita
af hvor öðrum.

Hvaða
stellingarhluti?

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

Blaðberinn...

Hringdu í síma

Ókei,
þúsundkall.
Lokaboð.

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

■ Barnalán
Komdu til
Sollu, Lóa!

ef blaðið berst ekki

Eftir Tony Lopes

Einu sinni
sölumaður,
alltaf
sölumaður.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei!
Komdu til
Hannesar!

Komdu
til mín!

Komdu
til mín!

Komdu
til mín!

Komdu
til mín!

Þetta væri
miklu auð- Auðveldara
veldara ef þú fyrir hvern?
hefðir eignast
tvíbura!
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Spila blús þrátt fyrir öskuna
VERÐLAUNAHAFAR Frá vinstri: Halldór
Baldursson, Iðunn Steinsdóttir, Guðrún
Dís Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri
Gerðubergs, og Kristín Arngrímsdóttir
ásamt dóttur sinni.

Fjórir hlutu
IBBY-verðlaun
Fjórar viðurkenningar voru
veittar á Vorvindahátíð IBBY
á Íslandi fyrir gott framlag til
barnamenningar á Íslandi. Þeir
sem hlutu viðurkenningarnar
voru: Halldór Baldursson teiknari, fyrir myndskreytingar á
barnabókum, Iðunn Steinsdóttir
fyrir rithöfundaferil sinn, Kristín Arngrímsdóttir fyrir bók sína
Arngrímur apaskott og fiðlan og
Menningarmiðstöðin Gerðuberg
fyrir öflugt menningarstarf fyrir
börn. IBBY á Íslandi hefur veitt
viðurkenningar fyrir framlag til
barnamenningar frá árinu 1987.

lítið að horfa í reynslubanka Norðmanna því þeir
Blúshátíðin Norden Blues Festival 2010 verður
eru mjög framarlega í þessu. Við fáum norska
haldin í annað sinn í Rangárvallasýslu um komhljómsveit og norska hljóðmenn. Vetrhus Bluesandi hvítasunnuhelgi, eða dagana 21. til 24.
band er eitt hressasta tónmaí.
leikaband í Noregi.“
Allt að eitt hundrað tónlistarmenn koma
Sigurgeir hvetur alla
fram á hátíðinni í um það bil 25 hljómaldurshópa til að láta sjá
sveitum eða tónlistarhópum. Á meðal
sig á hátíðinni og segir hana
flytjenda verða Blue Ice Band, KK
gott tækifæri til að stappa
Band, Skúli mennski, The Dirty
stálinu í heimamenn vegna
Deal og norska hljómsveitin
eldgossins í Eyjafjallajökli.
Vetrhus Bluesband. „Við erum
„Þetta er fyrsta alvöru ferðahelgi
að reyna að tengja þetta svolítið
sumarsins og þó að það hafi fallið
vítt og breitt um héraðið, þannig
KK Tónlistarmaðurinn
pínulítið ryk úr lofti í Rangárþingi ætla
að veitingahúsin njóti góðs af og
KK spilar á blúshátíðég allavega að flytja að heiman og gista
gestir og gangandi komi á þessa
inni í Rangárvallasýslu
á tjaldsvæðinu eins og ég gerði í fyrra,“
staði,“ segir Sigurgeir Guðmundsson
um hvítasunnuhelgina.
segir hann.
hjá Heklu blúsfélagi. „Við erum pínu- fb

Þrjú söfn fá
tilnefningu
Þrjú söfn hafa verið tilnefnd
til Safnaverðlaunanna 2010:
Byggðasafn Skagfirðinga í
Glaumbæ, Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og Nýlistasafnið
í Reykjavík. Meira en sjötíu
ábendingar bárust í ár en verðlaunin verða veitt á Bessastöðum á íslenska safnadeginum,
11. júlí.
Verðlaunin voru fyrst veitt
Síldarminjasafninu á Siglufirði
árið 2000 og eru nú veitt í sjöunda sinn. Síðast fékk Byggðasafn Vestfjarða á Ísafirði viðurkenninguna.
- fb

=CCDBD<0A8
=9ÜCCDÕA0=6DAB

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 19. maí 2010
➜ Tónleikar
20.00 Gerður Bolladóttir sópran,

Sophie Schoonjans hörpuleikari og
Victoria Tarevskaia sellóleikari flytja
trúarsöngva bandarískra blökkumanna
í Garðakirkju á Álftanesi. Enginn
aðgangseyrir er en tekið verður á móti
frjálsum framlögum.
20.00 Sinfóníuhljómsveit Vaasaborgar
og tónlistarhópurinn Caput verða með
tónleika í Íslensku óperunni við Ingólfsstræti. Þessi viðburður er hluti af Listahátíð í Reykjavík sem stendur til 5. júní.
Nánari upplýsingar á www.listahatid.is.
20.00 Árnesingakórinn heldur tónleika í Guðríðarkirkju í Grafarholti. Á
efnisskránni verður tónlist eftir Sigfús
Halldórsson. Einsöngvarar verða Gissur
Páll Gissurarson og Valgerður Guðnadóttir.
21.00 Birgir Örn
Steinarsson og Tómas
R. Einarsson verða
með tónleika á Café
Rósenberg við Klapparstíg. Húsið verður
opnað kl. 20.

➜ Leikrit
19.00 Fjölskyldusöngleikurinn Sarínósirkusinn verður sýndur í Borgarleikhúsinu við Listabraut. Þessi viðburður
er hluti af Listahátíðinni List án landamæra. Nánari upplýsingar á www.listanlandamaera.blog.is.

➜ Listamannaspjall
17.30 Katrín Elvarsdóttir ræðir um

verk sín á ljósmyndasýningunni Equivocal sem nú stendur yfir í Gallerí Ágúst
við Baldursgötu.

➜ Sýningar
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ÕaP]Vda 45C8A1AD=8
Þar sem 70 ár eru liðin frá hernámi
Íslands hefur Minjasafn Reykjavíkur
opnað sýningu í því tilefni í Fógetastofum að Aðalstræti 10. Opið alla virka
daga kl. 9-21, lau kl. 10-17 og sun. kl.
12-17. Nánari upplýsingar á www.minjasafnreykjavikur.is.

➜ Fyrirlestrar
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13.15 Elisabeth Schüssler Fiorenza

flytur erindið Re-visioning Christian
Origins, hjá Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn fer fram í Aðalbyggingu Háskólans
við Sæmundargötu (st. 229).
15.15 Marie Novotná flytur erindi sem
hún nefnir Þýtt úr fornnorrænu. Fyrirlesturinn fer fram í Háskóla Íslands,
Odda við Sturlugötu (stofu 202).
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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> GLÆSILEGT BRÚÐKAUP
Gamanleikarinn David Walliams úr þáttunum Little Britain kvæntist hollensku fyrirsætunni Lara Stone í London á sunnudag. Svaramaður við athöfnina, sem þótti hin
glæsilegasta, var Matt Lucas, hinn
helmingur Little Britain. Walliams,
sem er 38 ára, og hin 26 ára Stone
trúlofuðu sig í janúar síðastliðnum.
Leikarinn hafði áður verið orðaður við sjónvarpskonuna Lisu Snowden og kryddpíuna Geri Halliwell.

folk@frettabladid.is

Leikstjórinn Oliver Stone segir það sér að
þakka að leikkonan Carey Mulligan og leikarinn Shia LaBeouf hafi byrjað saman,
en þau kynntust við tökur á kvikmyndinni Wall Street: Money
Never Sleeps.
„Maður sá neistann á milli
þeirra strax. Þau voru mjög fagmannleg á tökustað, en það var
ekki um að villast að þau voru
afskaplega hrifin af hvort öðru.
Ég var mjög ánægður þegar
ég áttaði mig á því að þau voru
orðin par, það gerði ástarsenurnar á milli þeirra aðeins enn betri.
Það var augljóst að þau þurftu ekki
að kafa djúpt til að finna neistann,“
sagði leikstjórinn um hið unga par.

