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ELDSNEYTISVERÐ Hækkandi verð á 
eldsneyti veldur ferðaþjónustu-
fyrirtækjum hér á landi miklum 
áhyggjum þar sem viðbúið er að 
mjög muni draga úr ferðalögum 
innanlands í sumar. Samtök ferða-
þjónustunnar kalla eftir lækkun 
eldsneytisskatta.

Ef verðið á bensíni í dag er 
miðað við verð fyrir réttu ári er 
munurinn um 16 krónur á lítr-
ann. Lítraverð hefur hækkað frá 
um það bil 212 krónum upp í um 
228 krónur í ár. Um miðjan mars í 
fyrra hafði verð að vísu stigið afar 
hratt á stuttum tíma og átti eftir 
að lækka verulega í verðstríði olíu-
félaganna yfir sumarmánuðina.

Þrátt fyrir það sýna tölur Vega-
gerðarinnar nokkurn samdrátt í 
umferð um helstu vegi landsins frá 
2009 til 2010 fyrra og fyrstu tölur 
þessa árs gefa til kynna að fram-
hald verði á í ár.

„Við höfum mjög miklar áhyggj-
ur af hækkunum eldsneytisverðs,“ 
segir Erna Hauksdóttir, formaður 
Samtaka ferðaþjónustunnar, í sam-
tali við Fréttablaðið.  

„Það er bæði vegna flugsins 
og útgerðar á rútum og öðrum 
farartækjum, en líka vegna þess 
hversu dýrt það er fyrir almenn-
ing að keyra sína einkabíla. Ef rík-
isstjórnin lækkar ekki skatta sína 

á eldsneyti getur þetta haft mjög 
slæm áhrif á ferðaþjónustuna um 
allt land.“

Þótt eldsneytisgjöld miðist við 
vissa krónutölu af útsöluverði 
hvers lítra, leggst virðisaukaskatt-
ur á alla upphæðina. Skattheimtan 
eykst því í hlutfalli við hækkandi 
innkaupsverð olíufélaganna hér á 
landi. 

Erna segir hvorki almenning 
né fyrirtæki þola „þessar gegnd-
arlausu hækkanir“ og kallar eftir 
því að  ríkisstjórnin sjái til þess að 
snúið verði aftur til þeirrar skatta-
upphæðar sem gert var ráð fyrir 
í byrjun.

Erna játar því að útlit sé fyrir 

að erlendir ferðamenn fjölmenni 
hingað til lands í sumar og þeir 
muni sennilega ekki mikla fyrir 
sér bensínverð, sem er sambæri-
legt og í þeirra heimalöndum.

 „En fyrir Íslendinga er þetta 
mjög stórt vandamál. Það kostar 
augljóslega meira að keyra nú í 
sumar en í fyrrasumar. Þess vegna 
er svo mikilvægt að draga úr 
skattheimtu til þess að létta undir 
með almenningi og atvinnulífinu.“

Ríkisstjórnin hefur skipað 
starfshóp um viðbrögð við hækk-
andi eldsneytisverði og er fyrstu 
tillagna hópsins að vænta þann 
fyrsta apríl.

 - þj
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Saumaði þvottarennu niður í kjallarann

Klifurjurt 
milli hæða
É g henti gjarnan taui í tröppurnar til að taka með 

mér niður í þvottahús í næstu ferð. Þá fékk ég 
þessa hugmynd að útbúa langan poka milli hæð-
anna, sem væri eins og klifurjurt upp vegginn,“ 

segir Kristín Birna Bjarnadóttir vöruhönnuður þegar 

Fréttablaðið forvitnast um hlutverk þriggja metra langs 

taupoka á heimili hennar.„Munstrið á efninu minnti mig svolítið á klifurjurt. Ég 

saumaði langan hólk sem dreginn er saman með snúru í 

botninn og festi  hann með skrúfum efst við stigahand-

riðið. Það besta er hversu mikið kemst í pokann, ég þarf 

ekki að þvo eins oft,“ segir Kristín Birna hlæjandi. 
Hún hefur reyndar engan tíma til að þvo þessa dag-

ana þar sem hún er önnum kafin við að undirbúa þátt-

töku í HönnunarMars sem hefst á fimmtudaginn. Krist-

ín Birna er hluti af hönnunarteyminu Gerist sem mun

meðal annars sýna Reykjavíkurhandklæði
Laugavegi 91 VöruR

Leirkrúsin  býður upp á fjölbreytt námskeið í vor. 
Má þar nefna handmótun fyrir byrjendur, mótun 

á rennibekk og helgarnámskeið í rakú- og tunnu-
brennslu. Sjá nánar á www.leir.is

Söluaðilar.:   Járn og gler - Garðheimar  -  Húsasmiðjan  
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Fasteignasalan Miklaborg hefur til sölu 
glæsilegt endaraðhús á Vesturströnd á 
Seltjarnarnesi.

Húsið er 254 fm að stærð með óviðjafnanlegu útsýni til sjávar og Esjunnar. 
Komið er inn í flísalagða forstofu með nýjum skáp-um.  Forstofuherbergi er parketlagt. Hol er flísalagt.  Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Bíl-skúrinn er flísalagður og er einnig nýttur sem þvotta-hús. Jafnframt er lögn á baði. Fjölskyldurými er flísa-lagt og með útgangi út í garðstofu sem er flísalögð og með ofnum Út frá henni er hellulö ð f i

Á svefnherbergisgangi eru tvö herbergi og bað-herbergi. Herbergin eru þrjú samkvæmt teikningu. Bæði herbergin eru parketlögð. Útgengt er úr hjóna-herbergi yfir í yfirbyggðan skála með heitum potti.Baðherbergið er mjög rúmgott. Það er er flísalagt og með stórri innréttingu og með nýjum sturtuklefa.Á efri hæðinni er parketlögð stofa og borðstofa og eldhús með upprunalegri innréttingu. Útgangur er á svalir sem eru flísalagðar og er möguleiki að stækka eldhúsið inn í svalirnar en það hefur verið gert á sumum húsanna. Góð lofthæð er í stofu. 
 Búið er að skipta um þak að hluta Nánari upplýs

Óviðjafnanlegt útsýni
Húsið stendur á vinsælum stað á Seltjarnarnesi.

heimili@heimili.is

Sími 530 6500
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Vorjafndægur 
voru í gær, styttist 
í sumarið. 
Óskum eftir sérbýlum á 
söluskránna.

Auður Kristinsdóttir    
Sölufulltrúi RE/MAX Senter   

Sími 824 7772      audur@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsdóttir
Sölufulltrúi RE/MAX

Verðmetum eign þína 
þér að kostnaðarlausu 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNIMeira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Ómissandi

Kringlukast
Opið 10–18.30

Síðasti dagurinn

HVESSIR S-TIL   Í dag ríkja SV-
áttir, víða 5-10 m/s en það hvessir 
verulega við suðurströndina í kvöld. 
Horfur á slyddu- eða snjóéljum 
víða NV- og V-til en súld eða 
skúrum allra syðst. 
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Keppa í skákboxi
Björn og Daníel hjá CCP 
reyna með sér í óvenjulegri 
keppni.
Fólk 30

Chelsea á skriði
Chelsea nálgast topplið 
ensku úrvalsdeildarinnar 
óðfluga.
sport 26 Eldsneytisverðið gæti 

skaðað ferðaþjónustu 
Samtök ferðaþjónustunnar vilja lægri eldsneytisskatta til að fyrirbyggja sam-
drátt á ferðalögum innanlands. Segja hvorki fyrirtæki né almenning þola 
hækkanir. Starfshópur ríkisstjórnar skilar fyrstu tillögum í næsta mánuði.

Kostnaður við ferðalög á bíl innanlands
Eldsneytiskostnaður hefur í för með sér aukinn kostnað við að ferðast á bíl 
innanlands. Taflan hér fyrir neðan sýnir kostnað við að keyra frá Reykjavík til 
ýmissa áfangastaða á landsbyggðinni.
Staður Vegalengd Bensíneyðsla* 2010** 2011***
Akureyri 382 km 37,6 l  7.971 kr 8.573 kr
Ásbyrgi 505 km 60,6 l 12.847 kr 13.816 kr
Egilsstaðir 652 km 78,2 l 16.578 kr 17.838 kr
Seyðisfjörður 676 km 81,1 l 17.193 kr 18.491 kr
Ísafjörður 455 km  54,6 l 11.575 kr 12.448 kr
Höfn 458 km 55 l 11.660 kr 12.540 kr
Hringvegurinn 1339 km 161 l 34.132 kr 36.708 kr
Kostnaðarauknin    + 7,6%
* miðað er við bíl sem eyðir 12 bensínlítrum á hverja 100 kílómetra
** Algengt lítraverð bensíns í sjálfsafgreiðslu 16. mars 2010 var 212 krónur
*** Algengt lítraverð bensíns í sjálfsafgreiðslu 18. mars 2011 var 228 krónur

FAGNA LOFTÁRÁSUM Uppreisnarmenn í nágrenni borgarinnar Benghasi í Líbíu fögnuðu loftárásum Bandaríkjamanna, Frakka og Breta á loftvarnakerfi 
og herafla stjórnarhers Líbíu í gær. Talsmaður hersins lýsti í gærkvöldi yfir einhliða vopnahléi, en óvíst er hvort það verði virt. Sjá síðu 6 NORDICPHOTOS/AFP

Skuldir óreiðumanna
„Í hvert sinn sem við fáum 
gluggabréf með rukkun 
þurfum við að greiða 
atkvæði um það hvort við 
ætlum að borga eður ei.“
Í dag 13

ATVINNUMÁL Á bilinu 450 til 
600 börn hafa átt báða for-
eldra atvinnulausa síðastliðin 
tvö ár. Þetta kemur fram í 
tölum Vinnumálastofnunar. 
Um helmingur þeirra sem eru 
á atvinnuleysisskrá eru með 
börn á framfæri. 

Börn á Íslandi eru um 80 
þúsund og eiga fjórtán prósent 
þeirra atvinnulaust foreldri.

  - shá, sjá síðu 10

Atvinnuleysi á Íslandi: 

500 börn eiga 
báða foreldra 
án vinnu
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STJÓRNSÝSLA Kristján Jóhanns-
son, fulltrúi Bankasýslu ríkisins 
í stjórn Arion banka, mun víkja 
úr stjórninni á aðalfundi bankans 
í vikunni. Stjórn Bankasýslunn-
ar telur rétt að endurnýja ekki 
umboð Kristjáns vegna ákvörð-
unar hans um að samþykkja 
launakjör Höskuldar H. Ólafs-
sonar, bankastjóra Arion banka. 
Kristján þykir þó ekki hafa brotið 
gegn eigendastefnu ríkisins.

„Mat okkar var, að teknu tilliti 
til alls, að fulltrúi ríkisins hefði 
átt að sitja hjá við kosningu um 
launakjör Höskuldar,“ segir Þor-
steinn Þorsteinsson, stjórnar-
formaður Bankasýslunnar, og 
bætir við: „Við erum að fara með 
hlut í eigu ríkisins og miðað við 
ástandið í þjóðfélaginu, viðhorf 
gagnvart fjármálafyrirtækjum 
og aðgerðir ríkisins til að tak-
marka hækkanir hærri launa, þá 
hefði fulltrúi ríkisins átt að sýna 
aðgæslu í þessu máli.“ Þorsteinn 
segir Kristján þó ekki hafa brot-
ið gegn eigendastefnu ríkisins og 
utan þessa máls hafi ríkt sátt um 
störf Kristjáns.

Kristján, sem er lektor við við-
skiptafræðideild Háskóla Íslands, 
greiddi atkvæði með launakjör-
um Höskuldar í stjórn Arion 
banka en launakjör Höskuldar 
hafa undanfarið verið gagnrýnd 
fyrir að vera óhófleg. 

Til marks um það sagði 
Jóhanna Sigurðardóttir, for-
sætisráðherra, í kvöldfréttum 
RÚV á laugardag,  að launakjör 
æðstu stjórnenda bankanna væru 
kjaftshögg fyrir fólk sem þurft 
hefði að takast á við atvinnu-
leysi og launalækkanir á síðustu 
misserum. Þá lýsti hún yfir von-

brigðum með ákvarðanir stjórn-
armanna Bankasýslunnar hjá 
Arion banka og Íslandsbanka en 
Kolbrún Jónsdóttir, stjórnarmað-
ur hjá Íslandsbanka, sat hjá við 
ákvörðun stjórnar um launakjör 
Birnu Einarsdóttur, bankastjóra.

„Ég harma þessa niðurstöðu. 

Ekki síst þar sem öll samskipti 
við Bankasýsluna hafa verið fag-
leg, opin og góð. Formaður banka-
sýslunnar sagði að ég hefði ekki 
brotið gegn eigendastefnu rík-
isins. Hann gefur þá einkunn,“ 
segir Kristján Jóhannsson sem 
stendur við ákvörðun stjórnar-
innar um starfskjör Höskuldar, 
ýtarleg vinna hafi legið að baki 
þeirri niðurstöðu.

Stjórn Bankasýslunnar bauð 
Kristjáni að segja af sér fyrir 
helgi en hann varð ekki við þeirri 
beiðni. Í kjölfarið var honum til-
kynnt að umboð hans til stjórnar-
setu í Arion banka yrði ekki end-
urnýjað.

 magnusl@frettabladid.is

Ég harma þessa 
niðurstöðu. Ekki síst 

þar sem öll samskipti við 
Bankasýsluna hafa verið 
fagleg, opin og góð.

KRISTJÁN JÓHANNSSON 
STJÓRNARMAÐUR Í ARION BANKA

HAÍTÍ Forsetakosningar fóru fram 
á Haítí í gær. Frambjóðendurn-
ir eru tónlistarmaðurinn Michel 
Martelly og forsetafrúin fyrrver-
andi Mirlande Manigat. 

Tónlistarmaðurinn Wyclef 
Jean, sem er dyggur stuðnings-
maður Martelly, var skotinn í 
hendina kvöldið fyrir kosning-
arnar, en hann útskrifaðist af 
spítala í gær. Lögreglan í landinu 
hefur ekki upplýst um frekari til-
drög skotárásarinnar.  

Wyclef ætlaði sjálfur að bjóða 
sig fram til forseta, en var synjað 
þar sem hann hafði ekki dvalið í 
landinu í nægilega mörg ár. 

Tilkynnt verður um niðurstöð-
ur forsetakosninganna um miðjan 
apríl. - sv

Wyclef skotinn í hendina: 

Kosið til forseta 
á Haítí í gær

BRUNI Maður á fimmtugsaldri ligg-
ur á gjörgæslu Landspítalans með 
reykeitrun eftir að mikill eldur 
kom upp í bifreiðaverkstæði á 
Smiðjuvegi í Kópavogi um sexleyt-
ið í gærmorgun. Hann var einn á 
verkstæðinu þegar kviknaði í. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
vatkhafandi lækni á Landspítal-
anum fer líðan mannsins batnandi. 
Hann mun líklega verða færður af 
gjörgæslu í dag.

Eldurinn kom upp í bíl á verk-
stæðinu og barst í þak hússins. Allt 
tiltækt lið slökkviliðsins á höfuð-
borgarsvæðinu var kallað á stað-

inn. Reykkafarar fundu manninn 
stuttu eftir að tilkynning barst um 
að húsið væri ekki mannlaust og 
fluttu hann strax á sjúkrahús.

Töluverðar skemmdir urðu á 
verkstæðinu og rífa þurfti þakið 
á húsinu til þess að komast í allar 
glæður.

Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliðinu tók slökkvistarfið 
túma tvo klukkutíma og voru um 
tuttugu manns að vinna að verk-
inu. Upptök eldsins eru ókunn en 
lögregla vinnur að rannsókn máls-
ins.  
 - sv

Allt tiltækt slökkvilið kallað út vegna bruna á verkstæði í Kópavogi í gærmorgun: 

Einn á gjörgæslu með reykeitrun

FRÁ BRUNANUM Það tók slökkviliðið 
rúmlega tvo klukkutíma að slökkva 
eldinn í bifreiðaverkstæðinu í Kópavogi í 
gærmorgun.  MYND/SIGURJÓN ÓLASON

JAPAN Áttræðri konu og sextán ára 
barnabarni hennar var bjargað úr 
rústum húss í Ishinomaki í Japan 
í gær, níu dögum eftir skjálftann 
þar í landi. Þau höfðu verið föst í 
húsinu en komust í ísskáp og gátu 
því nærst. Þau eru nú á spítala. 

Lögregla í Japan segir nú að 
15 þúsund manns í Miyagi-hér-
aði einu hafi látist í hamförunum. 
Heildartala látinna fari því yfir 
tuttugu þúsund manns. Opinber 
tala látinna var í gær 8.450 og tæp-
lega þrettán þúsunda var saknað. 

Stjórnvöld hafa hafist handa við 
að láta byggja tímabundið hús-
næði fyrir hluta þeirra sem misstu 
heimili sín. 

Áfram er unnið í kjarnorku-
verinu í Fukushima og segja yfir-
völd að þau séu nálægt því að 
ná stjórn á aðstæðum þar. Tek-
ist hafi að kæla niður tvo af sex 

kjarnaofnum versins á öruggan 
máta. Þrýstingur jókst þó óvænt 
í þriðja kjarnaofninum í gær, sem 
gæti orðið til þess að sleppa þurfi 
geislavirkri gufu út í andrúmsloft-

ið. Mest er óttast að matur og vatn 
hafi orðið fyrir mengun og var 
flutningur á spínati og mjólk frá 
nágrenni kjarnorkuversins stöðv-
aður í gær.  - þeb

Stjórnvöld vonast til að ná tökum á geislavirkni í Fukushima: 

Bjargað úr rústum eftir níu daga

FUKUSHIMA Fólk beið í röðum eftir því að fá mælingu á geislavirkni í Fukushima um 
helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Alls eru um 75 
milljarða króna lán í vanskilum 
hjá Íbúðalánasjóði. Forsætisráð-
herra segir allt benda til þess að 
ríkið þurfi að auka fjárveitingar 
til sjóðsins umfram þá 33 millj-
arða sem Alþingi hefur þegar 
samþykkt að veita sjóðnum. Það 
verði jafnvel hærri fjárhæð held-
ur en ríkið þarf að borga Bretum 
og Hollendingum vegna Icesave. 
RÚV greindi frá þessu í fréttum 
sínum í gær. 

Vanskil hafa aukist mikið hjá 
Íbúðalánasjóði á undanförnum 
misserum. Reiknað er með því 
að afskriftir verði mun meiri en 
áður var gert ráð fyrir. - sv

Íbúðalánasjóður í vanskilum: 

75 milljarða lán 
í vanskilum 

SJÁVARÚTVEGUR Forsætisráðherra 
vill vísa nýju frumvarpi um stjórn 
fiskveiða til þjóðarinnar. Hún 
segir eðlilegt og sjálfsagt að hald-
in verði þjóðaratkvæðagreiðsla 
um kvótakerfið, er fram kom í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld. 

Sjávarútvegsráðuneytið vinnur 
nú að frumvarpi að breytingum á 
lögum um fiskveiðistjórn og stefnt 
er að birtingu í lok þessa mán-
aðar. Í frumvarpinu verður meðal 
annars tilgreint að framsal á afla-
heimildum verði afnumið og veð-
setningar verði bannaðar.  - sv

Forsætisráðherra um veiðar: 

Kvótafrumvarp 
til þjóðarinnar

Fulltrúa ríkisins í 
stjórn Arion skipt út
Stjórn Bankasýslu ríkisins hefur ákveðið að endurnýja ekki umboð Kristjáns 
Jóhannssonar, stjórnarmanns í Arion banka, á aðalfundi bankans sem haldinn 
verður í vikunni. Ákvörðunin kemur í kjölfar gagnrýni á launakjör bankans.

ARION BANKI Laun æðstu stjórnenda Arion banka og Íslandsbanka hafa sætt gagn-
rýni undanfarið því þau þykja óhófleg. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

WYCLEF JEAN Tónlistarmaðurinn 
var skotinn í hendina í aðdraganda 
forsetakosninga á Haítí á laugardag. 

Bogi, eruð þið ekki í 
skýjunum?

„Jú, þessi niðurstaða gefur okkur byr 
undir báða vængi.“

Bogi Nils Bogason er fjármálastjóri 
Icelandair Group. Icelandair Group birti 
á föstudag ársskýrslu sína en þar kom 
fram að fyrirtækið skilaði methagnaði á 
síðasta ári.

SLYS Harður árekstur tveggja 
bíla varð á Suðurlandsvegi rétt 
austan við Hvolsvöll í gærdag. 
Einn ökumaður var fluttur með 
sjúkrabíl til Reykjavíkur. Alls 
voru þrír í bílunum. 

Loka þurfti annarri akreininni 
vegna slyssins og urðu nokkrar 
tafir á umferð. Að sögn lögregl-
unnar á Hvolsvelli virtist slysið 
alvarlegra við fyrstu sýn. Þyrla 
Landhelgisgæslunnar var kölluð 
út en aðstoð hennar var afturköll-
uð. Tildrög slyssins eru óljós en 
málið er í rannsókn. - sv

Betur fór en á horfðist: 

Harður árekst-
ur á Hvolsvelli

EGYPTALAND, AP Mikill meirihluti 
kjósenda samþykkti breytingar á 
stjórnarskrá Egyptalands í kosn-
ingum á laugardag. 

Kosningarnar voru fyrstu 
frjálsu kosningar í landinu í 
meira en hálfa öld. Almennar 
þing- og forsetakosningar verða 
nú haldnar í landinu innan sex 
mánaða. Gagnrýnendur óttast að 
vegna skamms fyrirvara muni 
Múslimska bræðralagið ná völd-
um, vegna þess að flokkurinn sé 
skipulagðasta stjórnmálaaflið í 
landinu. Flokkurinn hefur barist 
hart fyrir því að breytingarnar 
yrðu samþykktar.  - þeb

Frjálsar kosningar haldnar: 

Breytingar á 
stjórnarskránni

Undirskriftarsöfnun hafin
Undirskriftarsíðan www.börn.is var 
opnuð í gær. Á síðunni er skorað á 
borgarstjórn Reykjavíkur að hætta við 
fyrirhugaðar breytingar á starfi leik-
skóla, grunnskóla og frístundaheimila. 
Samstarfshópur íbúa Reykjavíkur 
opnaði vefinn á fundi á þaki Æsufells 
4 í Breiðholtinu í gær.

SKÓLAMÁL

SPURNING DAGSINS

Taktu góða
ákvörðun

Borgartúni 29
S. 585 6500
www.audur.is

Auður býður til kynningarfundar 
þriðjudaginn 22. mars kl. 17:15 
að Borgartúni 29.

Opinn kynningarfundur

• Séreignarsparnaður 
• Eignastýring 
• Langtímasparnaður

Allir velkomnir
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SAMGÖNGUR Reykjavíkurborg hefur eytt um 
1,2 milljörðum króna í snjómokstur og aðra 
vetrartengda þjónustu á árunum 2008 til 2010. 
Veturinn 2008 kostaði þjónustan borgina um 500 
milljónir króna. Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands var óvenjumikill snjór það 
árið og var hann víða til trafala við samgöngur. 

Útgjöld við mokstur og annað því tengdu hafa 
verið minnkuð um helming síðan árið 2008. 
Heildarkostnaður við þjónustuna síðasta vetur 
var 280 milljónir og 375 milljónir veturinn 2009. 
Það sem af er vetrinum í ár, hefur borgin eytt 
tæpum 130 milljónum í mokstur og er talið ólík-
legt að sú tala muni hækka mikið úr þessu. Er 
þetta fjórðungur af þeim kostnaði sem borgin 
varði í þjónustuna árið 2008. 

Guðbjartur Sigfússon, yfirverkfræðingur 
hjá Reykjavíkurborg, segir að þrátt fyrir mikla 
skerðingu í fjárveitingum til moksturs þá hafi 
það ekki bitnað mikið á þjónustu við borgarbúa. 

„Það hefur ekki borið mikið á kvörtunum. Við 
reynum að sinna þessu eftir því sem þörf er á,“ 
segir Guðbjartur. „Svo er það ekki fjárveitingin 
sem ræður alltaf, heldur er það veðráttan sem 
skiptir öllu máli.“ 

Akureyrarbær eyddi 65 milljónum króna í 
snjómokstur árið 2008. Heildarkostnaður við 
mokstur í bænum síðustu fjóra vetur hefur 
kostað 252 milljónir króna. Mokstur í desember 
einum í fyrra kostaði um 20 milljónir. 

Kostnaður Akureyrarbæjar við snjómokstur 
hefur verið frá 52 milljónum og upp í 72 millj-
ónir hvert ár frá vetrinum árið 2007, en mestu 
var eytt í fyrra sé miðað við síðustu ár. Ástæðan 
fyrir auknum kostnaði er sögð einföld: Veðurfar. 

„Það var bara miklu meiri snjór,“ segir Helgi 
Már Pálsson, bæjartæknifræðingur hjá Akur-
eyrarbæ. „Ég held að hér sé mjög vel mokað og 
er nokkuð viss um að þjónustustigið sé nokk-
uð hátt. En það eru auðvitað meira en 17 þús-
und aðrir sérfræðingar í bænum  sem eru allir 
ósammála mér.“ 

Samkvæmt Veðurstofunni voru 9 alhvítir 
dagar á Akureyri síðasta vetur. sunna@frettabladid.is

DANMÖRK 72 prósent danskra ung-
lingspilta og 3,6 prósent danskra 
unglingsstúlkna horfa á klámefni 
á netinu, í sjónvarpi eða í blöðum 
tvisvar sinnum í viku eða oftar 
og falla því undir skilgreiningu 
fræðimanna á stórnotendum á 
klámi.

Danskir unglingar nota klám 
í mun meiri mæli en jafnaldrar 
á hinum Norðurlöndunum, sam-
kvæmt könnunum. Samsvarandi 
hlutfall í Svíþjóð er 37 prósent 
hjá drengjum en 1,5 prósent hjá 
stúlkum. 

Í samtali við Politiken segir 
sagn- og kynjafræðingurinn 
Anette Dina Sørensen að menn-
ing Dana sé mun umburðarlynd-
ari gagnvart klámi en menning 
annarra Norðurlandaþjóða. - pg

Danir umburðarlyndir:

Nota klámefni 
í stórum stíl

DÓMSMÁL Tæplega fertugur 
maður hefur verið dæmdur í sex 
mánaða óskilorðsbundið fangelsi 
fyrir að ráðast á sambýliskonu 
sína í ágúst síðastliðnum.

Konan hafði komið heim frá 
móður sinni með mat á postulíns-
diski. Maðurinn var þá dauða-
drukkinn og þegar hún freist-
aði þess að fá hann til að fara að 
sofa brást hann hinn versti við, 
þreif postulínsdiskinn og kastaði 
honum í andlit konunnar. Diskur-
inn brotnaði við höggið.

Konan hlaut sjö sentimetra 
gapandi skurð á augabrún og 
smærri skurði á vörum.

Maðurinn, sem á nokkurn 
brotaferil að baki, var sakfelld-
ur gegn neitun sinni. Hann þarf 
jafnframt að greiða konunni 400 
þúsund krónur í bætur.  
 - sh

Dæmdur í hálfs árs fangelsi:

Kastaði postu-
línsdiski í konu

ÞÝSKALAND, AP Knútur, ísbjörninn góðkunni, 
drapst í dýragarðinum í Berlín um helgina. 
Fjöldi aðdáenda Knúts flykktust að hliði dýra-
garðsins í gær og lögðu þar niður blóm og 
kransa til að minnast hans. 

