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71. tölublað 11. árgangur
Sími: 512 5000

Vanefndir VG
Atli Gíslason rekur
aðdraganda úrsagnar
sinnar úr þingflokki VG.
stjórnmál 18

Byrjaði að tefla sex ára
Veronika Steinunn
er komin í hóp
bestu skákkvenna
Íslands.

VATNIÐ SEM ÞARF Í EINA BJÓRFLÖSKU Í Norræna húsinu stendur nú yfir norræn sýning um matvæli. Þar má meðal annars

krakkasíðan 38

sjá hve mikið magn af vatni þarf til að búa til hálfan lítra af bjór. Þá er líka meðtalið allt það vatn sem þarf til að vökva akrana þar sem kornið er ræktað sem
þarf til bjórframleiðslunnar.
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Max1 bílavaktin, Knarrarvogi 2 óskar
eftir að ráða aðila til starfa í fullt starf
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Laust er til umsóknar starf sérfræðings
á sviði innra eftirlits, upplýsingakerfa
og
öryggismála hjá Innri endurskoðun.
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Innri endurskoðun heyrir undir
bankaráð en hlutverk deildarinnar
er að staðfesta að innra
eftirlitskerfi bankans, áhættustjórnun
og stjórnskipulag sé fullnægjandi
og virkt
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Flest fjármálafyrirtæki hafa lokið endurútreikningi gengislána. Íslandsbanki á þó enn eftir að skila endurútreikningi um sex þúsund lána. Umboðsmaður skuldara segir erfiðustu og flóknustu lánamálin eftir.
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Sex þúsund lán enn í óvissu

Hneggjandi
skemmtilegt
gaman!

Sérblaðið Hestadagar fylgir
Fréttablaðinu í dag.

VIÐSKIPTI Íslandsbanki hefur enn

ekki skilað endurútreikningi þriðjungs gengistryggðra húsnæðis- og
bílalána viðskiptavina sinna þótt
mánuður sé liðinn frá því að frestur bankans til þess rann út lögum
samkvæmt. Engin viðurlög eru við
drætti á endurútreikningnum.
Endurreikna þurfti um 17 þúsund
gengistryggð lán samkvæmt upplýsingum frá bankanum. Búið er að
endurreikna um 11 þúsund þeirra
en um 6 þúsund eru eftir.
Gengistryggð lán voru dæmd
ólögleg í Hæstarétti í júní í fyrra.
Í lok desember var lögum um vexti
og verðtryggingu frá 2001 breytt

þúsund er um það
bil sá fjöldi gengislána sem þurfti
að endurreikna hjá þremur
stærstu bönkunum.

22

á Alþingi en samkvæmt þeim bar
fjármálafyrirtækjum að hafa frumkvæði að uppgjöri lánanna. Lögin
tóku gildi 28. desember en samkvæmt þeim áttu fjármálafyrirtækin að senda viðskiptavinum
sínum útreikning á nýjum höfuðstól eigi síðar en 60 dögum eftir að

nýju lögin tóku gildi. Uppgjör lána
átti að fara fram innan 30 daga frá
endurútreikningi. Sá dagur rennur
upp á morgun.
Erlend lán Íslandsbanka voru
talsvert fleiri en hjá hinum stóru
viðskiptabönkunum. Að sögn Kristjáns Kristjánssonar, upplýsingafulltrúa Landsbankans, er búið að
gera upp öll þau 2.800 húsnæðislán í
erlendri mynt sem voru hjá bankanum. Eftir er að reikna um eitt prósent 2.300 erlendra lána hjá Arion
banka. Svipaða sögu er að segja hjá
fjármögnunarfyrirtækjum í eigu
bankanna.
„Ég hef heyrt að það séu

erfiðustu og flóknustu málin sem
eru eftir,“ segir Ásta Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður skuldara.
Hjónaskilnaðir, framsal á samningum og fleira flækir uppgjörin. Hún
segir frestinn sem fjármálafyrirtækjunum var gefinn hafa verið
til viðmiðunar. Legið hafi fyrir að
útreikningar yrðu flóknir.
„Við gerum ráð fyrir að fjármálastofnanir og þrotabú sem eru með
svona lán fari eftir ákvæði laganna.
Fjármálaeftirlitið á að sjá til þess
að fyrirtækin fari að lögum og virði
góða viðskiptahætti,“ segir Árni
Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra.
- kh, jab

Kosningar 2011
Nú göngum við til kosninga. Láttu þig málið varða,
VR er félag okkar allra.
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Þrír menn dæmdir til að greiða 1,2 milljónir í miskabætur:

Varð úti í Reykjavík:

Fimm í fangelsi eftir skotárás

Fannst látinn
úti á Granda

DÓMSMÁL Fimm karlmenn hafa

Gunnar, er þetta nokkuð að
fara fyrir ofan garð og neðan?
„Nei, og er ekki best að sem flestir
rækti garðinn sinn?”
Gunnar Hersveinn er upplýsingafulltrúi
hjá Reykjavíkurborg, sem býður nú upp á
fjölskyldugarða til leigu í stað skólagarða.

Stjórnartillaga til þingflokka:

Þjóðaröryggisstefna mótuð
STJÓRNMÁL Tillaga utanríkisráðherra um þingsályktun um mótun
öryggisstefnu Íslands í þjóðaröryggismálum var rædd
á fundi ríkisstjórnarinnar í
gær.
Tillagan
verður lögð
fram á þingflokksfundum í
næstu viku, en
ÖSSUR
efnislega vill
utanríkisráðu- SKARPHÉÐINSSON
neytið ekki gefa upplýsingar um
tillöguna fyrr en hún hefur verið
kynnt þingflokkunum.
Utanríkisráðherra hefur þó
áður boðað þverpólitíska vinnu
um mótun heildstæðrar stefnu í
varnar- og öryggismálum, sem
byggð verði á nýrri og breiðari
nálgun á öryggishugtakinu eins
og það var útlistað í skýrslu
áhættumatsnefndar til utanríkisráðherra fyrir tæpum tveimur
árum.
- gb

Leita leiða til að laga fjárhag:

Sala virkjana
ekki áformuð
ORKUMÁL Ekki hefur komið til tals

að Orkuveita Reykjavíkur selji
Landsvirkjun einhverjar af virkjunum sínum, eins og fram kom
í fjölmiðlum í gær. Þetta segir
Bjarni Bjarnason, forstjóri OR.
Bjarni segir að staða Orkuveitunnar sé vissulega erfið, og leitað
sé allra leiða til að laga fjárhaginn, en sú leið að selja einhverjar
af virkjunum fyrirtækisins hafi
ekki verið skoðuð.
Hörður Arnarson, forstjóri
Landsvirkjunar, tekur í sama
streng. Hann segir slík kaup á
virkjunum ekki hafa verið skoðuð
hjá Landsvirkjun, og engar viðræður séu í gangi eða séu fyrirhugaðar við Orkuveituna.
- bj

verið dæmdir í Héraðsdómi
Reykjavíkur til fangelsisvistar
vegna skotárásar í Bústaðahverfi
á aðfangadag á síðasta ári. Sjötti
maðurinn var sýknaður.
Sá sem hlaut þyngsta dóminn,
Kristján Haukur Einarsson, var
dæmdur í tveggja og og hálfs árs
fangelsi. Ívar Kolbeinsson fékk
tveggja ára fangelsi. Sá þriðji fékk
eitt ár, sá fjórði fimm mánuði og sá
fimmti fjóra mánuði.
Þrír mannanna, sem allir eru
á þrítugs- og fertugsaldri, voru
jafnframt dæmdir til að greiða

SKOTÁRÁS Tveimur skotum var skotið í

útidyrahurðina.

húsráðandanum í Bústaðahverfi
hálfa milljón króna í skaðabætur
og eiginkonu hans 700 þúsund.
Upphaf þessa máls var að tveir

mannanna komu að húsi í Bústaðahverfi á aðfangadagsmorgun og
vildu ræða við húsráðanda. Hann
vildi ekki hleypa þeim inn en rak
járnstöng út um bréfalúguna sem
hafnaði á höfði annars aðkomumanna. Skömmu síðar sneru mennirnir aftur ásamt fleiri mönnum og
höfðu þeir þá haglabyssu meðferðis. Tveir þeirra skutu sínu skotinu
hvor í útidyrahurð hússins. Lögreglu bar brátt að og handsamaði
hún mennina.
Atlagan var rakin til fíkniefnamála. Dómurinn ákvað að haglabyssan skyldi gerð upptæk.
- jss

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um
fertugt lést þegar hann varð úti
í Reykjavík. Maðurinn fannst
látinn í gærmorgun á Granda,
en þar eru gámahús á vegum
Reykjavíkurborgar.
Friðriki Smári Björgvinsson,
yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir bráðabirgðaniðurstöður krufningar benda til þess
að maðurinn hafi látist af völdum
ofkælingar.
Hann segir að það sé frekar
óalgengt að fólk verði úti í
Reykjavík.
- jhh

Viðamesta þýðing
íslenskrar ritsögu
Um sextíu manns vinna að nýjum þýðingum á öllum Íslendingasögunum á
dönsku, norsku og sænsku. Saga forlag stendur að þýðingunum, sem eru þær
umfangsmestu í íslenskri bókmenntasögu. Kostnaður er um 200 milljónir króna.
Íslendingasögurnar komi út í
nýjum þýðingum á norsku, dönsku
og sænsku árið 2012. Útgáfan var
kynnt á kynningarfundi á Hótel
Loftleiðum í gær.
Um er að ræða umfangsmesta
þýðingarverkefni í sögu íslenskra
bókmennta, jafnvel í heiminum að
mati Jóhanns Sigurðssonar, útgefanda hjá Sögu forlagi, sem stendur
að verkefninu.
„Við þekkjum að minnsta kosti
engin dæmi um verkefni þar sem
heil bókmenntagrein er þýdd yfir
á þrjú tungumál í einu.“
Útgáfan fylgir í kjölfar heildarútgáfu sagnanna á ensku frá
1997 en sú þýðing liggur einnig
til grundvallar þýskri þýðingu
Íslendasagnanna sem kemur út
í tengslum við bókamessuna í
Frankfurt í haust.
Ákveðið var að ráðast í heildarþýðingu Íslendingasagnanna yfir
á Norðurlandamálin árið 2004.
Fyrstu árin fóru í fjármögnun
verksins undir forystu Jóhanns.
Fyrsta styrkinn fékk verkefnið
frá Alþingi 2007 og fóru hjólin þá
að snúast. Gerðir voru samningar
við ríflega 60 manns, sem vinna að
þýðingunum og hafa sérstakir ritstjórar verið ráðnir í hverju landi.
Efnahagshrunið setti aftur á
móti strik í reikninginn.
„Við vorum langt komin með
fjármögnun þegar hrunið reið yfir.
Þá misstum við bæði bakhjarla,
sem sáu sér ekki fært að standa við
sitt og hrun krónunnar varð til þess
að samningar við þýðendur og ritstjóra hækkuðu um helming,“ segir
Jóhann, en heildarkostnaður verksins er um 200 milljónir króna.

HJÓNABAND Sífellt færri Danir ganga í

hjónaband.

MENNING Stefnt er að því að allar

Hjónavígslur í Danmörku:

Færri giftingar
en síðustu 20 ár

RISAVERKEFNI Í ÍSLENSKRI BÓKMENNTASÖGU Jón Gunnar Jörgensen, annar ritstjóra
norsku þýðingarinnar, og Jóhann Sigurðsson, útgefandi hjá Sögu forlagi, vinna að
heildarþýðingu Íslendingasagna yfir á Norðurlandamálin.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Við þekkjum að
minnsta kosti engin
dæmi um verkefni þar sem
heil bókmenntagrein er þýdd
yfir á þrjú tungumál í einu.
JÓHANN SIGURÐSSON
ÚTGEFANDI

Brugðist var við með því að
leita til stofnana og fyrirtækja á
Norðurlöndum, sem Jóhann segir
að hafi brugðist vel við, auk fyrirtækja hér heima sem leggja verkefninu lið.
„Fjármögnunin er mjög langt
á veg komin; við erum ekki alveg

komin fyrir vind en sjáum í mark.
Þar skiptir ekki síst máli að þetta
er gert af bullandi hugsjón ritstjóranna og fleiri sem að þessu
verkefni standa.“
Nú stendur yfir viðamikill yfirlestur á þýðingunum, samræming
og annar frágangur á atriðum á
borð við kveðskap sagnanna og
þekktustu orðtök. Útgáfustjóri
norrænu þýðinganna er Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor
á Árnastofnun, og með honum
í ritnefnd eru fyrrverandi forstöðumenn Árnastofnunar, Jónas
Kristjánsson og Vésteinn Ólason,
Örnólfur Thorsson forsetaritari og Viðar Hreinsson, ritstjóri
ensku heildarútgáfunnar.
bergsteinn@frettabladid.is

DANMÖRK Um 31 þúsund pör
gengu í hjónaband í Danmörku í
fyrra, en það er 6 prósenta samdráttur frá fyrra ári og fæstu
giftingarnar frá árinu 1989. Þetta
kemur fram hjá tölfræðistofnun
Danmerkur.
Karlar eru að meðaltali 34,6
ára þegar þeir ganga fyrst í
hjónaband, en konur 32,1 árs.
Það er óbreytt frá fyrra ári og í
fyrsta sinn frá árinu 1966 sem
meðalaldur hækkar ekki milli
ára.
Þá fækkaði hjónaskilnuðum
nokkuð, en í fyrra skildu 14.460
pör að skiptum. Um helmingur
skilnaðarpara fór hvort í sína áttina eftir níu ár eða minna.
- þj

Samkomulag í sjónmáli:

Nató tekur við
stjórn árása
LÍBÍA, AP Kanadíski herforinginn
Charles Bouchard hefur fengið
það hlutverk að stjórna árásum
Atlantshafsbandalagsins á Líbíu.
NATO tekur við yfirstjórn
hernaðaraðgerðanna af Bandaríkjunum á allra næstu dögum.
Bandaríkin munu þó líklega
auka enn þátttöku sína í hernaðinum.
- gb

Fjölmenn mótmæli víða í Mið-Austurlöndum að loknum föstudagsbænum:

Súrmjólk
á tilboði!

Hörð átök brutust út í Sýrlandi
SÝRLAND, AP Átök brutust út víða í

09-0354 / HVÍTAHÚSIÐ / SÍA

Ávaxta- og karamellusúrmjólk á tilboði í mars

Sýrlandi í gær milli stuðningshópa
stjórnarinnar og andstæðinga
hennar, sem fjölmenntu þúsundum saman út á götur eftir föstudagsbænir.
Herinn jók svo enn á ofbeldið
með því að beita skotvopnum á
mótmælendur í nokkrum borgum.
Í borginni Daraa náði hópur mótmælenda byssum af hermönnum
og rak þá út úr borginni.
Óeirðirnar í gær eru þær mestu
sem orðið hafa í landinu svo árum
skiptir. Mótmælendurnir krefjast
þess að Bashar Assad forseti segi
af sér.
Mikil ólga er enn víða í MiðAusturlöndum. Í Jórdaníu kom
einnig til átaka milli mótmælenda,
sem krefjast umbóta, og stuðningsmanna stjórnvalda.
Í Jemen er sívaxandi þrýstingur

HERMENN Í SÝRLANDI Veifuðu myndum af Bashar Assad forseta.

á Ali Abdullah Saleh að segja af
sér. Í gær sagðist hann reiðubúinn
til þess, svo fremi sem hann geti
skilið landið eftir í öruggum höndum, eins og hann orðaði það.

NORDICPHOTOS/AFP

Átök brutust einnig út í Barein í
gær og jafnvel í Sádi-Arabíu héldu
nokkur hundruð sjía út á götur að
lýsa yfir stuðningi við trúbræður
sína í Barein.
- gb

Allir
blómvendir
Túlipanar, lilj
ur, rósir og
blönduð bún
t.

alla föstudag
a og laugarda
ga

VOR Í LOFTI

20%

frábær afsláttur

UR
AFSLÁTT

Luktir verðdæmi.

FR Æesta

ÖLL FRÆ
KAR
VORLAU

Eitt m ndsins!
a
úr val l
jur tir
Krydd
tir
Matjur
rblóm
Suma

MOLD

1.990kr
0kr
st. 2.99
Tré/járn, mið
kr
. 4.990
Tré/járn, stór

Tré/járn, lítil
12435903

12435902

12435901

Græna
þruman

Blómaáburður. 1 ltr.
10220742

799
949

kr

kr

Laufhrífa
Plast
5084338

795

kr

Hekkklippur

IKRA Rafmagns, 520W
5083755

6.995

Silkiblóm í potti

1990

kr

kr

KAFFI GARÐUR Skútuvogi
opið laugardag 12:00-16:00

*XUyWDNDNDRJNDIÀ

290

kr

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 25.03.2011

Bandaríkjadalur

114,03

114,57

Sterlingspund

183,57

184,47

Evra

161,43

162,33

Dönsk króna

21,641

21,767

Norsk króna

20,468

20,588

Sænsk króna

17,972

18,078

Japanskt jen

1,4028

1,4110

SDR

180,82

181,90

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
215,9525
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Lög um staðgöngumæðrun:

Frumvarp ekki
talið tímabært
ALÞINGI Meirihluti félags- og

tryggingamálanefndar Alþingis
telur að frumvarp um lögleiðingu staðgöngumæðrunar sé ekki
tímabært.
Nefndin skilaði
áliti til heilbrigðisnefndar
í vikunni.
Sigríður
Ingibjörg
Ingadóttir, for- SIGRÍÐUR
maður félags- INGIBJÖRG
INGADÓTTIR
og tryggingamálanefndar, segir
meirihlutann telja að ekki eigi
að samþykkja þingsályktunartillögu um lögleiðingu óbreytta.
„Það þarf að skoða ýmsar
hliðar á þessu máli og fara
yfir löggjöf í nágrannalöndum
okkar áður en ákvarðanir eru
teknar,“ segir Sigríður Ingibjörg.
- sv

ÁRÉTTING
Vegna fréttar í blaðinu í gær um
tryggingar skartgripa hjá VÍS skal ítrekað að úr og skartgripir eru tryggðir í F
plús og teljast til persónulegra muna.
Hins vegar eru takmörk á bótum
vegna þessara muna, þannig að þær
nema að hámarki fimm prósentum af
heildar vátryggingafjárhæðinni.

LEIÐRÉTTING
Mishermt var í Fréttablaðinu í gær
að til stæði að stjórnlagaráð tæki til
starfa seint í apríl. Hið rétta er að til
stendur að það hefji störf fyrri hluta
apríl.
Í leiðara blaðsins í gær var eitt pens
sagt rúmlega 18 krónur. Þarna fór
komman á flakk; pens er rúmlega
1,8 krónur. Beðist er velvirðingar á
klaufaskapnum.

Þingmenn allra flokka vilja að staðir gefi upp hitaeiningar í skyndibitaréttum:

Hálfs árs barn slapp vel:

Liður í að bæta neysluvenjur

Ölvaður ók á
barn og flúði

ALÞINGI Þingmenn allra flokka sem

sæti eiga á Alþingi vilja að skyndibitastöðum verði gert að birta með
áberandi hætti upplýsingar um
hitaeiningainnihald skyndibitarétta sem þeir hafa á boðstólum.
„Eins og allir sjá hefur verið
vaxandi neysla á skyndibitum hér
eins og á öðrum Vesturlöndum,“
segir Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins. Hún
er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um málið sem
lögð hefur verið fram á Alþingi.
„Skyndibitar eru yfirleitt mjög
hitaeiningaríkir, og þeir eru ein

af ástæðunum fyrir því að Íslendingar stefna í mikinn heilsufarsvanda,“ segir Siv.
Hún segir líklegt að fyrst um
sinn muni reglurnar ná til stærri
skyndibitakeðja. Hún vilji þó að
allir staðir sem selja umtalsvert
magn af skyndibitum þurfi að upplýsa um hitaeiningamagnið.
Siv segir að séu neytendur upplýstir sé líklegra að þeir velji léttari rétti. Einnig sé líklegra að
skyndibitastaðirnir bjóði upp á
heilsusamlegri rétti þurfi þeir að
gefa upp hitaeiningafjöldann í réttum sínum.
- bj

SKYNDIBITAR Íslendingar njóta þess

vafasama heiðurs að vera fjórða feitasta
þjóðin í Evrópu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tæp fimm ár gætu
liðið uns höft víkja

Könnun fyrir Áfram Ísland:

Meirihluti fyrir
Icesave-lögum

Samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans verða fyrst afnumin
gjaldeyrishöft á eignum erlendra aðila í krónum en síðan á innlendum aðilum.
Óskað verður heimildar til að halda höftunum til ársloka 2015 ef þörf krefur.
EFNAHAGSMÁL „Markmiðið er að

setja fram trúverðuga heildarmynd
um afnám hafta,“ sagði Árni Páll
Árnason, viðskipta- og efnahagsráðherra, þegar áætlun sem ríkisstjórnin hefur samþykkt um afnám
gjaldeyrishafta var kynnt í gær.
Seðlabankinn vann áætlunina
í samvinnu við efnahags- og viðskiptaráðuneytið, fjármálaráðuneytið og Fjármálaeftirlitið. Í henni
er gert ráð fyrir afnámi gjaldeyrishaftanna í tveimur megin hlutum
og að Alþingi samþykki heimild til
að viðhalda höftunum til ársloka
2015. „Engar líkur eru á að höftin
geti horfið áður en núverandi lagaheimild rennur út hinn 31. ágúst
næstkomandi án þess að tekin verði
óverjandi áhætta hvað varðar gengi
krónunnar og stöðugleika fjármálakerfisins,“ segir í áætluninni.
Í fyrri hluta áætlunarinnar á, í
smáum skrefum, að afnema höft á
svokölluðum aflandskrónum, það
er að segja eignum erlendra aðila
í íslenskum krónum. Þær eru taldar nema um 465 milljörðum króna.
Reyna á að beina aflandskrónunum
inn í íslenskt efnahagslíf og í langtímafjármögnun ríkissjóðs. Þeim
sem eftir standa verður boðið að
selja krónur fyrir erlendan gjaldeyri gegn greiðslu „útgöngugjalds“
eða að skipta á skuldabréfum ríkissjóðs í krónum og skuldabréfi ríkissjóðs í erlendum gjaldeyri.
„Við vitum ekki hvað fyrsti áfanginn gengur hratt fyrir sig, það verður bara að koma í ljós,“ sagði Már
Guðmundsson seðlabankastjóri,
sem kvað ýmis skilyrði nú betri en
þau hafi verið. „Öllum áhyggjum af

DANMÖRK Betur fór en á horfðist
þegar ölvaður maður ók skellinöðru á barnavagn í Óðinsvéum
á fimmtudag. Hálfs árs gömul
stúlka sem var í vagninum þeyttist tíu metra vegalengd, en lenti
sem betur fer á grasbala við
göngustíg og meiddist ekkert.
Ökumaðurinn hélt áfram, en
var hundeltur af akandi og hjólandi vegfarendum. Eftirförinni
lauk þegar hann féll af baki og
var handtekinn. Maðurinn var
mjög drukkinn og með eiturlyf
innanklæða.
- þj

STJÓRNMÁL Alls ætla 56 prósent
Íslendinga örugglega eða líklega
að segja já í væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesavelögin. Á móti ætla 44 prósent að
kjósa gegn lögunum. Þetta er
niðurstaða skoðanakönnunar sem
Capacent gerði fyrir hóp fólks
sem kallar sig Áfram-hópinn.
Könnunin var gerð dagana
17. til 24. mars. Af 1.271 manns
úrtaki svaraði 791. Í könnun sem
Viðskiptablaðið birti í síðustu
viku mældist fylgi við Icesavelögin 52 prósent. Áfram-hópurinn segir nýrri könnunina því
sýna að bilið sé „aftur að breikka
á milli þeirra sem ætla að kjósa
með Icesave-samningnum og
þeirra sem eru á móti honum.“
- gar

Kjarnaofnar enn til vandræða:

Geislavirkt vatn
lekur frá verinu
ÁRNI PÁLL ÁRNASON OG MÁR GUÐMUNDSSON Viðskipta- og efnahagsráðsherra og
seðlabankastjóri kynntu í gær áætlun um afnám gjaldeyrishaftanna sem hér hafa
verið við lýði frá því í lok nóvember 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

greiðslufalli ríkissjóðs hefur verið
eytt fullkomlega.“
Í áætluninni segir að meiriháttar skref verði þó vart tekin fyrr
en ríkissjóður hafi með lántöku
sýnt fram á getu til þess að endurfjármagna erlend lán. „Það hefur
tafist, meðal annars vegna hinnar
óleystu Icesave-deilu. Verði lögunum um ríkisábyrgð hafnað er líklegt að annar áfangi áætlunarinnar
og síðari hluti fyrri áfanga hennar
tefjist.“
Síðari hluti áætlunarinnar lýtur
að því að aflétta gjaldeyrishöftum
á innlenda aðila sem eiga krónur. „Í þessum áfanga er hættan á

óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði að
óbreyttu mun meiri en í fyrri áfanganum,“ segir í áætluninni.
Viðskipta- og efnahagsráðherra
lagði mikla áherslu á að til þess
að áætlunin væri trúverðug þyrfti
tímaramminn að vera rúmur. Til
dæmis gæti komið til ákvörðunar
um aðild á Evrópusambandinu á
árinu 2013. Þá væri mikilvægt að
hafa tíma til að bregðast við niðurstöðu þjóðarinnar í því efni, á hvorn
veginn sem hún yrði.
„Við vonumst auðvitað til að þetta
geti gengið hraðar og við þurfum
ekki að nýta allan tímann,“ sagði
Árni Páll Árnason. gar@frettabladid.is

JAPAN, AP Stöðva þurfti tímabundið vinnu við að kæla niður ofna
kjarnorkuversins í Fukushima
í gær þegar
ljóst virtist
að geislavirkt
vatn læki út úr
einum ofnanna.
Svo virtist
sem gat hefði
komið á stálgeymi ofnkjarnans, hugsanlega
NAOTO KAN FORþegar sprengSÆTISRÁÐHERRA
ing varð þann
14. mars.
Staðfest tala látinna var í gær
komin yfir tíu þúsund og þúsunda var enn saknað. Margir
hafast enn við í neyðarskýlum og
á hundruðum þúsunda heimila
hefur fólk verið án rafmagns og
heits vatns í hálfan mánuð.
- gb

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

2
3

veðurfréttamaður

7

3

6

6

2

HÆGUR VINDUR
af vestri á landinu
næstu daga.
Þokuloft einkum
vestan til á landinu
í dag en nokkuð
bjart veður eystra.
Útlit fyrir bjartara
veðri á morgun.
Hitinn verður víðast
á bilinu 1-8°C að
deginum til en má
búast við nætur3
frosti þar sem léttir
til.