Íbúafundur um málefni
miðborgarinnar
Fimmtudaginn 20. maí nk. verður haldinn íbúafundur
klukkan 17.00 í Tjarnarsal Ráðhúsi Reykjavíkur. Stýrihópur
vegna reglna um staðsetningu og afgreiðslutíma vínveitingastaða boðar til fundarins með íbúum miðborgarinnar.
Dagskrá
• Júlíus Víﬁll Ingvarsson, formaður skipulagsráðs, ﬂytur stutt ávarp.
• Stefán Eiríksson, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu,
ﬂytur stutt ávarp.
• Magnús Skúlason, formaður Íbúasamtaka miðborgarinnar,
ﬂytur stutt ávarp.
• Að loknum ávörpum munu fundarmenn ræða leiðir til að bæta
ástandið í miðbænum. Notað verður svokallað „Air Opera“
fundarform.

Atvinnulausir Reykvíkingar hafa aldrei verið ﬂeiri. Samfylkingin sættir sig ekki við það. Borgin þarf að vakna, taka forystu og
beita öllu aﬂi til að minnka atvinnuleysið og ﬂýta endurreisninni.
Átak í nýsköpun og nýtingu á tómu húsnæði
Endurnýjun í eldri hverfum og eﬂing innviða
Samstillt vaxtarátak á öllu höfuðborgarsvæðinu
Tvöföldun viðhalds og auknar verklegar framkvæmdir
Vaxtarátak í græna geiranum

Við verðum líka að hlúa að atvinnuleitendum
og veita þeim öryggi. Annars getur
atvinnuleysið valdið miklu
andlegu tjóni!

KOMUM VINNUFÚSUM HÖNDUM TIL STARFA.
KJÓSUM SAMFYLKINGUNA!

Shia LaBeouf er farinn að hitta mótleikkonu sína,
Carey Mulligan.
NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn
Robert Pattinson, sem þekktastur er fyrir
að leika vampíruna Edward
Cullen, hefur
sýnt áhuga á að
leika í væntanlegri kvikROBERT PATTINSON
mynd sem
gerð verður eftir metsölubókinni Kill Your Friends. Persónan
sem Pattinson hyggst leika er
ekki ósvipuð þeirri sem Christian Bale lék í kvikmyndinni
American Pshyco.
„Robert er mikill aðdáandi
bókarinnar og vill endilega taka
þátt í verkefninu. Þetta er mjög
myrk persóna sem hann vill
leika og mun eflaust ekki höfða
til ungra aðdáenda hans,“ var
haft eftir heimildarmanni.

KJÓSUM MEIRI KRAFT OG ÖRUGGA ATVINNU

Samfylkingin vill markvissar aðgerðir atvinnumálum.

KOMINN MEÐ KÆRUSTU Transformers-leikarinn

Ekki meiri
Edward

Vekjum
Reykjavík!
1.
2.
3.
4.
5.

McGregor í
Don Kíkóta

Neistarnir flugu

Askan sendir
Lindsay í steininn
Eyjafjallajökull heldur
áfram að hrella stórstjörnur enda hefur askan frá eldgosinu sett flugsamgöngur
úr skorðum undanfarna
daga. Lindsay Lohan gæti
verið í vondum málum.
Svo gæti farið að askan frá Eyjafjallajökli ætti eftir að senda
bandaríska vandræðagemlinginn Lindsay Lohan í fangelsi. Frá
þessu er greint á vefsíðunni tmz.
com. Lindsay er nú stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes þar sem
hún er að kynna ævisögulega
kvikmynd klámmyndaleikkonunnar Lindu Lovelace en
hún varð heimsfræg fyrir leik
sinn í Deep Throat.
Leikkonan á hins vegar að
mæta í réttarsal á fimmtudaginn en ekki er víst með flug frá
Cannes til Kalíforníu
og því hugsanlegt
að Lohan komist
alls ekki heim.
Samkvæmt TMZ.
com gæti þetta
þýtt að Lindsay
yrði sett bak við
lás og slá í stuttan
tíma enda virðist
þolinmæði dómstóla á þrotum
gagnvart gömlu
barnastjörnunni
FÓRNARLAMB
ÖSKUNNAR Askan

Kynntu þér
aðgerðaráætlun
okkar á
xsreykjavik.is

Skoski leikarinn Ewan McGregor
hefur ákveðið að fara með aðalhlutverkið í nýrri mynd um Don
Kíkóta. Leikstjóri verður Terry
Gilliam. Johnny Depp ætlaði
upphaflega að leika í myndinni
en hætti við fyrr á þessu ári og
ætlar þess í stað að leika í fjórðu
Pirates of the Caribbean-myndinni. „Ewan hefur bætt sig mikið
á undanförnum árum. Hann
hefur gott skopskyn og er yndislegur leikari. Hann er skemmtilega strákslegur og getur verið
mjög heillandi,“ sagði Gilliam
um McGregor.

frá Eyjafjallajökli
gæti reynst Lindsay
Lohan dýr því hún
á það á hættu að
lenda í fangelsi
ef henni tekst
ekki að komast til
Bandaríkjanna frá
Cannes í tæka tíð.

sem, samkvæmt TMZ.com, hefur
ekki haft fyrir því að mæta á fundi
AA-samtakanna eins og hún var
dæmd til að gera fyrir ekki margt
löngu. Lögfræðingar Lohan hafa
hins vegar vísað þeim ásökunum
á bug og segja hana hafa mætt á
tíu af þrettán fundum, nú síðast á
föstudaginn.
Lindsay er hins vegar himinlifandi yfir að hafa landað hlutverki Lindu og vonast til að myndin blási nýju lífi í leikferilinn sem
hefur vægast sagt legið niður á
við með tilheyrandi áfengis-og
eiturlyfjaneyslu eins og heimspressan hefur fjallað ítarlega
um. Orðrómur hefur verið á
kreiki um Bill Pullman leiki
sjálfan Hugh Hefner í áðurnefndri mynd.
Lindsay er ekki eina
glamúrdrottningin sem
varð fyrir barðinu á öskunni því brjóstabomban
Kim Kardashian varð að
láta sér nægja að
horfa á Formúlu
eitt-kappaksturinn í sjónvarpi
því hún komst
ekki flugleiðina
til furstaríkisins. Verra
þótt henni
hins vegar,
ef marka má
twitter-síðuna,
að fegrunarliðið
hennar, sem samanstendur af hárgreiðslumanni,
stílista og förðunarmeistara, skyldi
komast þangað en
þau komast hins
vegar ekki aftur
heim.
freyrgigja@frettabladid.is

GERUM SÓLPALLINN
EINS OG NÝJAN
Við sérhæfum okkur í slípun og olíuburði á
sólpöllum, gerum gamla pallinn flottari en nýjan.
Fjalirnar verða rennisléttar og timbrið nær aftur
sínum náttúrulega lit.

SÉRHÆFING Í VIÐHALDI GÓLFA

S: 897 2225
info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is
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Sími: 553 2075

- bara lúxus

Kátir kappar í miklu stuði

POWERSÝNING
KL. 10

Kvikmyndir ★★★★
Hrói höttur
Leikstjóri: Ridley Scott
ROBIN HOOD

4, 7 og 10 (POWER)

L

IRON MAN 2

5, 7.30 og 10

12

SHE´S OUT OF MY LEAGUE

8 og 10.10

12

NANNY MCPHEE & THE BIG BANG 5.40

BIÐIN ER Á ENDA

L

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI VIKU Á UNDAN USA

Frá framleiðanda
Pirates of the
Caribbean
þríleiksins
Jerry Bruckheimer
kemur ein
stærsta
bíóupplifun
ársins

Gísli Örn Garðarsson er mættur í sinni fyrstu Hollywood mynd

ÁLFABAKKA
PRINCE OF PERSIA kl. 5:30D -8D - 8:30 - 10:30D - 11 10

KRINGLUNNI
PRINCE OF PERSIA 5:30D - 8D - 9 - 10:30D - 11:30

PRINCE OF PERSIA kl. 5:30 - 8 - 10:30
ROBIN HOOD
kl. 8 - 10:50

12

kl. 5:20 - 8 - 10:40

12

IRON MAN 2
kl. 5:30 - 8 - 10:30
TEMJA DREKANN SINN 3D ísl. Tali Sýnd Fimmt. kl. 6(3D)
AKUREYRI
PRINCE OF PERSIA kl 5:30 - 8 - 10:30
COPS OUT
kl 5:30 - 8

IRON MAN 2

COPS OUT
kl. 10:30
kl. 5:50
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali
KICK ASS
kl. 5:50 - 8
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 6

14
L

1*(785¡)(1*,6 1,1*$570$2*
833/ 6,1*$5800<1',5%+--

12
L

10
14

SELFOSSI

14
L

10

PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 8 - 10:30
ROBIN HOOD
kl. 8 - 10:50
IRON MAN 2
kl. 10:30

10
12
12

NÝTT Í BÍÓ!