Talið er að ísbjörninn hafi fengið einhvers-
konar flogakast eftir að hafa legið í sólinni 
á laugardag. Hann datt í laugina í búri sínu 
í kjölfarið og drukknaði þar, fyrir framan 
augu mörg hundruð áhorfenda. Einn áhorf-
endanna, Eveline Litowski, sagði í samtali við 
þýska fjölmiðla að Knútur hefði verið afar 
ánægður að sjá og ekki sýnt nein merki þess 
að hann væri að veikjast. Svo hafi hann allt í 
einu kippst við eins og í flogakasti og dottið 
niður í laugina. Hræ Knúts var dregið upp 

úr lauginni í gær. Sérfræðingar munu kryfja 
það í dag til þess að komast að dánarorsök, en  
starfsmenn dýragarðsins telja víst að dauða 
hans hafi ekki borið að með eðlilegum hætti. 

Öll heimsbyggðin fylgdist með þegar mynd-
ir af nýfæddum ísbjarnarhúni, sem hafði 
verið afneitað af móður sinni, birtust í fjöl-
miðlum árið 2007. Knútur varð umsvifalaust 
eitt vinsælasta dýr heims og stjarna dýra-
garðsins í Berlín. Hann varð þó einungis fjög-
urra ára gamall, en meðal ævilengd ísbjarna 
er á milli 15 til 20 ár. - sv

Knútur, vinsælasti ísbjörn heims, drapst í dýragarðinum í Berlín um helgina, fjögurra ára að aldri: 

Talinn hafa drukknað eftir flogakast

THOMAS DÖRFLEIN OG KNÚTUR Dörflein tók Knút að 
sér eftir að móðir Knúts afneitaði honum. Hann lést úr 
hjartaáfalli árið 2008, 44 ára að aldri. 

NORDICPHOTOS/AP
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ÁFRAM SVALT  Í 
dag og næstu daga 
verða suðvest-
lægar og vestlægar 
áttir ríkjandi. Búast 
má við éljagangi, 
einkum vestan til á 
landinu en á mið-
vikudaginn léttir 
heldur til suðvest-
anlands er líður á 
daginn. SA- og A-til 
mun eitthvað sjást 
til sólar. Enn er því 
bið eftir vorinu.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Helmingi minna fé eytt í 
snjómokstur í Reykjavík 
Reykjavíkurborg eyddi 500 milljónum króna í snjómokstur árið 2008. Kostnaður fór niður í 280 milljónir 
2010. Akureyri hefur aukið fjármagn í mokstur á milli ára. Reykjavík dregur saman um 100 milljónir á ári.

MOKSTUR Í GRAFARVOGI Mokstursþjónusta hefur dregist saman um helming í Reykjavík á síðustu árum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Veturinn 2007
Snjór var meiri suðvestanlands 
en verið hefur í nokkur ár. 
Þrálát snjóflóðahætta og mjög 
úrkomusamt. Metúrkoma víða 
sunnanlands. 

Veturinn 2008
Snjór var til trafala við sam-
göngur og illviðri voru tíð. 
Snjór var meiri sunnanlands en 

algengt hefur verið síðustu árin. 
Óvenjumikið snjóaði í Vest-
mannaeyjum.  

Veturinn 2009
Úrkoma vetrarins var í ríflegu 
meðallagi, um 12 prósent 
umfram meðallag í Reykjavík, 
en um 20 prósent á Akureyri. 
Desember var úrkomusamastur 
í Reykjavík, en janúar á Akureyri. 

Veturinn 2010
Mjög snjólétt var sunnan lands 
og jörð var alhvít í Reykjavík 
aðeins 5 daga. Alhvítu dagarnir 
á Akureyri voru 9 og er það 3 
dögum minna að meðaltali 
síðustu 10 árin.

Heimild: Veðurstofa Íslands 
- www.vedur.is

Úttekt Veðurstofunnar á veðurfari síðustu vetra
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skattur.is
Skilafresti 

lýkur eftir 
  tvo daga!

 Talið fram á skattur.is
Veflykill og rafræn skilríki veita aðgang að þjónustusíðu 
á skattur.is þar sem hægt er að fylla út skattframtalið 
á einfaldan hátt. 

Veflyklar hafa verið sendir til nýrra fram teljenda. 
Glatist veflykill má sækja um nýjan á skattur.is  
og fá hann sendan í vefbanka eða í pósti. 

 Framtal á pappír
Pappírsframtöl eru aðeins send þeim sem töldu 
fram á pappír í fyrra. Hægt er að panta áritað 
pappírsframtal og sundur liðunarblað á skattur.is 
eða í síma 442-1414 og fá það sent í pósti. 

 Aðgengilegar leiðbeiningar
Leiðbeiningar er að finna á skattur.is. Einnig er  
auðvelt að kalla fram skýringar við einstaka kafla  
eða reiti í vefframtali. 

Prentaðar leiðbeiningar má fá á skattstofum.

 Aðstoð í síma 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414  
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30. 

Dagana 23., 28. og 29. mars 
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

       Þjónusta við einstaklinga
         á höfuðborgarsvæðinu 
            er á Laugavegi 166

Skilafrestur er til  
23. mars
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Gegn krabbameini í körlum

Í mars renna 100 kr. af hverjum seldum pakka af Nicotinell 
beint til átaksins Mottumars

100 KRÓNUR

Nicotinell er 
samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

®

Bandaríkin
■ Herskip úr sjöttu flotadeildinni 

hafa skotið á annað hundrað 
Tomahawk-flugskeytum.

■ Fjöldi bandarískra herþota hefur 
gert loftárásir á skotmörk í Líbíu.

Frakkland
■ Flugmóðurskipið Charles de 

Gaulle ásamt stuðningsskipum er 
á leið á vettvang. 

■ Orrustuþotur hafa farið í eftirlits-
flug yfir Benghasi og gert árásir 
á skriðdreka og önnur vígatól 
stjórnarhers Líbíu.

■ AWACS-eftirlitsflugvél hefur verið 
notuð til eftirlits.

Bretland
■ Sendir orrustuþotur en hefur ekki 

gefið upp nákvæman fjölda.
■ AWACS-eftirlitsflugvél er til taks.
■ Tvær freigátur eru undan 

ströndum Líbíu.

Danmörk
■ Sex orrustuþotur eru komnar til 

Sikileyjar.

Ítalía
■ Býður sjö herstöðvar til afnota fyrir 

ríki sem taka þátt í aðgerðum í 
Líbíu og leggur til að höfuðstöðvar 
fjölþjóðaliðsins verði í Napólí.

■ Flugmóðurskipið Giuseppe 
Garibaldi er við strendur Sikileyjar 
með átta orrustuþotur um borð.

■ Eru með tíu orrustuþotur til við-
bótar í viðbragðsstöðu.

Kanada
■ Sex orrustuþotur hafa verið 

sendar til Ítalíu.
■ Freigáta er til taks á Miðjarðar-

hafinu og getur tekið þátt í 
aðgerðum.

Spánn
■ Fjórar orrustuþotur og eldsneytis-

vél eru komnar til Ítalíu.
■ Kafbátur, freigáta og eftirlitsflugvél 

eru til taks.

■ Býður tvær herstöðvar til afnota.

Noregur
■ Hefur boðist til að senda sex orr-

ustuþotur en þær verða ekki til 
taks fyrr en um miðja viku.

Belgía
■ Átta orrustuþotur eru komnar til 

Grikklands og verða til reiðu á 
mánudag.

Katar
■ Fjórar orrustuþotur eru sagðar til 

taks til að framfylgja flugbanni.

Tíu ríki hafa lofað herafla eða aðstöðu

Undir stjórn 
Gaddafi

Undir stjórn 
uppreisnarmanna

Átök milli stjórnarhersins 
og uppreisnarmanna

Helstu flugvellir

Al Bayda Tobruk

Al Brega

Ras Lanuf

Bin Jawad

Sirte
Heimabær 
Gaddafís

Zuara Zaiwiya

Sabratha
Gharyan

Misrata
Benghasi

TRIPOLI

200km

Loftvarnastöðvar 
Líbíumanna
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©GRAPHIC NEWS

FRÉTTASKÝRING: Loftárásir á Líbíu

Loftvarnakerfi Líbíu er 
sagt illa skaddað eftir loft-
árásir Bandaríkjanna, 
Frakklands og Bretlands. 
Gaddafí segist ekki ætla að 
víkja og hefur hert á sókn 
stjórnarhers Líbíu gegn 
uppreisnarmönnum. Tölur 
um mannfall eru á reiki.

Stríðsátök í Líbíu verða langdregin 
og blóðug sagði Mohammar Gadd-
afí, leiðtogi landsins, í símaviðtali 
við ríkissjónvarp Líbíu. Talið er að 
loftárásir á laugardag hafi eytt að 
mestu loftvörnum landsins.

Talsmaður Líbíuhers lýsti í 
gær yfir einhliða vopnahléi. Sam-
bærileg yfirlýsing var sett fram á 
föstudag en árásir stjórnarhersins 
á uppreisnarmenn héldu engu að 
síður áfram.

„Við lofum ykkur löngu stríði 
án nokkurra takmarkana,“ sagði 
Gadd afí. Hann sagði herafla vest-
urveldanna engan rétt hafa til að 
gera árásir í landinu, og líkti þeim 
sem fyrir árásunum standa við 
krossfara og hryðjuverkamenn.

„Við munum berjast fyrir hverri 
tommu af landi,“ sagði Gaddafí, en 
undir símaviðtali við hann sýndi 
ríkissjónvarp Líbíu mynd af gyllt-
um hnefa með kramið líkan af 
bandarískri orrustuþotu.

Hann sagði árásirnar „greini-
legt dæmi um árásargirni nýlendu- 
og krossferðaríkja sem gæti vel 
hleypt af stað nýju krossferða-
stríði“.

„Líbíska þjóðin er sameinuð, 
karlar og konur hafa nú fengið 
skotvopn og sprengjur. Þið getið 
ekki gert árás, þið getið ekki stigið 
fæti á þetta land,“ sagði Gaddafí. 
„Þið eruð ekki búin undir langt 
stríð í Líbíu en við erum tilbúin.“

Talsmaður bandarískra stjórn-
valda sagði í gær talsverðan 
árangur hafa náðst með árásum 
um helgina. Hann sagði loftvarna-
kerfi landsins verulega laskað, og 
því hægt að framfylgja flugbanni 
Sameinuðu þjóðanna yfir landinu.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sagði árásirnar löglegar, ekki 
sé hægt að horfa upp á Gaddafí 

murka lífið úr líbísku þjóðinni. 
Hann tók þó skýrt fram að ekki 
stæði til að senda landher til Líbíu.

David Cameron, forsætisráð-
herra Bretlands, sagði árásirnar 
„nauðsynlegar, löglegar og rétt-
látar“.

Talsvert magn af sinnepsgasi
Engar staðfestar fregnir hafa bor-
ist af manntjóni í loftárásunum 
sem beinst hafa að ratsjárstöðv-
um og öðrum loftvörnum landsins. 
Líbíska ríkissjónvarpið hélt því í 
gær fram að 48 hefðu látist og um 
150 særst. Þessar tölur hafa ekki 
verið staðfestar. Gaddafí sagði 
sjálfur í yfirlýsingu sinni að flest-
ir hinna látnu væru konur, börn og 
trúarleiðtogar. 

„Rétt er að taka með nokkrum 
fyrirvara sumu af því sem sýnt 
er í líbíska sjónvarpinu,“ sagði 
George Osborne, fjármálaráð-

herra Bretlands, í samtali við BBC 
í gær. Hann sagði hernaðaraðgerð-
ir skipulagðar með það að mark-
miði að valda óbreyttum borgur-
um sem minnstu tjóni.

Mike Mullen, formaður banda-
ríska herráðsins, sagði í viðtali 
við bandarísku sjónvarpsstöðina 
NBC að vitað væri að Gaddafí 
hefði aðgang að talsverðu magni 
af sinnepsgasi, sem sé verulegt 
áhyggjuefni þó ekkert bendi til 
þess að hann hafi í hyggju að beita 
efnavopnum í baráttu sinni við 
uppreisnarmenn í landinu.

Í það minnsta 110 Tomahawk-
stýriflaugum var skotið af banda-
rískum og breskum skipum á 
hernaðarleg skotmörk á borð við 
loftvarnastöðvar í Líbíu á laug-
ardag. Árásir voru einnig gerðar 
með bandarískum og frönskum 
orrustuþotum og sprengjuflug-
vélum. 

Loftárásirnar héldu áfram í gær 
og í það minnsta 70 skriðdrekum, 
brynvörðum bílum og öðrum far-
artækjum líbíska hersins var 
grandað nærri borginni Beng-
hasi, höfuðvígi uppreisnarmanna 

í Líbíu. Eftir sólsetur í gær hófu 
loftvarnabyssur í höfuðborginni 
Trípólí skothríð, en ekki var í gær-
kvöldi ljóst hvort franskar, bresk-
ar eða bandarískar þotur voru þá 
yfir borginni.

Um 100 látnir í Benghasi
Þrátt fyrir loftárásir hélt stjórn-
arher Líbíu áfram árásum á upp-
reisnarmenn. Talið er að á annað 
hundrað uppreisnarmanna og 
óbreyttra borgara hafi látið lífið í 
Benghasi í sprengjuárásum Líbíu-
hers á laugardag og sunnudag.

Sonur Mohammars Gaddafí lýsti 
á föstudag yfir einhliða vopnahléi 
í átökunum við uppreisnarmenn. 
Lítið mark hefur verið tekið á yfir-
lýsingu hans, og var hart barist við 
borgina Benghasi.

Skortur á nauðsynjavörum, 
einkum lyfjum, er farinn að gera 
vart við sig í borginni.

Gaddafí heitir langvinnum stríðsátökum

Arababandalagið gagnrýndi í gær 
hernaðaraðgerðir vestrænna ríkja 
í Líbíu, og hefur boðað til neyðar-
fundar vegna árásanna. 

Bandalagið kallaði þann 12. 
mars eftir flugbanni yfir landinu. Í 
yfirlýsingu sem kom frá banda-
laginu í gær segir að árásirnar 
nú þjóni ekki þeim tilgangi að 
vernda almenna borgara í Líbíu 
eins og yfirlýst markmið flug-
bannsins hafi verið.

Afríkusambandið tekur í 
svipaðan streng í ályktun sem 
sambandið sendi frá sér í gær. 
Þar er þess krafist að árásum 
verði hætt.

Þá hafa rússnesk stjórnvöld 
krafist þess að „handahófs-
kenndum“ árásum á skotmörk 
í Líbíu verði hætt tafarlaust. Í 
yfirlýsingu sem gefin var út í 
gær segir að  samþykki öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna nái 
aðeins til aðgerða sem ætlað 
sé að vernda almenna borgara. 
Hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna, 
Frakklands og Bretlands falli langt 
utan þess ramma.

Mótmæla hernað-
araðgerðum í Líbíu

„Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt 
formlega stuðning við ályktun 
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, 

og styðja 
aðgerðir sem 
byggja á 
þeim grunni 
og miða að 
því að koma 
í veg fyrir 
grimmdar-
fullar ofbeldis-
aðgerðir 
harðstjórans 
Gaddafí gegn 

almenningi,“ segir Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra.

Hann minnir á að Gaddafí 
hafi lýst því yfir að engu yrði eirt 
þegar herinn myndi ráðast inn í 
höfuðvígi uppreisnarmanna. „Mér 
finnst óbærilegt að horfa upp á 
að notaðar séu flugvélar og önnur 
vígatól til að drepa saklaust fólk, 
vopnlítinn almenning.“

Styðja aðgerðir

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

FÖGNUÐU Uppreisnarmenn nærri borginni Benghasi fögnuðu þegar stjórnarherinn hörfaði í kjölfar loftárása Bandaríkjamanna, 
Frakka og Breta. NORDICPHOTOS/AFP

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is
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SVÍÞJÓÐ Hertar reglur um 
hámark íbúðalána í Svíþjóð hafa 
ekki haft áhrif á fasteignamark-
að, segir á vef sænska Ríkisút-
varpsins.

Síðastliðið haust setti sænska 
fjármálaeftirlitið reglur um að 
húsnæðislán í landinu mættu 
mest miðast við 85% af verð-
mæti eignar. Markmiðið var að 
auka vernd neytenda og vinna 
gegn því að bankar og aðrar 
lánastofnanir færu að draga að 
sér nýja viðskiptavini með því 
að bjóða hærri  húsnæðislán. 
„Nýju reglurnar eiga að hvetja 
fólk til að takmarka skuldsetn-
ingu,“ segir sænska fjármála-
eftirlitið. 

Þensluástand er nú í sænsku 
efnahagslífi, hagvöxtur mæld-
ist þar 5,5% í fyrra, sá mesti í 
Evrópu. - pg

Hertar lánareglur í Svíþjóð:

Hafa sett þak
á íbúðalánin

STJÓRNSÝSLA Íslenskum stjórnvöldum hefur 
gengið betur að innleiða lög um innri mark-
að Evrópu eftir að Ísland sótti um aðild 
að Evrópusambandinu. Þetta kemur fram 
í nýútkominni skýrslu eftirlitsstofnunar 
EFTA um EES-ríkin. Innleiðing reglna í 
samræmi við EES-samninginn er meðal 
þess sem litið er til í aðildarviðræðunum við 
ESB.

Hlutfall þeirra laga sem Ísland á eftir að 
innleiða lækkaði úr 1,3 prósenti í 1 prósent 
á milli ára en 1 prósent er viðmiðunarmark 
eftirlitsstofnunar EFTA. Þetta er í fyrsta 
skipti síðan árið 2003 sem Ísland stenst við-
miðunarmarkið.

Ísland er þó áfram eftirbátur Noregs og 

Liechtenstein en þar er sama hlutfall annars 
vegar 0,2 prósent og hins vegar 0,5 prósent. 
Meðaltal EES-rikjanna er lægra en meðal-
talið í aðildarríkjum ESB. Fjöldi þeirra 
reglugerða sem Ísland á eftir að innleiða 
vegna þátttökunnar í EES er nú 33 en var 50. 
Ein reglugerð hefur verið óinnleidd í meira 
en tvö ár sem þykir ámælisvert.

Ísland þarf samkvæmt EES-samningum 
að innleiða allar reglugerðir um innri mark-
að Evrópu. Ríkjum er hins vegar í sjálfvald 
sett hvernig innlend löggjöf er aðlöguð að 
ESB-reglugerðum. Ísland innleiðir reglu-
gerðir um innri markaðinn með 10,7 mán-
aða töf að meðaltali, sem er aukning um 0,2 
mánuði á milli ára. - mþl

Aðildarumsókn Íslands er í skýrslu sögð hafa haft jákvæð áhrif á innleiðingu ESB-laga á Íslandi:

Innleiðing ESB-reglugerða er skilvirkari

EVRÓPUSAMBANDIÐ Eftirlitsstofnun EFTA gefur á 
tveggja ára fresti út skýrslu um innleiðingu ESB-reglu-
gerða í EES-ríkjunum.

ICESAVE Ungur meist-
aranemi í Kaupmanna-
höfn, Fannar Páll Aðal-
steinsson, hefur stofnað 
heimasíðuna Icesave.net. 
Síðan á að vera hlutlaus 
vettvangur sem safnar 
umfjöllun um mismun-
andi afstöðu til málsins, 
segir Fannar. Fólk geti 
þá skoðað ólík sjónarmið 
og myndað sér upplýsta 
skoðun áður en gengið 
verður til kosninga þann 9. apríl. 

„Ég sjálfur er ekki búinn að 
mynda mér skoðun, og finnst 
erfitt að mynda mér hana þegar 
umræðan er öll úti um allt,“ segir 
hann um ástæðu þess að hann 
ákvað að stofna síðuna. Hann 

segir margt flott fólk 
vera að tjá sig um mis-
munandi afstöðu til máls-
ins, en til að finna allar 
greinar og kynna sér 
málið þurfi virkilega að 
hafa fyrir því og fylgjast 
með öllum miðlum. Hann 
vonast til þess að sem 
flestir taki vel upplýsta 
og ígrundaða ákvörðun. 

Á síðunni safnar Fann-
ar saman fréttum, grein-

um og pistlum um málið og birtir 
einnig myndbönd. Hann hvetur 
fólk jafnframt til að hafa sam-
band á síðunni ef því finnst eitt-
hvað vanta í umræðuna og ef það 
vill benda á áhugaverða umfjöll-
un.  - þeb

Vill að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun um Icesave: 

Safnar upplýsingum 
um Icesave á netinu

FANNAR PÁLL 
AÐALSTEINSSON

Hefur þú farið á skíði í vetur?
JÁ 10%
NEI 90%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Styður þú hernaðaraðgerðir 
gegn stjórn Muhammars 
Gaddafí í Líbíu?

Segðu þína skoðun á visir.is

MIÐAUSTURLÖND Forseti Jemens, 
Ali Abdullah Saleh, rak í gær 
ríkisstjórn landsins. Fjöldi emb-
ættismanna hafði þegar sagt af 
sér vegna andstöðu við morð á 
mótmælendum á föstudag, þar 
sem minnst 45 voru drepnir. 
Sendiherra Jemens hjá Samein-
uðu þjóðunum, tveir ráðherrar, 
yfirmaður ríkisfjölmiðilsins og 
sendiherra lands-
ins í Líbanon voru 
meðal þeirra sem 
sagt höfðu af sér. 

Forset inn t i l -
kynnti um þetta 
eftir að tugir þús-
unda mættu í jarð-
arfarir nokkurra 
hinna myrtu í gær. 
Ættbálkur hans 
kallaði í gær eftir 
afsögn hans og slóst 
þar í lið með trúar-
leiðtogum og mót-
mælendum.

Þá mótmæltu þúsundir manna 
í borginni Deraa í Sýrlandi í gær, 
þriðja daginn í röð. Einnig var 
mótmælt í öðrum borgum. Fimm 
mótmælendur hafa látist og 
öryggissveitir eru sagðar beita 
skotvopnum og táragasi. Mót-
mælendur kveiktu í byggingum í 
borginni og sögðu sjónarvottar að 
kveikt hefði verið í höfuðstöðvum 
Baath-flokksins, sem ræður ríkj-
um í landinu, sem og dómhúsi og 
tveimur útibúum símafyrirtækis 
sem skyldmenni forsetans eiga. 
Mótmælendur eru sagðir hafa 
völdin í miðborginni.

Vegum inn í borgina hefur 
verið lokað og þá hefur verið 

lokað fyrir flestar samskipta-
leiðir, internetið og rafmagnið. 

Í Barein halda mótmæli einn-
ig áfram. Stjórnarandstæðing-
ar óskuðu eftir hjálp Sameinuðu 
þjóðanna og Bandaríkjanna á 
stuttum mótmælafundi í höfuð-
borginni Manama í gær. Óskað 
var eftir því að SÞ stöðvi ofbeldi 
gegn mótmælendum og stýri við-

ræðum milli 
stjórnar og 
stjórnarand-
stöðu .  Þá 
vilja stjórn-
arandstæð-
i n g a r  a ð 
erlent herlið 
undir stjórn 
Sádi-Araba 
fari úr landi. 
„Þeir eiga að 
fara heim. 
Það er engin 
þörf fyrir þá 
þar sem hér 

er pólitískt vandamál, ekki hern-
aðarlegt,“ sagði Jassim Hussein, 
fyrrverandi þingmaður. 

Tugir Sádi-Araba mótmæltu 
fyrir utan innanríkisráðuneytið í 
Riyadh í gær og kröfðust þess að 
þúsundir fanga yrðu látnir laus-
ir. Fólkið hefur verið í fangelsi 
svo árum skiptir án þess að rétt-
að hafi verið yfir því. Lögreglu-
menn voru mun fleiri en mót-
mælendurnir á svæðinu, eða um 
2000 talsins. Sjónarvottar segja 
að fjöldi fólks hafi verið handtek-
inn. Þetta voru þriðju mótmælin 
í landinu í mánuðinum, en mót-
mæli eru bönnuð í landinu. 

 thorunn@frettabladid.is

Mótmæli 
breiðast út 
Mótmælt var alla helgina í Sýrlandi, auk þess sem 
mótmæli halda áfram í mörgum Miðausturlöndum. 
Forseti Jemens rak ríkisstjórnina í gær og í Barein 
óska stjórnarandstæðingar eftir hjálp SÞ.  

JARÐARFÖR Í JEMEN Lítil stúlka á meðal þeirra þúsunda sem mættu við jarðarfarir 
mótmælenda í Jemen í gær. Vaxandi þrýstingur er á forseta landsins að segja af sér. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lög-
reglu-
menn 

voru fleiri en mótmælendur 
í Riyadh í gær. Tugir Sádi-
Araba mótmæltu og kröfðust 
þess að fangar yrðu látnir 
lausir, en á svæðinu voru um 
2000 lögreglumenn.

2000

KJÖRKASSINN
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Ég veit ekki hvort þú skil-
ur ástandið og ég held að 
þú skiljir ekki alveg hvað 
er að vera atvinnulaus. 

Gerir þú þér grein fyrir því að 
sá atvinnulausi getur verið með 
börn á heimili, hann getur ekki 
greitt af húsnæðislánum sínum 
eða leigu, börnin fá ekki nema 
það allra lífsnauðsynlegasta. 
Móðir eða faðir lifir í ótta, kvíða 
og þunglyndi. Þetta smitast niður 
í börnin, þeim líður illa í skól-
anum [...] Börnin koma heim úr 
skólanum og vonast til að foreldr-
ar sínir verði hressari. Það tekur 
á að vera atvinnulaus og það eru 
margir hlutir sem geta misfar-
ist og alltaf bitnar þetta á börn-
unum,“ skrifar ónefndur bloggari.

Viðurkennd sannindi
Börn, ungar barnafjölskyldur 
og einstæðir foreldrar eru að 
margra mati þeir hópar sem 
standa verst í kreppu og langvar-
andi atvinnuleysi. Um tveggja 
ára skeið hafa fimmtán til sautj-
án þúsund manns verið á atvinnu-

leysisskrá og um helmingur þess 
hóps með börn á sínu framfæri. Á 
heimilum þeirra eru tíu til ellefu 
þúsund börn. Af þeim hópi hafa 
á bilinu 450 til 600 börn átt báða 
foreldra án vinnu. 

Það er viðurkennd staðreynd að 

bernskan er mikilvægasta mót-
unarskeið ævinnar og viðeigandi 
viðbrögð á erfiðum tímum geta 
skipt sköpum fyrir framtíð barns. 
Á sama tíma er það einnig viður-
kennd að staðreynd atvinnuleysi 
eykur álag á fjölskylduna og getur 
leitt til skilnaða, heimilisofbeldis 
og vanrækslu barna.

Börn á Íslandi eru um áttatíu 
þúsund alls og því eiga um fjórtán 
prósent barna atvinnulaust for-
eldri. Þau sem eiga báða foreldra 
atvinnulausa eru á um 350 heimil-
um þannig að í nálega fimmtungi 
tilvika er um systkini að ræða, 
segja ársgamlar tölur Vinnumála-
stofnunar. Á þeim tímapunkti áttu 
22 prósent barna á Suðurnesjum 
atvinnulaust foreldri, en þar er 
staðan verst. 