2

4

5

2
7

6
8

8
2

2

2

2
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Á MORGUN
Hæglætis veður.

6

7°

MÁNUDAGUR
3-8 m/s.

7
5

6°

Frankfurt

12°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg
Las Palmas

4
5
7

3

16°

Berlín

Kaupmannahöfn

5

7

20°

Basel
Billund

7
7

Alicante

3°
3°
22°

London

14°

Mallorca

20°

New York

4°

Orlando

29°

Ósló

5°

París

19°

San Francisco

13°

Stokkhólmur

7°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

RAFBtÍhLeLrn

frá Nor rgy
e
Lights En

Pylsur,
Coke og kökur
á tilboðsverði
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sleikjó okar,
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fyrir bnö
birgðir
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Dregið
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ga vinnin
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LUKKUL
EIKUR
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10.000 kr.
inneignark
ort á N1
Porta-Che
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DVD ferð rðagrill
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hjólastillin ari
g
skrifborðs u
s
eða verkfæ tól
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Lækkaðu eldsneytiskostnaðinn eftirminnilega í dag

SPARDAGUR N1
Komd á Spardag N1 í dag og kynntu þér leiðir til að lækka eldsneytiskostnaðinn.
Komdu
Sérfræ
Sérfræðingar okkar veita góð ráð og sýna leiðir til að draga úr eldsneytisnotkun. Einnig
kynnu
kynnum við nýja orkugjafa eins og metan og bíódísel ásamt fjölvirkum bætiefnum í bensín
og dís
dísel sem draga úr eyðslu. Skemmtileg dagskrá og allir velkomnir milli 10 og 16.

LIFAND
TÓNLI I
ST

Frábær dagskrá og tilboð í stórverslun N1 Bíldshöfða 9
Fráb

99 kr. 50 kr. 25% 20% 20% 20% 25%
Pylsa og
Coke
Cok

Kafﬁ og
kaka

afsláttur af
Turtle Wax
bónvörum

afsláttur af
mótorolíum

afsláttur af
tjöruhreinsi

afsláttur af
rúðuvökva

afsláttur af
ilmkertum

á
Kynning ísel
bíód
metani, kum
og fjölvir m
iu
bætiefn
WWW.N1.IS

Meira í leiðinni
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KJÖRKASSINN

Ríkið sýknað af milljóna skaðabótakröfu konu sem fór í ófrjósemisaðgerð:

Betri aðlögun skilar árangri:

Brenndu tvö göt á görn í aðgerð

Fækkun glæpa
hjá nýbúum

DÓMSMÁL Íslenska ríkið hefur verið

Er rétt hjá Reykjavíkurborg að
breyta skólagörðunum í fjölskyldugarða?
Já

39,8%
60,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Var rétt hjá Alþingi að setja á
fót stjórnlagaráðið sem samþykkt var?
Segðu þína skoðun á visir.is

sýknað af sjö milljóna skaðabótakröfu konu sem lenti í því að tvö göt
voru brennd á görn hennar í ófrjósemisaðgerð á spítala.
Ófrjósemisaðgerðin fór fram
með þeim hætti að brennt var fyrir
eggjaleiðarana. Önnur aðferð og
hættuminni er möguleg í sama tilgangi og felst hún í því að klemma
fyrir eggjaleiðarana.
Konan fór í aðgerðina í nóvember
2002 og var útskrifuð síðar sama
dag. Tíu dögum síðar var hún aftur
lögð inn, mikið veik og komin með
lífhimnubólgu. Hún fór í aðgerð

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Sýknaði
ríkið af skaðabótakröfu konunnar.

þar sem götin á görninni komu í
ljós. Var garnabútur fjarlægður og
endarnir saumaðir saman.

Árið 2003 þurfti hún aftur að
leggjast á spítala vegna garnastíflu.
Konan vildi sækja bætur vegna saknæmrar og ólöglegrar háttsemi en
bótaskyldu ríkisins var vísað á bug
og fór málið því fyrir dómstóla.
Í niðurstöðu dómsins segir meðal
annars að ekki hafi verið um saknæmt gáleysi að ræða er rafmagnstöngin rakst í garnir konunnar,
heldur „sjaldgæft óhappatilvik“.
Þá hefði konunni mátt vera fullljóst í hverju aðgerðin væri fólgin
og hvaða afleiðingar hún gæti haft,
þar sem hún hefði ritað undir eyðublað þar að lútandi.
- jss

DANMÖRK Hlutfall afbrotamanna í
hópi nýbúa í Danmörku og afkomenda þeirra hefur dregist verulega saman.
Árið 1990 reyndust 11 prósent
af annarri kynslóð innflytjenda
hafa gerst brotleg við lög en nú er
samsvarandi hlutfall 5 prósent.
Þessi breyting er rakin til betri
aðlögunar innflytjenda að dönsku
samfélagi. Þó er þessi hópur þrefalt líklegri til að brjóta af sér
en fólk af dönskum uppruna, þar
sem opinberar tölur sýna að 1,4
prósent þess hafa brotið lög.
- þj

Telur Bændasamtökin
hafa of stórt hlutverk
Ríkisendurskoðun segir óæskilegt að Bændasamtök Íslands annist bæði framkvæmd og eftirlit með stjórnsýsluverkefnum. Endurskoða þurfi fyrirkomulagið
og mikilvægt sé að stjórnvöld efli eftirlit með framlögum til landbúnaðar.
LANDBÚNAÐUR Bændasamtökum
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Kafﬁtárs
sdóttir, forstjóri
Aðalheiður Héðin

Íslands hefur verið falið of víðtækt
hlutverk í stjórnsýslu landbúnaðarmála og þurfa stjórnvöld að endurskoða fyrirkomulagið og efla eftirlit með framlögum til landbúnaðar.
Þetta er mat Ríkisendurskoðunar
í skýrslu um útvistun opinberra
verkefna til Bændasamtakanna,
sem kom út í gær.
Þar segir að með því að fela samtökunum fag- og fjárhagslega framkvæmd landbúnaðarverkefna séu
stjórnvöld og Alþingi einnig að fela
þeim, að nokkru leyti, opinbert
vald, meðal annars „í ákvörðunum
um opinberar greiðslur til bænda,
útreikningi, afgreiðslu og eftirliti
með framkvæmd þeirra“.
Þá sitji fulltrúar samtakanna
í nefndum og ráðum sem taki
ákvörðun á þessum sviðum, veiti
stjórnvöldum ráðgjöf og annist
þess utan hagskýrslugerð fyrir
landbúnaðinn.
Þetta telur Ríkisendurskoðun að
sé óæskilegt þar sem möguleiki er
á hagsmunaárekstrum.
Bændasamtökin fá á þessu ári
399 milljón krónur í framlög frá
ríkinu.
Í skýrslunni eru fjórar ábendingar frá Ríkisendurskoðun til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis.
Þær lúta að því að takmarka stjórnsýsluverkefni Bændasamtakanna
og efla eftirlit ráðuneytisins með
framlögum til landbúnaðar. Þá
er lagt til að fyrirkomulagi hagskýrslugerðar verði breytt til
að tryggja óhlutdrægni, jafnvel
verði komið á stofnun á vegum
ráðuneytisins sem afli og vinni úr
upplýsingum á sviði landbúnaðar.
Ráðuneytið verði einnig að eyða
óvissu um lögboðnar skyldur samtakanna.

BÆNDAHÖLLIN Ríkisendurskoðun telur að Bændasamtökum Íslands hafi verið falið
of víðtækt hlutverk í stjórnsýslu landbúnaðarmála og endurskoða þurfi fyrirkomulagið.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Við hefðum ekkert
á móti því að losna
við eitthvað af þessum
verkefnum.
HARALDUR BENEDIKTSSON
FORMAÐUR BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS

Loks er þeim tilmælum komið
til Matvælastofnunar að hún
annist sjálf stjórnsýluverkefni á
ábyrgðarsviði sínu í stað þess að
útvista þeim til Bændasamtakanna.
Í athugasemdum sínum við
ábendingum Ríkisendurskoðunar tekur ráðuneytið undir mörg
atriði og segir meðal annars að
eftirlit með ráðstöfun fjármuna
hafi verið aukið síðustu tvö ár
og vilji sé til frekari úrbóta. Auk
þess sé nauðsynlegt sé að bæta

hagskýrslugerð og Hagstofa
Íslands vinni nú að því verkefni.
Hins vegar tekur ráðuneytið ekki
undir þá skoðun Ríkisendurskoðunar að framsal verkefna til Bændasamtakanna sé óæskilegt. „Þvert
á móti geti verið sterk rök fyrir
því að þetta sé árangursríkt fyrirkomulag.“
„Við erum bara að framfylgja
þeim lögum sem eru í gildi og þeim
samningum sem gerðir hafa verið,“
sagði Haraldur Benediktsson, formaður Bændasamtaka Íslands.
„Við hefðum ekkert á móti því að
losna við eitthvað af þessum verkefnum, en það er ekki okkar heldur ráðuneytisins að svara því hvort
annað fyrirkomulag væri betra.
Okkar keppikefli er ekkert annað
en að þetta sé bæði ódýrt og skilvirkt,“ segir Haraldur Benediktsson.
thorgils@frettabladid.is

Krafa fórnarlambs eineltis á bæjarstjórnarskrifstofum Seltjarnarness ekki uppfyllt:

Eineltið ósannað segir bæjarstjórnin
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn Sel-
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tjarnarness segir hvorki efni
né ástæðu til að verða við kröfum Ólafs Melsteð, fyrrverandi
starfsmanns á bæjarskrifstofunni, um að Ásgerði Halldórsdóttur bæjarstjóra væri vikið úr
starfi.
Ólafur taldi Ásgerði hafa lagt
sig í einelti í starfi. Undir það
tóku dómkvaddir matsmenn. Þeir
töldu þó Ásgerði ekki hafa brotið
gegn Ólafi nema í þremur tilvikum af 27 sem hann tiltók.
Ólafur krafðist þess í kjölfarið
að honum yrðu greiddar skaðaog miskabætur, að bæjarstjórn
veitti Ásgerði formlega áminningu og viki henni síðan úr starfi.
B æja r s tj ór n s e g i s t h a fa
farið yfir forsendur og niðurstöðu matsgerðar innar vegna

SELTJARNARNES Bæjarstjórn Seltjarnarness segir rök dómkvaddra matsmanna fyrir

því að bæjarstjóri hafi lagt starfsmann í einelti ekki fyrir hendi.

eineltisins. „Telur bæjar stjórn
allan rökstuðning skorta fyrir því
hvað það var í háttsemi bæjarstjóra sem féll undir skilgreiningu
eineltishugtaksins í skilningi laga.
Vegna þessa álítur bæjarstjórn
niðurstöður matsgerðarinnar

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ekki sýna, svo hafið sé yfir vafa,
að bæjarstjóri hafi lagt Ólaf í einelti,“ segir bæjar stjórnin, sem
kveður réttast að málið fari fyrir
dómstóla. „Með því móti er einungis unnt að tryggja sanngjarna
og og réttláta málsmeðferð.“ - gar

Gefðu framtíðarmöguleika í fermingargjöf

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

11-0507

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er frábær fermingargjöf.
Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur eða frænkur tryggt fermingarbarninu
]LNSLNHU ZQ¯ ZLT SVZUHY ]P  ¬YH HSK\Y \T H IPS LNHY UxZ[\ Z[¯Y\ ¬MHUNHY ® S®¥U\
blasa við. Hann ber ávallt hæstu vexti almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans
og er því framúrskarandi valkostur fyrir langtímasparnað.

Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning í útibúum Íslandsbanka.
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Lögreglan handtók tvo karlmenn í iðnaðarhúsnæði í Kópavogi í gær:

Fundu byssur, kókaín og stera
LÖGREGLUMÁL Lögreglan stöðvaði

J.S.Bach BWV 245

Jóhannesarpassía
Hallgrímskirkja
Reykjavík
Föstudaginn 1. apríl 2011 kl. 20
Laugardaginn 2. apríl 2011 kl. 17

Menningarhúsið Hof
Akureyri
Sunnudaginn 3. apríl 2011 kl. 17
Minningartónleikar um Áskel Jónsson
söngstjóra f. 5. apríl 1911.

.J§BTBMBÓ)BMMHSÓNTLJSLKVt4ÓNJt.J§BWFS§LSLS
.J§BTBMB)PGJ"LVSFZSJt4ÓNJt.J§BWFS§LS
XXXNFOOJOHBSIVTJTXXXMJTUWJOBGFMBHJT

Listvinafélag Hallgrímskirkju - 29. starfsár
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kannabisræktun í iðnaðarhúsnæði
í Kópavogi síðdegis í fyrradag.
Við húsleit fundust tuttugu
kannabisplöntur og var ræktunin
vel á veg komin. Á sama stað var
einnig lagt hald á tvö skotvopn,
haglabyssu og riffil.
Karlmaður um þrítugt, sem
kom á vettvang á meðan á leitinni
stóð, var handtekinn. Í fórum hans
fundust um 25 grömm af kókaíni.
Í framhaldinu var farið til húsleitar hjá leigutaka húsnæðisins, karlmanns á svipuðum aldri. Í híbýlum
hans í Grafarvogi fundust á fjórða

KÓKAÍN Annar mannanna var með

umtalsvert magn af kókaíni í fórum
sínum.

tug ampúlla af sterum og um tuttugu kannabisplöntur en kannabisræktunin var haganlega falin í bílskúr við heimili mannsins. Málin
teljast upplýst.
Fyrrnefndar aðgerðir eru liður
í að hamla gegn sölu og dreifingu
fíkniefna en sem fyrr minnir lögreglan á fíkniefnasímann 8005005. Í hann má hringja nafnlaust
til að koma á framfæri upplýsingum um fíkniefnamál. Fíkniefnasíminn er samvinnuverkefni lögreglu og tollyfirvalda og er liður í
baráttunni við fíkniefnavandann.
- jss

Færri feður í orlof
eftir efnahagshrun
Efnahagshrunið hafði mikil áhrif á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi kemur
fram í nýrri skýrslu á vegum velferðarráðuneytisins. Hlutfall atvinnulausra
kvenna hefur farið hækkandi og færri feður fara í fæðingarorlof en áður.
JAFNRÉTTISMÁL Mun færri feður

nýta sér fæðingarorlof eftir
efnahagshrunið en áður. Á síðustu þremur árum hefur hámark
á fæðingarorlofsgreiðslum verið
lækkað í þrígang og er hámarkið nú 300 þúsund krónur. Orlofsgreiðslum til feðra hefur fækkað
um níu prósent frá árinu 2008, en
greiðslum til mæðra fjölgað um
4,5 prósent.
Um helmingur feðra lenda í
hámarkinu á móti 20 prósent
mæðra. Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu, Konur í kreppu?, sem er
samantekt á opinberum tölulegum gögnum á áhrifum efnahagshrunsins á velferð kvenna. Þær
Eygló Árnadóttir og Eva Björnsdóttir tóku skýrsluna saman
fyrir hönd velferðarvaktarinnar, stýrihóps sem skipaður var
af ráðuneytinu til að fylgjast með
félagslegum og fjárhagslegum
afleiðingum efnahagsástandsins
fyrir fjölskyldur og einstaklinga
í landinu.
„Skoða þyrfti kynjamun á
þeim hópi foreldra sem þurfa að
brúa bilið milli fæðingarorlofs
og leikskóla og detta á meðan
út af vinnumarkaði með tilheyrandi tekjutapi. Telja má að
þarna séu konur í miklum meirihluta,“ segir í skýrslunni. Tekjutap fjölskyldna er líklegra til að
verða meira ef faðir fer í fæðingarorlof heldur en móðir. Viðhorf til feðra í orlofum eru einnig ólík innan vinnustaða, en í
rannsókn á vegum Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum
og fleiri frá árinu 2004 töldu 46
prósent atvinnurekenda að erfitt væri fyrir karlmann að taka
þriggja mánaða fæðingarorlof,
en 26 prósent að erfitt væri fyrir
konu að taka sex mánaða orlof.
Kynjahlutfall atvinnulausra
hér á landi hefur nú jafnast mun
meira út heldur en var stuttu
eftir efnahagshrunið. Niðurskurður hjá hinu opinbera hefur
meiri áhrif á atvinnustöðu
kvenna en karla þar sem konur
eru yfirgnæfandi meirihluti

FJÖLSKYLDUSTUND Fjöldi þeirra feðra sem taka sér fæðingarorlof hefur dregist
saman um tæp tíu prósent eftir efnahagshrunið. Hlutfall mæðra í orlofi hefur
hækkað.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fóstureyðingar ekki færri síðan 1991
Efnahagshrunið virðist ekki hafa haft neikvæð áhrif á frjósemi í landinu.
Fjöldi fæðinga hefur aukist jafnt og þétt síðan árið 2003 en árin 2008 og
2009 voru þriðju fjölmennustu fæðingarár sögunnar frá því að mælingar
hófust. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni fæddust 5.027 börn á
Íslandi árið 2009 en árið 2007 voru þau 4.560.
Í skýrslu velferðarvaktarinnar kemur fram að fóstureyðingum stúlkna á
aldrinum 15 til 19 ára hafi fækkað mikið árið 2009 og hafi þær ekki verið
færri síðan árið 1991. Fæðingum hjá þessum aldurshópi fækkaði einnig í
kreppunni. Þó fjölgaði fóstureyðingum árið 2009, að undanskildum fyrrgreindum hópi. Mest fjölgaði fóstureyðingum meðal 25 til 29 ára kvenna,
alls voru þær 244 árið 2009 og hafa aldrei verið fleiri í þeim hópi.
Mun fleiri karlar fara í ófrjósemisaðgerðir en konur. Aðgerðunum hefur
fækkað síðan árið 2000, en þá var hlutfall kvenna 67,5 prósent. Nú hafa
hlutföllin snúist við því hlutfall karla er nú orðið 70 prósent.

ríkisstarfsmanna og þá sérstaklega í umönnunarkerfinu; 82 prósent af heilbrigðisstarfsfólki eru
konur og 78 prósent grunnskólakennara.
Í umsögn Kennarasambands
Íslands til menntaráðs Reykjavíkur um tillögur að sameiningu
leik- og grunnskóla í Reykjavík
segir að breytingarnar hafi í för
með sér að 60 leikskólastjórnendum og 13 grunnskólastjórnendum

Fjöldi greiðslna til
fæðingarorlofs
2008
2009
2010

Konur
32.083
33.565
33.521

Karlar
18.204
17.994
16.586

verði sagt upp störfum. Þar af
eru konurnar 70 og karlarnir 3.
sunna@frettabladid.is

Marstilboð
MJÚKT OG ÞÆGILEGT FYRIR ÞIG OG ÞÍNA Í MARS!

134.990

NÝTT
25%
TUR

FULLT VERÐ: 179.990

AFSLÁT

MELBOURNE svefnsóﬁ. Svart eða lilla áklæði.
B:242 D:91/168 H:85 Dýna:147x200. Fæst með
vinstri og hægri tungu.

STING 3 sæta sóﬁ, Antrazit áklæði.
B:222 D:90 H:82 cm. Fæst einnig 2 sæta.
B:167 D:90 H:82 cm. Kr. 69.990
fullt verð kr. 119.990.

25%

TUR

AFSLÁT

99.990

35%
TUR

FULLT VERÐ: 159.990

AFSLÁT

74.990
FULLT VERÐ: 99.980

40%

TUR
AFSLÁT

ASPEN La-z-boy, fæst með svörtu,
rauðu, natur og rústrauðu áklæði. B:85
D:85 H:100 cm.

49.990
FULLT VERÐ: 89.990

20%

WAVE svefnsóﬁ, Hawaii orange áklæði.
B.198 D. B:196 D:130 H:42 cm.

CLEVELAND 3 sæta sóﬁ,
Chilli svart áklæði. B:208 D:86 H:81 cm.
Fæst einnig 2 sæta. B:179 D:86 H:81 cm.
Kr. 79.990 fullt verð kr. 99.990.

87.990

NÝTT

TUR

AFSLÁT

20%

TUR

AFSLÁT

FULLT VERÐ: 109.990

87.980

FULLT VERÐ: 109.980

RIALTO La-z-boy, fæst með brúnu, natur
og rústrauðu áklæði. B:80 D:90 H:150 cm.

35%

20%

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

35%

TUR

FFU
ULL
LLT VE
ER
RÐ
Ð:: 1119
9.9
990
90

AFSLÁT

90 X 200 cm
með 25 mm latex yfirdýnu:

27.990
ÁÐUR: 42.980

NOCTURNE 315 með þykkri yfirdýnu, 25 mm svampur, millistíf dýna. Frotte áklæði
sem hægt er að þvo við 60 gráður. Tvöfalt gormakerfi. Efra kerfi inniheldur 114 Bonell
gorma á m2. Neðra kerfi inniheldur 150 Bonell gorma á m2. Verð er án fóta.

