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BRYNDÍS BOLLADÓTTIR  sýnir nýjustu hönnun 
sína, kúluna, á nýrri sýningu í verslun og veitingastofu 
Þjóðmenningarhússins fram í ágúst. Kúlan er unnin ur 
þæfðri íslenskri ull og bregður sér í ólík hlutverk, frá 
snaga til leikfangs.

„Þetta eru útivistar- og líkamsrækt-arnámskeið fyrir smábarnaforeldra 
sem hófust í ágúst í fyrra. Reyndar 
hafa engir pabbar komið til okkar ennþá, en mæður í fæðingarorlofi hafa flykkst til okkar með börnin sín í kerrum eða vögnum,“ segir Halla Björg Lárusdóttir, hjúkrunar-fræðingur og ljósmóðir, þegar for-vitnast er um fyrirbærið kerrupúl. 

Þar er hún leiðbeinandi ásamt Mel-korku Árnýju Kvaran, íþróttakenn-ara og matvælafræðingi. „Við reynum að vera alltaf tvær,“ 
segir Halla. „Önnur er fremst í röð-inni og hin aftast því hópurinn teyg-ir dálítið úr sér á ö

þó við viljum auðvitað ná púlsinum svolítið upp.“ Um klukkustundar púl er að ræða hverju sinni og Halla 
lýsir fyrirkomulaginu þannig: „Við 
hittumst við innganginn að Hús-dýra- og fjölskyldugarðinum og förum í góða kraftgöngu til að byrja 

með. Þá taka við æfingar á hinum ýmsu stöðum í Laugardalnum þar sem við notum bekki, þvottalaug-arnar og fleira til að styðjast við, fyrir utan kerrurnar og vagnana. Svo teygjum við í lokin.“  Mæðurnar kaupa sér tíma í fjór-ar til átta vikur í einu oer bú

dalnum. Reyndar voru aðeins færri 
í vetur en nú með vorinu hefur 
fjölgað,“ lýsir Halla. Hún segir þær 
stöllur halda áfram með tímana í 
sumar, þrátt fyrir sumarfríin. „Þó að ýmislegt sé í boði fyrir 
þennan hóp inni á líkamsræktar-stöðvunum er þetta það eina sem þær geta farið í og haft litlu börnin 

með sér. Yfirleitt sofa þau minnstu 
vært og rótt í vögnunum en stærri 
börnin sitja og hafa bara gaman 
af að sjá mömmur sínar hoppasprikla S

Horfa á mömmur sínar hoppa, sprikla og teygjaÞeir sem eiga leið um Laugardalinn fyrri part dags í miðri viku rekast oft á föngulega hópa ungra kvenna 

með kerrur og vagna. Þarna eru mæður smábarna að stunda kerrupúl, tiltölulega nýtt sport hér á landi. 

Hressilegur hópur ungra mæðra í kerrupúli í Laugardalnum. Halla er í miðjum hóp og heldur á barni.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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„Þetta virkaði hjá okkur

    og er nauðsynlegt
           til að Reykjavík

                 komist af stað.“ 
Nicolai Wammen,

borgarstjóri Árósa

REYKJAVÍK FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓLK „Þetta er ekki bara fótbolti, 
þetta er andrúmsloftið. HM er 
eitthvað sem sameinar fólk og 
á sér engin landamæri,“ segir 
Eiríkur Einarsson, forsprakki HM-
boltanna sem hafa gefið út fyrsta 
íslenska HM-lagið. „Við vorum 
fjórir sem tókum okkur til og 
skelltum okkur í stúdíó. Við bara 
urðum að gera þetta til að fá smá 
útrás,“ segir Eiríkur, sem samdi 
bæði lag og texta. 

Laginu, sem nefnist HM-fjörið, 
hefur verið dreift á útvarpsstöðv-
ar, sjónvarpsstöðvar, sportbari 
og á Netið, þar sem það fæst sem 
frítt niðurhal. Keppnin sjálf hefur 
göngu sína 11. júní næstkomandi.

  - fb/ sjá síðu 30

HM-boltarnir fóru í hljóðver:

Fyrsta íslenska 
HM-lagið í loftið

EIRÍKUR EINARSSON Forsprakki HM-
boltanna sem hafa gefið út fyrsta 
íslenska HM-lagið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ganga um gamla garða
Garðyrkjufélag Íslands fagn-
ar 125 ára afmæli í dag.
tímamót 16

Óvæntur áhugi
Top Model-fyrirsætan 
Shandi Sullivan er mikill 
aðdáandi Diktu.
fólk 30

skoðun 14

HVESSIR EYSTRA  Í dag verða 
norðan 8-15 m/s og skýjað A-
lands en annars hægari vindur 
og víða bjartviðri. Hiti 4-15 stig, 
mildast SV-lands en svalast NA-til.
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VIÐSKIPTI Áætlað tap íslenskra 
flugfélaga vegna eldgossins í 
Eyjafjallajökli er á bilinu einn til 
1,3 milljarðar króna. Stafar það 
bæði af miklu tekjutapi og aukn-
um kostnaði sem hlaust af tilfær-
ingum félaganna innanlands og 
utan.

Birkir Hólm Guðnason, fram-
kvæmdastjóri Icelandair, segir að 
tap félagsins sé á bilinu 700 millj-
ónir til einn milljarður króna. Tap 
hvers dags á meðan gosið stóð sé í 
kringum 50 milljónir króna. Á bil-
inu 60 til 70 flug, sem á milli 15 
og 20 þúsund farþegar áttu bókuð 
sæti í, féllu niður.  Þrátt fyrir 

lokun Keflavíkurflugvallar tókst 
Icelandair að halda stórum hluta 
áætlunarflugs milli Evrópu og 
Bandaríkjanna með því að flytja 
miðstöð tengiflugs síns tímabund-
ið til Glasgow. 

Frá Iceland Express fást þær 
upplýsingar að gosið hafi kost-
að félagið nálægt 200 milljónum. 
Aflýsa þurfti 50 áætlunarflugum 
fram og til baka sem snerti á bil-
inu 15 til 20 þúsund farþega. 

Árni Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri Flugfélags Íslands, áætlar 
að um hundrað milljónir hafi tap-
ast vegna áhrifa eldgossins á inn-
anlandsflugið. Suma daga hafi allt 

flug legið niðri en aðra hafi þurft 
að breyta áætlunum talsvert. 

Birkir Hólm Guðnason er bjart-
sýnn á að sumarið verði, þrátt 
fyrir allt, ferðaþjónustunni hag-
fellt. Bindur hann miklar vonir 
við nýhafið markaðsátak ferða-
þjónustunnar og stjórnvalda. Allt 
er það sett fram að því gefnu að 
gosinu í Eyjafjallajökli sé lokið. 
Hann segir að ekki verði hróflað 
við flugframboði Icelandair.  

Iceland Express ætlar einnig að 
halda sinni áætlun að því frátöldu 
að ekki verður flogið reglubundið  
milli Akureyrar og Lundúna eins 
og áformað var.  - bþs

Flugfélögin urðu af 
milljarði í eldgosinu
Eldgosið í Eyjafjallajökli kostaði íslensku flugfélögin á bilinu einn til 1,3 millj-
arða króna. Yfir hundrað flug tugþúsunda farþega röskuðust eða féllu niður. 

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
FJARÐABYGGÐ

SAMKVÆMT KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG 
STÖÐVAR 2 25. MAÍ

KÖNNUN Engar breytingar verða 
á fjölda bæjarfulltrúa hjá þeim 
þremur framboðum sem bjóða 
fram í Fjarðabyggð samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 sem gerð var í gær.

Fjarðalistinn og Framsóknar-
flokkurinn mynda í dag meirihluta 
í Fjarðabyggð og mun sá meirihluti 
halda verði niðurstöður kosninga á 

laugardaginn í samræmi við niður-
stöður könnunarinnar. 

Þrátt fyrir að Fjarðalistinn og 
Sjálfstæðisflokkurinn bæti við 
sig fylgi ná framboðin óbreytt-
um fjölda fulltrúa í bæjarstjórn 
samkvæmt könnuninni. Fjarða-
listinn fengi því fjóra fulltrúa, 
Sjálfstæðisflokkur þrjá og Fram-
sóknarflokkur tvo. - bj / sjá síðu 12

Könnun sýnir litlar breytingar á fylgi í Fjarðabyggð:
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Skipting 
bæjarfulltrúa

UPPLÝSINGATÆKNI Fimm milljónir 
vinnustunda fara forgörðum dag-
lega vegna þess hve margir spila 
netútgáfu tölvuleiksins Pac-Man á 
leitarvef Google, að því er áætlað 
er í nýrri rannsókn Rescue Time. 

Greint er frá því á vef BBC, 
breska ríkisútvarpsins, að leik-
urinn hafi verið settur á forsíðu 
Google 21. maí síðastliðinn í til-
efni af því að 30 ár eru liðin síðan 
Pac-Man tölvuleikurinn kom út.

Netleitarfyrirtækið hefur 
endurhannað leikinn þannig að 
nafn þess kemur fram í völundar-
húsi Pac-Man leiksins. - óká

Pac-Man ennþá tímaþjófur:

Fimm milljónir 
stunda í netleik

ÚTKALL Á ELLEFTU STUNDU Enn eina ferðina reyndi á þolrifin í sjónvarpsáhorfendum á Íslandi 
því framlag landsins í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var annað árið í röð síðast upp úr hattinum í fyrri 
undanúrslitunum og inn í hlýjuna í lokakeppninni sjálfri. síða 4 NORDICPHOTOS/AFP
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Maðurinn sem drukknaði í 
sjónum við Stykkishólm á 
laugardagskvöld hét Marís 
Þór Jochumsson. Hann var 39 
ára, fæddur 28. október 1970. 
Marís var til heimilis að Vind-
ási 4 í Reykjavík og lætur eftir 
sig unnustu og börn úr fyrra 
sambandi.

Marís var vanur sjósundi 
að því er segir í tilkynningu 
frá lögreglunni á Snæfells-
nesi. Hann lagðist til sunds um 
klukkan ellefu á laugardags-
kvöld, rétt hjá sjúkrahúsinu í 
Stykkishólmi. Þar eru sterkir 
straumar. Leit hófst þegar 
hann skilaði sér ekki til baka. 
Hann fannst látinn um klukku-
stund síðar.

Fórst í sjósundi

DÓMSMÁL Heimilt verður að gera upptæk verðmæti 
sem ætla má að einstaklingur hafi aflað með ólöglegri 
starfsemi án þess að fyrst komi sakfelling í sakamáli, 
verði frumvarp sem nú er fyrir Alþingi að lögum.

„Í raun ætti að vera lítið mál að taka þess konar 
breytingar inn í íslenska löggjöf,“ segir Carlo van 
Heuckelom, deildarstjóri fjármunarannsóknardeildar 
Europol. Hann segir slíka breytingu sérlega eftirsókn-
arverða fyrir Ísland í kjölfar efnahagshrunsins. Þetta 
gæti verið besti möguleiki íslenska ríkisins til að ná til 
baka peningum sem tapast hafi á hruninu.

Í frumvarpinu sem nú er til umfjöllunar á Alþingi 
er opnað fyrir möguleika á því að ríkið höfði sjálfstætt 
skaðabótamál, jafnvel þótt enginn hafi verið sakfelld-
ur í sakamáli. Sönnunarbyrðin er mun léttari í skaða-
bótamálum en sakamálum, og því gæti einstaklingur 
þurft að greiða bætur fyrir brot sem hann var ekki 
sakfelldur fyrir í sakamáli.

Úrræði af þessu tagi eru þegar í löggjöf stórra lýð-
ræðisríkja á borð við Bandaríkin, Kanada, Bretland, 
Ástralíu, Írland, Suður-Afríku og fleiri, segir van 
Heuckelom. 

Hann segir ekkert því til fyrirstöðu að slík lög séu 

afturvirk, það er að hægt sé að sækja bætur fyrir brot 
sem framin eru áður en lögin taka gildi. Mál þar sem 
reynt hefur á lög af þessu tagi hafa farið fyrir Mann-
réttindadómstól Evrópu, og lögin staðist þar alla skoð-
un.

Van Heuckelom mun fjalla um þessar mögulegu 
lagabreytingar á opnum fundi Lagastofnunar Háskóla 
Íslands í Öskju klukkan 12 í dag.  - bj

Mögulegt að gera eigur upptækar án sakfellingar segir sérfræðingur Europol:

Eftirsóknarvert eftir hrunið

FRUMVARP Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur 
lagt fram frumvarp um eignaupptöku án sakfellingar. Málið er 
nú í nefnd. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Haukur, er Dollý sjókind?

„Hún er að minnsta kosti vel synd 
kind.“ 

Kindin Dollý slapp með skrekkinn þegar 
hún féll í sjóinn úr 20 metra hæð á 
Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Haukur 
Guðjónsson er eigandi Dollýjar. 

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
að kýla lögreglumann í andlitið 
og skalla annan lögreglumann í 
ennið.

Fyrri árásin átti sér stað á lög-
reglustöðinni á Húsavík. Lög-
reglumaðurinn hafði afskipti af 
manninum, sem sló hann þá. Hinn 
fyrrnefndi marðist í andliti og 
hlaut áverka undan högginu.

Síðara atvikið átti sér stað á 
Akureyri. Þá hafði lögreglumaður 
einnig afskipti af manninum sem 
ákærður er fyrir að hafa þá skall-
að hann í ennið og slegið hann 
með krepptum hnefa í höfuðið. - jss 

Ákærður fyrir ofbeldi:

Kýldi og skall-
aði lögreglu

SAMGÖNGUR Olíufélögin lækkuðu 
bensínverð um tvær krónur og 
verð á dísilolíu um þrjár krónur í 
gær, í kjölfar mikillar lækkunar 
á olíuverði á heimsmarkaði.

Í gærkvöldi mátti finna ódýr-
asta eldsneytið í Hafnarfirði. Hjá 
Orkunni og N1 kostaði bensín-
lítrinn 198,80 krónur og dísil-
olía 195,80 krónur. Verð hjá ÓB í 
bænum var tíu aurum hærra.

Utan Hafnarfjarðar kostaði 
bensínlítrinn minnst 201,30 krón-
ur og dísilolían 198,30 krónur hjá 
Orkunni. Verð hjá öðrum sjálfs-
afgreiðslustöðvum var að jafnaði 
tíu eða tuttugu aurum hærra.

Heimsmarkaðsverð á olíu fór í 
gær undir 68 Bandaríkjadali.  - bj

Eldsneyti ódýrast í Hafnarfirði:

Bensínverðið 
þokast niður

FYLLT Á TANKINN Algengt sjálfs-
afgreiðsluverð á bensínlítranum var 
rúmlega 201 króna á höfuðborgarsvæð-
inu í gær. NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL SP-Fjármögnun 
lækkar höfuðstól bílalána um 28 
prósent að meðaltali. Viðskipta-
vinum félagsins býðst að breyta 
erlendum bílalánum í verðtryggð 
eða óverðtryggð íslensk lán. 

Höfuðstólslækkunin fer eftir 
myntsamsetningu lána og hve-
nær þau voru tekin. Samkvæmt 
útreikningum lækka um 80 pró-
sent lána til einstaklinga um 
20 til 40 prósent. „Með þessari 
lækkun tekur SP-Fjármögnun ein-
hliða upp það ákvæði í frumvarpi 
félagsmálaráðherra, sem liggur 
fyrir á Alþingi,“ segir í tilkynn-
ingu. Þá er hægt að lengja láns-
tíma um 12 eða 24 mánuði.  - óká

SP lækkar höfuðstól bílalána:

Breyting í takt 
við frumvarp

LISTIR „Þetta verða skilaboð til 
allra hér á jörðu um að við verð-
um að takast á við hnattræna hlýn-
un,“ segir þýski listamaðurinn 
Gert Hof, sem áætlar að lýsa upp 
sjálfan Snæfellsjökul í október á 
þessu ári.

Hof segist lengi hafa verið hug-
fanginn af Norðurpólnum og að 
boð um að koma hingað hafi fallið 
vel að því. Hann skoðaði aðstæð-
ur á Snæfellsjökli í gær og kveðst 

hei l laður af 
landslaginu hér. 
„Það er virki-
lega undravert 
og á sama tíma 
ögrandi fyrir 
mig sem lista-
mann,“ segir 
hann.

Hof fæddist í 
Austur-Þýska-
landi árið 1951. 

Hann var lengi leikstjóri og óperu-
stjóri áður en hann gekk rokklist-
inni á hönd á tíunda áratugnum 
og útvíkkaði sviðslist sína svo um 
munaði. Hof hefur unnið mynd-
bönd með rokksveitum á borð við 
Ramstein og Motorhead og lýst upp 
fjölmargar byggingar og sögulega 
staði um víða veröld. Meðal þeirra 
má nefna Akrópólis í Grikklandi.

Hof segir margt þurfa að fara 
saman svo verkefnið verði að 
veruleika. „Við þurfum rétta fólk-
ið og við höfum rétta fólkið hér. 
Í öðru lagi þurfum við réttu pól-
itísku kringumstæðurnar. Fólk-
ið vill þetta. Í þriðja lagi er þetta 
ótrúlega fallegur staður. Í fjórða 
lagi þarf verkefnið að hafa réttu 
skilaboðin og þau eru þetta stóra 
umhverfisvandamál allrar jarðar-
innar,“ útskýrir Hof.

Þá kveður Hof sögu Jules Werne 
um Ferðina inn að miðju jarðar 
í gegnum Snæfellsjökul ljá verk-
efninu sérstaka vídd. „Ég get ekk-
ert sagt á þessu augnabliki um það 
hvernig þetta muni líta út en ég vil 
segja að Jules  Werne var í leiðangri 
að miðju jarðar. Ég sjálfur, sem 

listamaður, ásamt ykkur, íbúum 
Íslands, mun reyna að senda ákall 
til himins,“ segir Hof og bendir á að 
í raun sé himininn eins og sýning-
artjald sem allir geta litið á. 

Bergljót Arnalds og Páll Ásgeir 
Davíðsson áttu hugmyndina að því 
að fá Hof til landsins. Síðan fengu 
þau til liðs við sig íslenska fyrir-
tækið Northern Lights Energy. 
Bergljót leiðir tónlistarsköpun 
sem verður hluti sýningarinnar 
og byggir á hljóðum Snæfellsjök-
uls sjálfs.

Páll Ásgeir segir verkefnið unnið 
út frá hugmyndinni um samfélags-
lega ábyrgð. Bæta hafa þurft ímynd 
Íslands eftir eldgos og efnahags-
hrun. „Það er snilld fyrir Íslend-
inga eftir að hafa haft eldgos í jökli 
á Íslandi að öðrum jökli á landinu 
sé breytt í listaverk,“ segir Páll 
Ásgeir.   gar@frettabladid.is

Snæfellsjökull lýstur 
upp til að vekja fólk
Þýski ljósalistamaðurinn Gert Hof stefnir að því að lýsa upp Snæfellsjökul í okt-
óber á þessu ári. Senda á mannkyni öllu skilaboð upp á himinhvelfinguna. Hof 
hlaut heimsfrægð fyrir að ljósasýningar við frægar byggingar víða um veröld.

GERT HOF Þýski ljósalistamaðurinn fór 
ásamt samverkafólki sínu á Snæfellsjök-
ul í gær og kveðst heillaður af landslag-
inu á Íslandi. MYND/SIGHVATUR LÁRUSSON

LJÓSADÝRÐ Meðal verka Hofs er þessi ljósasýning í Atlanta í Bandaríkjunum.
GERT HOF

Ríkissaksóknari hefur ákært karlmann 
fyrir að hafa í nóvember 2009 haft í 
vörslu sinni á heimili sínu 28 kvik-
myndir og 61 ljósmynd sem sýna börn 
á kynferðislegan eða klámfenginn hátt. 
Myndirnar fundust á fjórum geisladisk-
um við rannsókn lögreglu.

DÓMSTÓLAR

Ákærður fyrir barnaklám

SEÚL, AP Norður-Kóreumenn lýstu því yfir í 
gær að þeir myndu hætta öllum samskiptum 
við Suður-Kóreumenn í refsingarskyni fyrir 
ásakanir þess efnis að Norður-Kóreumenn 
hefðu sökkt suður-kóresku herskipi fyrir 
tveimur mánuðum.

Norður-Kóreumenn tilkynntu einnig að þeir 
myndu reka úr landi alla suður-kóreska emb-
ættismenn sem starfa á sameiginlegu iðnaðar-
svæði landanna tveggja nálægt landamærun-
um.

Mikil spenna er nú á Kóreuskaga eftir að 
alþjóðleg rannsóknarnefnd staðfesti að her-
skipinu hefði verið sökkt af norður-kóresku 
flugskeyti í lok mars. 46 fórust.

Suður-Kórea hefur sett viðskiptabann á 

nágranna sína í norðri og beitt sálfræði-
hernaði á borð við það að flytja áróður úr 
stærðarinnar hátölurum sem staðsettir eru á 
landamærunum.

Fregnir herma að Norður-Kóreustjórn hafi 
skipað her sínum að vígbúast. Bandaríkjamenn 
hafa lýst yfir ótvíræðum stuðningi við  Suður-
Kóreumenn. Um 28.500 bandarískir hermenn 
eru í Suður-Kóreu.

Sameinuðu þjóðirnar og stjórnvöld vest-
rænna ríkja hafa reynt að miðla málum undan-
farna daga og koma í veg fyrir að átök brjótist 
út. Hillary Clinton, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, er stödd í Kína í því skyni að sann-
færa Kínverja um að standa að baki ályktunum 
og aðgerðum Sameinuðu þjóðanna í málinu.  - sh

Kalt stríð er skollið á aftur milli Norður- og Suður-Kóreu eftir stirð samskipti um árabil:

Reynt að miðla málum í eldfimu ástandi

MIKIL REIÐI Suður-kóreskir mótmælendur brenna 
norður-kóreskan fána með mynd af Kim Jong-Il, leið-
toga Norður-Kóreu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPURNING DAGSINS
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 þjóðfélagsumbótum almenningi til hagsbóta, hefja vernd náttúru og umhverfis til vegs á Íslandi og treysta byggð um
 allt land.
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Ragnar Frank Kristjánsson
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VIÐSKIPTI Setja á stjórnum fyrir-
tækja strangar reglur og þeim 
verður að fylgja af hörku. Þetta 
segir Chris Pierce, forstjóri breska 
fyrirtækisins Global Governance 
Service. Hann var frummælandi 
á hádegisfundi í gær um stjórnar-
hætti hjá fyrirtækjum á vegum 
Viðskiptaráðs, Samtaka atvinnu-
lífsins, Kauphallarinnar og Rann-
sóknamiðstöðvar um stjórnarhætti 
við Háskóla Íslands. 

Pierce benti á að tekið hafi verið 
af hörku á svokölluðum hvítflibba-
glæpum upp á síðkastið; hinn banda-
ríski Bernard Maddoff var fyrir 
tæpu ári dæmdur í 150 ára fangelsi 
fyrir umfangsmikil og gróf fjár-
málasvik og Huang Guangyu, rík-
asti maður Kína í hittiðfyrra, hlaut 
fjórtán ára dóm fyrir mútur og inn-
herjasvik í síðustu viku.

Pierce sagði mikilvægt að 
stjórnarformaður fyrirtækis helgi 
sig stjórnarstarfinu og því geti 
hann ekki setið í mörgum stjórn-
um á sama tíma. Til viðbótar eigi 
að kalla til óháða eftirlitsaðila sem 
auga hafi með stjórnum fyrirtækja. 
Við það ættu stjórnarhættir að 
batna, að hans mati. 

Pierce hefur unnið að málum 
sem þessu tengjast í Portúgal, 
Grikklandi og Spáni, löndum sem 
öll standa á haus í fjármálakrepp-
unni. Hann sagði stöðu stjórnar-
hátta bágborna innan ESB-ríkj-
anna og vitnaði til þess að aðeins 
tæp fimmtán prósent fyrirtækja á 
Spáni birti nöfn stjórnarmanna í 
ársuppgjöri. „Þetta er hræðilegt,“ 
sagði hann . 

Brasilíumenn eru langt komn-

ir í stuðningi við góða stjórnar-
hætti, hafa sett á laggirnar nýjan 
hlutabréfamarkað eingöngu fyrir 
fyrirtæki sem tekið hafi upp viður-
kennda og góða stjórnarhætti. „Það 
er gríðarlegur munur á fyrirtækj-

um sem ástunda góða starfshætti 
og hinum sem ekki gera það,“ sagði 
Pierce og benti á að gengi hluta-
bréfa í fyrrnefndu fyrirtækjunum 
væri tugum prósentum hærra en 
hinna.  jonab@frettabladid.is

Stjórnir fyrirtækja fóru af leið þegar þær hættu að þjónusta viðskiptavini 
sína og snerust gegn fyrirtækjunum eftir síðustu aldamót; Kaupþing tók yfir 
Skeljung og lét í hendur nýrra eigenda og Landsbankinn tók yfir stjórn Eim-
skips með fjandsamlegum hætti. Þetta sagði Benedikt Jóhannesson, ritstjóri 
Vísbendingar, á fundinum í gær. Hann vísaði til þess að efnahagshrunið hér 
hefði átt sér langan aðdraganda. „Þarna voru nýir eigendur andstæðingar 
fyrirtækjanna,“ sagði Benedikt og benti á að þar hefðu góðir stjórnarhættir 
síst verið viðhafðir. Hann lagði jafnframt áherslu á að stjórnarmenn hefðu 
taumhald á stjórnarformanni fyrirtækja, sér í lagi ef viðkomandi á meirihluta 
hlutafjár. „Ef eigendur fara út af sporinu á stjórnin að gera við það athuga-
semdir.“ 

Bankarnir brugðust fyrir löngu

GENGIÐ 25.05.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 216,1122
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 130,98  131,6

 187,54  188,46

 159,69  160,59

 21,458  21,584

 19,676  19,792

 16,249  16,345

 1,4623  1,4709

 192,02  193,16
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Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Heitar sósur skilja sig. 

Ég skil ekki af hverju.

– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatnum á www.gottimatinn.is
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Herða á refsingar 
fyrir slæmt hátterni
Mikilvægt er að herða reglur um stjórnarsetu. Breskur sérfræðingur segir fyrir-
tæki sem viðhafi góða stjórnarhætti ganga betur. Efnahagshrunið hófst þegar  
bankarnir snerust gegn fyrirtækjunum, segir Benedikt Jóhannesson ritstjóri.

CHRIS PIERCE Sumir stjórnarmenn eiga að búa yfir sérfræðiþekkingu á áhættutengd-
um þáttum í rekstri, að mati bresks sérfræðings. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ÁFRAM 
RJÓMABLÍÐA 
 um suðvestan og 
vestanvert landið 
næstu daga og 
helgin lítur vel út 
fyrir allt land-
ið. Vindur verður 
þó heldur stífur 
austanlands í dag 
en lægir til morg-
uns. Annars staðar 
verður áfram yfi r-
leitt hægur vindur 
og hiti breytist lítið.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Forstjóri Veiðimála-
stofnunar rannsakar hvort Bjarni 
Jónsson, deildarstjóri hjá stofn-
uninni, hafi sótt um og þegið 
styrki í gegnum einkafyrirtæki 
sitt í samkeppni við Veiðimála-
stofnun. DV greindi frá málinu á 
dögunum. 

Fyrirtæki Bjarna, Fræðaveit-
an, fékk á árunum 2008 til 2009 
styrki sem námu alls 4,5 milljón-
um króna, meðal annars úr rann-
sóknarsjóði sem Bjarni hefur 
líka sótt um styrki úr fyrir hönd 
Veiðimálastofnunar. Sigurður 
Guðjónsson, forstjóri Veiðimála-
stofnunar, segir ámælisvert að 
Bjarni hafi ekki upplýst stofnun-
ina um styrki til fyrirtækis hans. 
Málið sé til skoðunar og sé niður-
stöðu að vænta innan tíðar.

Bjarni er sonur Jóns Bjarna-
sonar sjávarútvegsráðherra en 
Veiðimálastofnun heyrir undir 
sjávarútvegsráðuneytið.  - bs

Mál deildarstjóra í skoðun: 

Greina hefði átt 
frá styrkjunum

LONDON, AP Flugliðar hjá breska 
flugfélaginu British Airways 
(BA) hófu í gær fimm daga verk-
fall til að mótmæla niðurskurði 
sem veldur því að fækka þarf 
flugum frá Heathrow-flugvelli í 
London um nánast helming.

Talsmaður BA fullyrðir að 
hægt verði að flytja 70 prósent 
þeirra sem eiga pantað flug á 
meðan verkfallið stendur yfir.

Stutt er síðan eldgosið í Eyja-
fjallajökli setti allt flug í Evrópu 
úr skorðum og því hafa sumir 
flugfarþegar brugðist reiðir við 
verkfallinu. - sh

Flugfarþegar gramir:

Flugliðar hefja 
5 daga verkfall

EKKERT VAL Flugliðarnir lýstu skoðun 
sinni við Heathrow-flugvöll í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ / AP

STJÓRNSÝSLA Nýtt sameinað 
sveitarfélag Arnarnesshrepps og 
Hörgárbyggðar verður annaðhvort 
kennt við Hörgá eða Möðruvelli. 
Fimm tillögur að nafni verða born-
ar undir íbúa samhliða sveitar-
stjórnarkosningum á laugardag. 
Eru það: Hörgárbyggð, Hörgár-
hreppur, Hörgársveit, Möðruvalla-
hreppur og Möðruvallasveit. 

Ellefu tillögur að auki bárust í 
hugmyndasamkeppni. Þær voru: 
Arnarbyggð, Eyjafjarðarbyggð, 
Gásabyggð, Gáseyrarbyggð, 
Hnjúkabyggð, Hraunsbyggð, 
Hörgárþing, Möðruvallabyggð, 
Smárabyggð, Þelamerkurbyggð og 
Öxnadalsbyggð. 

Sveitarstjórn tekur endanlega 
ákvörðun.  - bþs

Nýtt sveitarfélag í Eyjafirði:

Kennt við Hörgá 
eða Möðruvelli

ÍSRAEL, AP Átta skip með um 
10 þúsund tonn af vistum, auk 
hundruða mótmælenda, eru á leið 
til Gasa. Ætlunin er að rjúfa her-
kví Ísraelshers.

Ísraelar segjast munu stöðva 
skipin og hafa samkvæmt heim-
ildum sett upp bráðabirgðafang-
elsi fyrir mótmælendurna. 

Þeir sem að skipalestinni 
standa segja að lagt verði upp frá 
Kýpur á föstudag til Gasa. Skipin 
bera sement og annan varning. 

Ísraelar og Egyptar settu á her-
kví í Gasa eftir að Hamas náði 
þar völdum árið 2007.   - óká

Skipalest á leið til Gasa:

Stefnir í átök 
við Ísraelsher

SÖNGVAKEPPNI Hera Björk Þórhallsdóttir og 
flokkur hennar söng Ísland í gærkvöldi inn 
í úrslit Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva með laginu Je ne sais quoi eftir Örlyg 
Smára.

Tíu þjóðir af sautján komust áfram í keppn-
inni í gær. Hera Björk og flokkur hennar 
steig síðastur á svið við frábærar undirtektir 
gesta sem tóku undir með Íslendingum í saln-
um í Osló. Þegar nöfn níu þjóða voru komin 
á blað sem þátttakendur í úrslitakeppninni 
á laugardagskvöld án þess að Ísland væri 
komið áfram var salurinn nánast á suðu-
punkti. Fagnaðarlætin voru gríðarleg þegar 
kynnirinn las upp nafn Íslands og íslenski 
fáninn fór á sinn stað í töflunni. Jóhanna Guð-

rún var líka síðust upp úr hattinum með lagið 
Is it True í undanúrslitum í Moskvu í fyrra. 
Íslenskir sjónvarpsáhorfendur fengu því í 
annað skipti í röð að tylla sér allra fremst á 
stólbríkurnar áður en lag þeirra fékk grænt 
ljós frá Evrópu.

Haft var á orði í keppnissalnum að þótt eld-
gosinu á Íslandi sé lokið hafi Hera og félagar 
flutt það með sér til Noregs. Virðast íslensku 
keppendurnir njóta mikils meðbyrs ytra 
og vonast  menn nú eftir að Ísland verði að 
minnsta kosti meðal tíu efstu þjóðanna þegar 
upp verður staðið.

Annað kvöld verður seinni undanúrslita-
kvöldið fyrir lokakeppnina og bætast þá við 
önnur tíu lög.   - gar, re

Hera Björk áfram með Je ne sais quoi í Eurovision en spennan hélst allt til enda:

Aftur í úrslitin á síðasta farmiðanum

ÁNÆGÐAR MEÐ SINN HLUT Hera Björk Þórhallsdóttir 
og Kristjana Stefánsdóttir fögnuðu innilega í Osló í 
gærkvöldi.  NORDICPHOTOS/AFP
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STJÓRNMÁL Gísli Marteinn Bald-
ursson, borgarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokks, segist sjá eftir því að hafa 
beðið svo lengi með að gefa upp 
hverjir styrktu hann fyrir borgar-
stjórnarkosningar 2006. Fáránlegt 
hafi verið að gera það ekki fyrr, 
en Gísli skilaði sjálfum tölunum, 
án þess að greina frá því hverjir 
styrktu hann, til Ríkisendurskoð-
unar í fyrra.

Hann greindi í gær frá nöfnum 
fyrirtækjanna sem styrktu hann 
um hálfa milljón eða meira.

Hæsti styrkurinn var frá Lands-
banka, 1.050.000 krónur. Baugur 
reiddi fram milljón og FL Group 
einnig. Fjórða milljónin kom frá 
Kaupþingi. Ísfélag Vestmannaeyja, 
Saxhóll og Tryggingamiðstöðin 
reiddu svo fram hálfa milljón hvert 
fyrirtæki.

Gísli segir að með þessu sé allt 
talið, öll framlög fyrir kosningarn-
ar. Alls fékk hann rúmar tíu milljón-
ir í framlög en segir að flest fram-
lögin hafi numið 100.000 krónum og 
undir.

Þegar Gísli skilaði tölunum upp-
haflega til Ríkisendurskoðunar 
sagði í gögnunum að fyrrgreind 
fyrirtæki hefðu „óskað nafnleynd-
ar“. Spurður um þessa nafnleynd 
segir Gísli:

„Við vorum bara ekki búnir að 
fara í það að tala við fólk og þá 
stendur það auðvitað. Hins vegar 
eru þessi fyrirtæki meira og minna 
í eigu ríkisins núna. Við skrifuð-
um þetta bara [óskar nafnleyndar] 
í merkingunni að við ætluðum ekki 
að gefa upp nöfnin.“

Margir aðrir frambjóðendur 
gáfu Ríkisendurskoðun upp styrki 
frá þessum fyrirtækjum. Af hverju 
gerði Gísli það ekki?

„Það þurfti ekki að gera það og ég 
var bara að vona að þetta væri nóg 
en svo er það ekki og ég vildi bara 

óska að ég hefði gefið þetta allt upp 
á sínum tíma,“ segir Gísli og bendir 
á að hann hafi ekki verið skyldugur 
til að birta neitt.

Nokkrir meðframbjóðendur Gísla 
gáfu engar tölur upp fyrr en Frétta-
blaðið sóttist eftir því fyrir prófkjör 
Sjálfstæðisflokksins í janúar.

Júlíus Vífill Ingvarsson sagði 
blaðinu í gær frá styrk sem hann 
þáði af vini sínum sem þá var í verk-
taka- og byggingarstarfsemi, Snorra 
Hjaltasyni, upp á liðlega 500.000 
krónur. Þá hafa hafa allir sitjandi 

borgarfulltrúar nafngreint fram-
lög fyrir síðustu kosningar, upp á 
500.000 krónur eða meira. 

 klemens@frettabladid.is

Almannafyrirtæki
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Sóley Tómasdóttir
VG Reykjavík

Stefnir þú að háskólanámi en vantar tilskilinn undirbúning?