Aðalhlutverk: Russell Crowe,
Cate Blanchett, Max von Sydow,
Mark Strong
Þjóðsagnapersónan Hrói höttur er
enginn nýgræðingur í bíóbransanum. Saga hans hefur verið sögð á
hvíta tjaldinu oftar en hægt er að
koma tölu á og höfðingjar á borð
við Douglas Fairbanks, Errol
Flynn, Kevin Costner og Patrick
Bergin hafa spreytt sig á rullunni
svo nokkrir séu nefndir. Þá gerði
Disney Hróa hetti ógleymanleg
skil í frábærri teiknimynd árið
1973.
Þeir eru því ansi margir sem
kunna söguna um Hróa aftur á bak
og áfram og því vandséð að tilefni
sé til þess að kvikmynda Hróa einu
sinni enn.
Ridley Scott og Russell Crowe
létu samt freistast en þeir slógu
heldur betur í gegn saman upp úr
aldamótum með Gladiator.
Blessunarlega láta þeir þó ógert
að segja sömu gömlu söguna um
Hróa. Þessi tilkomumikla útgáfa
þeirra á Hróa er lausbyggð á sígilda ævintýrinu og er sett fram
sem einhvers konar
forleikur að sögu
Hróa hattar eins og
við þekkjum hana.
Russell Crowe var
ansi hreint vörpulegur og svalur í hlutverki skylmingaþrælsins Maximusar og gerir
í raun lítið hér annað
en hafa búningaskipti og Hrói í
hans meðförum
er engu minni
bardagakappi og
göfugmenni en
Rómverjinn.

Hrói er að þessu sinni bogaskytta í krossfaraher Ríkarðs
ljónshjarta en eftir að hann fær
sig fullsaddan af múslimadrápum stingur hann af ásamt félögum sínum, Litla-Jóni og Vilhjálmi
skarlat, og siglir heim til Englands
undir fölsku flaggi virts riddara
og landeiganda.
Á Englandi er allt í kalda koli þar
sem prinsfíflið Jóhann fer hamförum undir áhrifum hins fláráða
Godfrey sem er í óða önn, bak
við tjöldin, að skipuleggja innrás Frakka í landið.
Hrói er því fyrr en varir
kominn á kaf í hálfgerða
borgarastyrjöld og reynir á
meðan að vinna ástir Marion, ekkju mannsins sem
hann þykist vera, auk þess
sem hann þarf að
bja rga k r ú nunni.
Handritshöfundurinn
misjafni,
Brian Helgeland
(L.A.
Confidential),

skilar hér alveg fyrirtaks sögu
sem Scott gefur sér góðan tíma til
að segja. Á milli æsilegra og stílfærðra bardaga spila þeir félagar á allan tilfinningaskalann með
karlmennskugrobbi, djúpri vináttu kappanna, svikum, ástum,
stórmennskudraumum og hefndarþorsta. Allt er þetta matreitt
af stakri prýði þannig að myndin þolir lengdina og manni leiðist
ekki á milli bardaganna sem eru
alveg hreint frábærir. Lokaorrustan er meistaralega framsett og í
gæsahúðargæðaflokki og óhætt er
að fullyrða að Hrói höttur hefur
aldrei verið jafn grjótharður og í
túlkun Crowe.
Leikhópurinn er eðal og ekkert
út á hann að setja en auk Crowe
fara þar fremstir meðal jafningja
Max von Sydow og hinn ótrúlegi
senuþjófur Mark Strong skilar enn
einu illmenninu með stæl.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Ný og fersk nálgun á
margtuggna söguna um ævintýri
Hróa hattar. Spennandi og tilfinningarík mynd sem er keyrð áfram á
magnaðri karlmennsku og töffaraskap
í stórbrotnum átakasenum.

Í Þjóðleikhúsinu 27. og 28. maí

LJÓÐ VORRA TÍMA
Bókin Tími hnyttninnar
er liðinn eftir Berg Ebba
Benediktsson er komin út.
Ljóðunum er ætlað að faðma
í stað þess að slá út af laginu,
hugga í stað þess að espa
og minna á það sem sameinar
frekar en það sem sundrar.

Fullt af stórleikurum í fyrstu
STÓRMYND SUMARSINS!

SÍMI 551 9000

SÍMI 564 0000

SNABBA CASH
SNABBA CASH LÚXUS
ROBIN HOOD
THE BACKUP PLAN
IRON MAN 2
THE SPY NEXT DOOR
NANNY MCPHEE

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 3.40
kl. 3.40

16
16
12
L
12
L
L

kl. 6 - 9
kl. 6
kl. 8 - 10

SNABBA CASH
ROBIN HOOD
12 CRAZY HEART
L THE BACKUP PLAN
L I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

DATE NIGHT
IMAGINARIUM OF DR. P....
UN PROPHÉTE
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 6 - 8 - 10
kl. 9 íslenskur texti
kl. 6 enskur texti
kl. 6 - 9

10
12
16
14

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 9
kl. 5.30 - 8
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 10.30

16
12

SÍMI 530 1919

SÍMI 462 3500

ROBIN HOOD
THE SPY NEXT DOOR
THE BACKUP PLAN

L
L

12
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BJARNI FRITZSON HANDBOLTAKAPPI: LANGAR AÐ FARA ÚT EN GÆTI ALLT EINS ENDAÐ MEÐ AÐ SPILA MEÐ ÍR

23 DAGAR Í HM

Ekki sjálfgefið að ég spili áfram með FH-ingum

Danir hafa alltaf komist upp úr riðlakeppninni í sínum
þremur úrslitakeppnum HM 1986, 1998 og 2002. Danir
töpuðu 1-5 fyrir Spánverjum í 16 liða úrslitum 1986,
töpuðu fyrir Brasilíu 2-3 í átta liða úrslitum 1998
og töpuðu 0-3 fyrir Englandi í 16 liða úrslitum
2002. Danir eru ein af fimm þjóðum sem hafa
unnið þrjá fyrstu leiki sína á HM líkt og
þeir gerðu á HM í Mexíkó 1986. Hinar
eru Úrúgvæ (1930), Argentína (1930),
Tékkóslóvakía (1934) og Portúgal (1966).

sport@frettabladid.is

Markahæsti leikmaður N1-deildar karla í vetur, Bjarni Fritzson,
er búinn að klára samning sinn hjá FH. Hann er að skoða sín
mál þessa dagana og horfir út fyrir landsteinana.
„Mig langar að komast út. Ég er samt ekki kominn með
neitt almennilegt í hendurnar. Ég hef fengið óspennandi
fyrirspurnir frá Svíþjóð og Noregi. Ég hef engan áhuga á
því. Ég hef síðan verið í viðræðum við danska félagið
Nordsjælland í nokkurn tíma og finnst það spennandi.
Ég hafnaði þessu liði í fyrra. Þetta lið virðist samt ekki
eiga mikinn pening og ég veit því ekki hvernig það fer,“
sagði Bjarni sem lék í Frakklandi áður en hann kom í
FH.
„Ég nenni ekkert að fara út bara til þess að fara út. Ég er
búinn að prófa að fara út og nenni því ekki að fara nema
ég fái almennilegan samning. Ég var mjög ánægður með
tímabilið mitt í vetur og vildi því reyna fyrir mér aftur úti.“

Eins og áður segir er Bjarni samningslaus en hann segir alls ekki
sjálfgefið að hann verði áfram í herbúðum FH spili hann á Íslandi
næsta vetur.
„Ég er ekkert viss um að ég verði áfram hjá FH og það er ekkert sjálfgefið að ég verði þar. Ég hef aðeins rætt við þá og svo
hafa fleiri félög hér heima haft samband. Ég ætla að bíða og
sjá til hvað gerist þegar deildirnar úti klárast. Mér liggur ekkert
á að ganga frá mínum málum,“ sagði Bjarni sem útilokar ekki
að halda í heimahagana.
„Ég gæti allt eins verið á leiðinni í ÍR. Það er vissulega fáránlegt ef markahæsti leikmaður N1-deildarinnar færi í 1. deildina.
Mann langar samt að vera heima í ÍR. ÍR-taugin er mjög sterk
og manni finnst leiðinlegt að sjá félagið í næstefstu deild. Það
er hluti af því af hverju mig langar að fara í ÍR. Við færum beint
upp ef ég færi þangað. Þá væri ég að fórna einu ári og það er
kannski ekki gott fyrir ferilinn. Við sjáum hvað setur.“