Heilsu og vellíðan ógnað
„Viðvarandi atvinnuleysi er alvar-
legt áhyggjuefni þeirra sem láta 
sig varða velferð barna og fjöl-
skyldna þeirra. Rannsóknir hafa 
sýnt að atvinnuleysi hefur ekki 
aðeins neikvæð áhrif á fjárhag 
fjölskyldunnar heldur einnig á 
félagslega, andlega og líkamlega 
heilsu og vellíðan fjölskyldunnar,“ 
segir Elísabet Karlsdóttir, verk-
efnisstjóri við Rannsóknastofnun 
í barna og fjölskylduvernd (RBF). 
„Foreldri sem missir vinnuna 
missir ákveðna stjórn á eigin lífi, 
erfiðara verður að standa við fjár-
hagsskuldbindingar og uppfylla 

þarfir barna og maka, þetta veld-
ur streitu og vanlíðan. Verri fjár-
hagsstaða fjölskyldunnar dregur 
úr möguleikum til þátttöku í sam-
félaginu til jafns við aðra. Þetta 
gerir fjölskylduna viðkvæmari 
fyrir erfiðleikum og hefur áhrif 
á samskiptin og samstöðu innan 
fjölskyldunnar.“  

Vítahringur
Fram hefur komið í rannsóknum 
Sigrúnar Júlíusdóttur, prófessors 
við félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands, að einstæðir foreldar 
eiga í vaxandi erfiðleikum við 
að sjá sér og börnum sínum far-
borða. Atvinnuleysi þeirra sjálfra 
eða ungmennis á heimilinu sem 
hvorki sækir nám eða vinnu, 
getur orðið upphaf að vítahring 
vonleysis og félagslegrar einangr-
unar. Vaxandi fjöldi ungs fólk 
sem býr í foreldrahúsum, hefur 
flosnað upp úr skóla og glímir 
við atvinnuleysi, er líklega eitt 
brýnasta úrlausnarefnið í dag, að 
hennar mati. 

Kerfið 
Velferðarvaktin, stýrihópur á 
vegum velferðarráðuneytisins, 
sendi frá sér vinnuskýrslu í mars 
2009 þar sem segir að mikilvægt 
sé að allir sem vinna að málefn-
um barna, einkum félagsmálum, 
menntamálum og heilbrigðismál-
um, vinni náið saman. Eigi það 
sérstaklega við um ráðuneyti og 
stofnanir á vegum ríkis og sveit-
arfélaga. En hefur þessu tak-
marki verið náð? 

Það er mat viðmælenda Frétta-
blaðsins að samvinnu og samstarf 
í velferðarþjónustu megi bæta og 
gera markvissara og það sé nauð-
synlegt að svo verði til að ná meiri 
árangri fyrir skjólstæðinga og 
samfélagið. Svo virðist sem minni 
hefð sé fyrir samstarfi á höfuð-
borgarsvæðinu, þar sem vandinn 
er mestur, en á landsbyggðinni. Á 
þetta benti Halldór S. Guðmunds-
son, lektor við félagsráðgjafar-
deild Háskóla Íslands, í fyrsta 
hluta þessarar fréttaskýringar. 

Velferðarþjónustan hér á landi 
hefur byggst upp á tiltölulega 
skömmum tíma. Margar stofnan-
ir eru að gera góða hluti með upp-
byggilegum aðferðum til hagsbóta 

við fólk sem glímir við atvinnu-
leysi. Hin síðari ár hefur verið 
aukin áhersla á samstarf í vel-
ferðarþjónustunni og hún sam-
þætt á einu stjórnsýslustigi. Má 
þar nefna nýlega breytingu ráðu-
neyta í Velferðarráðuneyti, yfir-
færslu málefna fatlaðra til sveit-
arfélaga, samþættingu félags- og 
skólaþjónustu sveitarfélaga í fjöl-
skylduskrifstofur og þjónustumið-
stöð Reykjavíkurborgar. Þá verð-
ur að nefna verkefni eins og Ungt 
fólk til athafna sem skapað hefur 
samstarfsvettvang fyrir stofnanir 
og sjálfboðaliðasamtök. 

Í þeim efnahagserfiðleikum og 
atvinnuleysi sem nú gengur yfir 
verða sífellt fleiri að reiða sig á 
aðstoð og ráðgjöf einhverra þátta 
velferðarþjónustunnar og meira 
áberandi verður þörfin fyrir sam-
starf stofnana. Samhliða er aukið 
álag vegna síendurtekinnar kröfu 
um hagræðingu eða niðurskurð. 
Þessi staða kallar fram ólíka 
hagsmuni sem stjórnendur vel-
ferðarþjónustunnar þurfa að tak-
ast á við og er engum til hagsbóta. 

Það má ekki gleymast hversu 
ólík staða atvinnulausra er og 
að úrræði sem þeim bjóðast geta 
verið mismunandi eftir því í 
hvaða kerfi þeir sækja sína þjón-
ustu. Þetta á ekki síst við um 
barnafjölskyldur. 

Skólarnir
Margrét María Jóhannsdóttir, 
umboðsmaður barna, segir fá 
erindi hafa borist sér þar sem 
atvinnuleysi er tilgreind ástæða 
skrifa fólks. Hún bendir á að 
afleiðingar kreppunnar á börn og 
barnafjölskyldur komi ekki fram 
strax og erfitt sé að meta þær og 
mæla. „Það virðist vera að þorra 
barna líði vel. En það er ákveð-
inn hópur sem virðist vera í verri 
málum en þekkst hefur lengi.“ 

Petrína Ásgeirsdóttir, fram-

FRÉTTASKÝRING: Atvinnuleysi á Íslandi 5. hluti
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Vakandi samfélag er lykillinn
Þeir hópar sem taldir eru berskjaldaðri en aðrir fyrir kreppu og atvinnuleysi eru börn, ungar barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar. 
Þeir sem gerst þekkja telja vandamál vegna atvinnuleysis vera að koma fram fyrst núna og séu meiri en þekkst hefur lengi. 

Ráðgjöf utan seilingar
Elísabet Karlsdóttir, verkefnisstjóri við Rannsóknastofnun í barna og fjöl-
skylduvernd, segir að langvarandi atvinnuleysi hafi ekki bara slæm áhrif á 
fjárhagsstöðu fjölskyldunnar heldur einnig félagsstöðu og heilsufar foreldra 
og það bitnar á börnum. „Mikilvægt er að gott aðgengi sé að ráðgjöf fyrir 
fjölskyldur og einstaklinga á þessum tíma. Félagsráðgjafar, og aðrir fjöl-
skylduráðgjafar með sérþekkingu á þessum málum, veita aðallega hjóna- 
og fjölskylduráðgjöf á einkastofum. Hún er oft of dýr fyrir barnafjölskyldur 
ekki síst einstæða foreldra. Fjölskyldur innflytjenda og flóttafólks eiga einnig 
undir högg að sækja við harðnandi samfélagsaðstæður.“

Elísabet segir mikilvægt að hafa í huga hvernig hægt sé að draga sem 
mest úr áhrifum atvinnuleysis á börn og ungmenni. Eitt af því er að tryggja 
yngri börnum rétt til skólamáltíða og tómstundastarfs til jafns við börn efna-
meiri foreldra. Miklu skipti að mæta þörfum fjölskyldna í þessum aðstæðum 
með skipulegum aðgerðum stjórnvalda, meðal annars með markvissum 
stuðningi en einnig starfsráðgjöf, starfsþjálfun og starfsmiðlun. Eigi slíkar 
aðgerðir að skila sem mestum árangri þarf að tengja þær fjölskyldusamráði 
og samræmdu átaki þeirra þjónustukerfa sem í hlut eiga. 

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Fimmti hluti af níu
Næsta grein: Vandi einstaklingsins

Myndin tengist efni 
greinar ekki á neinn hátt.

FAAS, félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúk-
linga og annarra skyldra sjúkdóma heldur fræðslufund 

fimmtudaginn 24. mars nk. Fundurinn sem hefst kl. 20.00  
verður haldinn á hjúkrunarheimilinu Eir, Híðarhúsum 7,  

112 Reykjavik 

Dagskrá: 
• Formaður FAAS Fanney Proppé Eiríksdóttir setur fundinn
• Kynning á hjúkrunarheimilinu Eir
• Hilmar Pétur Sigurðsson kynnir lokaverkeni sitt frá sálfræðideild HÍ:   
„Þekking almennings á Alzheimerssjúkdómnum“: útdráttur úr 
 BS-ritgerð.
• Fyrirspurnir og umræður 

Félagsmenn og aðrir velunnarar félagsins eru hvattir til að mæta. 
Kaffiveitingar verða í boði hjúkrunarheimilisins Eir

Bestu kveðjur
Stjórn FAAS
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kvæmdastjóri Barnaheilla - Save 
the Children á Íslandi, deilir 
áhyggjum Margrétar Maríu af 
skólakerfinu enda sé starf skól-
anna stór þáttur í lífi barna. Rök 
megi leiða að því að uppeldis-
þáttur skólakerfisins frá leik-
skóla til háskóla sé engu minni 
en sá er snýr að beinni fræðslu.  
Niðurskurður geti á hinn bóginn 
leitt til þess að börn fái ekki þann 
stuðning og atlæti sem þau þurfa. 
„Við höfum sent ályktanir til allra 
sveitarstjórna þar sem niður-
skurði er mótmælt. Það sýnir sig 
að þeir sem standa höllum fæti í 
samfélaginu líða mest fyrir fyrir 
þann vanda sem við glímum við 
núna. Í þeim hópi eru fjölmörg 
börn og hlúa þarf sérstaklega vel 
að þeim.“

Ólík börn
Petrína segir að Barnaheill hafi 
ekki síst áhyggjur af börnum og 
barnafjölskyldum af erlendum 
uppruna. „Maður spyr líka hvaða 
áhrif niðurskurður í skólakerfinu 
hefur á þennan hóp. Ég þori ekki 
að segja að þetta sé hópurinn sem 
er verst settur en hann er örugg-
lega verr settur en margir. Til 
viðbótar við það sem aðrir glíma 
við eru þessar fjölskyldur að fóta 
sig í nýju landi; foreldrarnir hafa 
sumir hverjir takmarkaða þekk-
ingu á tungumálinu og íslensku 
samfélagi og ábyrgðin flyst því 
oft á börnin.“    

Röksemd Petrínu ber að skoða 
í því ljósi að atvinnuleysi á meðal 
erlendra ríkisborgara er hærra 
en á meðal Íslendinga, einkum 

Pólverja. Út frá áætlun um fjölda 
á vinnumarkaði er það nú um 
13,5 prósent, en rúm sex prósent 
meðal Íslendinga. Þá sýna nýjar 
rannsóknir félagsráðgjafanna 
Hilmu Hólmfríðar Sigurðardótt-
ur og Ástu Guðmundsdóttur á 
félagslegum aðstæðum pólskra 
barnafjölskyldna í Reykjavík að 
börnum þessa hóps hefur fjölgað 
eftir hrun, ekki fækkað eins og 
margur skyldi ætla, þrátt fyrir 
mikinn fjölda brottfluttra. Tölur 
um búferlaflutninga frá Hagstofu 
Íslands sýna að brottfluttir Pól-
verjar umfram aðflutta árið 2009 
voru 1.580 manns.

Vakandi samfélag
Tilkynningum til barnavernd-
arnefnda fjölgaði verulega eftir 
hrunið. Mest var það í Reykjavík 
og á Suðurnesjum, eða um 40 pró-
sent á milli ára. Langmest atvinnu-
leysi er á þessum svæðum. 

Ólafur Ó. Guðmundsson, yfir-
læknir barna- og unglingageð-
lækninga á BUGL, hefur bent á að 
ekki hefur orðið marktæk aukning 
í eftirspurn eftir geðheilbrigðis-
þjónustu fyrir börn og unglinga. 
Hins vegar gengur það þvert á 
erlendar rannsóknir sem sýna að 
efnahagskreppa hefur neikvæð 
áhrif á geðheilsu barna og ung-
linga. Þetta kann að þýða að mati 
Ólafs að kreppan hafi ekki orðið 
jafn djúp hér og í þeim löndum sem 
hægt er að bera Ísland saman við, 
til dæmis hvað varðar atvinnu-
leysi og efnahag fjölskyldna. Hins 
vegar gæti skýringarinnar verið 
að leita í óþekktum jákvæðum 
eða verndandi þáttum sem kunna 
að leynast í íslenskri samfélags-
gerð. Þegar upp er staðið er það 
þó stuðningur við börn í nánasta 
umhverfi þeirra sem skiptir mestu 
fyrir velferð barna; að allir sem 
að uppeldi þeirra koma, foreldr-
ar, kennarar og aðrir, séu vakandi 
fyrir vísbendingum um vandamál 
og grípi strax inn í.

Hins vegar hef ég 
þungar áhyggjur af 

þróun mála, til dæmis 
niðurskurði í skólunum og 
líðan allra sem þar eru. Mín 
tilfinning er sú að afleiðingar 
kreppu og atvinnuleysis séu 
að koma mjög harkalega 
fram þessa dagana.

MARGRÉT MARÍA JÓHANNSDÓTTIR
UMBOÐSMAÐUR BARNA

Landið allt

Höfuðborgarsv.

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra
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Suðurland

Reykjavík

Kópavogur

Seltjarnarnes

Garðabær

Hafnarfjörður

Álftanes

Mosfellsbær

Kjósarhreppur

Eftir landsvæðum

Hlutfall barna sem eiga atvinnulausa foreldra tölur maí 2010

■ Atvinnuleysi
■ hlutfall barna tengt 
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Talaðu við okkur 
um erlenda lánið 
þitt fyrir 25. mars  
Við hvetjum þá sem eru með erlend húsnæðislán að hafa 
samband við Landsbankann fyrir 25. mars. Það gæti 
lækkað lánið þitt að hafa samband við okkur í tíma.

Samkvæmt lögum á Landsbankinn að endur-
reikna öll erlend húsnæðislán með óverð-
tryggðum vöxtum. Í sumum tilfellum kemur 
hins vegar betur út fyrir viðskiptavin að 
reikna lánið með verðtryggðum vöxtum.

Þegar þú hefur samband við okkur getum við 
sýnt þér þær leiðir sem þér standa til boða og 
þú getur valið þá sem best hentar. Komdu til 
okkar fyrir 25. mars en eftir þann tíma verða 
öll lán reiknuð eins og lög gera ráð fyrir.

Hafðu samband fyrir 25. mars ef þú hefur ekki gert það nú þegar og vertu 
viss um að lánið þitt sé endurreiknað eins og það kemur best út fyrir þig.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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A
tvinnuleysið er eitt brýnasta úrlausnarefni Íslendinga. 
Það er meira en verið hefur áratugum saman. Þúsundir 
manna hafa nú verið án atvinnu lengur en ár, sem hefur 
sömuleiðis verið óþekkt staða um langt árabil.

Ný störf verða ekki til í opinbera geiranum, þar sem 
skatttekjurnar hrökkva ekki fyrir útgjöldum og verið er að skera 
niður. Atvinna verður til í öflugum einkafyrirtækjum sem hafa 
skilyrði til að ráðast í ný verkefni, fjárfesta og bæta við sig fólki.

Alltof hægt hefur gengið að 
skapa þessi skilyrði hér á landi 
eftir bankahrunið. Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, var 
harðorður í gagnrýni sinni hér í 
blaðinu á laugardaginn þar sem 
hann orðaði það svo að atvinnu-
lífinu væri að blæða út. Fjárfest-

ingar væru alltof litlar og fyrirtækin ekki að endurnýja sig. Þetta 
hefði í för með sér tekjutap ríkissjóðs vegna minni umsvifa, sem 
gæti leitt af sér enn nýjan niðurskurð og skattahækkanir.

Vilhjálmur benti á að framkvæmdir við álver Norðuráls í Helgu-
vík og tilheyrandi orkuframkvæmdir myndu skipta sköpum við að 
koma atvinnusköpun aftur í gang. „Þegar menn eru á móti þessu 
verkefni eru þeir um leið að boða skattahækkanir upp á tólf til 
fimmtán milljarða. Ef Helguvík væri komin á fullt myndi það skipta 
ríkissjóð máli upp á allt að milljarði á mánuði,“ sagði Vilhjálmur.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra tók gagnrýni Vilhjálms 
óstinnt upp í fréttum Stöðvar 2 og sagði ekkert standa upp á stjórn-
völd í Helguvíkurmálinu. Fjárfestingarsamningi hefði verið lokið 
og pólitískur vilji væri „beggja vegna borðsins“ í ríkisstjórninni að 
klára málið. Það væru eingöngu deilur Norðuráls og HS orku sem 
stæðu í vegi fyrir verkefninu.

Málið er þó engan veginn eins einfalt og Katrín vill vera láta. 
Fyrir helgi gagnrýndu bæjarstjórar Reykjanesbæjar og Garðsins 
að Helguvík væri ekki að finna á lista Jóhönnu Sigurðardóttur for-
sætisráðherra yfir verkefni, sem skapa myndu ný störf á næstunni. 
Þeir töldu upp ýmis mál, sem hefðu tafið fyrir framkvæmdinni. Þar 
á meðal væri töf á rammaáætlun um orkunýtingu umfram það sem 
eðlilegt gæti talizt, hótanir um eignarnám á HS orku, tregða Orku-
stofnunar til að heimila stækkun Reykjanesvirkjunar, þvert á álit 
sérfræðinga og ólögmætar aðgerðir umhverfisráðherra, sem tafið 
hefðu fyrir framgangi leyfisveitinga til virkjana í Þjórsá.

Við þetta má bæta ýmsum yfirlýsingum ráðherra Vinstri grænna, 
sem benda til að yfirlýsing iðnaðarráðherrans um pólitískan vilja í 
báðum stjórnarflokkum til að ljúka málinu sé orðum aukin.

Álver í Helguvík er það tækifæri til atvinnusköpunar sem liggur 
beinast við. Það myndi skapa allt að tíu þúsund störf á framkvæmda-
tímanum og allt að tvö þúsund til frambúðar, að afleiddum störfum 
meðtöldum – á því svæði þar sem atvinnuleysið er mest. Alþjóð-
legt fyrirtæki, sem Íslendingar hafa góða reynslu af, er tilbúið 
með tugi milljarða króna til að leggja í verkefnið. Dræmur áhugi í 
stjórnarliðinu á að það nái fram að ganga bendir til að stjórnin sé 
líka hálfvolg í því verkefni að vinna bug á atvinnuleysinu. 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

HALLDÓR

Evrópa er fjölmenningarsamfélag. Í 
öllum ríkjum álfunnar, þar með talið á 

Íslandi, eru fjölmennir hópar innflytjenda 
sem fóstra menningu uppruna-
landsins og aðlagast smátt og 
smátt menningu heimalandsins. 

Hugmyndir um að ólíkir menn-
ingarheimar renni áreynslulaust 
saman á tveimur til þremur kyn-
slóðum hafa reyndar ekki gengið 
upp. Þriðja kynslóð innflytjenda 
hefur ekki tileinkað sér mál og 
menningu upptökulandsins í 
nægilegum mæli og heimalöndin 
hafa ekki opnað faðminn nógu 
vel. Gettó hafa orðið til, einkum 
meðal ungra múslima. 

Þjóðamósaík Evrópu er marg-
brotin og flókin. Hefðbundin 
landamæri draga nokkur mörk 
milli þjóða en eru alls ekki 
afmarkandi. Tyrkir lifa í Þýska-
landi, Serbar í Montenegro, Ung-
verjar í Búlgaríu og áfram í það 
óendanlega. Hugtakið ein menn-
ing – eitt ríki á ekki við. Fjölmenning er 
staðreynd þó að menn deili um tungumál, 
blæjur, búrkur og krossa. Þó að sumum 
þyki óþægilegt að fólkið allt um kring sé 

ekki allt eins á litinn eða játi ekki allt sömu 
trúna og tali ekki allt eins „þróað“ mál og 
afi og amma þá eru þeir fleiri sem njóta 

fjölbreytninnar og aðkomnir 
hafa á öllum tímum í sérhverju 
ríki auðgað menningu þess lands 
sem hefur tekið þá upp á arma 
sína.

Í dag 21. mars er einmitt 
alþjóðlegur baráttudagur gegn 
kynþáttafordómum og um leið 
gegn kynþáttamisrétti. Alls-
herjarþing Sameinuðu þjóðanna 
valdi þessa dagsetningu í minn-
ingu 69 mótmælenda sem myrtir 
voru 21. mars 1960 er þeir tóku 
þátt í friðsamlegum mótmælum 
gegn aðskilnaðarstefnu stjórn-
valda í Suður-Afríku. 

Í tilefni dagsins boðar þjóð-
málanefnd Þjóðkirkjunnar til 
hádegismálþings í safnaðarheim-
ili Neskirkju. Þar munu Tos-
hiki Toma og undirritaður ræða 
um kynþáttafordóma og íslenskt 

samfélag og Magnús Erlingsson og Svavar 
Stefánsson segja frá því hvernig kirkjan 
nálgast innflytjendur. Allir eru velkomnir. 
Málþingið hefst kl. 12.00.

Mósaík þjóðanna
Kynþátta-
fordómar

Baldur 
Kristjánsson
formaður 
þjóðmálanefndar 
Þjóðkirkjunnar,  
sérfræðingur í 
ECRI

Í dag 21. mars 
er einmitt 
alþjóðlegur 
baráttudagur 
gegn kyn-
þáttafor-
dómum og 
um leið gegn 
kynþáttamis-
rétti.

Frummælendur
Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður
þingflokks Samfylkingarinnar

Loftslagsbreytingar s
og aðildarríkið Ísland

g y g
Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar
á Kaffi Sólon þriðjudaginn 22. mars kl. 12–13.

xs.isAllir velkomnir

Vill ríkisstjórnin vinna bug á atvinnuleysinu?

Hvað með 
Helguvík?

Sjálfstæðismenn á móti
Viðskiptablaðið birti á fimmtudag 
skoðanakönnun um stuðning við 
Icesave-samkomulagið sem kosið 
verður um 9. apríl. Athygli vakti að 
59,1 prósent Sjálfstæðismanna voru 
mótfallin samkomulaginu. Þann 25. 
janúar birti Fréttablaðið 
könnun um sama mál 
en hún var gerð áður 
en forysta Sjálfstæðis-
flokksins tilkynnti að 
hún hygðist styðja sam-
komulagið. Þá sögðust 
52,7 prósent Sjálfstæðis-
manna vilja hafna 
samkomulaginu.

Fylgja ekki forystunni
Búist var við því að stuðningur við 
samkomulagið myndi aukast meðal 
Sjálfstæðismanna í kjölfar ákvörð-
unar forystunnar. Ef marka má þessu 
nýju könnun hefur það hins vegar 
ekki gerst, þvert á móti hefur 
stuðningur minnkað. For-
ysta flokksins hefur að 
vísu ekki beitt sér að ráði 
gegn samkomulaginu en 
engu að síður virðist ljóst 
að meirihluti Sjálfstæðis-

manna treystir 
ekki forystunni 

í þessu máli.

Hægri kratar ókyrrast
Margrét Kristmannsdóttir, formaður 
Samtaka verslunar og þjónustu og 
varaþingmaður Samfylkingarinnar, 
lýsti því yfir í Silfri Egils í gær að 
hún teldi farsælast að Sjálfstæðis-
flokkur og Samfylking mynduðu 
nýja ríkisstjórn. Er þessi yfirlýsing í 
takt við þverrandi þolinmæði hægri 
krata í Samfylkingunni á núverandi 
ríkisstjórn ekki síst í kjölfar yfir-
lýsinga þingmanna um ofurskatta 
á ofurlaun og áframhaldandi hiks 
stjórnarinnar í atvinnumálum. 

Finnst mörgum hægri krötum 
erfitt að styðja ríkisstjórnina 
því hún starfi of langt til 
vinstri. magnusl@frettabladid.is
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Hvers vegna ættum við að 
greiða skuldir óreiðumanna? 

Við þeirri spurningu eru ýmis svör, 
meðal annars þetta: Til að vera 
sjálf ekki óreiðumenn. 

Money-heaven er ekki til, því 
miður. Skuldir óreiðumanna hverfa 
ekki við það að vera ekki greidd-
ar. Þær hverfa einungis við að vera 
greiddar.  Spurningin er bara hver 
á að greiða þær. 

Breskir og hollenskir skattborg-
arar einvörðungu? Er það hug-
mynd okkar um sanngirni? Var 
hann Heychen Van Eyck, tann-
smiður í Eindhoven, aðdáandi Guð-
jónsen-feðga og hollenskur skatt-
borgari mikið í skíðaskálunum og 
snekkjunum með íslensku banka-
mönnunum? Eða hún Maureen 
McCarthy skrifstofumær í Birm-
ingham, aðdáandi Emiliönu Torr-
ini og enskur skattborgari: Var 
hún að reisa glerhallir fjármögn-
uð af Landsbankanum? Allt sem 
sagt þeim að kenna? Rétt og sann-
gjarnt að eftirláta þeim og öðrum 
skattborgunum þessara landa að 
greiða þessar skuldir? Málið allt á 
þeirra ábyrgð en alls ekki Íslend-
inga? Sem þó höfðu að vísu undir-
gengist tilskipun um að þeir – en 
ekki þau Maureen og Heychen  – 
ættu að koma á fót innistæðutrygg-
ingasjóði sem dekkaði að lágmarki 
kringum 20.000 evrur í hverj-
um reikningi sem Landsbankinn, 
íslenskur banki, starfrækti í þess-
um löndum. Og höfðu að vísu líka 

kosið ríkisstjórnir sem létu starf-
semi Icesave viðgangast. Og höfðu 
að vísu einnig afhent umboð sitt 
stjórnmálamönnum sem þráfald-
lega sögðu í krafti síns embættis 
að Íslendingar myndu standa við 
skuldbindingar sínar varðandi 
Icesave. 

„Aulabandalagið“
En fólkið sem asnaðist til að treysta 
jafn ótraustvekjandi mönnum og 
íslenskum bankamönnum: á það 
ekki bara að taka skellinn sjálft 
fyrir að hafa verið slíkir endem-
is „aular“ eins og Morgunblaðið 
kallar það, með tilvísan í einhvern 
enskan íhaldsþingmann? Það er 
nú það. Fyrir það fyrsta hefur það 
þegar fengið skaðann bættan frá 
þeim Maureen og Heychen, skatt-
borgurum þessara landa, og eru 
Íslendingar eingöngu krafðir um 
að leggja fram það lágmark í þeim 
skaðabótum sem þeim ber sam-
kvæmt evrópskum tilskipunum 
sem sjö íslenskir verjendur reyna 
nú að segja okkur að hægt sé að 
reyna að kjafta sig frá með kunn-
uglegum útúrsnúningum sem menn 
læra í Lagadeild HÍ. 

Og í öðru lagi er það nú vitað 
að Landsbanki Íslands hélt sér 
gangandi með þessum peningum 
enskra og hollenskra sparifjáreig-
enda. Hvað táknar það? Jú, vissu-
lega fór margt af því í hálfvitagang 
eigenda og helstu vildarmanna. En 
það táknar líka hitt sem við eigum 
kannski erfitt með að horfast í augu 
við: þessir peningar sem enskar 
ömmur voru að nurla saman í ell-
inni, líknarfélög voru að leggja 
inn til að hámarka framlög til sín, 
sveitarfélög hugðust ávaxta þarna 
til að byggja skóla – og þar fram 
eftir götunum: þessir peningar trú-

gjarnra sparifjáreigenda voru not-
aðir af íslenskum viðskiptavinum 
Landsbankans, hér á landi. Þeir 
fóru í bílakaup og fasteignabólu. 
Þeir fóru í kaup á fellihýsum sem 
voru nokkurs konar fótanuddtæki 
aldamótanna. Þeir fóru í að fjár-
magna utanlandsferðir og kvóta-
kaup og yfirdrátt og allt hitt sem 
gekk á í íslensku hagkerfi, gott og 
slæmt, á þessum árum. Við getum 
ekki látið eins og Icesave-pening-
arnir komi Íslendingum ekkert við.