 HÁSKÓLAGRUNNUR
 FRUMGREINANÁM HR BRÚAR BILIÐ 
Sæktu um á www.hr.is

Gísli sér eftir leynd 
sem enginn bað um
Gísli Marteinn hefur upplýst um styrki til sín fyrir síðustu kosningar. Allir sitj-
andi borgarfulltrúar hafa nafngreint hæstu styrkjendur. Þeir sem styrktu Gísla 
óskuðu ekki eftir nafnleynd, ólíkt því sem segir í gögnum Ríkisendurskoðunar.

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON Borgarfulltrúinn fékk styrki frá félögum Jóns Ásgeirs 
og Landsbanka og Kaupþingi. Einnig frá fólki sem talið er til stuðningsmanna Davíðs 
Oddssonar. Gísli segir þetta til marks um hversu breiðs stuðnings hann hafi notið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Styrkir Gísla Marteins
Fyrirtæki: Upphæð:
Landsbankinn: 1.050.000
Baugur: 1.000.000
FL Group:  1.000.000
Kaupþing: 1.000.000
Ísfélagið í Vestmannaeyjum:  500.000
Saxhóll:  500.000
Tryggingamiðstöðin:  500.000
Alls uppgefið:  5.500.000

Aðrir lögaðilar:  2.566.000 *
Einstaklingar:  2.251.000*
Alls í styrki:  10.367.000

*Styrkir undir 500.000 krónum eru 
óútskýrðir hjá Gísla eins og öðrum fram-
bjóðendum.

Á að fækka háskólum landsins?
JÁ 72,4%
NEI 27,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú rætt beint við ein-
hvern af frambjóðendunum 
fyrir sveitarstjórnarkosningarn-
ar í þínu sveitarfélagi?

Segðu þína skoðun á visir.is

DÓMSMÁL Böðvar Yngvi Jakobsson 
og Ari Gísli Bragason hafa verið 
ákærðir, annar fyrir þjófnað á 
hundruðum fornbóka og hinn fyrir 
að taka við bókunum, vitandi að um 
þýfi var að ræða. 

Böðvari Yngva er gefið að sök 
að hafa stolið stolið 296 fágæt-
um bókum og átta Íslandskortum, 
samtals að verðmæti 40 milljónir 
króna, úr bókasafni Böðvars heitins 
Kvaran. Safnið var hýst í húsnæði 
móðurömmu hans í Reykjavík. Ara 
Gísla Bragasyni er gefið að sök að 
hafa tekið við um 100 fornbókum og 
öllum kortunum, þótt hann vissi að 

um þýfi væri að ræða.
Það var í lok sumars 2007 sem 

Hjörleifur B. Kvaran kærði bóka-
þjófnaðinn til lögreglu. Rannsókn-
in reyndist umfangsmikil, flókin og 
tímafrek. Margar bókanna og rit-

anna sem stolið var úr safninu eru 
afar fágæt og geysiverðmæt verk. 
Má þar nefna gripi eins og útgáfu af 
Snorra-Eddu og Völuspá frá 17. öld 
og Konungasögur Snorra Sturlu-
sonar frá árinu 1633, Ólafs sögu 
Tryggvasonar, sem prentuð var í 
Skálholti árið 1689, rit eftir Nicolo 
og Antonio Zeno sem prentað var í 
Feneyjum 1558 og Olaus Magnus, 
sem prentuð voru í Róm 1555.

Í málinu gerir Hjörleifur B. 
Kvaran þá kröfu, fyrir sína hönd 
og skyldmenna, að ákærðu verði 
dæmdir til að greiða skaðabætur 
að fjárhæð 33.387.500 krónur.  - jss

Tveir karlmenn ákærðir fyrir þjófnað á hundruðum fornbóka og hylmingu:

Þjófnaður á fornbókum fyrir dóm

BÓKASAFN Fornbókunum var stolið úr 
einstæðu bókasafni Böðvars heitins 
Kvaran.  MYND ÚR SAFNI

KJARAMÁL Væntingar launafólks eru þær að laun 
hækki með nýjum kjarasamningum í haust, segir 
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. Formenn aðildarfé-
laga ASÍ funduðu í gær, og segir Gylfi þungt hljóð í 
formönnunum.

Kjarasamningar eru lausir í lok nóvember, og 
segir Gylfi pirring og ergelsi mikið innan raða ASÍ. 
Hreyfingin hafi tekið mikið á sig í síðustu samning-
um, en almennt telji menn að erfiðlega hafi gengið 
hjá stjórnvöldum að koma sínum málum í gegn.

„Ég spái ekki verkföllum, en reynslan sýnir að 
stjórnmálamenn hlusta best þegar samningar eru 
lausir,“ segir Gylfi. Hann segir mikla áherslu lagða 
á samstöðu launafólks, og því sé undirbúningur 
fyrir viðræður um nýjan kjarasamning þegar haf-
inn.

Auk þess að krefjast launahækkana verður lögð 
áhersla á efnahags- og atvinnumál, segir Gylfi. 
Hann segir ekki sjálfgefið að menn vilji leggja 
mikið á sig fyrir loforð um úrbætur í efnahags- og 
atvinnumálum. Þær fórnir sem launafólk hafi fært í 

þeim tilgangi í síðustu samningum hafi litlu skilað.
Í yfirlýsingu frá forsætisráðuneytinu, sem send 

var fjölmiðlum í kjölfar fundar formanna ASÍ, er 
vísað á bug staðhæfingum um aðgerðaleysi stjórn-
valda í atvinnumálum.  - bj

Stefnir í erfiðar viðræður um nýjan kjarasamning í haust segir forseti ASÍ:

Launafólk vill launahækkun

VERKFALL Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, segist ekki spá verk-
föllum í haust, en ljóst sé að mikil óánægja sé með aðgerða-
leysi stjórnvalda meðal aðildarfélaga ASÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UPPLÝSINGATÆKNI Farsímafélagið 
Alterna hvetur GSM notendur til 
að gefa gömlum og ónýtum símum 
framhaldslíf og koma með þá í 
endurnýtingu. Ágóði af söfnun 
félagsins rennur til Styrktarfélags 
lamaðra og fatlaðra.  

Í tilkynningu segir að Græn 
framtíð annist flutning á símunum 
til vottaðra endurnýtingarfyrir-
tækja. „Markmiðið með samstarf-
inu er að efla umhverfisvitund og 
stuðla að almennri endurnýtingu 
og endurvinnslu á farsímum hér á 
landi,“ segir þar. - óká

Alterna safnar GSM símum:

Lamaðir og fatl-
aðir fá stuðning

Ég vildi bara óska að 
ég hefði gefið þetta 

allt upp á sínum tíma.

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON
BORGARFULLTRÚI

KJÖRKASSINN
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0Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution

og ætlum því, á næstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

KING KOIL CORSICA
Queen size (153x203 cm)

Fullt verð 249.636 kr.

NÚ MEÐ 40% AFSLÆTTI

149.782 kr.
= 99.854 kr. AFSLÁTTUR 

Í Rekkjunni er að finna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum

í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins.

CORSICA PLUSH/FIRM
• 5 svæðaskipt Svefnsvæði
• 5 svæðaskipt Sleep design gormakerfi eitt
  það fullkomnasta á markaðnum í dag
• Tvíhert sérvalið stál í gormunum
• 10 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir fullkomna slökun
• Stuðningur við bak og önnur viðkvæm svæði líkamans
• Steyptir kantar
• 20% stærri svefnflötur
• Þarf ekki að snúa

LÝKUR Á LAUGARDAGINN!
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Dagskrá
1. Fundarsetning 

2. „Bankahrunið og lærdómur lífeyrissjóða“ 
 Erindi Salvarar Nordal, forstöðumanns Siðfræðistofnunar      
 Háskóla Íslands. 

 Kaffihlé 

3. Almenn ársfundarstörf 

4. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins 

5. Önnur mál löglega upp borin 

Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar og rétthafar 
séreignarsparnaðar rétt til setu á fundinum. 

Reykjavík 17. maí 2010 
Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins 

Ársskýrslu, tillögur til samþykktabreytinga og dagskrá fundarins 
má nálgast á skrifstofu sjóðsins og á www.lifeyrir.is 

Ársfundur Sameinaða lífeyrissjóðsins verður haldinn 
fimmtudaginn 27. maí nk., kl. 16:00, á Hilton 
Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. 

ÁRSFUNDUR 2010

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

1 Hversu marga borgarfulltrúa 
fær Besti flokkurinn í komandi 
kosningum ef marka má nýj-
ustu skoðanakönnunina?

2 Hvaða hljómsveit hefur tekið 
upp nýja útgáfu af laginu Húsið 
og ég ásamt Helga Björnssyni?

3 Hver skoraði bæði mörk 
Fram á síðustu mínútunum 
gegn Fylki í úrvaldsdeild karla í 
knattspyrnu í fyrrakvöld?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

BARNAVERNDARMÁL Umsóknum um vistun 
barna á meðferðarheimili fjölgaði um 26 pró-
sent fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 miðað 
við sama tímabil árið á undan, að því er fram 
kemur í nýrri samantekt Barnaverndarstofu. 
„Fyrstu þrjá mánuði ársins 2009 voru 38 
umsóknir, en fjölgaði í 48 sama tímabil árið 
2010,“ segir þar.

Barnaverndarstofa birti í gær samanburð 
á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda 
samkvæmt sískráningu nefndanna fyrstu 
þrjá mánuði áranna 2009 og 2010. Fram 
kemur að tilkynningum fjölgaði um þrjú pró-
sent. „Nokkur munur er eftir landsvæðum en 
tilkynningum fækkaði lítillega á höfuðborg-
arsvæðinu en fjölgaði á landsbyggðinni um 

10 prósent,“ segir í samantektinni, en sem 
fyrr varða flestar tilkynningarnar svokall-
aða áhættuhegðun barna, eða 49,2 prósent. 
„Þá hækkaði hlutfall tilkynninga þar sem um 
heimilisofbeldi var að ræða frá því að vera 
3,7 prósent tilkynninga fyrstu þrjá mánuði 
ársins 2009 í 5,8 prósent fyrstu þrjá mánuði 
ársins 2010.“

Þá kemur fram í samantekt Barnaverndar-
stofu að flestar tilkynningar til barnavernd-
arnefnda komi frá lögreglu, eða rétt tæpur 
helmingur. Er það óbreytt milli ára.   - óká

LÖGREGLA Alls fengu barnaverndarnefndir sendar til-
kynningar fyrstu þrjá mánuði ársins vegna 1.993 barna, 
flestar frá lögreglunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar um þrjú prósent á milli ára:

Beiðnum um vistun fjölgar um fjórðung

HESTAMENNSKA Hrossapestin sem 
geisað hefur hér á landi virðist 
ekki í rénun. Stór hrossabú eru 
víða óstarfhæf og þekkt að fol-
öld hafi fæðst veik. Grunur leik-
ur á að hross sem flutt var út til 
Þýskalands nýlega hafi smitað 
hross á búgarði þar. Þetta segir 
Björn Steinbjörnsson dýralæknir 
sem kortlagt hefur útbreiðslu pest-
arinnar.

„Mér er sagt að pestin breiðist 
hraðar út í Eyjafirði en áður og að 
nú sé mikið um nýsmit þar,“ segir 
Björn. „Skagafjörður er langt 
kominn, en þar hefur pestin staðið 
frá því í mars og dreifst um fjörð-
inn. Enn er mikið smit á búum á 
Vesturlandi og enn meira á Suður-
landi. Í síðarnefnda fjórðungnum 
eru heilu búin óstarfhæf og sér 
ekki enn fyrir endann á því.“

Björn kveðst ekki geta fullyrt 
hvort pestin hafi náð hámarki.

„Við Susanne Braun dýralæknir 
eyddum allri hvítasunnuhelginni í 
að meðhöndla hross á þremur stór-
um ræktunarbúum. Þar eru flest 
hross sjúk, misjafnlega mikið að 
vísu, en það lítur ekki vel út með 
það að þau fari á landsmót. Þó 
að þessi hross yrðu reiðfær eftir 
tvær vikur þá er þjálfunartíminn 
skammur fram að landsmóti.“ 

Björn segist alls ekki geta séð að 
hross sem veikst hafa hafi komið 
sér upp ónæmi fyrir veirunni.

„Ég hef séð þó nokkuð af hross-
um sem eru að smitast í annað 
sinn. Þau hafa veikst og náð sér, 
en virðast svo hafa fengið nýsmit 
aftur. Ég þori ekki að fullyrða 
þetta en það er eins og þau hafi 
smitast aftur, áður en brúkun hófst 
eftir fyrri pestina.“

Björn segir að Herpes 4-vírusinn 
hafi verið í íslenska hrossastofn-
inum og talinn meinlaus. Til séu 
aðrir herpesvírusar sem geti smit-
að aftur og aftur. Full ástæða sé til 
að rannsaka hvort þeir hafi breytt 
sér og séu að framkalla þessa sýk-
ingu. Björn segir frjósemi hjá 
stóðhestum í sumar áhyggjuefni. 
Fái þeir veikina og hita eyðilegg-
ist sæðið í eistunum á þeim. Hann 
varar einnig við útflutningi hrossa 

meðan ekki er vitað hvaða smit-
bera sé um að ræða.

„Meðgöngutími virðist vera 
tvær vikur, eða lengri, áður en 
einkenni koma í ljós. Hross er 
smitberi á þessum tíma. Ég þekki 
dæmi þess að hross sem kom frá 
Íslandi til Þýskalands virðist hafa 
smitað önnur hross á búgarðin-
um þar þannig að þau hross virð-
ast hafa fengið sömu sjúkdómsein-
kenni og hrossapestin framkallar 
á Íslandi.“

Björn og Susanne Braun vinna 
saman að rannsókn pestarinnar. 
Þau eru í sambandi við tvær rann-
sóknarstofur í Þýskalandi. Önnur 
er með efni til greiningar í leit 
að veirunni, en hin ráðleggur um 
meðferð.  jss@frettabladid.is 

BLÓÐPRUFUR UTAN Björn Steinbjörnsson og Susanne Braun dýralæknar voru að 
meðhöndla blóðprufur úr sýktum hrossum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hross bar pestina 
líklega til Þýskalands
Grunur leikur á að hross sem flutt var út til Evrópu nýlega hafi smitað hross á 
búgarði þar af hestapestinni sem geisar hér á landi. Þetta segir Björn Steinbjörns-
son dýralæknir. Pestin virðist ekki í rénun. Stór hrossabú eru víða óstarfhæf.

Ég hef séð þó nokkuð 
af hrossum sem eru 

að smitast í annað sinn.

BJÖRN STEINBJÖRNSSON 
DÝRALÆKNIR

SKÓLAMÁL Stjórnendur Menntaskólans á Akureyri 
hafa ráðist í umfangsmiklar breytingar á námsskrá 
og kennslufyrirkomulagi skólans. Eru þetta mestu 
breytingar sem gerðar hafa verið frá því áfanga-
kerfi var tekið upp fyrir 30 árum. Hugmyndin að 
baki breytingunum er að auka virkni nemenda og 
ábyrgð þeirra á námi sínu.

Nýr áfangi, Íslandsáfangi, verður tekinn upp við 
Menntaskólann á Akureyri í haust. Er honum ætlað 
að skerpa sýn og auka skilning nemenda á landinu, 
þjóðinni og tungunni. Í áfanganum, sem verður 
kenndur á fyrsta ári, verður upplýsingatækni sam-
ofin verkefnavinnu og sérstaklega hugað að læsi og 
beitingu móðurmálsins, bæði í ræðu og riti. Virk 
þátttaka nemenda liggur til grundvallar og er mikið 
lagt upp úr að glæða áhuga þeirra á umhverfi sínu 
og náminu almennt. Sækja nemendur fróðleik og 
gögn í vettvangsferðum og fer námið fram utan 
skólans sem innan.

Aðrar grundvallarbreytingar á námsskrá MA fel-
ast í svokölluðum velgengnisdögum á öllum önnum 
þar sem hefðbundin kennsla verður brotin upp, 
lokaverkefni sem allir nemendur þurfa að ljúka á 
fjórða ári og færslu dönskukennslu af fyrsta ári yfir 

á þriðja ár. Sú breyting mun ekki síst gagnast þeim 
nemendum sem halda til háskólanáms á Norðurlönd-
unum að loknu stúdentsprófi. 

 - bþs

Fjölþættar breytingar á námsskrá og kennslutilhögun Menntaskólans á Akureyri:

Mestu breytingarnar í 30 ár

MENNTASKÓLINN Á AKUREYRI Nemendur á fyrsta ári munu 
sækja fróðleik og gögn í vettvangsferðum í nýjum Íslands-
áfanga.

VEISTU SVARIÐ?



Verð aðra leið með sköttum. Takmarkað sætaframboð.

Einungis bókanlegt á flugfelag.is

Nettilboð 26. maí–11. júní Til og frá Reykjavík:

» Akureyri 6.190 kr.
» Egilsstaðir 7.190 kr.
» Ísafjörður 6.190 kr.
» Vestmannaeyjar 5.190 kr
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Ekki er að merkja hápóli-
tískan ágreining milli 
framboðanna þriggja í 
Fjarðabyggð. Flestir róa á 
svipuð mið og virðast ætla 
að standa saman um nokkur 
stórmál, hvernig sem kosn-
ingarnar fara.  

Nokkur samhljómur er í máli 
oddvita framboðanna þriggja í 
Fjarðabyggð. Allir tala um fjár-
mál sveitarfélagsins en skuld-
ir þess eru miklar. Allir berjast 
gegn áformum ríkisstjórnarinnar 
um fyrningu kvóta og allir óttast 
að störfum á vegum ríkisins verði 
fækkað enn meira en orðið er. 
Enn fremur leggja þeir allir ríka 
áherslu á að ríkið ráðist í vega-
framkvæmdir í sveitarfélaginu 
og eru Norðfjarðargöng þar helst 
nefnd. 

Í síðustu kosningum hlaut 
Fjarðalistinn fjóra fulltrúa, Sjálf-
stæðisflokkur þrjá og Framsóknar-
flokkur tvo. Auk þeirra var Biðlist-
inn í framboði en fékk ekki mann 
kjörinn. Fjarðalistinn og Fram-
sókn eru í meirihluta og hafa verið 
síðustu tvö kjörtímabil.

Fjarðabyggð er af landfræði-
legum orsökum um margt ólík 
flestum sveitarfélögum lands-
ins. Byggðakjarnarnir eru sex 
sem kostar sitt. Til dæmis eru sex 
grunnskólar og fimm leikskólar 
í bæjarfélaginu. Til samanburð-
ar má nefna að á Seltjarnarnesi, 

þar sem svipaður fjöldi fólks býr, 
er einn grunnskóli og tveir leik-
skólar. 

Skuldastaða Fjarðabyggðar er 
erfið. Sveitarfélagið skuldar tæpa 
tólf milljarða króna en skuldirn-
ar jukust til muna við fall krón-

Barist við háar skuldir

VIÐ BRYGGJUNA Á STÖÐVARFIRÐI Sex byggðakjarnar eru í Fjarðabyggð: Mjóifjörður, 
Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.   

SVEITARSTJÓRNAR-
KOSNINGAR 2010   Margt sameinar framboðin þrjú í Fjarðabyggð

Fyrirtækið SagaMedica hefur verið með fæðubótarefnið 
SagaPro á markaði frá árinu 2005 en SagaPro er unnið 
úr blöðum íslenskrar ætihvannar (Angelica archangelica). 
Nú fer fram vísindarannsókn til að meta hvort SagaPro 
dragi úr tíðni næturþvagláta.

Karlmönnum á aldrinum 50-80 ára, sem hafa ama 
af tíðum næturþvaglátum (að meðaltali 3 eða fleiri 
salernisferðir á nóttu), er boðið að taka þátt í 
rannsókn á áhrifum SagaPro.

Alls er gert ráð fyrir 70 þátttakendum í rannsókninni. 
Þeim verður slembiraðað og taka annaðhvort 2 töflur af 
SagaPro eða 2 töflur af lyfleysu, einu sinni á dag í u.þ.b. 
átta vikur. Gert er ráð fyrir að hver þátttakandi komi í 4 
heimsóknir á rannsóknarsetur á rannsóknartímabilinu, 
sem varir u.þ.b. 9 vikur.

Áhætta af þátttöku felst í hugsanlegum óþekktum 
aukaverkunum af notkun SagaPro. Ekki er tryggt að 
þátttakendur hafi ávinning af þátttöku í rannsókninni en 
þeir gætu fundið fyrir jákvæðum breytingum á svefn-
mynstri og tíðni þvagláta.

Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar og 
Lyfjastofnunar og vinnsla verið tilkynnt Persónuvernd.

Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa 
ekki skuldbundið sig til að taka þátt í rannsókninni. Þátt-
takandi getur dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem 
er, án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

Óskum eftir karlmönnum sem vakna um nætur

Aðalrannsakandi er Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur 
í lyflækningum og nýrnasjúkdómum. Rannsóknin mun 
fara fram á Rannsóknarsetri Íslenskra lyfjarannsókna 
ehf. – Encode, Krókhálsi 5d, 110 Reykjavík. Áhugasömum 
er bent á að leita frekari upplýsinga í síma 510 9911 
eða 664 9937 milli kl. 8 og 17, eða með tölvupósti á 
netfangið clinic@encode.is.

Fækkum þvottum, spörum raforku og vatnið sem er okkur svo kært.

Hvítt og litað aldrei saman í þvottavélina?
Það er nú liðin tíð! Lita- og óhreinindagildran dregur í sig umframlit 

og óhreinindi þvottarins. Þú þarft ekki að hafa 
áhyggjur lengur af því að blanda saman litum.

Allir litir saman í vélina.
Prófaðu bara

Þvoðu áhyggjulaus

„Við leggjum 
mesta áherslu 
á að ná 
sveitarfélaginu 
upp úr erfiðum 
fjárhag,“ segir 
Jens Garðar 
Helgason, 
oddviti Sjálf-
stæðisflokks-

ins. „Skuldir sveitarfélagsins eru 
11,8 milljarðar, þær hækkuðu um 
þriðjung vegna gengisfallsins, og 
það var 570 milljóna króna halli á 
síðasta ári. Upp úr þessu þurfum við 
að komast.“ Ráðist hafi verið í ýmsar 
kostnaðarsamar framkvæmdir.
Auk fjármálanna segir Jens Garðar 
mikilvægt að berjast gegn fækkun 
starfa á vegum ríkisins í sveitar-
félaginu. „Þegar hefur mikið verið 
skorið niður og frekari niðurskurður 
er boðaður. Við þurfum að standa í 
lappirnar gagnvart því. Við þurfum 
líka að taka slaginn með sjómönnum 
og landvinnslufólki í baráttunni gegn 
fyrningarleiðinni. Þetta samfélag er 
fiskimannasamfélag frá gamalli tíð og 
menn hafa miklar áhyggjur af því að 
þeim grundvelli verði raskað.“

Jens Garðar segir að halda þurfi 
vel utan um velferðarmálin, staða 
margra heimila sé erfið. Spurður 
um hugmyndir um sameiningu allra 
sveitarfélaga á Austurlandi segir hann 
afstöðu sjálfstæðismanna einfalda: 
þeir séu á móti þeim. „Við skulum 
sameina íbúa Fjarðabyggðar áður 
en ráðist er í frekari sameiningu. Svo 
þarf ríkið að klára nauðsynlegar vega-
bætur frá Vopnafirði til Djúpavogs 
áður en þetta er svo mikið sem rætt. 
Fyrr á ekki að eyða tíma og orku 
sveitarstjórnarmanna í þetta.“

Fjármálin þurfa 
að komast í lag

unnar 2008. Til þeirra var einkum 
stofnað vegna framkvæmda sem 
sveitarfélagið réðist í til að mæta 
breyttum aðstæðum vegna tilkomu 
álversins í Reyðarfirði. Talsmenn 
allra framboða eru sammála um 
að vinna þurfi ötullega að því að 
greiða niður skuldirnar. 

Öfugt við mörg önnur sveitarfé-
lög og landsvæði er ágætt atvinnu-
ástand í Fjarðabyggð. Atvinnu-
mál brenna því ekki sérstaklega á 
fólki. Á hinn bóginn er í gjörvallri 
Fjarðabyggð einörð andstaða við 
áform ríkisstjórnarinnar um að 
fyrna kvóta. Öll framboð ætla að 
berjast gegn þeim og segja fram-
tíðina í húfi. Um fjögur hundruð 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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manns vinna hjá nokkrum stórum 
sjávarútvegsfyrirtækjum í sveitar-
félaginu. 

Engin stór einstök ágreinings-
mál eru uppi í Fjarðabyggð. Líkt 
og áður var rakið eru menn sam-
mála um margt. Áherslur eru líka 
svipaðar í mörgum málaflokkum. 
Af samtölum við heimamenn að 
dæma er líklegt að margir ætli að 
ráðstafa atkvæði sínu út á fram-
bjóðendur fremur en málefni. 

„Við erum 
félagshyggju-
framboð og 
okkar helstu 
áherslur liggja 
í að verja 
grunnþjón-
ustuna,“ segir 
Elvar Jónsson, 
oddviti Fjarða-

listans. Hann segir ljóst að það 
kosti peninga að verja grunnþjón-
ustuna og að ekki sé til of mikið af 
þeim. Skuldastaðan sé líka erfið. 
„Hins vegar eru tekjurnar miklar, 
hér eru öflug fyrirtæki á sviði 
sjávarútvegs og stóriðju og það þarf 
að standa með þeim.“ Elvar segir 
Fjarðalistann leggjast algjörlega 
gegn fyrningarleiðinni, hún muni 
hafa alvarlegar afleiðingar í för með 
sér fyrir sveitarfélagið. Fjárhagsstöð-
una segir Elvar hafa verið í mjög 
góðu jafnvægi fyrir hrun. Fram-
kvæmdir hafi verið fjármagnaðar 
með lánum sem allt leit út fyrir að 
yrði þægilegt að greiða af en við 
hrunið hafi þau snarhækkað. 

Elvar kveðst ekki sjá fram á að 
Fjarðabyggð taki þátt í sameiningu 
sveitarfélaga á næstu árum og 
jafnvel áratugum. „Hér hafa orðið 
margar sameiningar undanfarin 
kjörtímabil og það er langt í frá 
að þeim sé lokið. Enn er mikill 
rígur milli svæða og margir ósáttir 
við ýmislegt. Ég held að það þurfi 
kynslóðaskipti svo allt verði slétt og 
fellt.“ Átak í samgöngumálum er á 
forgangslista Fjarðalistans. Þar er 
horft til ríkisins sem að sögn Elvars 
þarf að taka sér tak og einhenda 
sér í mikilvægar framkvæmdir á 
borð við Norðfjarðargöng.

Ætlum að verja 
grunnþjónustuna
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Einkabankinn í 
símann þinn á l.is

EINKABANKINN   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Nú getur þú sinnt bankaviðskiptum í símanum þínum, hvar og hvenær sem er. 
Það er einfalt að skoða yfirlit yfir stöðu reikninga og kreditkorta, framkvæma 
millifærslur, kaupa inneign fyrir GSM síma, sækja PIN-númer fyrir VISA kreditkort, 
greiða inn á kreditkort og fletta upp í þjóðskrá.
 
Farðu inn á l.is og prófaðu Einkabankann í símanum þínum. Innskráning er með 
sama hætti og þegar farið er í Einkabankann í tölvunni þinni. Þú skráir notendanafn, 
lykilorð og auðkennisnúmer og þar með er fyllsta öryggis gætt.
 

„Við leggjum höfuðáherslu á að halda áfram 
aðgerðum til að bæta fjárhagsstöðuna,“ segir Jón 
Björn Hákonarson, oddviti Framsóknarflokksins. 
„Skuldastaðan er þung en reksturinn er góður og 
allar líkur á að okkur takist að koma okkur út úr 
þessu.“ Jón Björn segir áætlanir sem gerðar voru 
um uppbyggingu og framkvæmdir hafa staðist 
ágætlega fram að efnahagshruninu. Tekjustofn-
ar sveitarfélagsins séu öflugir og til marks um 
umsvifin verði um fjórðungur allra útflutnings-
tekna landsins til í Fjarðabyggð.

Jón Björn segir Framsóknarflokkinn ætla að lofa 

fáu en reyna að standa við 
þau loforð sem hann gefur. 
„Við erum komin að þolmörk-
um í niðurskurði í fræðslu- og 
félagsmálum og þurfum að 
finna nýjar leiðir til að standa 
við bakið á þeim málaflokk-
um. Við þurfum líka að halda 
stöðu okkar gagnvart ríkinu 
en það hefur boðað niður-

skurð í starfsemi sinni hér.“ Þá hafi Framsókn á 
stefnuskránni ýmis smærri mál sem ekki þurfi 

að kosta mikla peninga. Nefnir hann samstarf 
tón- og leikskóla, styrki til íþróttafélaganna og 
forvarnir.

Framsóknarflokkurinn berst gegn fyrningu 
kvóta og er það mat Jóns Björns að sú aðgerð yrði 
rothögg fyrir stóru útgerðarfélögin þrjú í sveitarfé-
laginu. Hann vill að ríkið ráðist í gerð Norðfjarðar-
ganga auk annarra samgöngubóta. Margir íbúar 
sveitarfélagsins ferðist um langan veg til vinnu.

Jón Björn segir sjálfsagt að skoða kosti og galla 
þess að sameina sveitarfélögin á Austurlandi en 
brýnna sé að ljúka sameiningu Fjarðabyggðar.

Höfuðáhersla á að bæta fjárhagsstöðuna

Björn Þór 
Sigbjörnsson
bjorn@frettabladid.is

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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UMDEILD AUGLÝSING Ekki eru 
allir sáttir við þessa auglýsingu um 
tískuvörur á Sikiley. Á auglýsingunni 
stendur: „Breyttu um stíl, ekki fylgja 
leiðtoga þínum.“ NORDICPHOTOS/AFP

Kl. 09:00-09:10  Setning ráðstefnu 
  Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands
Kl. 09:10-09:30  Endurreisn gæðakerfisins - Saga frá Íslandsbanka  
   Unnur Helga Kristjánsdóttir, gæðastjóri  Íslandsbanka 
Kl. 09:30- 09:50  Verktakar framtíðarinnar 
  Eyjólfur  Bjarnason, gæðastjóri Íslenskra aðalverktaka
Kl. 09:50- 10:10   Gagnsæ og rekjanleg stjórnsýsla byggð á ferlum og innri úttektum  
        Svala Rún Sigurðardóttir, forstöðumaður ráðgjafasviðs FOCAL
  HLÉ

Kl. 10:30- 10:50   Kostur úttekta?  
  Sigurður M. Harðarson, sérfræðingur hjá Nor Con ehf

Kl. 10:50-11:10  Háskólanám í gæðastjórnun - til að gera umbætur í grunnstoðum samfélagsins
   Dr. Helgi Þór Ingason, dósent  við verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands
Kl. 11:10-11:30  Pallborðsumræður

Umbætur í grunnstoðum samfélagsins 
Hvernig getum við nýtt gæðastjórnun?

Ráðstefna á vegum Endurmenntunar HÍ og Stjórnvísi 

Aðgangur ókeypis - allir velkomnir

Fundarstjóri:  Jón G. Hauksson 

27. maí - kl. 9:00  - 11:30 - Endurmenntun HÍ - Dunhaga 7 

VIÐSKIPTI „Áhættan er of mikil að 
fara út í fjárfestingar í þróunar-
ríkjum. Því seljum við þekkingu og 
komum henni á framfæri,“ segir 
Guðlaugur G. Sverrisson, stjórn-
arformaður Orkuveitu Reykjavík-
ur (OR). Hann og Hjörleifur Kvar-
an, forstjóri OR, undirrituðu í gær 
viljayfirlýsingu um samstarf átta 
fyrirtækja um að starfa saman 
að jarðvarmaverkefnum erlend-
is. OR leiðir samstarfið en að því 
koma þrjár stærstu verkfræði-
stofur landsins: Efla, Mannvit og 
Verkís. 

Í viljayfirlýsingunni kemur fram 

að sérþekking þeirra fyrirtækja 
sem að viljayfirlýsingunni standi 
sé á mörgum sviðum jarðvarma-
nýtingar, svo sem að finna hugs-
anleg nýtingarsvæði, rannsókn á 
þeim, mat á umhverfisáhrifum, 
uppbyggingu virkjana og á rekstri 
þeirra. 

Leitað verður eftir fjármögnun 
utanaðkomandi fjárfesta en for-
ráðamenn OR áttu í síðasta mánuði 
fund með ráðamönnum japanskra 
banka og þróunarsjóða auk stjórn-
valda um aðkomu að fjármögnun 
jarðhitaverkefna í þróunarríkjum. 
 - jab

Átta fyrirtæki taka höndum saman um jarðhitanýtingu í þróunarríkjunum:

Selja þekkingu sérfræðinga
LÖGREGLUMÁL Maður var nef-
brotinn á dansgólfi 800 bars á 
Selfossi aðfaranótt mánudags. 
Ungur lágvaxinn, ljóshærður 
maður sló hann hnefahögg í and-
litið.

Árásarmaðurinn var farinn 
af staðnum þegar lögreglan 
kom þar að. Árásarmaðurinn er, 
ásamt öðrum, sagður hafa verið 
til leiðinda á staðnum og reynt að 
stofna til óláta. Lögreglan á Sel-
fossi biður þá sem voru vitni að 
árásinni að hafa samband í síma 
480 1010. - jss

Ólátaseggs leitað eftir árás:

Nefbraut mann 
á skemmtistað

Ísland - næstu skref 

Þessar og aðrar spurningar verða ræddar í pallborðsumræðum um lausnir á 
aðsteðjandi vanda í efnahags- og peningamálum á Íslandi.

Fimmtudaginn 27. maí kl. 12:00 til 13:30 í Öskju stofu 132

Framsögumenn:

Prófessor Charles Wyplosz er höfundur fjölda kennslubóka og fræðigreina um 
hagfræði. Hann er virtur ráðgjafi ríkisstjórna m.a. Frakklands, Rússlands og Kýpur. 
Hann situr í stýrihópi forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í peninga- og 
efnahagsmálum

Dr. Daniel Gros er höfundur fjölda fræðibóka um myntsamstarf Evrópubandalagsins 
og er fyrrverandi meðlimur Delors nefndarinnar sem sá um innleiðingu evrópska 
myntsamstarfsins. Hann er núverandi framkvæmdastjóri Center for European Policy 
Studies og er stjórnarmaður í Seðlabanka Íslands.

Dr. Sigríður Benediktsdóttir er kennari við hagfræðideild Yale Háskóla á sviði 
fjármála og fjármálamarkaða. Hún er fyrrverandi hagfræðingur hjá bankastjórn 
Seðlabanka Bandaríkjanna og átti sæti í rannsóknarnefnd Alþingis.

Ragnar Árnason setur umræðurnar. Ársæll Valfells stýrir fundi.

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Fyrirlesturinn fer fram á ensku.
Allir velkomnir.

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Sigríður

Daniel

Charles

Getur Ísland rekið bankakerfi? Er til króna án hafta?
Hvernig náum við efnahagslegu jafnvægi?

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
FJARÐABYGGÐ

SAMKVÆMT KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 25. MAÍ
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KÖNNUN Meirihluti Fjarðalistans 
og Framsóknarflokks í Fjarða-
byggð heldur í sveitarstjórn-
arkosningunum á laugardag, 
ef marka má niðurstöður skoð-
anakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 sem gerð var í gær-
kvöldi.

Fjarðalistinn er eins og í síð-
ustu kosningum stærsti flokk-
urinn í Fjarðabyggð. Flokkurinn 
nýtur stuðnings 42,1 prósents 
kjósenda samkvæmt könnuninni, 
en fékk 33,8 prósent atkvæða 
í sveitarstjórnarkosningunum 
2006. Stuðningur við listann 
hefur samkvæmt því aukist um 
8,3 prósentustig.

Hafa verður í huga að atkvæðin 
deilast nú á þrjá flokka, en í kosn-
ingunum 2006 var fjórði flokk-
urinn, Biðlistinn, í kjöri. Hann 
býður ekki fram að þessu sinni, 
en fékk 5,9 prósent atkvæða árið 
2006, en engan mann kjörinn.