FULL
FU
LLT
TV
VER
ERÐ:
Ð: 109.9
980
ALICIA svefnsóﬁ. Fæst með gráu og grænu
áklæði. B:157 D:85 H:90. Dýna: 130x200 cm.

HÚSGAGNAHÖLLIN Ǧ Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík
kjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ:

MARTINI La-z-boy, fæst með natur
áklæði. B:84 D:80 H:101 cm.

Virka daga 10 - 18. laugard. 12 - 18. sunnud. 13 - 17.
Vir
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VEISTU SVARIÐ?

Umhverfisstofnun segir starfsleyfi aflþynnuverksmiðju þríbrotið:

Leiksýning grunnskólabarna:

Becromal lofar umbótum strax

Undranótt í
Iðnó frumsýnt

UMHVERFISMÁL Umhverfisstofnun

1 Í hversu mörg sumur höfðu
Skólagarðar Reykjavíkur verið starfandi áður en þeim var lokað?
2 Hvaða tveir karlmenn voru
nýverið kjörnir í stjórn UN Women
á Íslandi?
3 Hvaða þungarokkssveit ætlar að
halda tónleika á Litla-Hrauni?
SVÖR
1. 63 sumur. 2. Ólafur Þ. Stephensen og
Magnús Árni Magnússon. 3. Today Is
the Day.

BANDARÍKIN

hefur gefið fyrirtækinu Becromal Iceland við Akureyri frest
til 4. apríl til að skila áætlun um
úrbætur eftir að aflþynnuverksmiðja þess gerðist brotleg við
þrjú ákvæði starfsleyfis. Verksmiðjan hefur verið starfandi frá
árinu 2009.
Eins og fram hefur komið reyndist sýrustig frárennslis frá verksmiðjunni vera yfir mörkum, auk
þess sem mælingum var ábótavant
og ekki hafði verið staðið rétt að
tilkynningum á frávikum og bilunum í mengunarvarnarbúnaði.

SKIPULAGSMÁL

Kjarreldar í Colorado

Mátti koma fyrir potti

Ríflega 8.500 manns hafa þurft
að yfirgefa heimili sín í Denver í
Colorado-ríki í Bandaríkjunum vegna
mikilla kjarrelda sem þar geisa.
Eldurinn hafði í gær breiðst út um 6,5
ferkílómetra svæði. Fjölmennt slökkvilið barðist við eldana en mikill vindur
gerði mönnum erfitt um vik. Ekki er
vitað um slys á fólki en íbúðarhús
voru víða í hættu.

Raðhúsaeigandi í Fossvogi mátti koma
fyrir heitum potti þótt ekki hafi allir eigendur húsa í lengjunni veitt samþykki.
Þetta segir úrskurðarnefnd skipulagsog byggingarmála, sem þar með ógildir
synjun byggingarfulltrúa á að veita leyfi
fyrir pottinum. Nágranni taldi laugina
verðfella sína eign þar sem hún væri
svo langt úti í lóðinni að hún sæist út
um stofugluggann í húsi hans.

FRÁ KROSSANESI Verksmiðjan hefur

frest til 4. apríl til að skila áætlun um
úrbætur.

Umhverfisstofnun segir í tilkynningu að ekki sé útilokað að
gripið verði til frekari aðgerða.

Stofnunin sé að skoða málið
nánar.
Í tilkynningu frá stjórn Becromal segir að brugðist verði
nú þegar við athugasemdum
Umhverfisstofnunar og ítrekar
stjórnin áherslu fyrirtækisins á
að vinna að úrbótum með fagaðilum og hagsmunaaðilum.
Meðal annars segist stjórnin
munu hafa daglegt eftirlit með
framvindu úrbóta. Þá verði gerð
ítarleg úttekt á öllum öryggis- og
umhverfisþáttum verksmiðjunnar, meðal annars með sýnatöku úr
sjó og úttekt á verkferlum.
- þj

MENNING Nemendur úr 7. bekk
Melaskóla frumsýna í Iðnó í dag
leikritið Undranótt í Iðnó. Verkið er samið af börnunum og er
afrakstur höfundasmiðju sem
Listasmiðja Velferðarsjóðs barna
hefur staðið fyrir. Verkið er undir
stjórn Ingu Bjarnason, Margrét
Kristín Blöndal samdi tónlist og
Alda Sigurðardóttir hannaði búninga í samvinnu við börnin.
Frumsýning er í dag klukkan
15, og sýning fyrir almenning á
morgun og verða miðar seldir við
innganginn.
- þj

Bifvélavirki og flugáhugamaður segir flugvél Flugfélags Íslands dauðagildru:

Uppfyllir allar evrópskar kröfur
SAMGÖNGUR Jón Jónsson, flugáhugamaður og bif-

vélavirki, segir í grein í Fréttablaðinu í gær að
Dash-8, flugvél Flugfélags Íslands, sé „fljúgandi
dauðagildra“.
Vélin sem brotlenti í Grænlandi í byrjun mars var
af gerðinni Dash-8 og bendir Jón á það í grein sinni.
Hann segir öryggisatriðum í vélum af þessari gerð
verulega ábótavant og hefur sent Flugmálastjórn
Íslands bréf í tvígang þar sem hann bendir meðal
annars á að neyðarútgangar séu við þau svæði sem
algengast er að kvikni í við brotlendingu. Svör frá
Flugmálastjórn eru þau að vélin uppfylli evrópska
staðla.
„Það er notalegt til þess að vita að maður getur þá
fullkomlega löglega brunnið til bana inni í Dash-8,“
segir Jón í grein sinni.
Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags
Íslands, tekur í sama streng og Flugmálastjórn og
segir þá einu Dash-8 vél fyrirtækisins áfram verða
notaða.
„Flugmálastjórn er okkar eftirlitsaðili og við
heyrum undir evrópsku eftirlitsstofnunina. Þessi
vél er samþykkt samkvæmt öllum evrópskum

DASH-8 Flugfélag Íslands rekur nú aðeins eina Dash-8 vél eftir

að önnur þeirra brotlenti á Grænlandi í byrjun mánaðarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

stöðlum,“ segir Árni. „Þessi vél er mjög víða notuð í
Evrópu, þannig að ég gef ekki annað út vegna þessarar greinar.“
Dash-8 vél Flugfélagsins flýgur bæði til Grænlands og í innanlandsflugi hér á landi.
- sv

NJÓTTU SUMARSINS
TILBOÐSDAGAR

PALOMINO COLT
2.390.000.
*Afsláttur -200.000.

Verð kr. 2.190.000.

PALOMINO YEARLING 102
2.650.000.
*Afsláttur -200.000.

Verð kr. 2.450.000.

ÆGIR TJALDVAGN
með fortjaldi

1.279.000.
*Afsláttur -200.000.

Verð kr. 1.079.000.

COMBI-CAMP VALLEY
með fortjaldi/yfirbreiðslu

ILUSION i780 HÚSBÍLL
12.490.000.
*Afsláttur -400.000.

1.690.000.
*Afsláttur -200.000.

Verð kr. 1.490.000.

Verð kr. 12.090.000.

KÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUP
* Afsláttur gildir fyrir þá sem panta fyrir 15. apríl 2011
Opið
Mán - föstudaga 09:00-18:00
Laugardaga
11:00-16:00

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík
S: 511 2200 www.seglagerdin.is
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Smáralind 25. - 27. mars

Kynntu þér bókina um
Betri næringu – betra líf

Samstarf evruríkja
sett í fastari skorður
Leiðtogar Evrópusambandsins samþykktu í gær heildarreglur um björgun evruríkja úr efnahagsvanda. Þeir segja nýju reglurnar marka tímamót, en stjórnarkreppa í Portúgal varpaði skugga á leiðtogafundinn í Brussel sem lauk í gær.
FRÉTTASKÝRING
Hvaða aðgerða ætlar ESB að grípa til?

Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir verður í básnum hjá
Eymundsson á sýningunni Heilsa&hamingja sem haldin
verður í Smáralind um helgina. Hún mun kynna betur
bókina sína og gefa góð heilsubætandi ráð.
Kolbrún verður á staðnum á milli kl. 15.00 og 16.00
bæði á laugardag og sunnudag. Frír aðgangur.

„ Otækkkifuær grietfilstþgeusllsiðað
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Marel á Íslandi
arsson, forstjóri
Sigsteinn P. Grét

Leiðtogar Evróupsambandsins
hafa samþykkt aðgerðir, sem
eiga að tryggja stöðugleika á evrusvæðinu þrátt fyrir efnahagsvanda einstakra ríkja.
Aðgerðirnar fela annars vegar
í sér nýjan neyðarsjóð með 500
milljörðum evra, eða ríflega
80.000 milljörðum króna, sem á til
frambúðar að taka við af bráðabirgðasjóðnum, sem settur var á
stofn á síðasta ári.
Hins vegar fela þær í sér
strangari reglur um samstarf í
efnahagsmálum til að tryggja
meiri aga í ríkisfjármálum og
örva jafnframt hagvöxt. Reglurnar ná til evruríkjanna sautján
og sex annarra Evrópusambandsríkja, þar á meðal Danmerkur,
sem ákvað að vera með. Fjögur
ESB-ríki standa þó áfram utan við
þetta samstarf, þar á meðal Bretland og Svíþjóð.
Leiðtogarnir sögðust ánægðir með niðurstöðuna, sem hefur
kostað töluverð innbyrðis átök.
„Evrópa hefur gert nákvæmlega það sem gera þurfti,“ sagði
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti, hróðugur mjög. „Ég sé ekki
hvað við hefðum getað gert meira
á þessu stigi, sem þýðir þó ekki
að innan fárra mánaða verðum
við ekki með nýjar hugmyndir í
handraðanum.“
Fjárhagsvandræði Portúgals
og afsögn ríkisstjórnarinnar
þar í landi nú í vikunni varpaði
þó skugga á leiðtogafundinn í
Brussel. Jose Socrates forsætisráðherra sagði af sér á miðvikudagskvöld eftir að þingið í Portúgal hafnaði sparnaðaraðgerðum,
sem stjórnin hugðist fara út í til
að styrkja efnahagslífið.
Í gær tók þingið í Portúgal
ákvörðun um að efna til kosninga
frekar en að mynda nýja ríkis-

ELDARNIR SLÖKKTIR Eldar loguðu í Brussel í gær, kveiktir af mótmælendum meðan

leiðtogafundurinn stóð yfir. Slökkviliðsmenn voru mættir til vinnu en regnið virðist
hafa hjálpað eitthvað til.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Finnar tefja afgreiðslu Evrópusambands
Ein stærsta snurðan sem hljóp á þráð leiðtogafundar Evrópusambandsins
stafar af tregðu finnsku stjórnarinnar til að fallast á aukna fjárhagslega
ábyrgð Finnlands á hugsanlegum aðgerðum til bjargar evruríkjum í vanda.
Finnska stjórnin hefur þó fullan hug á að styðja aðgerðirnar. Vandinn er
sá að þingkosningar verða í Finnlandi 17. apríl næstkomandi.
Lítill flokkur finnskra þjóðernissinna, sem nefnist Sannir Finnar, hefur hins
vegar vaxið mjög í skoðanakönnunum undanfarið og mælist nú með nærri
tuttugu prósenta fylgi.
Sá flokkur er algerlega andvígur því að Finnar taki á sig aukna fjárhagslega ábyrgð í Evrópusamstarfi, og virðist sá málflutningur hans njóta vaxandi
fylgis meðal kjósenda.
Finnska stjórnin er því talin hafa lagt ríka áherslu á það að ekkert yrði
endanlega ákveðið um fjárhagslegan hlut Finna í aðgerðunum fyrr en að
loknum þingkosningum heima fyrir.

stjórn undir forystu stjórnarandstöðunnar. Portúgal hefur þó
ekki enn tekið ákvörðun um að
leita til Evrópusambandsins um
hjálp út úr efnahagsvandanum,
sem orðinn er afar knýjandi.
Leiðtogar Evrópusambandsins
segjast þó sannfærðir um að geta
hjálpað Portúgal út úr vandanum,
gerist þess þörf, með svipuðum

hætti og þeir komu Írlandi og
Grikklandi til bjargar.
„Ef Portúgal biður um hjálp
verður að reikna með því að það
gerist fljótlega, og að þá muni
björgunarvarnirnar duga til,“
sagði Jean-Claude Juncker, forsætisráðherra Lúxemborgar, en
hann er helsti talsmaður leiðtoga
evruríkjanna. gudsteinn@frettabladid.is

“
Til leigu - Blómaskálinn Vín, Eyjaﬁrði
Í aðeins 10 mín. akstursfjarlægð frá Akureyri, við hliðina á Jólahúsinu er til
leigu 582 fm húsnæði, blómaskáli og veitingasalur með eldunaraðstöðu.
Húsnæðið býður uppá marga nýtingarmöguleika fyrir veitingasölu, verslun,
veisluþjónustu, markaði og sýningar.
Möguleiki er að leigja einnig 135 fm sér hús í burstabæjarstíl sem þarfnast
viðgerðar.
Eignirnar verða til sýnis laugardaginn 2. apríl n.k. á milli kl.13.00 og 16.00.

Já er leiðin áfram!
www.afram.is
ÁFRAM er hreyﬁng einstaklinga sem telja hagsmunum Íslands best borgið með
því að Icesave-lög Alþingis (lög nr. 13/2011) haldi gildi sínu. Auglýsingar og
annað starf hreyﬁngarinnar eru greidd með frjálsum framlögum og vinnuframlagi
sjálfboðaliða. ÁFRAM - Laugavegi 3 - 101 Reykjavík - afram@afram.is

Frekari upplýsingar veitir Sigrún Þorgrímsdóttir
í síma 575 4059 eða í sigrunbt@byr.is

HVÍTA HÚSIÐ - SÍA

Fermingartilboð

Tilboð

Tilboð

9.900 kr.

6.900 kr.

Sennheiser

Sennheiser

RS-120

Sport

11.900 kr.

7.980 kr.

Sennheiser

Sennheiser

Sennheiser

Adidas

HD-228

HD-238

HD-220

HD-418

8.900 kr.

11.900 kr.

9.900 kr.

9.800 kr.

17.900 kr.

13.900 kr.

7.800 kr.

8.900 kr.

Tilboð
Tilboð

Tilboð

Tilboð

Tilboð

16.900 kr.

Tilboð sem
hljóma vel
Heyrnartólin frá Sennheiser eru þýsk gæðavara og skila
tónlistinni nákvæmlega eins og hún á að hljóma. Þau henta
öllum fermingarbörnum og nú færðu Seinnheiser heyrnartól á
sérstöku fermingartilboði hjá okkur næstu vikurnar.
Velkomin í Pfaﬀ – þar sem fermingargjaﬁrnar fást.

Sennheiser

HD-515
17.900 kr.

Sennheiser

HD-201
4.600 kr.

Sennheiser

Sennheiser

RS-160

HD-555

21.900 kr.

21.900 kr.
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FJÓRFÖLD VIÐURKENNING

ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI ÁRSINS
ÞEKKINGARVERÐLAUN FVH
MARKAÐSFYRIRTÆKI ÁRSINS
VEFVERÐLAUN EXPÓ

AÐEINS HÁLFA LEIÐ

ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI ÁRSINS 2011
Samtök verslunar og þjónustu hafa valið Icelandair
þjónustufyrirtæki ársins 2011. Tilnefningin var kynnt nú
á föstudag á þjónusturáðstefnu Samtaka atvinnulífsins og
Samtaka verslunar og þjónustu.
ÞEKKINGARVERÐLAUN FVH 2011
Icelandair hlaut Þekkingarverðlaun Félags viðskipta- og
hagfræðinga árið 2011 sem voru afhent á Íslenska
þekkingardeginum 24. febrúar 2011. Við sama tækifæri
var Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair,
valinn viðskiptafræðingur ársins.

Við hjá Icelandair erum stolt af árangrinum af markvissri
stefnumótun í markaðs- og þjónustumálum.
VIÐ ÞÖKKUM FYRIR OKKUR OG VONUM AÐ VIÐSKIPTAVINIR
ICELANDAIR NJÓTI ÞESS ÁFRAM AÐ FLJÚGA MEÐ OKKUR.

MARKAÐSFYRIRTÆKI ÁRSINS 2011
Í könnun Capacent og Ímark á meðal markaðsstjóra
hjá íslenskum fyrirtækjum var Icelandair valið markaðsfyrirtæki ársins 2011.
VEFVERÐLAUN EXPÓ 2011
Besti fyrirtækjavefur fyrir fyrirtæki með fleiri en
50 starfsmenn.

SPOTTIÐ
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greinar@frettabladid.is

Af hverju lætur ASÍ svona við ríkisstarfsmenn?

Staðið með
skattgreiðendum

S

téttarfélög opinberra starfsmanna annars vegar og Alþýðusambandið hins vegar eru komin í hár saman vegna minnisblaðs, þar sem ASÍ og Samtök atvinnulífsins útlista hugmyndir sínar um sameiginlegt lífeyriskerfi landsmanna.
Í minnisblaðinu er reifuð sú grundvallarhugmynd að lífeyriskerfi opinberra starfsmanna verði sjálfbært, þ.e. að iðgjöldin
standi undir lífeyrisgreiðslum eins og í lífeyrissjóðum almenna
vinnumarkaðarins, í stað þess að bakábyrgð launagreiðandans,
skattgreiðenda, þurfi að koma til.
SKOÐUN
Það þýði m.a. að réttur opinberra
starfsmanna til töku lífeyris
Ólafur Þ.
verði miðaður við 67 ár eins og á
Stephensen
almenna markaðnum, hætt verði
olafur@frettabladid.is
að miða eftirlaun þeirra við laun
eftirmanna, ríkisábyrgð á lífeyrisréttindum verði afnumin og
ávinnsla réttinda tengd aldri.
ASÍ vill síðan að lífeyrisréttindi í landinu verði „jöfnuð upp á við“,
þ.e. að lífeyrisréttur á almenna markaðnum verði færður að því sem
gerist hjá opinberum starfsmönnum. Atvinnurekendur vilja fyrst sjá
að kerfi opinberra starfsmanna geti staðið undir sér sjálft.
Forsvarsmenn þriggja stærstu samtaka opinberra starfsmanna
skrifuðu harðorða grein í Fréttablaðið í fyrradag og sögðu m.a.
„alvarlegt að ASÍ skuli taka sér stöðu við hlið atvinnurekenda í
kröfum sínum, ekki við hlið annarra félaga sinna í baráttu fyrir
bættum réttindum launafólks“.
Þetta er athyglisverð staðhæfing. ASÍ tekur sér einmitt stöðu með
launafólki í þessu máli, því að allir launamenn eru skattgreiðendur.
Hjá lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna hefur nú safnazt upp 500
milljarða króna halli, þ.e. munur á því sem sjóðirnir munu þurfa að
greiða í lífeyri og því sem þeir munu eiga til að standa undir greiðslunum. Bilið verða skattgreiðendur að brúa.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, svaraði í Fréttablaðinu í gær og
minnti á að forysta sambandsins hefði fallizt á þá kröfu opinberra
starfsmanna að ekki yrði hróflað við þegar áunnum réttindum. Hins
vegar myndi reikningurinn vaxa þjóðinni yfir höfuð ef haldið yrði
áfram á sömu braut, öll réttindi sem opinberir starfsmenn gætu
áunnið sér í framtíðinni teldust þegar áunnin réttindi og skuldasöfnun opinberu lífeyrissjóðanna héldi áfram. Gylfi segir réttilega
að forsvarsmenn opinberra starfsmanna verði að svara því hvernig
eigi að greiða þennan reikning og um leið að verja samfélagslega
þjónustu og þar með störf opinberra starfsmanna.
Foringjar opinberra starfsmanna segja í grein sinni að betri lífeyrisréttindi þeirra hafi löngum verið notuð til að réttlæta lægri laun
en á almenna vinnumarkaðnum. Launafólk hljóti að gera kröfu um
sömu lífeyrisréttindi og sömu launakjör. Það er réttmæt krafa, og
raunar er bráðnauðsynlegt að borga opinberum starfsmönnum samkeppnishæf laun til að fá hæft fólk til starfa við almannaþjónustu.
Um leið og kjörin yrðu jöfnuð, yrði hins vegar að afnema sérstaka
vinnumarkaðslöggjöf fyrir opinbera starfsmenn, þar sem er meðal
annars miklu meiri uppsagnarvernd og miklu minni sveigjanleiki en
á almenna markaðnum. Sú tvískipting vinnumarkaðarins sem hér
hefur þróazt er til mikillar óþurftar.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Sterkari, veikari eða dauð?

E

ftir að tveir þingmenn
höfðu sagt sig úr þingflokki VG í byrjun vikunnar staðhæfðu talsmenn ríkisstjórnarinnar að hún
væri sterkari fyrir vikið. Stjórnarandstaðan fullyrti á hinn bóginn
að hún væri veikari. Sennilega á
þó hvorug fullyrðingin beint við.
Vandi þessarar ríkisstjórnar
hefur aldrei verið hausafjöldi til
að verjast vantrausti. Þrátt fyrir
atburði þessarar viku bendir ekkert til að ríkisstjórnin rati í slíkan vanda fyrr en í kosningum.
Klípa stjórnarinnar hefur alltaf
verið málefnaleg. Málefnagjáin

www.afram.is
ÁFRAM er hreyﬁng einstaklinga sem telja hagsmunum Íslands best borgið með
því að Icesave-lög Alþingis (lög nr. 13/2011) haldi gildi sínu. Auglýsingar og
annað starf hreyﬁngarinnar eru greidd með frjálsum framlögum og vinnuframlagi
sjálfboðaliða. ÁFRAM - Laugavegi 3 - 101 Reykjavík - afram@afram.is

áhyggjur um þjóðarbúskapinn.
Einföld rýning í stefnuskrá
VG leiðir í ljós að flokkurinn er á
pappírunum svo langt til vinstri að
málamiðlanir eru hverjum forystumanni ofviða. Sumir þeirra eru
hins vegar í hjarta sínu nær því að
vera vinstri kratar en forstokkaðir
sósíalistar og geta því samviskunnar vegna gert málamiðlanir. Þó að
málamiðlanirnar í þeim anda séu
samþykktar á flokksfundum liggur
grundvallarstefnan alltaf á bakvið
og veldur smám saman pólitískri
spennu sem á endanum brýst út
með einhverjum hætti. Það gerðist í vikunni.

Ný „óróleg deild“

E

ðli máls samkvæmt
varð VG að gefa meira
eftir í málefnum við
stjórnarmyndunina.
Þar féllst VG á efnahagsáætlun sem Sjálfstæðisflokkurinn
hafði unnið með AGS og hafði að
geyma mestu íhaldsúrræði í sögu
íslenskra stjórnmála. Fyrir framtíðina er afleiðingin sú að í mörg
ár eftir að VG hverfur úr ríkisstjórn mun gagnrýni úr þeirri átt
á aðhald í ríkisfjármálum hljóma
eins og klingjandi málmur og
hvellandi bjalla.
Aðferð forystumanna VG til að
draga úr málefnaspennunni gagnvart vinstri vængnum hefur verið
sú að að hindra eða tefja fram-

gang margra þeirra mála sem
þeir höfðu samið um. Aðferðafræði stjórnsýslunnar býður upp
á fjölmargar leiðir í þeim efnum.
Þannig hefur Samfylkingin
orðið að kyngja raunverulegu
stoppi í þróun orkufreks iðnaðar.
Hún hefur þurft að sætta sig við
skattheimtuleiðir með neikvæðum áhrifum á atvinnulífið. Hún
hefur þurft að sætta sig við tafaleiki í viðræðum um ESB-aðildina. Hún þarf að sætta sig við að
ríkisstjórnin hefur ekki stefnu í
peningamálum sem er sá ás sem
efnahagsendurreisnin snýst um.
Ástæðurnar fyrir því að ekki
er unnt að koma á sátt um nýja
útfærslu á stjórnkerfi fiskveiða

er hins vegar að finna innan Samfylkingarinnar. Þar er á ferðinni
„óróleg deild“ sem nýtur verndar forsætisráðherra. Að því leyti
er forsætisráðherrann sjálfur nú
meiri Þrándur í Götu málefnalegs
árangurs í stjórnarsamstarfinu og
á vinnumarkaðnum en þingmennirnir tveir sem fóru úr þingflokki
VG.
Þessi málefnaspenna hefur
veikt stjórnina svo að hún getur
ekki sótt og varið Icesave-málið
sem hún er þó sammála um. Forystumenn launafólks og atvinnulífs líta á kreppu ríkisstjórnarinnar sem hindrun í kjarasamningum
fremur en efnahagskreppuna. Það
lýsir vel dýpt vandans.