Hvers vegna lagði fólk fé sitt inn 
á Icesave-reikningana? Óreiðufólk? 
Aular? Eigum við ekki láta nægja 
að segja að þetta fólk hafi verið trú-
gjarnt. Auglýsingaherferð Icesave 
var snjöll. Þar tókst Landsbank-
anum á ísmeygilegan og ósvífinn 
hátt að tengja starfsemina Íslandi 
órjúfandi böndum, gera smæðina 
að styrk; virkja jákvæðar kennd-
ir fólks gagnvart elskulegri smá-
þjóð sem engum ógnar; sniðugri og 
skemmtilegri þjóð sem stæði föst-
um fótum í sinni fornu menningu 
með álfatrú og sterkri náttúruteng-
ingu en væri um leið í fararbroddi 
nútímans og kynni skil á nýjustu 
aðferðum við netvæðingu allra 
hluta vegna óhefðbundinnar nálg-
unar og lausnamiðaðrar menningar 
fremur en að stunda eitthvert fjas 
og röfl. Icesave var fyrsti netbank-
inn á þessum slóðum. Landsbanka-
mönnum tókst að telja almenn-
ingi og eftirlitsaðiljum í Englandi 
og Hollandi og Íslandi ( þar sem 
lögboðið eftirlit átti að fara fram) 
trú um að hin hagstæðu vaxtakjör 
væru vegna þess að hinum snjöllu 
og hugkvæmu Íslendingum hefði 
tekist að ná svo mjög niður hefð-
bundnum kostnaði af bankastarf-
semi með því að vera bara með 
bankann á netinu. Þessu trúði fólk. 

Á vanskilaskrá heimsins?
Erum við ekki annars alltaf að 
taka þátt í svona atkvæðagreiðslu? 
Í hvert sinn sem við fáum glugga-
bréf með rukkun þurfum við að 
greiða atkvæði um það hvort við 
ætlum að borga það eður ei. Ef 
við greiðum það ekki eigum við á 
hættu að teljast til óreiðumanna. 
Við lendum á vanskilaskrá. Við 
fáum þá hvergi lán og allur rekst-
ur heimilisins verður smám saman 
þyngri og erfiðari.

Þannig lítur umheimurinn á 
Íslendinga ef þeir ákveða að þessi 
skuld komi sér ekki við og að þeir 
ætli ekki að greiða hana – ekki 
vegna þess að þeir gætu það ekki, 
sem þeir geta alveg, heldur „af 
prinsippástæðum“. Því prinsippi 
„að greiða ekki skuldir óreiðu-
manna“.

Þá fer heimurinn – með réttu 
eða röngu – að líta á Íslendinga 
sem þjóð sem heldur alltaf þjóð-
aratkvæðagreiðslur þegar kemur 
að skuldadögum, til dæmis vegna 
lána til vegaframkvæmda eða 
skólabyggingar. Þá rísi upp fólk 
og segi: þessi vegur gagnast MÉR 
ekkert… ÉG hef alltaf verið á móti 
þessum skóla. ÉG ætla ekkert að 
borga skuld sem MÉR kemur ekk-
ert við…

Og Íslendingar húka fastir á 
vanskilaskrá heimsins. En með 
prinsippin á hreinu. Og segja 
nágrannaþjóðum að eiga sjálf sinn 
helvítis tjakk…

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Var alþingismönnum heimilt 
að samþykkja Icesave-lögin? 

Í stjórnarskránni er kveðið á um 
að ekki megi taka lán sem skuld-
bindi ríkið nema samkvæmt 
lagaheimild. Hér er ekki verið 
að taka lán. Þegar lán er tekið 
fá menn peninga og afhenda 
skuldabréf. Hér er verið að láta 
þjóðina ábyrgjast skuldir, sem 
einkaaðili stofnaði til, löngu eftir 
að til hennar hafði verið stofnað. 

Þegar stjórnarskráin var sett 
hefur líklega engum dottið í hug 
að alþingismenn myndu einhvern 
tímann ætla að láta almenning 
taka á sig slíkar ábyrgðir. Ef ein-
hverjum hefði þá hugkvæmst 
þessi möguleiki hefði slíkt ráðs-
lag áreiðanlega verið bannað í 
stjórnarskránni. 

Hvað sem menn segja um 
lögmæti þess að setja Icesave-
lögin er enginn vafi á að setning 
þeirra er siðferðilega ámælis-
verð. Forðum þingmönnum frá 
þessari smán. Fellum Icesave-
lögin.

Brynjar Níelsson hrl.
Björgvin Þorsteinsson hrl.
Haukur Örn Birgisson hrl.
Jón Jónsson hrl.
Reimar Pétursson hrl.
Tómas Jónsson hrl.
Þorsteinn Einarsson hrl.

Er heimilt 
að setja 
Icesavelögin?

Icesave

Sjö hæsta-
réttarlögmenn
skrifa um Icesavelögin

Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma í 
æsku. OKKAR Framtíð er ný trygging fyrir börn og ungmenni sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum.

Það er einfalt að ganga frá OKKAR framtíðartryggingu á okkar.is
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Skuldir óreiðumanna Þessir peningar 
trúgjarnra spari-

fjáreigenda voru notaðir 
af íslenskum viðskipta-
vinum Landsbankans, 
hér á landi.
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Athygli mín hefur verið vakin á 
forystugrein í Morgunblaðinu 

sl. föstudag, þar sem hinn hóg-
væri og hlutlausi ritstjóri blaðsins 
sendir mér og fleiri lögmönnum 
tóninn fyrir að segja hug okkar í 
blaðagrein um það hvort ráðlegt 
sé að samþykkja lögin um Icesave-
samningana eða hafna þeim. Aug-
ljóst er að skoðanir sem við létum 
í ljós hafa raskað jafnvægi ritstjór-
ans. Ritstjórinn lætur sér sæma að 
tileinka skoðanir okkar þeim sem 
við höfum sum hver unnið fyrir 
og eiga í samkeppni við Morgun-
blaðið.

Lágkúra í blaðamennsku er ekk-
ert nýmæli, en hún virðist hafa 
heltekið ritstjóra Morgunblaðs-
ins í umfjöllun þess um þetta þýð-
ingarmikla mál. Án þess að ég 

hafi kannað það sérstaklega tel 
ég mig geta fullyrt að skoðanir 
eru mjög skiptar meðal viðskipta-
manna þeirra átta lögmanna sem 
birtu grein um þetta mál í vikunni 
varðandi það hvort greiða skuli 
atkvæði með eða á móti samn-
ingnum.  

Ég kalla þessa blaðamennsku 
lágkúru ekki síst vegna þess, að 
þetta sama dagblað lofaði umfjöll-
un mína um málið talsvert á fyrri 
stigum, þ. e. þegar ég lýsti mig 
andvígan fyrri samningum um 
málið.  En nú – þegar fyrir liggur 
nýr samningur sem ég tel ráðlegt 
að samþykkja – þá leyfir leiðara-
höfundur sér að halda því fram 
að með því sé ég sem lögfræðing-
ur Jóns Ásgeirs Jóhannessonar 
og nánustu klíku hans að hvetja 
þjóðina til að axla enn eina afleið-
inguna af umsvifum hans. 

Þessi skrif ritstjórans eru ekk-
ert annað en fáránlegur samsetn-
ingur manns sem sjálfur var knú-
inn til þess nauðugur að víkja úr 
embætti seðlabankastjóra eftir að 
hafa látið ríkissjóð Íslands taka 
á sig 300 milljarða tap af óstjórn 

hans á bankanum. Þó að Jón 
Ásgeir og fyrirtæki á hans vegum 
hafi fengið mikið fé að láni hjá 
Landsbanka Íslands á sínum tíma 
var það ekki hann sem stofnaði til 
Icesave-reikninganna.  

Það gerðu þeir sem ritstjórinn 
sjálfur hafði nánast gefið bank-
ann meðan hann var í aðstöðu til 
þess sem valdamesti stjórnmála-
maður landsins. Þeir menn settu 
svo bankann kyrfilega á hausinn 
með sínum eigin fjárfestingum, 
hjálparlaust. Að mínu áliti færi 
betur á því að ritstjórinn hefði 
ekki mjög hátt um afleiðingar af 
gerðum manna sem þjóðin sýpur 
nú seyðið af. 

Frumur okkar dýranna (og 
jurtanna) eru kallaðar heil-

kjörnungar (hafa kjarnann innra 
með sér afmarkaðan með himnu –  
en í umfryminu í kring sitja m.a. 
hvatberarnir). Fyrir upphaf heil-
kjörnunganna höfðu frumstæðir 
dreifkjörnungar orðið til, þ.e. bakt-
eríur og blágrænir þörungar (sem 
sé ‘sjálfstætt starfandi’ lífverur), 
og ríktu hálfan annan milljarð ára 
á jörðu áður en heilkjarna frumur 
‘verða til‘).

Um upphaf heilkjörnunga er 
helsta kenning nú þessi: að fyrir 
tveim milljörðum ára hafi tveir 
dreifkjörnungar (tvær bakteríur) 
runnið saman  í eitt – og upp úr því 
hafi þróast heilkjörnungur. Annað 
orðalag yfir þessa atburði er að ein 
baktería hafi ‘lent‘ inn í aðra – eða 
að baktería A hafi innbyrt bakteríu 

B – og uni þær báðar þessu sam-
lífi allar stundir síðan – og útkom-
an hafi orðið hinn fyrsti vísir að 
nútíma heilkjarna frumu. 

Menn halda að nútíma heilkjörn-
ungur sé að mestu leyti þróaður frá 
A – nema að hvatberinn sé afkom-
andi bakteríu B, þeirrar sem inn-
byrt var.  

Þessi sambúð bakteríanna A og 
B, í einni sambreyskju, sem ein 
fruma, kynni að vera upphaf ást-
arinnar. Kynni líka að vera upphaf 
þrælahalds. Eða samvinnu. Nýting 
auðlinda eflist og hér. Hvatberarn-
ir geyma enn í sér erfðabúnað sem 
minnir á búnað baktería – þó er 
DNA-magnið lítið. 

Þessi dreifkjörnungur, B, sem 
inn í annan (A) lenti: B tók að fjölga 
sér (eins og bakteríur gera; hvat-
berar skipta sér ‘sjálfir’) þarna 
inni í umfrymi heilkjörnungs – og 
nú tölum við framvegis um bakt-
eríu B sem hvatberann okkar. – Í 
einum heilkjörnung búa stundum 
nokkur hundruð hvatberar – heil 
fjölskylda – af litlum hvatberum 
sem hafa búið þarna og fjölgað sér 
eins og aðrar tegundir – en undir 

sömu himnum – sama ættin undir 
sömu himnum í meira en tvö þús-
und milljón ár, og býr þar enn. 

Grænukornin í jurtunum voru, 
samkvæmt kenningunni, blágræn-
ir þörungar í fyrndinni – og eiga 
líka að hafa komið sér fyrir á ’svip-
aðan hátt’ innan annars dreifkjörn-
ungs. Grænukorn hafa miklu meira 
af DNA í sér en hvatberi. Þau eru 
græn vegna þess að efnið blað-
græna drekkur í sig orku rauðu 
geislanna í litrófi sólarljóssins – 
en speglar frá sér grænum bylgj-
um þess.  

Heilkjörnungar tóku upp sam-
vinnu; útkoman er fjölfrumudýrin, 
meðal annarra t. d. menn. 

Það má orða:  
Örófi fyrr
frjóvgaði sólguð jörð. 
Grænan festi sér geislann rauða.
Til lífs frá dauða 
var litur vakinn,
hefst ljóð um ástina, önd þína 

og hold.
Ætt þín er rakin
aftur – í ljós og mold

Ætt þín er rakin
Pistill

Valgarður 
Egilsson
læknir

- Þegar hreinlæti skiptir máli

Sími 510 1200
www.tandur.is

Nýr vörulisti …
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Lágkúra í blaða-
mennsku er 
ekkert nýmæli, en 

hún virðist hafa heltekið 
ritstjóra Morgunblaðsins .

Afturkippur í jafnrétti

Staðan er þessi: um 540 opin-
berum starfsmönnum hefur 

verið sagt upp, þar af voru 470 
konur en 70 karlar, fæðingaror-
lofsgreiðslur hafa verið stórlega 
lækkaðar, börn komast seinna 
inn á leikskóla og launamunur 
kynjanna hefur lítið minnkað.

Svona er nú jafnvægið hér á 
Íslandi rúmum tveimur árum 
eftir efnahagshrunið. Eflaust 
má finna á þessu margar skýr-
ingar, en þær bæta ekki ástand-
ið. Eftir situr að menn sofnuðu 
á verðinum. Sjónarmiðin um að 
jafnréttiskrafan ætti ekki rétt 
á sér í kreppu, urðu ofan á. Illu 
heilli.

Mistök ráðamanna ættu að 
vera hverjum manni augljós. 
Stefna vinstri stjórnarinnar 
var kynjuð hagstjórn. Enginn 
vinnur meira gegn þeirri stefnu 
en stjórnin sjálf.  Aðgerðaleysi 
ríkisstjórnarinnar til eflingar 
atvinnu er hrópandi og það litla 
sem gert er miðar allt að því að 
styrkja hinar svonefndu „karla-
stéttir“ í stað þess að horfa til 
beggja kynja. Hugsunarleysi 
eða ekki, slæmt er það.

Þrátt fyrir að ríkisstjórn-
in sé almennt miklu hrifnari 
af skattahækkunum en niður-
skurði, voru greiðslur til for-
eldra í fæðingarorlofi eitt það 
fyrsta sem tekið var af fólki og 
fjölskyldum – og það ekki bara 
einu sinni heldur í þrígang. Þar 

með var allt bit dregið úr einu 
helsta jafnréttistæki lands-
manna þótt vissulega séu ein-
hverjir sem gráti ekki það bit-
leysi. Við því mátti búast en 
undanlátssemi gagnvart slíkum 
draugum fortíðar er ekki í boði.

Sannarlega mætti nefna fleiri 
sláandi dæmi þar sem ábyrgðin 
úr ranni hins opinbera er aug-
ljós.

Við eigum alltaf að hafa jafn-
rétti í huga, heima hjá okkur, á 
vinnustaðnum og í daglegu lífi. 
Hvar sem er, hvenær sem er.  
Jafnréttismál eru samfélags-

mál. Munum að mismununin, 
meðvituð sem ómeðvituð, hefst 
strax í æsku. Munum að mæl-
ingar á mismunun birtist víða 
hvort sem er í skóla, tómstund-
um eða vinnustöðum. Og hætt-
um aldrei að tala um það. Sama 
hvað Icesave eða stjórnlagamál 
taka mikið pláss í umræðunni.

En þótt ráðamenn sofni á 
verðinum og gleymi því að jafn-
rétti á ávallt að vera til staðar, 
en ekki bara í jafnri skiptingu 
ráðherrasæta á milli kynjanna, 
skulum við hin muna eftir þessu 
mikilvæga máli, alltaf og alls 
staðar. Nú þarf að standa vakt-
ina.

Jafnrétti

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir
alþingismaður 
Sjálfstæðisflokksins

Stefna vinstri 
stjórnarinnar var 

kynjuð hagstjórn. Eng-
inn vinnur meira gegn 
þeirri stefnu en stjórnin 
sjálf.

Ritstjóri í glerhúsi
Icesave

Ragnar 
Halldór Hall
hæstaréttarlögmaður

Sigurður Einarsson fór mikinn í 
grein sinni sem  birtist í Frétta-

blaðinu fyrir helgi. Orðin sem hann 
notar þar dæma sig sjálf. 

Af reglulega hörundsárri grein 
Sigurðar í Fréttablaðinu mætti 
ráða að ég hefði sérstaklega veist 
að honum. Það er alrangt, enda 
hef ég ekki einu sinni nefnt hann 
á nafn. Þar skilur á milli mín og 
Sigurðar. 

Ég hef hins vegar aftur og aftur 
boðið Sigurði að koma í viðtöl til 
mín og verið afskaplega kurteis í 
ítrekuðum póstum mínum til hans í 
ein tvö ár. Það veit Sigurður. Hann 
hefur hins vegar ekki aðeins neit-
að að koma í viðtöl, heldur hefur 
hann líka neitað að hitta mig til 
að ræða málin. Hver skýringin á 
því er veit ég ekki og hann verður 
að svara því. Ég bauðst til að hitta 
hann hvort sem er á Íslandi eða í 
London síðasta haust, en Sigurður 
sá ekki ástæðu til þess, jafnvel þó 
að ég tæki sérstaklega fram að mig 
langaði að fá að heyra hans hlið 
mála um Kaupþing Lúxemburg, 
þar sem ég hefði upplýsingar um 
bankann úr öðrum áttum. 

Hvorki hann né aðrir yfirmenn 

gamla Kaupþings hafa nokkurn 
tíma svarað ítrekuðum spurn-
ingum mínum. Ólíkt því sem Sig-
urður heldur fram hef ég einmitt 
lagt mig fram um að fá allar hlið-
ar mála upp á yfirborðið. Úr því 
Sigurður fylgist svo vel með því 
sem ég skrifa og geri hefði honum 
verið í lófa lagið að svara spurn-
ingu minni fyrir tveimur mánuð-
um síðan sem var svohljóðandi:  

„Hvernig mun Gazprom fá pen-
inginn sinn sem var inn í Kaup-
þingi í Luxemburg til baka og er 
málið ekki óþægilegt i ljósi þess 
hver á peningana?” 

Það gerði hann ekki og enginn 
annar úr sömu herbúðum þrátt 
fyrir tölvupósta og færslur af 
minni hálfu. Þeir héldu kannski að 
málið myndi sofna. Tveimur mán-
uðum síðar endurtók ég því spurn-
inguna og skrifaði hvers vegna ég 
bæri hana upp. Sigurður svarar 
nú í grein sinni í Fréttablaðinu í 
megindráttum þessu (skætinginn 
hef ég ekki með, enda langloka, en 
hann má lesa nánar í grein hans):

„Hið rétta er að engin rússnesk 
fyrirtæki voru nokkru sinni með 
nokkur viðskipti við Kaupthing 
Luxembourg.“ 

Sigurður beitir í greininni lands-
þekktum aðferðum sem útrásar-
víkingar hafa ítrekað notað til að 
svara fjölmiðlamönnum. Félög 
geta verið skráð annars staðar en 
í Rússlandi og útibúin í Kaupþingi 
eru fleiri en eitt. Með því að svara 

tæknilega er reynt að drepa mál-
inu á dreif. 

Hvað með Ushmanov?
En ég tel rétt að Sigurður svari því 
til úr hvaða útibúi átti að greiða lán 
til Úsbekans Alisher Úshmanovs? 
Var það lán ekki ætlað til að end-
urgreiða honum peninga sem hann 
átti inni í Kaupþingi? Þessar spurn-
ingar eru bara byrjunin á því sem 
þarf að spyrja hann að ef hann ein-
hvern tíma gefur kost á viðtali.

Heimildarmenn mínir, sem eru 
fleiri en einn og hafa alltaf áður 
reynst hafa rétt fyrir sér í málum 
bankanna hafa lofað mér því að láta 
mig hafa umrædd gögn úr Kaup-
þingi í Lúxemburg ef Sigurður 
kemur til mín í viðtal. Þess vegna 
býð ég honum það hér með enn og 
aftur.

Sigurður kýs í grein sinni að 
gerast persónulegur og kalla mig 
rógbera, slúðrara og mann sem er 
sama um að bera út lygar og standa 
sig illa í starfi. Eina skýringin sem 
ég get fundið á því að hann kjósi að 
nota þessi orð um mig að ástæðu-
lausu er að hann þekki þessar til-
finningar vel sjálfur.

Sigurður hefur áhyggjur af hraða 
íslenskra fjölmiðla og ég deili þeim 
með honum. Sigurður gæti kannski 
kennt okkur fjölmiðlamönnum 
hvernig á að höndla allan þennan 
hraða, en hann var sem kunnugt er 
stjórnarformaður í banka sem setti 
heimsmet í hröðum vexti.

Rógurinn allur þín megin Sigurður
Hrunið

Sölvi 
Tryggvason 
fjölmiðlamaður



  
     Kælir 285 lítrar og  frystir 92 lítrar
     Orkuflokkur A+
     HxBxD: 200x59,5x60 cm
     Verð áður kr 139.900   Verð áður kr 139.900

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík   
Sími 5880500

www.rafha.is

Opið
virka daga 10-18

laugardaga 11-16

ÞÚ SPARAR

  
    155 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    6 skúffur 
    HxBxD 144x50x58 cm
    Verð áður kr 79.900 

    Flottur stór 230 lítra frystiskápur með  
    sjálfvirkri affrystingu. 
    Stjórnborð með skjá og aðvörunarkerfi 
    HxBxD 175x60x60 cm
    Einnig fáanlegur hvítur
    Verð áður kr 149.900 

104
CM

Mjög vönduð eldavél með ekta
blástursofni og keramik helluborði
    Ekta heitur blástur
    Alls 8 eldunarkerfi 
    Hraðhellur 
    Sjálfhreinsandi ofn 
    Kæld þríglerjuð hurð 
    2 plötur, 1 ofnskúffa og 1 grind
    HxBxD: 85/90x59,5x60 cm
    Verð áður kr 159.900  

ELK-12022HV

Verð nú 30.000

129.900

ÞÚ SPARAR

Heitur blástur

Sjálfhreinsandi

Verð nú 15.000

49.900
ÞÚ SPARAR

Snertitakkar

ALLIR BLANDARAR

Hvítur eða stál

NOKKRIR 

GÁMAR AF
SPARNAÐI

Verð nú 20.000

59.900
ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

89.900

ÞÚ SPARAR

1000 snúninga þvottavél með 
stillanlegum vinduhraða 
   Hraðval 
   Ullarkerfi og handþvottakerfi
   Stór hurð 
   Tekur allt að 5 kg
   Framstillt ræsing möguleg 
   A+/A/C einkunn fyrir orkunýtni,
   þvottagæði og vindu
   Verð áður kr 79.900    

WA-5310 

Sparneytin þvottavél sem tekur allt að 7 kíló af 
taui. Eldsnögg að þvo og einföld í notkun.  
    1400 sn. stillanlegur vinduhraði 
    Notar 20% minni orku en áður
    Time Save hraðval, þú ákveður   
    þvottatímann, 30-55% tímasparnaður
    á algengum kerfum 
    Seinkun á gangsetningu möguleg 
    Stórt 30 cm hurðarop 
    A+/A einkunn fyrir orkunýtni og 
    þvottahæfni     
    Mörg sérkerfi s.s. ullarkerfi og handþvottur
    Verð áður kr 119.900  

EWF-147110 Þvottavél

1400
SNÚNINGA

7
KG

Hljóðlát uppþvottavél með Fuzzy 
Logic þvottatækni sem skynjar 
óhreinindi í vatni og aðlagar tíma, 
vatnþörf og hitastig eftir aðstæðum 
    Aðeins 49 dB(A)     
    5 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi, 
    pottakerfi og sparnaðarkerfi 
    3xA einkunn f. orku/þvott/þurrkun
    Mjög vönduð innrétting     
    Án toppplötu
    Verð áður kr 119.900  

ESF-63030 Uppþvottavél

Toppgerðin frá AEG með óviðjafn-
anlega hljóðeinangrun, einstök
þvottagæði og lúxus innréttingu 
    6 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi og
    pottakerfi og glasakerfi 
    4 hitastig 45-70°C
    Aqua Sensor óhreinleikaskynjari
    XXL að innan - sama utanmál
    3 ProClean þvottaarmar 
    Mjög öflug vatnslekavörn
    Án toppplötu
    Verð áður kr 169.900/179.900  

F-87004P / F-87004MP

Verð nú 20.000

159.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 20.000

149.900

ÞÚ SPARAR
HVÍT

STÁL

3xA
EINKUNN

39
DESIBIL

TOPP
MÓDEL

3xA
EINKUNN

49
DESIBIL

Verð nú 50.000

99.900
ÞÚ SPARAR

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚ   SSSSSPARAPP

Verð nú 40.000

99.900
ÞÚ SPARAR

l

Hvítur eða stál

Verð nú 20.000

54.900
ÞÚ SPARAR

GS-190

ZRB-940PW Kæli- og frystiskápur

104
CM

Verð nú 20.000

59.900
ÞÚ SPARAR

  
    Kælir 171 lítrar og frystir 41 lítrar 
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x544x58 cm
    Verð áður kr 74.900  

KGC-270/45

Með 4 High Light hraðhellum 
    Snertitakkar
    Barnalæsing
    Ávalur glerkantur 
    Verð áður kr 64.900  

EKC-30F Keramik helluborð 

ALLIR BLANDARAR

AR40%
AFSLÁTTUR

TOPP
MÓDEL

XXL
200 CM

Þarf aldrei að afrysta 

GS-300Inox

Við vorum að landa risasamningi um
hagstætt verð og misstum okkur í 

innkaupum. Njóttu vel! 

1000
SNÚNINGA

5
KG

A+ Orka

STÁL

HVÍTT

Verð nú 30.000

89.900
ÞÚ SPARAR
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ROSIE O’DONNELL, LEIKKONA OG ÞÁTTASTJÓRNANDI,  er 49 ára í dag

„Þegar þú þegir þá ertu eiginlega að ljúga.“

Merkisatburðir 21. mars
1413  Hinrik V. tekur við konungdómi í Englandi. 
1734 Jarðskjálftar verða á Suðurlandi, með þeim afleiðingum 

að sjö eða átta menn farast og tíu bæir hrynja til grunna 
en um 60 bæir skemmast, flestir í Ölfusi, Flóa og Gríms-
nesi. 

1857 Jarðskjálfti í Tókýó í Japan varð yfir 100.000 manns að 
bana. 

1881 Frost mælist 40°C á Akureyri og er það met þennan vetur, 
sem er mikill frostavetur. Metið er ekki viðurkennt. 

1968 Í Vestmannaeyjum mælist 90 sentimetra djúpur snjór og 
þekkjast ekki önnur dæmi slíks þar. 

1970 Dana, írsk söngkona, sigrar í 15. Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva, sem haldin var í Amsterdam, með laginu 
All Kinds of Everything. 

2010 Eldgos hefst í Fimmvörðuhálsi við Eyjafjallajökul.

„Þetta var mjög skemmtilegt og kom 
ekki í ljós fyrr en í tveggja liða úrslit-
um hvort við hrepptum silfur eða gull,“ 
segir Aldís Guðný Sigurðardóttir, fyrir-
liði liðs Háskólans í Reykjavík í samn-
ingatækni, sem gerði sér lítið fyrir og 
lenti í öðru sæti í alþjóðlegri keppni 
háskóla í samningatækni í Leipzig í 
Þýskalandi um síðustu helgi. Liðið er 
skipað þremur nemendum Háskólans 
í Reykjavík, en auk Aldísar eru þau 
Helen Neely og Steingrímur Árnason í 
liðinu, sem Aðalsteinn Leifsson, lektor 
í viðskiptadeild, valdi saman og þjálfar. 

Keppninni var komið á fót af Har-
vard-háskóla og háskólanum í Leipzig 
og er árlegur viðburður. „Það voru þrjá-
tíu lið sem sóttu um að fá að taka þátt í 
keppninni en einungis tólf lið komust að 
og við vorum í þeim hópi,“ segir Aldís. 