Komi svipað hlutfall upp úr 
kjörkössunum á laugardag fær 
Fjarðalistinn fjóra bæjarfull-
trúa, sama fjölda og hann er með 
í dag. Níu eiga sæti í bæjarstjórn 
Fjarðabyggðar, og fær enginn 
flokkur hreinan meirihluta sam-
kvæmt könnuninni.

Alls sögðust 36,4 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni 
myndu greiða Sjálfstæðisflokkn-
um atkvæði sitt yrði gengið til 
kosninga nú. Flokkurinn var með 
stuðning 32,6 prósenta í síðustu 
kosningum, og bætir því við sig 
3,8 prósentum samkvæmt könn-
uninni. Flokkurinn fengi sam-
kvæmt þessu sama fjölda bæjar-
fulltrúa og í dag, þrjá talsins.

Framsóknarflokkurinn tapar 
lítilsháttar fylgi frá síðustu kosn-
ingum. Flokkurinn mælist nú með 
stuðning 21,5 prósenta kjósenda, 
en fékk 25 prósenta fylgi í sveit-
arstjórnarkosningunum 2006. 

Þrátt fyrir að tapa 3,5 pró-
sentustigum fær flokkurinn tvo 
bæjarfulltrúa í kosningum verði 
þetta niðurstaðan í kosningun-
um á laugardag, sama fjölda og 
flokkurinn er með í dag.

Miðað við þessar niðurstöður 
gætu Fjarðalistinn og Framsókn-
arflokkurinn haldið áfram meiri-
hlutasamstarfi sínu í Fjarða-
byggð, en í raun gætu hvaða tveir 
flokkar sem er myndað meiri-
hluta.

Talsverður munur er á afstöðu 
kynjanna. Tæplega 47 prósent 
kvenna sögðust ætla að kjósa 
Fjarðalistann, en tæplega 37 pró-
sent karla. Karlar virðast líklegri 
til að kjósa Framsóknarflokkinn 
og Sjálfstæðisflokkinn, en mun-
urinn er ekki jafn mikill.

Hringt var í 600 manns þriðju-
dagskvöldið 25. maí. Þátttakend-
ur 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 sveit-
arstjórnakosninga 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 Sjálfstæðisflokk-
inn eða einhvern annan flokk? 
Alls tóku 55,0 prósent afstöðu.

 brjann@frettabladid.is

Óbreytt staða 
í Fjarðabyggð
Fjarðalistinn og Sjálfstæðisflokkur bæta við sig fylgi  
í Fjarðabyggð samkvæmt skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Samkvæmt könnuninni verða 
engar breytingar á fjölda bæjarfulltrúa í bænum.

FRÁ UNDIRRITUN OR og sjö önnur 
fyrirtæki ætla að selja þekkingu sína á 
jarðvarma erlendis.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
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HALLDÓR

Atvinnumálin eru aðalmál fyrir borg-
ir sem glíma við kreppu. Reykjavík 

þarf nú að grípa til meðalsins sem virk-
aði í Árósum, flýta verklegum fram-
kvæmdum og fjárfesta í viðhaldsverkefn-
um, skólum og endurnýjun eldri hverfa. 
Einhenda sér í að skapa vöxt. Leggja 
áherslu á nýsköpun, græna uppbyggingu 
og að skapa störf strax frekar en að bíða 
eftir því að eitthvað gerist. 

Borgir eru og eiga að vera afl til vaxt-
ar og breytinga í samfélögum. Í Árósum 
hefur náðst góður árangur. Borg þar sem 
venjulega er atvinnuleysi yfir meðaltali 
í Danmörku, er nú 3,6 prósent atvinnu-
leysi, miklu minna en við er að glíma í 
Reykjavík þar sem 7.000 eru atvinnu-
lausir eða 11 prósent vinnuafls og mörg 
störf í hættu ef ekkert verður að gert. 
Í Árósum sýndu jafnaðarmenn hvernig 
hægt er að komast út úr erfiðu efnahags-
ástandi með markvissum aðgerðum. Það 
er hagkvæmt að skapa störfin nú frekar 
en að bíða.

Aðferð Árósa gekk út á að velja þær 
greinar sem líklegastar væru til vaxtar 
og styðja þær. Í Reykjavík sjáum við 
mörg tækifæri í ferðaþjónustu, upplýs-
ingatækni, kvikmyndagerð, sprotafyrir-

tækjum og viðhaldsverkefnum þar sem 
hægt verður að koma vinnufúsum til 
starfa við iðnað og verkamannastörf. 
Borgaryfirvöld Árósa löðuðu til borgar-
innar stærsta vindmylluframleiðanda 
heims sem ákvað að gera borgina að 
sínum höfuðstöðvum. 

Ef við tökumst ekki á við atvinnuleysið, 
bitnar það á skólunum, frístundastarfinu 
og öryggi fólksins í borginni. Hvert pró-
sent í atvinnuleysi kostar milljarð sem 
borgaryfirvöld verða þá að finna annars 
staðar. Hér þarf að vinna með höfuðborg-
arsvæðið allt, starfa náið með atvinnulíf-
inu og verkalýðsfélögum og ná samstöðu 
um vaxtaráætlun í samfélaginu. 

Ekkert annað dugar við erfiðar 
aðstæður en aðferðir jafnaðarmanna. Við 
sáum það í kreppunni miklu í Bandaríkj-
unum að Repúblikanar vildu bíða og sjá, 
það væri ekki hlutverk hins opinbera að 
örva atvinnulífið. Hættan er sú að þetta 
verði ofaná í Reykjavík því Samfylking-
in er eini flokkurinn sem hefur lagt fram 
áætlun í atvinnumálum. Aðferð frjáls-
hyggjunnar að gera ekkert, bíða og bíða 
og vona að markaðurinn leysi vandann, 
hefur ekki dugað til. Við þurfum breyt-
ingar í Reykjavík. 

Árósaleiðina í atvinnumálum
Atvinnumál 

Nicolai 
Wammen 
borgarstjóri í 
Árósum

Dagur B. 
Eggertsson 
oddviti 
Samfylkingarinnar 
í Reykjavík
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Allt mælti með því
Gísli Marteinn Baldursson upplýsti í 
gær hverjir hefðu styrkt hann í próf-
kjöri fyrir borgarstjórnarkosningarnar 
2006. Gísli segist sjá eftir að hafa 
ekki gert það fyrr; ekkert hafi verið til 
fyrirstöðu að upplýsa um styrkveit-
endur. „Ég bara hefði átt að gera 
þetta fyrr,“ segir Gísli Mart-
einn í samtali við Mbl.is. 
Ekki nema von að Gísli 
Marteinn sjái eftir þessu. 
Það eru ekki góð með-
mæli með stjórnmála-
manni í framboði að 
þráast við að gera 
eitthvað sem allt 
mælir með.

Kanadamennirnir koma 
Ólafur Ragnar Grímsson, tók á 
dögunum á móti rúmlega 60 for-
ystumönnum kanadískra fyrirtækja. 
Ræddi forsetinn við þá um áhrif 
fjármálakreppunnar á Íslandi, endur-
reisn efnahagslífsins og fleira.
Þetta er merkilegt, svona í kjölfar 
þess að kanadíska fyrirtækið Magma 
hefur náð fullum yfirráðum í HS 
Orku. Kanadamennirnir sextíu 
voru hér varla fyrir forvitnisakir 
einar. Þeir hafa eitthvað á prjónun-

um. Líklegt er að innan tíðar 
muni berast fréttir af 
kaupum kanadískra 
fyrirtækja á hinu og 
þessu.

Ólafur og gosið 
Ólafur Ragnar Grímsson var í viðtali 
við rússneska sjónvarpsstöð í gær. 
Þar ræddi hann um viðbrögð Íslend-
inga við eldgosum og möguleika 
ferðaþjónustunnar. Forsetinn hefur 
eflaust útskýrt fyrir rússneskum 
áhorfendum að ferðageirinn á 

Íslandi hafi orðið fyrir búsifjum. 
Óvíst er hins vegar hvort hann 
hafi látið fylgja með að hluta 
af þeim skaða skrifa margir úr 

ferðaþjónustunni á forsetann 
og óvarleg ummæli sem 
hann lét falla í erlend-
um fjölmiðlum. 

bergsteinn@frettabladid.is
M

ikið er nú rætt um hvernig standa eigi að niðurskurði 
í háskólakerfinu, sem mun reynast óhjákvæmilegur 
eins og á öðrum sviðum. Viðbrögð við tillögu Félags 
prófessora við ríkisháskóla, um að Háskóli Íslands 
taki að sér kennslu við aðra skóla – og þeir verði 

þannig í raun lagðir niður – hafa vakið býsna hörð viðbrögð.
Það er ekki við öðru að búast en að horft sé til þess að fækka 

háskólum. Sjö háskólar fyrir rúmlega þrjú hundruð þúsund manna 
þjóð er býsna mikið. Sömuleiðis er eðlilegt að horft sé til þess að verja 
flaggskipið, Háskóla Íslands, sem enn ber höfuð og herðar yfir hina 

skólana. Hins vegar er að ýmsu 
að hyggja þegar leitazt er við að 
spara í háskólakerfinu.

Í fyrsta lagi má ekki gleymast, 
að jafnágætur og Háskóli Íslands 
er, varð hann miklu betri við til-
komu sjálfstæðra háskóla á borð 
við Háskólann í Reykjavík. Vegna 
samkeppninnar um nemendur og 

kennara urðu deildir í HÍ, þar sem kennsla hafði býsna lengi verið í 
föstum skorðum, að hugsa hlutina upp á nýtt og bjóða betri þjónustu. 
Ríkiseinokun er ekki holl á markaði fyrir háskólamenntun frekar en 
á öðrum mörkuðum og röksemdin um að Ísland hafi ekki efni á að 
kenna sömu greinina í fleiri en einum skóla er því afar vafasöm.

Í öðru lagi hefur fjölgun háskóla haldizt í hendur við gífurlega 
fjölgun þeirra, sem vilja sækja sér háskólamenntun. Nýir háskólar 
hafa orðið til, en um leið hefur nemendafjöldi við HÍ margfaldazt. 
Ekki er líklegt að HÍ bjóðist til að kenna þúsundum nemenda til við-
bótar án þess að vilja fá þau framlög ríkisins, sem fylgja hverjum 
nemanda. Þegar leitazt er við að spara, hlýtur að verða horft til þess 
hvaða háskólar kenna tilteknar greinar með hagkvæmustum hætti, 
um leið og horft er til gæða námsins.

Í þriðja lagi hlýtur nú að vera ástæða til að ræða það, sem lengi 
hefur verið tabú bæði hjá nemendum og kennurum í Háskóla Íslands, 
að taka upp skólagjöld við skólann. Skólagjöld, jafnvel hófleg gjöld 
upp á eitt til tvö hundruð þúsund krónur, myndu ekki aðeins mæta 
fjárþörf skólans að hluta til heldur líka draga úr þeirri gegndarlausu 
sóun á fé skattgreiðenda, sem lengi hefur viðgengizt í Háskóla Íslands 
og felst í því að fólk geti skráð sig í nám án þess að hafa raunverulegan 
áhuga eða getu til að ljúka því. Ótrúlega margir sækja dýra kennslu 
árum saman og ljúka prófi seint eða aldrei. Skólagjöld stuðla bæði 
að aga og sparnaði. Áhyggjum af því að skólagjöldin ógni jafnrétti til 
náms má mæta með sérstakri aðstoð við efnalitla nemendur, eins og 
tíðkast við marga háskóla. Reyndar bendir fátt til þess að skólagjöldin 
við sjálfstæða háskóla hér á landi hafi hingað til fælt efnalítið fólk frá 
námi, enda hefur Lánasjóður námsmanna lánað fyrir þeim.

Í fjórða lagi má ekki gleyma því að sama nálgunin hentar ekki 
öllum í háskólanámi. Skólar á borð við Háskólann á Bifröst hafa boðið 
upp á nám, þar sem áherzlan er meiri á hið praktíska en akademísk 
fræði, en engu að síður náð góðum árangri og útskrifað nemendur, 
sem ná góðum árangri á vinnumarkaði.

Leiðin til að spara kostnað við háskólakennslu á Íslandi er alveg 
áreiðanlega ekki að hverfa fimmtán ár aftur í tímann og hafa einn 
ríkisháskóla, heldur að hrista upp í kerfinu öllu með hagkvæmni og 
gæði að leiðarljósi.

Afturhvarf til ríkiseinokunar er ekki leiðin til að 
spara í rekstri háskólanna.

Hagkvæmni og gæði

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Jón Gnarr hefur á ferli sínum 
sem leikari og skemmtikraft-

ur skapað margar eftirminnileg-
ar persónur sem einkennast af 
hallæristöktum og aulafyndni. 
Hver man ekki sprenghlægi-
legan aulaháttinn þegar hann 
sem yfirmaður bensínstöðvar í 
framhaldsþáttum á Stöð tvö tók 
„starfsmann á plani“ til bæna?

Nú hefur Jón hins vegar 
boðið sig fram til borgarstjórn-
ar. Í fyrstu héldu menn að það 
væri ein aulafyndnin í viðbót. 
Með þessu framboði væri hann 
um stund að breyta borgarpóli-
tíkinni í uppistand til þess að 
gleðja þá mörgu Reykvíkinga 
sem eru illa komnir og hnípn-
ir eftir hrunið. En Jón Gnarr 
hefur tekið af allan vafa: Þetta 
uppistand er í alvöru. Hann 
hefur skipt um svið. Arkað inn 
á svið stjórnmálanna. Samt virð-
ist hann hafa lítið fram að færa 
umfram það að skemmta sér og 
sínum með gamalkunnum tökt-
um á kostnað annarra framboða 
og núverandi borgarfulltrúa; 
þeir séu svo leiðinlegir en hann 
sjálfur svo skemmtilegur. 

Þessi sérkennilega sjálfum-
gleði virðist falla vel í kram-
ið. Ekki er annað að sjá en Jón 
Gnarr og félagar séu í þann 
mund að svífa inn í borgarstjórn 
á vængjum vinsælda hans sem 
skemmtikrafts. Framboðið er 
eins og vel heppnað show. Það 
er mikið klappað fyrir því. Líkt 
og við þráum það eitt að niður-
lægingu okkar eftir hrunið 
verði umbreytt í eitt allsherjar 
grín og við losum okkur við þá 
sem nú sitja í borgarstjórn af 
því þeir séu svo „leiðinlegir“ en 
kjósum Jón Gnarr og kó í stað-
inn af því hann sé svo „skemmti-
legur“. Ekki er annað að heyra á 
honum sjálfum en að sami mæli-
kvarði eigi að gilda um frammi-
stöðu skemmtikrafta og stjórn-
málamanna: Stjórnmál eiga að 
vera skemmtileg (eins og ég) 
segir hann. Stundum má heyra 

á útlendingum og Íslending-
um sem snúa heim frá fátæk-
um þjóðum að það sé engin 
kreppa á Íslandi. Þeir horfa á 
það sem snýr út; velmegunarleg 
húsin, alla bílana. Gera sér ekki 
grein fyrir að þetta er tálsýn úr 
steypu og blikki, skynja ekki að 
á bak við það sem út snýr er fólk 
sem starir andvaka út í myrkrið, 
veltir fyrir sér hverri krónu og 
nær ekki endum saman: Fjöru-
tíu prósent þjóðarinnar sam-
kvæmt könnun en áreiðanlega 
fleiri. Þetta fólk þjáist. Það er 
reitt. Ráðalaust og hjálparvana. 
Velviljað fólk sem enn á vel til 
hnífs og skeiðar er einnig reitt 
og ráðalaust. Við vorum öll svik-
in. Særð. Rænd. Afbrotamenn 
náðu undir sig bankakerfinu, 
fjármálafyrirtækjum, stórfyrir-
tækjum. Þeir sugu úr þeim blóð 
og merg sjálfum sér til handa. 
Og þeir nutu til þess fulltingis 
valdamikilla stjórnmálamanna 

sem hafa óstjórnað landinu í 
mörg ár. Engin þjóð í Evrópu 
hefur verið jafn illa leikin á fjár-
málasviðinu á jafn skömmum 
tíma. Við hrærumst í loftþungu 
rými örvæntingar og andlegrar 
kreppu og þráum breytingar til 
góðs.

Innan skamms verða kosning-
ar í Reykjavík. Gætum að okkur. 
Komum böndum á örvænting-
una. Hemjum reiðina. Teljum 
upp að tíu. Gefum dómgreind-
inni pláss. Við eigum nóg af 
henni. Hleypum henni að.

Spyrjum spurninga, til að 
mynda þessara: Er líklegt að 
næfurþunnar og klisjukennd-
ar yfirlýsingar þessa framboðs 
Jóns Gnarr, með einstaka aula-
brandara-uppbrotum, feli í sér 
raunverulega von um breyting-
ar til góðs? Ennfremur: Er trú-

legt að Jón Gnarr, sem er sér-
fræðingur í gríni, sé svo mikill 
sérfræðingur í borgarmál-
um að óhætt sé að skófla stór-
um hluta borgarfulltrúa burt í 
einni svipan svo hann og hans 
menn komist að? Hafa núverandi 
borgarfulltrúar brugðist svona 
herfilega? Var hrunið og afleið-
ingar þess þeim að kenna?

Spyrjum spurninga, til dæmis 
þessara: Er líklegt að meðfram-
bjóðendur Jóns Gnarr valdi þeim 
erfiðu og flóknu úrlausnarefnum 
sem borgarstjórn þarf að kljást 
við? Hafa þeir þá reynslu, þekk-
ingu og yfirsýn sem til þarf? 
Skoðum þá. Hvern og einn. Er 
ekki einhver vinsældaveiðalykt 
af sumum þeirra? Búa þeir ekki 
yfir einhverri ófullnægðri og 
óhollri þrá til skyndiáhrifa? Eða 
vilja þeir bara fá að vera með í 
showinu? 

Spyrjum spurninga, til að 
mynda þessarar: Veldur Jón 

Gnarr sjálfur verkefnum 
borgarstjórnar? Felur fram-
boð og stjórnmálabarátta hans 
kannski í sér það lýðskrum sem 
okkur ber sem ábyrgum kjós-
endum að sjá við? 

Skoðum hann. Vel og vandlega. 
Stöndum fast í fæturna. Höfum 
jarðsamband. Með óhvikulu 
raunsæi. Skoðum hann. Án ósk-
hyggju. Gætum þess að láta ekki 
vinsældir hans sem skemmti-
krafts villa okkur sýn.

Virkjum dómgreindina.Við 
eigum nóg af henni. Notum 
hana.

Spyrjum spurninga. En gefum 
Jóni Gnarr það sem Jón Gnarr á. 
Hann er góður á sínu sviði: sem 
skemmtikraftur hallæristakta 
og aulafyndni. En viljum við fá 
hann í borgarstjórn? Viljum við 
fá hann sem borgarstjóra?

Aulabrandaraleg stjórnmálabarátta
Borgarstjórnarkosningar

Birgir Sigurðsson
rithöfundur 

Er líklegt að meðframbjóðendur Jóns 
Gnarr valdi þeim erfiðu og flóknu úr-
lausnarefnum sem borgarstjórn þarf 
að kljást við? Hafa þeir þá reynslu, 
þekkingu og yfirsýn sem til þarf?

100.000.000
+420.000.000

ÞÚ TALDIR RÉTT:
520 MILLJÓNIR

Fyrsti vinningur stefnir 
í 100 milljónir og Ofurpotturinn
stefnir í 420 milljónir. 
Ekki gleyma að vera með, 
fáðu þér miða fyrir klukkan 
fjögur í dag á næsta sölustað 
eða á lotto.is

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 26. MAÍ 2010

A. 12 14 17 21 41 48
B. 05 16 23 36 37 38
C. 07 09 13 22 34 38
D. 03 06 19 24 25 31
E. 11 19 21 25 38 42
F. 01 25 35 36 39 46
G. 18 19 20 23 28 46
H. 22 27 29 39 40 42F
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treysta byggð um allt land.  Hreyfingin er samstarfsvettvangur og baráttutæki þeirra, sem vilja  útrým
a kynjam

isrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í sam
félaginu. Vinstrihreyfingin - græ
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Verið öll
velkomin!

Vinstri græn í Reykjavík boða til opins borgara-

fundar í Iðnó fimmtudaginn 27. maí kl. 20

í tilefni borgarstjórnarkosninga.

Ræðumenn verða

Steingrímur J. Sigfússon og Sóley Tómasdóttir



16  26. maí 2010  MIÐVIKUDAGUR

timamot@frettabladid.is

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

JOHN WAYNE (1907-1979) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Talaðu lágt, talaðu hægt 
og ekki segja of mikið.“

John Wayne var bandarísk-
ur kvikmyndaleikari þekkt-

astur fyrir túlkun sína á 
karlmannlegum persónum í 
klassískum kúrekamyndum.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Björn Nielsen
loftskeytamaður, Þverárseli 6,  
Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum sunnudaginn 23. maí verð-
ur jarðsunginn frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 
2. júní kl. 15.00.

Þórdís Andrésdóttir
Hildur Nielsen   Sigurður Sigurjónsson
Andrés Nielsen                        Ásta Guðrún Jóhannsdóttir
og barnabörn

Hjartans þakkir til þeirra sem sýndu 
samúð og vinarhug við andlát og útför 
ástkærs föður okkar, tengdaföður, afa 
og langafa,

Hjörleifs Guðnasonar
Gullsmára 9, Kópavogi.

Margrét Hjörleifsdóttir  Eiríkur Ólafsson
Elín Hjörleifsdóttir   Sumarliði Aðalsteinsson
Guðni Hjörleifsson   Sigríður Margrét Vigfúsdóttir
Ingólfur Hjörleifsson   Steinunn Jónsdóttir
og barnabörn og barna-barnabörn

Ástkær sonur minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir

Jón Þorsteinsson
frá Siglufirði

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn 
20. maí. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 28. maí kl 13.00. Blóm og kransar vinsam-
lega afþakkað, þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Samtök lungnasjúklinga. 
Banki: 0115-15-372748 Kt: 670697-2079.

Kristín M. Aðalbjörnsdóttir 
Gunnar Þór Jónsson 
Anna K. Jónsdóttir 
Sólrún H. Jónsdóttir
Margrét Hj. Jónsdóttir   Richefeu Olivier
Sumarliði Þór Jónsson   Unnur J. Guðbj.
og barnabörn
Björn Þorsteinsson    Sigurlaug Indriðadóttir
Eyþór Þorsteinsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Tómas P. Óskarsson
Sóltúni 13, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardag-
inn 15. maí verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík föstudaginn 28. maí kl. 15.00. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Karitas Jensen
Steinunn Margrét Tómasdóttir Aðalsteinn Karlsson
Þórunn Elín Tómasdóttir   Kjartan Jónsson
Bryndís María Tómasdóttir   Thomas Möller
Lára Anna Tómasdóttir   Hörður Jón Gærdbo
Óskar Már Tómasson   Auður Pálmadóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför elsku-
legs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Magnúsar Þórðarsonar,
Hrafnistu Hafnarfirði áður til heimilis 
Hraunhvammi 4.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks Hrafnistu 
Hafnarfirði.

Aðstandendur.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Ása Sigurðardóttir 
frá Eyvindarhólum, A-Eyjafjöllum, 

lést 11. maí síðastliðinn. Jarðarförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Innilegar þakkir fyrir auð-
sýnda samúð og vinarhug við andlát hennar.

Baldvin Sigurðsson
Aðalsteinn Guðmundsson
Sigurður Baldvinsson Móeiður Skúladóttir
Ásdís Baldvinsdóttir Guðmundur Þór Brynjúlfsson
Guðjón Baldvinsson Auður Kristrún Viðarsdóttir
Ingunn Baldvinsdóttir Ragnar Þór Hartmannsson
Steingrímur Pétur Baldvinsson   Steina Guðrún Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Útför eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa, 

Þórarins Stefánssonar 
stýrimanns,

fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 28. maí, kl. 
13.30. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Sigurbjörg Jónsdóttir

Þökkum ykkur öllum sem sýnduð 
okkur hlýhug og vináttu vegna andláts 
og útfarar ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu 

Guðrúnar Sigurbjargar 
Tryggvadóttur 
Hvammi Húsavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hvammi fyrir frábæra 
umönnun.

Tryggvi Jóhannsson Guðlaug Sigmarsdóttir
Hermann Jóhannsson Gerður Gísladóttir
Óskar Jóhannsson Júlía Úlfdís Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn

Þökkum hlýhug og vináttu vegna and-
láts og útfarar föður okkar

Guðmundar Garðars 
Guðmundssonar

Lilja Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Guðmundsdóttir 

Garðyrkjufélag Íslands var stofnað 26. maí 1885 og verður 
því 125 ára í dag. Fyrsta garðaganga félagsins í sumar verð-
ur haldin í kvöld. „Ég ætla að leggja áherslu á gamla garða í 
Kvosinni og kringum hana sem eru náttúrulega elstu garð-
ar Reykjavíkur,“ segir Jóhann Pálsson grasafræðingur og 
leiðsögumaður göngunnar. „Þetta eru mjög skemmtilegir 
garðar sem almenningur veit oft ekki um.“

Jóhann segir að garðar miðbæjarins tengist 125 ára sögu 
Garðyrkjufélags Íslands nánum böndum. „Schierbeck sem 
ræktar Víkurkirkjugarð stofnar í raun og veru Garðyrkju-
félagið ásamt nokkrum öðrum mönnum,“ upplýsir Jóhann 
og segir þessa menn hafa haldið Garðyrkjufélaginu uppi 
fyrstu árin. „Svo kemur Einar Helgason og setur á stofn 
Gróðrarstöðina við Laufásveg. Raunverulega eru garðar 
syðst í Skólavörðuholtinu meira og minna með efnivið frá 
Einari Helgasyni.“

Garðagangan hefst klukkan 20 í gamla Víkurkirkjugarði 
sem oft er kallaður Fógetagarðurinn. Gengið verður um 
miðborgina og komið við í nokkrum elstu görðum borg-
arinnar. „Í þessum hverfum, Grjótaþorpinu, Þingholtun-
um og sunnanverðu Skólavörðuholtinu eru alveg geysilega 
skemmtilegir gamlir garðar.“

Inntur eftir því hvernig tré og garðar hafi sett svip sinn á 
miðborgina segir Jóhann: „Ef fólk stóð á horninu á Túngöt-
unni gat það séð nokkur fallegustu og elstu tré Reykjavíkur. 
Þarna sá fólk silfurreyninn í Fógetagarðinum og gamla gljá-
víðinn sem var þar. Síðan var fallegi álmurinn í Túngötu og 
í Grjótagötunni einn fallegasti reyniviður borgarinnar, því 
miður er búið að fella hann. Svo er náttúrulega hlynurinn á 
horninu á Vonarstræti og Suðurgötu.“  martaf@frettabladid.is

GARÐYRKJUFÉLAG ÍSLANDS:  125 ÁRA

Garðar í Kvosinni

ELSTU GARÐAR REYKJAVÍKUR Jóhann Pálsson segir garða Kvosarinnar, 
sem almenningur veit oft ekki um, skemmtilega. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFMÆLI

PAM GRIER
leikkona er 61 

árs.

LENNY 
KRAVITZ 
söngvari er 46 
ára.

HELENA BON-
HAM-CARTER
leikkona er 44 
ára.

FRIÐRIK 
Danakrónprins 

er 42 ára.



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

BÍLSKÚRSSALA  verður að Hávalla-

götu 16, bak við Landakotskirkju, á 

laugardag og sunnudag frá 11.30 til 17. 

Allur ágóði rennur til viðgerðar orgels og 

kórstarfsemi Kristskirkju.

„Þetta var nokkuð mikil keyrsla og 
við vorum dauðþreyttir þegar við 
komum heim, en samt var þetta 
auðvitað alveg frábært,“ segir 
Sverrir Örn Arnarson, sölumað-
ur í Silkiborg í Danmörku, sem 
skaust yfir til Þýskalands í fjórar 
nætur til að sjá leik í HM í fótbolta, 
sem haldið var þar sumarið 2006, 
ásamt Ágústi vini sínum. 

Ferðin kom þannig til að syst-
ir Sverris sótti um að fá að festa 
kaup á yfir hundrað miðum á leiki 
á HM löngu fyrir keppni, enda 
ásókn í miða ávallt sérstaklega 
mikil þegar mótin eru haldin í 
Evrópu. „Þetta var mikið ferli því 
nýtt tölvupóstfang þurfti að fylgja 
hverri pöntun,“ segir Sverrir. 
„Hún þurfti því að búa til rúmlega 
hundrað ný tölvupóstföng og á end-

anum fékk hún vilyrði fyrir tíu eða 
tuttugu miðum, en réði því hversu 
marga hún keypti. Þannig gat hún 
gefið mér og eiginmanni sínum 
miða á HM í jólagjöf, og Ágúst 
ákvað að skella sér með mér. Við 
vorum ákveðnir í að sjá leik með 
Spánverjum og völdum því að sjá 
Spán leika gegn Túnisbúum.“

Félagarnir flugu því til Frank-
furt og gistu næstu fjóra dagana í 
tjaldi á hinum ýmsu stöðum, meðal 
annars í almenningsgarði og við 
hlið lestarteina, enda segir Sverr-
ir þá ekki hafa haft mikla peninga 
milli handanna. Þeir hafi skemmt 
sér með knattspyrnu-aðdáendum 
frá öllum heimshornum og dag-
arnir fjórir hafi liðið á örskots-
stundu.

Sjálfur leikurinn fór fram í Stutt-

gart og stóðu Spánverjar uppi sem 
sigurvegarar með þremur mörk-
um gegn einu. Svo skemmtilega 
vildi til að fyrir utan völlinn rakst 
Sverrir á gamlan vinnu-félaga 
sinn, Túnisbúa sem hafði búið á 
Íslandi um skeið en hafði þá flutt 
aftur á heimaslóðir. Þar urðu mikl-
ir fagnaðarfundir, að sögn Sverr-
is. „Það var mjög merkilegt að ég 
skyldi hitta eina Túnisbúann sem 
ég þekki í heiminum í Þýskalandi, 
innan um fimmtíu þúsund manns,“ 
segir Sverrir.

Hann segir ferðina hafa verið 
ógleymanlega og að öll skipulagn-
ing HM hafi verið til fyrirmynd-
ar í Þýskalandi. Þá hefur hann sett 
stefnuna á að fara aftur á HM eftir 
fjögur ár. kjartan@frettabladid.is

Fékk ferð á HM í jólagjöf
Sverrir Örn Arnarson skellti sér á leik á HM í knattspyrnu í Þýskalandi ásamt félaga sínum fyrir fjórum 
árum. Fyrir utan leikinn rakst hann óvænt á gamlan vinnufélaga sinn frá Túnis í mannfjöldanum.

Sverrir Örn segir á stefnuskránni að sjá aftur leik á HM eftir fjögur ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Allt sem þú þarft…
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ÚTIVIST  stendur fyrir eins dags 

göngu til Englands, bæjar í Lundar-

reykjadal á sunnudag en lagt er 

af stað frá Botni í Botnsdal.

„Það er allt að gerast í fellihýsun-
um hjá okkur og til dæmis mynd-
aðist örtröð hjá okkur síðasta laug-
ardag. Það hefur samt verið mikið 
að gera allan síðasta mánuð,“ segir 
Ásbjörn Ásbjörnsson, sölumaður 
hjá Ellingsen. Ef marka má mik-
inn áhuga á fellihýsum er líklegt 
að margir kjósi að ferðast innan-
lands í sumar.

Ásbjörn segir snemmsumars-söl-
una á fellihýsum í ár vera svipaða 
og á síðasta ári, sem þá hafi komið 
starfsmönnum fyrirtækisins mikið 
á óvart. „Ein af helstu breytingun-
um er sú að notuðu vagnarnir selj-
ast mun betur en við bjuggumst við. 
Þá eru þau helst að seljast á frjáls-
um markaði, þannig að fólk selur 
vagnana sína „úti á götu“ eins og 
sagt er og kemur svo til okkar til að 
uppfæra og kaupa sér nýja vagna. 
Hér áður fyrr komu viðskiptavin-
ir mikið til okkar og settu gömlu 
vagnana upp í nýja en við finnum 
fyrir því að slíkt er á undanhaldi,“ 
segir Ásbjörn.

Hann segir þó söluna enn ekki 
nálgast það sem tíðkaðist fyrir 
hrun. Sérstaklega hafi sala á hjól-
hýsum staðið í stað. Stærsta breyt-
ingin sé sú að lítið eða ekkert sé 
nú um það að viðskiptavinir greiði 
fyrir fellihýsin með bankalánum. 
„Það er okkar tilfinning að fólk 
sé þegar með upphæðina tilbúna 
þegar það kemur til okkar og borg-
ar út í hönd. Enda er það eðlilegt 
sé mið tekið af ástandinu,“ segir 
Ásbjörn.

Jóhannes Þórarinsson, innkaupa-
stjóri Víkurverka sem bjóða meðal 
annars felli- og hjólhýsi til sölu, 
tekur í sama streng og segir afar 
lítið um að fólk kaupi slíka vagna 
á lánum. „Það hefur verið urrandi 
gott að gera hjá okkur að undan-
förnu, góð sala og sérstaklega mikil 
hreyfing í notuðu vögnunum. Ég 
myndi segja að salan sé að færast 
nær eðlilegu ástandi eftir hrunið, 
en við búumst ekki við að hún verði 
eins og rétt fyrir hrun aftur. Salan 
fylgir að minnsta kosti okkar áætl-
unum, hvort sem við höfum verið 
bjartsýnir eða ekki,“ segir Jóhann-
es. kjartan@frettabladid.is

Fellihýsin greidd út í hönd
Snemmsumars-sala fellihýsa virðist vera svipuð og í fyrra, en þá var hún með besta móti miðað við 
ástandið í þjóðfélaginu. Meira er um að notuð fellihýsi séu seld og keypt á frjálsum markaði.

Sala á fellihýsum fer vel af stað þótt enn nálgist hún ekki það sem tíðkaðist fyrir 
hrun.

Melódíur minninganna er tónlistarsafn Jóns Kr. 

Ólafssonar á heimili hans í Bíldudal. Þar 

kennir margra grasa og Jón er einn-

ig afbragðsfróður og skemmtilegur 

heim að sækja.

www.vestfirdir.is

Strandgötu 43  |  Hafnarfirði

fridaskart.is

S K A R T G R I P A H Ö N N U Ð U R
&  G U L L S M I Ð U R

„Fjölin 
  hennar 
  ömmu“

Stokkhólmur er sérstaklega skemmtileg borg á sumrin. Miðhluti borgar-
innar er óvenjulegur, á fjórtán eyjum, og náttúran spennandi – skógi vaxn-
ar hæðir, eyjar, klettar og vatnasvæði. Arkitektúr borgarinnar þykir með betri 
blöndu af gömlu og nýju á Norðurlöndunum og um leið finna ferðalangar 
smjörþefinn af konungdæmi landsins þar sem í einu elsta hverfi borgarinn-
ar, Gamla Stan, má finna konungshöllina. 
Borgin sjálf er barnvæn, með mikið af dýragörðum, skemmtigörðum svo 
sem Junibacken sem helgaður er Astrid Lindgren og endalausum blóma-
görðum. Þeir sem eru einir á ferð ættu hins vegar að skella sér í alvöru tyrk-
neskt bað – Sturebadet – þar sem engu hefur verið breytt síðustu 120 árin. 
Athugið þó að vissara er að bóka tíma áður þar sem baðið er vinsælt.   - jma

Konunglegi Stokkhólmur í sumar
AUÐVELT ER AÐ FLJÚGA TIL STOKKHÓLMS OG KANNSKI EKKI ÚR VEGI AÐ FARA Í 
STYTTRI FERÐALÖG MEÐ STÓRAR OG BARNMARGAR FJÖLSKYLDUR YFIR SUMAR-
TÍMANN ÞEGAR UNGVIÐIÐ ÞOLIR ILLA LANGAR VEGALENGDIR.

Stokkhólmur þykir ein fallegasta borg norðursins – ekki síst yfir sumartímann. 
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Volvo XC60 er fallegur bíll, straumlínulagaður og sportlegur. Útlitið sver sig  í Volvo-ættina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mælaborðið er vel hannað bæði hvað varðar útlit og notagildi.