Rokkari með Fylkishjarta
Fylkismaðurinn Ásgeir Börkur Ásgeirsson er leikmaður 2. umferðar Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann átti góðan leik á miðjunni með Fylki sem
vann 3-1 sigur á Stjörnunni á sunnudagskvöldið og trónir á toppi deildarinnar.

tt
Fáðu 20% afsláða
af nýjum hágæg!
dekkjum, í da

FÓTBOLTI Ásgeir Börkur Ásgeirsson,

leikmaður Fylkis, er leikmaður 2.
umferðar Pepsi-deildar karla að
mati Fréttablaðsins. Fylkir er nú
á toppi deildarinnar með fullt hús
stiga, rétt eins og Keflavík. Þessi
tvö lið mætast einmitt á morgun.
„Við gerum okkur grein fyrir því
að það er lítið búið af mótinu og við
erum með báðar lappir á jörðinni,“
segir Ásgeir Börkur. „En við höfum
trú á okkar hæfileikum og að við
getum náð langt. Við stefnum alltaf
á að sýna það í næsta leik.“
Fylkismönnum var spáð sæti
um miðja deild fyrir mótið þrátt
fyrir að þeir urðu í þriðja sæti í
fyrra. „Okkur er í raun alveg sama
um þessa spá. Það eru okkar eigin
markmið sem skipta máli. Þetta er
líka kannski ekki svo slæmt þar
sem hin liðin halda kannski að við
séum lélegri en við erum. En ég
neita því ekki að þessi spá kveikti
aðeins í okkur enda ætlum við
okkur að gera betur en í fyrra.“
Hluti ástæðunnar fyrir þessari
spá var ef til vill sú staðreynd að
Fylkismenn náðu sér ekki vel á
strik á undirbúningstímabilinu.
„Þetta var mikið púsluspil í vetur
þar sem leikmenn voru margir
að glíma við meiðsli og svo framvegis. Við náðum því aldrei að
stilla upp heilu liði. En þetta lagaðist undir lokin og mér fannst
við mjög sterkir í síðustu þremur
leikjum okkar í vetur. Við tókum

Lið 2. umferðar (4-4-2)
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Markvörður:
Albert Sævarsson, ÍBV
Varnarmenn:
Guðjón Árni Antoníusson, Keflavík
Einar Pétursson, Fylki
Orri Freyr Hjaltalín, Grindavík
Kristinn Jónsson, Breiðabliki
Miðvallarleikmenn:
Hilmar Geir Eiðsson, Haukum
Björn Daníel Sverrisson, FH
Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Fylki
Jón Daði Böðvarsson, Selfossi
Sóknarmenn:
Sævar Þór Gíslason, Selfossi
Ívar Björnsson, Fram

ÁSGEIR BÖRKUR Átti magnaðan leik gegn Stjörnunni.

það svo með okkur inn í mótið
sjálft.“
Fyrsti leikur Fylkis á tímabilinu var gegn Selfossi sem Ásgeir
Börkur spilaði með í tvö ár, 2007
og 2008. „Selfoss er mjög nálægt
hjarta mínu og ég átti frábæran tíma með liðinu. En ég er með
Fylkishjarta og ég er mjög þakklátur og ánægður með að fá tækifæri til að spila með mínu liði í
efstu deild. Það skiptir máli að
vera með hjartað á réttum stað.“
Margir hafa haft það á orði að
Ásgeir Börkur sé ekki ólíkur þjálfara sínum, Ólafi Þórðarsyni, þegar
hann var sjálfur að spila. „Jú, ég hef
heyrt af þessu og finnst gaman að
heyra þennan samanburð. Hann var
bæði atvinnumaður og landsliðsmaður, var mikill nagli sem skoraði
mikið af mörkum. Mér þykir því
gaman að heyra þetta. En ég þekki
hann fyrst og fremst sem þjálfara og
sem slíkur er hann í fremsta flokki
og auk þess algjör toppmaður.“

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sjálfsagt vita ekki margir að
Ásgeir Börkur hætti sem söngvari
þungarokksveitarinnar Shogun til
að einbeita sér að knattspyrnuferlinum. „Jú, maður lifir bara einu
sinni og verður að gera allt sem
manni finnst skemmtilegt. Ég er
enn í góðu sambandi við strákana
í hljómsveitinni og þeir eru duglegir að fylgjast með og mæta á
völlinn enda vorum við óttalegir „jock-rokkarar“,“ segir hann
þó svo að tónlist sveitarinnar sé í
harðari kantinum og mætti flokkast sem harðkjarnarokk af bestu
gerð.
Sem fyrr segir er næsti leikur
Fylkis suður með sjó en þar sem
enn er verið að lagfæra heimavöll
Keflvíkinga fer leikurinn fram í
Njarðvík. „Við munum gefa allt
okkar í leikinn og ég hlakka sjálfur mikið til að mæta þessum nöglum á miðjunni. Það verður ekkert
gefið eftir í þeirri baráttu.“
eirikur@frettabladid.is

Heil umferð fór fram í Pepsi-deild kvenna í gærkvöldi:

Þór/KA lagði Blika fyrir norðan
FÓTBOLTI Heil umferð fór fram
í Pepsi-deild kvenna í gær og
bar helst til tíðinda að Þór/KA
vann góðan sigur á Breiðabliki á
heimavelli sínum á Akureyri, 3-1.
Þór/KA gerði óvænt jafntefli við
Grindavík í fyrstu umferð en náði
að svara fyrir sig í gær.
Danka Podovac kom Þór/KA
yfir en Mateja Zver skoraði hin
mörk liðsins. Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði mark Breiðabliks.
Þá vann Stjarnan nauman sigur
á Grindavík, 1-0, með marki Ingu
Birnu Friðjónsdóttur snemma í
leiknum.

Önnur úrslit voru eftir bókinni. Björk Gunnarsdóttir skoraði
þrennu í 9-0 sigri Vals á nýliðum
FH á útivelli en hinir nýliðarnir,
Haukar, töpuðu fyrir Fylki á útivelli, 3-1. Þar skoraði Ruth Þórðar
Þórðardóttir tvö marka Fylkis.
Að síðustu vann KR lið Aftureldingar á heimavelli, 4-1.
Valur, KR og Stjarnan eru á
toppi deildarinnar með fullt hús
stiga eftir tvær umferðir. Þór/KA
er með fjögur stig og Breiðablik og
Fylkir með þrjú stig hvort. Grindavík er með eitt stig en Afturelding,
Haukar og FH eru enn stigalaus.
- esá

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Höldum saman uppá 10 ára afmæli Max1

MEÐ FULLT HÚS STIGA Stjarnan vann

nauman 1-0 sigur á Grindavík í gær.
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Cesc Fabregas líklega á leið frá Arsenal og til Barcelona nú í sumar:

Tilkynnti Wenger ákvörðun sína
FÓTBOLTI Enskir og spænskir fjöl-

miðlar greindu frá því í gær að
Cesc Fabregas hefði tilkynnt Arsene Wenger, knattspyrnustjóra
Arsenal, að hann vildi yfirgefa
félagið og ganga til liðs við Barcelona. Fundurinn var sagður hafa
verið tilfinningaþrunginn en ekkert hefur þó fengist staðfest í þessum efnum.
Fabregas sagði í síðustu viku að
ef hann færi frá Arsenal myndi
einungis koma til greina að ganga
til liðs við Barcelona.
„Það er athyglisvert að leikmaðurinn hafi látið hafa þetta eftir sér.

Ef við teljum að við þurfum að láta
til skarar skríða munum við gera
við það og ræða við Arsenal,“ sagði
Joan Laporta, forseti Barcelona.
„Ég held ég vilji fara til Barcelona,“ sagði Fabregas. „En hvort
félagið vill fá mig er annað mál.“
Fabregas fór frá Barcelona til
Arsenal árið 2003, þá sextán ára
gamall. Hann á að baki alls 267
leiki með félaginu á sjö tímabilum
og hefur skorað í þeim 46 mörk.
Hann átti við meiðsli að stríða á
nýliðnu tímabili og spilaði síðast
með Arsenal í mars síðastliðnum.