Fyrstur kemur, fyrstur fær

E
Já er leiðin áfram!

milli flokkanna
er einfaldlega
óbrúanleg. Þess
ve g n a h ef u r
stjórnin verið
óstarfhæf.
Dæmi eru að
stjór n i r h a fi
setið lengi eftir
að þær voru
ÞORSTEINN
málefnalega
PÁLSSON
dauðar. Ríkisstjórnin lítur greinilega svo á
að það sé ekki vandamál. Þorri
þjóðarinnar upplifir ástandið hins
vegar eins og hverja aðra stjórnmálakreppu. Því fylgja réttmætar

ðlilega líta menn fyrst
til Framsóknarflokksins þegar spurt er hvort
unnt sé að leysa stjórnmálakreppuna. Forysta hans
hefur hins vegar fylgt sömu línu
og VG-þingmennirnir tveir sem
fóru og Hreyfingin að sjávarútvegsstefnunni undanskilinni.
Þannig útvíkkuð stjórn myndi því
ekki hafa önnur áhrif en fjölga í
gömlu „órólegu deildinni“ á ný.
Þá er eftir sá möguleiki að
mynda raunverulega nýja ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins með
báðum eða öðrum hvorum stjórn-

arflokkanna. Fyrst málefnabilið
milli VG og Samfylkingarinnar
er of breitt eins og í ljós hefur
komið á það öllu fremur við gagnvart Sjálfstæðisflokknum.
Tvennt þarf að breytast eigi að
vera mögulegt að mynda stjórn
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. „Órólega deild“ forsætisráðherra í sjávarútvegsmálum
yrði að opna fyrir sáttaleiðina og
Sjálfstæðisflokkurinn að vera tilbúinn að ljúka aðildarviðræðum
og meta svo endanlega afstöðu til
ESB ef samningar takast. Engin
merki eru í þessa veru.

Kosningar leysa ekki sjálfkrafa þessa málefnakreppu. En
þær geta breytt valdahlutföllum.
Fylgi sænskra jafnaðarmanna
hrundi í síðustu kosningum fyrst
og fremst vegna kosningabandalags við systurflokk VG þar í
landi. Það bandalag reyndist
eitrað peð.
Kannanir benda til að svipað
gæti gerst hér. Ekki er þó víst að
það dugi til að mynda málefnalega starfhæfa stjórn. Þeir sem
fyrst koma með lausn á málefnakreppunni munu fyrst endurheimta glatað traust.
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Flugsæti
Verð frá 49.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
5. apríl Tenerife
5. apríl Kanarí
Innifalið:
Flug fram og til baka og flugvallarskattar.
* Verð án Vildarpunkta 59.900 kr.

Tropical Playa
Gott þriggja stjörnu íbúðahótel á Playa de las Américas, staðsett um 500
metra frá miðbænum og Playa de Troya ströndinni.

5.–16. apríl

Verð frá 104.650 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
M.v. 2 fullorðna studio íbúð.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 114.650 kr.

Beint morgunflug,
glæsilegur farkostur.
Las Camelias

Það var þessi þægilegheitatilfinning
sem við höfðum í huga þegar við
settum nýtt afþreyingarkerfi í flugflota Icelandair. Hver farþegi hefur
sinn eigin skjá þar sem er í boði án
endurgjalds fjölbreytt úrval af kvikmyndum, vinsælum sjónvarpsþáttum,
tónlist og tölvuleikjum. Hver og einn
velur sína eigin dagskrá og getur auk
þess sótt upplýsingar um flugferðina
sjálfa og margt fleira.

Aðeins hjá VITA

Snyrtilegt og vistlegt íbúðahótel á góðum stað á Ensku ströndinni.

5.–17. apríl

Verð frá 99.000 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
M.v. 2 fullorðna í íbúð.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 109.000 kr.

9,7$HUOt¾ö
VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444 | VITA.is
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Vanefndir VG í stóru málunum
Atli Gíslason sagði sig á mánudag úr þingflokki VG. Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson rekur Atli aðdraganda þess aftur til
2009 þegar VG fór í ríkisstjórn. Ekki hafi verið tekið tillit til hans sjónarmiða og tilraunir til málamiðlana reynst árangurslausar.

H

vernig hafa þessir dagar verið frá
því að þið Lilja tilkynntuð úrsögnina?
„Þeir hafa auðvitað verið erfiðir og það er léttir að
þetta skuli vera búið. Ég hef fengið
mikil viðbrögð og langflest jákvæð
fyrir utan þessi frá stjórnum félaganna í kjördæminu. Bláókunnugt
fólk af öllu landinu hefur haft samband.“
Það var talað um svik við fólkið
og flokkinn, hvað finnst þér um þá
umræðu?
„Mér finnst hún röng, ég hef ekki
farið gegn þessari ríkisstjórn í neinu
máli nema að ég sat hjá í fjárlögunum. Ég hef hins vegar verið mjög
gagnrýninn innan flokksins og það
sem ég er að gefast upp á voru vanefndir í stóru málunum.
Þetta á sér mjög langan aðdraganda og eiginlega strax frá því að
bráðabirgðaríkisstjórnin var mynduð í febrúar 2009. Þar var ég afskiptur í öllum viðræðum og ekki hafður
með í ráðum um nokkur mál.“
Um hvaða vanefndir ertu að tala?
„Stóra málið mitt í kosningunum
2009 var ESB-umsóknin og Icesave.
Ég hef þurft að kyngja því og það gat
ég ekki lengur. Ég gaf þau loforð að
ég myndi berjast heils hugar gegn
ESB og ég held að ég hafi fengið
gríðarlegt fylgi út á það og talsvert
út fyrir raðir hefðbundinna Vinstri
grænna.
Í stjórnarmyndunarviðræðunum í maí kom strax fram að sækja
ætti um aðild og þá þegar bókaði ég
skrifleg mótmæli í þingflokknum
og undir hana tóku fjórir aðrir þingmenn. Í stjórnarsamstarfsyfirlýsinguna kom þessi klásúla um að ég
og við mættum haga okkar málflutningi í málinu eins og okkur sýndist,
bæði innan þings og utan. Strax eftir
stjórnarmyndunina kom fjármálaráðherra fram með Icesave-samning
eins og þrumu úr heiðskíru lofti. Ég
hafði rætt það mál við Steingrím
um vorið og hann sagði að við skyldum fresta því. Icesave er skilgetið
afkvæmi ESB-umsóknar. ESB hefði
aldrei tekið á móti umsókn ef við
hefðum ekki gefið út yfirlýsingar
um að ábyrgjast Icesave.“

Samið á ný ef dómsmál tapast
Hvað hefur farið öðruvísi í ESB-ferlinu en þú óskaðir?
„Umsóknin hefur snúist upp í
aðlögunarviðræður og í rýnivinnunni hefur krafan í þingsályktuninni
um að tryggja grundvallarhagsmuni
okkar í sjávarútvegsmálum og fleiru
verið útvötnuð. Það voru mér djúp
vonbrigði að sjá þetta gerast því
Steingrímur hafði sagt í maí og júní
2009 að Ísland myndi eins fljótt og
auðið yrði flagga sínum grundvallarhagsmunum, okkar stóru málum og
kröfum. Það er ekki gert með hætti
sem þykir nægjanlegur.
Síðan er aðlögun í fullum gangi
og til marks um það er að aldrei
hafa verið lagðar fyrir þingið fleiri
tilskipanir ESB en í vetur á öllum
sviðum. Þær streyma inn.“
Hvernig líst þér á stöðuna varðandi Icesave?
„Það var gríðarlegur ágreiningur um það mál í flokknum og Steingrímur hélt því fram sumarið 2009
að ef við samþykktum ekki þá færi
allt í kalda kol í efnahagsmálum og
öðru. Það hefur ekki gerst, það hefur
ekkert versnað. Það getur verið að
lánafyrirgreiðsla hafi tafist eitthvað
en annað ekki.
Auðvitað átti strax að tengja alla
flokka inn í málið til að ná árangri
og þessi samningur sem nú er á
borðinu er til muna betri en sá fyrri
og ég samþykkti hann á þinginu. Ég
er þó þeirrar skoðunar að þó hann
verði felldur í kosningunum þá verði
það ekki slík katastrófa fyrir Íslendinga sem sumir segja, það gerist
þá ekki annað en að hann fer fyrir
EFTA-dómstólinn og þar fáum við
úrlausn. Ef hún verður gegn okkur
þá hef ég enga trú á öðru en að við
setjumst að sama samningaborði á

í ekki neitt í málamiðlunum en fékk
ekkert. Í Magmamálinu fékk ég
ekkert, í ESB ekkert. Þar er ég bara
að biðja um að það sé flaggað í samræmi við þingsályktunartillöguna.
Ég er málamiðlanamaður en ég get
ekki endalaust miðlað málum í núll.
Og af því að ég tala um stjórnmálamenninguna þá voru viðbrögðin eftir hjásetuna mjög hatrömm innan míns flokks. Starfandi
þingflokksformaður lýsti yfir að
við værum ódrenglynd og varaformaður fjárlaganefndar að við
værum að lítilsvirða fjárlaganefnd.
Þetta eru stór orð fyrir það að hafa
skoðanir. Síðan sagði forsætisráðherra að við yrðum að gera upp
við okkur hvort við styddum ríkisstjórnina eða ekki.
En vel að merkja; ég hef verið í
stjórnarandstöðu í ESB-málinu frá
upphafi, ég hef leyfi til þess í samstarfsyfirlýsingunni. Þegar þetta er
mitt stóra mál og ég búinn að bóka
mig frá því heiðarlega hvað er ég
þá að svíkja? Ég tel mig hafa komið
fullkomlega heiðarlega fram og
staðið við mínar hugsjónir og mína
réttlætiskennd.“

Í STOFUNNI HEIMA Atli flutti nýlega í Gerðin í Reykjavík og býr nú steinsnar frá æskustöðvunum. Út um gluggann blasir Esjan við

en Atli sækir kraft í Reykjavíkurfjallið og þrífst síður þar sem hann sér það ekki.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VÍTUR Á FYRRVERANDI RÁÐHERRA KOMU TIL ÁLITA
Atli stýrði þingmannanefndinni sem fjallaði um skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis.
Auk ítarlegrar þingsályktunar um skýrsluna er landsdómsmálið þaðan komið.
„Landsdómshliðin fór út
í pólitísk hrossakaup, það
voru undirmál í gangi, eitthvað sem ég hef aldrei náð
utan um. Ég vann málið
mjög faglega, eingöngu
lögfræðilega, og spurði mig
oft hvort ég væri í pólitískri
vegferð en gat alltaf svarað
því neitandi. Við fengum
fimm virta fræðimenn
til að leggja mat á þetta

og það var ráðgjöf þeirra
allra nema eins sem hafði
vomur að það sem fram
væri komið og við áttum
að starfa eftir væri nægilegt
og líklegt til sakfellis. Þessi
niðurstaða var faglega
lögfræðilega rökstudd. Það
var mikill styr um þetta og
samfylkingarfulltrúarnir
og sjálfstæðismennirnir í
nefndinni áttu mjög erfitt
með að ákveða sig. Að
endingu varð úr að meirihluti nefndarmanna ákvað
málshöfðun gegn fjórum
ráðherrum.
Ég hélt að þetta yrði allt

grundvelli þessa samnings sem liggur fyrir.
Sem lögfræðingur er ég þeirrar
skoðunar að það séu heldur meiri
líkur á að við töpum slíku máli
en vinnum. Það byggi ég fyrst og
fremst á jafnræðisreglunni sem
er mjög sterk í evrópskum rétti.
Í þessu tilviki að jafnræði beri að
ríkja meðal viðskiptamanna Landsbankans í London og í Austurstræti.
Ég var lengi að komast að þeirri
niðurstöðu að styðja þetta en gerði
það á heildstæðu mati. Þetta er með
verri ákvörðunum sem ég hef komist í, einn daginn var ég á móti og
þann næsta með og svona sveifluðust mjög margir. En reyndin er sú að
miðað við þær tölur sem eru nefndar er þetta ekki stóra vandamálið
okkar í fjárhæðum talið.“

Farið gegn stefnunni
Farðu betur yfir þessar vanefndir
sem þú talaðir um.
„Ef ég held áfram með ESB þá
var samþykkt á flokksráðsfundi að
sækja ekki um IPA-styrki sem eru
klárir aðlögunarstyrkir. Það er hins
vegar gert þvert á það. Með þeim er
verið að kaupa velvild inni í fræðasamfélaginu og víðar, það er massívur áróður í gangi.
Annað stórt mál sem olli mér
miklum vonbrigðum er Magmamálið. Í því flutti ég tillögu í samræmi við stefnuskrá Vinstri grænna
og í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að
ríkið gengi inn í samninga um kaup
Magma á HS orku. Málið fór svo
í aðrar hæðir þegar við Guðfríður Lilja sögðum í júlí 2010 hingað
og ekki lengra. Úr varð að fram

fellt en svo fór að Geir einn
var ákærður og miðað við
viðbrögð sjálfstæðismanna
í salnum fékk ég sterkt á
tilfinninguna að þeir hefðu
verið sviknir. Ég var raunar
þeirrar skoðunar að það
ættu annaðhvort að vera
allir eða enginn. Að taka
Geir einan var óeðlilegt, það
var þvert á það sem okkar
sérfræðingar komust að.
Er þá ekki óeðlilegt að
fara ekki fram gegn Geir?
„Það eru lagalegar forsendur fyrir hvoru tveggja.
Þetta var ekki heild heldur
áttu fjórir einstaklingar í

fóru miklar viðræður milli mín og
Guðfríðar Lilju við Steingrím og
Jóhönnu Sigurðardóttur. Það var
leyst með þeim hætti að það hefur
ekkert komið út úr því.
Satt að segja vorum við í dauðafærum trekk í trekk að leysa þennan
hlut til okkar en þau voru öll misnotuð. Á sama tíma var lagður ellefu og
hálfur milljarður í Sjóvá almennar
og samið við Saga Capital, VBS og
fleiri.
Síðan sátum við hjá við afgreiðslu
fjárlagafrumvarpsins. Við felldum
það ekki, við sátum hjá. Ég hafði
verið í fríi í þinginu í tvo mánuði
sem var í samræmi við stefnu VG
að hleypa varaþingmönnum að og
þegar ég kom til baka lagði ég fram
mjög ítarlegar tillögur um breytta
forgangsröðun og um tekjuöflun upp á tæpa þrjá milljarða. Það
var á grundvelli frumvarps sem
hefur legið í ríkisstjórninni frá því
í nóvember í fyrra um aukningu á
kvóta og leigu á veiðiheimildum.
Þessum tillögum var öllum hafnað.
Tvisvar fór ég á fund Steingríms til
að ítreka þetta, ég vildi allt til vinna
til að skapa frið og reyndi ítrekað að
ná málamiðlun. Ég gekk mjög langt,
fór niður fyrir það sem ég taldi lágmarkskröfur, en allt kom fyrir ekki.
Hins vegar gerðist það að milli
annarrar og þriðju umræðu komu
fram tillögur frá fjármálaráðherra
og stjórnarþingmönnum á landsbyggðinni um auknar fjárveitingar
hingað og þangað sem ég tel vera
illa forgangsraðað. Meðal annars
350 milljónir til lífeyrisþega. Þegar
maður er í blóðugum niðurskurði
þá verður maður að forgangsraða
býsna blóðugt og ég mat það svo

hlut en ég hef hugsað um
það eftir á hvort maður
hefði getað náð annarri
niðurstöðu. Að samþykkja vítur á þinginu með
þingsályktun var ein leiðin.
Ég hugsaði hana. Í skýrslu
rannsóknarnefndarinnar
voru þessir fjórir ráðherrar
taldir hafa sýnt af sér
vanrækslu. Í okkar nefnd
vorum við í meginatriðum
sammála flestu í skýrslunni
en sjálfstæðismenn vildu
ekki leggja dóm á þessar
vanrækslusyndir og það
varð til þess að sú leið
lokaðist eiginlega.“

að það væri dýrmætara að leggja
fram fé sem gæti komið í veg fyrir
atvinnuleysi. Það er mesta bölið sem
við búum við.
Ég vil líka nefna AGS. Haustið
2008 lagðist flokkurinn mjög gegn
samkomulaginu við AGS. Við töldum
alltof, alltof bratt farið. Síðan fórum
í ríkisstjórn og tókum við samkomulaginu en gerðum ekki tilraun til að
breyta því heldur framlengdum það.
Þetta er enn eitt grundvallarmálið
sem flokkurinn barðist gegn.“

Þreifst ekki lengur
„Þetta safnaðist allt saman með
þeirri slæmu stjórnmálamenningu
sem hér líðst, foringjaræði og öðru
slíku og ég var hættur að þrífast,
bæði persónulega og pólitískt. Ég
sagði mig úr þingflokknum vegna
formsins, stjórnmálamenningarinnar og þessara fráhvarfa frá
grundvallarmálum VG. Ég treysti
mér ekki til að vera lögafgreiðslumaður, ég vil hafa eitthvað til málanna að leggja. Ég vil að við tölum
saman, ég vil ekki foringjaræði, ég
vil koma stjórnmálamenningunni úr
því að vera vanþroskuð.“
Mér heyrist þú líka hafa orðið
fyrir miklum vonbrigðum með Steingrím J. Sigfússon.
„Ég hef bæði orðið fyrir miklum
vonbrigðum með flokkinn og hann
sem formann.“
Þú segir þig málamiðlanamann,
hefðir þú ekki átt að gefa meira eftir
af þínum kröfum og lúta meirihlutavilja?
„Hvað gat ég gefið meira eftir
þegar ég fékk ekkert? Dæmið um
fjárlögin er kýrskýrt. Ég fundaði
með Steingrími og var kominn niður

Framhaldið ræðst í haust
Þú sagðist á mánudag hafa velt fyrir
þér að hætta í pólitík. Ertu enn að
velta því fyrir þér?
„Það er enn inni í myndinni að ég
hætti en ekki á þeirri kröfu sem nú
er uppi. Það vita þeir sem standa
mér næst og trúnaðarmenn í kjördæminu að árið 2007 gaf ég mér
fjögur ár, ég ætlaði að prófa þetta
og gera svo upp hug minn. Mig óraði
ekki fyrir að hér yrði hrun og kosningar 2009 og allt færi í upplausn í
þessu þjóðfélagi. Fyrir kosningarnar 2009 var ég mjög hugsi um hvort
ég ætti að gefa kost á mér aftur því
ég þrífst illa í þessari vanþroskuðu
stjórnmálamenningu. Kannski er
það vegna þess að ég vann í tæp 30
ár í lögmennsku og lögmenn reyna
málamiðlanir og sætta mörg mál.
Leikreglurnar í lögmennskunni eru
mjög skýrar og góðar. Ég vildi óska
þess að það væri þannig á þingi.“
Getur farið svo að þú hverfir af
þingi innan fárra vikna?
„Nei, ekki innan fárra vikna,
ég endurskoða hug minn í haust.
Ég ætla að sjá hverju fram vindur
í pólitíkinni, það er mikil gerjun í
þjóðfélaginu, við sáum það best á
Besta flokknum í Reykjavík, fólk
er leitandi. ESB-málið er þess eðlis
að það er heit kartafla í öllum flokkum nema Samfylkingunni, það er
ágreiningur alls staðar annars staðar. Það eru Evrópusinnar í öllum
flokkum og mjög sterkir í mínum
flokki.
Ég hugsa minn gang og sé til
hvað gerist næstu mánuði. Það má
vera að ég taki þátt í störfum nýrrar hreyfingar gegn ESB þó ég ætli
ekki að hafa frumkvæði að stofnun
slíkrar hreyfingar.“
Vonbrigðin mikil með margt
Þú hefur fylgst lengi með pólitíkinni,
verið pólitískur alla tíð. Eru stjórnmálin öðru vísi en þú taldir?
„Nei, stjórnmálamenningin hefur
verið svona um áratugaskeið en ég
hélt ég að ég væri að fara í leiðangur miðað við stefnuskrá VG til að
breyta þessu.
Árið 2003 var leitað til mín um að
koma í framboð í Reykjavík og ég
ákvað að slá til. Ég náði ekki kjöri
en var varaþingmaður og ákvað svo
að dengja mér aftur í slaginn 2007.
Ég hafði verið svolítið í pólitík í lögmennskunni, hafði verið í umhverfismálunum og kynferðisbrotamálum og taldi að með því að fara á
þing gæti ég náð meiri árangri en
með því að vera í málaferlum. Þetta
voru málin mín og svo kom ESB.
Þú taldir þig geta hafa haft áhrif
á þessa mikilvægu málaflokka, var
það rétt eða rangt mat?
„Já og nei, ég hef ekki haft það
erindi sem ég vonaðist til að hafa
en þetta hefur samt ekki verið
árangurslaust. En vonbrigðin eru
mikil með margt.“
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MALTA – ÍSLAND
Maltverjar eiga ekki viðlíka
auðlindir og Íslendingar og
framkvæmdastjórn ESB hefur
skammað þá fyrir að slugsa við að
nýta sér endurnýjanlega orkugjafa.
Meðan Íslendingar gæla við að
ESB-aðild auðveldi sölu raforku
í gegnum sæstreng til meginlandsins vantar Maltverja svipaðan
streng til að kaupa hana. Franskt
fyrirtæki leggur nú rafstreng milli
Möltu og Sikileyjar; meirihluti fjárfestingarinnar er frá Fjárfestingabanka Evrópu og ESB.

●

Þegar íslensk stjórnvöld vildu
gera Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð ákváðu Maltverjar
að stofna til þekkingarmiðstöðvar.
Nýborgin SmartCity átti að marka
umbreytingu þjóðfélagsins í
þekkingarþjóðfélag og skapa um
5.600 störf í tækni- og tölvugeira. Maltverjum gekk betur en
Íslendingum, því uppbyggingin
er enn í gangi. Í janúar tilkynnti
hugbúnaðarrisinn Cisco að hann
ætlaði að hafa aðsetur þar.

●

Fréttir af erlendri fjárfestingu
og á Möltu eru nokkuð tíðar.
Nágrannarnir í austri virðast líta á
Möltu sem ákveðinn áfanga á leiðinni á Evrópumarkað og hafa t.d.
Sádi-Arabar fjárfest þar duglega.
Síðustu þrjú ár hefur utanríkisráðherra Möltu undirritað á annað
hundrað tvíhliða samninga við
erlend ríki, þar af minnst 30 til að
auðvelda erlenda fjárfestingu.

●

Maltverjar eru með litla stjórnsýslu og ekki alltaf í samræmi
við staðla ESB. Í fyrra stöðvaði
framkvæmdastjórn ESB greiðslur í
menntaáætlunum til þeirra vegna
„sjóðs-óstjórnar“. Nemar urðu af
greiðslum og brotlegir embættismennirnir voru reknir. Annars er
Malta það ríki ESB sem fæstar
Evrópureglur brýtur.