„Keppnin felst í því að þriggja manna 
lið nemenda setja sig inn í aðstæður þar 
sem tveir eða fleiri aðilar semja um við-
skipti eða lausn deilumála og reyna að 
ná sem hagstæðastri niðurstöðu. Fylgst 
er með liðunum allan tímann og þeim er 
gefin einkunn fyrir frammistöðu meðal 
annars á grunni þess hversu vel þeim 
gengur að tryggja sínum sjónarmiðum 
brautargengi og hversu hagstæð niður-
staðan er fyrir báða aðila og áframhald-
andi samskipti þeirra.“

Aldís segir keppnina hafa verið mjög 
harða en á endanum stóðu eftir tvö lið, 
lið HR sem var með flest stigin og lið 
háskóla frá Varsjá. „Þetta hefði getað 
farið á hvorn veginn sem er,“ segir 
Aldís. „En lokaverkefnið snerist um 
bestun og það verður bara að segjast 
eins og er að það er ekki okkar sterk-

asta hlið. Hefði verkefnið verið á ein-
hverju öðru sviði er allt eins líklegt 
að við hefðum sigrað. Þetta var mjög 
jafnt.“ 

„Annars held ég að þessi árangur 
sé nú fyrst og fremst vitnisburður um 
gæði meistaranámsins við HR. Þarna 
fengum við tækifæri til að skerpa 
enn frekar á því sem við höfum lært í 
alþjóðlegu umhverfi. Vissulega krefj-
andi en algerlega þess virði,“ skýtur 
Steingrímur, liðsfélagi Aldísar, inn í. 
Og Helen bætir við. „Það var eiginlega 
merkilegt hvað okkur tókst að hemja 
keppnisskapið á þjálfunartímanum. Við 
komum frekar yfirveguð inn í keppn-
ina og það hjálpaði mjög við að skapa 
traust gagnaðilanna sem á endanum 
réði úrslitum um þennan ánægjulega 
árangur.“ fridrikab@frettabladid.is

LIÐ HR Í SAMNINGATÆKNI: LANDAÐI SILFRINU Í ALÞJÓÐLEGRI KEPPNI Í LEIPZIG

Hefðu eins getað hreppt gullið

MEÐ BIKARINN Aldís Guðný Sigurðardóttir, Steingrímur Árnason og Helen Neely eru að vonum í sjöunda himni yfir árangrinum í Leipzig. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í síðasta þætti þáttaraðarinnar Dallas á 
tímabilinu 1979-80, sem sendur var út 21. mars 
1980, var skúrkurinn J.R. skotinn af óþekktum 
aðila. Tilræðið vakti gífurlega athygli og sjón-
varpsstöðin CBS greip boltann á lofti og notaði 
frasann „Hver skaut J.R.?“ til að auglýsa komandi 
þáttaröð. Frasinn náði feykilegri útbreiðslu og 
meðal annars notuðu kosningastjórar Ronalds 
Reagans í forsetakosningunum 1980 slagorðið 
„Það var demókrati sem skaut J.R.“ til að klekkja 
á andstæðingnum. Veðbankar um allan heim 
tóku við veðmálum um það hver hinna tíu af 

aðalpersónunum væri líklegust til að hafa tekið 
í gikkinn og tyrkneska þingið frestaði þingfundi 
svo þingmenn gætu farið heim og horft á þennan 
fræga þátt þegar hann var loks sýndur í Tyrklandi.

Vegna verkfalls leikara urðu aðdáendur að bíða 
til hausts 1980 eftir því að ljósi yrði varpað á málið 
og þeir fengju að vita bæði hver skaut og hvort 
J.R. hefði lifað tilræðið af. Það var svo loks í þætti 
sem sýndur var 21. nóvember 1980 sem í ljós kom 
að sú sem skaut var Kristin Shepard, mágkona og 
hjákona J.R. sem hleypti skotinu af í bræðikasti.

ÞETTA GERÐIST:  21. MARS 1980

J.R. skotinn í Dallas

Neistanum styrktarfélagi hjartveikra barna og Umsjón-
arfélagi einhverfra bárust á dögunum góðir styrkir, en 
hvort félag fyrir sig hlaut 152.444 krónur. Aðdragand-
inn var sá að síðastliðið haust var haldið stórskemmti-
legt góðgerðahnefaleikamót í Vodafonehöllinni sem þeir 
Hilmir Hjálmarsson og Stefán Gaukur Rafnsson stóðu 
fyrir ásamt Hnefaleikamiðstöðinni og Sveinsbakaríi 
gagngert í þeim tilgangi að safna fé til styrktar þessum 
félögum. Við afhendingu fjárins höfðu þeir Hilmir og 
Stefán meðferðis þessar skemmtilegu tertur frá Sveins-
bakaríi sem viðstaddir gæddu sér á eftir afhendinguna.
 - fsb

Hnefaleikamót til 
styrktar hjartveikum
og einhverfum börnum

EINHVERFIR Sigrún Birgisdóttir, framkvæmdastjóri Umsjónarfélags 
einhverfra, ásamt dóttur sinni, veitir peningunum viðtöku frá Hilmi 
Hjálmarssyni og Hjálmari Hilmissyni.

NEISTINN Guðrún Bergmann Franzdóttir formaður Neistans, 
ásamt dóttur sinni Anneyju Birtu Jóhannesdóttur, veitir pening-
unum viðtöku frá Stefáni Gauki Rafnssyni.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýju 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Eddu Bragadóttur
hjúkrunarfræðings, Frostafold 6, 
Reykjavík.

Bjarni Hermann Sverrisson         Erla Vignisdóttir
Lana Kolbrún Eddudóttir            Jóhanna Björg Pálsdóttir
Ingibergur Bragi Ingibergsson
Magnús Grétar Ingibergsson
og fjölskyldur.

Elskuleg systir mín, 

Ágústa Jónsdóttir 
Lorenzini

lést á heimili sínu í New York þann 16.03.11. í faðmi 
fjölskyldu sinnar þar. Minningarathöfn um hana 
verður haldin í Fossvogskapellu þann 22.03.11 
kl. 13.00.

Guðmundur Kristinn Jónsson  Anna Eyþórsdóttir Jónsson
Edda Björk Ragnarsdóttir
og aðrir ástvinir.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður og afa 

Davíðs Þjóðleifssonar

Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki heima-
hlynningar Karitas, Grensásdeildar og Líknardeildar 
Landakots fyrir einstaka umönnun og  þjónustu.

Guðbjörg Elín Ásgeirsdóttir
Jón Davíð Davíðsson
Anna Sólveig Davíðsdóttir
Bjarki Steinar Daðason
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Saumaði þvottarennu niður í kjallarann

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Klifurjurt 
milli hæða
É

g henti gjarnan taui í tröppurnar til að taka með 
mér niður í þvottahús í næstu ferð. Þá fékk ég 
þessa hugmynd að útbúa langan poka milli hæð-
anna, sem væri eins og klifurjurt upp vegginn,“ 

segir Kristín Birna Bjarnadóttir vöruhönnuður þegar 
Fréttablaðið forvitnast um hlutverk þriggja metra langs 
taupoka á heimili hennar.

„Munstrið á efninu minnti mig svolítið á klifurjurt. Ég 
saumaði langan hólk sem dreginn er saman með snúru í 
botninn og festi  hann með skrúfum efst við stigahand-
riðið. Það besta er hversu mikið kemst í pokann, ég þarf 
ekki að þvo eins oft,“ segir Kristín Birna hlæjandi. 

Hún hefur reyndar engan tíma til að þvo þessa dag-
ana þar sem hún er önnum kafin við að undirbúa þátt-
töku í HönnunarMars sem hefst á fimmtudaginn. Krist-
ín Birna er hluti af hönnunarteyminu Gerist sem mun 
meðal annars sýna Reykjavíkurhandklæðin og -sápuna á 
Laugavegi 91. Vörurnar unnu samkeppni um minjagrip 
Reykjavíkur árið 2010. heida@frettabladid.is

Leirkrúsin  býður upp á fjölbreytt námskeið í vor. 
Má þar nefna handmótun fyrir byrjendur, mótun 
á rennibekk og helgarnámskeið í rakú- og tunnu-
brennslu. Sjá nánar á www.leir.is

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð nú
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.

Söluaðilar.:   Járn og gler - Garðheimar  -  Húsasmiðjan  
                                               www.weber.is 

Söluaðilar.:   Járn og gler hf - Garðheimar - Húsasmiðjan                            
             www.weber.is 
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Ron Arad fæddist í Tel Aviv og 
lauk prófi úr Listaháskóla Jerúsal-
em áður en hann flutti til London  
þar sem hann nam arkitektúr. Hér 
á landi eru nokkur verka hans vel 
kunn. Eitt það þekktasta er bóka-
hillan „Bookworm“ sem endur-
speglar aðalvinnuaðferð Arad; að 
sveigja stál eftir eigin höfði og 
gæða húsögn þannig lífi. 

Arad fer óvenjulegar leiðir. 
Hans fyrsta húsgagn kom á mark-
að árið 1981. Síðan þá hefur hann 
hannað fyrir marga þekktustu 
framleiðendur heims, þar á meðal 
Magis og Rosenthal og verk hans 
er að finna á öllum helstu söfnum 
veraldar, þar á meðal á Metropo-
litan Museum of Art og Centre 
Georges Pompidou í París. 

Frá árinu 1997 hefur arkitekt-
inn gegnt stöðu prófessors við hús-
gagna- og iðnhönnunardeild Royal 
College of Art í London og hefur 
því ekki aðeins áhrif með hönnun 
sinni heldur líka sem kennari á 
hönnuði framtíðarinnar. - jma

Stálhönnuðurinn sextugur
Ísraelski hönnuðurinn og arkitektinn Ron Arad er talinn til þeirra núlifandi hönnuða sem hafa haft hvað 
mest áhrif á hönnunarheiminn síðustu áratugi. Hönnuðurinn stendur á sextugu um þessar mundir.

Voido-stóllinn þykir 
einn best heppnaði 

ruggustóll síðari tíma. 
Stólinn hannaði Arad fyrir 

Magis.

Ron Arad 
hefur 
ekki síður 

sérstakan stíl 
sjálfur en hús-
gögnin hans. 

Bookworm, eða bókaormur, kallast þessi hilla sem 
er einn þekktasti gripur Rons Arad.   

Hönnunarteymið Attikatti er 
með hugmynda- og viðburða-
smiðju og hefur numið land að 
Grettisgötu 4. 

Innan Attikatti eru hönnuðirnir 
Bára Kristgeirsdóttir, Hanna Jóns-
dóttir og Rúna Thors. „Við tökum 
að okkur að hanna alls konar við-
burði, merki, bæklinga, sviðs-
myndir, húsgögn og fylgihluti eftir 
því sem við á,” segir Bára sem sér 
um almannatengslin.

Í tilefni af HönnunarMars gengu 
þær Lilja Kjerúlf og Ninna Mar-
grét Þórarinsdóttir í lið með Atti-
katti. Opnunarhóf gallerísins 
verður á Grettisgötunni þann 23. 
mars frá klukkan 18. „Sett verða 
á svið(akjamma) hæna, skipti-
nemi, sverð og fleira svona land-
náms-..., eins og til dæmis skjöld-
ur og maður höggvinn í herðar 
niður,“ segja stúlkurnar sem segj-
ast munu stíga í vænginn við land-
námshænur og eigi það vafalaust 
eftir að enda með heljarinnar átök-
um og fjaðrafoki.  -gun

Með gallerí á Grettisgötunni

Hanna Rúna Thors og Bára Kristgeirsdóttir skipa hönnunarteymið Attikatti.

Sænsku hönnuðurnir  Marcus Abrahamsson og Kristoffer 
Fagerström hafa hannað ansi skemmtilegan garðbekk fyrir fyrir-
tækið Nola. Hann er litfagur og búinn til úr lituðum furuspýtum. 
Hönnunina kalla þeir Pylon en hún var sýnd á hönnunarsýning-
unni í Stokkhólmi nýlega.

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element), 
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar 
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk
framleiðsla

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Stólinn „Tom 
Vac“ hannaði 
Arad fyrir Vitra en 
hann hefur notið 
talsverðra vinsælda 
hérlendis. 

Skemmtilegir 
vasar sem Arad 
hannaði fyrir 
Rosenthal árið 
1996.
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Fasteignasalan Miklaborg hefur til sölu 
glæsilegt endaraðhús á Vesturströnd á 
Seltjarnarnesi.

Húsið er 254 fm að stærð með óviðjafnanlegu útsýni 
til sjávar og Esjunnar. 

Komið er inn í flísalagða forstofu með nýjum skáp-
um.  Forstofuherbergi er parketlagt. Hol er flísalagt.  
Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Bíl-
skúrinn er flísalagður og er einnig nýttur sem þvotta-
hús. Jafnframt er lögn á baði. Fjölskyldurými er flísa-
lagt og með útgangi út í garðstofu sem er flísalögð og 
með ofnum. Út frá henni er hellulögð afgirt verönd.  
Garðinn er auðvelt að hirða. 

Á svefnherbergisgangi eru tvö herbergi og bað-
herbergi. Herbergin eru þrjú samkvæmt teikningu. 
Bæði herbergin eru parketlögð. Útgengt er úr hjóna-
herbergi yfir í yfirbyggðan skála með heitum potti.
Baðherbergið er mjög rúmgott. Það er er flísalagt og 
með stórri innréttingu og með nýjum sturtuklefa.

Á efri hæðinni er parketlögð stofa og borðstofa og 
eldhús með upprunalegri innréttingu. Útgangur er á 
svalir sem eru flísalagðar og er möguleiki að stækka 
eldhúsið inn í svalirnar en það hefur verið gert á 
sumum húsanna. Góð lofthæð er í stofu. 

 Búið er að skipta um þak að hluta. Nánari upplýs-
ingar veitir Óskar R. Harðarson  í síma 661-2100 eða 
569-7005.

Óviðjafnanlegt útsýni
Húsið stendur á vinsælum stað á Seltjarnarnesi.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Bogi Pétursson lögg. fasteignasali

Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Vorjafndægur 
voru í gær, styttist 
í sumarið. 
Óskum eftir sérbýlum á 
söluskránna.

Auður Kristinsdóttir    
Sölufulltrúi RE/MAX Senter   

Sími 824 7772      audur@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsdóttir
Sölufulltrúi RE/MAX

Verðmetum eign þína 
þér að kostnaðarlausu 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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6293.jpg

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Fáðu Innlit 
Innlit felst í því að seljendur fasteigna fá tækifæri 
til að kynna eign sína í gagnvirku vefumhverfi þar 
sem sýndar eru ljósmyndir af fasteigninni ásamt 
grunnmyndum.

Í Innliti geta notendur flutt sig úr einu rými hús- 
næðisins í annað og skoðað einstök rými út frá 
ýmum sjónarhornum. Þetta auðveldar kaupendum 
að átta sig á möguleikum viðkomandi eignar og 
hvernig hún hentar þeim út frá fjölskyldustærð, 
skipulagi og öðru. Innlit er fyrir þína eign.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 54,9m

v. 54,9m

Smárarimi

Einbýli   5 herb   182 m2

 112 Reykjavík

Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

Fallegt einbýli á hornlóð

efri hæð neðri hæð

v. 64,5m Einbýli   5 herb   308 m2

Fallegt og vel skipulagt 
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

Gott einbýlishús 
með aukaíbúð

Akrasel  109 Rvk

v. 20,9m Fjölbýli   4 herb   81 m2

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

4ra herb íbúð á 3. hæð
Holtsgata  101 Rvk

v. 26,8m

Andrésbrunnur   
Góð 4ra herb

   113 Rvk

m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri 
bílageymslu

v. 24,5m

Fannahvarf 
3ja herb á jarðhæð

203 Kóp

Björt og rúmgóð
Með sér inngang
Skjólgóða verönd með 
fallegu útsýni yfir Elliðavatn

v. 34,9m

Hátún
Efri sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð
Í grónu fallegu hverfi
169,5 fm þar af 
28,2 fm bílskúr

v. 20,5m

Kársnesbraut
Efri sérhæð

200 Kóp

4ra herbergja
Sér inngangur
LAUS STRAX

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 fm 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

569 -7000  Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Leita á miklaborg.is

Skannaðu

eignanna

þinn og s

ítarupplý
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3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

100-130 fm íbúð á Nesinu
með bílskúr eða bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sérbýli til leigu í hverfum 108 eða 270.
Að minnsta kosti 4 svefnherbergi. 
Traustur leigutaki og langtímaleiga.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

hæð eða litlu húsi nálægt 
miðbænum til leigu í 1 ár eða lengur.
Traustur leigjandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

2ja til 3ja herbergja í póstnúmeri 103.
Ákveðinn kaupandi og sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

4-5 herberja íbúð í Hólahverfi eða 
Bergum í Breiðholti
á hreinni yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sumarhúsum á skrá um allt land.
Mikil eftirspurn. 
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
 í síma 893-1485.

glæsilegu einbýlishúsi við voginn í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

góðri eign í nágrenni Laugardalsins í Reykjavík
fyrir öruggan kaupanda. Einbýlishús 180-300 m2
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

íbúðum á söluskrá í 101,107 og 170.
Mikil eftirspurn. 
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

fyrir eignina þína!

v. 45,0m

Birtingarkvísl

Raðhús   7 herb   214 m2

110 Rvk

Einstaklega vandað 
og velskipulagt
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Vandað raðhús

efri hæðjarðhæð neðri hæð

efri hæð jarðhæð

v. 57,0m Parhús   7 herb   237 m2

Mjög gott 237,5 fm parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús á 2. hæðum
Grófarsmári 201Kóp

v. 41,9m

Álfheimar

Hæð   6 herb   189 m2

104 Rvk

Efri hæð og bílskúr
Vinsæl staðsetning
Mikið endurnýjað
Áhvílandi lán getur fylgt

Sérlega vel skipulögð hæð 
í fallegu húsi 

v. 24,5m Fjölbýli   3 herb   128 m2

Þríbýlishús
Alls 128 m2  með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Falleg og björt miðhæð
Laugarnesvegur  105 Rvk

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

v. 41,9m

ur       
   QR kóða 

a inn í snjallsímann 

skoðaðu myndir og 

lýsingar um þær þar.
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Fífuhvammur – 200 Kópavogur
-   50 fm, 3ja herbergja

Verð: 15,9 milljónir.
Eggert 690-1472

Jakasel  – 109 Reykjavík
-   223,9 fm, 7 herbergja

Verð: 49,9 milljónir.
Þórarinn 770-0309

Álfkonuhvarf   -  203 Kópavogur
-  105 fm, 3ja herbergja

Verð:  22,5 milljónir.

Arnarsmári – 201 Kópavogur
-   90 fm, 4ra herbergja

Verð: 22,9 milljónir.
Þórarinn 770-0309

Stórholt – 105 Reykjavík
-   63 fm, 2ja herbergja

Verð: 16,5 milljónir.

Suðurgata – 220 Hafnarfjörður
-   192,2 fm, 5 herbergja

Verð: 42,9 milljónir.

Stórholt  -  105 Reykjavík

Verð:  10,9 milljónir.

Gulaþing – 203 Kópavogur
-  105 fm, 3ja herbergja

Verð:  26,5 milljónir.

Viltu minnka eða stækka við þig?
Hafðu samband!  512 4900

 

 - Bolholti 4

Leitum að einbýlishúsi á 
höfuðborgarsvæðinu fyrir 
ákveðinn kaupanda. 

Sérbýli óskast í Sala- og 

fyrir ákveðna kaupendur 
m
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...kynnir með stolti nýja starfsmenn!

Sveinn Eyland Garðarsson
Kristberg hefur 11 ára reynslu af 
fasteignasölu, m.a. sem sölustjóri á 
Hóli. sími 892 1931
kristberg@landmark.is

Sveinn hefur áralanga reynslu af 
fasteignasölu og hefur lokið námi til 
löggildingar fasteignasala.
sími 690 0820, sveinn@landmark.is

Eggert kemur úr körfuboltanum og 
veit að góður liðsandi skiptir öllu 
máli. Eggert var sölumaður hjá 
DHL í 6 ár.
sími 690 1472, eggert@landmark.is

Kristberg Snjólfsson
Eggert Maríuson 

Sími: 512 4900

483 5900
Kristinn G. Kristjánsson
lögg. fasteignasali

FAGVÍS 

Er með kaupanda af 120-150 milljón kr. 

einbýlishúsi í Akralandi, Garðabæ í skiptum 

fyrir einbýlishús í Mýrunum í Garðabæ.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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F
élög fasteignasala á Norðurlöndum hófu 
nýverið sameiginlega vinnu við að kanna 
ýmsa þætti er varða fasteignamarkaðinn á 
Norðurlöndum. Kannanir eru gerðar meðal 

fasteignasala í hverju landi og sömu spurningar settar 
fram. Eitt af því sem spurt var um var hvað það væri 
sem helst hefði áhrif á fasteignamarkaðinn í dag en 
hægt var að nefna þrettán atriði. Það voru þrír þættir 
sem yfirgnæfandi meirihluti íslenskra fasteignasala 
var sammála um að hefðu helst áhrif en 77% töldu að 
bankarnir væru strangari varðandi útlán, 77% nefndu 
stöðuna á vinnumarkaði og 73% nefndu óvissuna, þ.e. 
að það að bíða og sjá til hvað verður réði miklu. Það 
sem talið var hafa minnst áhrif á fasteignamarkaðinn 
var veðurfar en 11% nefndu það og næst minnst var 
bjartsýni gagnvart eigin fjárhag en 17% nefndu það.   

Hjá Norðmönnum var það bjartsýni gagnvart eigin 
fjárhag sem hafði mest áhrif á fasteignamarkaðinn 
en 72% fasteignasala töldu það og 68% nefndu að 
lítið framboð eigna  hefði mikil áhrif á markaðinn. 
Hjá Svíum var það helst að bankarnir væru strangir 
varðandi útlán en 65% fasteignasala töldu það hafa 
mest áhrif.  Hjá Dönum var það staðan á vinnumarkaði 
sem fasteignasalar nefndu helst eða 76%.

Þessi niðurstaða þarf alls ekki að koma á óvart hvað  
Ísland varðar, enda enn talsverð óvissa um efnahags-
mál í þjóðfélaginu þó svo að fasteignaviðskipti hafi 
nokkuð aukist á sl. vikum og almennt ríki talsvert meiri 
bjartsýni en áður um fasteignamarkaðinn.  

Grétar Jónasson hdl.
framkvæmdastjóri Félags fasteignasala

Hvað hefur áhrif 
á markaðinn?

Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala. 

- með þér alla leið -

Kjarninn Selfossi til sölu:
Verslunarhúsnæði með góðum leigusamningum. 
Traustir leigutakar og langir samningar.
Mikill gestafjöldi í hverjum mánuði. 

Í sama húsi eru til leigu ca. 1000 fermetrar við hliðina 
á Krónunni og er tilvalið fyrir verslunar- og 
þjónustustarfsemi svo sem, sportvörubúð, 

veiðiverslun, kaffihús, bókabúð, 
heimilistækjaverslun, húsgagnaverslun, 
veitingasölu osfrv. 

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
Lögg.fasteignasali í síma 897 0634.

Allar nánari upplýsingar

veitir þröstur í síma 897 0634

Vorum að fá í sölu þetta sögufræga hús 
í miðbænum. Húsið er ca. 1000 fm. á 
þremur hæðum og er allt í útleigu.

Fjárfestar ! 
Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Volvo S60 TURBO 20V, árg. 11/2007, 
ek. 31þús.km, sjálfskiptur, flottasta 
leðrið frá Volvo, lúga, rafmagn í öllu, 
omfl, stórglæsilegur bíll, Ásett verð 
3990þús.kr, Er í salnum hjá okkur,

Ford F150 lariat, árg. 6/2005, ek. 
168þús.km, 35” breyttur, Góður, 
vel búinn bíll í góðu standi, hús á 
palli+sérsmíðað állok, Fluttur inn nýr 
og einn eigandi, Ásett verð 2490þús.kr, 
A.T.H. 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

Til sölu Lynx Rave xtrim 800, árg. 
2007, ek. 1.487 km., upph. stýri, neglt 
gróft belti, farangurst.. Ásett verð kr. 
1.270 þús.. Einnig til sölu samskonar 
Lynx sleði ásamt glæsilegri álkerru! 
Ásett verð á kerru kr. 790 þús.. Selst 
sitt í hvoru lagi eða allt saman. Tilboð 
óskast!

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur

Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

 Bílar til sölu

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. NÚ FÆRÐU 
EINNIG VARAHLUTI Á BETRI VERÐUM! 
Útvegum á betri verð frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og 
öðrum helstu framleiðendum. HYBRID 
umhverfisvænir bílar sem eyða 40% 
minna eldsneyti. Meira en milljón bílar 
á söluskrá. Toyota Tacoma sýningarbílar 
á milljóna afslætti. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000

Kia Sorento EX 2.5 Diesel. Nýskr. 
06/’07, ssk. 170 Hö. Ekin aðeins 53þ. 
Fjarhitari, krókur, digital miðst., nelgd 
vetrard fylgja. Vel með farin. Ákveðin 
sala. Ásett: 3.490 þús. Skipti aðeins á 
mjög ódýrum bíl. Uppl. í s. 664 8477, 
Þorvaldur.

LAND ROVER RANGE ROVER HSE Árg 
1997 Ekinn 196 þús Flott eintak V 990. 
S 893 6321

 0-250 þús.

Til sölu Opel Astra GL’98 árg, ek. 148 
Þ.km. V. 230 Þ S: 697 4000

 500-999 þús.

Rav4. Til sölu. Ekinn 52 þúsund. Verð 
900.000,-kr. Upplýsingar í síma 897-
9911.

 Bílar óskast

Golf, Polo, Micra, Almera, 
Peougut 206, Yaris eða 

Lancer ÓSKAST
Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 772-5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

ÓE sjsk VOLVO AUDI BMW yngri en ‘98 
skipti 400 Þús og FEROZA 895 7272 
no@visir.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

VIÐGERÐAR- OG 
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

Allir gerðir af kerrum, viðgerðar- og 
varahlutaþjónusta. Dráttarbeisli á 
flestar gerðir bíla. Ásetning á staðnum. 
Víkurvagnar ehf. S 577 1090 www.
vikurvagnar.is

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

Grásleppuveiðimenn
Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 
10 mm blý. Vorum að fá sendingu 
af grásleppunetum, vönduð vara. 
Heimavík, S. 892 8655. www.heimavik.
is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. 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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99, 

 Peugeot 306 99 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99. kaupi bíla til 
niðurrifs.  Partasala smiðjuvegi 11  sími 
661 5270.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir Arinbjarnar
Allar almennar pípulagnir, 

nýlagnir & skolplagnir. Tökum út 
hitakerfi fjölbýlishúsa.

Flísaverk ehf Verktakar. 
S. 897 5599.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Vantar þér pípara? Hringdu í Rivus 
ehf S.8563030 rivus@rivus.is FAGLEG 
ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

Framtöl og Fjármál
Framtöl fyrir einstaklinga og einstaklinga 
með rekstur. Vönduð vinna, verð frá 
5000kr. Sími 577-3434.

Einföld skattframtöl kr 3.000. Bókhald 
og ársreikningar - sanngjarnt verð. Jón 
s. 892 5784

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

 Fjármál

Er fjármagn þitt að vinna ? Hafðu 
samband hornsteinn@netland.is

 Málarar

20% afsláttur á öllum 
inni og útiverkefnum

Fagleg vinnubrögð. Margra ára 
reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að 
kostnaðarlausu. Eiríkur, S.777 6799.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Handriðaplast
Efni og ásetning. 27 ára góð reynsla. 
Uppl. í síma 8408282 , www.pyrite.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt 
verð. Óli smiður, sími 698 9608.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 8216839.