Skottið opnast og lokast sjálfkrafa þegar ýtt er á takka. Það er vel stórt og hægt að 
hólfa það niður.

Þegar sest er í leðurklædd sæti 
nýja Volvo XC60 sportjeppans 
og bílhurðinni lokað fyllist öku-
maður hugarró. Bæði er gott til 
þess að vita að hugað er að öllum 
öryggismálum eins og venjan er 
hjá Volvo, en auk þess er öll hönn-
unin til þess fallin að fylla far-
þega trausti. Mælaborðið er stíl-
hreint og aðgengilegt, rými fyrir 
bílstjóra og farþega rúmgott.

Nú er sett í gang með því að 
ýta á takka. Lágvært vélarhljóðið 
kemur á óvart enda um dísilvél að 
ræða. Þegar ekið er af stað kemur 
einnig í ljós góð einangrun enda 
vegahljóð í lágmarki. 

Ekki vantar kraftinn. Í bílnum 
sem var reynsluekinn, XC60 Mom-
entum D5 Turbo dísil, er 2,4 lítra 
vél sem skilar 205 hestöflum og 
420 Nm togi. Hann hentar því vel 

þeim sem þurfa að draga fellihýsi 
eða annan útilegubúnað á eftir sér 
í sumarfríinu. 

Eyðslan er einnig ásættan-
leg. Uppgefin eyðsla í blönduðum 
akstri er 7,5 lítrar á 100 kílómetra 
sem er talsvert minna en segja má 
um marga jeppa.

Aksturseiginleikar bílsins eru 
allir í hæsta gæðaflokki. Markmið 
hönnuðanna var enda að sameina 
einkenni jeppans annars vegar, 
með stærri dekkjum, sterkari 
grind og hærri lægstu punkta og 
hins vegar aksturseiginleika fólk-
bílsins. Eini gallinn sem hugsan-
lega mætti nefna er að enn hærra 
mætti vera undir bílinn svo hann 
gæti nýst meira sem jeppi. 

Bíllinn er sjálfskiptur með sex 
gíra Geartronic sjálfskiptingu og 
líður yfir þvottabretti íslensku 

malarveganna eins og draumur. 
Ekki má fjalla um Volvo án þess 
að taka öryggið fyrir. Volvo XC60 
er búinn ýmsum staðalbúnaði á 
borð við ABS, EBD hemlajöfnun, 
sex loftpúðum með loftpúðatjöld-
um í hliðargluggum, SIPS hliðar-
árekstrarvörn, bakhnykksvörn og  
spólvörn. Mesta nýjungin er þó 
svokallað borgaröryggi eða „city 
safety“. Það er í raun sjálfvirk 
bremsa því henni er ætlað að koma 
í veg fyrir aftanákeyrslur í borgar-
umferðinni og annars staðar þar 
sem bílar aka í röð á litlum hraða. 
Kerfið fylgist með fjarlægð milli 
bílsins og næsta bíls fyrir framan 
og hægir sjálfkrafa á bílnum aki 
ökumaður of nálægt og stöðvar 
hann alveg áður en hann skellur 
aftan á bílnum fyrir framan. 

solveig@frettabladid.is

Hreinræktuð akstursánægja
Volvo XC60 sportjeppinn er nýjasta viðbótin hjá Volvo. Öryggið er eins og ávallt sett á oddinn en þess 
utan eru aksturseiginleikar bílsins draumi líkastir enda nægur kraftur í bílnum og gott andrúmsloft.

Skagafjörður er víðfeðmt hérað 
með marga skoðunarverða 
staði. Gisting er í boði víða, 
meðal annars á Hólum í Hjalta-
dal. Þar eru hús leigð út til 
gesta að sumri til í svokallaðri 
Brúsabyggð. 

Gaman er að ganga um á Hólum 
og skoða kirkjuna, turninn og Auð-
unarstofu auk þess að rölta út að 
styttunni af Guðmundi góða. Í 
sýningarsölum skólans er hægt 
að fræðast um fortíð staðarins og 
fornleifauppgröftur, sem unnið 
hefur verið að síðustu ár, er áhuga-
verður í því samhengi. Svo er hægt 
að fá sér sundsprett í lauginni. 

Um Hólaskóg hlykkjast ótal 

skemmtilegir stígar og skólinn 
hefur gefið út göngukort með leið-
um um Tröllaskaga þar sem hægt 
er að velja á milli stuttra göngu-
túra og lengri ferða.

Í nágrenni Hóla er margt sem 
gefur ferðamönnum tilefni til að 
staldra við. Þar má nefna Sam-
gönguminjasafn Skagafjarðar í 
Stóragerði. Hinn forni verslunar-
staður Kolkuós er skammt undan, 
þar er fornleifauppgröftur í gangi 
við fjörukambinn. Drangey, Málm-
ey og Þórðarhöfði setja sterkan 
svip á útsýnið og stutt er út á Hofs-
ós með Vesturfarasetrinu og spán-
nýrri sundlaug. Í Lónskoti í Sléttu-
hlíð er veitingasala yfir sumarið, 
þar er Sölva Helgasonar minnst 
og enn lengra út með ströndinni er 
hin haganlega gerða Haganesvík.

Gist í Brúsabyggð
Brúsabyggð nefnist þetta hverfi á Hólum í Hjaltadal sem leigt er út fyrir ferðamenn 
að sumri til.  MYND/SÓLRÚN

Á Draflastöðum í Fnjóskadal eru í boði ýmis 

konar ferðir á fjórhjólum. Allar ferðirnar 

fela í sér kennslu og leiðbeiningar 

um hvernig aka eigi hjólunum. 

www.sveitasetrid.is

VERSLUN / VERKSTÆÐI
Helluhrauni 4     220 Hafnarfjörður

Sími 555 4900

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

Viðgerðir Kæliskápar Reiðhjólagrindur Ferðasalerni Fortjöld

Húsbílaþjónusta og fylgihlutir í ferðalagið

Allt í húsvagninn...
...í settum fyrir handlagna

Rótor ehf býður upp á viðgerðaþjónustu

á rafbúnaði húsbíla og vagna ásamt

uppsetningu og tengingu á þeim búnaði

sem við seljum á einu besta

þjónustuverkstæði landsins.

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

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

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

VOLVO XC60 MOMENTUM 
D5 TURBO DÍSIL
Vél: 2,4 l dísil
Sjálfskiptur geartronic 6 gíra
Hö/Nm: 205/420
Eyðsla, bl. akstur: 7,5 l/100 km
0-100 km/klst: 7,5 sek
Þyngd: 1.874 kg
Farangursrými: 495/1455 l

Plús: Mikil akstursánægja. 
Nægur kraftur. Falleg hönnun. 

Mínus: Það mætti vera hærra undir 
hann. 

Verð: 8.740.000 krónur

REYNSLUAKSTUR
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GARÐURINN
PLÖNTUSKIPTINGARDAGUR 
 Garðyrkjufélags Íslands verður haldinn við 

Kaffi Flóru í Grasagarði Reykjavíkur á sunnu-

daginn klukkan 13.

„Það eru einæru plönturnar sem 
kalla á vinnu og til að minnka 
vinnu og viðhald í garðinum ætti 
því að planta runnum, trjám og 
fjölæru og grípa síðan sem minnst 
inn í náttúruna. Hún sér um sig 
sjálf, við mannfólkið erum yfir-
leitt meira til bölvunar en hitt,“ 
segir Þorsteinn Úlfar Björnsson 
garðyrkjufræðingur. 

Hann segir að runna þurfi þó að 
klippa og grisja og rífa þurfi ofan 
af beðum þegar hættir að frysta 
en í það fari ein helgi að vori. Það 
sem eftir lifi sumars sé hægt að 
hafa það náðugt þó að kippa þurfi 
einstaka óboðnum gestum úr beð-
unum. Í baráttunni við illgresið 
segir Þorsteinn reyndar mikil-
vægt að róta sem minnst í beðum 
þar sem þau séu meltingarfæri 
garðsins. Ekki eigi að stinga upp 
beð og trjákurl geti nýst til að 
hefta óboðna gesti.

„Fólk gerir sér oft ekki grein 
fyrir því að í jarðveginum er 
óhemju mikið af alls konar fræj-
um og um leið og rótað er í honum 
kemst birta og súrefni að og allt 
fer af stað. Hægt er að setja plönt-
ur sem þekja vel í beð, eins og 
hnoðra og steinbrjóta, íslensk villi-
jarðarber eru líka fljót að þekja 
og svo er hægt að borða berin ef 
maður er fljótari en sniglarnir og 
fuglarnir. Eins er sniðugt að þekja 
beð með trjákurli en það kæfir það 
sem undir er.“

Þorsteinn segir flestar plöntur 
fjölærar og smekksatriði hvaða 
plöntur skuli velja saman. Lág-
vaxnar plöntur skuli þó staðsetja 
fremst í beð og hávaxnari aft-
ast. Sniðugt sé að gera sér ferð í 
Grasagarðinn og skoða tegund-
ir. Eins sé hægt að kippa villtum 
íslenskum jurtum með sér heim í 
garð og planta, sjálfur er hann til 

dæmis með hrútaber í garðinum 
sínum.

„Hrútaber eru í raun skógar-
botnsplanta og þessi ákveðna 
planta óx á veghrygg milli hjól-
fara. Hún plumar sig vel hér í 
garðinum og hefur breitt úr sér 
en megnið af því sem ég er með í 
mínum garði eru íslenskar plönt-
ur. Ég bjó meðal annars til holt í 
garðinum fyrir lágvaxinn holta-
gróður sem sér um sig sjálfur.“ 

Árið 1997 kom út eftir Þorstein 
bókin Villigarðurinn sem hefur 
þann skemmtilega undirtitil Garð-
yrkjuhandbók letingjans. Í henni 
er að finna, eins og nafnið bendir 
til, ráðleggingar um hvernig hafa 
megi sem minnst fyrir garðinum.

„Enda er miklu betra að slappa 
bara af í góða veðrinu en vera með 
nefin ofan í beðunum,“ segir Þor-
steinn.

heida@frettabladid.is

Beð á ekki að stinga upp 
Garðvinnan getur verið tímafrek og grænir fingur ekki öllum gefnir. Þeir sem frekar vilja liggja í sólbaði 
en reyta arfa þurfa þó ekki að malbika blettinn því hægt er að rækta gróðurmikinn en viðhaldslítinn garð.

Til að minnka vinnu og viðhald í garðinum segir Þorsteinn Úlfar Björnsson skynsamlegast að planta fjölæru og gera svo sem 
minnst. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þorsteinn hefur komið upp holti í garð-
inum heima með íslenskum plöntum.Þeim sem leiðist að slá gras geta minnkað blettinn með hellulögn.

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Opið: Má. - Fö. 12 - 18
Lau. 11 - 15

Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is
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„Samfylkingin með rétta 
 planið í atvinnu málunum“

3

8

7

Verðmætin
mín

Kjóstu
menntun

„Sem kjósandi hefur 
mér sjaldan fundist jafn 
mikil þekking og reynsla 
standa mér til boða og 
fi nna má í framboði þeirra 
Bjarna og Hjálmars.“

Nicolai Wammen borgarstjóri Árósa og Dagur B. Eggertsson oddviti Sam-
fylkingarinnar eru sammála um að leiðin út úr kreppunni felist í því að 
fj árfesta í atvinnu. Atvinnumálin eru grunnur undir velferðina, skólana og 
öryggi fólksins í borginni.

„Við ákváðum í Árósum að fl ýta 
fj árfestingum og koma atvinnu-
lífi nu á hreyfi ngu þegar við stóð-
um frammi fyrir afl eiðingum 
efnahagskreppunnar. Við 
fl ýttum fj árfestingum í 
skólum, leikskólum og 
við öldrunarheimili 
og lögðum áherslu á 
nýsköpun og grænan 
vöxt,“ segir Wammen.

„Venjulega hefur það verið þann-
ig að atvinnuleysið í Árósum er 
hærra en almennt í Danmörku, 
en nú er það 3,6 prósent sem er 
töluvert minna en í öðrum dönsk-

um borgum og miklu minna en 
hér í Reykjavík.“
 
Hann segir áætlun Samfylk-
ingarinnar í atvinnumálum 
hina einu réttu. „Mér fi nnst 

merkilegt að Samfylkingin í 

borginni sé eina framboðið með 
alvöru plan í atvinnumálunum. 
En það þarf kannski ekki að koma 
á óvart því lausnir jafnaðarmanna 
hafa almennt gefi st betur gegn 
kreppu en afskiptaleysi frjáls-
hyggjunnar.“

Dagur B. Eggertsson segir að 
Reykjavík verði að takast á við 
vandamálið með því að hætta af-
skiptaleysinu. 

„Doði gengur ekki gegn atvinnu-
leysi. Borgin verður að byrja, 
taka forystu og hrinda af 
stað áætlun um að ná niður 
atvinnuleysinu og koma hjólum 
atvinnulífsins af stað.“

Dagur segir fj árfestingu í atvinnu 
og baráttuna gegn atvinnuleysi 
vera grunninn að öllum öðr-
um verkefnum. „Hvert prósent í 
atvinnu leysi kostar milljarð, sem 
verður þá að fi nna annars staðar. “

Wammen tekur undir og segir að 
eitt standi upp úr: 

„Alvarleg vandamál kalla á 
alvöru lausnir og mér sýnist 
Samfylkingin hafa þær.“

„Þetta virkaði hjá okkur
    og er nauðsynlegt
           til að Reykjavík

                 komist af stað.“ 
Nicolai Wammen,
borgarstjóri Árósa

Andri Snær Magnason
skrifar
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•  Gott borgarumhverfi  er eitt stærsta hagsmunamál borgarbúa.
•  Gott borgarumhverfi  gerir ekki upp á milli fólks.
•  Höfuðborgarsvæðið er eitt atvinnu- og búsetusvæði og myndar 

eina skipulagsheild.
•  Skipulagið í borginni ætti að leiða þjónustu og verslun inn í 

hverfi n en ekki út úr þeim. 
•  Það á að vera hafi ð yfi r allan vafa að almannahagsmunir ráði 

ferð inni þegar teknar eru ákvarðanir um skipulag, en ekki sér-
hagsmunir fj árfesta og verktaka.

•  Við eigum borgina saman. Berum virðingu fyrir henni.
Útgefandi: Samfylkingin í Reykjavík, 2010
Ábm. og ritstjóri: Dagný Ingadóttir

KVENNAKVÖLD
Það er löng hefð fyrir því að konur 
í Samfylkingunni komi saman í 
að drag anda kosninga og geri sér 
glað an dag, með vænum skammti 
af kvenna pólitískum skilaboðum 
í bland. Hátt á þriðja hundrað 
konur hittust á uppstigningardag 
í Sjó minjasafninu og hlýddu á 
ógleyman leg ávörp frá skáldkon-
um og leik konum og uppistand 
hinnar upp rennandi Þórdísar Nadíu 
Semichat. Sigríður Thorlacius og 
Bryn hildur Björns dóttir sungu um 

Fröken Reykja vík og 
baráttu söngva af 

„Áfram stelpur“. 
Myndirnar segja 
meira en þúsund 
orð. 

 
 

 

Lítum okkur nær

 

 

 

 

 

16 KÍLÓMETRA GÖNGUTÚR
Hjálmar hefur staðið fyrir borgargöngum 

síðustu laugardaga til þess að draga fram 

sérstöðu og einkenni hverfanna í borginni. 

Þessar vinsælu göngur sýna meðal annars 

fram á kosti samvinnu og samráðs sveitar-

félaganna á höfuðborgarsvæðinu. 
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Um hvað snúast þessar kosning-
ar? Í stuttu máli: Í borginni er 
mesta atvinnuleysi sem mælst 
hefur síðan á kreppuárunum. Um 
7.000 Reykvíkingar sem vilja 
vinna, sitja auðum höndum. Þetta 
er hreint þjóðfélagslegt tap. Stóra 
spurningin í íslenskum stjórn-
málum er: Hvað á að gera? 
 Tillögur Samfylkingarinn-
ar byggja á almennri skynsemi, 
reynslu annarra borga í Evrópu 
og hagfræðilegum rannsóknum. 
Tökum eitt lítið dæmi úr þessum 
tillögum: Flýta skal öllum mann-
afl sfrekum verkefnum sem blasa 
við borginni á næstu árum. Dæmi: 
Setjum sem svo að tiltekið við-
haldsverkefni þurfi  að vinna ekki 
síðar en 2015. Flest bendir til að 
kreppan verði búin eftir 2–4 ár, 
ef marka má spár Alþjóðagjald-
eyrisjóðsins og miðað við reynslu 
annarra þjóða af svipuðum krepp-
um. Árið 2015 er því líklegt að það 
verði erfi ðara að fi nna vinnufúsar 
hendur til að vinna verkið án þess 
að borga mun meira en í dag. Þess 
vegna er skynsamlegt að hraða 
þessum verkefnum og nýta starfs-
kraft sem situr auðum höndum. 
 Þessi aðferð stefnir fj árhag 
borgarinnar ekki í hættu. Ástæð-
an er sú að framkvæmdirnar 
þurfa að fara fram fyrr eða síðar. 
Er ekki skynsamlegt að þær séu 
framkvæmdar þegar hið opinbera 
væri að öðrum kosti að borga fólki 
bætur? Til lengri tíma getur þetta 
sparað pening, því í dag er miklu 
ódýrara að ráðast í viðhaldsverk-
efni og framkvæmdir, þegar marg-
ir iðnaðarmenn eru atvinnulaus-
ir. Til skemmri tíma geta svona 
aðgerðir ásamt fj ölmörgum öðr-
um hugmyndum sem fram koma 
í aðgerðarlista Samfylkingarinn-
ar, orðið lyftistöng úr kreppunni. 
Nú þegar liggur fyrir tilboð frá 
lífeyrisjóðum um fj ármögnun á 
tiltölulega góðum kjörum þannig 
að ef rétt er að málum staðið þarf 
dæmið hér að ofan ekki að leiða til 
aukinna skatta, hvorki til lengri 
eða skemmri tíma. 
 Það gæti ekki verið meiri 
munur á stefnu núverandi meiri-
hluta og Samfylkingarinnar. Nú-
verandi meirihluti gerir ráð fyrir 
að skera niður framkvæmdir og 
fj árfestingar um 70 prósent á 
næstu árum. Þetta er að mínu 
mati óskynsamleg stefna sem 
hefði mikinn skaða í för með 
sér og hreint þjóðahagslegt 
tap. Hún minnir á þau mistök 
sem gerð voru af Herbert Hoo-
ver Bandaríkjaforseta í Krepp-
unni Miklu, á grunni frjálshygg-
jukreddu þess tíma, fyrir næstum 
heilli öld. 

KOSIÐ UM 
ATVINNU

GAUTI B. 
EGGERTSSON
HAGFRÆÐINGUR 
SKRIFAR

VIÐ MUNUM BERJAST
Fjórum árum af lífi  borgarbúa hefur verið eytt í ábyrgðarlaust valdabrölt og til rauna-
stjórnmál Sjálfstæðisfl okksins og milljörðum sólundað. Fjöldi íbúða stendur 
galtómur og heilu hverfi n einungis með götum, lögnum og ljósa staurum, án 
bygginga. Þúsundir eru án atvinnu að berjast fyrir húsnæði sínu, leitandi á náðir 
líknarsamtaka um brýnustu lífsnauðsynjar. Munum að fjögur ár eru langur tími 
í lífi  barna, unglinga og aldraðra. Fjögur ár í fátækt og vanrækslu geta markað 
allt líf barns og unglings. Það viljum við ekki. Fjögur ár í lífi  aldraðrar mann-
eskju í afskiptaleysi og ótta rænir hana innihaldsríku ævikvöldi. Það viljum 
við ekki. Þess vegna munum við berjast.

Samfylkingarfólk skilur 

greinilega að borgarkerfi ð 

þarf að vera samþætt út 

frá sjónarhorni barnsins en 

ekki stofnananna.

Valgerður Halldórsdóttir, 

félagsráðgjafi , kennari 

og formaður barnahóps 

Velferðarvaktarinnar
Stefán Benediktsson skipar 10. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Við höfum kvatt tímaskeið sem einkenndist af út-
ópískum áætl un um um endurnýjun borgar  inn ar. 
Þær áætlanir voru í samræmi við 
vel rökstudda stefnu um þéttingu 
byggðarinnar sem komst form-
lega á dagskrá með aðalskipu-
lagi Reykja víkur 2001 til 2024. 
Skipulagið var varðað fögr   um 
markmiðum en það var í of rík-
um mæli fært fj árfestum og v erk   -
tökum í borginni. Því var trúað 
að einkaframtakið gæti ekki haft 
rangt fyrir sér.
 Hvað gerum við nú þegar 
komið hefur í ljós að hagkerfi ð 
sem átti að standa undir stór upp-
bygg  ingar áformunum reyndist 
vera þaul  hugsað blekkingar kerfi ? 
Hvað gerum við nú þegar við sitj-
um uppi með eitthvað sem líkist 
auðn og rústum?

Falleg, vistvæn og hlý borg

Jú, við gerum það sem við hefðum 
átt að gera fyrir löngu. Við lítum 
okkur nær. Við ræktum garð-
inn okkar, hverfi ð okkar, borgina 
okkar. Við þurfum að átta okkur 
á þeim lífsgæðum sem borgin býr 
yfi r eins og hún er. Við þurfum 
að átta okkur á staðaranda henn-
ar, svo vitnað sé í frábæra bók 

Hjörleifs Stefánssonar. Við þurf-
um að átta okkur á sögu hennar, 
einkennum og sérstöðu.
 Það er ágætis ráð að stíga út 
úr bílnum öðru hvoru og rölta um 
hverfi  borgarinnar. Sá sem keyrir 
á bíl vill bara komast sem hraðast 
milli A og B. Það skiptir hann engu 
máli hvort göturnar eru fallegar, 
hlýlegar, skjólsælar, sólríkar. En 
einmitt það skiptir hinn gangandi 
vegfaranda öllu máli. Þess vegna 
er hann hinn rétti mælikvarði við 
skipulagningu borgarinnar, það er 
að segja ef við viljum búa í fallegri, 
vistvænni og hlýlegri borg.

Hjálmar Sveinsson skipar 4. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Reykjavík
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TEKIÐ TIL Í BORGINNI
Samfylkingin varð tíu ára gömul þann 5. maí síðastliðinn – og í 
staðinn fyrir að halda upp á af mælið með veislu höldum, kokk teil 
og ræðum var ákveðið að taka til í borg inni. Samfylkingarfólk hitt-
ist  laugardaginn 8. maí í öllum hverfum borgarinnar og fyllti ótal 
rauða poka af rusli. Margir vegfarendur voru forvitnir og ánægðir 
með athæfi ð. Að loknum störfum í hverju hverfi  hittist fólk yfi r grill-
uðum pylsum. 

Verjum börnin 
og skólana

Vekjum 
Reykjavík
með alvöru 
atvinnu stefnu

13. ágúst 2008, DV. Borgarstjóra skipti.
Fundi í Ráðhúsinu er lokið. Hanna Birna 
vildi ekkert segja við fj ölmiðla... 

14. ágúst 2008, Vísir. Nýr meirihluti. 
Þögn hefur ríkt ... frá því að fundi Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur og Ólafs F. Magnús-
sonar lauk.

11. nóvember 2008, DV. Milljarða niður-
skurður hjá borginni. 
Ekki náðist í Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 
við vinnslu fréttarinnar.

14. janúar 2009, Vísir. Niðurskurður.
Niðurskurður kemur helst niður á velferð-
ar- og menntasviði. Ekki náðist í Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur borgar stjóra.

13. febrúar 2009, Vísir. Launalækkanir 
borgarstarfsmanna. 
Dregið verður úr yfi rvinnu. Ekki náðist í 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, borgarstjóra...

16. maí 2009, Vísir. Meiri niðurskurður.
„Ég vona að það séu allir af vilja gerðir til að 

leysa þetta ...,“ segir Sigurður Sævarsson, 
talsmaður skólastjóra tónlistarskólanna. 
Ekki náðist í Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 
borgarstjóra ...

24. nóvember 2009, Fréttablaðið. Breytt 
viðhorf til fl ugvallar.
Ekki náðist í Hönnu Birnu Kristjáns dóttur 
borgarstjóra ...

1. desember 2009, Vísir. Birtir ekki fj ár-
hagslegar upplýsingar. 
Ekki náðist í Hönnu Birnu Kristján sdóttur 

– en hún hefur ekki svarað hvort hún þáði 
framlag frá Landsbankanum.

19. janúar 2010, Fréttablaðið. Sagði ekki 
frá ferð sinni til Feneyja. 
Ekki náðist í borgarstjóra ... 

~ Skólar eru miðstöðvar jafnra tækifæra. Þar eiga börn að 
njóta sinna styrkleika, óháð atgervi, óháð efnahag og óháð 
aðstæðum fj ölskyldunnar.
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~ Við viljum sérstaklega rækta þær greinar sem eiga möguleika á hröðum vexti 
næstu árin, svo sem ferðaþjónustu, upplýsingatækni, kvikmyndagerð, hönnun 
og aðrar skapandi greinar.
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Oddný hefur sýnt það og sannað 
að hún lætur sig mennta málin í 
borginni varða.  Hún styður við 

uppbyggingu og þróunar starf og 
lætur sér annt um bæði nemendur 
og starfsfólk mennta stofnanna. 
Það er þörf á manneskju eins 

og Oddnýju í borgar stjórn, með 
þekkingu, reynslu og áhuga á 

menntamálum og ekki síst skilning á 
hvað gerir skóla að góðum skóla.

Rósa Harðardóttir, kennari í Grafarvogi

Hugverkaiðnaðurinn stendur fyrir 
21% af heildarútfl utningi Íslendinga. 

Stærð og uppbygging þessa iðnaðar 
er árangur af þrotlausu starfi  

starfsmanna fyrirtækjanna og  þess 
góða samtarfs sem hefur verið á 

milli stjórnvalda, samkeppnissjóða 
og fyrirtækjanna á undanförnum 
árum. Dofri Hermannsson hefur 
átt ríkan þátt í þeim árangri sem 
hugverkaiðnaðurinn hefur náð á 

undanförnum árum. 
     Jón Ágúst Þorsteinsson,  forstjóri Marorku ehf.

 

 

 

 

 

Stjórnmál í borg snúast að stærst um hluta um 
börn og unglinga. Skól arnir okkar 46, leikskól-
arnir 97, frístundaheimilin og félags  miðstöðv-
arn ar eru hjartsláttur borgar innar.
Leikskólinn geymir fyrstu minn-
ingar barna, um vin áttu, leik og 
gleði. Lítil börn njóta sín þegar 
þau ná valdi á nýrri færni, þekkja 
söguna og samfélagið – og sig sjálf. 
Stærri börn taka til við að kanna 
næsta nágrenni skólans og stækka 
radíusinn í kringum miðpunkt-
inn: heimilið. Nám fer nefnilega 

ekki bara fram í skólastofum, það 
fer fram út um alla borg, í félags-
starfi  og á frístundaheimilum. Þar 
læra börn að hafa áhrif á umhverfi  
sitt, taka lýðræðislegar ákvarð-
anir og ná félagsfærni. Unglings-
árin eru heillandi heimur og 
unglingar dagsins í dag eru föð-
ur- og móður betrungar, allir með 

tölu. Sköpun, framkvæmdagleði 
og samfélagsleg ábyrgð einkennir 
ungu kynslóðina í dag. Af henni 
getum við verið stolt. 
 Starfsfólk borgarinnar í leik- 
og grunnskólum, frístundaheim-
ilum og félagsmiðstöðvum fær 
mikið út úr starfi  sínu á hverjum 
degi. En það er líka strembið að 
annast um, kenna og miðla og oft 
eru þeir þreyttir leik- og grunn-
skóla kennararnir og frístunda-
leið bein endurnir að loknum 
vinnu degi. Hagræð ingar aðgerðir 
taka sinn toll og hafa haft áhrif 
á skóla starf og starfsgleði fólks-
ins okkar. Borgarfulltrúarnir 
sem taka sæti í borgarstjórn eft-
ir nokkrar vikur verða að horf-
ast blákalt í augu við afl eiðingar 
niður skurðar – því börn in og allt 
þeirra lær dóms um hverfi  mega 
ekki líða fyrir kreppuna. 
 Skólar eru miðstöðvar jafnra 
tækifæra. Þar eiga börn að njóta 
sinna styrkleika, óháð atgervi, 
óháð efnahag og óháð aðstæðum 
fj öl skyldunnar. Við megum aldrei 
missa sjónar á því. Á hverjum degi 
opnar kennari augu barns fyrir 
nýju ævintýri og styrkir sjálfs-
mynd þess. Á hverjum degi kvíðir 
barn fyrir því að fara í skólann 
sinn. Bæði börnin treysta á mig 
og þig – að fara vel með það traust 
sem stefnu mótun skólamála er. 
Við eig um börnin saman. 

Oddný Sturludóttir skipar 2. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Dofri Hermannsson 
skipar 6. sæti á lista 
Samfylkingarinnar í 
Reykjavík

„EKKI NÁÐIST 
Í HÖNNU BIRNU“

Engum dytti í hug að senda lands liðið í handbolta á 
alþjóðlegt mót án þess að skipuleggja æfi ngabúð ir 
og setja upp skothelda áætlun.
Atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu 
á í harðri samkeppni við erlendar 
borgir um fólk og fyrirtæki og til 
að standast þá samkeppni þurfum 
við skothelda áætlun. Mörg þús-
und manns eru án atvinnu og það 
er algerlega óásættanlegt. 
 Vaxtarsamningar eru þraut-
reynd aðferð til að efl a atvinnulíf. 
Í raun er vaxtarsamningur sér-
snið ið þjálfunarprógramm þar 
sem stjórnvöld, fyrirtækin sjálf 
og stofn anir setja sér skýr tölu- 
og tíma sett markmið um fj ölgun 
starfa og aukna veltu, verð mæta-
sköp un og útfl utnings tekjur.
 Ýmsum aðferðum er beitt, t.d. 
geta fyrirtæki fengið stuðning til 
að ráða rekstrarráðgjafa, há skólar 
koma að praktískum nýsköpunar-
ver kefnum, fyrirtæki í sama geira 
vinna saman að erlendri markaðs-
setningu, þróunar starfi  og hærra 
þekk ingar- og tæknistigi. Allt 
eykur þetta afk öst, hagnað og 
verð mætasköpun atvinnulífsins. 
Allt fj ölgar þetta störfum. 
 Samfylkingin vill að Reykja-
víkur   borg bjóði nágranna -
sveitar       félögum, ríkis stjórn, 
mennta         stofn un  um og aðilum 
vinnu        mark  að ar     ins samstarf um 
vaxtar    samning fyrir atvinnu  lífi ð 
á höfuð   borgar  s væð inu. Höfuð-
borgar  svæðið er eitt atvinnu -
svæði. Ef sveitar félögin á höfuð-
borgar   svæð inu hætta ekki í 
hreppa   pólitík inni verða Reykja-
vík og ná grenni undir í samkeppni 
við út lönd um fólk og fyrirtæki. 
Og atvinnu  lausir bíða aðgerða, 
þeirra þolin mæði er á þrotum. 
 Við viljum sérstaklega rækta 

þær greinar sem eiga möguleika á 
hröðum vexti næstu árin, svo sem 
ferðaþjónustu, upplýsingatækni, 
kvik myndagerð, hönnun og aðrar 
skapandi greinar. Áherslur vaxt-
arsamningsins eiga þó ekki síður 
að ná til fyrirtækja í hefðbundn-
um iðnaði og þjónustu en til nýrra 
hátækni- og sprotafyrirtækja.
 Samfylkingin er ósammála 
þeim sem telja að afskiptaleysi 
sé besta leiðin til að skapa sterkt 
atvinnulíf. Önnur borg ríki 
hafa frábæra reynslu af vaxtar-
samningum – en Reykjavík situr 
með hendur í skauti. Til að skapa 
góð lífskjör eig um við að nýta okk-
ur bestu lausn ir erlendis frá. Við 
verðum að vekja Reykjavík, með 
alvöru atvinnustefnu.
 Býður einhver betur? 
Atvinnu lausir í Reykjavík voru 
6.800 tals ins þegar þetta blað fór 
í prentun. 
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Dagur B. Eggertsson oddviti Samfylkingarinnar og Nicolai Wammen borgar stjóri Árósa eru sammála 
um hvað skipti mestu til að koma borgum út úr kreppu:

„Atvinnumálin eru númer 
eitt, tvö og þrjú. Ef við 
komum atvinnunni ekki af 
stað, þá náum við ekki að 
tryggja öryggi og velferð.“

„Reykjavík verður 
að takast á við 
vanda mál ið með 
því að hætta 
afskiptaleysinu.“

„Mér fi nnst mikilvægt 
að fólk átti sig á því 
þegar kemur að því 
að greiða atkvæði að 
mikilvægasta verkefnið 
er að tryggja atvinnu, 
koma hjólunum af stað.“

Nicolai Wammen er borgarstjóri Árósa þar sem búa álíka marg ir og á Ís-
landi öllu. Hann er vin  sælasti stjórn málamaður Dan merkur vegna árang-
urs síns í at vinnu málum, í verkefnum um græn   an vöxt og í baráttunni við 
krepp una. Margir Íslendingar þekkja Árósa, hafa búið þar, stund  að nám 
og vita að undir stjórn Nicolai hefur borgarstjórnin þar náð mark verðum 
árangri. Atvinnu leysið er 3,6 prósent, sem er minna en í öðr um dönsk-
um borg um, og miklu minna en hér í Reykja vík þar sem 7 þúsund manns 
ganga atvinnulausir og störf eru í hættu.
Nicolai: Bæði Reykjavík og Ár-
ósar þurfa að takast á við afl eið-
ingar efnahagskreppunnar sem 
nú geisar víða um heim. Við Dag-
ur tilheyrum báðir nýrri kynslóð 
jafnaðarmanna sem sækir í sögu 
og reynslu jafnaðar manna hreyf-
ingarinnar. Sú saga sýnir hvernig 
best er að byggja sam félög upp 
eftir kreppu, koma vinnufús um 
höndum til verka, vinna að jöfnuði 
og koma í veg fyrir misskiptingu.
Ég er ákafl ega hrifi nn af því 
hvernig Samfylkingin tekur á 
atvinnu málunum og mér sýnast 
for ystumenn hennar í Reykjavík 
vera með afar ábyrga og skynsama 
stefnu um að slá á atvinnuleysið.

Dagur: Við verðum fyrir alla 
muni að horfast í augu við það 
að hvert prósent í atvinnuleysi 
kostar okkur milljarð, og hann 
þurfa  borgaryfi rvöld einhvers 
stað ar að fá. Við náum ekki tök-
um á vel ferðarmálunum, skóla-
málunum og öllum þessum mik-
ilvægu borgar mál um ef okkur 
tekst ekki að vinna bug á vaxandi 
atvinnuleysi og verkefnaskorti. 
Þess vegna leggj um við svona 
mikið upp úr atvinnu málunum í 
þessum kosningum.

Nicolai: Margt við ástandið nú í 
Reykjavík er svipað því sem við 
stóðum frammi fyrir í Árósum 
þegar við byrjuðum að berjast í 
gegn um afl eiðingar kreppunnar. 
Okkur hefur tekist að ná sýnileg-
um árangri, umfram aðrar borgir 

á Norður löndum. Við höfum náð 
atvinnu leysinu niður í 3,6 prósent. 
Það er verulegur árangur því 
venjulega hefur það verið svo að 
þegar atvinnuleysi er mikið í Dan-
mörku, þá er það meira í Árós um 
en víðast annars staðar í landinu. 
Nú er það öfugt, við erum töluvert 
undir meðaltalinu.

Dagur: En hvað var það nákvæm-
lega sem þið gerðuð – og hvernig 
getum við hér lært af því?