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

CESC FABREGAS Fjölmiðlar á Englandi

og Spáni segja líklegt að hann hafi
spilað í síðasta sinn með Arsenal.

Blaðberinn...

NORDIC PHOTOS/AFP

- esá

HERMANN Leikur líklega með Portsmouth í ensku B-deildinni á næstu
leiktíð.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Hermann Hreiðarsson:

Boðinn nýr
samningur
FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson
hefur átt í viðræðum við Portsmouth um nýjan samning sem
félagið hefur boðið honum. Þetta
kom fram í enskum fjölmiðlum í
gær en Hermann er nú að glíma
við erfið meiðsli. Hann sleit hásin
í leik með Portsmouth fyrr í
vetur og verður frá vegna meiðslanna langt fram á þetta ár.
Ekki allir fá nýjan samning við
félagið sem hefur átt í miklum
fjárhagserfiðleikum og er nú
í greiðslustöðvun. „Við höfum
þó rætt við Hermann um nýjan
samning. Við ræddum saman
á föstudaginn en hann fór í frí
í gær. Hann vill vera áfram og
þurfum við á fólki eins og honum
að halda,“ sagði Andrew Andronikou, skiptastjóri Portsmouth.
„Hann hefur mikinn eldmóð og
drifkraft auk þess að honum
þykir afar vænt um félagið,“
bætti hann við.
- esá

JOSÉ MOURINHO Þekktur fyrir litrík

ummæli í fjölmiðlum.

NORDIC PHOTOS/AFP

José Mourinho:

Eyjafjallajökull
er Guðjohnsen
FÓTBOLTI José Mourinho, stjóri
Inter á Ítalíu, er engum líkur og
sló á létta strengi á blaðamannafundi á æfingasvæði Inter í Mílanó í gær. Mourinho var spurður
hvort hann hefði áhyggjur fyrir
leikinn gegn Bayern München í
úrslitum Meistaradeildar Evrópu
um helgina.
„Ég hef áhyggjur af Guðjohnsen,“ sagði hann, blaðamönnum
til mikillar furðu. „Ég veit ekki
hvað eldfjallið heitir. Það er
of erfitt. Þannig að það heitir
Guðjohnsen.“
José Mourinho og Eiður Smári
Guðjohnsen þekkjast vel enda lék
sá síðarnefndi undir stjórn Mourinho hjá Chelsea og urðu þeir til
að mynda tvöfaldir Englandsmeistarar saman hjá félaginu.
„Ég hef áhyggjur af eldfjallinu. Ég vildi helst fara [til Madrídar] á föstudaginn en það gæti
farið svo að við þyrftum að fara
á morgun. Ég vildi helst halda
áfram að vinna hér og er það mitt
eina áhyggjuefni.“
- esá
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óðar fréttir fyrir umhverfið
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> Jay Leno

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HLÆR AÐ MODERN FAMILY

„Það er ekki hægt að vera reiður við einhvern sem fær þig til
að hlæja.“

Heimskir karlar og fallegar konur
Modern Family er besti nýi þátturinn sem tekinn
var til sýningar í vetur. Það er vissulega ófrumlegt af mér að fjalla um þennan þátt hér, þar
sem fjölmargir hafa mært þennan þátt á þessum vettvangi í þessu blaði á þessu ári. Ég hef
hins vegar aldrei sagst vera frumlegur maður
– gallabuxnasafnið mitt er til vitnis um það.
Sama má segja um Modern Family. Þættirnir eru vel skrifaðir, vel leiknir, fyndnir og að
flestu leyti ótrúlega skemmtilegir. Þeir eru
hins vegar ekki frumlegir fyrir túkall. Tökum
gagnkynhneigðu fjölskyldurnar sem dæmi.
Þær eru tvær. Báðar eiginkonurnar eru skutlur.
Önnur er ljóshærð, bandarísk kona með „stúlkan í næsta húsi“-sjarmann á meðan hin er suðræn latínó-kynbomba
með laglegasta líkama sem sögur fara af. Eiginmennirnir sem þær

MIÐVIKUDAGUR

SJÓNVARPIÐ
15.45 HM 2010 (1:4) Þorsteinn J hitar
upp fyrir HM í fótbolta sem hefst í SuðurAfríku 11. júní. e.

16.15 Talið í söngvakeppni (2:3) (e)
16.45 Stiklur - Arkað af stað á Austurlandi

16.00

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Einu sinni var... jörðin (9:26)
18.00 Barnaefni: Fínni kostur, Sígildar

The Naked Gun

STÖÐ 2 BÍÓ

teiknimyndir, Finnbogi og Felix

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Bráðavaktin (ER XV) Bandarísk
þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í stórborg. Þetta er lokasyrpan og við
sögu koma þekktar persónur frá fyrri árum.

20.10

21.10 Morðgátur Murdochs (Murdoch
Project Runway

STÖÐ 2

Mysteries) Kanadískur sakamálaþáttur um
William Murdoch og samstarfsfólk hans
sem beitti nýtískuaðferðum við rannsókn
glæpamála laust fyrir aldamótin 1900.

▼

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Mótmælandi Íslands Heimildar-

mynd um Helga Hóseasson sem frægur er
vegna baráttu sinnar fyrir því að fá skírnarsáttmála sinn ógiltan. (e)
Life

SKJÁR EINN

23.25 Kastljós
00.00Fréttir
00.10 Dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Auddi og Sveppi
11.00 Lois and Clark. The New
Adventure (13:21)

11.45 Gilmore Girls (19:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Ally McBeal (8:22)
13.45 Oprah‘s Big Give (4:8)
14.35 E.R. (21:22)
15.20 Barnatími Stöðvar 2: Njósnaskólinn, Leðurblökumaðurinn, Íkornastrákurinn,
Firehouse Tales, Ruff‘s Patch

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (16:22)
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 (2:24)

SKJÁREINN
16.30 Spænski boltinn. Barcelona Valladolid Útsending frá leik Barcelona og
Valladolid í spænska boltanum.
18.10 NBA körfuboltinn: Orlando Boston Útsending frá leik Orlando og Boston í úrslitakeppni NBA körfuboltans.

20.00 Spænsku mörkin 2009-2010

County (4:12)

20.55 Ensku bikarmörkin 2010 Farið
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku
bikarkeppninni í knattspyrnu.
21.25 Valero Texas Open Skyggnst á bak
við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. Öll mót
ársins á PGA mótaröðinni krufin til mergjar.

Viðtalsþáttur í beinni útsendingu þar sem
Sölvi Tryggvason fær til sín góða gesti og
spyr þá spjörunum úr. Sölvi er með puttann á púlsinum í þjóðlífinu og nálgast
viðfangsefnin frá nýjum og óhefðbundnum
sjónarhornum.

22.20 Meistaradeild Evrópu: Barce-

21.00 America’s Next Top Model (4:12)

lona - Man. Utd Útsending frá úrslitaleiknum í Meistaradeild Evrópu í fyrra þar sem
mættust Barcelona og Man. Utd en leikurinn
fór fram í Rómarborg.

Bandarísk raunveruleikasería þar sem Tyra
Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu. Stelpurnar leika vampírur í blóðbaði í myndatöku
vikunnar. Það gengur einnig á ýmsu í íbúðinni þar sem tveimur stúlkum lendir saman
með miklum látum.

00.05 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar
Stöðvar 2 Sport, þeir Tómas Ingi og Maggi
Gylfa, verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta krufið
til mergjar.
01.00 NBA körfuboltinn. LA Lakers Phoenix

Jack er vikið úr skóla eftir að hafa teiknað
móðgandi mynd af barmmikilli bekkjarsystur
sinni. Charlie er beðinn um að gæta hnykklækningastofu Alans, algjörlega ósofinn eftir
ævintýri næturinnar.

19.45 How I Met Your Mother (19:20)
20.10 Project Runway (11:14) Ofurfyr-

irsætan Heidi Klum og tískugúrúinn Tim Gunn
stjórna hörkuspennandi tískuhönnunarkeppni.