●

Úr skotgröfum í samstöðu
Malta er minnsta ríki ESB með um 410.000 íbúa. Þar urðu hatrömm átök um hvort ganga ætti í sambandið. Klemens Ólafur Þrastarson sá að margt þar minnir á íslenskar aðstæður en annað ekki.

B

aráttan með og á móti
aðild Möltu að Evrópusambandinu klauf
þjóðina í tvær fylkingar, áður en Malta
gekk í ESB fyrir sjö
árum. Óvíða hefur verið tekist jafn
mikið á um þessa ákvörðun og þar,
í ríki sem er á stærð við rúman
fimmtung Færeyja. Átökin gengu
svo langt að þegar nýr meirihluti
Verkamannaflokksins náði völdum
1996 dró hann umsókn Maltverja
til baka, eða frysti hana.
Fyrir var Malta tvíklofið samfélag um flesta hluti aðra en kaþólska
trú, sem nær allir játast. Þar hafa
tveir flokkar lengi verið með nær
helming atkvæða hvor, fyrrnefndur Verkamannaflokkur og svo Þjóðernisflokkurinn.
Malta er gjarnan sögð á mótum
Evrópu, Afríku og Mið-Austurlanda og fékk sjálfstæði frá Bretum
1964. Afstaða flokkanna tveggja
til utanríkismála hefur verið ansi
ólík. Þegar Þjóðernissinnar voru
við völd urðu Maltverjar hluti Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins
og helstu skrefin í utanríkismálum
voru stigin í vesturátt. Þjóðernisflokkurinn sótti um aðild að ESB
1990.
Verkamannaflokkurinn leit hins
vegar til austurs og lagði áherslu
á tvíhliða samninga við ESB, án
pólitískrar þátttöku. Verkamannaflokkurinn sagðist vilja vinna með
sem flestum og lýsti yfir hlutleysi Möltu þegar hann var við
völd í kalda stríðinu. Malta átti
að vera „Sviss Miðjarðarhafsins“.

Flokkurinn bauð sérstaklega upp á aukið samstarf
við Kína og Líbíu. Reyndar
var Malta í valdatíð Verkamannaflokksins uppnefnd
„Kúba Miðjarðarhafsins“.
Þjóðin var því með öllu
ósammála um hvar hún stæði í
heiminum. Allt þar til Malta gekk
í ESB 2004. Eftir það hefur ríkt
mikil samstaða um aðild Möltu að
ESB.
Flokkarnir keppa nú á öðrum
sviðum og formanni Verkamannaflokksins, Joseph Muscat, sem er
fyrir löngu yfirlýstur Evrópusinni,
er gjarnan núið um nasir að hafa
verið andstæðingur aðildar á yngri
árum. Honum til ama er við hvert
tækifæri rifjuð upp hin eldri utanríkisstefna Verkamannaflokksins
og spurt: Hvar værum við í dag ef
þessi flokkur hefði fengið að ráða?

Aðildarferlið
Margt var til fyrirmyndar í
umsóknarferli Maltverja, sem var
umfangsmeira en yfirstandandi
umsóknarferli Íslendinga því Maltverjar voru vitaskuld ekki EESþjóð þegar þeir sóttu um aðild.
Mikið samráð var haft við hagsmunahópa og komið á sérstöku
nefndastarfi til að sem flestir
tækju þátt. Ein afleiðing þessa, ef
marka má skoðanakannanir, er sú
að meirihluta Maltverja finnst sem
afstaða hans eða „rödd“ skipti máli
og heyrist innan ESB, fleirum en
hjá ESB-þjóðum allajafna. Þá var
mikið rætt opinberlega og í fjölmiðlum um kosti og galla aðildar.
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ÁRÓÐURSMYND Í umsóknarferlinu sagði Verkamannaflokkurinn meðal annars að
fóstureyðingar yrðu lögleiddar við aðild að ESB, en sérstök bókun gegn fóstureyðingum var sett í aðildarsamninginn. Fóstureyðingar eru að öllu leyti eða hluta til
bannaðar í þremur ESB-ríkjum. Á Möltu, Írlandi og í Póllandi.
NORDICPHOTOS/AFP

HJÓNUM ER BANNAÐ AÐ SKILJA
Í lok maí verður haldin þjóðaratkvæðagreiðsla á Möltu, sú fyrsta síðan 2003,
þegar þjóðin ákvað að ganga í ESB. Nú skal kosið um hvort leyfa eigi hjónum að skilja. Malta er kaþólskt land og þar þarf fólk að fara í eitthvert annað
land til að sækja um og fá lögskilnað. Snúa svo til baka með stimplaða
pappíra, sem eru afhentir maltneskum yfirvöldum svo skilnaður megi ganga
í gegn. Nú á að breyta þessu þannig að eftir fjögurra ára skilnað að borði og
sæng megi fólk skilja að lögum, án þess að þurfa að fara úr landi.
„Ég vil búa í Evrópuríki, sem þýðir ekki bara að maður fljúgi til Brussel
eða fari í ESB-röðina á flugvöllum. Það þýðir að maður lifir samkvæmt
evrópskum gildum,“ segir Joseph Muscat, formaður stærsta stjórnarandstöðuflokksins, Verkamannaflokksins, í viðtali við AFP. Muscat styður
lögleiðingu skilnaðar, ólíkt Gonzi forsætisráðherra. Öll önnur ESB-ríki leyfa
skilnað.
Tæp níu prósent maltneskra þingmanna eru konur og hvergi í Evrópusambandinu eru jafn fáar konur hlutfallslega á vinnumarkaði. Það er hluti
af átaki Maltverja í 2020-áætlun ESB að breyta þessu. Á hinn bóginn hefur
maltneska stjórnin ekki viljað láta undan þrýstingi Evrópuþingisins um að
lengja fæðingarorlofið, sem er fjórtán vikur.

■ BRÚ MILLI ESB OG AFRÍKU

M

altnesk stjórnvöld hafa notað ESB-aðildina til að styrkja tengsl
sín og stöðu meðal nágrannanna í Norður-Afríku og látið til sín
taka í málefnum Miðjarðarhafs. Maltverjar hafa til dæmis fjárfest í
Líbíu og eiga þar nokkurra hagsmuna að gæta. Þegar öll önnur ríki
ESB vildu beita Líbíu refsiaðgerðum fyrr í mánuðinum beittu Maltverjar neitunarvaldi sínu og stöðvuðu þær um nokkurt skeið. Þeir
hafa lokað flugvöllum Möltu fyrir árásarflugi til Líbíu.
Fyrir ekki hálfu ári síðan hitti forsætisráðherra Möltu Gaddafí,
leiðtoga Líbíu, að máli í Trípólí til að ræða öryggismál. Helsta málið
á dagskrá var það sem kallað hefur verið fjárkúgun Gaddafís,
sem fór fram á fimm milljarða evra í árlegan styrk. Í staðinn
myndi hann gera sitt til að koma í veg fyrir að þegnar sínir yfirgæfu heimalandið til að bætast í stóran hóp ólöglegra innflytjenda Evrópu. Sumir leiðtogar Evrópu hafa litið á Gaddafí sem
bandamann í þessum málum og litið framhjá aðstæðum fólksins,
sem hefur oft mátt dúsa í hraklegum flóttamannabúðum. Samstarf ESB og leiðtoga Norður-Afríku hefur verið vægast sagt
umdeilt meðal mannúðarsamtaka og víðar.
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Aðrar pólitískar hindranir

Eyþjóð með einstaka tungu

M

M

agnús Árni Magnússon, stjórnmálafræðingur og
dósent við Bifröst, er að ljúka við doktorsritgerð,
meðal annars um ESB-aðild Möltu. Hann bendir á að
Maltverjum hafi aldrei staðið EES-aðild til boða, ólíkt
Íslendingum. Þá stýri aðrir hlutir afstöðu fólks til ESB
í löndunum tveimur: Hin mikla tvískipting á Möltu
geri að verkum að annar flokkurinn varð næstum
sjálfkrafa á móti því sem hinn lagði til, ESB-aðild.
Magnús Árni
„En hér tengist þetta þessum leiðandi atvinnuMagnússon
greinum. Sjávarútvegurinn er ráðandi í umræðunni,
ásamt skeleggri og etnískri þjóðernishyggju sem hefur fengið að
grassera hér síðustu hundrað ár. Þjóðernishyggjan var allt öðru
vísi á Möltu, þar sem fólk vildi tengjast öðrum löndum. Það greindi
bara á um hvaða landi ætti að tengjast,“ segir hann. Þar hafi mótrök
verið efnahagsleg, en hér fjalli þau um fullveldi og tilfinningar: „Og
það er erfitt að berjast við tilfinningar með rökum.”

altneska er eitt 23 opinberra tungumála ESB og fjölmargir
Maltverjar starfa við að þýða og tala maltnesku fyrir ESB,
sem eyðir 30 milljónum evra í þetta verkefni árlega.
Einn málvísindamaðurinn orðaði það svo að áður hefðu Maltverjar haft áhyggjur af því að maltneska liði undir lok. Nú snúist
áhyggjurnar um að sæmilega kjarnyrt og góð maltneska heyrist
ekki utan eyjanna, því sú maltneska sem heyrist á vettvangi ESB
sé meira og minna út úr munni lögfræðinga. ESB-maltneskan er þó
sögð batna með hverju árinu.
Maltneska er semitískt mál og þróaðist úr siculo-arabísku. Hún
er eina tunga sinnar tegundar sem er rituð með latnesku letri og
einnig sú eina sem nýtur þess að vera opinbert tungumál ESB.
Stór hluti orðaforðans er úr ítölsku og ensku en kunnátta í þessum
tungum kemur fólki ekki endilega langt í samræðum á maltnesku.
„Jekk joghgbok, tkellem iktar bil-mod,“ skal sagt, vilji maður biðja
Maltverja að tala hægar. Enska er einnig opinber tunga á Möltu.

Sameinaðir kraftar í nýju
útibúi Arion banka á Höfða

Samningurinn
Malta er talin hafa náð afar góðum
samningum. 76 sérlausnir eru í
samningnum um frest til aðlögunar eða klæðskerasaumaðar
lausnir: endanlegar undanþágur.
Maltverjar fengu til að mynda að
takmarka fasteignakaup útlendinga
og hindra fiskveiðar þeirra innan
25 mílna. Þá fengu þeir fjölda sérlausna í landbúnaði og sérstakan
ríkisstuðning við skipaþjónustu.
Stjórnvöld máttu og stöðva frjálsa
för erlendra verkamanna ef þurfa
þætti.
Árið 2002 vildu einungis 38%
Maltverja ganga í ESB, samkvæmt skoðanakönnun. Þrátt fyrir
það studdu um 53% þeirra aðild
Möltu að ESB í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 2003. En þar með
var sögunni ekki lokið því Verkamannaflokkurinn hélt óbreyttri
stefnu og hótaði að stöðva aðildarferlið, kæmist hann til valda. Það
mun hafa verið að beiðni ESB að
boðað var til þingkosninga fljótlega eftir aðildaratkvæðagreiðsluna, svo enginn vafi yrði um niðurstöðuna. Verkamannaflokkurinn
náði ekki meirihluta í þeim kosningum og aldrei eftir það, nema í
kosningum til Evrópuþingsins!
Eftir á að hyggja
Deilt er um áhrif þess að Malta fór
klofin í gegnum aðildarviðræður.
Sumir fræðimenn telja að Verkamannaflokkurinn hafi með afstöðu
sinni neytt þjóðina til að eyða orku
sinni í mál sem engu skiptu, þegar
hún hefði getað tryggt sér betri
samning. Þetta sjónarmið er ríkt
innan Verkamannaflokksins sjálfs.
Þar er harmað að flokkurinn hafi
enga raunverulega aðkomu eða
áhrif haft í ferlinu, utan neikvæðs
og ómarkviss þrýstings.
Aðrir benda á að sökum takmarkaðs fylgis aðildar hafi ríkisstjórnin þurft að leggja sig sérstaklega fram við að kynna ferlið
og áhrif og merkingu aðildarinnar
fyrir kjósendum. Þetta hafi aukið
pólitískan skilning og stuðning við
aðildina.
Enn aðrir benda á að þegar tveir
eigi í viðræðum, eins og Malta og
ESB, sé einungis samið um hið
semjanlega. Þegar samninganefnd
Möltu kom að samningaborðinu var
henni og fulltrúum ESB ljóst að
nefndin hafði afar skilyrt umboð og
gat ekki litið fram hjá sjónarmiði
stjórnarandstöðunnar. Ef hún ekki
næði góðum kjörum fyrir Möltu
væri betur heima setið, því samningurinn yrði kolfelldur: Sveigjanleikinn yrði allur að vera ESBmegin borðsins. Því hafi hin mikla
andstaða stuðlað að því að þjóðin
landaði góðum aðildarsamningi.

Við höfum opnað nýtt útibú á Bíldshöfða 20. Þar sameinast útibú
bankans í Árbæ, Grafarvogi og á Suðurlandsbraut á nýjum stað.
Í nýja útibúinu veita ráðgjafar okkar alhliða fjármálaþjónustu
og sérhæfða ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja.
Aðstaðan í Höfðaútibúi er öll hin besta og mikið lagt upp
úr því að gera heimsókn þína í útibúið sem ánægjulegasta.

Við erum hér fyrir þig og hlökkum til að taka á móti þér á nýjum stað.

ÍSLENSKA SIA.IS ARI 53117 03/11

Allt þetta gerir það að verkum að
Maltverjar, minnsta þjóð ESB,
segjast vera ánægðari með fyrirkomulag lýðræðis í ESB en flestar
þjóðir.
Ein helstu mótrök aðildarandstæðinga voru þau að sameiginleg löggjöf ESB myndi múlbinda
Maltverja og sýna viðkvæmu efnahagslífi lítillar eyju lítið sem ekkert tillit. Þetta myndi þýða „endalok atvinnu“ fyrir Maltverja, því
erlendir verkamenn tækju störfin
af innfæddum. Þjóðin stóð frammi
fyrir „endalokum vefnaðariðnaðar“
og „endalokum frelsis“. ESB-aðild
hefði í för með sér of margar reglur
og skyldur, íbúðarhúsnæði myndi
rjúka upp í verði, skattbyrði yrði
meiri og hefðbundnar fuglaveiðar bannaðar. Skipasmíðastöðvum
yrði lokað og hefðbundinn sjávarútvegur og landbúnaður liði undir
lok. Verkamannaflokkurinn lagði
aðild að ESB að jöfnu við að Malta
yrði aftur nýlenda.
Allt þetta, ásamt óvinsælum
umbótum innanlands sem gerðar
voru að kröfu ESB, stuðluðu að því
að stjórn Þjóðernissinna féll í miðju
aðildarferlinu, 1996. Umsóknin var
dregin til baka, sem fyrr segir,
en tveimur árum síðar náði Þjóðernisflokkurinn völdum aftur og
umsóknarferlið hélt áfram. Fyrir
utan efnahagsmál snerist umræðan um menningarlega stöðu Möltu
(hvaða heimshluta Maltverjar ættu
að tilheyra og hvað það þýddi að
vera Maltverji), þjóðaröryggismál
og hvernig mætti tryggja að hæfasta unga fólkið færi ekki úr landi.
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DJÚPAVOGUR VEÐJAR Á MENNINGUNA Segir Bryndís Reynisdóttir
menningar- og ferðamálastjóri, hér með Gauta Jóhannessyni sveitarstjóra.

VILHJÁLMUR HJÁLMARSSON Hinn 96 ára fyrrverandi ráðherra á bágt
með að skilja hvað eiginlega gerðist á Íslandi.

ÞÓRA JÓNA KEMP, HANSÍNA KEMP OG HALLGRÍMUR AXEL TULINIUS

MADAM SILK Stórkostlegt írskt sirkusleikhús sem sýndi á Egilsstöðum í

SKÚLI BJÖRN GUNNARSSON Forstöðumaður Skriðuklausturs vonast til

Sneru aftur til Eskifjarðar fyrir nokkrum árum og eru alsæl þar.

fyrrahaust.

þess að menningin fái að lifa þótt það harðni á dalnum.

Hinn fullkomni þríhyrningur
Hvert er eiginlega markmiðið með samstarfi jaðarsvæða í Noregi, á Íslandi og Írlandi um lista- og menningarmál? Svarið fékk
norski blaðamaðurinn Gard L. Michalsen þegar hann kom „heim“ þegar hann fór á Austurland í haust sem leið.

Þ

að var dimmt þetta
kvöld á Egilsstöðum í fyrrahaust og
myrkrið var jafnvel enn meira inni í
íþróttahúsi sem búið
var að breyta í leikhús af þessu
tilefni. Fidget Feet Aerial Dance
Company frá Írlandi var þar að
setja á svið sýningu sína Madam
Silk.
Ekkert er sagt í verkinu heldur er um að ræða blöndu af sirkus, leiklist og dansi og sýningarhópurinn beitir hljómfalli, tónlist
og fjölbreyttum tjáningarleiðum
til þess að gera sig skiljanlegan hvar sem er í heiminum. Og
hérna líka, fyrir fullu íþróttahúsi
með gestum af öllu tagi sem koma
til þess að sjá írskan leikdans, en
í miðjum hópnum situr norskur
blaða maður og ritstjóri minnsta
staðarblaðs heimalands síns, Sortlands Avisa. Öll eigum við það
sameigin legt að koma þar saman
til þess að kynnast frjóu og mikilvægu menningarsamstarfi þriggja
héraða, Austurlands, Vesturáls í
Noregi og Donegal á Írlandi. Ég
kem nánar að því síðar.
Hvaða erindi átti ég á staðinn?
Ég var kominn heim. Ég hafði
fengið styrk frá menningarnefnd
Vesturáls til þess að heimsækja
Ísland í fyrsta sinn á ævinni. Firðina, húsin og fiskinn en kannski
allra helst fólkið. Og ekki síst
smábæinn Eskifjörð sem minnir
svo mikið á heimabæ minn Sigerfjord að ég gæti vel hugsað mér að
flytja þangað.
Ég veit ekki hvar ég á að byrja
og hvað ég get gert við allar sögurnar sem ég hef sagt í Sortlands
Avisa en kem ekki fyrir hér. Til
dæmis um hann Sævar sem rekur
gistihús, ferðaþjónustu og matsölu
í norsku sjóhúsi á Eskifirði. Eða
um þá Sindra og Friðrik á Breiðdalsvík. Svo ekki sé nú minnst á
eftirminnilega heimsókn til Mjóafjarðar og Vilhjálms Hjálmarssonar, 96 ára fyrrverandi menntamálaráðherra.

Menningin er mikilvæg
Ég næ heldur ekki að fjalla um öll
mál en ég ætla að byrja á menningunni. Hún er mikilvæg og það
skilur fólk til dæmis á Djúpavogi
þar sem menningin hefur verpt
stórum eggum. „Fjölmargir koma
hingað til þess að skoða eggin sem
komu til sögunnar fyrir rúmu ári
og Sigurður Guðmundsson ber
ábyrgð á,“ segir Bryndís Reynis-

MENNINGARSAMSTARF VESTURÁLS, AUSTURLANDS OG DONEGAL
■ Hófst árið 2003 með samvinnu
menningarsamstarfsins í Vesturáli og
Menningarráðs Austurlands og hefur
leitt til gagnkvæmra heimsókna listafólks
og menningarfrumkvöðla, samstarfs og
verkefna.
■ Ungt listafólk hefur farið á milli
héraðanna. Í báðum löndum hafa
verið haldnar hátíðir með heimsóknum
djass- og rokksveita. Tónlistarfólk hefur
farið í hljómleikaferðir. Gagnkvæmar
heimsóknir kvikmyndagerðarfólks og
samsýningar myndlistarmanna.
■ Ferða- og vinnustyrkir fyrir listamenn og
menningarstarfsemina.
■ Fræðslu- og kynningarferðir fyrir hópa
sveitarstjórnarmanna og starfsfólks
á menningarsviði. Vel þekkt meðal
almennings í báðum héruðum.
dóttir, stjórnandi menningar- og
ferðamála.
En það er fleira í húfi. Djúpavogsbúar veðja á menningu og
ferðaþjónustu á grundvelli virkrar
þátttöku og upplifunar, á hið gamla
Hótel Framtíð (eitt margra norskra
húsa á Austurlandi) en ekki síst á
að fólk flytji aftur heim á æskuslóðir. „Stöðugt fleiri úr hópi unga
fólksins snúa aftur heim á Djúpavog. Fólkið hélt að heiman til náms
en vill nú koma heim á ný. Það er
hrifið af staðnum og vill koma einhverju til leiðar þar,“ segir Bryndís. Á Djúpavogi er ýmsu komið
til leiðar sem íbúarnir efast um
að hefði komist á laggirnar með
álverinu á Reyðarfirði í næsta
nágrenni.
„Nei, það hefði ekki hentað
okkur. Við horfum í kringum okkur
og könnum hvað þar er í boði og
það er svo miklu meira. Við eigum
ekki að reyna að vera annað en við
erum,“ segir Bryndís.
Alls staðar sem ég kem skilja
Íslendingar mest af því sem ég segi
á norsku. Með tímanum tekst mér
líka að skilja mikið af því sem þeir
segja. En fólkið býr yfir mörgum
norskum einkennum. Þeir Íslendingar sem ég hitti minna mig að
minnsta kosti miklu frekar á Norðmenn en Dani.
„Það er að segja, við líkjumst
ekki borgarbúunum heldur miklu
frekar þeim sem búa við strendur
Noregs. Við eigum margt sameiginlegt með þeim, bæði hvað skapferli
og framkomu varðar. En Danir?
Þeim er skítsama um Ísland,“ segir

Vesturáll

Austurland
ÍSLAND

„Ég set traust mitt á nýjar rannsóknir sem sýna að skapandi iðnaður er afar mikilvægur og færir
samfélaginu meiri peninga en
ætla mætti. Það er reyndar góð
fjárfesting að verja peningum
í listir og menningu. Og svo er
þetta fólki mikilvægt, það er eitthvað til að lifa fyrir og slaka á
með, auk þess sem það færir samfélaginu nýja og öðruvísi orku,”
segir Signý.