Nicolai: Það sem við gerðum var 
að setja af stað atvinnuáætlun 
um að fl ýta fj árfestingum sem til 
stóð að fara í seinna. Við lögðum 
áherslu á að fj árfesta í upp bygg-
ingar verk efnum fyrir skóla og 
leikskóla og öldrunar heimili. Við 
litum þannig á að það væri ekki 
hægt að bíða eftir því að aðrir 
tækju við sér, borgin yrði að vakna 
og setja af stað átak í framkvæmd-
um. Þessar aðgerðir höfðu svo 
strax áhrif við að koma fólki til 
starfa og komu í veg fyrir að við 
þyrftum að skera eins mikið niður 
og ella hefði orðið. Þessar aðgerðir 
unnu því með okkur á öllum svið-
um.

Dagur: Mér fi nnst þetta 
mjög áhuga vert, því þetta er 
nákvæmlega það sem við höfum 
verið að tala um hér í borginni 
fyrir daufum eyrum meiri hlutans. 
Reykjavík verður að takast á við 
vandamálið með því að hætta af-
skiptaleysinu. Doði gengur ekki 

gegn atvinnuleysi. Borgin verður 
að byrja, taka forystu og hrinda 
af stað áætlun um að ná niður 
atvinnuleysinu og koma hjólum 
atvinnulífsins af stað. Frjáls-
hyggju hugmyndir um að best sé 
að bíða eftir því að markaðurinn 
taki við sér ganga einfaldlega ekki 
upp í kreppu.

Nicolai: Við ákváðum 
að horfa sérstaklega 
á atvinnuleysi meðal 
ungs fólks og takast á 
við það, því við gátum 
ekki sætt okkur við að 

til yrðu heilar kynslóðir atvinnu-
lausra, sem síðan legði enn þyngri 
byrðar á velferðarkerfi ð. Við meg-
um ekki við því að tapa ungu kyn-
slóð inni.

Dagur: Það versta sem hægt er 
að gera við þessar aðstæður er 
að vera aðgerðalaus og vona það 
besta. Allir verða að leggja afar 
hart að sér og að mínu viti er 
ekkert betra ráð en það sem jafn-
aðarmenn hafa lagt áherslu á 
alla tíð um vinnu, velferð og jöfn 
tækifæri. 

Nicolai: Þið eruð ekki eina þjóð-
in eða fyrsta þjóðin sem gengur í 
gegnum kreppu og það hefur ýmis-
legt verið reynt. Við sáum í krepp-
unni miklu í Bandaríkjunum 

að Hoover forseti 
Repúblikana ætlaði 
að sitja hjá og bíða 
eftir því að mark-
aðsöfl in kæmust á 
lappirnar. Þeir voru 
ekki vanir þeirri 
hugsun að ríkið eða 
s veit a r s t jór n i r n-

ar ættu að taka frumkvæði til að 
koma atvinnulífi nu af stað. Þetta 
gekk ekki upp hjá Repúblikönum 
í Ameríku og þetta á ekki eftir að 
virka hjá frjálshyggjufólkinu á Ís-
landi. Mér fi nnst margt benda til 
þess að hægri vængurinn hafi  ekki 
lært neitt.

Dagur: Við þurfum fj árfestingu í 
atvinnumálin, samvinnu við alla 
þá sem geta unnið með okkur 
við að skapa störf og takast á við 
atvinnuleysið. Mér fi nnst mikil-
vægt að fólk átti sig á því þegar 
kemur að því að greiða atkvæði 
að mikil vægasta verkefnið er að 
tryggja atvinnu, koma hjólunum 
af stað. Ef okkur tekst það ekki þá 
þarf að skera miklu meira niður, 
þá kemst enginn hjá því að taka á 
sig meiri byrðar.

Nicolai: Ég er algjörlega sammála. 
Það þarf að sýna borgurunum að 
tilteknar aðferðir hafa virkað til 
að koma á atvinnu eftir kreppu. 
Þessar hugmyndir sem Sam fylk-
ingin hefur verið að vinna með 
eru ekki bara hugmyndir heldur 

Árósar:
•  3,6 prósent atvinnuleysi
•  Framkvæmdum fl ýtt
•  Áhersla á framkvæmdir við skóla, 

leikskóla og öldrunarheimili
•  Áhersla á grænan vöxt

Reykjavík:
•  11 prósent atvinnuleysi
•  Nauðsynlegt að taka lán til að  

fl ýta fram kvæmdum
•  Örva atvinnu til að verja skóla og 

velferðarkerfi ð fyrir niðurskurði
•  Tækifæri fyrir grænan vöxt, 

nýsköpun og sprota

Dagur B. Eggertsson var borgarstjóri í 100 daga meirihlutanum frá október 2007 fram í janúar 
2008. Á þeim tíma mældist mikil ánægja með störf hans, í raun hefur ekki mælst jafn mikil 
ánægja með nokkurn borgarstjóra síðan. Í 100 daga meirihlutanum var hætt við áform Sjálf-
stæðismanna sem vildu selja þekkingarhlutann úr Orkuveitunni til útrásarvíkinga, stofnuð var 
mannréttindaskrifstofa, Kolaportinu var bjargað, framlög til sérkennslu voru stóraukin og gert 
átak til að bregðast við manneklu í skólum, leikskólum og félagsþjónustu. Gott samstarf var við 
löggæsluyfi rvöld um öryggi borgarbúa og átak boðað um betri skólalóðir.
Stjórnartíð 100 daga meirihlutans lauk þegar Sjálfstæðisfl okkurinn bauð Ólafi  F. Magnússyni 
borgarstjórastólinn og ákveðið var að borgarsjóður keypti tvö hús á laugavegi fyrir 600 milljónir 
króna. Mikil óánægja var með þessa ráðstöfun og mótmælt á pöllum ráðhússins.

DAGUR BORGARSTJÓRI
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BORGIN ÞARF AÐ BEITA ÖLLU 
AFLI Í ATVINNUMÁLUNUM

„Raunverulegt innihald 
og alvöru lausnir er það 
sem þarf.“
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lausnir sem hafa virkað. Þær hafa 
virkað í borg eins og minni. Ég er 
þar af leiðandi algerlega sann-
færður um að áætlunin um að 
fj árfesta í atvinnu verkefnum er 
rétta lyfi ð við þeim meinum sem 
Reykvíkingar kljást við núna.
Dagur: Ef við tökumst ekki á við 
atvinnuleysið er minna til fyrir 
skólana, leikskólana, öldrunar-
heimilin. Efnahagurinn verður 
veikari og þá eru það hinir verst 
settu sem þurfa að borga mest. 

Breyt ingar verða að eiga sér stað 
svo  börn, láglaunafólk og aldraðir 
verði ekki útundan í kreppunni. 

Nicolai: Atvinnumálin eru lykill-
inn að öllu hinu sem þarf að gera. 
Annars er velferð borgaranna í 
hættu. Við ákváðum að einbeita 
okkur að grænum vexti, laða til 
okkar fyrirtæki í grænum iðnaði, 
við viljum að Árósar verði vind-
orku höfuðborg heimsins. Hvernig 
gerum við það? Spurðum við. Jú, 

við byrjuðum á að laða til okk-
ar fremstu fyrirtækin í grænum 
iðnaði og náðum þeim árangri að 
stærsti vindmylluframleiðandi í 
heimi, Vestas, ætlar að setja upp 
sínar höfuð stöðvar í Árósum á 
næsta ári. Ég sé ekki annað en 
Reykjavík gæti stefnt að góðum 
árangri á sama sviði, verða græn 
höfuðborg. Þess vegna líst mér vel 
á áætlanirnar sem Samfylkingin 
hefur verið með um grænan vöxt 
í borginni.

Dagur: Við erum ekki eins vel 
sett og Árósar voru þegar krepp-
an skall á, því þeir höfðu fé til að 
setja í fj árfestingarverkefni sem 
við eig um ekki til. Samt tel ég að 
við verð um að feta í þeirra fót-
spor. Við verð um þá að taka eins 
hagstætt lán og við getum til að 
koma hlutunum af stað. Það er ráð 
sem hefur virkað gegn kreppu og 
við búum við það að borgarsjóður 
sjálfur stendur þokkalega og ræð-
ur við að taka lán til framkvæmda. 

Nicolai: Við sjáum alveg að það er 
við alvarlegan vanda að glíma og 
erfi ð vandamál kalla á alvarlegar 
lausnir. Þess vegna er ekki nóg að 
benda bara á það sem er að, heldur 
verður að takast á við verkefnin af 
hörku og dugnaði. Raunverulegt 
innihald og alvöru lausnir er það 
sem þarf. Ef þessu er slegið upp í 
kæruleysi eða grín er hætt við að 
brosið endist ekki lengi eftir að 
kjördegi lýkur.

Samfylkingin í Reykjavík stóð fyrir fundi um 
efl ingu at vinnu  lífsins í Reykjavík og ná grenni 
í Hug mynda húsi Há skól anna, 20. maí síðast-
liðinn. Allir fundarmenn voru sam mála um að 
það verði að rífa atvinnulífi ð á höfuðborgar-
svæðinu upp úr þeirri kyrrstöðu sem nú ríkir. 
Gissur Pétursson forstjóri 
Vinnu mála stofnunar sagði  að 
halda þyrfti áfram með úrræði í 
atvinnu málum, þróa þau og bæta 
svo þau verði til þess að bæði fólk 
og fyrirtæki komi sterkari inn á 
vinnumarkaðinn og í atvinnulífi ð. 
Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Sam fylk ingar  innar í Reykjavík 
kynnti at vinnu  málastefnu fl okks-
ins en auk þess fl uttu erindi Jón 
Ágúst Þorsteinsson, forstjóri 
Mar  orku, Gróa Ásgeirsdóttir, for -

maður Ferða  mála  samtaka höfuð-
borg ar   svæðisins, og Hrafnhildur 
Gunnars   dóttir, formaður Félags 
kvik   mynda  gerðar  manna.
  Þá tóku þátt í pallborði Gissur 
Pétursson, forstjóri Vinnu mála-
stofnunar, Halla Helga dóttir, fram-
kvæmdastjóri Hönnunar mið stöð-
var og Guðmundur Gunn ars son, 
formaður Rafi  ðnaðar sambandsins.
Dagur sagði að nú væri brýnt að 
auka samvinnu við að koma hjólum 
atvinnulífsins af stað, setja metn-

aðarfull markmið og hrinda verk-
efnum í framkvæmd. „Við eigum 
að nýta okkur þekk ingu og reynslu 
annarra þjóða og því býður Sam-
fylkingin í Reykja vík öllum sveitar-
félögum á svæðinu, fyrirtækjum og 
stuðn ings stofnunum að taka hönd-
um saman um vöxt atvinnulífsins á 
öllu höfuðborgarsvæðinu.“
 Jón Ágúst benti á að 
atvinnulaust ungt fólk væri auðlind 
sem þyrfti að virkja með mennt-
un. „Á næstu þremur árum þarf að 
fá um 3000 nýja starfsmenn með 
tækni menntun til starfa í tækni- 
og hug verkageirann, annars færist 
vöxt ur hans úr landi vegna skorts 
á mennt uðu vinnuafl i,“ sagði for-
stjóri Marorku.
 Gróa sagði höfuðborgarsvæð-
ið allt eiga gríðarlega vaxtarmögu-
leika í ferðaþjónustunni. Til að 
nýta þá til fulls þurfi  hins vegar að 

sameina betur kraftana.
 Hrafnhildur ræddi um það 
hvernig fj ármagnið sem sett er í 
kvik myndir skilar sér margfalt til 
baka í krónum talið, auk þeirrar 
aug lýsingar og landkynningar sem 
felst í íslenskum kvikmyndum.
 Halla benti á sterkt samband 
á milli gróskunnar í hönnun og 
þróunar miðborgarinnar og spurði 
hvernig umhorfs væri í miðborg-
inni ef íslensk hönnun hefði þar 
ekki sterkan sess.
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Birtingarmynd fá tæktar innar er 
sú að for eldrar margra þessara 
barna geta ekki leyft þeim að 
stunda þau áhuga mál sem hugur 
þeirra stendur til, þau eiga litla 
mögu leika á að stunda tónlistar-
nám eða íþróttir sem kalla á mikil 
útgjöld. 
 
Ódýrari frístundir fyrir börn 
og fj ölskyldur 

Það er stéttskipting meðal barna 
í Reykjavík. Frístundakortið með 
25.000 króna árlegu fram lagi 
skiptir þó miklu en dugir ekki til 
í mörgum tilfellum. Því vill Sam -
fylkingin bjóða upp á ódýrara frí-
stundastarf, í sam ráði við íþrótta-
félög og lista skóla. Við viljum líka 
breyta frístunda kortinu þannig 
að t.d.  afar og ömmur geti greitt 
inn á það eins og gjafakort vilji 
þau styrkja barnabörnin í upp -
byggi legu starfi , og einnig gætu 
börn foreldra frá tekjulágum 
heim il um fengið aukastyrk til frí-
stunda með hækkun á framlagi 
frístundakortsins. 

Einstæðir foreldrar og barnmarg ar fj öl skyldur búa 
margar hverj ar við fátækt. Á Íslandi falla 7.800 börn 
undir skilgreind lág  tekjumörk, 11.300 eiga atvinnu-
lausa foreldra og þar af búa 4.200 í Reykjavík. Af 
þeim tæp lega 5.000 einstaklingum sem fengu að-
stoð hjá Hjálparstarfi  kirkj unn ar á síðasta ári voru 
43% einstæðir foreldrar. Þessar tölur sýna okkur 
svart á hvítu að það er fátækt í Reykjavík.

Menningarfáni gegn 
menningar legri fátækt

Á Íslandi er löng og góð hefð fyrir 
listgreinakennslu í skólum. En 
aðgengi barna að listupplifunum á 
söfnum, hljóðfæranámi og kynn-
um við listafólk er afar ójafnt eft-
ir efnahag og búsetu. Því viljum 
við að skólar í Reykjavík keppi að 
því marki að reykvísk börn njóti 
menningar. Listnám þarf að vera 
í boði á skólatíma og í skólahús-
næði og fyrstu skref í listnámi má 
hugsa upp á nýtt svo fl eiri geti not-
ið þess. Við viljum líka að leik- og 
grunnskólar og frístundaheimili 
móti sér menningarstefnu og auki 
samstarf við listamenn og menn -
ingarstofnanir, sem auðgar skóla-
starf og líf barnanna okkar. Til að 
ýta undir þessa þróun leggjum við 
til að skólar stefni að „menningar-
fána“, samanber Grænfána í um-
hverfi smennt. 

Við megum aldrei sætta okkur 
við fj árhagslega fátækt  barna. Við 
eigum ekki að líða stórkostlega 
stéttskiptingu í aðgengi barna að 
listnámi. Þannig samfélag viljum 
við ekki.

ALMENNI-
LEGUR LEIGU-
MARKAÐUR ER 
VELFERÐAR-
MÁL

Sættum okkur aldrei 
við fá tækt í borginni

~  Björk situr á kvenlegasta 
stað borgarinnar, minnis-
varða Ólafar Nordal um 
kvenréttindakonuna Bríeti 
Bjarn héðins dóttur á horni 
Þingholtsstrætis og Amt-
manns stígs. 

EVA H.
BALDURSDÓTTIR
SKIPAR 9. SÆTI Á LISTA 
SAMFYLKINGARINNAR
Í REYKJAVÍK

Lífi ð er langhlaup og stærsti 
kostn aðar liður þessa langhlaups 
er húsnæði. Ungt fólk sem er að 
stofna fj ölskyldu, komið langt í 
námi eða nýskriðið á vinnu mark-
aðinn þarf annars vegar að geta 
fundið sér húsnæði og hins vegar 
að geta greitt af því. Hækk andi 
húsnæðiskostnaður vegna skuld-
bindinga í steinsteypu minnkar 
rækilega í buddunni hjá ungu fólki 
sem stendur frammi fyrir gríðar-
lega háum afb orgunum.
 Fjölmargar nýbyggingar voru 
reist ar í góðærinu, bönkunum 
var gefi nn laus taumur í lán  veit-
ing um og stjórnvöld byggðu á 
sér eignastefnu – þar sem eigna-
rétturinn var stefna í sjálfu sér. Og 
nú stöndum við frammi fyrir ein-
um mesta vanda í sögulegu sam-
hengi: húsnæðisvanda ungs fólks. 
En hvað getur Reykjavík gert?
 Reykjavík og nágranna sveitar -
félögin geta í sameiningu skapað 
skilyrði fyrir öfl ugan leigumarkað 
og búseturétt. Það gerum við með 
því að stuðla að vexti og viðgangi 
hús næðissamvinnufélaga og leigu- 
og búsetu samtaka í almannaþágu. 
Það gerum við líka með því að 
skoða hvort Félagsbústaðir verði 
hluti af stærra húsnæðissam-
vinnu- og búsetturéttarfélagi alls 
höfuð borgar svæðisins.
 Virkur leigumarkaður hefur 
aldrei verið í „tísku“ hér á landi. 
Það hefur því lengi vantað milli-
stigið fyrir ungt fólk sem hefur 
ekki efni á að kaupa sér húsnæði, 
eða vill ekki kaupa heldur frekar 
leigja. Traustur leigumarkaður er 
því mikið hags  muna  mál fyrir ungt 
fólk, sem og aðra. 
 Í raun gætu núverandi 
aðstæður falið í sér einstakt 
tækifæri til að taka stór skref í 
rétta átt. Hvar vetna blasir við 
tómt og ónotað húsnæði á meðan 
heil kynslóð ungs fólks er að fresta 
því að fl ytja úr foreldrahúsum. Í 
hverju hverfi , jafnt nýjum sem rót-
grónum, standa byggingar tóm ar. 
Frá fj öl mörgum sjónarhornum 
er hins vegar augljóst að tómt hús-
næði er tómt rugl! Nýting á ein-
hverjum hluta þessara ónotuðu 
fj árfestinga fyrir leiguíbúðir gæti 
því gert hvort tveggja, stuðlað að 
auknu lífi  og stöðugleika á fast-
eignamarkaði og búið til örugg an 
valkost í húsnæðismálum. Virk ur 
og mann úð legur leigumarkaður, 
með hlið sjón af þjóðfélagslegum 
raun veru leika og rauntekjum 
fólks, er vel ferðar mál allra íbúa 
borgar innar.

100 DAGA MEIRIHLUTINN 
• Skipaður var þverpólitískur stýrihópur borgarráðs sem 

fór ofan í saumana á REI- málinu. 
Samrunanum við GGE var rift. 

• Hugmyndum um einkavæðingu á 
grunnþjónustu var hafnað.

• Átak í starfsmannamálum 
til að bregðast við manneklu. 

• Framlög til sérkennslu voru stóraukin.

• Mannréttindaskrifstofa var stofnuð.

• Kolaportinu var bjargað.

VERIÐ ÖLL VELKOMIN 
Á kjördag, laugardaginn 29. maí, verður Samfylkingin 
í hátíðarskapi á Hótel Borg. Kosningakaffi ð er frá kl. 
13–16 en gleðin heldur áfram um kvöldið. 
Kosningavakan hefst kl. 21 og verða skemmtiatriði, 
diskó og æsispennandi kosningatölur í boði svo fátt 
eitt sé nefnt. Verið velkomin á Hótel Borg og eigið 
góðan kosningadag með okkur. 

Ef þörf er á keyrslu á kjörstað, þá endilega hafi ð 
samband í síma 6639774, 6639775 eða 6639776.
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Ó REYKJAVÍK!
Hallveig, félag Ungra 
jafn aðar  manna í Reykjavík 
tók sótt á dög un um og ól 
í kjölfarið blað. Af kvæmið 
hefur verið nefnt og heitir 
Ó Reykjavík! og er í þess-
um rituðu orðum í grimmri 
dreifi ngu um alla borg. 
Hallveig hefur haldið 
skemmtikvöld á Hemma 
og Valda á þriðjudags-
kvöldum undanfarnar 
vikur. Þar hafa uppistand-
ararnir úr Mið-Íslandi, Dóri 
DNA, Jói og Bergur Ebbi, 
Margrét Erla Maack og 
Þórdís Nadía komið fram.
Rósin í hnappagatið er 
heimasíðan hallveig.is

Það er afar mikilvægt að kjósa 
Björk í velferðarmálin nú þegar 

sveitarfélögin taka við félagslegri 
þjónustu við fatlaða. Þannig 

tryggjum við þekkingu og reynslu 
þeirra sem taka munu ákvarðanir. Gerður Aagot Árnadóttir heimilislæknir og foreldri fatlaðs ungmennis

Frístundastrætó er frábær 

hugmynd. Hann mundi 

einfalda hlutina fyrir 

börnin og minnka skutlið 

hjá foreldrunum.

Valgerður Eiríksdóttir,

kennari í Fellaskóla

Björk Vilhelmsdóttir skipar 3. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Reykjavík
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FJÖGURRA
ÁRA FARSI
AÐ BAKI

SIGRÚN ELSA
SMÁRADÓTTIR
SKIPAR 7. SÆTI Á LISTA 
SAMFYLKINGARINNAR
Í REYKJAVÍK

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson varð 
borgar stjóri eftir kosningar. 
 • Teknar voru upp nýjar úthlutun-

ar reglur lóða sem kyntu undir 
lóða sölu og þenslu í Reykjavík.

 • Bjórkælir var bannaður í ÁTVR í 
Austurstræti. 

 • Sjálfstæðisfl okkurinn talaði fyr-
ir fyrirtækjareknum leikskólum, 
Glitnis og Kaupþings.

 • Tillaga um hlutafélagavæðingu 
Orku veitunnar leit dagsins ljós. 

 • REI-málið sprengdi svo fyrsta 
meiri hluta kjörtímabilsins þeg-
ar borgar fulltrúar Sjálfstæðis-
fl okks    ins ákváðu að selja REI, 
með 20 ára einkaréttarsamningi. 
Þá naut GGE forkaupsréttar og 
Sjálf stæðis fl okkurinn hafði ný-
verið tekið við 30 milljóna risa-
styrkjum frá FL-group sem átti 
meirihluta í GGE.

F-listinn 
Sjálfstæðismenn nörruðu Ólaf F. 
Magnús  son til samstarfs og gerðu 
hann að borgarstjóra. Meiri hluta-
skipt in fóru fram við kröftug mót-
mæli borgarbúa. 
 • Verðmiðinn fyrir völdin voru 580 

milljónir til að kaupa húsin við 
Laugaveg 4 og 6.

Meirihluti Hönnu Birnu og Óskars
 • Strax voru gefnar stórkarlaleg-

ar yfi rlýsingar um að herða á 
fram kvæmdum og þar með auka 
skuldir OR sem hafa vaxið um 
400% á kjörtímabilinu.

 • Milljarður var settur í viðbótar-
greiðsl ur umfram samninga til 
verktaka. 

 • Orkuveita Reykjavíkur seldi hlut 
í HS Orku til skúff ufyrirtækisins 
Magma Sweden. Greiðslan var 
kúlulán til sjö ára með veði í bréf-
unum sjálfum. 

 • Dýrt húsnæði er leigt af einka-
aðilum á meðan húsnæði borgar-
innar stendur víða hálf tómt, 
meðal annars Ráðhús Reykja-
víkur.

 • Nú er rætt um að auglýsa eftir 
skipu lagseignum til að kaupa 
í mið bænum fyrir allt að 400 
milljónir, sem taka á að láni.

Síðasta kjörtímabil er ekki mæli-
kvarði sem við eigum að sætta 
okkur við. Borgarbúar eiga betra 
skilið. Nú er komið nóg af sér hags-
munagæslu og rugli. Nú er kominn 
tími á vönduð vinnubrögð, sam-
hug og jöfn tækifæri. Undir for-
ystu Samfylkingarinnar getum við 
unnið okkur út úr kreppunni með 
markvissum hætti. Farsinn verð ur 
að taka enda, boltinn er hjá kjós-
endum.
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Það er mannskemmandi að fara í pólitík. Þetta vita allir - fl estir hafa að 
minnsta kosti heyrt eða jafnvel sagt þennan frasa. Ég velti stundum fyrir 
mér hversu skaðlegur þessi frasi getur verið. Ég ætla að gefa mér að þeir 
sem fara út í stjórnmál vilji á einhvern hátt hafa áhrif á samfélag okkar: 
heilbrigðismál, menntamál, umhverfi smál, jafnréttismál eða félagslega 
kerfi ð eða hvað þau heita öll þessi kerfi  sem hafa orðið til á 20. öld og eru 
orðin svo stór hluti af lífi  okkar að við tökum ekki lengur eftir þeim. 

En þegar einhver sem ég þekki 
og treysti segist ætla að fara út í 
pólitík - á ég að segja við hann: 
Ekki fara - það er mannskemm-
andi að fara í pólitík? Vil ég að 
pólitík sé til eða vil ég eitthvað 
annað kerfi ? Hvaða kerfi  þá? Og 
ef ég segi góða fólkinu að bjóða 
sig ekki fram, hvaða fólk vil ég 
þá að stýri þessum mikil vægu 
málafl okkum?
 Ég geri mér ekki vonir um 
að næstu ár verði sérlega auðveld, 
það þýðir þó ekki endilega að 
hlutir þurfi  að vera leiðinlegir. 
Samtakamáttur fólks getur verið 
hlaðinn jákvæðri orku og rökræð-
ur geta skilað góðri niðurstöðu 
og svo eru oft alveg ágæt og upp-
byggileg orka í mótmælum eða 
reiði. En ég held að við komumst 
ekkert nema gott fólk sé tilbúið 
að leggja alla sína orku, tíma og 
hugsjón í þau verkefni sem fram-
undan eru. Ég held að það sé þörf 
á fólki sem hefur sýnt borgaralegt 

„Trúi ekki á instant byltingar“

hugrekki, hefur sýnt þrautseigju 
og fylgt hugsjónum sínum fast eft-
ir í orði og  á borði. Mér fi nnst að 
þegar slíkt fólk býður sig fram - þá 
eigum við að taka á móti því.
 Á lista Samfylkingarinnar 
eru tveir frambjóðendur sem ég vil 
gjarnan að nái kjöri núna á laugar-
dag. Bjarni Karlsson hefur í starfi  
sínu sem sóknarprestur öðlast 
gríðarlega þekkingu og skilning á 
fl estum málafl okkum sem snerta 
nánast allt sem kalla má „lífi ð“ - 
frá vöggu til grafar. Hann hefur 
innsýn í málefni barna, unglinga, 
aldraðra og fatlaðra. Hann hefur 
reynslu af því að vinna með fólki 
á öllum aldri og af öllum stigum 
þjóðfélagsins og hann hefur tek-
ið þátt í lífi  fólks í gleði og sorg. 
Hann hefur aldrei sótt í „þæg-
indin“, hann hefur unnið á virkan 
hátt gegn kynþáttafordómum og 
talað fyrir skilningi milli trúar-
hópa. Hann hefur einnig beitt sér 
á virkan og opinberan hátt í þágu 
samkynhneigðra og viðurkenn-
ingu þeirra innan þjóðkirkjunnar. 
Hann er óhræddur við að takast á 
við erfi ð og krefj andi viðfangsefni 
og hann fylgir þeim eftir af ástríðu 
og heilindum. Ég held að það sé  

mikil þörf á slíkum manni í borg-
arstjórn einmitt núna.
 Hjálmar Sveinsson þorði að 
vera leiðinlegur á tímum þegar 
ekki mátti vera leiðinlegur eða 
gagnrýninn á Ís-
landi og það var 
margoft reynt að 
þjarma að stöðu 
hans í útvarpinu á 
sínum tíma. Á síð-
ustu árum hefur 
hann vakið athygli 
fyrir óvenju djúpa og 
vandaða greiningu 
á þeim skipulags-
vanda sem blasir við 
á höfuðborgarsvæð-
inu og verið einn af fáum sem hefur 
viljað hrófl a við smákóngaveldinu 
sem er smám saman að eyðileggja 
höfuðborgarsvæðið með van-
hugsuðum og illa skipulögðum 
framkvæmdum. Það þarf að laga 
mikið til í innviðum borgarinnar, 
ég held að við þurfum menn með 
sterka sýn til að stuðla að breyt-
ingum, svo að borgin þróist í rétta 
átt þegar næsta byggingarskeið 
hefst. Ég held að það þurfi  menn 
sem hafa hugsað mikið og lengi 
um skipulagsmál og ég held að það 

þurfi  mikla þekkingu og brenn-
andi áhuga til að einhver breyt-
ing verði á. Þess vegna vil ég mjög 
gjarnan sjá Hjálmar Sveinsson 
komast að í borgarstjórn. Hjálm-
ar hefur auk þess mikla þekkingu 
á hálendi Íslands og orkumálum 
á Íslandi, hann hefur skrifað og 
fj allað um myndlist og tónlist og 
skrifað um borgarskáldin sem 
hafa sett mark sitt á borgina og 
borgarlífi ð á síðustu árum og 
áratugum. Ég er alveg sannfærð-
ur um að kraftar hans og reynsla 
muni gagnast Reykvíkingum vel.
 Ég trúi ekki á neinar instant 
byltingar. Ég vona að samfélagið 

lagist smám 
saman með því 
að stjórnmálin 
laði til sín gott 
og reynslumikið 
fólk sem hefur 
einhverja sýn og 
vill láta gott af sér 
leiða. Ég held að 
fólk haldi áfram 
að vera fólk með 
öllum sínum kost-
um og göllum. 

Stjórnmál eru ekki mannskemm-
andi, við eigum að hvetja fólk til 
að taka þátt í stjórnmálum og hafa 
áhrif á mótun samfélagsins. Það 
er eina byltingin sem mér dettur í 
hug í augnablikinu. 
 Það vantar gott fólk í alla 
fl okka, sem kjósandi hefur mér 
sjaldan fundist jafn mikil þekking 
og reynsla standa mér til boða og 
fi nna má í framboði þeirra Bjarna 
og Hjálmars, að öllum öðrum 
ólöstuðum auðvitað.

Andri Snær Magnason
skrifar

„Ég held að það sé þörf 
á fólki sem hefur sýnt 
borgaralegt hug rekki, 
hefur sýnt þrautseigju 
og fylgt hugsjónum 
sínum fast eftir í orði 
og á borði.“ 

Ættu hverfi n í borginni að eiga 
hvert sitt merki? Grafíski hönn-
uðurinn Bobby Breiðholt hannaði 
merki fyrir átta hverfi . „Það er ekki 
bara á landsbyggðinni sem fólk er 
stolt af umhverfi  sínu“, segir Bobby. 
Þessi merki mætti nota á ýmsan 
hátt til að gefa borgarlífi nu lit. 
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24 góðar ástæður til að 
kjósa Samfylkinguna

Foreldrar barna með sérþarfi r 
eiga allir frekar svipaða sögu. Við 
höfum öll þurft að hafa töluvert 
fyrir því að börnin okkar fái að 
ganga í sína hverfi sskóla. Við þurf-
um að halda fundi með stjórnend-
um, oftar en ekki að okkar frum-
kvæði, til að greina frá þörfum 
barnanna okkar. Við þurfum sum 
að auglýsa sjálf eftir starfsfólki 
til að annast börnin okkar. Við 
höfum mætt fordómum og van-
þekkingu um fötlun barnanna 
okkar innan skólakerfi sins. Og 
ofan á allt búum við við stöðugar 
áhyggjur af því að þjónusta við 
börnin okkar kunni að skerðast. 
En sú þjónusta gerir börnunum 
okkar einmitt kleift að njóta sama 
réttar og önnur börn.

Jöfn tækifæri
Og hver er sá réttur? Jú, rétturinn 
til að ganga í skólann sinn. Við 
erum ekki að fara fram á neitt 
annað. Öll börn eiga að njóta sama 
réttar til menntunar samkvæmt 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna. Eins og ég lít á þetta sem 
kjósandi þá er „óhjákvæmilegur 
niðurskurður“ í velferðarmálum 
og málefnum fatlaðra nokkuð 
sem á ekki að vera í boði. Það er 
jafn nauðsynlegt fyrir barn með 
sérþarfi r að fá aðstoð og að eiga 
daglega samskipti við börn með 
venjulegar þarfi r. Stuðningur við 
börnin okkar snýst auðvitað um 
grundvallarréttindi fyrir börn-
in sjálf en stuðningur við þau er 
til hagsbóta fyrir allt samfélagið. 
Fái þessi börn sömu tækifæri til 
að blómstra geta þau skapað jafn 
mikil verðmæti fyrir samfélagið 
og aðrir. 

Efst í huga
Mér fi nnst erfi tt að hugsa til allra 
þeirra foreldra sem nú búa við 
stöðugar áhyggjur af niðurskurði. 
Vegna þess að við elskum börn-
in okkar sjáum við verðmætin 
sem búa í þeim og gerum allt sem 
við getum til að hlúa að þessum 
verðmætum og gæta réttar þeirra. 
Og hjá mér, móður barns með 
sérþarfi r, verður þetta 
málefni efst í huga 
þegar ég kýs 29. 
maí næstkomandi.

VERÐMÆTIN 
MÍN

LÁRA BJÖRG 
BJÖRNSDÓTTIR 
PISTLAHÖFUNDUR 
HEFUR
LOKAORÐIÐ

Vinnustöð XS Reykjavík
Hafnarstræti 20, 2. hæð
Sími 517 0980

Samfylkingin er eini fl okkurinn 
með raunhæfa áætlun um aukna 
atvinnu í borginni.

Það þarf betri 
forgangsröðun – ekki 
230 milljónir í golfvöll 
akkúrat núna.

Það þarf að minnka 
kostnað fj ölskyldna 
við frístundastarf 
barna.  

Frjálshyggja er 
gamaldags og 
afskiptaleysi skilar 
engum árangri.

Af því Sjálfstæðisfólk vill 
ekki segja hverjir styrktu það.

Dagur
yrði frábær 
borgarstjóri.

Því aðgerðaáætlunin Unga 
Reykjavík verður að komast til 
framkvæmda strax til að bæta 
þjónustuna við börnin.
Sjá á xs.is/ungareykjavik

Hundrað daga meiri-
hlutinn stöðvaði sölu 
Sjálfstæðis fl okksins 
á þekkingarhluta 
Orkuveitunnar til 
útrásarvíkinganna.

Það er kominn tími á 
samvinnu sveitarfélaga 
í stað samkeppni.

Samfylkingin býður fram fl otta 
blöndu af reyndu fólki og nýjum 
frambjóðendum.

Það þarf að auka vægi samvinnu, 
siðfræði og skapandi greina á 
öllum skólastigum.

Það þarf að gera 
leiguhúsnæði að 
öruggum valkosti.

Samfylkingin sættir sig ekki við 
það að biðraðirnar eftir matar-
aðstoð hjálparsamtaka lengist 
með hverri viku.

Það verður að hindra 
að stéttskipting festi 
rætur í borginni.

Það væri mikill 
fengur að Hjálmari 

Sveinssyni fyrir 
skipulagsmál 
Reykjavíkur.

Samstilltur vaxtarsamningur að 
frumkvæði Reykjavíkurborgar 
skapar fl eiri störf.
Sjá á xs.is/atvinna

Reykvíkingar 
eru búnir að fá 
nóg af þessu.

Bjarni Karlsson.               

Björk er óþreytandi 
baráttukona fyrir
                        velferðinni.

Aukinn stuðningur 
borgarinnar við 
nýsköpun skapar 
fl eiri störf og fyllir 
tómt húsnæði af lífi .

Oddný hefur 
sannað sig sem 
kraft mikil 
umbótakona í 
skólamálum.

Samfylkingin vill beita sömu 
aðferðum og gert var í Árósum. 
Þar er nú minnsta atvinnuleysið 
í Danmörku, aðeins 3,6%.

Tvöföldun 
viðhalds skapar 
fl eiri störf.

Framkvæmdir í þágu aldraðra, 
barna og fatlaðra eða aðra innviði 
borgarinnar skapa störf.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Mazda 3 T Plus S/D, 05/2005 Ekinn 
68þús. Ssk, Verð 1.660.000.- Möguleiki 
á allt að 90% láni.

VW Passat 2.0 Comfortline, 09/2004 
Ekinn 75þús. Ssk, Verð 1.520.000.- 
Möguleiki á allt að 90% láni.