22.15

Mótmælandi Íslands

▼

SJÓNVARPIÐ

06.10 Next
08.00 The Sandlot 3
10.00 The Naked Gun
12.00 The Last Mimzy
14.00 The Sandlot 3
16.00 The Naked Gun
18.00 The Last Mimzy
20.00 Next Dulmögnuð spennumynd

með Nicholas Cage sem leikur töframann
sem telur sig búa yfir yfirnáttúrulegum krafti.

23.00

Curb Your Enthusiasm

STÖÐ 2 EXTRA

22.00 The Invasion
00.00 Glastonbury
02.15 Carlito‘s Way
04.35 The Invasion

20.55 Grey‘s Anatomy (22:24) Sjötta
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Grace- spítalanum.
21.45 Ghost Whisperer (15:23) Magnaður spennuþáttur með Jennifer Love Hewitt í
hlutverki sjáandans Melindu Gordon.
22.30 Goldplated (6:8)
23.20 NCIS (19:25)
00.05 Southland (6:7)
00.50 The Fixer (4:6)
01.40 E.R. (21:22)
02.25 Sjáðu
02.55 Grey‘s Anatomy (22:24)
03.40 Goldplated (6:8)
04.30 Two and a Half Men (2:24)
04.55 How I Met Your Mother (19:20)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

06.00
Pepsi MAX tónlist
08.00Dr. Phil (e)
08.45Pepsi MAX tónlist
17.55 Dr. Phil
18.40 Girlfriends (19:22) (e)
19.00 The Real Housewives of Orange

Allir leikir umferðarinnar í spænska boltanum
skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á
einum stað.

▼

21.50

völdu eru hins vegar eins og í öllum öðrum
amerískum sjónvarpsþáttum.
Annar er einfaldur fasteignasali með ranghugmyndir um sjálfan sig. Segist vera „svalur
pabbi“ og notar sama lingó og börnin sín.
Loks segist hann vera svo góður sölumaður
að hann gæti selt eskimóa úlpu. Hinn er allt
of gamall og ljótur fyrir suðrænu kærustuna
sína. Hann þyrfti að vera hrikalega skemmtilegur og ungur í anda (og líkama) til að
halda í við þessa þokkadís.
En svona er þetta í öllum öðrum amerískum sjónvarpsþáttum: King of Queens,
Everybody Loves Raymond, According to Jim,
Family Guy, Simpsons – jafnvel Curb Your Enthusiasm! Það ná samt
ekki allir þættirnir að vera jafn skemmtilegir og Modern Family.

17.50 Man. Utd. - Man. City Útsending

19.45 King of Queens (14:24)
20.10 Spjallið með Sölva (14:14)

▼

Jay Leno skemmtir gestum og þeim sem heima
sitja í þætti sínum The
Jay Leno Show á Skjá
einum kl. 23.25

21.50 Life (5:21) Bandarísk þáttaröð
um lögreglumann í Los Angeles sem sat
saklaus í fangelsi í 12 ár en leitar nú þeirra
sem komu á hann sök. Háskólanemi er
kraminn til dauða í bílflaki sem átti að farga.
Crews og Reese komast að því að hann var
í tygjum við stúlku á Netinu sem átti marga
netfélaga.
22.40
23.25
00.10
01.00
02.40
03.05

Heroes (16:19)
Jay Leno
Law & Order (3:22) (e)
Big Game (4:8) (e)
King of Queens (14:24)
Pepsi MAX tónlist

frá leik Man. Utd og Man. City í ensku úrvalsdeildinni.

19.35 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.
20.30 Football Legends Magnaðir þættir þar sem fjallað er um bestu knattspyrnumenn sögunnar og að þessu sinni verður
fjallað um hinn brasiliska Zico.
21.00 Goals of the Season 2009/2010
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

21.55 Tottenham - Wigan Útsending

20.00 Kokkalíf Landsliðskokkarnir leika
listir sínar. Gestgjafi er Fritz Már.
20.30 Heim og saman Þórunn Högnadóttir kemur ótrúlegustu hlutum heim og
saman.
21.00 Alkemistinn Viðar Garðarsson og
hópur markaðssérfræðinga brjóta kynningarog auglýsingamál til mergjar.
21.30 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
fær til sín góða gesti.

frá leik Tottenham og Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20:55
Grey’s Anatomy
Sjötta sería þessa
vinsæla dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Gracespítalanum í Seattle
þar sem starfa
ungir og bráðefnilegir skurðlæknar.
Flókið einkalíf ungu
læknanna á það til
að gera starfið enn
þá erfiðara.

19.30 The Doctors The Doctors eru
spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar
sem fjórir framúrskarandi læknar – sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum – veita afar aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur.

20.10
21.00
21.25
21.50

VIÐ MÆLUM MEÐ
Morðgátur Murdochs
Sjónvarpið kl. 21.10
▼

Í KVÖLD
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Morðgátur Murdochs heitir kanadískur
sakamálaþáttur um William Murdoch og
samstarfsfólk hans sem beitti nýtískuaðferðum við rannsókn glæpamála
laust fyrir aldamótin 1900. Murdoch hóf
meðal annars að nota lygamæla og taka
fingraför af meintum glæpamönnum. Yfirmaður
Murdochs, Brackenreid lögreglufulltrúi, studdi hann í
þessari nýbreytni
en efaðist þó
stundum og fannst
aðferðir hans
einkennilegar.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39
06.50
07.03
dags.
07.30
08.05
08.30
09.05
09.45
10.13
11.03
12.00
FM
FM
FM
FM
FM

Morgunútvarp hefst
Bæn
Vítt og breitt- að morgni
Fréttayfirlit
Morgunstund með KK
Fréttayfirlit
Okkar á milli
Morgunleikfimi
Tríó
Samfélagið í nærmynd
Hádegisútvarpið

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

12.20 Hádegisfréttir
13.00 Í boði náttúrunnar
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Mammon
í gættinni
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
FM
FM
FM
FM
FM

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

20.00
20.30
mér
21.10
22.10
22.15
23.10
00.00
00.05

FM
FM
FM
FM

Leynifélagið
Sagnarandi minn sagði
Út um græna grundu
Orð kvöldsins
Bak við stjörnurnar
Ellismellir
Fréttir
Næturtónar

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

Fyrsti maskarinn frá Lancôme sem
sjáanlega endurnýjar augnhárin.
Þéttir augnhár eftir augnhár.

Falcon Crest (15:18)
Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag

NÝTT

Modern Family (16:24) Frábær
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra nútímafjölskyldna. Leiðir þessara fjölskyldna liggja saman og í hverjum þætti
lenda þær í hreint drepfyndnum aðstæðum
sem samt eru svo skelfilega nálægt því sem
við sjálf þekkjum alltof vel.

22.15 Bones (15:22) Fimmta serían af
spennuþættinum Bones þar sem fylgst
er með störfum Dr. Temperance „Bones“
Brennan, réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

▼

23.00 Curb Your Enthusiasm (4:10)
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þáttaröðinni, studdur stjörnunum úr Seinfeld, þeim
Jerry, Kramer, Elaine og George. Aðalgrínið í
þáttaröðinni verður nefnilega hvort eitthvert
vit sé í endurkomu þessara vinsælustu gamanþátta allra tíma. Vandinn er bara sá að
þau langar mismikið til að af þessu verði og
Larry kemur stöðugt sjálfum sér og öðrum í
vandræði.