NOREGUR

Donegal
ÍRLAND

Hallgrímur Axel Tulinius, sem nú
er fluttur heim til Eskifjarðar eftir
margra ára veru í Danmörku.
Víkingar héldu til Íslands fyrir
þúsund árum. Og um þúsaldamótin
héldu Norðmenn á ný til Íslands.
Rótina að samstarfi Menningarráðs
Austurlands og menningarnefndar
Vesturáls er að finna í menningarráðstefnu í Norræna húsinu árið
2003. Írar komu til leiks árið 2007
og urðu þriðja hlið þessa menningarþríhyrnings.
Listafólk, rithöfundar, málarar, tónlistarmenn, leiðtogar úr
atvinnulífinu og stjórnmálamenn
hafa farið í heimsóknir, ýmist einir
eða í stærri hópum. Sumir hafa
fengið styrki og eru í opinberum
erindum en samstarfið hefur þróast þannig að margir fara að eigin
frumkvæði og standa að samstarfsverkefnum með fólki með sömu
hugmyndir og markmið. Á annað
hundrað Vesturálsbúa hefur heimsótt Austurland á undanförnum
árum og þeim heldur áfram að
fjölga.
Það er þó við vanda að etja. Fjármálakreppan lamaði Ísland en ég
veit reyndar ekki hvort ég þori að
skrifa mikið um hana hérna því
eins og öldungurinn Vilhjálmur
orðaði það: „Ég kýs helst að hugsa
ekkert um hana og skil reyndar
ekki hvernig þetta gat gerst.“

Niðurskurður vegna kreppu
Austfirðingar finna fyrir afleiðingunum. Fólk mótmælir niðurskurði
á heilbrigðissviðinu og svo virðist
sem fjarlægðin á milli Reykjavíkur

og Austurlands aukist stöðugt.
Afleiðinganna verður líka vart á
menningarsviðinu.
„Niðurskurðurinn hefur verið
tíu prósent á ári síðustu þrjá
árin,“ segir Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður hins einstaka
menningarseturs á Skriðuklaustri
skammt frá Egilsstöðum. Þar
stendur gamalt sveitasetur reist af
rithöfundinum Gunnari Gunnarssyni löngu áður en Íslendingar
fundu auðinn í sumarleyfisgestum,
fiski og fjármálastarfsemi.
Og þarna liggur kannski hundurinn grafinn. Að koma því í kring
sem ætti í raun ekki að vera hægt.
Það hafa nú samt bæði Norðmenn
og Íslendingar gert öldum saman
í hinum dreifðu byggðum. „Það er
mikill samdráttur í fjármagni frá
bæði atvinnulífinu og opinberum
aðilum svo erfitt er að finna fé til
verkefna, auk þess sem áætlanir
verða allar minni um sig. En þá er
bara að byrja að hugsa öðruvísi,
treysta á meira sjálfboðastarf og
vinna saman,“ segir Signý Ormarsdóttir, menningarfulltrúi Austurlands. „En við finnum líka fyrir
ýmsu jákvæðu. Íslendingar nota
nú meira af peningum innanlands
en ferðast minna til útlanda. Hér
kaupa þeir menningu, mat og upplifun,“ segir hún.
Listir og menning ganga þó
ekki hjálparlaust. Hvernig getum
við tryggt að Íslendingar hafi ráð
á frekara samstarfi? Verða Norðmenn að kosta þátttöku Íslendinga?
Er hætta á að alveg verði lokað
fyrir fjárúthlutanir?

Heimurinn eitt þorp
Og kannski er menningin jafnvel
enn mikilvægari á krepputímum?
Það áleit Skúli þegar ég hitti hann
á Skriðuklaustri.
„Sköpunin verður oft meiri
þegar að þrengir. Og svo er
heimur inn allur orðinn eitt
þorp. Í dag er maður staddur í
Brasilíu, á morgun á Íslandi. Og
þá verður það enn meira virði
að þekkja menningu sína og
sögu, að vita hvaðan maður er,“
segir Skúli. Það þýðir þó ekki
að hafna eigi samstarfi, kannski
þó við einhvern sem er aðeins
nær og tengdari manni en sá frá
Brasilíu?
„Samstarfið við Vesturálsbúa
færir okkur fjölmargt og hjálpar
okkur áleiðis í þróuninni á sviði
lista og menningar. Saga okkar
er um margt sameiginleg og þar
eru margir samnefnarar. Þetta
færir listafólki innblástur og er
íbúum landanna nokkurs virði,”
segir Signý.
Ég vona að mér hafi tekist að
útskýra fyrir einhverjum eitthvað um Noreg, Austurland og
síðast en ekki síst Írland sem nú
er komið til samstarfs. Það á að
nota peninga til að lifa, ekki bara
til að lifa af. Meðal annars með
samstarfi sem við væntum okkur
mikils af. Við fengum aðeins að
kynnast því í fyrrahaust þegar
Íslendingar, Írar og Norðmenn
tóku höndum saman í Vesturáli
með sýningunni The Edge of the
Pier en bryggjusporðurinn undirstrikar einmitt böndin sem binda
okkur saman: Hafið er stórt frá
einni strönd til annarrar en í raun
er afar stutt á milli okkar. Verkefnið heldur áfram með sýningum af sama tagi í Donegal og á
Austurlandi á þessu ári.
Og hvað mig varðar? Ég velti
því bara fyrir mér hvenær ég get
fundið fé og tíma til þess að heimsækja Ísland á ný.
Hvenær ég fæ næst að koma
heim.

Egg

markhonnun.is

og mjólk
& engifer

KRÆSINGAR
& KOSTAKJÖR
www.netto.is
Mjódd
Salavegur
Hverafold
Akureyri
Höfn
Grindavík
Reykjanesbær

KZ\\^g

ÍÞRÓT

FULLT 5,8.99
VER Ð :

KA
TATAS

1.595,-

,
5
9
9
.
6
SPARIÐ

2.000
KRÓNUR

;DHH;A6@:HHJE:G>DG
h¨c\
\
Amjhh¨c\[naaibZÂ,%
\ n
V[;DHH;A6@:Hd\(%
\
V[ha^`dc]ÂjÂjbedan"
e n
ZhiZg]daigZ[_jb#=^ÂcÅ_V
_
Å_
;DHH;A6@:HZ[c^Zgaiid\
\
b_`id\b^cc^g[aZhiVhiVÂ
_
\
{Yc#H¨c\^cZghVjbjÂ
\
)m+hb#[Zgc^c\VbZÂ
\
kZ\\_jb{b^aa^]a[Vd\Äk
\\_
\Ä
]Zahi[naa^c\^c_[cn[^gVaaV
n \ _
n
h¨c\^cV#H¨c\^ck^Â]ZaYjg
\
\
giij]^iVhi^\^k^Âcdi`jcd\
\
`ZbjgkZ\[ng^ghk^iV"
\ n
bncYjc#Ãda^gÄkdiid\
n
Ä
\
Äjgg`jck^Â+%8#=ZaYjg
Ä
a\jch^cc^ÄkdiiZ[i^gÄkdii
\
Ä
Ä
Hi¨gÂ/&)%m'%%hb#
KVcYVÂ!Äiid[^Â{`a¨Â^g
Ä
&%%Wbjaa#I^akVa^ch¨c\
[ng^gVhibV"d\d[c¨b^h"
n
\
h_`a^c\V#H¨c\jgiVh`V
[na\^g#

ALLT FYRIR
FYR
YRIR
IR FE
S TÓ R T T K .
DI 1 S
FIÐRIL

FULLT 5,7.99
VERÐ :

=^iVÄdahkZ[ced`Vch
Ã¨\^cYVbg`"&+$"'%8
A{\bVg`h]^i^"''8

399,-

5.995,-

SL É T T U

JÁ R N

1.695,25%

AFSLÁTTUR

H`gVji[^Âg^aY^

;adiih`gVji[^Âg^aY^bZÂ`aZbbj#;{hi
cd``gjb[VaaZ\jba^ijbd\'hi¨gÂjb
\
\
Higi/&,m&(hb#&hi`#eV``V
e
(..!"B^cc^/&%m.hb#(hi`#eV``
*.*!"

HÁRBL

SPARIÐ

500

Á SA R I

KRÓNUR

2.995,-

1 STK .

795,FULLT 5,3.49
VERÐ :

FULLT 5,1.99
R
E
V Ð:

1.495,-

7abedii^
e

Cd``g^ga^i^g
[{VcaZ\^g#=¨Â/
\
&+hb#

2.995,-

FJ69GD
WdgÂaVbe^
e
B_\[VaaZ\jg
_ \
\
Vbe^bZÂ]kijb
e
eahZgjÂjb
e
h`Zgb^#=¨Â/
'+hb#

={gWa{hVg^

CZiijgd\\Âjg]{gWa{hVg^bZÂ
\\
(]gVÂVhi^aa^c\jb#

30%

AFSLÁTTUR

FULLT 50,4 4 .9
Ð
R
VE :

19.950,

25%

AFSLÁTTUR

SK ART ÍN
SK R
GRIPA

1.995,-

56%
AFSLÁTTUR
FULLT 5,9.99
VERÐ :

6.995,-

H>BDC hkZ[ch[^
;g{W¨g!WgcchkZ[ch[^bZÂha^ihiZg`jEJ{`a¨Â^hZbVjÂkZaiZgVÂÄg[V#
Ä
Hi¨gÂ/A&-%m9-+m=,-hb#Hi¨gÂhkZ[chiÂj/A&-%m7&%.hb#

DH86Gh`g^[WdgÂhhiaa

H`g^[WdgÂhhiaabZÂ^ccWn\\Âg^\VhejbejhZb
n\\ \ e e
ign\\^ghi^\aVjhV]¨ÂVghi^aa^c\j#=¨\iVÂgj\\V#
\
A^ijg/HkVgijg#

B6GD88Dh`Vgi\g^eVh`gc
\ e

B_\[adiih`Vgi\g^eVh`gcbZÂbg\jb[adiijb
\ e
\
]a[jb#;adii\_[{\ÂjkZgÂ^

FULLT 50,5 4 .9
VER Ð :

'%%H
/&'%M
HI¡GÁ

B#

,
0
5
9
39.
ÁN FÓ

KERTI :
FR Á
VERÐ

6aai{kZ^hajWdgÂ^Â

SPARIÐ

99,-

:^\jbb^`^ÂgkVaV[[VaaZ\jh`gZni^c\VZ[c^[ng^g[Zgb^c\VgkZ^hajcV
\
\
n \
n
\
@Zgi^!dg\VcoVZ[c^!h`gVji[^Âg^aY^!WdgÂVg!\Zgk^Wabd#b#[a#;VaaZ\^g
! \
!
!
!\
a^i^g/A^bZ![_ajWa{ii!ijg`hd\WaZ^`i#@dbYjd\h`dÂVÂjgkVa^Â

TA

15.000
KRÓNUR

<g^cY^cZgghiZg`g^!d[cÄjgg`VÂg^
!
Ä
d\\Z\c]Z^aa^[jgj#Hi¨gÂ/&'%m
\
'%%hb#KZgÂ{c[iV#

ERMINGARN
ERMI
ER
I N GARNA
INGA
NAR!
AR!
R!
TILBOÐIN GILDA 26.03 - 27.03

Á ÐU R
KERTI 95,.2
FR Á : 1

995,-

FULLT 0,29.95
VERÐ :

SK A R T É
TR
A
IP
R
G

,0
5
9
.
4
2

1.495,-

SPARIÐ

5.000
KRÓNUR

ALLT AÐ

25%

A
AFSLÁTT
UR

H>C<:GI6A:CI(('&hVjbVka
G

;g{W¨gH>C<:GhVjbVkahZb\Zg^gaa]Zahijhedg^c!
\
e
!
o^``oV``!]cVeeV\id#[a#:gbZÂc{aVgÄg¨ÂVgV#

ig`^g`_j`Zgi^
_

;VaaZ\!]ki`^g`_j`Zgi^(hi¨gÂjb/=¨Â/'.hb#
\
{Âjg&#..*!" c &#).*!" '*hb#&#+.*!" c
&#'.*!"'%hb# &#'.*!"c ..*!"

VERÐ
FULLT : 4 .995,Á
R
F
ÁÐUR

3.995,-

SK ART ÍN
SK R
A
IP
R
G

2.995,-

SPARIÐ

7.000

FULLT 0,19.95
VERÐ :

KRÓNUR

U RSÆ N G T T
E
S
A
R
E
V

,
0
5
9
.
2
1

A:DC6h¨c\jgkZgVhZii
\
H`Vgi\g^eVh`gc
\ e

=j\\jaZ\ih`Vgi\g^eVh`gcbZÂ\Âjea{hh^#
\
\ e
\
Hi¨gÂ/&*!*m&*m')hb#

'#..*!"

20%

2.995,:[c^/&%%WbjaaVghVic#
&)%m'%%hb#$*%m,%hb#

?>Bh`g^[WdgÂhhiaa

<Âjgh`g^[WdgÂhhiaabZÂgbjbd\^ccWn\\Âg^
\
nn\\
\VhejbejhZbign\\^ghi^\aVjhV]¨ÂVghi^aa^c\j#

FULLT 0,: 19.95
Ð
R
E
V

,
0
5
9
.
4
1

SÆ N G M .
20 0 S
14 0 X

AFSLÁTTUR

;ADL:G[ZgÂVih`jg

;adiiVg[ZgÂVih`jgbZÂWabVbjchig^#(hi¨gÂ^g
[{VcaZ\Vg{[g{W¨gjkZgÂ^;{hiikZ^bjga^ijb!
\
hkVgiVgZÂV[_ajWa{Vg#
_
Hi¨gÂ/&-¹[jaaikZgÂ/
)#..*!"c/ (#..*!" Hi¨gÂ/''¹[jaaikZgÂ/
+#..*!" c/ *#*.*!" Hi¨gÂ/'+¹[jaaikZgÂ/
-#..*!" c/,#&.*!"

H Á R- E T T
NARS
M ÓT U

2.495,-

9.995,-

<dii]{gbijcVghZiii^aVÂ`gjaaVd\
haiiV]{g^Â#+hi^aa^c\Vg#

C7DG<
AJM
chh¨c\
\
[naaibZÂ
n
g^#7bjaa"
gj`Vcijg#
k^Â+%8#
.#..*!"
%#.*%!"

SPARIÐ

5.000
KRÓNUR

E6G>H`dbbÂV
;adii!]ki`dbbÂVbZÂ*h`[[jb#
Hi¨gÂ/7,,m=&&%!*m9*%hb#

lll#gjb[ViVaV\Zg^cc#^h

26. mars 2011 LAUGARDAGUR

28

LEIKKONA, BLAÐAMAÐUR OG BRENNÓSTJARNA Lilja Katrín Gunnarsdóttir sinnir mörgum hlutverkum á degi hverjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og að fara aftur í tímann
Lilja Katrín Gunnarsdóttir hefur aldrei verið jafn stressuð og þegar hún fór í prufur fyrir hlutverk aðalsöguhetjunnar í Makalaus. Ánægjan var því ótrúlega mikil þegar hún hreppti hlutverkið sem hefur vakið athygli á þessari ungu leikkonu sem vinnur
einnig sem blaðamaður en vonast til að verða leikkona í fullu starfi einn daginn. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Lilju.

L

ilja Katrín Gunnarsdóttir er stundvís.
Þegar blaðakona mætir
tímanlega á umsaminn stað er Lilja Katrín mætt og búin að
koma sér fyrir. Hún er í hádegishléi frá vinnunni sinni á Séð og
heyrt en Lilja Katrín hefur unnið
með hléum sem blaðamaður í sjö ár
og hóf reyndar þann feril á Fréttablaðinu 2004. „Ég ákvað að taka
mér frí frá námi eftir stúdentspróf
2002, vann og flakkaði um Spán.
Svo fór ég að vinna í afgreiðslunni
á Fréttablaðinu og sótti um blaðamannastarfið í kjölfarið,“ segir
Lilja Katrín. „Það er skemmtilegt
að vinna sem blaðamaður og fer
ágætlega með leiklistinni núna,“
segir Lilja Katrín sem leikur aðalhlutverkið í þáttunum Makalaus
sem eru sýndir á Skjá einum.

Skemmtileg tímavél
Þáttaröðin Makalaus var tekin upp
í ársbyrjun, vikur sem Lilja segir
hafa verið algjört ævintýri. „Þetta
er bara það skemmtilegasta sem
ég hef gert, ég held það hafi verið
smá leiðinlegt í vinnunni einn dag
af 34. Annars var alltaf frábært og
fólkið sem ég kynntist var hvert
öðru skemmtilegra. Það var dálítið
gaman að við vorum þarna nokkur
sem höfðum lært leiklist erlendis

og það tengdi okkur. Annars voru
þetta allt miklir snillingar, fólkið
sem sá um vinnslu þáttanna ekki
síst. Það er ótrúlegt að lesa handrit
og sjá svo að útkoman er miklu
flottari en maður hefði getað gert
sér í hugarlund.“ Lilja segist reyndar hafa þurft að stífla fréttanefið
þegar hún var við tökur á Makalaus. „Ég sat einhvern tíma og
hugsað með mér að hér væri efni í
ótal fréttir, en svo slökkti ég bara
á forvitna blaðamanninum og hélt
áfram að vinna vinnuna mína.“
Prufurnar fyrir hlutverk í þættina fóru fram fyrir jól og segir Lilja
aldrei hafa verið jafn stressaða
eins og þegar hún tók þátt í þeim. „Í
flestum prufum hef ég verið frekar
slök en ég gat varla sofið áður en
ég mætti í þessa, mig langaði svo í
hlutverkið,“ segir Lilja, sem hafði
lesið bók Tobbu Marinós sem þættirnir byggja á og langaði mikið til
að leika nöfnu sína Sigurðardóttur.
„Það var mjög gaman, líka vegna
þess að það var pínu eins og að fá
að heimsækja mig fyrir nokkrum árum aftur, lifa lífi einhleyprar konu sem langar í kærasta og
fer mikið út að skemmta sér með
vinkonunum. Þetta er kannski
aðeins ýkta útgáfan af þessum
heimi, en mjög skemmtileg eigi að
síður,“ segir Lilja, sem fannst það
erfiðasta við þáttagerðina vera

HEIT
TORTILLA

Sagan sem ekki átti að segja
„Stundum fór ég út áður en hún
vaknaði og kom heim þegar hún var
sofnuð, það var erfitt,“ segir Lilja
sem hefur skrifað heilt leikrit um
meðgönguna og móðurhlutverkið,
Mamma, ég? Einleik sem hún sýndi
nokkrum sinnum í haust en stefnir
á að fara með í leikför um landið á
næstunni. „Við erum að skipuleggja
þetta tæknimaðurinn og leikstjórinn,“ segir Lilja, sem skrifaði leikritið í fæðingarorlofinu.
„Dóttir mín hatar ekki að sofa, hún
svaf allar nætur og lagði sig á daginn þannig að ég hafði mikinn lausan tíma. Félagi minn Svanur Már
Snorrason skrifaði leikritið með
mér og við sendum hvort öðru textann. Kveikjan var sú að mig langaði til að lýsa meðgöngunni eins og
hún er, með öllum fylgikvillunum,
og fæðingunni sömuleiðis. Ég vissi
mjög lítið um þessi mál og langaði til að lýsa því að meðgangan er
fjarri því að vera dans á rósum þó
að hún sé auðvitað vel þess virði.
Þegar ég var búin að setja verkið saman þá fannst mér það mjög
skemmtilegt og segja sögu stelpu
sem var frekar kærulaus, ætlar
ekki að eignast börn og verður svo
ólétt á mjög kæruleysislegan hátt,

en eignast svo barn sem hún elskar
út af lífinu,“ segir Lilja Katrín og
getur ekki annað en hlegið að því að
sagan af því hvernig hún varð ólétt
sé orðin hluti af leikriti, saga sem
hún skammaðist sín mikið fyrir í
fyrstu.
Lilja Katrín varð nefnilega ólétt
eftir einnar nætur gaman í Kaupmannahöfn. „Ég sendi barnsföður
mínum, Hjalta Rúnari Sigurðssyni, línu á Facebook þegar ég
komst að því að ég var ólétt. Og
sagði honum um leið að ég ætlaði í
fóstureyðingu. Hann sagðist styðja
mig í minni ákvörðun. Ég panta svo
tíma í fóstureyðingu á föstudegi en
á miðvikudeginum vill svo til að
tvær leikkonur í Borgarleikhúsinu,
þar sem ég var í starfsnámi, byrja
að ræða við mig í um barneignir og
hvað óvænt ólétta geti verið mikil
blessun. Ég hafði aldrei talað við
þær áður og þetta var mjög furðuleg tilviljun. Þær vissu auðvitað
ekki að ég væri ólétt, ég var ekki að
auglýsa það enda fannst mér hálf
skammarlegt hvernig hún kom til.”
Samtalið hreyfði við Lilju Katrínu, sem tók þá ákvörðun á leiðinni
heim úr vinnunni að ganga með
barnið sem hún bar undir belti.
Þegar heim kom beið hennar einnig bréf frá barnsföður hennar þar
sem hann sagðist vilja flytja heim
og ala barnið upp með henni.

DANSKT NAMMI ER RÓMANTÍSKT
Uppáhaldsskemmtistaðurinn: Ölstofan alla leið!
einfaldlega betri kostur

Tortilla m/osti og skinku, osti og
salami eða osti, lauk og papriku.
(Borið fram með salati.) Verð 690,-

nú

fjarveran frá litlu eins árs dóttur
sinni Amelíu Björt.

345,-

Eftirlætismaturinn: Sushi. Ég gæti borðað það í öll mál ef ég væri milljónamæringur.
Þegar við vinkonurnar hittumst þá er skemmtilegast að … rifja upp gamla
tíma, spila og dansa eins og fávitar. Að öskra nafn landsþekktra manna
hefur líka vakið mikla lukku.
Uppáhaldssjónvarpsþættir: Frasier, Friends og Seinfeld. Og ekki má
gleyma hinum hámenningarlega America‘s Next Top Model sem veitir mér
ávallt nýja sýn á lífið. Lítt þekkti breski þátturinn Deal or No Deal er svo
möst eftir vinnu.
Besta líkamsræktin: Tvímælalaust brennó.
Eftirminnilegasta lífsreynslan: Að eignast dóttur mína. Það er kynngimagnað og ólýsanlegt að finna manneskju koma út úr líkamanum á manni
– og vera gjörsamlega fullkomin öll útötuð í slími og blóði.
Pínlegasta atvikið: Skrifa Facebook-skilaboð til þáverandi ókunnugs manns
og segja honum að ég væri ólétt.
Fallegasti karlmaðurinn: Hjalti Rúnar Sigurðsson – allir karlmenn eru eins
og Quasimodo við hliðina á honum.
Besta partílagið: Þessa stundina er það S&M með Rihönnu. Roxanne með
The Police klikkar hins vegar aldrei þegar vín er við hönd.
Mér finnst rómantískt þegar … kærastinn minn kaupir handa mér danskt
nammi á dönskum dögum í Hagkaup því hann veit að ég elska það. Ég er
mjög einföld, ég veit.

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8,
112 Reykjaví k, sími 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11-18:30
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

Draumaferðalagið: Mig dreymir um að komast til Ástralíu. Sá draumur
hefur verið lifandi síðan ég byrjaði að horfa á Nágranna þegar ég var sex
ára gömul. Einn daginn mun ég komast á Ramsey-stræti og heilsa upp á
Harold.

Leikaradraumurinn sem rættist
Það varð úr og um leið og kom
heim flutti Lilja Katrín inn til hans
og þau hafa verið saman síðan.
Óléttan varð síðan til þess að Lilja
Katrín fór sér hægt í að koma sér á
framfæri í leiklistinni, en hún segist hafa lítil tengsl við íslenskan
leikhús heim. „Ég var reyndar nokkra mánuði í starfsnámi í
Borgarleikhúsinu eftir að ég flutti
heim, var aðstoðarmaður leikstjóra
og það var bara mjög gaman. En
ég fékk ekkert að leika þar, ólíkt
skólasystkinum mínum sem fengu
að leika í sínu starfsnámi, það er
bara ekki hefð fyrir því hér,“ segir
Lilja Katrín sem lærði leiklist í
Árósum, í skóla sem hún fékk augastað á sextán ára framhaldsskólamær. „Ég sótti svo um á nokkrum
stöðum þegar ég hafði ákveðið að
láta leikaradrauminn rætast, fór
í inntökupróf í Árósum og komst
inn.“
Skólinn er rússneskur og aðferðir
leikhúsmeistarans Stanislavskis í
hávegum hafðar. „Hann var þarna
uppi um alla veggi, og við gerðum
ótal æfingar í hans anda, margar mjög leiðinlegar,“ segir Lilja
og hlær. „Svo unnum við mikið í
okkur sjálfum, eina önnina áttum
við til dæmis bara að leika persónulegar sögur úr eigin lífi. Það tók á,
ég held reyndar að ég hafi aldrei
grenjað jafn mikið og þennan
tíma,“ segir Lilja Katrín, sem segir
að hún hafi lært ótrúlega mikið á
Árósaárunum, og auðvitað eignast
fullt af vinum. „Borgin er frábær,
alltaf eitthvað að gerast en samt
nægilega lítil til þess að maður
læri fljótt á hana,“ segir Lilja, sem
þurfti reyndar undir lokin á Danmerkurdvölinni að flytja í vafasamt
hverfi fjarri alfaraleið til að endar
næðu saman. „Haustið 2008 var
eiginlega ekki hægt að vera lengur
námsmaður í Danmörku. Þegar ég
flutti út var danska krónan um 10
krónur en var orðin 30 krónur eftir
hrunið,“ segir Lilja Katrín, sem
unir sér vel á Íslandi í dag.
„Dæmigerður dagur hjá mér
núna er þannig að ég fer með dóttur
mína til dagmömmu, í ræktina og
svo í vinnuna. Kem heim síðdegis
og er yfirleitt sofnuð snemma, ég
er algjör A-manneskja,“ segir Lilja
Katrín, sem mætir líka reglulega á
brennóæfingar. „Vinkona mín dró
mig með á Klambratúnið síðasta
sumar til að spila og eftir það varð
ekki aftur snúið. Ég hef aldrei æft
hópíþrótt áður en er mjög dugleg
að mæta og varð meira að segja
Íslandsmeistari í síðustu keppni,
liðin voru reyndar bara fimm en
ég er ótrúlega ánægð með titilinn,“
segir Lilja Katrín að lokum.
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Jósep Gíslason hefur samið
tónlist fyrir hvítvoðunga.
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Er þitt barn

barn?

fjölskyldan

Lokatónleikar Nótunnar – uppskeruhátíðar tónlistarskólanna
fara fram í Langholtskirkju í dag.