Toyota Yaris Terra VVTi, 06/2005 Ekinn 
96þús. Bsk, Ásett Verð 1.090.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.BENZ SPRINTER 313 CDI Árgerð 2005. 
Ekinn 43 þ.km Verð kr. 3.490.000.

VW GOLF COMFORTLINE 8V Árgerð 
2003. Ekinn 98 þ.km Verð kr. 980.000

FORD FOCUS C-MAX Árgerð 2007. 
Ekinn 65 þ.km Verð kr. 2.390.000.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SUPERCHARGED Árgerð 2006. Ekinn 
35 þ.km Verð kr. 6.490.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

HYMER ERIBA NOVA SL 545. Árg. 2008 
Hlaðið búnaði skoðar skifti lán 2500 
Verð 4.690 er á staðnum Rnr.151761.

FLEETWOOD AMERICANA BAYSIDE. 
Árg. 2007, Mjög snyrtilegt í alla staði , 
Sólarsella og Fortjald fylgja. Upptjaldað 
og til sýnis á staðnum Verð 2.300.000. 
Rnr.151770.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Til sölu Ford Transit 2,5 1997 e. 136 
þús. Km. Markísa, sólarsella, hjólagrind. 
Skipt um tímareim í 114 þús. Km. 
Eyðsla c.a 12 L/100. Flottur og vel með 
farinn bíll. Verð 4.490þús og góður 
staðgreiðsluafsláttur. Vantar allar teg-
undir ferðavagna á skrá, mikil eftirspurn 
og góð sala. Uppl. Í s: 445-3367.

Ferðavagnamarkaður.is
Sími: 445 3367

http://www.ferdavagnamark-
adur.is

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. Búið 
að setja í þær racing kveijku CDI. Til í 
svörtu og beinhvítu. Verð nú 278 þús., 
áður 298 þús.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta 

á staðnum

DODGE GRAND CARAVAN SE. 
Árgerð 2005, ekinn aðeins 51 þ.mí-
lur, Sjálfskiptur. Verð 1.790.000. er á 
staðnum

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

TEC TRB 410. 4/2008, sólarsella. Allt að 
70% fjármögnun Tilboðsverð 1.990.000 
Rnr.129857.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Porsche Cayenne, árg2006, ek. 43þús.
km, sjálfsk, 250hö, leður, loftpúðafj, 
2 felgugangar, BOSE hljómkerfi, 
Stórglæsilegur umboðsbíll sem lítur 
út sem nýr, Ásett verð 5990þús.kr, er 
á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Bíla Vagn 30 feta árg 2007 9 leingd 
2,50 breid Verð 3 miljónir tek bíl upp í 
Sími 893 6321.

VW polo ‚97 1,4cc. EK. 130km, ssk. S. 
616 2597.

Yaris 99 árg. Ek.120þús. 1.0 vél.raf.í rúð.
cd 4 dyra álf.beinskiptur. Góður bíll. 
fæst á 390 þús. s.8477663 upplýs. fyrir 
hádegi og eftir kl.18

VW Golf 4x4 2,0L Station nýskr. ‚01 
Ek.107þ.Sifurgrár,nýleg tímareim, 
nýsk.‘11, Uppl í síma 772 0000.

Glæsilegur VW Touareg Premium V8. 
Ek 82 þ. Árg. 05‘. Verð. 3.5 m. Leðurkl. 
Með öllum hugsanlegum aukab. S. 
691 7828.
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BMW 320 diesel (E90) árg‘05, ke.121þ. 
Svartur, sparneytinn,bsk,6g, spól-
vörn,stöðuleikakerfi,loftkæling,163hö. 
V. 3.9m. Tilboð 3.190m. S. 820 4358

Sparibaukur til sölu! Skoda Oct. station 
disel 2003 Sjálfsk. þjónustub. Ekinn 
205 þ km. Ný tímareim verð 1 m. uppl. 
í síma 896 8809.

Renault Trafic 2007, langur, 6 sæti, 
ekinn 30 þús. TILBOÐ 1.580 þús. S. 
856 3050.

TILBOÐ 790 ÞÚS!!!
PEUGEOT 206 1,4 árg. 2005 ek. 83þ. 
Nýskoðaður. Listaverð 1.130.000. S. 
856 3050.

 0-250 þús.

Ódýr Bill
Nissan Almera árg. 98. 5.g. 1400. Ek. 
145þús. Skoðaður 2011. Ný kúpling. 
Gott stgr.verð. S. 891 9847.

 250-499 þús.

!!!! ódýr sparibíll !!!
Nissan almera árg ‚98, ekinn aðeins 
133þús km, 5 dyra, beinskiptur, fínn 
bíll sem eyðir litlu, ásett verð 390þús, 
Tilboðsverð aðeins 270þús stgr, s:659 
9696.

 Bílar óskast

Vantar ódýran
Vantar ódýrann bíl. Má þarfnast lag-
færingar. Skoða allt. Allar tegundir, allar 
árgerðir. S. 857 9326.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

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

 Jeppar

Til leigu smágrafa. Tilvalin í garðvinn-
una, pallasmíði og fleira. Upplýsingar : 
6998370 og 8220428.

 Sendibílar

!!! Toyota Hiace !!!
Toyota Hiace 2.7 bensin, árg 2003, 
ekinn aðeins 108þús, beinskiptur, aft-
urhjóladrifin, stuttur, samlitaður, cd, 
flottur bíll, verð 1.390.-, Tilboðsverð 
aðeins 1.190.-. uppl í s:659-9696.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Suzuki 1500 Intruter árg 2000 til sölu.
Mikið af aukahl. Glæsilegt hjól. Ásett 
verð 970.000 Engin skipti uppl: 847 
7464.

Yamaha XT660R 2007. Hjólið er í mjög 
góðu ástandi og á góðum dekkjum. 
Töskugrind og tvær hliðartöskur fylgja. 
Gríptu tækifærið. Verð 1.190.000,- 
Upplýsingar í síma 821 6386.

BMW F650 GS Twin 2008. Gott ástand 
og góð dekk. Töskugrind, hliðartösk-
ur, hiti í handföngum og stór fram-
rúða. Það toppar ekkert BMW. Verð 
1.700.000,- Upplýsingar í síma 821 
6386.

 Fjórhjól

Gott úrval af góðum og vönduðum 
töskum á fjórhjól HAGKAUP GARÐABÆ 
SÍMI 563 5412

 Kerrur

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

 Hjólhýsi

Nú fara allir í frí innanlands í sumar ! 
Til leigu hjólhýsi með sólarsellu og for-
tjöldum. Athugið sum stéttarfélög veita 
styrk til leigunnar t.d VR. og Kí. Pantið 
tímanlega fyrir ættarmótin. ferdavagna-
markadur.is Uppl. s. 445 3367

Hymer Nova S 545 2007 til sölu.Euro 
mower ,markisa,fortjald,sella ofl.Verð 
5.1 m Uppl.8971458

Hymer 560 Living, árg. 2006 Markísa, 
stærri geymir, sólars o.fl. Uppl. 844 
4553.

 Fellihýsi

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

Coleman Bayside árg. ‚98. 12 Feta með 
útdraganl. borðkrók, heitt og kalt vatn, 
sturta,ískápur,hljómtæki, 2 gaskútar 
,markisa Nýsk. og fl.V.830þ. Uppl. S. 
820 7586.

Óska eftir að kaupa fortjald á A-liner 
Expedition ‚05. S. 898 1180.

Rockwood Premier árg. 2008 til sölu. 
Geymslukassi og pláss fyrir tvo gas-
kúta. Sólarsella, miðstöð, ísskápur, hiti í 
dýnum og fortjald. Lítið notað. Verð kr. 
1.950 þús. Uppl. í síma 894 9001.

Fellihýsi árg‘07, Rocwood premier 1904. 
Sólasella, miðstöð,útvarp,springdýnur 
m.hita og fortjald.V. 1800þ. Uppl. í eftir 
kl 17:30 í S. 895 812.

 Tjaldvagnar

Fortjald óskast
Fortjald óskast á CombiCamp Family. 
Frá árg. 90-00‘. S. 863 0149.

 Bátar

Harðbotna gúmmíbátur Narwhal sv 
400, árg. 2007, 4m langur. Einnig 
Zodijak gúmmíbátur, 4m langur. 2000 
- 2001 árg. Verð fyrir báða bátana 1700 
þús. Upp. í s. 848 2165.

Viðgerðaþjónusta, sport og bátavörur. 
Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020 www.
gummibatar.is

 Flug

Tveggja manna fisflugvél til sölu. Vélin 
er í góðu ásigkomulagi. Fyrirspurnir 
sent á hans@internet.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

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

 Varahlutir

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

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

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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

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

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

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

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - enginn bið-

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Sérhæfðir í trjáfellingum. 
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

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

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

Þjónusta
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Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

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

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

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

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

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

 Málarar

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

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

Óskum eftir tilboði í efni og vinnu. 
Það þarf að mála, Sílanbera og gera 
við í 8 íbúða húsi í Fellahvarfi 10- 16. 
Tilboðsfrestur rennur út 1 júní. Verkið 
þarf helst að framkvæma í júní. Áskiljum 
okkur að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum. Nánari upplýsingar veitir 
Aðalsteinn í síma 660 2868.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

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

 Önnur þjónusta

Sumarhúsa og garðeig-
endur!

Getum bætt við okkur jarðvegsvinnu 
- útvegum mold, sand ofl. Höfum öll 
tæki. Uppl. í s. 893 4495.

Allt fyrir Eurovision-partýið. Fleytifull 
búð af flottum vörum, búningum, 
blöðrum, litaþemum, o.fl. Partýbúðin, 
Faxafeni. Opið virka daga 11-18, lau 11-
17 og sun 12-16.

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

 Spádómar

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

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg. STANDUR 
ehf. 842-2535.

Skrifstofuhúsgögn til 
sölu

Til sölu kinnarps skrifborð og 
skúffuskápar. 2 nýleg fundar-

borð annarsvegar f. allt að 12m. 
og hinsvegar f. allt að 8m, góðir 

fundarstólar m. leðuráklæði 
fylgja. Á sama stað er til leigu 

120fm skrifstofuhúsnæði á 
Torfunni RVK og til greina 

kemur að fella greiðslu f. hús-
gögn inn í leiguverðið.

Áhugasamir hafi samband í 
s. 772 7997.

Skrifstofubúnaður til 
sölu. Selst ódýrt.

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og stilli-
flautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/
pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggð-
ur tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, 
auka strengjasett og e Media kennslu-
forrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar 
frá kr. 33.900.- Þjóðlagagítar frá 
17.900.- Þjóðalagagítar með poka. 
ól. stilliflautu. emedia kennsludisk á 
kr. 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

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

NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

 Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið - 
fjarnám

Smáskipanámskeið frá 7.6. -14.8. 
Skráning á www.tskoli.is eða í s. 514 
9000. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

Til sölu hænsnahús m/ 10 2 mán. land-
námshænu ungum. S. 894 3905.

3 litlir svartir 9 vikna kettlingar fást gef-
ins á góð heimili, eru kassavanir. Uppl. 
í s. 847 1057.

Tvær Chihuahua tíkur til sölu. Uppl. í s. 
5886264/8946264.
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir ferðamenn

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

 Fyrir veiðimenn

SILUNGA- OG LAXAMAÐKAR til sölu 
að Holtsgötu 5 í Vesturbæ. S. 857 1389 
og 551 5839.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is

Upplýsingar í síma 7727553

75 fm íbúð í Selás 110 Árbæ til leigu 
fram á haust. Verð 100 þús. raf, hiti og 
internet innifalið. laus strax. 659 7812.

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 4ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Gott verð og traust þjón-
usta. Nánari upplýsingar á www.leigui-
budir.is

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

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

2ja herb. íbúð til leigu í Gbr. Reyklaus 
kvk einstaklingur. Uppl. í s. 869 6414 
& 892 8825.

Falleg 2ja herb. íbúð í 105 í einn 
mánuð (29. júní til 27. júlí) með ÖLLU: 
Húsgögn, Stöð 2, ljósleiðari og gullfisk-
ur! Gott verð. 823 4623 (Erlingur)

2 herb. íbúð í 108 Vogahv. fyrir reglus., 
reykl. og barnlaust par eða einstakl. 
Eldri en 26 ára. Uppl. í s. 898 7868 
milli kl. 13-16.

Hellisgata Hafnarf. hús til leigu frá 1. 
júní 139þús á mán pallmarkan@hot-
mail.com 004797966571

Herbergi í 105
Til leigu lítið herb. með sameig. eldh. 
þvottav. og baðh. Uppl. í s. 777 5571. 
eftir kl. 12.

Risíbúð - 101 Grjótaþorp
Notaleg, gamaldags, 2herb. risíbúð til 
leigu fyrir reglus., reykl. og barnlaust 
par eða einstakl. 80 þ. á mán. Uppl. í 
s. 864 0000.

3 herb. íbúð til leigu. 12 mán eða leng-
ur. Uppl. í s. 662 8261.

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

 Húsnæði óskast

Kona um miðfertugt með 2 yndis-
lega ketti óskar eftir 2-3 herb. íbúð til 
langtímaleigu á sv. 101-107. Uppl í S. 
845 9245

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði á 
Torfunni til leigu.

Til leigu 120fm skrifstofuhús-
næði á Torfunni RVK. Til greina 

kemur að leigja húsnæði m. 
húsgögnum, skrifborðum, fund-

arborðum og fundarstólum.
Áhugasamir hafi samband í s. 

772 7997.

Skrifstofuherbergi til leigu á 
Ártúnshöfða. Sími 699 5112.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt 
og skemmtilegt fólk til úthringinga! 
Hringdu núna í síma 550 3610 kol@
kol.is

Förðunar, nagla og snyrtifræðingar ósk-
ast i áhugavert samstarf. Uppl. S. 693 
2272, 773 2100.

The Purple Rabbit vill kaupa djörf 
myndbönd íslenzkra kvenna. Nánari 
upplýsingar á PurpleRabbit.is.

Leitum að starfskrafti til að hafa umsjón 
með lítilli fiskvinnslu sem einnig fram-
leiðir fiskrétti. Leitað er að ábyrgum, 
skipulögðum aðila með reynslu sem 
matreiðslumaður og/eða í fiskvinnslu. 
Sendið umsóknir til helgi@esca.is

Sveitasæla!
Viltu komast út fyrir borgina? Einstæður 
faðir með 2 börn óskar eftir heimilis-
hjálp í sveit. Starfið felur í sér barna-
pössun og létt heimilisverk. Uppl. í s. 
865 5613.

Hefur þú brennandi 
áhuga á snyrtivörum
 og vilt kynnast AVON 

tækifærinu ?
Avon leitar að öflugum sölufulltrúum 
um allt land. Hafðu samband í síma 
5772150 eða ths@avon.is

 Atvinna óskast

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

30 ára karlmaður óskar eftir vinnu. 
Stundvís, reglusamur, duglegur. Uppl. 
í S. 823 4522.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Glæný eldheit upptaka
Hún er ljóshærð, grannvaxin og græn-
eyg og í þessari afar innilegu upptöku 
fylgist þú með henni klifra hærra og 
hærra og ná síðan hreint ótrúlegum 
endasprett. Ofboðslega innileg upp-
taka! Sími 905-2002 (símatorg) og 535-
9930 (kreditkort), upptökunr. 8144.

Tilkynningar

Tilkynningar

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Gunnar Álfar Jónsson
Grænumörk 2, Selfossi,

andaðist á Ljósheimum 22. maí.

Unnur Einarsdóttir
Einar Gunnarsson Kristín Álfheiður Fjeldsted
Jón S. Gunnarsson Elínborg Högnadóttir
Gunnar Páll Gunnarsson Steinunn H. Sigurðardóttir
Ingunn Gunnarsdóttir Ari Björn Thorarensen
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu samúð og hlýhug við andlát og 
útför okkar ástkærs 

Gunnars Valdimarssonar 
Winnipeg, Kanada.

Lorna Jakobson
Kári Gunnarsson
Benedikt Gunnarsson
Brynhildur Daisy Eggertsdóttir 
Stefán Örn Valdimarsson Guðlaug Ósk Gísladóttir

Ástkær eiginmaður minn,

Þórhallur Halldórsson
lést á heimili sínu á hvítasunnudag 23. maí. Útförin 
verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda

Erla Durr

Ástkær faðir, fósturfaðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Þorsteinn Hansson 
frá Ólafsvík

andaðist á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í 
Reykjavík laugardaginn 22. maí. Útförin fer fram frá 
Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 29. maí kl. 13.00.

Bjarni B. Þorsteinsson  Birna Árnadóttir
Sigurður Þorsteinsson   Margrét Gísladóttir
Ester Gunnarsdóttir    Gunnar Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Vilhelmínu S. Jónsdóttur
Arnarhrauni 5, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu 
Hafnarfirði fyrir frábæra umönnun og stuðning. 

Þórarinn Smári Steingrímsson  Elínbjörg Stefánsdóttir
Jónína Steiney Steingrímsdóttir Helgi Ívarsson
Anna Pálsdóttir  Ólafur Ingi Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og dóttir,

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

sem lést á líknardeild Landspítalans þann 14. maí verð-
ur jarðsungin frá Digraneskirkju miðvikudaginn 26. 
maí kl. 13.00.

Þorsteinn Berg
Þröstur Berg
Sverrir Ágúst Berg                    Eva Gunnlaugsdóttir
Gunnlaugur Berg Sverrisson  
Heiðrún Berg Sverrisdóttir 
Álfheiður Ármannsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir 
og afi, 

Einar B. Kvaran 
kaupmaður, Skipholti 15, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans 23. maí. Útförin 
fer fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn 1. júní 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Bertha G. Kvaran, Ragna Elíza Kvaran, Thelma Kristín 
Kvaran, tengdasynir og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, amma, 
stjúpmóðir, dóttir, systir, mágkona og 
frænka,

Hulda Guðbjörnsdóttir
hjúkrunarfræðingur,

lést á Landspítala við Hringbraut 16. maí s.l. Útförin 
fer fram frá Grafarvogskirkju í dag, miðvikudaginn 26. 
maí  kl 13.00.

Sigurður Guðmundsson
Hrafn Tryggvason
Steingrímur Brynleifsson 
Hrafnhildur Lára Hrafnsdóttir
Málfríður, Þórdís og Birna Sigurðardætur, makar og börn
Hrafnhildur Helgadóttir
Björn Guðbjörnsson Kolbrún Albertsdóttir
Hrafnhildur Soffía Guðbjörnsdóttir  Kristján Kárason
Jóhanna Guðbjörnsdóttir Skúli Guðmundsson
Sveinbjörn Dagnýjarson Þorgerður Sigurðardóttir
og fjölskyldur

Útför bróður míns og frænda okkar, 

Hallgríms Guðjónssonar, 
Dysjum, Garðabæ, 

fer fram frá Garðakirkju fimmtudaginn 27. maí 
kl. 13.00. 

Sesselja Guðmundsdóttir 
Elísabet Eygló Jónsdóttir 
Jóna Gréta Jónsdóttir 
Dagbjört Erla Kjartansdóttir 

Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda-
föður, afa og langafa,

Victor Hans 
Halldórssonar
bifreiðastjóra, Fellsmúla 16, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítalans Landakoti fyrir einstaka alúð og umönn-
un í veikindum hans.

Jóhanna Guðjónsdóttir
Vigdís Victorsdóttir   Sigurður Þorvarðarson
Lilja Dóra Victorsdóttir Halldór V. Frímannsson
Bergþóra Victorsdóttir Ævar Sch. Valgeirsson
Guðjón Þór Victorsson  Aðalbjörg Benediktsdóttir
 barnabörn og langafabörn

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Sigvaldi Ingimundarson 
íþróttakennari, Lækjasmára 2 í 
Kópavogi, 

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju fimmtudaginn 
27. maí og hefst athöfnin kl. 15. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Sjálfsbjargarheimilið Kt. 500573-0159 
banki 1175-15-20069.

Sigurrós Gunnarsdóttir
Ingibjörg Sigvaldadóttir
Helga Ingibjörg Sigvaldadóttir Lexi Leban
Þóra Kristín Sigvaldadóttir Garðar Hallur Sigurðsson
Jón Ingi Sigvaldason Valborg Sigrún Jónsdóttir
Gunnar Sigvaldason Katrín Jakobsdóttir
og barnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Jónatansdóttir 
Fjóluhvammi 3, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala  föstudaginn 21. maí.  Jarðarförin 
fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 28. maí kl. 
15.00.

Anna Edda Gísladóttir   Birgir Steinþórsson
Konráð Breiðfjörð Pálmason   Marín Sigurgeirsdóttir
Margrét Stefanía Gísladóttir
Þórdís Lilja Gísladóttir   Þráinn Hafsteinsson
barnabörn  og barnabarnabörn

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

Valdimar Helgason
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,

áður til heimilis að Rauðalæk 23, Reykjavík, síðar að 
Gullsmára 9, Kópavogi, sem lést laugardaginn 15. maí, 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 28. 
maí, kl. 11.00.

Elín Ó. Finnbogadóttir
Helgi Valdimarsson                   Jóna Ólafsdóttir
Sigríður G. Valdimarsdóttir        Óttar Ólafsson
Aðalheiður Valdimarsdóttir        Sveinn Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Ingunn Ásgeirsdóttir
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
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ááá! Jesús! Góðan dag-
inn! Njóttu 

hans!

Ég bý með 
snarvitlausri 

konu sem talar 
tungum!

Hlýtur 
að 

vera!

Hefurðu tekið 
eftir því að fólk 

er alltaf að segja 
að þessi ár séu 

bestu ár lífs 
þeirra?

Hefur þú tekið eftir 
því að það er aldrei 

fólk sem þarf að 
bera 25 kílóa bak-
poka fulla af skóla-
bókum í rigningu 
sem segir þetta?

Hvað er að þessu? Gúmmíhand-
föngin eru laus, 
keðjuhlífin datt 
af og dekkin eru 
orðin alveg slétt.

Hmmm. 
Það er rétt.

Ef það er mögu-
legt má gjarnan 
kvikna í því alltaf 
þegar ég klessi á.

Hvaða 

 snillingur sagði 
að penninn 

væri máttugri 
en sverðið?!

Mér sýnist að við 
þurfum að finna 

öruggara hjól 
handa þér.

Pabbi, 
ég verð 
að fá 
nýtt 
hjól.

verður haldinn þriðjudaginn 1. júní í félagsheimili Fáks og hefst 
fundurinn kl. 20:00
Dagskrá:
1. Kosning meðstjórnanda í stjórn 

Stjórn Hestamannafélagsins Fáks

Framhaldsaðalfundur 
Hestamannafélagsins 
Fáks

Dagskrá fundarins er:
Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi
samtakanna á liðnu starfsári.
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga
til umræðu og samþykktar.
Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær.
Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda
og varaendurskoðenda.
Tekin ákvörðun um félagsgjöld.
Önnur mál.

Aðalfundur SÁÁ
verður haldinn miðvikudaginn
30. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.
verður haldinn miðvikudaginn 
2. júní kl. 17 í Von, Efstaleiti 7.
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„Mér þykir vænt um Reykjavík. 

Reykjavík á að vera borg þar sem lífsgæði 

eru á heimsmælikvarða. Þess vegna býð 

ég mig fram – við þurfum breytingar.“

Líf Magneudóttir
3. sæti á framboðslista 
VG í Reykjavík

Það væri ósanngjarnt að segja að mann-
skepnan sé heimsk. Hins vegar er 

hægt að bera á borð fyrir hana næst-
um hvaða vitleysu sem er og láta hana 
tyggja á henni um ókomna tíð. Í mörg-
um tilfellum er eflaust tímaskorti frekar 
en heimsku um að kenna. Erillinn gerir 
mörgum erfitt fyrir að velta því fyrir sér 

hverju þeir eru að stinga upp í sig 
eða japla á.

ÉG var fyrir skemmstu í þorpinu 
Garrucha á suð-austurströnd Spán-
ar. Hvernig sem á því stendur þá 
er rækjan sem kennd er við þetta 
þorp fræg um gjörvallan Spán og 
þykir hið mesta góðgæti. Þeir sem 
hafa tíma til að velta þessu fyrir 
sér spyrja sig hvers vegna rækjan 

sem landað er í þessu þorpi 
sé svona miklu betri en sú 
sem landað er annars stað-

ar. Rækjan er jú ekki tínd 
upp úr fjörunni. Þeir 

sem gefa sér enn meiri 
tíma komast að því 

að megnið af þess-
ari svokölluðu 
Garrucha-rækju 
hefur ekkert með 
þetta litla þorp að 

gera. 

ÞETTA skiptir kannski ekki miklu máli. 
Ég er ekki vanur að spyrja hvaðan kræs-
ingarnar koma áður en ég kokgleypi við 
þeim. Hefur mér heldur aldrei orðið meint 
af þó logið sé til um upprunann. Þær 
mættu þess vegna koma úr Reykjavíkur-
tjörn svo lengi sem bragðið svíkur ekki og 
engin óþægileg eftirköst fylgja.

EN nú standa kosningar fyrir dyrum 
og frambjóðendur hrista allar mögu-
lega kræsingar fram úr erminni og bera 
á borð kjósenda. Þá ríður á að allir séu 
varir um sig. Best er að gefa sér góðan 
tíma og jafnvel hugsa málið, sé því við 
komið.

MÉR var kennt, eins og fleiri Vestfirð-
ingum, að vera ekki matvandur. Hinsveg-
ar væri það heillaráð að spyrja nokkurra 
spurninga áður en gleypt er við góssinu:

1) Hvaðan er hráefnið komið? 2) Hverju 
var bætt út í? 3) Hver kokkaði? Og síðast 
en ekki síst, 4) Hver á að vaska upp?

EF boðið er upp á loðin svör og langlokur 
er best að þakka kurteislega fyrir sig og 
halda sinnar leiðar. Þeim sem vilja taka 
áhættuna er hins vegar bent á að vel salt-
aðar súpur eru afar góðar við niðurgangi. 
Heimsku er hins vegar verra að eiga við. 

Af heimsku og niðurgangi
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Sarah Jessica Parker var svo 
stressuð vegna kjólsins sem hún 
valdi fyrir frumsýningu Sex and 
the City 2 að hún gat ekki sofið 
nóttina áður. Margir hafa beðið 
með spenningi eftir að þessi fram-
haldsmynd yrði frumsýnd og það 
gerðist loks á mánudagskvöld. 
Sarah Jessica valdi skærgulan 
Valentino-kjól fyrir frumsýning-
una og leit frábærlega út. „Ég svaf 
ekkert í gær. Ég er ennþá stress-
uð,“ sagði hún á frumsýningunni.

Sex and the City 2 verður frum-
sýnd næsta miðvikudag, 2. júní, í 
íslenskum kvikmyndahúsum.

Sarah svaf ekkert 
fyrir frumsýninguna

GLÆSILEG Sarah Jessica Parker klæddist 
þessum glæsilega Valentino-kjól á 
frumsýningu Sex and the City 2 í byrjun 
vikunnar.

NORDICPHOTOS/AFP

Leikkonan Lindsay Lohan mætti loks fyrir 
dómara í gær vegna ýmissa brota og var 

dæmd til að ganga með ökklaband svo 
hægt yrði að fylgjast með ferðum hennar 
og hvort hún haldi sér edrú. Lohan deildi 
við dómarann og sagðist ekki vilja 

ganga með slíkt ökklaband því hún 
þyrfti að mæta í tökur í Texas næstu 

dagana. Svo virðist sem stúlkan 
hafi logið að dómaranum því fjöl-
miðlar vilja meina að hún þurfi ekki 

að mæta í neinar töku. „Lindsay er 
aðeins með tvö verkefni í gangi og 

talsmenn beggja framleiðslufyrirtækja 
þvertóku fyrir það að hún þyrfti að mæta 
í tökur í Texas. Búið er að taka upp kvik-
myndina Machete og tökur á næstu kvik-
mynd Lindsay fara ekki fram í Texas,“ var 
haft eftir heimildarmanni. 

Laug að dómara

DÆMD Linds-
ay Lohan var 
gert skylt að 
ganga með 
ökklaband 
svo hægt væri 
að fylgjast 
með ferðum 
hennar. 

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

airgreenland.com

Höfuðborg Grænlands 
- spennandi áfangastaður
Þú færð nýja sýn á lífið í ferð til Nuuk. Í þessari aðlaðandi höfuðborg mætast fortíð og framtíð í götumynd gamalla tréhúsa 
og nýrra bygginga. Það er ógleymanleg tilfinning að sigla inn 100 km langan Nuuk fjörðinn með 1000 metra há fjöll á 
hvora hlið og sjá í fjarðarbotninum hvernig skriðjökulinn teygir sig ofan í sjó. Frá Nuuk er einnig upplagt að heimsækja 
þorpið Kapisillit og kynnast hefðbundnu veiðimannaþorpi í stórfenglegri náttúru.

FLUG FRÁ KEFLAVÍK TIL NUUK, ÖNNUR LEIÐIN FRÁ AÐEINS 39.160,- ISK* 
Skattar og gjöld innifalin.

*1.749 DKK. Miðað við Visa kortagengi 20.05.2010 og 22.39 ISK = 1 DKK, með fyrirvara um breytingar á gengi ISK.
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menning@frettabladid.is

Kl. 20 í Flensborgarskóla
Kristján Jóhannsson óperusöngvari 
og Kór Flensborgarskóla og Flens-
borgarkórinn verða með tónleika í 
kvöld í Hamarssal Flensborgarskól-
ans og aftur annað kvöld. Efnisskrá 
tónleikanna er afar fjölbreytt og við 
allra hæfi. 

Á morgun verða þær stöllur 
Freyja Gunnlaugsdóttir klar-
ínettuleikari og Hanna Dóra 
Sturludóttir messósópran með 
tónleika í Seltjarnarneskirkju kl. 
20 og troða svo upp a föstudags-
kvöld á Stokkalæk. Á tónleikun-
um munu þær flytja Ljóðaflokk 
eftir Lori Laitman við texta 
gyðingabarna frá stríðstímum, 
lög eftir Atla Heimi Sveinsson 
við texta Jónasar Hallgrímssonar 
og nýjar útsetningar Atla Heimis 
á lögum Ása í Bæ og Oddgeirs 
Kristjánssonar. 

Á efnisskránni er að finna 
áður óþekkt lög eftir Ása í Bæ, meðal annars 
gamlan tangó frá 1931, Ó komdu kær, en lagið 

skrifaði Ási þegar hann var 17 
ára. Á efnisskránni er einnig að 
finna landsþekktar dægurperlur 
eftir þá félaga líkt og Ég veit 
þú kemur, Maju litlu, Síldar-
stúlkurnar og fleira. Freyja og 
Hanna Dóra hafa einnig nýlokið 
við að hljóðrita efnisskrá með 
lögum Ása og Oddgeirs og er 
sá geisladiskur væntanlegur á 
haustdögum. Sérstakur gestur 
á tónleikunum verður Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir.

Þær gáfu út á vordögum 
geisladisk, Kviða kalla þær hann 
en á honum flytja þær sönglög 

eftir Johannes Brahms, W.A. Mozart, Atla Heimi 
Sveinsson og fleiri. - pbb

Óþekkt lög eftir Ása flutt á morgun

TÓNLIST Hanna Dóra Sturludóttir 
messósópran og Freyja Gunn-
laugsdóttir klarínettuleikari.

Ljósmyndasýningaflóðið sem 
setur svip sinn á Listahátíð í 
Reykjavík hefur hleypt nokkru 
lífi í umræður um ljósmyndina. 
Nú bætir Listfræðafélag Íslands 
um en það heldur málþing í sam-
vinnu við Listahátíð í Reykja-
vík um fræðilegar atlögur að 
ljósmyndalist, stöðu rannsókna 
og helstu viðfangsefni þeirra 
íslensku fræðimanna sem um 
ljósmyndir fjalla. 

Á þinginu munu fimm frum-
mælendur, sem allir eru í fram-
varðasveit þeirra sem fást við 
ljósmyndarannsóknir, halda 
stutt erindi. Frummælendurn-
ir verða Inga Lára Baldvins-
dóttir, fagstjóri Ljósmyndasafns 
Íslands, María Karen Sigurðar-
dóttir, safnstjóri Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur, Hanna Guðlaug 
Guðmundsdóttir listfræðingur, 
Pétur Thomsen ljósmyndari og 
Sigrún Sigurðardóttir menning-
arfræðingur. 

Málþingið verður haldið í fyrir-
lestrasal Þjóðminjasafnsins í dag 
milli 17 og 19. Þingið er öllum 
opið. - pbb

Þingað um 
ljósmyndina 

> Ekki missa af
Rómeó og Júlíu í Borgarleik-
húsinu en sýningar eru þar í 
fullum gangi nú nær níu árum 
eftir að sýning Vesturports var 
frumsýnd. 

Í kvöld verða tónleikar í Íslensku 
óperunni þar sem þau Jónas Sen 
hljómborðsleikari og Ásgerður 
Júníusdóttir söngkona flytja lög 
eftir Björk Guðmundsdóttur, Magn-
ús Blöndal Jóhannsson og Gunnar 
Reyni Sveinsson í nýjum útsetning-
um Jónasar. Hefjast þeir kl. 20.  

Ásgerður og Jónas Sen flytja 
sönglög, sem mörgum eru kunn 
og kær, eftir þessi þrjú tónskáld 
í nýjum útsetningum og útfærsl-
um. Tónskáldin eiga það sameig-
inlegt að hafa samið tónlist sem er 
á mörkum klassískrar tónlistar og 
annarra tónlistarstefna og heyra 
má áhrif frá djass, kvikmynda-
tónlist, dægurtónlist og popptón-
list í efnisskránni. Á tónleikun-
um mun Jónas leika á orgel, píanó, 
selestu, sembal og rafmagnshljóm-
borð. Hann lék á þessi hljóðfæri og 
fleiri á yfir 70 tónleikum í heims-
reisu Bjarkar á árunum 2007-2008 
og hefur hann nú útsett yfir fjöru-
tíu lög hennar sem verða gefin út á 
tveimur bókum, sem henta meðal 
annars fyrir útileguna. Öll lögin 
eftir Björk sem þau flytja á tónleik-
unum, heyrast þar í fyrsta sinn í 
þessum nýju útsetningum Jónasar: 
Venus as a Boy, Isobel, Army of Me 
og Bachelorette. Af kunnum lögum 
Magnúsar á efnisskránni má nefna 
Sveitin milli sanda, In the Summer 
When the Sun Is High, Na no mani 
og Krummavísur, en eftir Gunnar 
eru á efnisskránni Bráðum kemur 
betri tíð, Elín Helena, Maður hefur 
nú svo nokkur séu nefnd. 

Ásgerður Júníusdóttir messó-
sópran hefur komið fram sem 
söngkona og leikkona á tónleikum, 
í leiksýningum og á listahátíðum í 
Reykjavík, London, París, Berlín, 

Stokkhólmi og víðar um Evrópu. 
Hún hefur gefið út tvo hljómdiska, 
Minn heim og þinn sem inniheld-
ur lög og ljóð eftir íslenskar konur 
og Í rökkri, sönglög eftir Magnús 
Blöndal Jóhannsson. Báðir diskarn-
ir voru tilnefndir til íslensku tón-
listarverðlaunanna. Hún hefur ein-
beitt sér að 20. og 21. aldar tónlist 
og frumflutt verk eftir fjölda núlif-
andi íslenskra tónskálda. Má þar 
nefna Jórunni Viðar, Atla Heimi 
Sveinsson, Hauk Tómasson, Kar-
ólínu Eiríksdóttur og Ragnhildi 
Gísladóttur.

Jónas Sen er píanóleikari og 

gagnrýnandi. Hann er umsjónar-
maður sjónvarpsþáttaraðarinn-
ar Átta raddir, sem verður á dag-
skrá Sjónvarpsins í haust, en þar 
ræðir hann við og spilar með átta 
íslenskum söngvurum. Þar á meðal 
eru Ásgerður Júníusdóttir og Björk 
Guðmundsdóttir. 