 Nudd

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

ERUM EKKI MEÐ SEX 
NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og veitingar. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280 

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

Whole body massage. S. 849 5247.

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro.

Spámiðlun - árulestur - heilun. 
Laugardaga í miðbænum. Hólmfríður. 
867 3647. www.spamidill.is

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

 Múrarar

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrverk, viðg. og flísal. Vönduð vinna 
tilb./tímav. S. 899 4254

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga til 
föstudaga.

Fallegar tækifærisgjafir
Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti, 
mortel ofl. Vörur á tilboðsborði í mars 
á 30% afslætti. Verið velkomin! ditto.is

SNJÓKEÐJUR - 
Rýmingarsala!

GÆÐI Á EN BETRA VERÐI. FÁÐU 
TILBOÐ!Vegna framkvæmda þarf 
að gera boð á undan sér M/30 mín 
fyrivara. Snjókeðjusala SKM. Smiðjuvegi 
11. 200 Kópavogur. (Erum neðst á 
Smiðjuvegi,Orkuver) S: 693-8400 & 
517-8400 www.snjokedjur.is

Til sölu Doka borð, álvinnupallur, 
Honda rafstöð og plötulyfta. S. 897 
6220.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar. 
Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir 
á góðu verði. Opið alla daga 12:00- 
17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 
847 5545.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 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

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

 Ýmislegt

Til sölu Pappakassar (Mikið magn) 
Tilvaldir í fluttninga og fleira. Tvær 
Stærðir: Stærri: br.40/hæð.35/
Lengd.60 cm. 100 kr. Stk Minni: br.31/
hæð.35/Lengd.49 cm. 50 kr. Stk 
Upplýsingar í síma: 412-2100 haffi@
iwh.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

ORKA/ÚTHALD= vellíðan, prófaðu 
HERBALIFE , UPPL./RÁÐGJÖF Svavar, 
gsm 6183909 :)

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Spa Dream Oasis
Margar gerðir af nuddi fyrir 

menn, konur og pör. Vel 
menntuð og með góða reynslu 
á þessu sviði. Ekkert sex nudd.

Opið frá 10-19 mán-lau. 

Uppl. s. 862 0941

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

LEIRKRÚSIN
Síðustu námskeið vetrarins. Uppl: 
www.leir.is S: 661 2179 / 555 1809

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.  
Gæði og gott verð.  Hirzlan Smiðsbúð 
6 Sími 564-5040

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Nýtt grunnnámskeið hefst þann 
24.mars Menntaður hundaþjálfari. 
www.hundaskoli.net Uppl. 897 1992.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

824 4535.

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

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

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.

Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 
Hfj. Öll aðstaða til staðar. Uppl. í s. 
899 7004.

Til leigu snyrtileg og rúmgóð 2-3 herb 
kjallaraíbúð í mosfellsbæ. Uppl. sendist 
á sigr@simnet.is

VELDU ÖRYGGI!!
Fáðu fagfólk til að sjá um útleigu á 
þínu húsnæði. Sem leigjandi gerðu þá 
ófrávíkjanlega kröfu um að skjalagerð 
sé í höndum fagfólks www.leiguhus.is 
aðstoðar þig Sími 562 2554.

Tilkynningar
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2 herb. íbúð með húsgögnum og öllum 
húsbúnaði til leigu í Bæjarhrauni 16 
Hfj. S. 899 7004.

Tvö skrifstofuherbergi C.a 17fm. Til 
leigu við (Árbær/hálsar). Óska eftir 
skrifborðsstólum. Upplýsingar gefur 
Halldór í síma 899 7230.

 Húsnæði óskast

Einhl. karlm. á miðjum aldri óskar eftir 
rúmgóðu herbergi eða stúdíóíbúð helst 
á sv. 101 eða 105, skilvísum greiðslum 
heitið. s: 896-8280

Par óskast eftir lítill íbuð helst í miðbæ 
Rvk, greiðslug. 75 þús. S. 615 8425.

Húsn. óskast í Laugarnesi, skilv.gr. og 
góðri umg. heitið. Meðm. ef ósk er. 
Uppl. í s:898-7611

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðarhúsnæði 
fyrir matvælavinnslu, 

400 fm.
Til leigu 1. flokks 

matvælavinnsluhúsnæði 
með fitugildru. Tvær 

innkeyrsludyr ca. 3,6 m. á 
hæð. Mjög góð lofthæð í 

húsnæðinu. Skrifstofurými á 
milligólfi ca. 20 fm. Kaffistofa 

og starfsmannaaðstaða. 
Vinnslusalur með 

innkeyrsludyrum, rúmir 200fm, 
. Úr sal eru vörudyr yfir í stóran 

kæli með innkeyrsludyrum. 
Frystir ca. 10 fm. Eldhús. Gott 

pláss fyrir gáma við húsið. 
Lyftarageymsla.

Frekari upplýsingar veitir 
Magnús hjá Atvinnueignum í 
síma 861-0511 eða magnus@

atvinnueignir.is.

Iðnaðar-og lagerhúsnæði í Hafnarfirði 
til leigu. Ýmsar stærðir. S. 6601060, 
8224200

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 

vaktavinnu/hlutastarf á kvöldin 
og um helgar.

Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 

Uppl sendist á 
hilduringolfs@visir.is eða 

cyrus@simnet.is.

Vantar tvo duglega sjómenn á 
grásleppubát. Verða að hafa réttindi 
og meðmæli. Uppl. eru gefnar í s. 
843 9052.

Óskum eftir hressum einstaklingum í 
sölu og markaðsstörf. Starfið byggist 
á samvinnu. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. 773 6099.

Athugið! Betri tíð - upplýsingatorg fyrir 
atvinnuleitendur, www.betritid.is

Vel launuð aukavinna á 
kvöldin

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar. Góð laun 
í boði. Aldur 22+++ Uppl. veittar virka 
dag milli kl. 15-19 í síma 699-0005.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Tilbreyting Íslenskar konur sem 
leita mjög ákveðið að tilbreytingu 
nota símaþjónustuna Rauða Torgið 
Stefnumót. Auglýstu frítt: s. 555-4321. 
Heyra auglýsingar: 905-2000 og 535-
9920.

Auglýsing um skipulag 
– Hafnarfjarðarbær

 
Tillaga að deiliskipulagi reits sem afmarkast af Mjósundi, 
Austurgötu, Gunnarssundi og efri lóðamörkum húsa við 
Hverfisgötu 31-49 í Hafnarfirði.

Bæjarstjórn  Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 
9. febrúar 2011 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi reits 
sem afmarkast af Mjósundi, Austurgötu, Gunnarssundi og 
efri lóðamörkum húsa við Hverfisgötu 31-49 samkvæmt 
25. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Sá 
hluti tillögunnar sem afmarkast af Mjósundi, Austurgötu, 
Gunnarssundi  og Hverfisgötu er tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi Hafnarfjörður  Miðbær 1981. 

Markmið skipulagsins var m.a. að yfirfara lóðamörk, setja 
skilmála um viðbyggingar og tryggja að gæði götumynda 
skerðist ekki við breytingu á einstöku húsum.
Deiliskipulagið verður til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 24. mars - 6. maí 
2011. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu 
vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari 
upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.

Kynningarfundur á tillögunni verður haldinn í 
Hafnarborg fimmtudaginn 24. mars kl. 17:30.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal 
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs 
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 7. maí 2011. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins 
frests, teljast samþykkir henni.

Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

Tilkynningar

Hvernig væri að fljúga út í heim og skoða framandi 
staði og töfrandi heimsborgir?

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi 

á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting,
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.

08.08.11

15.08.11

Reykjavík

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50 
Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið 
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum. 
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum, 
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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„Komdu léttari heim“ er yfir-
skrift heilsuferðar til Spánar í 
maí næstkomandi, þar sem gist 
verður á litlu lúxushóteli við 
strönd Alicante, heilsukokkur sér 
um matseld og Anna Borg, einka-
þjálfari og sjúkraþjálfari, sér um 
leikfimi og heilsurækt. Inntak 
ferðarinnar er að heilsusamlegt 
líf til framtíðar sé án allra öfga, 
en eftir vikuferð í sól og sjó með 
náttúruskoðunarferðum, hollum 
mat og hreyfingu alla daga mun 
fólk verða léttara á fæti og létt-
ara í lund; tilbúið í íslenska sum-
arið. 

Opinn kynningarfundur um 
ferðina verður í Heilsuborg, 
Faxafeni 14 í dag klukkan 17.30, 
þar sem sýndar verða myndir af 
staðnum og fjölbreytt dagskrá 
kynnt. Fararstjórar verða fjöl-
miðlakonan Sirrý og Anna Borg, 
eigandi Heilsuborgar. Allir vel-
komnir.

Léttari heim 
úr Spánarsól

HEILSUSAMLEG SIRRÝ Fjölmiðlakonan 
Sirrý verður fararstjóri í þessari tíma-
mótaferð þar sem fléttað verður saman 
hreyfingu, gleði, dekri og fræðslu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Listamaðurinn Curver Thoroddsen 
sýnir verk, hljóðinnsetninguna ROCK 
n‘ ROLL og myndbandsgjörninginn 
Fjölskyldukvint ettinn, í Listasafni Íslands.

Í verkum sínum leitast Curver við að slá 
saman heimi framúrstefnulegrar tón- og 
hávaðalistar við dægurmenningu og leik-
gleði.

Rock n‘ Roll samanstendur af sjö rokk-
gítarriffum sem eru endurtekin í sífellu, 
öll í einu og úr jafnmörgum hátölur-
um í rýminu. Í Fjölskyldukvintettinum 
leika Curver og fjölskylda hans á klass-
ísk strengjahljóðfæri sem þau hafa aldrei 
snert á áður.

Sýningin stendur yfir til 27. mars næst-
komandi.

Hávaðalist og leikgleði

Tilurð matar og sambandið milli 
fæðu og umhverfis er umfjöllun-
arefni farandsýningar sem hefur 
verið sett upp í Norræna húsinu.

Yfirskrift hennar er MANNA*- 
annars konar sýning um mat, en 
Orðið manna kemur úr Biblíunni 
og þýðir sá matur sem Guð gefur. 
Sýningin kemur frá Resilience 

Center við Háskólann í Stokk-
hólmi og hefur hlotið lof þar sem 
hún hefur áður verið sett upp.

Samhliða sýningunni verða hald-
in málþing og fyrirlestrar í Nor-
ræna húsinu um samband fæðu 
og umhverfis. Allar nánari uppýs-
ingar á heimasíðu þess, www.nor-
dice.is.

Uppruni vors daglega brauðs
MATUR Í Norræna húsinu stendur yfir annars konar sýning um mat.

LIST Curver sýnir í 
Listsafni Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI 



21. mars 2011  MÁNUDAGUR18

BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

1

6 7 8
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14
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er ekki vinsælasta afþreyingin á Spáni – en sumum finnst samt hlaup nautamauranna vera ansi hættulegt...

Hvað finnst þér 
um púlarana í 
ár? Þeir þurfa 
á góðu tímabili 
að halda! 
Sammála?

Já heldur 
betur! Og 

ég held að 
það sé eitt-
hvað stórt í 

fæðingu! 
Góð tilfinning!

Sammála þér, 
alveg sam-
mála þér! Það 
er komið fjör í 
þá sem maður 
hefur ekki séð 
lengi!

Það ræðst 
auðvitað 
mikið af 

forminu á 
Steven Gerr-
ard. Hann er 

ómetanlegur!

Já, sammála 
þér! Steven er 
góður maður! 

Ég væri nú 
alveg til í að 
komast í þær 

buxurnar!

Ha... 
nú 

tapaðirðu 
mér!

Sammy Lee! 
Sá var flottur 
kubbur! Hann 
fyllti sko út í 

stuttbuxurnar! 
Sammála?

Nei, þú 
gengur 
einn í 
þessu! 

Blessaður!

Nei! Nei! Nei! 
Nei! Nei!

 Ha? Fötin, klippingin, skórnir, allur 
pakkinn, þetta er 

RANGT, RANGT, RANGT!

Hver spurði 
þig? Mér finnst að allir 

eigi rétt á minni 
skoðun.

Híhíhí! 
Þetta er svo sætt!

Lóa er mjög 
ánægð með 
það sem hún 
sér í spegl-

inum.

Njóttu þess 
meðan 

það endist 
elskan.

LÁRÉTT
2. spil, 6. samanburðarteng., 8. 
samræða, 9. meðvitundarleysi, 11. 
2000, 12. framrás, 14. samband, 16. 
sjó, 17. kraftur, 18. hress, 20. komast, 
21. borg í Portúgal.

LÓÐRÉTT
1. land í S-Ameríku, 3. pot, 4. sam-
tíningur, 5. angan, 7. nýta, 10. viður, 
13. spíra, 15. feikn, 16. gras, 19. 
númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. en, 8. tal, 9. rot, 
11. mm, 12. útrás, 14. félag, 16. sæ, 
17. afl, 18. ern, 20. ná, 21. faró. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. ot, 4. samsafn, 
5. ilm, 7. notfæra, 10. tré, 13. ála, 15. 
glás, 16. sef, 19. nr. 

Hvernig væri að fljúga út í heim og skoða 
framandi staði og töfrandi heimsborgir?

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far 
með einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga 
frá Íslandi á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og
gisting, öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.

08.08.11

15.08.11

Reykjavík

390 orða pláss er of stutt fyrir málefni 
sem er milljónfalt stærra. Ég tæpi því 

á örfáu. Tilefnið er grein sem hópur fólks 
birti í Fréttatímanum í síðustu viku og 
fjallaði um kynjahlutfall í viðfangsefnum 
bókmenntaþáttarins Kiljunnar í umsjá 
Egils Helgasonar. Færslur voru skoðaðar 
þar sem viðfangsefni, bæði viðmælendur 
og það sem þeir ræddu um, hafði verið 
fært til bókar. Samkvæmt niðurstöðum 
voru 77% þeirra sem fengu umfjöllun í 
Kiljunni, í 78 þáttum, karlar.

ÞAÐ má deila á þessa aðferðafræði þótt 
ég efi ekki niðurstöður. Kiljan hefur 
vísun bæði í nútíð og þátíð. Þátíðin 
er karllæg, þar sem þjóðfélagslegar 
aðstæður buðu konum oft hvorki tæki-
færi né tíma til þátttöku í bókmenntum 
. Góður þáttur Sigríðar Pétursdóttur, 
Kvika, er í eftirlæti undirritaðrar. Kvik-
myndasagan er hins vegar sama marki 
brennd og bókmenntafortíðin; karlmenn 

eru þar í aðalhlutverki og þrátt fyrir 
mjög góða þátttöku kvenna í setti 

Sigríðar eru karlmenn þar eflaust í 
meirihluta séu viðfangsefnin dregin 

með í sama pott með sama hætti.

ENDA er það gott. Það er gott 
að skoða kvikmynda- og bók-
menntasöguna og átta sig á því 

sem hefur unnist síðan bara fyrir 

fimmtíu árum. Sagnfræðin er mikilvæg 
til að kenna okkur hvernig gera má betur í 
dag en í gær, þótt endalaust megi deila um 
hversu mikið eða lítið bókmenntaþættir 
eigi að sinna fortíð í hlutfalli við nútíð, það 
er svo önnur umræða.

FLJÓTLEGAST í þessu öllu, er að líta hvorki 
til hægri né vinstri og beina spjótum að 
þáttastjórnandanum. Ég held þetta sé hins 
vegar kjörið tækifæri til að staldra við og 
velta við margfalt fleiri steinum. Í hvaða 
röð viljum við breyta þessu – eigum við að 
byrja á egginu eða hænunni. Ef Egill er 
bakarinn eru bókaútgefendur smiðirnir, 
sem stjórna því hvað kemur út. Bókatíðindi 
síðasta árs hljóta að gefa eitthvað til kynna 
þar. Lauslegur útreikningur, þar sem farið 
er yfir listann yfir íslenska höfunda í öllum 
bókaflokkum gefa til kynna að hlutfall 
kvenna í útgáfu síðasta árs sé 36%. 

FRÁ þessum steini er svo hægt að fara 
að næsta og þeim þarnæsta. Mikilvæg-
ast er að yfirgefa ekki þetta átakasvæði 
og tilltektin þarf líka að fara fram í okkar 
heimahögum.  Sjálf þarf ég að skoða niður-
stöður umræðna helstu blaðakvenna heims 
sem sýna að skrif blaðakvenna eru að 
megninu til um „mýkri“ málefnin en ekki 
af vettvangi stjórnmála og efnahagsmála. 
Fréttablaðið er þar eflaust engin undan-
tekning.

Kynja-Kiljan



islenskt.is Íslenskt grænmeti er stoltur styrktaraðili Krabbameinsfélags Íslands.

styður Mottumars í verki
Íslenskt grænmeti
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folk@frettabladid.is

Orlando Bloom finnst 
skemmtilegast að leika 
persónur sem ögra honum 
sem leikara. „Ef handrit-
ið er mjög gott, persónan 
vel skrifuð og fólkið sem 
kemur nálægt myndinni 
áhugavert þá tek ég að 
mér hlutverkið,“ sagði 
Bloom. „Ég er hrifinn af 
öllu sem ég er hræddur 
við. Ég er nýbúinn að ljúka 
við að leika í The Three 
Musketeers. Það var mjög 
skemmtilegt. Ég fékk að 

leika hertogann af Buck-
ingham og það var virki-
lega gaman.“

Bloom og eiginkona 
hans Miranda Kerr eign-
uðust sitt fyrsta barn í 
janúar. Hinn 34 ára leik-
ari nýtur þess mjög að 
vera orðinn pabbi. „Ég 
hef baðað hann mikið 
undanfarið. Það eru virki-
lega góðar stundir,“ sagði 
Bloom um soninn. „Það er 
æðislegt að vera pabbi, ég 
elska það.“

Ögrandi hlutverk

VILL ÁSKORUN 
Orlando Bloom 
vandar valið áður 
en hann tekur 
að sér hlutverk í 
bíómynd.

Breska hljómsveitin Coldplay 
tekur þátt í fjármögnun kvik-
myndarinnar Ashes með Ray 
Winstone í aðalhlutverki. Um 
spennumynd er að ræða sem Mat 
Whitecross, sem hefur leikstýrt 
mörgum myndböndum fyrir 
Coldplay, mun leikstýra. Söngv-
arinn Chris Martin og félagar 
verða einnig titlaðir sem með-
framleiðendur myndarinnar. 
Ekki hefur verið ákveðið hve-
nær ræman kemur út. Coldplay 
er þessa dagana að taka upp sína 
nýjustu plötu. Tvö ár eru liðin 
síðan sú síðasta, Viva la Vida or 
Death and All His Friends, kom 
út. 

Framleiða 
kvikmynd

COLDPLAY Hljómsveitin tekur þátt í 
framleiðslu kvikmyndarinnar Ashes.

Shia LaBeouf hefur tekið að sér 
hlutverk Ig Perrish í kvikmynd-
inni Horns, sem er byggð á sam-
nefndri skáldsögu eftir Joe Hill. 
Myndin fjallar um mann sem 
vaknar og uppgötvar að horn eru 
byrjuð að vaxa úr höfði hans. 
„Shia er afar hæfileikaríkur 
leikari og hann var frá upp-
hafi mjög spenntur fyrir þess-
ari sögu,“ sagði Cathy Schulman 
hjá framleiðandanum Mandalay 
Pictures. Shia, sem nýlega hætti 
með bresku leikkonunni Carey 
Mulligan, er með fleiri verk-
efni í bígerð. Þriðja Transform-
ers-myndin er væntanleg ásamt 
mynd sem nefnist The Wettest 
County in the World.

Stíf dagskrá 
hjá Shia

LEIKUR IG PERRISH Shia LaBeouf leikur 
mann sem uppgötvar að horn eru 
byrjuð að vaxa úr höfði hans. 

40 ára afmæli 
Bústaðakirkju

Boðunardagur Maríu
„ Ave María“  í Bústaðakirkju, 

fimmtudaginn 24. mars kl.20
Fluttar verða Ave Maríur og tónlist tengd boðunardegi Maríu

Orgelleikari og kórstjóri : Jónas Þórir
Kirkjukórinn syngur ásamt einsöngvurum úr kórnum: 

Anna Sigríður Helgadóttir 
Edda Austmann

Gréta Hergils Valdimarsdóttir
Jóhann Friðgeir Valdimarsson

Svanur Valgeirsson 
Svava Kristín Ingólfsdóttir  

 Sæberg Sigurðsson
Jón Þ. Reynisson, harmonikka • Örnólfur Kristjánsson, selló

Sýning á mósaíkmyndum Maríu guðsmóður 
eftir Fanný Jónmundsdóttur verður opnuð í anddyri kirkjunnar

J.S.Bach BWV 245

Sunnudaginn 3. apríl 2011 kl. 17
Minningartónleikar um Áskel Jónsson 

söngstjóra f. 5. apríl 1911.

Hallgrímskirkja
Reykjavík

Menningarhúsið Hof 
Akureyri

Laugardaginn 2. apríl 2011 kl. 17

Föstudaginn 1. apríl 2011 kl. 20

Jóhannesarpassía

26

Menningarhátíðinni Air 
d‘Islande lauk í París í 
gær. Lay Low, Hjaltalín og 
Feldberg héldu tónleika á 
einum þekktasta tónleika-
stað Parísar, Flèche d‘Or, 
og voru gestir um 500 tals-
ins. Að sögn skipuleggjenda 
fengu íslensku sveitirnar 
frábærar viðtökur og kom-
ust ekki allir að sem vildu.

Íslensk menning í París

milljónir netverja höfðu í gær horft á myndband 
söngkonunnar Rebeccu Black við lagið Friday á Youtube. 
Fyrir helgi höfðu um 13 milljónir skoðað myndbandið.

SKÁL Í BOÐINU Leikstjórinn Árni Sveinsson og Lay Low fóru yfir stöðu mála. 
Kvikmynd Árna, Backyard, var sýnd á hátíðinni í París. MYNDIR/CHRISTIAN DEMARE

Björn Bjarnason, fyrrum menntamála-
ráðherra, ræðir við Charlotte Dronier.

Rósa söngkona í Feldberg var í góðu 
stuði.

Högni í Hjaltalín söng af innlifun fyrir 
fimm hundruð tónleikagesti.
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SISTIBLY ENTERTAINING. 
Y AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH
ON STAGE ON OS

THE WALL STREET JOURNAL, JO

ST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER
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UNKNOWN kl. 5:40 - 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 6
HALL PASS kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE WAY BACK kl. 8 - 10:40
THE WAY BACK kl. 5:20
RANGO M/ ísl. Tali kl. 5:50
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl.a 5:50 - 8
THE RITE kl. 10:20
TRUE GRIT kl. 10:20
THE KING´S SPEECH kl. 8

UNKNOWN Númeruð sæti  kl. 8:20 - 10:40
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 6:20
THE WAY BACK Númeruð sæti kl. 5:30 - 8 - 10:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:30 - 8 - 10:30

L

L

L

12
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MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 6
UNKNOWN kl. 8 - 10:10
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
HALL PASS kl. 8 - 10:10

UNKNOWN kl. 5.30 - 8 - 10.30
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 5.30
BATTLE: LOS ANGELES kl. 5.30 - 8 - 10.30
HALL PASS kl. 8 - 10.30
RANGO M/ ísl. Tali kl. 5.30
JUSTIN BIEBER-3D textalaus kl. 8
KING’S SPEECH kl. 10.30

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR 
TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA, 
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

“THE BEST ACTION 
THRILLER IN YEARS!”

Stuart Lee, WNYX-TV

“.... 

EXHILARATING. 
UNKNOWN IS THE

FIRST GREAT MOVIE
OF THE YEAR!” 
Shawn Edwards, FOX-TV

“LIAM NEESON
IS INTENSE!”  

Bill Bregoli, CBS RADIO NEWS

“IT’S TAKEN 
MEETS THE 

BOURNE
IDENTITY.”  
Rick Warner, BLOOMBERG NEWS

HARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR 
Í MAGNAÐRI HASARMYNDMYND

ANTHONY HOPKINS 

SÝNIR STJÖRNULEIK Í ÞESSARI 
ÓGNVÆNLEGU SPENNMYND

SKANNAÐU 

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDARSSTÓÓRKOOSSTLEG NNÝ ÞRÍVÍVÍDÍDDARARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR
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SEASON OF THE WITCH  KL. 8 – 10.15  14
BATTLE LOS ANGELES  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
BATTLE LOS ANGELES LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  L
THE ROOMMATE  KL. 10.30  14
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 3.30 - 5.45  L
RANGO MEÐ ENSKU TALI  KL. 3.30   L
JUST GO WITH IT  KL. 5.30 - 8  L

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

-K.S.B., MONITOR

LOVE AND OTHER DRUGS  KL. 8 – 10.30  7
BIUTIFUL  KL. 6 – 9  12
THE ROMANTICS  KL. 10.30  L
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 5.45 - 8 - 10.10  L
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 5.40  L
HOW DO YOU KNOW  KL. 5.30  L
BLACK SWAN  KL. 8  16

MEÐ ÍSL. OG ENSKU TALI

MÖGNUÐ STÓRMYND SEM BEÐIÐ HEFUR 
VERIÐ EFTIR MEÐ EFTIRVÆNTINGU.

BATTLE: LOS ANGELES  KL. 8 - 10.15   12 
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 6 L
BLACK SWAN  KL. 6  16
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 8 L
THE MECHANIC  KL. 10  16

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

LOVE & OTHER DRUGS 8 og 10.20

BATTLE: LOS ANGELES 8 og 10.20

RANGO - ENS TAL 5.50, 8 og 10.10

RANGO - ISL TAL 5.50

OKKAR EIGIN OSLÓ 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

DAILIES daglinsur 

TIL SÖLU Á www.opticalstudio.is

á aðeins 
kr. 1.995.-
til 18. apríl

– Lifið heil

www.lyfja.is
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*Gildir út mars 2011.

15%
afsláttur *
af öllum stærðum af 

Nicorette Fruitmint.

Dæmi: 2 mg, 210 stk. 

Áður: 4.975 kr.  Nú: 4.229kr.

Lægra
verð 
í Lyfju

Austin Mini er eflaust einn 
sérkennilegasti smábíll sem 
framleiddur hefur verið. 
Hann naut talsverðra vin-
sælda á árum áður, en á nú 
undir högg að sækja og er 
smátt og smátt að hverfa 
af götum landsins.

„Þetta eru klassískir bílar og 
þeir eru eftirsóttir vegna þess 
að það er ekki til mikið af 
þeim,“ segir Einar Jónsson, 
sem á Austin Mini í félagi 
við Gunnar bróður sinn.

Austin Mini-smábíllinn 
er í útrýmingarhættu á 
Íslandi. Aðeins sjö slík-
ir bílar eru skráðir á 
götuna í dag samkvæmt 
upplýsingum frá Umferð-
arstofu, en árið 2000 voru 
þeir ellefu. Fækkunin síð-
asta áratug var því 36 pró-
sent. 

Austin Mini er einn fræg-
asti smábíll heims, en framleiðslan 
á honum hófst árið 1959. Vinsældir 
Austin Mini jukust á sjöunda ára-
tugnum í kjölfarið á því að tónlist-
ar- og kvikmyndastjörnur létu sjá 
sig á bílnum. Margir muna eflaust 
eftir herra Bean, persónu Rowans 
Atkinson, en hann lét aldrei sjá sig 
á öðruvísi bíl en Austin Mini.