23.30 Daily Show: Global Edition
00.05 The Doctors
00.50 Falcon Crest (15:18)
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.10 Kontant 10.35 Aftenshowet 11.00
Aftenshowet 2. del 11.30 Seinfeld 12.00 Ha‘
det godt 12.30 Hammerslag i Sverige 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix
14.05 Family Guy 14.30 Splint &amp; Co 14.55
Minisekterne 15.00 Magnus og Myggen 15.15
Benjamin Bjørn 15.30 Alba og Adam 16.00
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad er det værd?
18.00 Kender du typen 18.30 Kæft, trit og knus
19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt
20.00 Mord på hjernen 21.40 Det Europæiske
Melodi Grand Prix 2009 22.40 OBS 22.45
Boogie Mix

LANCÔME GJAFADAGAR

Í LYFJU LÁGMÚLA OG LAUGAVEGI

MIÐVIKUDAG, FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
KYNNING Í SETBERGI FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Lancôme vörur:
~ Augnskuggapalletta í fallegum sumarlitum (nokkurir litir)
~ Rouge Absolue varalitur
~ Lancôme mini maskari
~ Genifique æskuvakakrem 15 ml

10.40 Dallas 11.25 Urix 11.45 Norge rundt 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 Solgt! 18.15 På tur med Lars
Monsen 18.45 Vikinglotto 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.40 House 20.25
Migrapolis 21.00 Kveldsnytt 21.15 4·4·2 21.45
Jakten på hukommelsen 23.00 Hitlåtens historie
23.30 Svisj gull

~ Slimissime 360 gegn apelsínuhúð 40 ml

Verðmæti kaupaukans
kr. 18.100.Einnig aðrar gerðir kaupauka
Gildir meðan birgðir endast

SVT 1
10.05 Dox. Guerilla - kidnappningen av Patty
Hearst 12.30 Renoligan 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Norsk attraktion 15.25
Namnam med Noman 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter
16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Livvakterna
20.00 True Blood 20.55 Inför Eurovision Song
Contest 2010 21.55 Annas eviga 22.25 Landet
runt 23.10 Kobra

Lágmúla 5 – sími 533-2309
Laugavegi 16 – sími 552-4045

*Gildir ekki með blýöntum og deodorant. Einn kaupauki á viðskiptavin

13.10 My Hero 13.40 My Family 14.10 My Family
14.40 The Weakest Link 15.30 The Inspector
Lynley Mysteries 16.15 EastEnders 16.45 The
Weakest Link 17.30 My Family 18.00 The Vicar
Of Dibley 18.30 Lark Rise to Candleford 19.20
Dalziel and Pascoe 20.10 Coupling 20.40 Strictly
Come Dancing 21.55 Strictly Come Dancing
22.45 Robin Hood

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Aska ógnar opnun sundlaugar í Eyjum

„Ítalía er sígildur staður, það
er alltaf gott að fara þangað.
Hann klikkar ekki. Hornið er
líka frábært.“
Sigríður Friðriksdóttir, kaffihúsaeigandi í
Hafnarfirði.
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til að loka vegna öskunnar. Við erum á fullu
að moka upp úr laugunum núna en menn eru
nú ýmsu vanir og taka þessu með stóískri ró,
en auðvitað er þetta mjög svekkjandi. Maður
var auðvitað búinn undir eitthvert öskufall en
þetta var meira en ég hafði gert mér í hugarlund. Hugur manns er þó frekar hjá þeim uppi
á landi, þar sem ástandið er mun verra en hér.“
Að sögn Arnsteins voru þeir gestir sem
heimsóttu sundlaugarsvæðið í byrjun mánaðarins afskaplega hrifnir og þá einkum yngstu
gestirnir. „Krakkarnir voru mjög hrifnir
enda eru þeir búnir að bíða eftir þessu lengi
og hlökkuðu mikið til,“ segir Arnsteinn sem
er þó bjartsýnn fyrir sumarið enda er von á
fjölda ferðamanna til Eyja í kjölfar opnunar
Landeyjahafnar í júní.
- sm

FLOTT SUNDLAUGARSVÆÐI Arnsteinn Ingi Jóhannesson

segir menn vinna hörðum höndum við að þrífa öskuna
sem féll á svæðið um síðustu helgi. Til hægri má sjá
trampolínrennibrautina.
MYND/ÓSKAR

ARNAR GRANT: TÆPAST HÆGT AÐ KALLA HLEÐSLU PRÓTÍNDRYKK

Pústrar á prótínmarkaði
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10

18

5

Nýtt sundlaugarsvæði var tekið í gagnið í Vestmannaeyjum í byrjun maí og þykir hið glæsilegasta. Á svæðinu er meðal annars einstök
trampólínrennibraut, en aðeins tvær slíkar eru
til í heiminum í dag, þreföld hraðrennibraut
og klifurveggur auk nuddpotta og vaðlaugar.
Öskufall frá Eyjafjallajökli um helgina setti þó
strik í reikninginn og hefur svæðið verið lokað
síðustu daga.
Formleg opnun svæðisins fer fram á Fjölskyldudegi Vestmannaeyja næsta laugardag
og segir Arnsteinn Ingi Jóhannesson, forstöðumaður Íþróttamiðstöðvar Vestmannaeyja,
starfsfólk Íþróttamiðstöðvarinnar og ýmsa
sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum við að
þrífa öskuna sem féll á svæðið. „Við vorum
með opið í nokkra daga þar til við neyddumst

20

21

LÁRÉTT
2. niður, 6. frá, 8. skordýr, 9. hár, 11.
berist til, 12. spjóta, 14. sauma, 16.
pot, 17. sigti, 18. að, 20. bardagi, 21.
handa.
LÓÐRÉTT
1. ker, 3. tveir eins, 4. land í S.-Evrópu, 5. net, 7. fjölmargir, 10. farfa,
13. fljótfærni, 15. vegur, 16. pota, 19.
950.
LAUSN

„Við lítum á Hleðslu sem jógúrtdrykk – hann er súr. Prótíndrykkir eiga ekki að vera súrir,“ segir
fitnessmeistarinn Arnar Grant,
sem er á bak við prótíndrykkinn
Hámark ásamt útvarpsmanninum
Ívari Guðmundssyni.
Um síðustu helgi birtust auglýsingar frá MS um að Hleðsla væri
vinsælasti prótíndrykkur landsins. Arnar og Ívar auglýsa einnig
um þessar mundir að Hámark sé
vinsælasti prótíndrykkur landsins. Arnar er undrandi á auglýsingum MS og segir að Hleðsla
hafi hingað til ekki verið markaðssett sem prótíndrykkur heldur íþróttadrykkur. Þá fullyrðir
hann að Hámark hafi selst meira
á árinu, en auglýsingar MS miðast við tímabilið 1. febrúar til 28.
mars.
„Það stendur hvergi utan á
drykknum hjá þeim að hann sé
prótíndrykkur,“ segir Arnar.
„Þannig að mér fannst þetta ágætisauglýsing fyrir okkur, sem auglýsum okkar drykk sem prótíndrykk. Mínar ráðleggingar til
þeirra væru að skipta um umbúðir
í samræmi við auglýsingarnar.“
Arnar segir þá hefð ríkja að
um 10 prósent prótíndrykkja séu
prótín. „Þegar hlutfall af prótíni í drykknum er svona lágt eins
og hjá þeim þá er tæpast hægt að
kalla drykkinn prótíndrykk,“ segir
hann. „Við erum með hærra magn
af prótíni í okkar drykk og getum
þess vegna staðið undir því að
kalla hann prótíndrykk.“
Arnar bætir við að 25 grömm af
prótíni séu í Hámarki eða 10% af
innihaldi drykkjarins.
Guðný Steinsdóttir, markaðsstjóri MS, vísar ummælum Arnars
á bug og segir Hleðslu innihalda
22 grömm af mysuprótín. „Við
fórum þá leið að tala um íþróttadrykki því að það eru kannski
fleiri sem skilja það hugtak en
prótíndrykk,“ segir hún. „Ef þú
lest utan á umbúðirnar eða ferð
inn á heimasíðuna okkar þá sérðu
að Hleðsla er prótíndrykkur. Það
er alveg á hreinu.“
Hleðsla frá MS kom inn á mark-

LÓÐRÉTT: 1. laug, 3. ff, 4. albanía, 5.
nót, 7. flestir, 10. lit, 13. ras, 15. gata,
16. ota, 19. lm.
LÁRÉTT: 2. ofan, 6. af, 8. fló, 9. ull,
11. bt, 12. geira, 14. stang, 16. ot, 17.
sía, 18. til, 20. at, 21. arma.
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HÖRÐ PRÓTÍNBARÁTTA
Arnar Grant og Ívar Guðmundsson eru
á bak við prótíndrykkinn Hámark. Arnar
efast um að MS geti kallað Hleðslu
prótíndrykk. Guðný Steinsdóttir hjá
MS vísar ummælum Arnars á bug
og bendir á næringarupplýsingarnar
máli sínu til stuðnings. Egill Gillzenegger er á meðal þeirra sem auglýsa
Hleðslu en Veðurguðinn Ingó hefur
komið fram í auglýsingum Hámarks.