Tónleikarnir í kvöld verða merki-
legur fundur fimm listamanna þar 
sem tveir þeirra túlka ekki bara 
tónlistina heldur líka ljóðin undir 
nýjum formerkjum, við nýjan und-
irleik. Miðar fást á vefjum miðasal-
anna og við innganginn verði ein-
hverjir eftir.  pbb@frettabladid.is

Magnús, Björk og Gunnar 
Reynir Sveinsson

TÓNLIST Jónas og Ásgerður við hljóðfærarót í Óperunni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAGERSALA VINNUFATNAÐUR
26. - 29. maí
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Smekkbuxur
4.000 kr.

Vinnubuxur
2.000 kr.

Vinnujakki loðfóðraður
4.000 kr.

Vinnubuxur 
2.500 kr.

Tindur jakki
6.500 kr.

Bómullar samfestingur
2.000 kr.

Flíspeysa m/ styrkingum
2.000 kr.

Smíðavesti
2.500 kr.
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Faxafeni 12: Mið. - fös. 8 – 18 I Lau. 11 – 16
Glerárgata Akureyri: Mið. - fös. 10 – 18 I Lau. 11 – 16
Miðhraun 11: Mið. - fös. 8 – 18 I Lau. 11 – 15 

Með
góðum 
vösum

Með
góðum 
vösum

Ný 4. vikna krakkajóganámskeið hefst 26. maí hjá 
Jóga Stúdíó Stórhöfða 17.

2–5 ára » mánudagar klukkan 16:30–17:00

6–10 ára » miðvikudagar klukkan 16:30–17:00

Skráning í síma 772 1025 og 695 8464

Verð aðeins 5.000 kr.

Krakkajóga

Nánari upplýsingar á
jogastudio.orgStórhöfði 17 

(gengið inn um Veggsport)
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Skýrr elskar
frjálsan hugbúnað
Opinn morgunverðarfundur Skýrr um frjálsan hugbúnað 
(open source) fyrir atvinnulífið, föstudaginn 28. maí

Skýrr býður til opins morgunverðarfundar um gagnsemi, 
hagkvæmni, notagildi og þróun frjáls hugbúnaðar (open source)
í atvinnulífinu. 

Á fundinum verður blandað saman almennum fróðleik um 
frjálsan hugbúnað og reynslusögum notenda úr atvinnulífinu, 
meðal annars frá Belgingi, LSH, Mobilitus, Skýrr og VÍS.

Fundurinn er miðaður við þarfir stjórnenda og fólks í 
ákvarðanatöku í atvinnulífinu og verður haldinn núna á föstu-
daginn kemur, 28. maí, frá kl. 8:00-11:00.

8:00 Morgunverður
 Ljúffengar veitingar að hætti hússins

8:30 Morgunverðurinn er aldrei (alveg) ókeypis
 Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr

8:40 Frjáls markaður: Frjáls og opinn hugbúnaður og áhrif hans 
 á íslenskt atvinnulíf
 Tryggvi Björgvinsson, formaður Félags um stafrænt frelsi á Íslandi (FSFÍ)

9:00 Landspítalinn og open source lausnir: Af hverju og 
 hvernig?
 Friðþjófur Bergmann, deildarstjóri upplýsingatæknisviðs LSH

9:20 Veðurspár í SARWeather með opnum gögnum og frjálsum
  hugbúnaði
 Ólafur Rögnvaldsson, framkvæmdastjóri Belgings

9:40 Miðgarður: Nýjasta UT-verkefni VÍS nýtir opinn hugbúnað
 og opna staðla með árangursríkum hætti
 Stefán Baxter, deildarstjóri netlausna VÍS

10:00 Bara ef það hentar mér: Frjáls hugbúnaður í samkeppni
 Þórarinn Stefánsson, vörustjóri Mobilitus

10:20 Frjáls hugbúnaður í hýsingu og rekstri hjá Skýrr
 Samúel Jón Gunnarsson, deildarstjóri hjá Skýrr

10:35 Samþætting með frjálsum hugbúnaði: Aukin hagkvæmni
 Hallgrímur Th. Björnsson, sérfræðingur hjá Skýrr

10:50 Frjáls hugbúnaður og Drupal í vefumsýslu hjá veflausnum
 Óli Freyr Kristjánsson, ráðgjafi hjá Skýrr

 Fundarstjóri
 Laufey Ása Bjarnadóttir, verkefnastjóri hjá Skýrr

Boðið verður upp á morgunverð frá kl. 8:00, en formleg
dagskrá hefst kl. 8:30 og fundarlok eru áætluð kl. 10:00.

Þátttaka er gestum að kostnaðarlausu og fundurinn er 
öllum opinn, meðan húsrúm leyfir.

Fundurinn verður haldinn í ráðstefnusal Skýrr að Ármúla 2 
í Reykjavík (gengið inn frá Háaleitisbraut).

Skráning fer fram á vefsvæði Skýrr (skyrr.is).
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Skjaldborg, hátíð íslenskra 
heimildarmynda, var hald-
in í fjórða sinn um hvíta-
sunnuhelgina. Hátíðin fór 
fram á Patreksfirði líkt og 
fyrri ár og var margt góðra 
gesta. 

Heimildarmyndin Backyard, í leik-
stjórn Árna Sveinssonar, var valin 
besta mynd Skjaldborgarhátíðar-
innar í ár. Myndin fjallar um tón-
listarsenuna sem ríkir í Reykjavík 
í dag. Meðal hljómsveita sem þykja 
einkennandi fyrir senuna og koma 
fram í mynd Árna eru Retro Stefson, 
FM Belfast, Hjaltalín og Reykjavík! 
Myndin var unnin í samstarfi við 
tónlistarmanninn Árna Plús 1 og 
var framleidd af Sindra Páli Kjart-
anssyni. Aðspurður segir Árni sig-
urinn hafa komið honum skemmti-

lega á óvart. „Ég bjóst ekki við 
neinu áður en haldið var af stað. Ég 
fór með myndina til þess að prufu-
keyra hana fyrir áhorfendur og sjá 
hvernig hún legðist í menn,“ segir 
Árni. Backyard var lokamynd hátíð-
arinnar og að sögn Árna skapaðist 
mikil stemning í kvikmyndasaln-
um og voru sumir áhorfendur farn-
ir að stíga dans í takt við tónlistina 
í myndinni. 

Inntur eftir því hvað verðlaun 
sem þessi hafi í för með sér segir 
Árni þau helst vera góða hvatn-
ingu. „Fólk veit kannski frekar af 
myndinni núna og þetta gerir mér 
einnig auðveldara fyrir ef ég ætla 
að koma henni á framfæri erlendis. 
Auk þess virkar þetta mjög hvetj-
andi fyrir okkur sem að myndinni 
stöndum og ætlum við nú að fara af 
auknum krafti í það að koma henni 
í kvikmyndahús hér heima,“ segir 
Árni.  sara@frettabladid.is 

Árni Sveins sigur-
vegari á Skjaldborg

SIGURVEGARI SKJALDBORGAR Heimildarmynd Árna Sveinssonar, Backyard, var valin 
besta mynd Skjaldborgarhátíðarinnar í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Britney Spears vill láta frysta sig í fljót-
andi köfnunarefni þegar hún deyr. Með því 

vonast hún til þess að geta verið vakin aftur 
til lífsins í framtíðinni.

„Britney fær hluti á heilann og þetta er það 
nýjasta,“ segir ónefndur vinur hennar í samtali 
við fjölmiðla vestanhafs. „Þetta byrjaði þegar 
einhver sagði henni að Walt Disney hefði látið 
frysta sig til að geta vaknað til lífsins síðar. 
Hún fór að rannsaka málið og sannfærðist um 

að þetta væri þess virði að reyna.“
Ekki alls fyrir löngu var Britney harðákveðin 

í að láta brenna sig við veglega athöfn. Nú hefur 
hún hins vegar ákveðið að dauðinn þurfi ekki endi-
lega að vera neinn endapunktur. Og því fagna allir 
góðir menn.

LÆTUR VARÐVEITA LÍKAMANN Britney Spears ætlar að 
láta frysta sig í fljótandi köfnunarefni þegar hún deyr.

NORDICPHOTOS/GETTY

Britney lætur frysta 
sig þegar hún deyr

Hljómsveitin U2 hefur hætt við að koma 
fram á Glastonbury-tónlistarhátíðinni í 
Bretlandi og á sextán tónleikum í Norð-
ur-Ameríku. Ástæðan er bakaðgerð sem 
söngvarinn Bono þurfti að gangast undir 
á föstudag. Aðgerðin var að sögn lækn-

is hans nauðsynleg til að koma í veg 
fyrir mögulega lömun.

Hinn fimmtugi Bono þarf á tveggja 
mánaða hvíld að halda áður en hann 

stígur á svið á nýjan leik. „Batahorf-
urnar eru mjög góðar en til að ná full-
um bata verður hann að ganga í gegnum 
endurhæfingu,“ sagði læknirinn.  

U2 átti að vera aðalnúmerið á Glaston-
bury 25. júní og hefðu þetta verið fyrstu 
tónleikar sveitarinnar á tónlistarhátíð í 

rúm 25 ár. Svo gæti farið að annaðhvort 
Coldplay eða Dizzee Rascal hlaupi í 
skarðið fyrir hana. Sveitin átti einnig 
að spila vestanhafs bæði í júní og júlí til 
að fylgja eftir plötu sinni No Line on the 
Horizon en ekkert verður af því.

Paul McGuinness, umboðsmaður U2, 
segir að hljómsveitin sé miður sín yfir 
því að hafa þurft að fresta tónleikunum. 
„Fyrir listamann sem elskar að vera 
uppi á sviði þá er þetta mikið áfall,“ 
sagði hann um Bono. „Hann hefur mikl-
ar áhyggjur af þeim milljónum tónleika-
gesta sem ætluðu á tónleikana en þurfa 
nú að breyta áformum sínum. Við skilj-
um þessar áhyggjur en það mikilvæg-
asta er samt að hann nái fullum bata.“

U2 hættir við Glastonbury

U2 Hljómsveitin U2 hefur aflýst tónleikum 
sínum á Glastonbury-hátíðinni 25. júní og 
tónleikaferð sinni til N-Ameríku.

Leikstjórinn Martin Scorsese vonast til 
að þeir Al Pacino og Robert De Niro leiki 
í næstu mynd sinni, sem fjallar um ævi 
söngvarans Franks Sinatra. Pacino myndi 
leika Sinatra og De Niro vin hans Dean 
Martin. Leonardo DiCaprio hafði áður 
verið orðaður við hlutverk Sinatra en sam-
kvæmt Scorsese er Pacino hans fyrsti 
valkostur. Töluverður aldursmunur er á 
milli Pacino og DiCaprio og verður fróð-
legt að sjá hvor þeirra verður á endanum 

fyrir valinu. Scorsese segir að 
handrit myndarinnar sé til-
búið og nú sé næsta skref að 
finna hinn fullkomna Sinatra.  

Vill Pacino sem Frank Sinatra

AL PACINO Pacino mun hugsanlega 
leika Frank Sinatra í næstu 
mynd Martins Scorsese.

> PRÓFAÐI BÓTOX
Kim Kardashian mætti ásamt systrum 
sínum og móður í sjónvarpsviðtal 
fyrir skemmstu. Þar var hún spurð 
út í lýtaaðgerðir og viðurkennir hún 
að hafa farið í bótox. „Ég er ekki 
á móti lýtaaðgerðum. Ég hef 
prófað bótox, en það er líka það 
eina. Ég hef til dæmis ekki látið 
lagfæra nef mitt eins og margir 
halda fram,“ sagði Kim. 
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Evrópskir kvikmyndaspekúlantar eru ekki 
allir jafn sáttir við óvænta sigurmynd Cannes-
hátíðarinnar í ár, hina taílensku Uncle Boonmee 
Who Can Recall His Past Lives í leikstjórn 
Apichatpong Weerasethakul. Franska dagblaðið 
Le Monde sagði að dómnefndin hefði ákveðið að 
verðlauna utangarðsmann í kvikmyndaheiminum 
og að myndirnar sem kepptu um Gullpálmann 
hefðu verið frekar lélegar. Blaðið Le Figaro tók 
enn dýpra í árinni og sagði að sigurmyndin hefði 
verið bæði leiðinleg og óskiljanleg. Hið spænska 
El Pais var á sama máli og sagði söguþráðinn 
algjörlega út í hött.

Bresk blöð voru heldur jákvæðari í garð 
myndarinnar en voru svekkt yfir því að gengið 
hafi verið framhjá nýjustu mynd Mike Leigh, 
Another Year. 

The Times sagði taílensku myndina þá 
undarlegustu sem hafi keppt um Gullpálmann. 
Eigi að síður hafi hún verið frábær upplifun þar 
sem fallegu landslagi og minningarbrotum hafi 
verið blandað saman á smekklegan hátt.

Svissneska blaðið Le Temps sagði að Cannes-

hátíðin væri ein örfárra í heiminum þar sem 
kvikmyndagerðarmenn sem eru skildir út undan 
vegna markaðsaflanna gætu látið ljós sitt skína.

Sigurmynd fær misjafna dóma

SIGURVEGARI Apichatpong Weerasethakul með Gullpálmann 
sem hann fékk um síðustu helgi. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Julia Roberts segir að 
það skemmtilegasta sem hún viti 
um sé að horfa á börnin sín vakna 
og sjá þau átta sig á deginum sem 
er í vændum. „Mér finnst það 
stórmerkilegt,“ sagði Julia í við-
tali við Oprah. Leikkonan á tví-
burana Hazel og Phinneaus sem 
eru fimm ára og Henry Daniel 
sem er tveggja og hálfs árs, 
með eiginmanni sínum Danny 
Moder. „Henry vaknaði um dag-
inn og sagði: „Þetta er fallegur 
dagur mamma.“ Þetta gerði það 
að verkum að það var auðvelt að 
vakna klukkan 5.30,“ sagði hún. 

Horfir á 
börnin vakna

JULIA ROBERTS Juliu finnst yndislegt að 
horfa á börnin sín vakna.

Söngkonan Kelis og rapparinn 
Nas eru skilin að skiptum eftir 
langvinnar deilur. Tónlistarfólkið 
gekk í hjónaband árið 2005 eftir 
tveggja ára samband en tilkynnti 
að þau ætluðu að skilja í apríl í 
fyrra. Þá gekk Kelis með barn 
þeirra. Nú ári síðar eru þau loks 
lögformlega skilin.

Í dómskjölum kemur fram að 
Nas þarf að greiða Kelis hátt 
í eina og hálfa milljón króna á 
mánuði í meðlag. Hann segist 
hins vegar ekki hafa efni á því. 

Nas og Kelis hafa ekki fengist 
til að tala um ástæður skilnaðar-
ins. Fjölmiðlar vestanhafs hafa 
þó getið sér til að framhjáhald 
hans sé meginorsökin.

Kelis og Nas 
loksins skilin

KELIS Loksins frjáls.
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-tæki þeirra, sem vilja útrýma kynjamisrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í samfélaginu. Vinstrihreyfingin - grænt framboð vill byggja upp lýðræðislegt og réttlátt þjóðskipulag grundvallað á virkri þátttöku alm
ennings. Hreyfingin hafnar alræ

ði m
arkaðshyggjunnar og vill varðveita sjálfstæ

ði þjóðarinnar og forræ
ði yfir eigin auðlindum

. Vinstrihreyfingin  – græ
nt fram

boð vill ....  //  sjá m
eira á w

w
w

.vg.is/stefna/

Suðurgata 10   I   opið kl. 13-18 alla daga   I   sími 517 0758   I   reykjavik@vg.is   I   www.vgr.is

Eflum grunnskólana!
Grunnskólinn á að vera öruggt skjól fyrir börn og ungmenni, líka á tímum efnahagsþrenginga. 
Hann á að vera gjaldfrjáls og án aðgreiningar að öllu leyti.

Börn og ungmenni eiga skýlausan rétt á innihaldsríkum frítíma í samfellu við fjölbreytt og skapandi 
skólastarf. Þess vegna viljum við standa vörð um íþrótta og æskulýðsstarfsemi; skólahljómsveitir, 
tónlistarskóla, íþróttafélög, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili.

Sóley Tómasdóttir
1. sæti
Þorleifur Gunnlaugsson
2. sæti

www.jonogoskar.is Laugavegur 61 / Smáralind / Kringlan

                 
          

Stjarna 14 kt. gull kr.10.900,-
Stjarna úr silfri, næla kr. 4.900,-
Rós 14 kt. gull kr. 12.900,-

Stúdentastjarnan og -rósin 2010
fallegar stúdentsgjafir sem fást hjá okkur
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SÍMI 564 0000

14
16
16
L
12
L
L

SÍMI 462 3500

12
L
L

ROBIN HOOD  kl.  6 - 9 
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3  kl.  6
THE BACKUP PLAN   kl.  8 - 10

SÍMI 530 1919

14
16
10
16
12

YOUTH IN REVOLT   kl.  5.50 - 8 - 10.10
BROOKLYN´S FINEST   kl.  6 - 9
DATE NIGHT  kl.  6 - 8 - 10
UN PROPHÉTE  kl.  6
IMAGINARIUM OF DR. P....  kl.  9

SÍMI 551 9000

L
16
12
L

YOUTH IN REVOLT kl.  5.50 - 8 - 10.10
SNABBA CASH  kl.  5.30 -  8 - 10.30
SNABBA CASH LÚXUS kl.  5.30 -  8 - 10.30
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3 kl.  3.50
ROBIN HOOD kl.  5 - 8 
THE BACKUP PLAN kl.  5.40 - 8 - 10.20
THE SPY NEXT DOOR kl.  3.40    

NÝTT Í BÍÓ!

OCEANS    kl.  6 - 8 - 10
SNABBA CASH  kl.  5.30 -  8 - 10.30
ROBIN HOOD kl. 6 - 9
THE BACKUP PLAN kl. 5.40 - 8 - 10.20

Ó.H.T - Rás 2Ó.H.T - Rás 2Ó.H.T - Rás 2

FRÁBÆR GAMANMYND
MEÐ MICHAEL CERA ÚR JUNO OG SUPERBAD

ÞEGAR HANN KYNNIST DRAUMASTÚLKUNNI
ER MIKIÐ Á SIG LAGT TIL AÐ MISSA 

SVEINDÓMINN!

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

14

14

10 10

10

10

L

L

L

L

L

L

Gísli Örn Garðarsson er mættur í 
sinni fyrstu Hollywood mynd

MILEY CYRUS  LIAM HEMSWORTH OG GREG KINNEAR  

„THE NOTEBOOK”
FRÁ FÖFUNDUM

���
enterta inment  weekly

PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 8 - 10:30
LAST SONG kl. 8 
IRON MAN 2 kl. 10:30

PRINCE OF PERSIA kl. 5:30D - 8D - 8:30 - 10:30D 
PRINCE OF PERSIA kl. 5:30 - 8 - 10:30 
THE LAST SONG kl. 5:40 - 8 - 10:30 
ROBIN HOOD kl. 10:30
IRON MAN 2 kl. 5:20 - 8 - 10:40
COPS OUT kl. 8
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50
KICK ASS  kl. 10:50
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 6

PRINCE OF PERSIA kl. 5:30D - 8D - 9 - 10:30D

THE LAST SONG kl. 5:40 - 8 - 10:20 
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali  kl. 6(3D)

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

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROBIN HOOD 4, 7 og 10 (POWER) 12
BROOKLYN´S FINEST 5.30, 8 og 10.30 16

SHÉS OUT OF MY LEAGUE 8 og 10.10 12

HUGO 3 4  L

NANNY MCPHEE & THE BIG BANG 5 L

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.is

Ó.H.T. -Rás 2

S.V. -MBL

POWERSÝNING
 

KL. 10

Tónleikar  ★★★

Megas
Aðför að lögum

Háskólabíó 24. maí á Listahátíð 
í Reykjavík

Tónleikar Megasar í Háskólabíói á 
mánudagskvöldið voru hans fyrstu 
á Listahátíð í Reykjavík. Undan-
farin ár hafa popptónlistarmenn 
notfært sér tónleika sína á hátíð-
inni til að gera eitthvað öðruvísi og 
tónleikar Megasar voru engin und-
antekning þar á.

Eins og yfirskrift tónleikanna, 
Aðför að lögum, gaf fyrirheit um 
voru útsetningarnar margar mikið 
breyttar og lagalistinn samanstóð 
aðallega af minna þekktum lögum 
frá ferli Megasar. Tónleikarnir 
stóðu í þrjá klukkutíma og tæplega 
30 hljóðfæraleikarar og söngvarar 
komu við sögu. 

Dagskránni var skipt í afmark-
aða kafla sem voru mjög ólíkir 
innbyrðis. Þeir hófust af krafti 
með háværri rokkkeyrslu. Fyrst 
kom Skutullinn af fyrstu plötu 
Megasar, svo kom Ég get líka af 
Þrem blóðdropum og svo hvert 
lagið á fætur öðru. Þegar röðin 
kom að Pækluðum plómum var 
rafmagnshljóðfærunum skipt út 
fyrir kontrabassa og kassagítara 
og fiðluleikari bættist í hópinn. Sú 
skipan hélst í nokkur lög og end-
aði á hápunkti með sérstaklega vel 
heppnaðri útgáfu af laginu Þyrni-
rós sem Megas og Ágústa Eva 
Erlendsdóttir sungu saman. 

Þá var skipt út og upp á svið 
komu Karítur Íslands, 13 stúlkna 
kór, ásamt hörpuleikara og selló-
leikara. Kórinn söng ein fimm lög 
og gerði vel. Í byrjun virtist sem 
Megas ætlaði að sitja hjá í þessum 
hluta tónleikanna, en svo heyrðist 
til hans söngla með og ef vel var 
að gáð mátti sjá glitta í hann fyrir 
aftan kórinn. Mjög kómísk upp-
stilling.

Eftir hlé var röðin komin að 
stengjakvintett sem flutti nýjar 
útsetningar Þórðar Magnússon-
ar, sonar Megasar, en Megas 
söng. Þau tóku m.a. Gamla sorrí 
Grána, Enn (að minnsta kosti) og 
Jólanáttburð sem inn í var skot-
ið melódíunni úr Vögguvísu á 12. 
hæð. Skemmtilegar útsetningar. 

Næst kom kórinn aftur á svið og 
tók tvö lög með strengjakvintett-
inum, Silfurskotturnar sungu fyrir 
mig og Tvær stjörnur. Útsetningin 
á því síðarnefnda var mjög látlaus 
og einföld, ólíkt mörgu af því sem 
á undan kom, en sérstaklega fal-
leg, fyrsta gæsahúð kvöldsins.

Næst kom rokkhljómsveitin 
aftur á svið og tók nokkur lög óraf-
magnað, m.a. Tímann og Útumholt-
oghólablús, en svo voru rafmagns-
hljóðfærin tengd og krafturinn 
aukinn í síðustu lögunum. Tónleik-
unum lauk með frábærri útgáfu af 
Hvellgeira af Drögum af sjálfs-
morði. Gæsahúð númer tvö.

Allt í allt voru þetta þrír klukku-
tímar og 30 lög. Og hvernig tókst 
svo til? Það er alltaf spennandi að 
heyra nýjar útsetningar og gaman 
þegar mikið er lagt í hlutina. Það 
skapaði samt svolítinn losarabrag 

að hafa svona ólíkar útsetning-
ar á einum og sömu tónleikunum. 
Útsetningarnar sjálfar voru misvel 
heppnaðar og hljómburðurinn var 
frekar slakur í kraftmestu köfl-
unum, a.m.k. þar sem ég sat. Það 
var valinn maður í hverju rúmi, 
en það heyrðist að þetta var frum-
flutningur. Þarna var ekki á ferð 
hljómsveit sem var búin að spila 
til prógrammið. En það er jú eðli 
málsins samkvæmt.

Á heildina litið voru þetta ágætir 
tónleikar. Ég hef orðið fyrir sterk-
ari upplifun á tónleikum hjá Meg-
asi, en þessir voru áhugaverðir og 
á köflum stórskemmtilegir. 

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Megas bauð upp á 
athyglisverða og margrétta tónlistar-
veislu í Háskólabíói á mánudags-
kvöldið.

Gömul lög í nýjum klæðum

MARGRÉTTUÐ TÓNLISTARVEISLA Megas lék úrval af lögum sínum í Háskólabíói á 
mánudagskvöld. Alls stigu tæplega 30 hljóðfæraleikarar og söngvarar á svið með 
honum. Hér syngur Ágústa Eva Erlendsdóttir með Megasi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verslun og skrifstofa Forlagsins  

á Bræðraborgarstíg 7 og lagerverslun  

á Fiskislóð 39 verða lokaðar frá kl. 14 í dag,  

miðvikudaginn 26. maí, vegna jarðarfarar  

Ingunnar Ásgeirsdóttur.

 



BETRA VERÐ Í BÓNUS UM LAND ALLT

BÓNUS SAMLOKA
OG 33 CL. GOSDÓS

198 KR.398 KR.
36 PÚÐAR Í PAKKANUM - 11 KR. KAFFIBOLLINN

PAKKANÚÐLUR 85g 
MARGAR GERÐIR: AÐEINS 35 KR. SÚPUSKÁLIN !

EUROSHOPPER BLEIUR  VINSÆLUSTU BLEIURNAR Í BÓNUS 

 ALLAR GERÐIR

 ALLAR GERÐIR

10 TONN Í BOÐI Á ÞESSU GÓÐA VERÐITVÖ TONN EFTIR Á ÞESSU VERÐI

30 KR. LÆKKUN

AÐEINS 12 KR. HVER  ÞVOTTUR

MIDI  56 STK
MAXI  50 STK

JUNIOR  44 STK

VINSÆLUSTU BOSSA 

ÞURRKURNAR Í BÓNUS

MATUR FYRIR FJÓRA
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sport@frettabladid.is

16 DAGAR Í HM

KR-völlur, áhorf.: 2.363.

KR Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–8 (4–2)
Varin skot Lars 1 – Ómar 2, Árni 1
Horn 3–9
Aukaspyrnur fengnar 16–14
Rangstöður 6–3

KEFLAVÍK 4–4–2  
Ómar Jóhannsson  6
(53., Árni Freyr Ásg. 6)
Guðjón Á. Antoníuss. 6
Haraldur Freyr Guð.  7
Bjarni Hólm Aðalst.  6
Alan Sutej  5
Magnús Þ. Matthías.  4
(71., Brynjar Guðm. -)
Jóhann Birnir Guðm.  5
Hólmar Örn Rúnarss. 5
Magnús Sverrir Þorst. 4
Hörður Sveinsson  4
Guðmundur Steinars. 4

*Maður leiksins

KR 4–4–2  
Lars Moldsked  6
Skúli Jón Friðgeirss.  7
Mark Rutgers  6
Baldur Sigurðsson  5
Guðm. Reynir Gunn.  5
Gunnar Örn Jónsson  5
(58., Jordao Diogo  6)
*Bjarni Guðjónsson 7
Viktor Bjarki Arnars.  5
(35., Eggert Rafn   5)
Óskar Örn Hauksson  6
Björgólfur Takefusa  6
Kjartan Henry Finnb.  4
(80.,, Guðjón Baldv. -)

0-0
Valgeir Valgeirsson (7)

Selfossvöllur, áhorf.: 1020

Selfoss Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–14 (9–8)
Varin skot Jóhann  6 – Bjarni 5, Magnús 1
Horn 4–4
Aukaspyrnur fengnar 10–18
Rangstöður 0–5

STJARNAN 4–3–3 
Bjarni Þórður Halld.  6
Baldvin Sturluson  6
Tryggvi Bjarnason  6
*Daníel Laxdal  7
Jóhann Laxdal  6
Dennis Danry 5
Atli Jóhannsson 6
Þorvaldur Árnason 6
Steinþór Freyr Þorst. 7
Halldór Orri Björnss. 6
Marel Baldvinsson 5
(70., Magnús Karl Pét. 5)

*Maður leiksins

SELFOSS 4–4–2  
Jóhann Ólafur Sig.  7
Sigurður Eyberg Guð. 6
Stefán Ragnar Guðl.  7
Agnar Bragi Mag.  6
Andri Freyr Björnss.  7
(74., Ingþór Jóhann  -)
Guðm. Þórarinsson  5
Jón Guðbrandsson  5
Ingólfur Þórarinsson  4
(61., Einar Ottó Ant.  5)
Jón Daði Böðvarsson  7
Arilíus Marteinsson  5
Sævar Þór Gíslason  6

1-0 Jón Guðbrandsson (21.)
1-1 Steinþór Freyr Þorsteinsson (45.)
1-2 Þorvaldur Árnason (58.)
2-2 Guðmundur Þórarinsson, víti (70.)
Rautt: Bjarni Þórður Halldórsson, 
Stjörnunni á 69. mínútu. 

2-2
Erlendur Eiríksson (5)

Grindavíkurv., áhorf.: 680

Grindavík Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–11 (5–4)
Varin skot Rúnar Dór 4 – Kjartan 3
Horn 5–7
Aukaspyrnur fengnar 17–16
Rangstöður 1–1

VALUR 4–5–1  
Kjartan Sturluson  5
Stefán Eggertsson 6 
Reynir Leósson  5
(46., Sigurbjörn Hreið. 6)
Atli Sveinn Þórarinss. 5
Greg Ross 5 
Martin Pedersen  5
Baldur Aðalsteinsson 6
(75., Matthías Guðm. -)
Jón Vilhelm Ákason 6
(82., Ian Jeffs -)
Rúnar Már Sigurjóns. 5 
Arnar Sveinn Geirss. 6 
*Danni König  7

*Maður leiksins

GRINDAV. 4–3–3
Rúnar Dór Daníelss. 5
Loic Mbang Ondo 4
(82., Ray Anthony -)
Auðun Helgason 4
Marko Valdimar Stef. 4
Jósef Kr. Jósefsson 5
(41., Alexander Mag. 6)
Orri Freyr Hjaltalín 4
Jóhann Helgason 4
Matthías Örn Friðriks. 5
Scott Ramsay  6
Grétar Ólafur Hjartar. 5
(75., Óli Baldur Bjarn. -)
Gilles Mbang Ondo 6

0-1 Danni Casero König (57.)
1-1 Gilles Mbang Ondo (69.)
1-2 Jón Vilhelm Ákason (71.)

1-2
Gunnar Jarl Jónsson (6)

Mario Zagallo varð fyrsti maðurinn til þess að vinna 
heimsmeistaratitilinn bæði sem leikmaður og þjálfari. 
Hann lék með heimsmeistaraliðum Brasilíu 1958 og 
1962 og þjálfaði liðið sem vann HM 1970. Franz Beck-
enbauer jafnaði þetta afrek 1990 og gerði 
aðeins betur því hann var fyrirliði Vestur-
Þýska liðsins sem varð heimsmeistari 1974. 
Diego Maradona (þjálfari Argentínu) 
og Dunga (þjálfari Brasilíu) geta báðir 
bæst í hópinn á HM í Suður-Afríku.

Keflavík 4 3 1 0 4-1 10
Fram 4 2 2 0 8-4 8
Fylkir 4 2 1 1 9-6 7
Breiðablik 4 2 1 1 6-3 7
Selfoss 4 2 1 1 8-6 7
ÍBV 4 2 1 1 7-5 7
Stjarnan 4 1 2 1 9-7 5
Valur 4 1 2 1 5-6 5
FH 4 1 1 2 5-7 4
KR 4 0 3 1 5-6 3
Haukar 4 0 1 3 2-9 1
Grindavík 4 0 0 4 1-9 0

MARKAHÆSTIR
Ívar Björnsson, Fram 3
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni 3
Kristinn Steindórsson, Breiðablik 3

NÆSTU LEIKIR
ÍBV-Breiðablik  Sun 30. maí 16.00
Keflavík-Selfoss  Sun 30. maí 19.15
Stjarnan-Haukar  Mán 31. maí 19.15  
FH - Grindavík   Mán 31. maí 19.15 
Valur-Fylkir  Mán 31. maí 20.00

Pepsi-deild karla: Staðan

Selfoss og Stjarnan gerðu 2-2 jafntefli í dramatískum leik á Selfossi í 
gær. Stjörnumenn virtust hafa komið sér í þægilega stöðu þegar þeir 
komust í 2-1 forystu snemma í síðari hálfleik og fengu þó nokkur 
tækifæri til að bæta við.

En þegar um 20 mínútur voru til leiksloka slapp Sævar Þór 
Gíslason einn inn fyrir vörn Stjörnunnar og féll í teignum eftir 
viðskipti sín við Bjarna Þórð Halldórsson markvörð Stjörnunnar. 
Erlendur Eiríksson dómari dæmdi víti og gaf Bjarna rautt, þrátt 
fyrir kröftug mótmæli markvarðarins. „Þetta var snerting, 
það var ekki spurning um það,“ sagði Sævar Þór eftir 
leikinn. Hann virtist þó hafa verið rangstæður en um 
það þorði Sævar ekki að dæma. „Ég sá aldrei boltann 
koma og tók bara hlaupið. Aðrir verða að dæma um 
það.“ Selfyssingar byrjuðu ágætlega og komust yfir 
með glæsilegu marki Jóns Guðbrandssonar. Eftir 
það sóttu Stjörnumenn í sig veðrið og uppskáru 
jöfnunarmark á lokamínútu fyrri hálfleiksins. 

Steinþór Freyr Þorsteinsson var þar að verki. Stjarnan herti tök sín á 
leiknum í síðari hálfleik og komst yfir þegar Þorvaldur Árnason nýtti 
sér eina af fjölmörgum sendingum gestanna inn í teig Selfyssinga.  
„Við fengum algjört dauðafæri í stöðunni 2-1 og við hefðum átt að 

klára leikinn á meðan við höfðum þessa yfirburði,“ sagði Bjarni 
Jóhannsson, þjálfari Stjörnunnar. „Við vorum ekki sáttir við hvernig 
við spiluðum í fyrri hálfleik og mér fannst við koma mun betur 
stemmdir til leiks í þeim síðari. Við reyndum að láta boltann ganga 
betur og sköpuðum okkur góð augnablik í leiknum. Það var því 

sorglegt að hafa ekki náð að bæta þriðja markinu við.“
Guðmundur Benediktsson, þjálfari Selfoss var sáttur við 

stigið miðað við allt. „Ég verð að fagna þessu stigi því við 
vorum alls ekki að spila vel, sérstaklega í seinni hálfleik. 
Menn voru að reyna en mér fannst vanta kraft og þor 
í mína menn, líka eftir að Bjarni fór út af með rauða 
spjaldið. Því náðum við aldrei því sem við ætluðum 

okkur úr leiknum,“ sagði Guðmundur.

PEPSI-DEILD KARLA: DRAMATÍSKUM LEIK SELFOSS OG STJÖRNUNNAR LAUK MEÐ 2-2 JAFNTEFLI

Áttum að ganga frá þeim þegar við fengum tækifærið

FÓTBOLTI „Það er eins og guð sé á 
móti okkur,“ sagði Luka Kostic, 
þjálfari Grindavíkur, eftir 1-2 tap 
Grindvíkinga gegn Valsmönnum 
á Grindavíkurvelli í gærkvöldi. 
Leikurinn var langt frá því að 
vera áferðarfallegur og liðunum 
gekk illa að koma boltanum í spil.

Fyrri hálfleikur var tíðindalítill 
en Valsmenn voru þó líklegri til að 
skora. Þeir fengu mörg tækifæri 
en gekk illa að hitta á rammann. 
Besta færið fékk Rúnar Már Sig-
urjónsson á 36. mínútu þegar hann 
prjónaði sig í gegnum vörn Grind-
víkinga en átti slakt skot framhjá 
úr frábæru færi. Staðan var því 
markalaus er Gunnar Jarl Jóns-
son, dómari, flautaði til hálfleiks.

Síðari hálfleikur var meiri 
skemmtun en sá fyrri og kom-

ust Valsmenn yfir eftir einbeit-
ingarleysi í vörn Grindvíkinga á 
58. mínútu. Baldur Aðalsteinsson 
fékk boltann á vinstri kantinum 
og sendi boltann fyrir þar sem 

Danni König var einn á auðum sjó 
og skoraði auðveldlega.