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

mars 2011

zebra

Nótunni lýkur

OKKAR Framtíð er ný og
kærkomin trygging sem
snýst um „efin” í lífi barna
okkar og ungmenna og
fjárhag þeirra á fullorðinsárum. Allar upplýsingar
eru á vefsetrinu okkar.is
og þar er unnt að ganga
frá tryggingarkaupum með
einföldum hætti.
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NORDICPHOTOS/GETTY

Litlu atriðin sem skipta öllu máli
H
Þegar skoðaðar eru rannsóknir síðustu ára sem
gerðar hafa verið á fjölskyldulífi og því hvað gerir
það gott kemur margt forvitnilegt í ljós. Hamingjan
spyr hvorki um stétt né stöðu, peninga né völd.
Einföld lítil atriði geta aftur á móti haft mest
að segja. Má þar nefna góðan svefn, næringu,
hreyfingu og notalegar samverustundir.

amingjusamasta fólkið er, samkvæmt bandarískum
og evrópskum rannsóknum, það sem nýtur samvista
við aðra, fjölskyldu og vini. Til að samskiptin séu
hins vegar góð og gefandi þarf að huga að mörgum
atriðum sem öll skipta máli fyrir heildarmyndina. Þar ber
álit sérfræðinga að sama brunni. Góður svefn, reglulegar
máltíðir, reglubundin hreyfing og uppbyggjandi samverustundir leiða oftast af sér hamingjusamar fjölskyldur.

Tómstundir sem fólk gleymir sér í og jákvætt viðhorf stuðla að góðu og ekki síður löngu lífi samkvæmt
rannsóknum sem gerðar voru á nunnum. Nunnur sem
litu jákvæðum augum á tilveruna lifðu að meðaltali áratug lengur en þær sem neikvæðari voru. Þá hefur lífsgæðakapphlaupið mikið að segja og þá með öfugum

HOOVER RYKSUGUR - 20% AFSLÁTTUR Í MARS
Verðdæmi

2000 watta Hoover ryksuga
2ja lítra poki og gúmmíhjól
HEPA filter og 7,3m snúra
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2 fjölskyldan

Vera
Einarsdóttir
skrifar

Móðurbetrungur
g fékk tækifæri til að læra á píanó sem barn en
get ekki státað af nokkurri færni á því sviði.
Satt að segja leiddist mér hroðalega í píanónáminu og var þeim degi fegnust þegar ég fékk að
hætta. Ég hafði sjálf farið fram á að fá að æfa á
hljóðfæri og var gerð grein fyrir því þegar leiðinn
sagði til sín að ég skyldi klára árið og að uppgjöf
væri ekki í boði á miðri önn. Mér var kennt að ekki
skyldi gefast upp fyrr en í fulla hnefana. Það er góð
lexía sem hefur reynst mér vel í lífinu. Ég vil því
ekki meina að námið hafi verið til einskis.
Um leið og sonur minn hafði aldur til skráði ég
hann í tónlistarnám þrátt fyrir bitra eigin reynslu.
Okkur foreldrana langaði til að gefa honum tækifæri til að kynnast tónlistarnámi upp á eigin spýtur
og vita hvort áhuginn væri fyrir hendi. Það er
skemmst frá því að segja að honum líkar stórvel
og tekur stöðugum framförum. Föður hans, sem er
ekki sá tónvissasti, finnst getan undraverð og talar
jafnvel um snilli. Ég hugsa reyndar að hann sé eitthvað litaður af tengslum sínum við drenginn og svo
fer það væntanlega eftir því við hvað er miðað.
Burtséð frá hugsanlegum snilligáfum held ég
að uppbygging tónlistarnámsins hafi líka mikið að
segja. Ég var í hefðbundnum tónlistarskóla
og byggðist námið upp
á einkatímum, tónfræði, samspili, tónleikum og prófum.
Tónstigarnir voru spilaðir fram og aftur og á
efnisskránni var Mozart og gömul erlend þjóðlög.
Tónleikarnir voru í minningunni kvöl og pína enda
kornungir nemendur einir og titrandi uppi á sviði.
Sonurinn er í skólahljómsveit og æfir á trompet.
Kennarinn kemur í skólann og kennir á milli tíma
svo ekki er um að ræða skutl og viðveru eftir langa
skóladaga. Einu sinni í viku eru æfingar með stórri
skólahljómsveit og þar eru spiluð alls kyns popp- og
dægurlög í léttum útgáfum. Tónleikarnir eru hreinasta skemmtun fyrir nemendur og gesti og skiptir
litlu þótt börnin ruglist hér og þar. Það tekur hvort
eð er enginn eftir því þegar allt kemur saman.
Þegar frá líður gefst honum kostur á að læra tónfræði og taka próf. Það er þó engin skylda. Ég vona
þó að þessi ánægjulega byrjun verði til þess að ýta
frekar undir áhugann. Þá getur hann kannski farið
að spila tónstiga og Mozart og haft gaman af. Mér
sýnist í það minnsta að þarna sé verið að byrja á
réttum enda. Þarna er verið að kveikja áhuga og
gefa nemendum kost á því að upplifa þá töfra sem
verða þegar ólík hljóðfæri stilla saman strengi.
Það er þeim vonandi hvati til að halda áfram og ég
ímynda mér að þau sjái meiri tilgang í að streða yfir
nótunum, en það er auðvitað forsenda þess að þau
nái almennilegum tökum á hljóðfærinu og eigi sér
jafnvel framtíð á tónlistarsviðinu.

É

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Getty Pennar: Vera Einarsdóttir,
Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Júlía Margrét Alexandersdóttir
Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Benedikt Jónsson
benediktj@365.is

Þórhildur Hólmgeirsdóttir frá Tónlistarskóla Stykkishólms lék
Aamu (Morguninn) eftir Erkki Melartin á svæðisbundnum tónleikum Nótunnar sem fram fóru 12. mars í Stykkishólmskirkju.

Ísak Levi Þrastarson frá Tónlistarskólanum á Hólmavík lék Vals op. 121 nr. 1 eftir
Fernando Carulli á svæðisbundnum tónleikum Nótunnar sem fram fóru 12. mars í
Stykkishólmskirkju.

Hvatning fyrir tónlistarnemendur og -kennara á landinu
Lokatónleikar Nótunnar fara fram
í dag en þar fá tónlistarskólanemendur af öllu landinu að láta ljós
sitt skína. Níu framúrskarandi atriði
hljóta viðurkenningu.
Lokatónleikar Nótunnar – uppskeruhátíðar tónlistarskóla fara fram í Langholtskirkju í dag. Hátíðin, sem nú er
haldin í annað skipti, er hugsuð sem ný
vídd í starfsemi tónlistarskóla á öllu
landinu og henni er ætlað að hvetja
bæði kennara og nemendur til frekari
dáða. Eins er henni ætlað að auka sýnileika og styrkja tengsl tónlistarskóla
við umhverfi sitt. „Hátíðin er þrískipt
og skipulögð þannig að allir tónlistarnemendur á landinu á öllum aldri geti
tekið þátt. Efnisskráin endurspeglar
svo ólík viðfangsefni á öllum stigum
tónlistarnámsins,“ segir Sigrún Grendal, formaður yfirstjórnar Nótunnar,
og heldur áfram:
„Fyrsti hlutinn fer fram innan skólanna og er ýmist hægt að vera með forval, tilnefningar eða keppnir. Annar
hlutinn felst í sameiginlegum tónleikum tónlistarskóla á þremur svæðum á

Sigrún Grendal lofar fjölbreyttri dagskrá.

landinu þar sem valin atriði koma fram.
Sérstakar valnefndir velja síðan tiltekinn
fjölda atriða sem aftur fá þátttökurétt á
lokatónleikunum og í ár eru atriðin 25.“
Lokatónleikarnir fara fram í tveimur
lotum. Nemendur sem eru á fyrri stigum

námsins hefja leik klukkan 11,30 en á
tónleikum kl. 13.00 taka við nemendur
sem eru lengra komnir í náminu. „Deginum lýkur með lokathöfn klukkan 15.00
með því að valnefnd skipuð valinkunnum tónlistarmönnum velur níu framúrskarandi atriði þar sem horft er til allra
þátttökuflokka, byrjenda og lengra kominna, einleiksatriða, samleiks, frumsaminna verka og frumleika svo dæmi séu
nefnd,“ segir Sigrún. Sigurvegararnir fá
afhentan verðlaunagripinn Nótuna eftir
listakonuna Svövu Björgu Einarsdóttur.
Sigrún lofar fjölbreyttri dagskrá
sem spannar mjög vítt svið. „Við erum
með klassísk tónverk, skólahljómsveitir, tangósveitir, big-bönd, marimbasveitir, Perúband, poppsveitir og ýmislegt fleira. Hún segir Nótuna þegar hafa
sannað gildi sitt. „Ég er ekki í nokkrum
vafa um að þetta fyrirkomulag uppskeruhátíðar virkar hvetjandi og að það
sé góð viðbót í skólastarfinu fyrir bæði
nemendur og kennara að geta sett stefnuna á þessa skemmtilegu uppskeruhátíð
ár hvert. Hún segir lítið um sams konar
hátíðir hérlendis og að engin sé jafn fjölbreytt og Nótan. Þess má geta að Ríkissjónvarpið hyggst taka atriðin níu upp og
verða þau sýnd á RÚV innan tíðar. - ve

Nemur og nýtur
„Þetta er bara rosalega
skemmtilegt hljóðfæri og
býður líka upp á svo marga
möguleika.“ Þannig lýsir
Kristín Jóhanna Aðalsteinsdóttir, sautján ára, upplifun
sinni af píanónámi við
Tónlistarskólann í Hafnarfirði. Þar hefur hún lagt stund
á nám frá átta ára aldri og
útskrifast í vor. Framhaldsnám er á döfinni. „Ég er búin
að sækja um inngöngu í
Tónlistarskólann í Reykjavík,
en þar starfar kennarinn
minn líka,“ útskýrir hún og
segist ætla að reyna að njóta
sín sem best.

Ánægjulegt Kristín segir námið fjölbreytt og skemmtilegt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HETTHI HVÍTT HÁGLANS

HETTHI HNOTA

Vegghengdur skenkur
Breidd: 180cm

Skenkur
Breidd: 180cm
Verð:

Verð:

149.900,-

Stækkanlegt borð
Stærð: 200(288)X110
Verð:

169.000,- 159.900,- 179.900,-

Stækkanlegt borð 180(268)X100
Verð:

Stækkanlegt borð
Stærð: 160(248)X100
Verð:

159.900,-

COMO
PIANO borð
Stærðir: 138X138
og 220X100
Verð:

119.000,-

COMO
ERIC TV skenkur
Breidd: 210cm
Verð:

129.900,-

NÝ SENDING AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

LUCAS leðurhornsófi

ROMEO leðurtungusófi

Stærð: 285X223

Stærð: 320X165

Verð:

339.000,-

328.000,-

KUND tungusófi

PINK DREAM tungusófi

m/stillanlegum höfuðpúðum
Stærð: 303X168

Stærð: 292X160
TILBOÐSVERÐ:

Verð:

194.650,-

TILBOÐSVERÐ:

233.100,-

NEW ENGLAND
tungusófi
OLIVER stóll

PRIMA stóll

VEGAS leðurstóll

m/færanlegri tungu
Stærð: 252X165

VERÐ: 18.900,-

VERÐ: 13.800,-

VERÐ: 16.900,-

TILBOÐSVERÐ:

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

169.200,Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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formerkjum; þeir sem taka ríkari
þátt í því eru ólíklegri til að vera
hamingjusamir. Er þá miðað við að
fólk sé yfir fátæktarmörkum en sé
það það skiptir ekki máli þótt það
efnist umfram það; það verður
ekki hamingjusamara.

Svefn
Góður nætursvefn er eitt af því
mikilvægara til að manneskjunni líði vel. Sé hann af skornum skammti getur það orsakað önuglyndi, bæði foreldra og
barna og er oftar en ekki rótin að
árekstrum og slæmum samskiptum. Nætursvefninn skiptir máli
fyrir alla heimilismeðlimi en sé
hann mikilvægari fyrir einhvern
aldur umfram annan eru það unglingarnir á heimilinu sem þurfa
sérstaklega á honum að halda. Á
þeim árum eiga sér stað miklar
hormónabreytingar í líkamanum
og mikill hluti þeirra hormóna er
framleiddur á nóttunni.
Minni hættur eru auk þess á
slysum á heimilinu þegar allir eru
úthvíldir, en eins og hægt er að
ímynda sér og breskar rannsóknir gefa jafnframt til kynna, er fólk
klunnalegra í hreyfingum þegar
það er óútsofið og því meiri hætta
á að fólk missi hluti og brjóti, detti
í stigum og reki sig í eitthvað.
Ef fólk nær ekki góðum nætursvefni vegna óviðráðanlegra
ástæðna er stuttur lúr yfir daginn betra en ekkert en þýsk rannsókn hefur staðfest að hann frískar upp á heilann. Í rannsókninni
kom jafnframt fram að þar getur
munað um einungis sex mínútna
lúr.

Hreyfing
Vitundarvakning um góð áhrif
reglubundinnar hreyfingar á
líkamlega og andlega heilsu hefur
orðið um allan heim og hér á landi
ekki síst fyrir tilstilli Lýðheilsustöðvar. Rannsóknir síðustu ára
hafa þá sérstaklega rennt stoðum
undir áhrif hreyfingar á andlega
líðan þar sem regluleg hreyfing
er jafnvel talin geta komið að ein-

Reglubundin hreyfing hefur mikil áhrif Rannsóknir síðustu ára ber að sama br
líðan.

hverju leyti í stað lyfja við þunglyndi og fleiri geðsjúkdómum.
Ráðlagt er að börn hreyfi sig
minnst 60 mínútur á dag en rannsóknir benda til að aðeins þriðjungur íslenskra nema í 6., 8. og 10.
bekk nær markmiðinu.
Til að sameina fjölskylduna í
hreyfingu sem börnunum þykir
jafnframt skemmtileg er ekki úr
vegi að fara í hópleiki og kynna
fyrir börnunum gömlu góðu barnaleikina sem foreldrarnir þekkja
allavega, stórfiskaleik, skotbolta,
eina krónu og fleiri. Vísindamenn
við Glamorgan-háskólann í Wales
styðja þessa tillögu en samkvæmt
niðurstöðum rannsóknar sem
þeir gerðu getur hreyfing í hópleikjum barna getur jafn jákvæð
áhrif á heilsu fullorðinna og skokk,
líkamsrækt og hjólreiðar.
Hérlendis eru margir fjölskylduvænir staðir sem veita útrás fyrir
hreyfiþörfina. Sundlaugarnar
standa alltaf fyrir sínu þar sem
foreldrar ættu ekki að láta sitt
eftir liggja og fara í rennibrautina,
kafa og fara í kappsund.
Fullt af fallegum gönguleiðum
er að finna á höfuðborgarsvæðinu
og ef ungviðið á heimilinu er lítið
fyrir hreyfingu en þeim mun meiri
dundarar má færa göngutúrinn í
umbúðir skemmtiferðar þar sem
leitað er að könglum, jurtum,
sveppum eða steinum í Heiðmörk,
Öskjuhlíð og á Ægisíðu eða Gróttu
svo eitthvað sé nefnt. Muna bara
að taka körfu eða poka með til að
safnararnir geti sankað að sér
hlutum.

Samvera
Dönsk rannsókn hefur sýnt að lífsgæði barna sem eiga góðar samverustundir með foreldrum sínum
séu betri en þeirra sem eiga foreldra sem eru önnum kafnir og
hafa lítinn tíma fyrir fjölskyldusamverustundir. Dönsk börn töldu
mikilvægast fyrir gott líf að eiga
glaða og góða foreldra, að geta
haft áhrif á hvernig dagarnir væru
skipulagðir og að finna að einhverjum þætti vænt um þau.

Fjölskylduvænir möguleikar Íslenskar sundla
lendis.

Þetta rennir stoðum undir þær
rannsóknir sem sýnt hafa að fólk
sem er fjárhagslega vel statt og
veitir börnum sínum allan efnislegan munað er ekki líklegra til að
vera hamingjusamara en þeir sem
búa við þrengri kost. Góðar samverustundir þurfa ekki að snúast
um að fara og gera. Þær bestu eru
oft heima við þar sem hægt er að
baka saman, lesa, föndra og jafnvel taka til. Því jafnari sem skipting húsverka er milli kynjanna,
því meiri er ánægja með fjölskyldulífið samkvæmt niðurstöðum vísindamanna.
Ekki má gleyma að mikilvægt
er að kynslóðir kynnist og eyði
tíma saman. Eigi börn þess kost
að umgangast ömmur og afa og

HESTADAGAR
Í REYKJAVÍK 2011
26. MARS - 2. APRÍL

Hneggjandi
skemmtilegt
gaman!
● FIMMTUDAGUR 31. MARS
Landbúnaðarháskólinn á Hólum
verður með kynningu í Reiðhöll
Harðar í Mosfellsbæ kl. 17. Aðgangur ókeypis.
● FIMMTUDAGSKVÖLD Sölusýning í reiðhöll Harðar, hestar til
sölu, þjóðleg stemning og margt
skemmtilegt að sjá. Hefst kl. 20. Aðgangur ókeypis.

● LAUGARDAGUR 26. MARS
Reiðskólinn Íslenski hesturinn sér um
hestateymingar á Ingólfstorgi milli
klukkan 14 og 15. Þá verður Orrasýning í Ölfushöllinni.

● FÖSTUDAGUR 1. APRÍL
Hestahátíð í Hafnarfirði. Hestar verða
til sýnis á Þórsplani, söngur, gleði og
gaman. Hópreið að Fjarðarkaupum
þar sem verður lítil hestasýning milli
kl. 16 og 18.

● SUNNUDAGUR 27. MARS
KvennaLífstölt verður hjá hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ og
allur ágóði af mótinu rennur til Lífs.

● FÖSTUDAGSKVÖLD Stórsýning í Reiðhöllinni í Víðidal. Að
sýningunni koma þau sex hestamannafélög á höfuðborgarsvæðinu
sem hafa lagt mikla vinnu í dagskrá
Hestadaga í Reykjavík. Sýningin hefst
kl. 20. Verð kr. 1.000 og frítt fyrir 13
ára og yngri.

● MÁNUDAGUR 28. MARS
Kynbótaferð á Suðurland, heimsótt
verða tvö ræktunarbú. Farið verður
frá BSÍ kl. 10. Verð 5.000 krónur.
● ÞRIÐJUDAGUR 29. MARS
Kynbótaferð á Vesturland, heimsóttur verður Landbúnaðarháskólinn á
Hvanneyri og Miðfossum. Kennslusýning í samvinnu við Hvanneyrarskóla, kynbótadómarar með fræðsluerindi og útskýringar á helstu atriðum kynbótadóma og ræktunar.

Hestadagar voru kynntir í Húsdýragarðinum á dögunum. Þar brugðu þau sér á bak þau Haraldur Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga, Hólmfríður Ólafsdóttir hjá LH og Einar Karlsson frá Höfuðborgarstofu.
MYND/VILHELM

Hesturinn er hluti af
íslenskri menningu
Ræktunarbú á Vesturlandi sýna brot af því
besta. Farið verður frá BSÍ kl. 9.30.
Verð 5.500 krónur.

● MIÐVIKUDAGUR 30.
MARS Félag tamningamanna verður með sýnikennslu í Reiðhöll Gusts,
Glaðheimum. Hefst kl. 20. Verð
1.500 kr.

Hestadagar í Reykjavík verða
haldnir vikuna 28. mars til 3.
apríl. Haraldur Þórarinsson,
formaður Landssambands
hestamannafélaga, segir
mikilvægt að íslenski hesturinn
verði sýnilegri í borginni.
„Íslenski hesturinn er stór partur af íslenskri menningu enda
er ekki ýkja langt síðan hann var
hér á götum borgarinnar,“ segir
Haraldur Þórarinsson, formaður Landssambands hestamanna.
„Sem dæmi má taka að milli 20
til 30 þúsund Íslendingar tengjast
hestinum að einhverju leyti,“ segir
hann og telur að íslenskt samfélag
liti öðruvísi út í dag ef hestsins
hefði ekki notið við. „Landnámsmennirnir fluttu hestinn til landsins og hann nýttist þjóðinni frá
vöggu til grafar. Hann bar ljós-

mæður til barnshafandi kvenna
og flutti kistur manna til grafar,“
segir Haraldur. Hann bætir við
að Alþingi Íslendinga hefði líklega aldrei orðið að veruleika ef
þingmenn hefðu ekki getað riðið
á þingstað.
„Hesturinn var í margar aldir
aðalflutningsmáti fólks hvort sem
var í bæ eða sveit. Hann flutti fisk
og dró mjólkurvagna og við hvert
hús í Reykjavík var hesthús, fjós
og fjárhús. Síðan hafa bæði kindin og kýrin vikið úr þéttbýlinu
en hesturinn er enn alls staðar
ríkjandi í hesthúsabyggðum við
þéttbýlið,“ upplýsir Haraldur.
Hann vill meina að þegar bíllinn
og traktorinn gerðu hestinn óþarfan í sveitinni hafi bæjar- og borgarbúar tekið hann upp á sína arma
sem frístundaiðkun og því tengist
hesturinn jafnvel meir þéttbýli
en sveit í dag. „Því mætti íslenski
hesturinn vera enn sýnilegri í

Reykjavík og er hátíðin Hestadagar hluti af átaki til að vekja athygli almennings á honum,“ lýsir
Haraldur.
Hugmyndin að Hestadögum
vaknaði í nefnd sem landbúnaðarráðherra skipaði fyrir allnokkru.
Sú hugmynd var síðar tekin upp í
borgarráði sem samþykkti að efna
til þeirra í borginni. „Við gripum
þessa hugmynd á lofti og fórum í
samstarf við nokkra góða aðila til
að reyna að vekja athygli á hestinum, ekki aðeins í borginni heldur einnig erlendis,“ segir Haraldur en LH hefur gert þriggja ára
samning við Icelandair sem mun
nýta krafta sína til að koma viðburðinum á framfæri. „Strax á
næsta ári reiknum við með að erlendir gestir muni í töluverðum
mæli mæta á Hestadaga í höfuðborginni,“ segir Haraldur og vonast til að Hestadagar verði haldnir
árlega um nákomna framtíð.