aðinn með miklum látum á sínum
tíma og á meðal þeirra sem leika
í auglýsingum fyrir drykkinn eru
hinn tröllvaxni Egill Gillzenegger
og handboltakappinn Snorri Steinn
Guðjónsson. En óttast Arnar
samkeppnina?
„Við erum að auka við okkar

sölu, þannig að þetta er að stækka
markhópinn og við fögnum samkeppni,“ segir hann. „Hins vegar
höfum við ekki burði í að fara í
mikla samkeppni. Við erum að
keppa við stórfyrirtæki sem er
ríkisstyrkt. Við eigum rosa lítinn
séns í það.“
atlifannar@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Sigmar Guðmundsson verður kynnir
Ríkissjónvarpsins
þegar flautað verður
til leiks í Eurovision
í næstu viku. Sigmar
heldur af landi brott
á fimmtudaginn
og verður að
treysta á
hagstæða
veðurspá
svo hann komist í tæka tíð til
Noregs. Lítið má útaf bregða enda
þykir það nauðsynlegur upplýsingabrunnur fyrir þuli Eurovision
að horfa á sem flestar æfingar
keppenda. Sem fara einmitt fram
á þeim tíma.
Og meira frá
Ósló. Því eins
og venjan
er býður
sendiherrann í
Eurovisionlandi
yfirleitt til veislu
svo að keppendur geti
kynnt sig og
þjóð sína
almennilega.
Sendiherra Íslands í Noregi er
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir
og hún mun að sjálfsögðu opna
sendiherrabústaðinn. Eftir því sem
Fréttablaðið kemst næst verður
sendiherraveislan þó í minna lagi
og hafa fulltrúar Íslands tekið þá
ákvörðun að í stað þess að bjóða
öllum þá verði fáum en útvöldum
leyft að koma.
Gísli Örn Garðarsson uppfyllti
eitt af síðustu skilyrðum þess að
leika í stórmyndinni Prince of
Persia á mánudagskvöldið. Því þá
var myndin forsýnd með mikilli
viðhöfn í Los Angeles. Engar
myndir eru til af Gísla á alþjóðlegum myndabönkum frá
sýningunni en þær
myndir sem til eru
frá frumsýningunni
bera þess hins vegar
vott að kátt hafi
verið á hjalla hjá
stórstjörnum á borð
við Tom Cruise,
Jon Voight og
Bruce Willis.
- fgg

Dvelur í Jemen í sex mánuði
Útvarpsmaðurinn Sveinn H. Guðmarsson flýgur til Jemens í næstu
viku þar sem hann mun starfa í
hálft ár sem upplýsingafulltrúi
fyrir Unicef, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, í gegnum íslensku
friðargæsluna.
„Ég mun bæði safna upplýsingum og miðla þeim af ástandinu þarna,“ segir Sveinn. „Þarna
er mikið flóttamannavandamál og
þarna hafa verið átök undanfarin
misseri. Hátt í 200 þúsund manns
hafa verið á vergangi og mjög stór
hluti þeirra er börn og unglingar.
Þess vegna lætur Unicef til sín
taka.“
Spurður segir Sveinn að ástandið
í Jemen sé býsna slæmt. „Ég held
að þetta sé fátækasta ríki MiðAusturlanda. Landið er enn þá að
jafna sig eftir áralöng átök. Núna

SVEINN H. GUÐMARSSON Flýgur til

Yemen í næstu viku þar sem hann mun
dvelja í hálft ár.

eru þau á takmörkuðu svæði þar
sem stjórnarherinn hefur verið
að ganga á milli bols og höfuðs á
uppreisnarmönnum,“ segir hann.
„Það er síðan meira áhyggjuefni
að það er Al Kaída-hópur í Jemen
sem stjórnvöld eru að ráðast gegn

og hafa notið aðstoðar Bandaríkjamanna. Það er klassískt að net
eins og Al Kaída reyni að koma
sér fyrir í löndum sem eru mjög
löskuð.“
Þrátt fyrir ástandið segist
Sveinn ekki hafa neitt að óttast.
„Ég reikna með að það verði séð
ágætlega um okkur. Landið er
hættulegt en hins vegar er ófriðurinn staðbundinn,“ segir hann
og býst við að dvelja í höfuðborginni Sana´a sem er bæði friðsöm
og falleg.
Sveinn hlakkar til að takast á
við verkefnið en segist þó yfirgefa
morgunútvarp Rásar 2 með trega
þar sem hann hefur starfað frá
áramótum. Reiknar hann með að
snúa aftur í útvarpið að hálfu ári
liðnu en þangað til mun Guðmundur Gunnarsson leysa hann af. - fb

Frumsýning 20. maí

Af ástum manns og hrærivélar
Tugþraut í tengiflugi * Nilfisk sjónhverfingar * Hrærivélasamdrættir * Samhæfður klútadans

Ef þú gefur þig á vald ríkjandi skammhlaupum í hugsun þinni þá mun þessi hjartnæma ástarsaga
fara með þig á áður ókannaðar lendur hamingjunnar. Því að margt býr í þvottavélinni!

Ólafía Hrönn
Jónsdóttir
Kristján
Ingimarsson

Aðeins þrj
sýningarhe ár
lgar
20. - 22. maí
27. og 28. maí
3. - 5. júní
Miðaverð a
ðe
2.500 kr ins

AÐRAR SÝNINGAR Á LISTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU
BRÆÐUR
HERRA POTTUR
Eftir Ástrós Gunnarsdóttur
OG UNGFRÚ LOK
og Láru Stefánsdóttur
Frumsýning fim. 27. maí

Gáskafull og glettin leikhús- og
tónlistarveisla fyrir unga áhorfendur.
Frumsýning lau. 29. maí kl. 13

Tryggðu þér miða! Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er haﬁn!

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
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DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Gunna á Rás 2
Útvarpskonan
Margrét Maack
mun leysa sjónvarpskonuna
Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur
af í Kastljósinu
þegar Ragnhildur fer í
fæðingarorlof,
eins og Fréttablaðið hefur sagt frá. Þær fregnir
berast nú úr Efstaleitinu að arftaki
Margrétar á Rás 2 sé fundinn. Sú
sem hleypur í skarðið mun vera
Guðrún
Dís Emilsdóttir sem
meðal
annars
hefur
starfað á
KissFM og
Kananum.

Dell Inspiron
ron mini
Ótrúlega lítil og nett
• Netfrelsi frá Vodafone
odafone
• Innbyggt 3G netkort
• 5 GB gagnamagn
agn innifalið í 1 mánuð

0 kr. út
og 6.990 kr. á mán. í 12 mán.
eða 79.990 kr. staðgreitt.

Stuðningur úr óvæntri átt
Besti flokkurinn nýtur sem
kunnugt er gríðarlegs stuðnings
í Reykjavík, samkvæmt skoðanakönnunum. Samkvæmt þeirri
nýjustu, sem MMR framkvæmdi,
fengi flokkurinn tæp 40 prósent
atkvæða og myndi ná sex mönnum inn í borgarstjórn. Einn dyggasti stuðningsmaður flokksins er
víst Kolbrún Bergþórsdóttir,
blaðamaður og sjónvarpsstjarna, sem ber
meðal annars merki
flokksins í barmi
sínum og reynir að
pranga því upp
á sem flesta á
göngutúrum
sínum um
miðbæinn.
- hdm

Mest lesið
1

Vill ekki sjá Eurovision aftur

2

Dagur vonar að ruglið endi á
kjördag

3

Sóley Tómasdóttir: Hversu
fyndið er það þegar framtíð
barnanna er í húfi

4

Ráðgátan um falsaða
fimmþúsundkallinn upplýst

5

Besti flokkurinn til umræðu á
Alþingi

6

Erfiður dagur fyrir Víglund
eftir ævistarf hjá BM Vallá

Frábær tilboð í
verslunum Vodafone
Kíktu við í verslunum okkar og græjaðu þig fyrir
sumarið. Við erum í Skútuvogi 2, Kringlunni, Smáralind
og á Glerártorgi Akureyri.
Tilboðin gilda til 25. maí á meðan birgðir endast.

VIÐ LOKUM SKÍFUNNI LAUGAVEGI!
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Opið alla daga 12 - 18.
Athugið! Gildir aðeins á Laugavegi!
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SELJAS
LAUGAVEGUR 26

Nokia 2730 classic

Nokia 3710 fold

Nettur og flottur sími sem er
svo miklu meira en bara GSM

Glæsilegur og nettur
samlokusími

17.590 kr.

27.990 kr.

Fullt verð: 21.990 kr.

Fullt verð: 34.990 kr.