Grindvíkingar hresstust við 
markið og náðu að jafna á 69. 
mínútu þegar Gilles Mbang Ondo 

skoraði eftir að hafa sloppið í 
gegnum vörn Valsmanna. Grind-
víkingar kórónuðu hins vegar sla-
kann varnarleik þegar Jón Vil-
helm Ákason kom Valmönnum 
aftur yfir í næstu sókn með fínum 
skalla. Grindvíkingar reyndu hvað 
þeir gátu til að jafna en Valsmenn 
tryggðu sér öll þrjú stigin og eru 
nú komnir með fimm stig. Grind-
víkingar eru hins vegar stigalaus-
ir á botninum.

„Það er frábært ná þremur stig-
um á þessum erfiða útivelli. Með 
sigri hífum við okkur upp töfluna 
og við það eykst sjálfstraustið í 
liðinu. Þessi leikur var gríðarlega 
mikilvægur fyrir okkur og ég er 
í skýjunum með að ná fyrsta sigr-
inum,“ sagði Gunnlaugur Jónsson, 
þjálfari Vals.  - jjk

Valsmenn unnu sinn fyrsta sigur undir stjórn Gunnlaugs Jónssonar þegar þeir sóttu þrjú stig til Grindavíkur:

Fyrsta mark Grindavíkur dugði ekki til

FYRSTI SIGURINN Í HÚS Valsmenn tóku öll þrjú stigin með sér heim frá Grindavík í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Markaleysið á KR-vellin-
um í gær var ekki skemmtilegt á 
að horfa. Keflvíkingar komu var-
kárir inn í leikinn og héldu stiginu 
sem þeir komu til að sækja. Þeir 
halda því toppsætinu í deildinni á 
meðan KR er enn án sigurs.

Keflvíkingar reyndu að byggja 
leik sinn upp á skyndisóknum en 
þær virkuðu engan veginn. KR 
sótti meira en skapaði lítið sem 
ekkert.

Fyrri hálfleikur var leiðinlegur 
á að horfa lengst af. Sóknarleik-
ur liðanna var hugmyndasnauður 
og óspennandi. Heimamenn ógn-
uðu meira en sköpuðu ekkert. Tvö 
ágæt skot utan teigs sem Ómar 
varði þægilega var allt og sumt.

Jóhann Birnir átti skot utan 
teigs sem fór í slá KR-marksins og 
yfir eftir vel útfærða hornspyrnu 
Keflvíkinga. Það var mesta hætt-
an við mark Lars Ivars. Annars 
voru varnir beggja liða þéttar og 
hið leiðigjarna miðjuhnoð einkenn-
andi.

Viktor Bjarki þurfti að fara 
meiddur af velli eftir harkalega 
tæklingu Bjarna Hólm sem fór 
með báða fætur í tæklinguna. 
Bjarni fór í boltann en í Viktor 
líka. Ekkert var dæmt en KR-ingar 
voru æfir og vildu fá rautt spjald á 
Bjarna. Sitt sýndist hverjum.

Fyrri hálfleikur byrjaði af krafti 
og Óskar Örn skaut í slá eftir 
góðan sprett. Það gaf þó engin sér-
stök fyrirheit þar sem hálfleikur-
inn var keimlíkur þeim fyrri.

Keflvíkingar reyndu að finna 
glufur á þéttri KR vörninni og 
djúpir Keflvíkingar vörðust vel. 
Það gerðist nákvæmlega ekkert 
annað í seinni hálfleik og leik-
urinn sár vonbrigði. Áhorfendur 
bjuggust við meira.

„Þetta eru tvö jöfn lið og leikur-
inn einkenndist af baráttu,” sagði 
Skúli Jón Friðgeirsson sem átti 
flottan leik fyrir KR. Hann byrj-
aði í hægri bakverðinum en færð-
ist svo í miðvörðinn. „Það var eins 
og hvorugt liðið þyrði að taka af 

skarið og leggja allt í þetta. Leik-
urinn var því ekki í skemmtilegri 
kantinum. Við erum drullusvekkt-
ir, þetta var ekki það sem við lögð-
um upp með. Við höfum verið að fá 
mörg mörk á okkur og við lögðum 
upp með að halda markinu hreinu,” 
sagði Skúli.

„Það hefur verið mikil sveifla í 
okkar spilamennsku og við verð-
um að ná fram stöðugleika í þetta. 
Mér fannst okkur ekki takast það 
nægilega vel í dag.”

 Guðjón Árni Antoníusson segir 

Keflvíkinga sátta við eitt stig á 
KR-velli. „Við vildum sækja þrjú 
stig en við erum sáttir við eitt. Mér 
fannst við gefa meira í það í lokin 
að reyna að ná sigri en það vant-
aði aðeins upp á þetta. Við þurftum 
að setja ungan og óreyndan strák 
í markið en hann stóð sig frábær-
lega,” sagði Guðjón.

„Meðan við söfnum stigum og 
höldum hreinu þá er þetta gott. 
KR-ingar voru mættir til að selja 
sig dýrt og þetta var baráttuleik-
ur.”  – hþh, egm

Tilþrifalítið og hugmyndasnautt
Leikur KR og Keflavíkur voru sár vonbrigði. Leikmenn liðanna voru varkárir og gerðu sig sjaldan líklega til 
afreka. KR er enn án sigurs en Keflvíkingar halda toppsætinu í deildinni.

LÍTIÐ UM FÆRI KR-ingurinn Björgólfur Takefusa er hér kominn inn í teig en Haraldur 
Guðmundsson og Ómar Jóhannsson vinna vel saman í að stoppa markakóng síðasta 
sumars.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HANDBOLTI Íslenska landslið-
ið í handknattleik mætir í kvöld 
Frökkum í undankeppni EM 2010. 
Ísland getur tryggt sér sæti í 
úrslitakeppni stórmóts í handbolta 
í fyrsta sinn í sögunni með því að 
ná jafntefli í kvöld. Evrópumeist-
aramótið fer fram í Noregi og Dan-
mörku í desember næstkomandi.

Tvö lið komast upp úr hverjum 
riðli og eru Frakkar þegar komn-
ir áfram. Ísland á í baráttu við 
Austurríki um að fylgja Frökk-
um í lokakeppnina en getur sem 
fyrr segir gert út um þá baráttu 
í kvöld.

Ísland á svo leik gegn Austur-
ríki ytra um helgina í lokaumferð 
riðlakeppninnar.

„Við erum bara að hugsa um 
næsta leik og hvað hann getur 
fært okkur,“ sagði Júlíus Jónas-
son landsliðsþjálfari og fyrirlið-
inn Rakel Dögg Bragadóttir tók í 
svipaðan streng.

„Það er hættulegt að velta fyrir 
sér þessum tvöfalda séns sem við 
eigum. Við erum bara að hugsa 
um þennan leik og ætlum okkur 
að einfaldlega að taka Frakkana 
á heimavelli,“ sagði Rakel.

Frakkarnir eiga þó eitt allra 
besta landslið heims, liðið 
varð til að mynda í öðru sæti 
á HM í lok síðasta árs.

„Frakkar eru að mæta með 
sitt HM-lið hingað til Íslands 
og þetta verður því erf-
itt. En við höfum allar 
mikla trú á þessu og 
ef áhorfendur fjöl-
menna á leikinn og 
styðja vel við okkur 
er allt hægt,“ bætti 
Rakel við.

„Ég tel að ef 
leikurinn rúllar 
vel hjá okkur og 
við fáum góðan 

stuðning þá eigum við góðan 
möguleika gegn Frökkum,“ sagði 
Júlíus. „Það getur komið að þeim 
tímapunkti í leiknum, þar sem allt 
er í járnum og mikil læti í áhorf-

endum, að undirmeðvitund 
Frakkanna fari að gefa þeim 
röng skilaboð. Þá er eins gott 
fyrir okkur að vera tilbúin 
til þess að nýta okkur það 
tækifæri.“

Júlíus tók við liðinu árið 
2006 en síðan þá hefur það 
tekið miklum breytingum. 

„Eftir mitt fyrsta verk-
efni byrjuðum við að 
yngja upp í leikmanna-
hópnum og við höfum 

síðan þá verið að vinna með 80-90 
prósent af þessum leikmönnum 
sem eru í liðinu í dag. Það tekur 
ávallt tíma að sjá árangur eftir 
svo miklar breytingar en þetta 
hefur gengið fínt. Við höfum líka 
grætt á því að hafa fengið að spila 
við margar af sterkustu þjóðum 
heims. Leikmennirnir hafa því 
séð hvað vantar upp á hjá þeim og 
hversu mikið þeir þurfa að leggja á 
sig. Þeir hafa verið tilbúnir til þess 
og það er að skila sér nú.“ - esá

Ísland mætir Frakklandi í undankeppni EM 2010 í kvöld:

Geta náð sögulegum áfanga

RAKEL DÖGG
Fyrirliði íslenska lands-
liðsins sem verður í 
eldlínunni gegn því 
franska í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LANDSLIÐSÞJÁLFARINN Júlíus Jónasson veltir málunum fyrir sér á blaðamannafundi 
HSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við erum bara að 
hugsa um þennan 

leik og ætlum okkur ein-
faldlega að taka Frakkana á 
heimavelli.

RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR
FYRIRLIÐI ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

13.15 Íslenski boltinn  (e)

14.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva  (e)

16.00 HM 2010  (2:4) (e)

16.30 Stiklur - Þeir segja það í Selár-
dal  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... jörðin  (10:26) 

18.00 Disneystundin

18.01 Fínni kostur  (33:35) (The Replac-
ements)

18.23 Sígildar teiknimyndir  (Classic 
Cartoon)

18.30 Finnbogi og Felix  ( 19:26) 

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Landsleikur í handbolta  (Ís-
land - Frakkland) Bein útsending.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Skjáræði  (Videocracy) Heimildar-
mynd frá 2009. Á Ítalíu hefur Silvio Berlus-
coni ráðið mestu um hvaða sjónvarps-
efni hefur verið haldið að þjóðinni undan-
farna þrjá áratugi. Á sjónvarpsstöðvum hans 
hefur sumum þótt meira en nóg af yfir-
borðskenndu snakki og hálfberum konum 
og því hefur verið haldið fram að af þessum 
sökum hafi Ítölum hrakað mjög. 

23.40 Kastljós  (e)

00.20 Fréttir  (e)

00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00  Dr. Phil  (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

15.20 Ungfrú Ísland 2010  (e) 

17.10 Rachael Ray

17.55 Dr. Phil

18.40 Girlfriends  (21:22) (e)

19.00 The Real Housewives of Orange 
County  (6:12) Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 King of Queens  (19:24)

20.10 Spjallið með Sölva

21.00 America’s Next Top Model  (5:12) 
Stelpurnar sem eftir eru sitja fyrir með Ross 
Mathews, samkynhneigða lærlingnum hans 
Jay Leno og fara síðan í helsta tískuhverfið í 
New York.

21.50 Life  (6:21) Bandarísk þáttaröð um 
lögreglumann í Los Angeles sem sat sak-
laus í fangelsi í 12 ár en leitar nú þeirra 
sem komu á hann sök. Jarðskjálfti skekur 
Los Angeles og í miðri ringulreiðinni þurfa 
Crews og Reese að elta uppi hættulegan 
strokufanga sem þau komu upphaflega á 
bak við lás og slá.

22.40 Heroes   (19:19) Það er komið að 
lokaþættinum og spennan nær hámarki. 
Peter fær óvæntan bandamann til að reyna 
að bjarga Emmu. Noah og Claire berjast 
fyrir lífi sínu og Hiro reynir að koma í veg 
fyrir voðaverk Samuels.

23.25 Jay Leno

00.10 Law & Order  (4:22) (e)

01.00 Big Game  (5:8) (e)

02.40 King of Queens  (19:24) (e)

03.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse 
Tales, Ævintýri Juniper Lee, Íkornastrákurinn

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 (14:21)

11.45 Gilmore Girls (20:22) 

12.35 Nágrannar

13.00 Ally McBeal (9:22) 

13.45 Oprah‘s Big Give (5:8) 

14.35 E.R. (22:22) 

15.20 Njósnaskólinn 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Íkornastrákurinn, Firehouse Tales, 
Ruff‘s Patch

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons (19:22) 

18.23 Veður Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (3:24) 

19.45 How I Met Your Mother (1:20)

20.10 Project Runway (12:14) Ofurfyrir-
sætan Heidi Klum og tískugúrúinn Tim Gunn 
stjórna hörkuspennandi tískuhönnunarkeppni 
þar sem 12 ungir og upprennandi fatahönn-
uðir mæta til leiks og takast á við fjölbreytt-
ar áskoranir.

20.55 Grey‘s Anatomy (23:24) 

21.45 Ghost Whisperer (16:23) 

22.30 Oprah

23.15 American Idol (42:43) Það eru að-
eins tveir söngvarar eftir í American Idol og 
spennan orðin nánast óbærileg fyrir þá því 
það er til mikils að vinna. 

00.00 American Idol (43:43) BEIN ÚT-
SENDING. Nú kemur í ljós hver stendur uppi 
sem sigurvegari í þessum lokaþætti af Am-
erican Idol.

01.50 Southland (7:7)

02.35 The Fixer (5:6) 

03.20 E.R. (22:22)

04.05 Sjáðu

04.35 American Pie Presents.Beta 
House

08.00 Red Riding Hood

10.00 Employee of the Month

12.00 27 Dresses

14.00 Red Riding Hood

16.00 Employee of the Month

18.00 27 Dresses

20.00 First Descent

22.00 Fantastic Four. Rise of the Sil-
ver Surfer

00.00 Grilled S

02.00 Xanda

04.00 Fantastic Four. Rise of the Sil-
ver Surfer

06.00 Fool‘s Gold

17.50 Chelsea - Blackburn Útsending 
frá leik Chelsea og Blackburn í ensku úrvals-
deildinni.

19.35 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-
arinnar frá upphafi.

20.30 Gullit 

21.00 PL Classic Matches. Southamp-
ton - Middlesbrough, 1998 

21.30 PL Classic Matches. West Ham 
- Sheffield Wed, 1999 

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

22.30 Arsenal - Hull Útsending frá leik 
Arsenal og Hull í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 KR - Keflavík Útsending fra leik KR 
og Keflavikur i Pepsi-deild karla i knattspyrnu.

17.15 KR - Keflavík Útsending fra leik KR 
og Keflavíkur i Pepsi-deild karla i knattspyrnu.

19.05 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 kruf-
ið til mergjar.

20.05 NBA körfuboltinn. Phoenix - 
LA Lakers Útsending frá leik Phoenix og La-
kers i úrslitakeppni NBA körfuboltans.

21.55 Atl. Madrid - Sevilla Bein útsend-
ing frá úrslitaleik Atletico Madrid og Sevilla i 
spænsku bikarkeppninni.

23.35 HP Byron Nelson Champions-
hip Skyggnst á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni í golfi. Öll mót ársins á PGA mótaröð-
inni krufin til mergjar.

00.30 NBA körfuboltinn. Orlando - 
Boston Bein útsending frá leik Orlando og 
Boston i úrslitakeppni NBA körfuboltans.

„Slökktu fyrir mig.“ Það er bein skipun í tilmælunum og 
vísast rétt að hlýða. Þögnin breiðir sig um morgunverðar-
borðið og sólin skín inn um austurgluggana. Það er kom-
inn sá tími að hægast er að flytja sig út og bæla sig undir 
vegginn sem gefur skjól fyrir veikum norðanblæ. Lofthiti 
er að hækka og brátt verða heitu pollarnir í görðum lands-
manna kærastir staða þeim sem vilja út. Það er yfirvofandi 
upplausn í innisetum og fátt sem dregur mann inn, enda 
nóg að gera í kringum blómabeð. 

Það má heyra hljóðlátan slaghörpuslátt úr nálægu 
húsi og útum opinn glugga efst í húsinu er fótboltaleikur 
í gangi. Píanistinn stendur upp og ber borðið báðum 
höndum. Það er slökkt á leiknum. Og stutta stund er bara 
þögn. Engin Bylgja í öllum sínum útgáfum, lestur útvarps-
sögunnar eða veðurfregnir, hvað þá rás 2. Bráðum fara flugvélar að 
trylla menn og dýr þegar mótorhjól loftanna fara að krossa heiðbláan 

himin yfir bænum athugasemdalaust frá flugturni. Félagar 
þeirra á jörðu niðri missa sig í þögninni og kljúfa hámarks-
hraðmúrinn til að fá fullnægju í setuna undir mjaðmagrind-
inni í sætislágum bílum. Krakkahópur stefnir hjá og hefur 
klætt sig upp á leið í bæinn. Það er komið sumar.

Þá er baksað við að koma gömlum transistorhólk í gang. 
Hann er lúinn í tengingum við innbyggða hátalara og 
hefur tilhneigingu til að missa andann allt í einu en dettur 
svo inn aftur. Þá má heyra býflugur suða í baráttu við illa 
útsprunginn hnapp sem þær vita fullan af sætu þó sólin 
skíni ekki enn ofan í krónuna. Sólin hellir sér yfir okkur og 
þýður blærinn fer yfir nýslegin tún og bletti. Hávær maður 
talar í síma og veit ekki að allt heyrist sem er að þvæla út í 
andrúmið. Gangtakturinn er allur hægari, sumarkjólar sitja 

missniðnir á nöktum öxlum og hvítir leggir lalla letilega. Er nema von 
að sé slökkt. 

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON MISSIR AF FRÉTTUM

Þar ríkir þögnin ein
> Katherine Heigl
„Ég kýs heldur koss sem er 
eitthvað meira en aðeins tunga 
í munninn.“
Katherine Heigl fer með aðal-
hlutverkið í kvikmyndinni 27 
Dresses sem sýnd er á Stöð 2 
Bíó kl. 18.00.

19.20 Two and a Half Men
   STÖÐ 2

20.10 Spjallið með Sölva 
  SKJÁREINN

20.15 Landsleikur í handbolta 
Ísland/Frakkland   SJÓNVARPIÐ

23.00 Curb Your Enthusiasm 
  STÖÐ 2 EXTRA

00.30 NBA Körfuboltinn Or-
lando-Boston   STÖÐ 2 SPORT 

20.00 Kokkalíf  Landsliðskokkarnir leika listir 
sínar. Gestgjafi er Fritz Már.   

20.30 Í kallfæri  Hönnu Birnu Kristjánsdótt-
ur og Jóni Gnarr er boðið í kallfærisspjall. 
  

21.00 Alkemistinn  Viðar Garðarsson og 
hópur markaðssérfræðinga brjóta kynningar 
og auglýsingamál til mergjar.   

21.30 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
heldur áfram að ræða sveitastjórnarkosningar.



MIÐVIKUDAGUR  26. maí 2010 29

▼Í KVÖLD

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

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

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

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

11.00 The Inspector Lynley Mysteries  11.45 The 
Black Adder  12.20 The Black Adder  12.50 My 
Hero  13.20 My Hero  13.50 The Green Green 
Grass  14.20 The Green Green Grass  14.50 The 
Black Adder  15.25 The Inspector Lynley Mysteries  
16.15 EastEnders  16.45 The Weakest Link  17.30 
The Green Green Grass  18.00 Keeping Up 
Appearances  18.30 Lark Rise to Candleford  
19.20 Dalziel and Pascoe  20.10 The Weakest Link  
20.55 Strictly Come Dancing  22.10 Strictly Come 
Dancing  23.00 Robin Hood

10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet 2. del  
11.30 Seinfeld  12.00 Ha‘ det godt  12.30 Det sid-
ste stik  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 En god historie - NRK 
Boxer  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  21.35 Onsdags 
Lotto  21.40 Boogie Mix  

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 
Harry - seks år og kokkelærling  15.40 Oddasat  
15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 
Solgt!  18.15 Luftambulansen  18.45 Vikinglotto  
18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  
19.40 House  20.25 Eurovision Song Contest 
2010  21.00 Kveldsnytt  21.15 Corleone  22.50 
Kjærlighetens sommer  

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

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Í boði náttúrunnar
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Mammon 
í gættinni
15.25 Seiður og hélog
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
18.16 Spegillinn

19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Að vera ekki til
21.10 Út um græna grundu
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Bræður í turninum 
Babel
23.10 Ellismellir
00.00 Fréttir
00.05 Næturtónar

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

20.10 Falcon Crest (16:18) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (17:24) Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmi-
gerðra nútímafjölskyldna. Leiðir þessara fjöl-
skyldna 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 (16:22) 

23.00 Curb Your Enthusiasm (5:10) 
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þáttaröð-
inni, studdur stjörnunum úr Seinfeld, þeim  
Jerry, Kramer, Elaine og George. Aðalgrínið í 
þáttaröðinni verður nefnilega hvort eitthvert 
vit sé í endurkomu þessara vinsælustu gam-
anþátta allra tíma Vandinn er bara sá að þau 
hafa mismikla löngun il þess að af þessu 
verði og Larry kemur stöðugt sjálfum sér og 
öðrum í vandræði.

23.30 Daily Show. Global Edition 
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum 
er hlíft og allir eru tilbúnir að mæta í þáttinn 
og svara fáránlegum en furðulega viðeigandi 
spurningum Stewarts. Ómissandi þáttur fyrir 
alla sem vilja vera með á nótunum og líka 
þá sem einfaldlega kunna að meta góðan og 
beinskeyttan húmor.

23.55 The Doctors

00.35 Falcon Crest (16:18) 

01.25 Fréttir Stöðvar 2 

02.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.05 Eurovision Song Contest  12.30 Paraplyerna 
i Cherbourg  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 
Nip/Tuck  20.45 Kommissarie Winter  21.45 Kören  
22.45 Landet runt  23.30 Kobra 

Skjáræði er heimildarmynd frá 2009. 
Á Ítalíu hefur einn maður ráðið mestu 
um hvaða sjónvarpsefni hefur verið 
haldið að þjóðinni undanfarna þrjá 
áratugi. Hann heitir Silvio Berlusconi og 
er forsætisráðherra landsins nú. Á sjón-
varpsstöðvum hans hefur sumum þótt 
meira en nóg af yfirborðskenndu snakki 
og hálfberum konum og því hefur verið 
haldið fram að af þessum sökum hafi 
Ítölum hrakað mjög og séu orðnir illa 
haldnir af frægðarmennadýrkun.

     VIÐ MÆLUM MEÐ

Skjáræði 
Sjónvarpið kl. 22.15

Tveir keppendur 
berjast í kvöld um 
titillinn næsta söng-
stjarna Bandaríkj-
anna. Crystal Bower-
sox og Lee Dewyze 
þurfa að gefa allt sitt 
í flutning kvöldsins. 
Á miðnætti sýnum 
við svo beint frá 
úrslitastundinni 
þegar í ljós kemur hvort þeirra mun standa uppi sem sigur-
vegari. Til mikils er að vinna því fram undan bíður þess sem 
vinnur keppnina frægð og glæstur frami á heimsvísu.

STÖÐ 2 KL. 23.15

American Idol - úrslit
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EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

EKKERT VENJULEGT SUMAR
SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku 
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu 
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á 
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér 
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang 

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í 
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni. 
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi 
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og 
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

SKJÁREINN 
AÐEINS
2.200KR.

Á MÁN.

SKJÁRBÍÓ
VOD

SKJÁREINN & 
SKJÁRFRELSI

INNIHELDUR:
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„Við hlökkum mikið til. Þetta er í 
fyrsta skipti sem við gerum eitt-
hvað erlendis í marga mánuði,“ 
segir Sigurður Ásgeir Árnason 
Olsen, söngvari hljómsveitarinn-
ar Ultra Mega Technobandið Stef-
án (UMTBS).

UMTBS kemur fram á tónlist-
arhátíðinni Slottsfjell í Noregi 
um miðjan júlí ásamt hljómsveit-
unum Belle & Sebastian og Mew. 
Bandarísku söngkonurnar Kelis og 
Juliette Lewis koma einnig fram á 
hátíðinni sem fer að hluta til fram 
í glæsilegustu tónleikahöll Nor-
egs í bænum Tönsberg, sem svo 
skemmtilega vill til að er vinabær 
Ísafjarðar.

„Þetta er mjög undarleg blanda 
og verður algjör snilld,“ segir Sig-
urður um þessa sérstöku blöndu 
listamanna sem koma fram á 
hátíðinni. UMTBS er ein magn-

aðasta tónleikasveit landsins og 
leikur ærslafulla blöndu af teknó-
tónlist og rokki. Belle & Sebastian 
leikur hins vegar poppaða indítón-
list. „Mér finnst Belle & Sebastian 
alveg frábært band,“ segir Sigurð-
ur. „Þeir eru að gera svipaða hluti 
og við – eru með svona yfirborð. 
Ég og vinur minn höldum því fram 
að Belle & Sebastian séu eins og 
Múmínálfarnir. Fara í dvala á vet-
urna og vakna á sumrin og byrja 
að spila tónlist. Maður heyrir bara 
í þeim á sumrin. En þeir eru rosa-
lega satírískir í því. Eru með yfir-
borðskennd og melódísk lög, en 
svo eru textarnir um dauðann og 
hatur.“

Lítið hefur farið fyrir Ultra 
Mega Technobandinu Stefáni und-
anfarið, en hljómsveitin kom síðast 
fram í afmælisveislu Egils Gillzen-
eggers. Það var að sögn Sigurðar 

sérstök upplifun, enda hefðbundni 
áhorfendahópur hljómsveitarinnar 
víðsfjarri í veislunni. Hljómsveit-
in hyggst vera virkari á næstunni 
og horfir til meginlands Evrópu 
í þeim efnum. „Við erum að leita 
meira til Evrópu vegna þess að 
maður yrði hálf þunglyndur ef 
maður væri alltaf að spila hérna 
heima. Þetta er svo lítill markað-
ur,“ segir hann.

Sigurður lauk nýlega fyrsta 
árinu í heimspeki í Háskóla Íslands 
og hefur verið upptekinn við ýmis-
legt sem hefur haldið honum frá 
hljómsveitarlífinu. „Ég hef ekki 
haft vettvang til að vera ber að 
ofan eins og hálfviti,“ útskýrir Sig-
urður, sem er yfirleitt ekki lengi 
að rífa sig úr að ofan á tónleikum. 
„En nú er komið sumar og maður 
getur dustað rykið af þessu.“

 atlifannar@frettabladid.is
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. skák, 6. bardagi, 8. skordýr, 9. pili, 11. 
samanburðartenging, 12. gljái, 14. dúlla, 
16. samtök, 17. for, 18. berja, 20. elds-
neyti, 21. slæma.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. frá, 4. fjölmörgum, 5. hylur, 
7. heimting, 10. meiðsli, 13. nugga, 15. 
þjappaði, 16. írafár, 19. fisk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tafl, 6. at, 8. fló, 9. rim, 11. en, 
12. glans, 14. krútt, 16. aa, 17. aur, 18. slá, 
20. mó, 21. illa. 

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. af, 4. flestum, 5. lón, 
7. tilkall, 10. mar, 13. núa, 15. tróð, 16. asi, 
19. ál. 

„Besti bitinn um helgi er falafel 
á Habibi. Svo finnst mér líka 
mjög gott að fara á 10 dropa 
og fá mér samloku. Þær eru svo 
veglegar og svo líður manni allt-
af eins og maður sé í heimsókn 
hjá langömmu.“

Bergþóra Snæbjörnsdóttir námsmaður.

„Þetta er ekki bara fótbolti, þetta er 
andrúmsloftið. HM er eitthvað sem 
sameinar fólk og á sér engin landa-
mæri,“ segir Eiríkur Einarsson, 
forsprakki HM-boltanna sem hafa 
gefið út fyrsta íslenska HM-lagið. 

„Við vorum fjórir sem tókum 
okkur til og skelltum okkur í stúdíó. 
Við bara urðum að gera þetta til að 
fá smá útrás,“ segir Eiríkur, sem 
samdi bæði lag og texta. Laginu, 
sem nefnist HM-fjörið, hefur verið 
dreift á útvarpsstöðvar, sjónvarps-
stöðvar, sportbari og á Netið, þar 
sem það fæst sem frítt niðurhal. 
Keppnin sjálf hefur göngu sína 11. 
júní næstkomandi.

Eiríkur gaf út sína fyrstu sóló-
plötu fyrir síðustu jól, Ég er með 
hugmynd, og er einnig ritstjóri HM-
blaðsins. Sannarlega góð blanda ef 
menn ætla að semja eitt stykki HM-
lag. „Ég smitaðist ´82 þegar það var 
loksins farið að sýna HM almenni-
lega á Rúv. Ég tala nú ekki um ´86, 
þá var maður alveg orðinn forfall-

inn,“ segir Eiríkur, sem flaug til 
Danmerkur og horfði á keppnina 
þar til að fá stemninguna beint í 
æð. Fjórum árum síðar bætti hann 
um betur og flaug til Ítalíu og sá þar 
nokkra leiki. Uppáhaldsliðið hans er 
Brasilía og býst hann við skemmti-

legri keppni í ár. „Mér líst rosalega 
vel á þetta. Ég held að þetta verði 
óvenju spennandi. Það eru svo mörg 
lið sem koma til greina. Við getum 
talið sex til sjö lið og þá erum við 
ekki með spútnik-liðin inni í því. 
Núna getur allt gerst.“  - fb 

Íslenskt lag um HM í fótbolta

FORFALLINN HM-AÐDÁANDI Eiríkur er forsprakki HM-boltanna sem hafa gefið út 
fyrsta íslenska HM-lagið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég hitti strákana í Diktu þegar þeir 
spiluðu í New York fyrir nokkrum árum. 
Ég keypti handa þeim Cosmopolitan-kok-
teila!“ segir fyrirsætan Shandi Sullivan.

Shandi lenti í þriðja sæti í annarri 
þáttaröð American‘s Next Top Model 
sem Skjár einn sýndi árið 2004. Hún býr 
í New York og ásamt því að hafa starfað 
sem fyrirsæta hefur hún komið fram 
sem plötusnúður ásamt því að sjá um 
karókíkvöld á skemmtistöðum Stóra epl-
isins.

Útvarpskonan Margrét Erla Maack 
kynnti Shandi fyrir Diktu á sínum tíma, 
en sú fyrrnefnda bjó í New York fyrir 
nokkrum misserum. Top Model-stjarnan á 
þó eftir að sjá Diktu á tónleikum og bíður 
spennt eftir því. Hún er dugleg við að 

kynna hljómsveitina fyrir vinum sínum 
og birtir reglulega lög frá þeim á Face-
book- og Myspace-síðum sínum. Það hefur 
skilað sér í fjölmörgum vinabeiðnum til 
Diktu frá ungum bandarískum stúlkum. 
„Ég á líka bol frá þeim,“ segir Shandi 
sem er ekki ennþá búin að hlusta á 
nýju plötuna Get it Together. „Ég 
mun hlusta á hana bráðum.“

Dikta hefur slegið rækilega í 
gegn á árinu og nánast einokað vin-
sældalista landsins með plötunni og 
útvarpsslögurunum. Shandi gleðst 
yfir velgengni strákanna. „Mér 
finnst þeir alveg stórkostlegir og ég 
er ofuránægð með velgengni þeirra. 
Þeir eru frábær hópur af strákum!“
 - afb

Top Model-stjarna elskar Diktu

GLEÐST YFIR VELGENGNI DIKTU Shandi úr 
American‘s Next Top Model er mikill aðdáandi 
Diktu og segir þá frábæra stráka.

SIGURÐUR ÁRNASON: ULTRA MEGA TECHNOBANDIÐ Á FARALDSFÆTI

Kemur fram í Noregi ásamt 
Belle & Sebastian og Mew

Á ÚTLEIÐ Ultra Mega Technobandið Stefán kemur fram á tónlistarhátíð í Noregi í sumar. Hér er Siggi söngvari á síðustu 
Airwaves-hátíð. MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Á milli þess sem söng-
konan Björk Guð-
mundsdóttir tjáir sig 
um orkumál á Íslandi 
er hún önnum kafin 
í hljóðveri við upp-
tökur á nýrri tónlist. 
Upptökurnar hafa að 
mestu farið fram í Púertó Ríkó og 
hafa þær gengið vel. Björk er bæði 
að taka upp efni á nýja sólóplötu 
og lög fyrir listræna þrívíddarmynd 
í leikstjórn Michaels Gondry og 
hefur því í mörg horn að líta. 
Myndinni hefur verið lýst sem 
vísindaskáldsögulegum söngleik og 
verður hún um 40 mínútna löng.

Gunnar Þórðarson hefur 
hitt í mark með tónleikum 
sínum í Landnámssetrinu 

í Borgarnesi þar sem 
hann spilar einn á 
kassagítarinn og segir 
skemmtilegar sögur 
þess á milli. Tónleikar 

hans síðasta laugardag voru þar 
engin undantekning. Gestirnir, þar 
á meðal sjónvarpsmaðurinn Egill 
Helgason, fengu heilmikið fyrir 
aurinn því Gunnar gerði sér lítið 
fyrir og spilaði í rúma tvo og hálfa 
klukkustund, án þess að blása úr 
nös.

Líkt og fólki er orðið kunnugt 
þá var heimildarmyndahátíðin 
Skjaldborg haldin í fjórða sinn um 
hvítasunnuhelgina. Mikill fjöldi 
heimildarmynda var sýndur á 
hátíðinni og þar á meðal var ein 
leynimynd þar sem leikstjórinn 
Dagur Kári Pétursson sást tala 
í myndavél og virtist hann vera 
nokkuð kenndur. Dagur Kári talaði 
um nýja kvikmyndastefnu, Black-
Out Cinema, og sagði það vera hið 
eina sannleiksbíóform en ekki hina 
vinsælu Dogma stefnu. Black-Out 
Cinema á að gera undir 
áhrifum áfengis og líkt og 
nafnið gefur til kynna þá 
á leikstjórinn helst að 
vera í óminnisástandi og 
muna því ekkert eftir 
gerð myndarinnar 
daginn eftir. - fb, sm

FRÉTTIR AF FÓLKI
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FRÁBÆRT VERÐ 

Á FERÐATÖSKUM!FRÁBÆRT VERÐ 

Á FERÐATÖSKUM!

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Átta.

 2 Hjálmar.

 3 Hjálmar Þórarinsson.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

Fórnarlamb öskunnar
Blúshátíðin Norden Blues Festival 
var haldin í Rangárvallasýslu um 
hvítasunnuhelgina og tókst hún 
með stakri prýði. Öskufall úr 
Eyjafjallajökli sem gekk yfir svæðið 
á laugardeginum hafði þó sín áhrif, 
fyrst á stóra grillveislu sem var 
haldin fyrir tónlistarmennina og 
síðan á tónleika systkinanna KK og 
Ellenar. Þau stigu á svið á tvenn-
um kirkjutónleikum á sunnudegin-
um en Ellen gat því miður lítið látið 
að sér kveða. Fíngerð askan fór illa 

í rödd söngkonunnar, 
fjölmörgum aðdáend-
um hennar til sárra 
vonbrigða, og lofaði 
hún að bæta þeim 
þetta upp síðar. KK 
hélt þó sínu striki 
og kláraði tónleik-

ana eins og 
honum 
einum er 
lagið.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

COCA COLA - 33 CL

69
www.europris.is

Miklar væntingar
Orkuveita Reykjavíkur (OR) og 
fulltrúar sjö fyrirtækja á sviði jarð-
hitanýtingar undirrituðu viljayfir-
lýsingu um samstarf á erlendum 
vettvangi í gær. Fyrirtækin vinna 
með japanska stórfyrirtækinu 
Mitsubishi Heavy Industries. Í þann 
mund sem fulltrúar fyrirtækjanna 
munduðu penna til að skrifa 
undir viljayfirlýsinguna hringdi 
farsími Guðlaugs G. Sverrissonar, 
stjórnarformanns OR. Hringitóninn 

segir sitt um vænt-
ingar forstjórans til 
samningsins. Hann 
er hvorki meira né 
minna en eitíssmell-
urinn Big in Japan af 
breiðskífunni Forever 
Young frá 1984 með 

þýsku rafhljóm-
sveitinni 

Alphaville.

 - fb, jab

1 Ljóshærður stubbur kýldi 
mann

2 Facebook-forstjóri játar 
mistök

3 Ákærðir fyrir stórfelldan 
bókaþjófnað

4 Klippti á naflastrenginn og 
fingurgóminn með

5 Hornið kom út um munninn
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