Bræðurnir Einar og Gunn-
ar Jónssynir eru að selja Aust-
in Mini árgerð 1988 á vefsíðunni 
minitilsolu.tk. Einar telur að dýrt 
viðhald kunni að spila inn í vax-
andi óvinsældir þessa fræga smá-

bíls. „Maður þarf að eyða milljón, 
tveim í að gera Mini upp,“ segir 
hann. „Ef hann er eitthvað smá bil-
aður er alltaf eitthvað annað sem 
bilar, kannski eftir ár eða tvö ár.“

Einar ítrekar að skemmtilegri 
bíll sé vandfundinn og játar að 
Austin Mini sé bíll með sál. Bróðir 

hans keypti bílinn fyrir tæpum sjö 
árum og Einar keypti svo hluta í 
honum. Saman ætluðu þeir að gera 
bílinn upp, en fundu því miður 
ekki tíma í það. Eftir að þeir byrj-
uðu að auglýsa bílinn hafa nokkrir 
áhugasamir kaupendur haft sam-
band. „En ekkert voðalega marg-
ir,“ segir Einar. „Það er einn búinn 
að skoða og nokkrir búnir að gera 
tilboð, en ekkert nógu gott.“

  atlifannar@frettabladid.is 

Austin Mini-smábíllinn í 
útrýmingarhættu á Íslandi

ALVEG AÐ HVERFA Aðeins sjö Austin 
Mini-smábílar eru eftir á götum Íslands. 
Bílunum hefur fækkað um 36 prósent 
síðustu tíu ár.

Austin Mini eru skráðir 
á götuna í dag sam-
kvæmt upplýsingum 

frá Umferðarstofu

7

ROKLAND

THE FIGHTER (14)

KVIKSETTUR (BURIED) (16)

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE) (14)

INSIDE JOB

ÞÝSKIR DAGAR: SASHA (L)

17:50, 20:00, 22:10

20:10, 22:30

22:30

17:40, 22:10 

17:50, 20:10

17:40

20:00
MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR&
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sport@frettabladid.is

TEITUR ÞÓRÐARSON  stýrði liði Vancouver Whitecaps til sigurs í fyrsta leik sínum í 
amerísku MLS-deildinni í knattspyrnu. Vancouver lék þá gegn Toronto og vann öruggan sigur, 
4-2. Vancouver var tekið inn í MLS-deildina fyrir tímabilið og lofaði leikur liðsins á undirbúnings-
tímabilinu góðu og sigurinn um helgina gefur Vancouver-liðinu byr undir báða vængi.

Iceland Express-deild karla:
Stjarnan-Grindavík   91-74
Stjarnan: Renato Lindmets 29/5 fráköst, Justin 
Shouse 23/7 stoðsendingar, Jovan Zdravevski 
19/7 fráköst, Ólafur Aron Ingvason 7, Daníel 
G. Guðmundsson 6, Marvin Valdimarsson 4/6 
fráköst, Fannar Freyr Helgason 3/6 frákösT. 
Grindavík: Páll Axel Vilbergsson 27, Ryan Pett-
inella 15/13 fráköst, Mladen Soskic 10, Ólafur 
Ólafsson 10/4 fráköst, Nick Bradford 10, Helgi 
Björn Einarsson 2
Njarðvík-KR   80-96
Njarðvík: Jóhann Árni Ólafsson 19, Giordan 
Watson 18/6 fráköst/10 stoðsendingar, Melzie 
Jonathan Moore 18, Nenad Tomasevic 9, Páll 
Kristinsson 6, Friðrik E.  Stefánsson 4/12 fráköst, 
Guðmundur  Jónsson 3, Egill Jónasson 2, 
Brenton Joe Birmingham 1. 
KR: Marcus  Walker 21, Brynjar Þór Björnsson 20, 
Pavel Ermolinskij 16/18 fráköst/9 stoðsendingar, 
Finnur Atli Magnússon 12, Fannar Ólafsson 6/5 
fráköst, Jón Orri Kristjánsson 6/4 fráköst, Ólafur 
Már Ægisson 6, Skarphéðinn Freyr Ingason 5, 
Hreggviður Magnússon 4. 

ÚRSLIT

IE-deild kvenna:
Keflavík-KR   63-60
Keflavík: Jacquline Adamshick 15/22 fráköst/3 
varin skot, Pálína Gunnlaugsdóttir 15/7 fráköst, 
Bryndís Guðmundsdóttir 13/5 fráköst, Birna Ingi-
björg Valgarðsdóttir 10, Marina Caran 7, Ingibjörg 
Jakobsdóttir 3.
KR: Hildur Sigurðardóttir 19/12 fráköst, Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir 11/6 fráköst, Chazny Paige 
Morris 9/6 fráköst, Sólveig Helga Gunnlaugs-
dóttir 8, Hafrún Hálfdánardóttir 4/6 fráköst, Signý 
Hermannsdóttir 4/9 fráköst, Helga Einarsdóttir 3, 
Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 2.
Hamar-Njarðvík   85-77
Hamar: Jaleesa  Butler 24/13 fráköst, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 16, Slavica Dimovska 15/5 
stoðsendingar, Guðbjörg Sverrisdóttir 12/6 
fráköst, Jenný Harðardóttir 8, Fanney Lind 
Guðmundsdóttir 5, Íris Ásgeirsdóttir 3, Þórunn 
Bjarnadóttir 2.
Njarðvík : Shayla Fields 26/13 fráköst, Dita 
Liepkalne 23/6 fráköst, Julia Demirer 18/19 
fráköst, Ína María Einarsdóttir 7, Ólöf Helga Páls-
dóttir 3/5 fráköst/5 stoðsendingar.

ÚRSLIT

N1-deild kvenna:
Fylkir-Stjarnan   28-28
Mörk Fylkis: Sunna María Einarsdóttir 9, Sunna 
Jónsdóttir 5, Sigríður Hauksdóttir 3, Arna Erlings-
dóttir 3, Tinna Soffía Traustadóttir 3, Unnur 
Ómarsdóttir 2, Anna María Guðmundsdóttir 2, 
Nataly Sæunn Valencia 1.
Mörk Stjörnunnar: Jóna Margrét Ragnarsdóttir 9, 
Elísabet Gunnarsdóttir 4, Hanna Guðrún Stefáns-
dóttir 3, Hildur Harðardóttir 3, Kristín Jóhanna 
Clausen 3, Esther Viktoría Ragnarsdóttir 2, 
Gunnur Sveinsdóttir 2, Sólveig Lára Kjærnested 2.
ÍR-HK   15-38
Mörk ÍR: Sif Jónsdóttir 3, Silja Ísberg 3, Jóhanna 
Guðbjörnsdóttir 2, Ella Kowaltz 2,  Guðrún 
Eysteinsdóttir 2, Hekla Ámundadóttir 1, Þorbjörg 
Steinarsdóttir 1, Steinunn Sveinbjörnsdóttir 1.
Mörk HK: Brynja Magnúsdóttir 12, Jóna Sigríður 
Halldórsdóttir 7, Elísa Ósk Viðarsdóttir 6, Elín 
Anna Baldursdóttir 5, Tinna Rögnvaldsdóttir 3, 
Elva Björg Arnarsdóttir 2, Auður Ómarsdóttir 1, 
Líney Guðmundsdóttir 1, Guðrún Bjarnadóttir 1.
FH-Haukar   24-22
Mörk FH: Birna Íris Helgadóttir 5, Heiðdís Guð-
mundsdóttir 4, Berglind Björgvinsdóttir 4, Mar-
grét Aronsdóttir 4, Ingibjörg Pálmadóttir 2, Sigrún 
Gilsdóttir 2, Steinunn Snorradóttir 2.
Mörk Hauka: Þórunn Friðriksdóttir 5, Elsa Björg 
Arnardóttir 5, Sandra Sif Sigurjónsdóttir 4, Þórdís 
Helgadóttir 3, Karen Sigurjónsdóttir 2, Viktoría 
Valdimarsdóttir 2, Erla Eiríksdóttir 1.
ÍBV-Valur   23-35
Mörk ÍBV: Ester Óskarsdóttir 11, Guðbjörg Guð-
mannsdóttir 3, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, 
Aníta Elíasdóttir 2, Sigríður Lára Garðarsdóttir 2, 
Rakel Hlynsdóttir 1, Sandra Gísladóttir 1.
Varin skot: Berglind Dúna Sigurðardóttir 11.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Það var mikil spenna 
þegar lokaumferð N1-deildar 
kvenna fór fram.

Fylkir og HK börðust um síð-
asta sætið í úrslitakeppninni. 
Fylkir þurfti að fá stig gegn 
Stjörnunni því HK átti auðveldan 
leik gegn ÍR enda kom það á dag-
inn að HK rúllaði yfir Breiðhylt-
inga.

Fylkir barðist grimmilega 
fyrir sínu gegn Stjörnunni og 
náði í stigið sem upp á vantaði.  
 - hbg 

N1-deild kvenna:

Fylkir í úrslita-
keppnina

ÖFLUG Sunna María Einarsdóttir var 
sterk í liði Fylkis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

KÖRFUBOLTI Undanúrslit Iceland 
Express-deildar kvenna hófust 
um helgina.

Deildarmeistarar Hamars 
unnu þá sigur á Njarðvík og 
Keflavík vann heimasigur á KR.

Leikur Keflavíkur og KR var 
jafn og hörkuspennandi frá upp-
hafi til enda. KR leiddi lengi vel 
en Keflavíkurstúlkur voru sterk-
ari á endasprettinum.

KR lék án Margrétar Köru 
Sturludóttur sem var í leikbanni. 
Blikur voru á lofti að Kara gæti 
leikið þar sem Haukar ætluðu að 
áfrýja leikbanninu sem hún fékk.

Ekkert varð af því að Haukar 
kærðu og Kara mun því taka út 
sitt tveggja leikja bann.

Njarðvík náði síðan að velgja 
Hamri ágætlega undir uggum. 
Þær gáfust aldrei upp en Ham-
arsliðið var einfaldlega of sterkt.

Hamar og Keflavík því komið 
í 1-0 í rimmunum en það lið sem 
fyrr vinnur þrjá leiki kemst í 
úrslit.   - hbg

Iceland Express-deild kvenna:

KR tapaði án 
Köru

HILDUR SIGURÐARDÓTTIR Átti fínan leik 
í liði KR en það dugði ekki til.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI KR vann öruggan sigur 
á Njarðvík, 80-96, í 8-liða úrslit-
um Iceland Express-deild karla í 
Ljónagryfjunni í gær og vann því 
einvígið 2-0. 

Frábær varnarleikur KR-inga 
og gríðarlega mikil barátta ein-
kenndi sigurinn í gær og algjört 
kennslubókadæmi hvernig lið eiga 
að vinna saman í hópíþróttum. 

Gestirnir í KR lögðu grunn-
inn að sigrinum í þriðja leikhlut-
anum en þá spiluðu þeir frábæran 
varnarleik og Njarðvíkingar náðu 
aðeins að skora níu stig. 

Brynjar Þór Björnsson, leikmað-
ur KR, átti virkilega fínan leik en 
hann skoraði oftar en ekki á mik-
ilvægum tímapunkti þegar Njarð-
víkingar virtust vera að nálgast 
KR. Liðið lék aftur á móti mjög vel 
sem heild og allir leikmenn komu á 
einhvern hátt að sigrinum.  

„Þetta er virkilega góð tilfinn-
ing,“ sagði Brynjar Þór Björns-
son, leikmaður KR, eftir sigurinn 
í gær. „Við vissum alveg að Njarð-
vík væri með gott lið en það er 

erfitt að búa til liðsheild á tveim-
ur vikum og það varð þeim að falli 
í þessu einvígi. Við höfum spilað 
saman í allan vetur og það er búið 
að reyna mikið á okkar hóp. Það 

var virkilega sterkt að vinna þetta 
einvígi sérstaklega eftir að hafa 
spilað heldur illa í síðustu leikj-
um mótsins. Körfubolti er leikur 
áhlaupa, þeir komu með sitt áhlaup 

á okkur en við misstum samt sem 
áður aldrei tök á leiknum og því 
var sigurinn aldrei í hættu. Núna 
fáum við ágætis hvíld og Fannar 
(Ólafsson) getur hvílt á sér puttann 
aðeins, en það er samt hundleið-
inlegt að fá ekki að spila strax,“ 
sagði Brynjar Þór. 

„Við töpuðum bara fyrir mun 
betra liði í kvöld,“ sagði Friðrik 
Ragnarsson, annar þjálfari Njarð-
víkinga, eftir tapið í kvöld.

„Ef við hefðum tapað í hörku 
spennandi leik í kvöld þá væri ég 
hugsanlega meira svekktur en svo 
var ekki og við áttum í raun ekk-
ert í þá. KR er hreinlega bara með 
betra lið en við í dag og því var 
þetta fyllilega sanngjarnt. Leik-
urinn spilaðist ekki eins og við 
höfðum lagt upp með en markmið-
ið var að halda þessu í lágu stiga-
skori en við áttum bara fá svör 
við sóknarleik KR. Það verður 
að segjast alveg eins og er að við 
hefðum þurft lengri tíma til að ná 
upp meiri liðsheild,“ sagði Friðrik 
svekktur eftir leikinn.  - sáp

KR komst fyrst allra liða í undanúrslit Iceland Express-deildar karla er Vesturbæingar sópuðu Njarðvík í frí:

KR-ingar flugu létt inn í undanúrslitin

STERKUR Marcus Walker átti góða leiki gegn Njarðvík. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Stjarnan náði að knýja 
fram oddaleik í baráttunni um 
sæti í undanúrslitum eftir frá-
bæran sigur á Grindavík, 91-74 
í gærkvöldi. Stjörnumenn voru 
betri á öllum sviðum körfuboltans 
og léku gestina úr Grindavík oft 
grátt. Liðin þurfa nú að mætast í 
þriðja sinn á miðvikudagskvöld í 
hreinum úrslitaleik um hvort liðið 
kemst áfram í undanúrslitin.

Grindvíkingar byrjuðu leikinn 
af krafti með Pál Axel Vilbergs-
son í fararbroddi en hann skoraði 
tíu fyrstu stigin í liði Grindavík-
ur. Stjörnumenn náðu þó fljót-
lega yfirhöndinni og voru fjórum 
stigum yfir, 26-22, eftir fyrsta 
leikhluta. Renato Lindmets lék 
frábærlega í fyrri hálfleik í liði 
Stjörnunnar því hann skoraði 18 
stig og fiskaði ófáar villurnar á 
Grindvíkinga. Stjarnan leiddi í 
hálfleik, 44-38.

Síðari hálfleikurinn var eign 
Stjörnunnar sem lék hreint út 
sagt magnaðan varnarleik og áttu 
gestirnir úr Grindavík engin svör. 
Heimamenn pressuðu Grindvík-
inga hátt upp völlinn sem var held-
ur betur að skila sér því Grindvík-
ingar töpuðu alls 25 boltum í kvöld. 

Mestur var munurinn kominn 
upp í um 20 stig þegar Grindvík-
ingar bitu frá sér undir lok leiks-
ins. Lokatölur 91-74 við mikla kát-
ínu stuðningsmanna Stjörnunnar.

Lindmets var atkvæðamestur 
i liði Stjörnunnar en hann skor-
aði 29 stig, Justin Shouse skoraði 
23 stig ásamt sjö stoðsendingum 
og Jovan Zdraveveski með 19 stig 
og tók sjö fráköst. Hjá Grindavík 
dró Páll Axel Vilbergsson vagn-
inn með 27 stig og Ryan Pettinella 
skoraði 15 stig og tók 13 fráköst.

„Ég er hrikalega sáttur og við 
spiluðum nákvæmlega eins og 
ég lagði upp með. Við náðum upp 
varnarleiknum sem við höfum 
verið að spila eftir áramót og nú 
fáum við einn möguleika í við-
bót til að komast í undanúrslitin 
eins og við höfum stefnt að í allan 
vetur,“ sagði Teitur Örlygsson, 
þjálfari Stjörnunnar kátur í leiks-
lok.

„Við vorum gríðarlega öruggir á 
öllum sviðum og gáfum Grindvík-
ingunum engin færi á okkur. Við 
fáum frábært framlag frá strákun-

um af bekknum og nú höfum við 
kannski örlítið sálfræðilegt for-
skot fyrir oddaleikinn. Síðustu tvö 
ár höfum við tapað þessum þriðja 
leik í 8-liða úrslitum en nú ætlum 
við að komast áfram.“

Helgi Jónas Guðfinnsson, þjálf-
ari Grindavíkur var hundóánægð-
ur með frammistöðu sinna manna 
og heimtar að menn girði sig í brók 
fyrir oddaleikinn. 

„Þetta var skelfilegur seinni 
hálfleikur hjá okkur og Stjörnu-
menn voru augljóslega berjast 
fyrir lífi sínu. Við vorum allt-
of slakir og það vantaði alla bar-

áttu í okkar leik. Það er ekki hægt 
að vinna körfuboltaleik þegar 
þú tapar 25 boltum,“ sagði Helgi 
óhress.

Nick Bradford hefur haft hægt 
um sig síðan hann mætti til leiks 
með Grindvíkingum og skoraði 
aðeins 10 stig í gærkvöld. Helgi 
segir að það hafi ekki verið mis-
tök að fá hann í liðið.

„Ég fékk Nick til landsins vegna 
þess karakters sem hann hefur að 
geyma. Hann átti slakan leik eins 
og flestir í liðinu en vonandi sýnir 
hann úr hverju hann er gerður.“

 - jjk

Stjarnan neitar að fara í frí
Stjörnumenn neituðu að láta sópa sér í frí er Grindavík kom í heimsókn í 
Garðabæinn í gær. Stjarnan lék magnaðan varnarleik í síðari hálfleik og réði 
lögum og lofum á vellinum. Liðin mætast í úrslitaleik í Grindavík.

BARÁTTA Nick Bradford fékk ekkert gefins hjá varnarmönnum Stjörnunnar í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Fyrir 

203
krónur

færð þú:

Um 2 klst. í 

stöðumæli

2 dl af bjór 

á barnum

beinar útsendingar 

frá Formúlunni

og margt fleira

1/4 af 

bíómiða

0,9 lítra 

af bensíni

eða eða eða eða

Stöð 2 Sport kostar aðeins 203 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

einar útsendinga

frá Formúlunn

TÍMATAKAN OG KAPPAKSTURINN VERÐA Í OPINNI DAGSKRÁ.

VERTU Á RÁSPÓL ÞEGAR KEPPNIN HEFST NÆSTU HELGI

FÖSTUDAGUR 25/3
F1 FÖSTUDAGUR KL 20:30

LAUGARDAGUR 26/3
TÍMATAKA KL 6:00
ENDURSÝNT KL 12:00

NI DAGSKRÁ.

SUNNUDAGUR 27/3
KAPPAKSTUR KL 5:30
ENDURSÝNT KL 12:00
VIÐ ENDAMARKIÐ KL 8:00



21. mars 2011  MÁNUDAGUR26

Enska úrvalsdeildin:
SUNDERLAND - LIVERPOOL 0-2
0-1 Dirk Kuyt, víti (32.), 0-2 Luis Suarez (77.).
CHELSEA - MAN. CITY 2-0
1-0 David Luiz (79.), 2-0 Ramires (90.)
ASTON VILLA - WOLVES 0-1
0-1 Matt Jarvis (37.).
BLACKBURN ROVERS - BLACKPOOL 2-2
0-1 Charlie Adam (24.), 0-2 Charlie Adam (28.), 
1-2 Christopher Samba (48.), 2-2 David Hoilett 
(92.).
EVERTON - FULHAM 2-1
1-0 Seamus Coleman (35.), 2-0 Louis Saha (48.), 
2-1 Clint Dempsey (61.).
MAN. UNITED - BOLTON WANDERERS 1-0
1-0 Dimitar Berbatov (87.).
STOKE CITY - NEWCASTLE UNITED 4-0
1-0 Jonathan Walters (28.), 2-0 Jermaine Penn-
ant (45.), 3-0 Danny Higginbotham (48.), 4-0 
Ricardo Fuller (92.).
WEST BROMWICH ALBION - ARSENAL 2-2
1-0 Steven Reid (2.), 2-0 Peter Odemwingie 
(57.), 2-1 Andrei Arshavin (69.), 2-2 Robin van 
Persie (77.).
WIGAN ATHLETIC - BIRMINGHAM CITY 2-1
0-1 Liam Ridgewell (5.), 1-1 Tom Cleverley (24.), 
2-1 Maynor Figueroa (91.)
STAÐAN:
ManUnited 30 18 9 3 64-30 63
Arsenal 29 17 7 5 59-29 58
Chelsea 29 16 6 7 53-24 54
Man City 30 15 8 7 45-27 53
Tottenham 29 13 10 6 41-34 49
Liverpool 30 13 6 11 41-36 45
Bolton 30 10 10 10 42-41 40
Everton 30 9 13 8 40-39 40
Sunderland 30 9 11 10 33-37 38
Stoke City 30 11 4 15 36-38 37
Newcastle 30 9 9 12 44-45 36
Fulham 30 7 14 9 33-33 35
Blackburn 30 9 6 15 39-51 33
Aston Villa 30 8 9 13 37-51 33
Blackpool 30 9 6 15 45-60 33
WBA 30 8 9 13 41-56 33
West Ham 30 7 11 12 36-49 32
Wolves 30 9 5 16 35-49 32
Birmingham 29 6 13 10 28-41 31
Wigan Athletic 30 6 12 12 29-51 30

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Tíu leikmenn Man. Utd 
unnu mikilvægan sigur á Bolton á 
sama tíma og Arsenal missteig sig 
illilega er það sótti WBA heim. Þar 
var markvörðurinn Manuel Alm-
unia skúrkurinn hjá Arsenal.

Það var varamaðurinn Dimitar 
Berbatov sem tryggði Man. Utd 
sigur gegn Bolton tveim mínútum 
fyrir leikslok. Rúmum tíu mínút-
um áður hafði Jonny Evans, varn-
armaður Man. Utd, verið rekinn 
af velli fyrir skrautlega tæklingu. 
Leikmenn United létu það ekki á 
sig fá, héldu áfram að sækja og 
uppskáru sigur.

„Þetta var ekki fullkomin 
frammistaða hjá okkur en við gáf-
umst aldrei upp. Það er það sem 
karakterinn í þessu félagi snýst 
um. Hér gefast menn aldrei upp og 
ekkert annað félag státar af þeim 
karakter sem þetta félag hefur,“ 
sagði sigurreifur stjóri Man. Utd, 

Sir Alex Ferguson, sem mátti gera 
sér að góðu að horfa á leikinn úr 
stúkunni þar sem hann er nýbyrj-
aður í fimm leikja banni.

Manuel Almunia gaf WBA 
seinna mark sitt í leiknum gegn 
Arsenal með glórulausu úthlaupi. 

Arsenal kom til baka og náði að 
jafna. 

„Tölfræðilega töpuðum við stig-
um en sálfræðilega unnum við 
stig eftir að hafa lent undir. Bar-
áttan er ekki búin,“ sagði Arsene 
Wenger, stjóri Arsenal.   - hbg

Manchester United áfram á toppnum eftir að tíu leikmenn liðsins lögðu Bolton:

Berbatov kom United til bjargar

HETJAN Dimitar Berbatov hefur mátt sætta sig við bekkjarsetu upp á síðkastið en 
svaraði því með góðu sigurmarki um helgina.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Velski vængmaðurinn 
Gareth Bale virðist ekki vera á 
förum frá Tottenham því hann 
er búinn að framlengja samning 
sinn við félagið til ársins 2015.

Þessi 21 árs gamli kantmað-
ur hefur slegið í gegn í vetur og 
stimplað sig inn sem einn besti 
leikmaður ensku úrvalsdeildar-
innar.

Bale kom til Spurs frá South-
ampton er hann var 17 ára gam-
all. Hann er þegar búinn að spila 
112 leiki fyrir Spurs og skora 17 
mörk. - hbg

Bale framlengir við Spurs:

Hjá Spurs til 
ársins 2015

EKKI Á FÖRUM Gareth Bale hefur trú á 
því að Spurs sé á leið á toppinn.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI John Terry hefur ekki 
fengið mikið af góðum fréttum 
síðustu mánuði en hann gat glaðst 
um helgina þegar Fabio Capello, 
landsliðsþjálfari Englands, stað-
festi að hann væri aftur orðinn 
fyrirliði enska landsliðsins.

Capello tók fyrirliðabandið af 
Terry á sínum tíma er upp komst 
að hann hafði verið að sænga hjá 
unnustu liðsfélaga síns, Wayne 
Bridge. Sá tók málið svo nærri 
sér að hann hætti í landsliðinu 
þar sem hann vildi ekki vera 
nærri Terry.

Rio Ferdinand tók við bandinu 
af Terry á sínum tíma og hann er 
sagður vera hundfúll út í lands-
liðsþjálfarann. Telur Capello hafa 
sýnt sér lítilsvirðingu.

Capello segist hafa reynt að 
boða Rio á fund síðasta miðviku-
dag vegna málsins en Rio hafi 
ekki viljað mæta. Capello segist 
ekki hafa neinar skýringar.

Dramatíkin í kringum þetta 
blessaða fyrirliðaband heldur því 
áfram.    - hbg

Terry aftur orðinn fyrirliði:

Rio í fýlu

FÆR BANDIÐ AFTUR John Terry verður 
kominn með fyrirliðabandið í næsta 
leik. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Hamburg steig ansi 
stórt skref í átt að þýska meist-
aratitlinum í gær er liðið valt-
aði yfir lið Dags Sigurðssonar, 
Füchse Berlin. 

Hamburg var miklu sterkara 
frá upphafi og leiddi 19-9 í leik-
hléi. Þegar upp var staðið vann 
Hamburg 13 marka sigur, 22-35. 
Alexander Petersson skoraði tvö 
mörk fyrir Berlin í leiknum.

Kiel er enn fjórum stigum á 
eftir Hamburg en Kiel vann sinn 
leik á sama tíma í gær. Kiel lék þá 
gegn nágrönnum sínum í Flens-
burg og vann stórsigur, 38-26.

Aron Pálmarsson skoraði tvö 
mörk fyrir Kiel í leiknum.  - hbg

Þýski handboltinn:

Hamburg í 
kjörstöðu

ARON PÁLMARSSON Hér á fullri ferð í 
leiknum gegn Flensburg í gær.

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Chelsea er á mikilli sigl-
ingu þessa dagana og var betra 
liðið í leiknum gegn Man. City í 
gær. Chelsea er níu stigum á eftir 
toppliði Man. Utd en á leik inni. 
Svo á Chelsea eftir að mæta United 
í deildinni þannig að það er erfitt 
að afskrifa meistarana í barátt-
unni.

Brasilíumaðurinn David Luiz 
heldur áfram að slá í gegn hjá 
Chelsea en hann braut ísinn með 
góðu skallamarki gegn Man. City 
í gær. Michael Essien segir að 
þessi skrautlegi Brasilíumaður  
hafi mjög góð áhrif á hópinn hjá 
félaginu.

„Hann hefur verið frábær síðan 
hann kom. Chelsea þarf á svona 
leikmönnum að halda. Hann er 
alveg magnaður,“ sagði Essien um 
Luiz sem er búinn að skora tvö 
mörk á meðan 50 milljón punda 
maðurinn Fernando Torres hefur 
ekki enn tekist að skora. Torres 
var enn og aftur slakur í gær.

Essien veit að Chelsea er að 
blanda sér í toppslaginn af fullri 
alvöru en er með báða fætur á jörð-
inni.

„Við tökum einn leik í einu og 
sjáum svo hvað gerist. Við verðum 
að halda áfram að trúa því að við 
getum unnið deildina. Það er mikið 
eftir og við verðum að berjast fyrir 
hverju stigi. Þessi sigur var mjög 
mikilvægur en við þurftum að hafa 
fyrir sigrinum,“ sagði Essien.

Liverpool vann afar sterkan úti-
sigur á Sunderland. Smá heppnis-
stimpill var yfir sigri liðsins enda 

fékk Liverpool gefins víti sem skil-
aði þeim fyrra marki leiksins. Sem 
fyrr var mikið talað um framtíð 
Kenny Dalglish, stjóra Liverpool, 
eftir leikinn en það er beðið eftir 
því að forráðamenn Liverpool bjóði 
honum langtímasamning. Sjálfur 
er Dalglish pollrólegur.

„Blöðin segja að ég hafi beðið 
um fjögurra ára samning. Ég 
kannast ekki við það. Svo sá ég að 
mér hefði verið boðinn tveggja ára 
samningur. Ég hef ekki séð það til-
boð,“ sagði Dalglish yfirvegaður en 
hann kippir sér lítið upp við fréttir 
fjölmiðlanna.

„Ég hef ekkert að segja fyrr en 
það er frá einhverju að segja. Það 
er ekkert vandamál hjá mér og það 

er engin pressa á neinum. Það eru 
hagsmunir félagsins sem skipta 
mig mestu máli.“

Dalglish vildi lítið tjá sig um 
vítið umdeilda. „Ég sá þetta ekki 
almennilega þar sem ég var. Það 
sem skiptir máli er að strákarnir 
lögðu mikið á sig og skiluðu góðu 
verki,“ sagði Dalglish en það var 
dómarinn vinalegi, Kevin Friend, 
sem ákvað að dæma víti eftir að 
hafa ráðfært sig við aðstoðardóm-
arann.

„Ég sá á sjónvarpsmyndum í 
hálfleik að þetta var ekki víti en 
ég hélt upprunalega að þetta hefði 
verið víti. Þetta féll með okkur,“ 
sagði Jamie Carragher, varnar-
maður Liverpool. henry@frettabladid.is

Chelsea nálgast toppinn
Chelsea er komið í bullandi toppbaráttu eftir sanngjarnan sigur á Man. City, 
2-0, í uppgjöri ríku liðanna. Brasilíumaðurinn David Luiz hefur góð áhrif á lið 
Chelsea og gengur honum mun betur að skora fyrir Chelsea en Fernando Torres.

BA(R)NVÆNIR Luis Suarez fagnaði marki sínu með því að heiðra Lucas Leiva sem var 
að eignast barn. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

MAGNAÐUR David Luiz er að slá í gegn hjá Chelsea og hann skoraði mikilvægt mark gegn Man. City í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES



Viltu eiga 
sviðið

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningar-
salur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerfi er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika 
eða ráðstefnur.

Andrews-leikhúsið

... eða leigja það?

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð 
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaflega
rammbyggt, hefur eins metra þykka 
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti, 
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Skotheld bygging
Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra
þjónustu.

Banki

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í flugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi, 
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage)
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin
Reykjavík Whale Watching Massacre var 
meðal annars tekin upp í verinu.

Atlantic Studios

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til 
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir 
á www.asbru.is/fasteignir.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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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

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 Crossroads: A Story of Forgive-
ness
10.00 The Spiderwick Chronicles
12.00 Reality Bites
14.00 Crossroads: A Story of Forgive-
ness
16.00 The Spiderwick Chronicles
18.00 Reality Bites
20.00 Drillbit Taylor
22.00 Lonely Hearts
00.00 The Lost World: Jurassic Park
02.05 Darfur Now
04.00 Lonely Hearts
06.00 Bourne Identity 

06.00 ESPN America
07.40 Transition Championship (4:4)
12.00 Golfing World
12.50 Transition Championship (4:4)
17.10 Golfing World
18.00 Golfing World
18.50 Transition Championship (4:4)
23.10 Golfing World
00.00 Champions Tour - Highlights (4:25)
00.55 ESPN America

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Einn 
fremsti hráfæðiskokkur Breta og hvernig við 
pössum upp á blóðsykurinn.

20.30 Lífið Öskubuskuævintýri í Skövde.

21.00 Frumkvöðlar Frumkvöðlar munu 
reisa þjóð úr öskustó.

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi 
og Viðar Freyr komnir aftur til Fiskikóngsins.

18.15 Tveir gestir 

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

19.00 Fróðleiksmolinn

16.40 Eva María og Ragnar Kjartansson
17.20 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (7:52)
18.08 Franklín (56:65)
18.30 Sagan af Enyó (12:26)
19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Montezuma (MonteRzuma) Í 
þessari bresku heimildamynd er farið til 
Mexíkó og sagt frá hinu forna menningar-
samfélagi Asteka og síðasta og merkasta 
höfðingja þeirra, Montezuma II.

21.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(7:12) Veðurspár eru meðal mikilvægustu 
þátta í samfélagsþjónustu okkar. Hvern-
ig verða þær til? Frá því er skýrt í þættinum.  
Farið er yfir langtíma rannsóknir á fjölmiðla-
notkun barna og fjallað um vatnsvernd og 
ýmislegt sem henni fylgir.

21.30 Mumbai kallar (6:7) (Mumbai 
Calling) Bresk gamanþáttaröð um Kenny, 
Indverja fæddan á Bretlandi, sem er sendur 
til Mumbai til að taka við rekstri símavers. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn

23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum

23.20 Þýski boltinn

00.20 Kastljós (e)

00.40 Fréttir (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (2:13)
11.00 Masterchef (6:13) 
11.45 Falcon Crest (20:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent (17:26) 
14.25 America‘s Got Talent (18:26) 
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (12:19) 
19.45 The Big Bang Theory (3:17) 

20.10 Glee (16:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.

20.55 The Event (12:23) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
hafður er fyrir rangri sök. 

21.40 Nikita (3:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð um leyniþjónustuna Division 
sem ræður til sín ungmenni sem áttu erfiða 
æsku. Leyniþjónustan eyðir öllum sönnun-
argögnum um fyrra líf þeirra og gerir þau að 
færum njósnurum og morðingjum. 

22.25 Saving Grace (3:14) Lögreglukon-
an Grace er á góðri leið með að eyðileggja 
líf sitt þegar engill birtist henni og heitir að 
koma henni aftur á rétta braut.
23.10 Modern Family (16:24) 
23.35 Chuck (18:19) 
00.20 Burn Notice (13:16)
01.05 Awsome. I Fuckin‘ Shot That! 
02.30 The White Massai
04.40 The Event (12:23)
05.25 The Simpsons
05.50 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 E.R. (19:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Pressa (1:6) Ný þáttaröð af Pressu. 
Nú hafa liðið nokkur ár frá því við skildum 
við blaðakonuna Láru sem ræður sig til starfa 
hjá ungum og myndarlegum forstjóra olíu-
félags. Þegar hann er grunaður um að vera 
viðriðinn morð á ungri konu vaknar óbil-
andi sannleiksþrá Láru og áður en hún veit 
af er hún farin að stunda rannsóknarblaða-
mennsku á Póstinum á ný. Inn í þessa fléttu 
blandast svo innreið danskra glæpasamtaka 
sem hyggjast hasla sér völl á Íslandi.

22.40 Chase (12:18) Hörkuspennandi 
þáttaröð frá Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur sig alla fram 
við að vera skrefinu á undan glæpamönn-
unum. 

23.25 Boardwalk Empire (5:12) Þætt-
irnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við 
upphaf bannáranna í Bandaríkjunum. 

00.20 E.R. (19:22) 

01.05 The Doctors

01.45 Sjáðu

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.20 7th Heaven (21:22) (e)

17.05 Game Tíví (8:14) (e)

17.35 Dr. Phil

18.20 Spjallið með Sölva (5:16) (e)

19.00 Judging Amy (19:22)

19.45 Will & Grace (9:24) Endursýningar 
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum. 

20.10 90210 (17:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 
Rapparinn Snoop Dogg er í gestahlutverki að 
þessu sinni þar sem Naomi reynir að heilla 
Max með því að bregða sér í Avatar-gervi.

20.55 Hawaii Five-O (3:24) Ný þáttaröð 
sem byggist á samnefndum spennuþáttum 
sem nutu mikilla vinsælda á sjöunda og átt-
unda áratugnum. 

21.45 CSI (10:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas. Rannsóknarteymið reynir að 
hafa upp á barnaníðingi sem grunaður er um 
að myrða eiginkonu alríkislögreglumanns og 
ræna börnunum hans.

22.35 Jay Leno

23.20 The Walking Dead (6:6) (e) 
Hörkuspennandi hrollvekjuþættir frá leikstjóra 
The Shawshank Redemption sem hlotið hafa 
einróma lof gagnrýnenda. Þættirnir fjalla um 
lögreglumanninn Rick og baráttu hans við 
uppvakninga.

00.10 Rabbit Fall (5:6) (e)

00.40 Will & Grace (9:24) (e)

01.00 Hawaii Five-O (3:24) (e)

01.45 Pepsi MAX tónlist

18.00 Iceland Expressdeildin - Upp-
hitun Hitað upp fyrir úrslitakeppnina í Ice-
land Express-deildinni í körfuknattleik karla. 
Guðjón Guðmundsson fær til sín Svala Björg-
vinsson og Benedikt Guðmundsson, helstu 
sérfræðinga landsins í körfuknattleik og 
saman fara þeir yfir möguleika liðanna í úr-
slitakeppninni. Rætt verður við þjálfara allra 
liðanna og leikmenn.

19.00 ÍR - Keflavík Bein útsending frá 
leik ÍR og Keflavíkur í úrslitakeppni Iceland Ex-
press-deildar karla í körfuknattleik.

21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

23.00 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

23.50 ÍR - Keflavík Útsending frá leik ÍR 
og Keflavíkur í úrslitakeppni Iceland Express-
deildar karla í körfuknattleik.

07.00 Chelsea - Man. City

15.50 Stoke - Newcastle

17.35 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta fram hjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

18.50 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

19.45 PL Classic Matches: Leeds - 
Tottenham, 2000 

20.15 Man. Utd. - Bolton Útsending frá 
leik Manchester United og Bolton Wanderers 
í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Premier League Review 
2010/11 Flottur þáttur um ensku úrvalsdeild-
ina þar sem leikir helgarinnar verða skoðaðir 
og krufðir til mergjar.

23.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans.

23.30 Everton - Fulham

> Salma Hayek
„Ég bíð eftir því að hitta 
karlmann sem hefur stærri 
hreðjar en ég.“
Salma Hayek leikur Mörthu 
Beck í kvikmyndinni Lonely 
Hearts, en myndin er byggð á 
sönnum atburðum sem áttu 
sér stað á 5.áratug síðustu 
aldar þegar ungt par lék 
lausum hala og framdi hvert 
morðið á fætur öðru og er 
myndin á Stöð 2 Bíó kl. 22.

„Critics choice“
Time Out, London

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

„Þessi leiksýning hefur allt sem þarf til að 
skapa vel heppnað og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
fim. 12/5 kl. 20 – lau. 21/5 kl. 20 – fös. 27/5 kl. 20

Breskt sjónvarp er til margra hluta nytsamlegt. 
Það kemur okkur til hlæja, kennir okkur að 
elda góðan mat, sýnir okkur hvað er að gerast í 
heiminum með snertiskjá (mjög töff) og veitir 
okkur innsýn inn í líf fólks sem virðist stundum 
vera merkilegra en við. Svo framleiða Bretar 
líka skemmtiþætti (e. Game shows) sem þó 
f þykja síður áhugaverðir en framangreindir 
efnisflokkar. 
Deal or No Deal er rótgróinn skemmtiþáttur, sýndur 
daglega á þeirri ágætu sjónvarpsstöð BBC Entertainment. Það er 
ekkert við þáttinn sem bendir til þess að hann sé framleiddur í dag, 
heldur gæti fólkið, sviðið, handritið og efnistökin mjög auðveldlega 
hafa verið gerð fyrir um það bil 25 árum. Svona þegar Gettu betur 

var að stíga sín fyrstu skref, með öllu sem því fylgdi.
Ég þekki fólk sem gerir sér reglulega ferð í sjónvarpshornið á heimili 

sínu til þess að fylgjast með Deal or No Deal. Þættinum 
sem snýst meira og minna um það hvort þátt-
takendur nái að vinna sér inn fullt af pening, 
smá pening eða engan pening. Og það eru engar 
spurningar, þrautir eða skilyrði sem fólk þarf að 
leysa. Bara að benda á rétta kassa og velja, eða 
hafna, tilboðum. Deal or No Deal, sumsé. 
Mér fannst þetta sjónvarpsefni álíka spennandi og 
innanhúsfótbolti. Ekki datt mér í hug að eyða svo 
mikið sem einni mínútu af lífi mínu í þetta. En þá 
ákvað yngsti fjölskyldumeðlimurinn allt í einu að 

spennan sem fygir spurningunni hvort þátttakendur lendi á rauðri 
tölu (slæmt) eða blárri (gott), væri óbærileg. Ég horfði því á einn 
þátt til enda. 

Ég skemmti mér bara ágætlega. Mun betur heldur en við fram-
haldsskólainnanhússfótboltamótið, að minnsta kosti. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR OG ENDALAUSIR UNDRAHEIMAR BRESKS SJÓNVARPS

Að hafna tilboðum til að byrja með
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Kringlukast

Mán – mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 |  Sími 517 9000

Síðasti dagurinn

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Komdu með í skemmtilegt ferðalag með þekktustu hreystimennum 
þjóðarinnar. Fimm borgir verða heimsóttar, áhugaverðir staðir skoðaðir 
og keppt við heimamenn í skemmtilegum og skrýtnum íþróttum.

Á FERÐ OG FLUGI
MEÐ ARNARI OG ÍVARI

Hefst á fimmtudag kl. 20:05

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

11.50 Dalziel and Pascoe  12.40 Dalziel and 
Pascoe  13.30 Deal or No Deal  14.10 Deal or No 
Deal  14.45 Deal or No Deal  15.20 Keeping Up 
Appearances  15.50 Robin Hood  16.35 Robin 
Hood  17.20 Deal or No Deal  17.55 Deal or No 
Deal  18.30 Keeping Up Appearances  19.00 
Keeping Up Appearances  19.30 Coupling  20.00 
Coupling  20.30 Mutual Friends  21.25 How Not 
to Live Your Life  21.55 How Not to Live Your Life  
22.25 How Not to Live Your Life  22.55 Whose 
Line Is It Anyway?  23.20 Whose Line Is It Anyway?

10.30 Gintberg på kanten  11.00 DR Update - 
nyheder og vejr  11.10 21 Søndag  11.55 Klovedal 
i Indonesien  12.55 Downton Abbey  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Downton Abbey  
15.00 Humf  15.05 Timmy-tid  15.15 Alfons Åberg  
15.30 Kaj og Andrea  16.00 Downton Abbey  
16.50 DR Update - nyheder og vejr  17.00 Jamie 
Olivers eget køkken  17.30 TV Avisen med Sport  
18.05 Aftenshowet  19.00 Jamie i det fede USA  
20.00 TV Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  
21.00 Hercule Poirot  22.35 Talismanen

12.50 Glimt av Norge  13.00 NRK nyheter  13.05 
Norge rundt  13.30 Oppdrag Sognefjorden  14.00 
NRK nyheter  14.10 Dallas  15.00 NRK nyheter  
15.10 Popstokk  16.00 NRK nyheter  16.10 Vår 
aktive hjerne  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.45 Puls  19.15 Den 
nordiske smaken  19.45 Glimt av Norge  19.55 
Distriktsnyheter  20.30 Bibliotekstyven  21.30 
Sangskatter med Jan Eggum  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Mysterier med George Gently    

13.40 Flight of the Conchords  14.10 Gomorron 
Sverige  15.00 Rapport  15.05 En idiot på 
resa  15.50 Vilma  15.55 Midvinterduell  16.50 
Lindeman  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med 
A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 Fråga 
doktorn  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 
Klass 9A  19.30 Dom kallar oss artister  20.00 
Gynekologen i Askim  21.00 Hej litteraturen!  
21.30 Myten om mödomshinnan  22.00 Klass 9A  
22.30 Monty Python 40 år  23.25 Veckans brott

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 
Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörn-
urnar 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Rán 15.25 
Eru Íslendingar mikil bókaþjóð? 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.17 Girni, grúsk og gloríur 23.07 Lostafulli list-
ræninginn 23.42 Málstofan 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Bein útsending frá öðrum leik ÍR 
og Keflavíkur í úrslitakeppni Iceland 
Express-deildar karla í körfuknatt-
leik. Tekst ÍR-ingum að stöðva 
Keflavíkurhraðlestina í kvöld?

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00
ÍR - Keflavík
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„Það er blanda af ristuðu 
brauði með sultu, appelsínusafa 
og Herbalife-shake í restina.“

Hrafn Kristjánsson, þjálfari meistarflokks 
KR í körfubolta.

Iðnaðarmenn 
- arkitektar - húseigendur

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa
Endurgjaldslaus ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga 

kl. 16 – 18 og á sama tíma í síma 411 6333

Húsafriðunarnefnd – IÐAN fræðslusetur – Minjasafn  Reykjavíkur

HÚSVERNDARSTOFA

„Ég fer óhræddur í þennan bar-
daga,“ segir Björn Jónsson. 

Tveir starfsmenn í þrívíddar-
teymi tölvuleikjafyrirtækisins 
CCP, þeir Björn og Daníel Þórð-
arson, ætla að keppa í skákhnefa-
leikum í Laugardalshöll næst-
komandi föstudag, 25. mars, á 
Fanfest-aðdáendahátíð tölvuleiks-
ins EVE online. Hið áhugaverða 
er að Björn er með 2039 Elo-stig 
en hefur aldrei keppt í hnefaleik-
um en Daníel varð Íslandsmeist-
ari í hnefaleikum árið 2009 en er 

aftur á móti með engin Elo-stig.
„Ég lít á þetta þannig að ég held 

að hann sé verri í skák en ég í boxi. 
Það er ljóst að við eigum okkar 
sterku greinar. Það er bara spurn-
ing hvor verður flinkari að verjast 
í því sem hann er slakur í,“ segir 
Björn og ætlar ekkert að gefa eftir.

Keppt er í lotum og er byrjað á 
skáklotu í fjórar mínútur. Tekin er 
einnar mínútu hvíld á milli og síðan 
hefst hnefaleikalota í þrjár mínút-
ur. Loturnar ganga svo á víxl þar 
til annað hvort mátað er í skák-

inni eða slegið rothögg í hringn-
um. Frítt verður inn í Laugardals-
höll auk þess sem aðdáendur EVE 
online geta fylgst með skákboxinu 
í beinni útsendingu á netinu.

CCP safnar 500 króna áheitum 
vegna keppninnar og rennur allur 
ágóðinn til samtakanna Sjónarhóls. 
Hægt er að heita á Björn í síma 
99201 og á Daníel í síma 99202. 
Skoða má myndband um viðureign-
ina á síðunni Youtube ef slegið er 
inn Eve Chessboxing. 

 freyr@frettabladid.is

BJÖRN JÓNSSON: ÉG FER ÓHRÆDDUR Í ÞENNAN BARDAGA

TÖLVUNIRÐIR HEYJA 
EINVÍGI Í SKÁK OG BOXI

KLÁRIR Í SLAGINN Björn Jónsson og Daníel Þórðarson ætla ekkert að gefa eftir í skákboxinu næstkomandi föstudag. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er það stærsta sem hefur verið gert í 
pókernum hérlendis og jafnvel þótt víðar væri 
leitað,“ segir pókerkóngurinn Davíð Rúnars-
son, Dabbi Rú, á Gullöldinni í Grafarvogi.

Pókerklúbburinn í Gullöldinni hyggst 
senda sigurvegara Grant‘s-mótaraðarinn-
ar, sem hófst síðasta föstudagskvöld, á mót í 
WSOP-mótaröðinni í póker, sem er stærsta og 
virtasta pókermótaröð heims. Þá munu sex 
spilarar eiga möguleika á að vinna sig inn á 
Evrópumótaröðina EMOP. 

Dabbi segir að pakkinn sem sigurvegari 
Grant‘s mótaraðarinnar fái í sinn hlut kosti 
um eina og hálfa milljón. „Þeir sem við erum 
að senda út eru ekki að borga krónu heldur 
greiðir pókerklúbburinn á Gullöldinni allan 
kostnað,“ segir hann.

Ekki er langt síðan Davíð og félagar fóru 
að senda sigurvegara í mótaröðum sínum á 
mót erlendis. Tveir spilarar eru leiðinni til 
Portúgals að keppa í mars og þrír í viðbót 
fara þegar Burn-mótaröðinni lýkur. Dabbi 
segir mótshaldara í Danmörku, Möltu og Nor-
egi hafa klórað sér í höfðinu yfir því hvernig 
hægt sé að halda svona stórar mótaraðir í jafn 
litlu landi. Hafa þeir sent honum fyrirspurn-
ir um fyrirkomulag mótanna. „Þeir vilja apa 
þetta eftir mér og setja upp samskonar mót í 
sínu landi,“ segir hann stoltur.  - afb

Sendir spilara á stærsta pókermót heims

PÓKERKÓNGURINN Dabbi Rú er dug-
legur við að senda íslenska pókerspilara 
á mót erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Anna Sigríður Pálsdóttir hár-
hönnuður hefur komið á laggirnar 
fyrstu íslensku vefsíðunni þar sem 
hárgreiðslufólk getur á auðveldan 
og fljótlegan hátt fundið fyrirsæt-
ur fyrir ýmis verkefni.

„Hugmyndin að síðunni kom 
til þegar ég var að vinna að eigin 
hárlínu í fyrra og ein fyrirsætan 
forfallaðist á síðustu stundu. Það 
er ekkert hlaupið að því að finna 
nýja fyrirsætu með svipað hár með 
engum fyrirvara og ég fór að spá í 
því af hverju það væri ekki til síða 
sem þessi til að auðvelda manni 
lífið og spara tíma og fyrirhöfn,“ 
útskýrir Anna Sigríður, eða Anna 
Sigga eins og hún er oftast kölluð.

Vefsíðan, Hármódel.is, er sú 
fyrsta sinnar tegundar hér á landi 
en svipuðum síðum er haldið úti 
bæði í Bandaríkjunum og víða í 
Evrópu. Að sögn Önnu Siggu verða 
fyrirsæturnar að hafa náð átján 

ára aldri en þess utan sé öllum 
frjálst að skrá sig. „Fólk skráir sig 
í gegnum síðuna og svo kemur það 
til mín og ég skrái niður ýmsar 
upplýsingar, til dæmis hárgerð og 
hversu opið fólk er fyrir breyting-
um. Það eru ekki allir sem vilja 
láta lita á sér hárið eða klippa það 
mjög stutt.“ 

Síðan er tiltölulega nýkomin í 
loftið og því er lítil reynsla komin 
á starfsemi hennar en Anna Sigga 
telur að það breytist í lok mánaðar-
ins þegar fagmenn fara að kynna 
nýjar vor- og sumarlínur. „Það er 
mikið um stórar hársýningar núna 
í lok mars og þá kemur betur í ljós 
hvernig vefurinn leggst í menn. 
Hingað til hefur þó verið tiltölu-
lega auðvelt að fá fyrirsætur á 
skrá,“ segir hún að lokum. 

Áhugasamir geta skráð sig með 
því að senda póst á netfangið har-
model@harmodel.is.  - sm

Opnar vefsíðu fyrir hármódel

FRUMKVÖÐULL Anna Sigríður Pálsdóttir 
hárhönnuður hefur komið nýrri vefsíðu 
á laggirnar. Þar geta fagmenn leitað eftir 
hárfyrirsætum á auðveldan hátt.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Poppstjarnan Ingólfur Þórarins-
son, betur þekktur sem Ingó, hefur 
lagt fyrstu drög að sólóferli sínum. 
Ingó hefur undanfarið gefið út tón-
list undir merkjum Ingós og Veður-
guðanna en nú er fyrsta sólóplata 
hans í vinnslu og er áætlað að 

hún komi út fyrir jólin. Ingó 
vinnur þessa dagana að 

upptökum á plötunni 
og sendi á dögunum 
fyrsta lag plötunnar í 
útvarpsspilun. Lagið 
kallast Fanney og 
segja aðdáendur 

kappans að það 
komi þeim í 
rétta skapið 
fyrir sumarið.

Kurteist fólk, ný kvikmynd Ólafs 
Jóhannessonar, verður frumsýnd 
31. mars næstkomandi. Margir 
af vinsælli leikurum þjóðarinnar 
leika í myndinni, til að mynda 
Ingvar E. Sigurðsson, Hilmir Snær 
Guðnason, Halldóra Geirharðs-
dóttir og Benedikt Erlingsson, svo 
óhætt er að bera nokkrar vænt-
ingar til útkomunnar. Aðalleikarinn 
Stefan Karl Stefánsson er sem 

kunnugt er búsettur í 
Kaliforníu og hafði 
hann ráðgert að 
fljúga heim til að 
vera viðstaddur 
frumsýninguna. 
Plön stjörnunnar 
breyttust hins 
vegar og hann 

hefur afboðað 
komu sína.

 - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI
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SÓLAR
Ferðir 5.-16. apríl (11 nætur) Sjá einnigönnur frábær verðdæmi  á plusferdir.is!

96.600 kr.*99.900 kr.*
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Stjörnur Kastljóssins í 
náttfatapartýi 
Starfsfólk Kastljóssins gerði sér 
glaðan dag á laugardag og hélt 
náttfatapartý heima hjá Þóru Arn-
órsdóttur og Svavari Halldórssyni 
í Hafnarfirði. Sjónvarpsstjörnurnar 
virtust spenntar og tjáðu sig um 
málið á Facebook-síðum sínum á 
laugardaginn. Margrét Erla Maack 
spurði þannig hvort einhver gæti 
lánað henni og nokkrum sjónvarps-
stjörnum Partý Alias fyrir kvöldið. 
Hún upplýsti einnig að kollegar 
hennar Helgi Seljan og Sigmar 
Guðmundsson hefðu farið saman 
að kaupa sér náttföt. Sigmar upp-
lýsti á sinni síðu að fyrir valinu 
hefðu orðið himinblá 
náttföt frá 
Herrafataverslun 
Kormáks og 
Skjaldar. 

1 Sprengjum rignir yfir Líbíu

2 Samstöðufundur fyrir 
Rottweiler-tíkina

3 Eldur á bifreiðaverkstæði

4 Töluverðar skemmdir eftir 
brunann

5 Fullyrða að um 50 manns 
hafi farist í gær

Sigurður lætur launin 
renna til Vildarbarna
Sigurður Helgason stjórnar-
formaður Icelandair Group, afsalaði 
sér launum fyrir stjórnarformennsk-
una í fyrra, líkt og árið 2009. Þetta 
kemur fram í ársskýrslu Icelandair 
Group. Í stað þess að Sigurður 
þiggi laun samþykkti stjórn félags-
ins að borga sam-
svarandi upphæð 
til Vildarbarna 
Icelandair. Fyrir 
árið 2009 fékk 
Sigurður 1,6 millj-
ónir króna í árslaun 
en árið 2010 voru 
launin komin 
upp í 3,8 millj-
ónir. Framlögin 
til Vildarbarna 
hækkuðu því 
talsvert mikið 
milli ára. 
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