● LAUGARDAGUR 2. APRÍL
Skrúðganga fer frá
BSÍ í kringum hádegi og riðið verður
upp Laugaveginn og
endar gangan í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Þar verður
fjölskylduhátíðin
„Gobbedí Gobb”
frá kl. 13 til 16.
Margt skemmtilegt verður þar
fyrir alla fjölskylduna, hestateymingar, markaðsþorp, sögusýning og margt, margt fleira. Aðgangur er ókeypis.
● LAUGARDAGSKVÖLD Þeir
allra sterkustu kallast ístöltskeppni í Skautahöllinni í Laugardalnum. Þar mæta
til leiks allra
bestu hestar og knapar landsins.
Keppnin hefst
kl. 20, verð
3.000 krónur.

VEFSÍÐA
Allar upplýsingar um Hestadaga
er að finna á vefsíðunni www.
hestadagar.is. Þar má finna nánari
dagskrá auk þess sem kaupa má
miða í ferðir og á sýningar. Einnig má leita upplýsinga í síma 5144030.
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● ÁRLEGUR VIÐBURÐUR HÉÐAN Í FRÁ „Reykjavíkurborg
styrkir verkefnið Hestadagar í Reykjavík til næstu þriggja ára ásamt Icelandair,“ segir Einar Karlsson, verkefnisstjóri ferðamála hjá Höfuðborgarstofu. „Og við greiðum götu
þessa viðburðar á allan hátt eins vel og við getum.“
Einar segir að meiningin sé að Hestadagar verði
árlegur viðburður héðan í frá en Landssamband
hestamannafélaga sér um framkvæmdina og alla
skipulagningu.
Fer ekki mannlíf í miðbænum á annan endann ef
Einar Karlsson,
allt
fyllist af hestum? „Það held ég nú ekki þar sem
verkefnisstjóri
viðburðirnir fara flestir fram á svæðum þeirra sex
markaðsmála hjá
Höfuðborgarstofu. hestamannafélaga sem taka þátt. En Hestadagarnir
munu áreiðanlega setja sterkan svip á bæjarlífið,“
segir Einar. „Miðbærinn er reyndar þegar farinn að litast af Hestadögunum því um síðustu helgi voru Íshestar með hestateymingu á Ingólfstorgi og í dag kemur Íslenski hesturinn með hesta á torgið milli kl. 14
og 15 og býður borgarbörnum á öllum aldri að stíga á bak, ókeypis að
sjálfsögðu.“
● HESTADAGAR VEKJA ATHYGLI ERLENDIS „Inspired By
Iceland kemur að Hestadögum í Reykjavík ásamt samstarfsaðilum þess
verkefnis,“ segir Sunna Þórðardóttir, verkefnisstjóri
hjá Íslandsstofu, spurð um aðkomu Íslandsstofu að
Hestadögum. „Við sjáum um að kynna verkefnið erlendis meðal annars með því að draga að blaðamenn til að fjalla um viðburðinn og með því að fjalla
um Hestadagana og ýmislegt tengt íslenska hestinum og hestamennsku almennt á samfélagsmiðlum,
til að mynda Facebook.“
Sunna Þórðardótt- Sunna segir Hestadagana vekja töluverða athygli erir verkefnisstjóri
lendis og að hingað muni koma blaðamenn víða
hjá Íslandsstofu.
að til þess að fylgjast með þeim. „Okkar verkefni er
að ná í og hafa umsjón með þeim erlendu blaðamönnum sem hingað
koma og sjá um að þeir hafi greiðan aðgang að viðburðinum, auk þess
að kynna fyrir þeim hvað Ísland og Reykjavíkurborg hafa upp á að bjóða
sem áfangastaðir fyrir ferðamenn,“ segir Sunna. „Það koma blaðamenn
frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Norðurlöndunum og Þýskalandi og það er
okkur kappsmál að Hestadagarnir fái jákvæða umfjöllun sem víðast.“

„Fremst ríður kona í söðli, íklædd skautbúningi, aftar verður póstlest. Þetta verður tilkomumikið.“ Þannig lýsir Oddrún hópreiðinni upp Laugaveg.
MYND/GVA

Skrautreið tvö hundruð
hesta upp Laugaveginn
Mikið verður um að vera
alla Hestadagana en þeir ná
hámarki á laugardaginn, 2.
apríl. Þá verður skrúðreið
upp Laugaveginn og
fjölskylduskemmtun í
Laugardalnum.
„Hestadagar hafa ekki verið
haldnir áður í miðborginni með
þessum hætti, þó að auðvitað hafi
verið haldnar sýningar víða. Þeir
verða skemmtilegir, ekki bara
fyrir keppnisfólk heldur alla velunnara íslenska hestsins. Til
dæmis fær fjölskyldufólk heilmikið við að vera,“ segir Oddrún
Ýr Sigurðardóttir skrifstofustjóri
hjá Landssambandi hestamannafélaga. Eitt af hennar hlutverkum hefur verið að vinna að undirbúningi hátíðarinnar, ásamt sam-

Eina hestaleigan í Reykjavík
Hestaleiga – Reiðskóli - Hestaferðir
www.islenskihesturinn.is
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starfsaðilum sem að henni standa.
Dagskrá Hestadaganna er fjölbreytt og ætti að höfða til flestra
að sögn Oddrúnar. „Helgin núna
byrjar með Orrasýningu í dag og
Lífstöltinu, kvennatölti Harðar í
Mosfellsbæ, til styrktar Kvennadeild Landspítalans, á morgun,“
byrjar hún upptalningu. Hún nefnir líka ferðir austur fyrir fjall og
á Hvanneyri, fagsýningu Félags
tamningamanna og sölusýningu í
reiðhöll Harðar í Mosfellsbæ, fjör
í Hafnarfirði á föstudag á bílaplani
Fjarðarkaupa og þá um kvöldið
stórsýningu sem er stíluð inn á
fjölskyldufólk í Reiðhöllinni í Víðidal. Þar kostar 1.000 krónur inn og
er frítt fyrir 13 ára og yngri.
„Laugardagurinn er svo heil
hátíð,“ segir Oddrún og bendir
á að alger nýlunda sé að farin sé
hópreið upp Laugaveginn á hestum. „Þar verða um tvö hundruð

hross. Fremst ríður kona í söðli,
íklædd skautbúningi, aftar verður póstlest og hestamannafélögin
munu bera sína félagsfána. Þetta
verður tilkomumikið.“ En hvernig
býst hún við að hestarnir kunni við
sig á helstu verslunargötu borgarinnar? „Hestar eru hópdýr og hafa
stuðning hver af öðrum í svona
reið. Auðvitað verður þetta skrítið fyrir þá, en þessir hestar eru nú
ýmsu vanir.“
Hópreiðin endar í Fjölskylduog húsdýragarðinum og þar verður fjörug dagskrá frá klukkan
13.30 til 16. Frítt er inn í garðinn.
Laugardagurinn endar á glæsilegri sýningu á ísnum í Skautahöllinni í Laugardal. „Þarna eru
bara glæsilegustu hestarnir okkar
og umgjörðin er flott,“ lofar Oddrún. „Rjóminn af íslenskri hestamennsku. Allir skulu mæta.“ - gun

Ekki ósvipað Airwaves-hátíð
„Við vonum að hestadagarnir geti orðið að hefð og
hugsum okkur þá ekki ósvipaða Airwaves-hátíðinni sem tók nokkur ár að festa í sessi,“ segir Hildur
Ómarsdóttir, forstöðumaður sölu- og markaðssviðs
Icelandair hótela. Sú hótelkeðja, ásamt Icelandair
og Iceland Travel, er í samstarfi við LH og borgina
um hestahátíðina sem fram undan er.
„Til að efla ferðaþjónustu á Íslandi yfir vetrartímann er mikilvægt að auka úrval viðburða
sem höfða til ólíkra markhópa,“ segir Hildur. Hún
kveðst vita að íslenski hesturinn sé þekktur víða erlendis og telur hestahátíð eins og þessa kjörna til að
laða áhugamenn um hestamennsku hingað til lands.
„Við sem störfum hjá fyrirtækjum í eigu Icelandair Group fögnum þessu framtaki hestamanna
og nýtum að sjálfsögðu viðburðinn í markaðssetningu okkar á landinu og þeirri þjónustu sem við
bjóðum upp á,“ segir Hildur. „Það tekur vissulega
einhvern tíma en þátttaka í hátíðinni nú lofar góðu.“
Bæði Hilton Reykjavík Nordica og Icelandair

„Mikilvægt er að auka afþreyingu og úrval viðburða sem
höfða til ólíkra markhópa,“ segir Hildur.
MYND/GVA

Hótel Loftleiðir eru fullbókuð dagana sem hátíðin
stendur. Hildur segir hátíðina kynnta hótelgestum
með margvíslegum hætti.

Útgefandi: Landsamband hestamannafélaga | Heimilisfang: Íþróttamiðstöðin í Laugardal | Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Oddrún Ýr Sigurðardóttir | Vefsíða: www.hestadagar.is | Sími: 514 4030

Hugvísindaþing hófst í Háskóla Íslands í gær og
stendur út daginn í dag en þar verða nokkrar málstofur með hinum ýmsu fyrirlestrum. Þátttakendur eru
fastir starfsmenn, doktorsnemar, nýdoktorar og gestafræðimenn á vegum stofnana á sviðinu. Nánari upplýsingar og dagskrá er að finna á www.hi.is.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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Leikkonan María Ellingsen lifir tvöfaldri tilveru um helgar:

Ástin er rauði þráðurinn
U

m stelpuhelgar förum við inn í helgina með pitsupartíi og leikriti à
la Theatrical Pizza Club með vinum stelpnanna, en því fylgir mikið
fjör og skapandi stemning þegar krakkarnir búa til leikrit,“ segir
leikkonan María Ellingsen um helgarhegðun sína, sem mótast af pabbaog mömmuhelgum dætra hennar. „Á laugardögum fara stelpurnar í fiðluog leiklistartíma og síðan förum við í hesthúsið þar sem ég teymi hestinn
Ask undir þeim,“ segir María sem í hestaferðinni viðrar líka hundinn. Um
helgar fara þær mæðgur líka í leikhús, því stelpurnar eru
miklar leikhúskonur.
„Þær fara með mér á kvöldsýningar og éta allt
upp til agna; Ofviðrið, Íslandsklukkuna, Fridu
Kahlo og í raun hvað sem er, hvort sem það
eru barnasýningar eða þyngri leikhúsverk,“ segir María sem á sunnudagsmorgnum býður oftast vinum og fjölskyldu til morgunverðar.

Aðalfundur AFS á Íslandi verður haldinn kl. 14.00,
laugardaginn 9. apríl 2011 í húsnæði samtakanna,
Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík.
Fundarefni:
• Skýrsla stjórnar
• Endurskoðaðir reikningar félagsins.
• Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.
• Atkvæði um skýrslu stjórnar og endurskoðaða reikninga
• Breytingar á samþykktum félagsins.
• Kjör formanns til eins árs
• Stjórnarkjör
• Kjör löggilts endurskoðanda og eins skoðunarmanns
• Ákvörðun um félagsgjald
• Önnur mál.
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LAGERSALA
40-80% afsláttur

Lagersala Lín Design Malarhöfða 8

Sængurfatnaður, púðar
handklæði, löberar
borðdúkar, lök,
rúmteppi, barnavörur

helgi!
u
n
i
e
a
s
s
Aðeins þe esign.is
www.lind
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Kór Menntaskólans við Hamrahlíð heldur tónleika úti á landi dagana 26.-28.
mars. Kórinn byrjar í Dalsbúð í Búðardal klukkan 17 í dag og syngur við messu í
Reykhólakirkju klukkan 14 á morgun. Klukkan 20 sama dag verða almennir tónleikar í
Hólmavíkurkirkju og á mánudagskvöld verða tónleikar í Stykkishólmskirkju.

HOLLUR

Framhald af forsíðu

Gardeur
buxur

BITAFISKUR
+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

l.is

www.laxda

Gallabuxur
20% afsláttur - 3 litir
Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Laugavegi 63 • S: 551 4422

á Nordica Spa

Ný
námskeið
hefjast
5. apríl

Mikil fitubrennsla  eykur þol og styrk
Latin-tónlist (salsa, cumbia, merengue, raggaeton o.fl.)
Auðveld spor fyrir allan aldur

4 vikna námskeið
5 ZUMBA-tímar á viku
2 fastir tímar + 3 opnir tímar

„Ég hef yndi af því að elda og
umvefja vini mína, enda ég er vaxandi kokkur og byrjandi í bakstri,“
segir María sem á pabbahelgum
ýmist vinnur eða fer í leikhús, en
hún er nú í Grímunefndinni.
„Þegar maður er leikari verður
það bæði atvinna manns og áhugamál og ég reyni að sjá sem flest
á sviði leiklistar, dans og óperu.
Þessa helgina verð ég í Borgarleikhúsinu að spinna efni í dansleikhússýninguna Ferðalag Fönixins þar sem goðsagan er notuð
sem vegvísir um óbyggðir lífsins, en verkið verður frumsýnt á
Listahátíð í vor,“ segir María sem
fer líka á fund vinkvenna sinna um
helgar. „Þá erum við í rólegheitum, því mér hefur aldrei fundist
skemmtilegt að hanga á skemmtistöðum,“ segir María sem stundar
sund, göngur, skíði, hestamennsku
og hugleiðslu.
„Ég er lítið fyrir að sofa út og
hanga í rúminu, og finn stundum á
mánudögum að ég steingleymdi að
hvíla mig. Samt kann ég að slaka
á og hef stundað jóga frá því á
unglingsárum,“ segir María sem í
janúar hélt á vit indverskra munka
á Indlandi þar sem hún sótti hugleiðslunámskeið. „Bróðir minn var
munkur á Indlandi í áratugi og lét
munka taka á móti mér á flugvellinum, sem var ekki amalegt að fá
svo hlýjar móttökur í ókunnu landi
og í raun dálítið eins og að koma
heim,“ segir María sem síðan
hefur fyllt heimili sitt indverskum reykelsisilmi, tónlist og „chai“
á tehellunni.
„Í klaustrinu var bara grænmetisfæði á boðstólum og hef ég
haldið mig við það síðan. Mér er
eðlislægt að borða hollt og hreyfa
mig og því set ég engar kryddpylsur á pitsurnar nú,“ segir María og
skellir upp úr.
María er þessa dagana að skrifa
einleik um skáldkonurnar Guðnýju frá Klömbrum, Skáld-Rósu
og Agnesi Magnúsdóttur, sem
allar lentu í ástarsorg á 19. öld,
en Agnesi lék María í samnefndri
kvikmynd 1995.
„Ég velti mikið vöngum yfir
því hvernig maður þroskast og
umbreytist í lífinu, og þarna velti
ég því upp að eitt er að lenda í
áfalli en annað hvernig á að takast
á við það. Allar þessar konur tókust á við ástarsorgina á mismunandi hátt, því ein dó úr ástarsorg,
önnur drap elskhuga sinn og sú
þriðja lifði af,“ segir María. En hví
er ástarsorg henni svo hugleikin?
„Eigum við nokkuð að fara út í
það?“ svarar hún brosandi. „Ástin
er aðalatriði í lífinu og alltaf verið
mér hugleikin. Mér finnst ótrúlega magnað hvernig hún kemur

„Konur vinna svo oft við eldhúsborðið,” segir María sem ásamt fleiri listakonum
opnaði vinnuaðstöðu listakvenna með stóru eldhúsborði við Suðurgötu í janúar.

og fer, þroskast og þróast, og ástin
hefur verið rauði þráðurinn í verkum mínum. Við Charlotta Böving
gerðum leikritið Mammamamma
um móðurástina og ég gerði Sölku
Völku ástarsögu og Úlfhamssögu
sem fjallar um ást í fallegri og
ljótri mynd, ásamt Sjúk í ást um
ástir systkina. Þessa dagana er ég
bara ástfangin af lífinu og börnunum mínum, meðan prinsinn á hvíta
hestinum er hvergi í sjónmáli.“

„Ástin er aðalatriðið í lífinu og alltaf verið mér hugleikin.
Mér finnst ótrúlega magnað hvernig hún kemur og fer,
þroskast og þróast, og ástin hefur verið rauði þráðurinn í verkum mínum.”
Annað kvöld verður María á
RÚV í Tíma nornarinnar, og brátt
hefjast tökur á nýrri syrpu gamanþáttanna Hæ, Gosi, þar sem hún
leikur færeyska hárgreiðslukonu.
„Ég tala færeysku reiprennandi,
en Ellingsen-nafnið kemur ekki
þaðan, heldur frá norskum langafa sem var skipasmiður og kom
hingað til að taka við Slippnum
tvítugur að aldri. Hann stofnaði
líka verslunina Ellingsen, sem var
nýlega seld eftir 90 ára eign fjölskyldunnar, og þar vann ég lengi
sem sendill og elska enn lyktina

Byrjendanámskeið
Framhaldsnámskeið
Kennarar: Anna Claessen og Marta Gígja,
alþjóðlegir Zumbakennarar

Skráðu
þig strax
í síma
444 5090

VOR í
ENDURMENNTUN

Handklæði
og herðanudd
í pottunum!

María átti góðu fylgi að fagna
í Hollywood á níunda áratugnum,
þegar hún lék í sjónvarpi og kvikmyndum.
„Ég hef haldið hurðinni að
Hollywood opinni og er með
umboðsmann í Lundúnum sem
öðru hverju sendir eftir prufum.
Ég hefði þó ekki viljað daga uppi
sem Hollywood-leikkona því leikhúsið á í mér sterka taug og ég
þarf að sinna minni þörf að segja
frá því sem mér sjálfri liggur á
hjarta.“
thordis@frettabladid.is

25%

10%

SKREF AÐ SKEMMTILEGU SUMRI
www.nordicaspa.is

Miðvikudaga

Ræktun matjurta í heimilisgarðinum
Hefst 29.mars

Á ferð um Íslendingasagnaslóðir
með Magnúsi Jónssyni

Trjárækt á sumarhúsalóðum

Hefst 26. apríl

Haldið 13. apríl

Vestfirðir – fjársjóður við hvert fótmál

Fáðu krydd í tilveruna:
Námskeið um ræktun kryddjurta

Hefst 9. maí

Haldið 22. apríl

Í ríki Vatnajökuls:
Austur-Skaftafellssýsla í allri sinni dýrð
Hefst 16. maí

Sölufulltrúi:
Jóna María
Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

af tjöru, hampi og steinolíu. Að
ætt minni koma líka færeyskir
sjómenn og íslenskir prestar, en
hinn langafi minn var séra Haraldur Níelsson sem 27 ára þýddi
Biblíuna.“
María reynir að fara sem oftast
til Færeyja. „Mamma er ein níu
systkina frá Vogi á Suðurey. Ég á
því stóran frændgarð í Færeyjum
og gæti vel hugsað mér að vera þar
lengur í senn.“

Nánari upplýsingar og skráning á endurmenntun.is eða í síma 525 4444

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

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

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
VW Touareg árg. ‘04, 2,5 TDI. Gps,
bakkvél. Ek. 164 þús, nagladekk. Tilboð
3.190 þús. Uppl. í s. 861 7642.
VW Passat árg. ‘04, 1,6, bsk. Ek. 104
þús, vetradekk. V. 1.190 þús, tilboð 890
þús. Uppl. í s. 861 7642.
Til sölu Toyota Yaris árg. ‘04, 4 dyra.
Ek. 77.000, beinskiptur. Verð 850. þús
Uppl. 699 8968.
Til sölu M. benz c200 kompressor
árg. ‘05 sjálfskiptur, leður topplúga,
ek. 78.000 þús. Verð 2.750 þús. Uppl.
699 8968.

Nissan Terrano bsk, diesel, árg 98 ekinn
260.000 Gott viðhald og í góðu standi
Verð 500.000 Uppl. Í síma 891 6401

Toyota Land Cruiser 80 Árgerð 1993,
dísel, ekinn 327þ.km, beinskiptur, 38”
breyttur, loftpúðar aftan, nýskoðaður
2011. Verð 1.890.000kr. Raðnúmer
151388. Sjá nánar á www.stora.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, 100bílar.is,

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

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

Santa Fe 2,7 árg. ‘01. Bensín, sjálfsk.
Topp viðhald. Smurbók. Skoð. ‘12.
Ekinn 175.000 km. Tilboð: 590.000 S:
692-9825

Tilboð Nissan Patrol GR árg.’05 Ek.149
þús, 7 manna, sjsk, 6 diska cd spilari
Fæst á 2.890 þús. staðgr. Lítur út sem
nýr Uppl. í s. 865 6200.

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

Hyundai accent árg.’95 mikið
endurnýjaður í topp standi. Skoðaður
‘12. Verð 160 Þús. Sími 899 5492.
Mitsubishi Pajero til sölu árg.’00, ek.
245 þús. Uppl. í s. 899 6781.
Vélarvana Pajero ‘97 módel til sölu.
Uppl. í síma 897 4648 & 664 7790.

0-250 þús.
Grand Cherokee V8 4.7 árg. ‘00 Limited
Ekinn 172þ.km Tilboð 590þús.stgr. 8919944.

250-499 þús.
Til sölu Mitsubishi Pajero árg. ‘96, 2,4
TD. Beinsk., ek. 260 þús. V. 390þ. S.
862 4102.

Toyota Land Cruiser 38” , árg 99,
ek,224.þús Ásett verð 1690þús Er á
staðnum.sími 565-2500 Funahöfði 1

Bílasalan.is
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Góður jepplingur
á 320 þús!

Til sölu Land Cruiser 120 GX árg. 2009
ekinn. 26.þús km. 33”, Dráttarkr, lúga
og spoiler. Virkilega gott eintak. uppl.
í s. 892 5580

Nissan Almera árg. 2004 til sölu,ssk.
Ek. 128þ. skoðaður 2012. Ný yfirfarinn
með nýja tímakeðju og skynjara. Ný
vetrardekk og sumardekk fylgja einnig.
Verðhugmynd 990 þúsund. Mjög gott
eintak. S. 862 8896.

MITSUBISHI PAJERO (stuttur!) 4x4
V-6 3.0 181 hö árg’98 ek.160þús,
sjálfskiptur, dráttarkrókur, ásett verð
500 þús TILBOÐ 320 ÞÚS STGR! s.
841 8955.

Skoda Octavia dísel 2008. Ekinn
65 þúsund. Beinskiptur. Á nýjum
heilsársdekkjum. Ásett verð er 2.2 en
fæst á 1990 staðgreitt. Áhvílandi er
1350 þús og afborgun 29þús. uppl.
6656186

2 milljónir +
Toyota Avensis stw, sol 1,8 Árgerð
2007 ek,58 Þ km.Sjálfskiptur, álfelgur,
filmur,dráttarbeisli ofl, Verð 2.650.000.
Sími. 844-3974

!!! Tilboð 420þús !!!

Suzuki Vitara árg. ‘00. Ásett v. á bílasölu
er 690þ. Fæst á 490þ. Ek. 130þ. Nýsk.
S. 840 6940.

Tilboð

FORD MONDEO árg.’2001 ek.170 þús.
skoðaður 2012, beinskiptur, virkilega
góður bíll! ásset verð 640 þús TILBOÐ
420 ÞÚS! S.841 8955.

IZUSU D-max 2010. Aukahl. skel,krókur,
koða, stigbrettir. V. 4.290 stagr 8977006
/ 5656024.

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll
óskast, t.d. Toyota,
Nissan, Honda eða MMC.

Vantar bíl!

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98,
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.
Fyrir ferðaþjónustu: 8-14sæta, vel með
farin allt að 400þús stgr. Einnig óskast
lokuð farangurskerra. S:6643177

Toyota Yaris TILBOÐ 770
þús.

Til sölu Toyota Yaris 5 dyra nýskráður
8.9.2004
ekinn
117
þúsund,
nýskoðaður 2012 án athugasemda , bíll
sem eyðir litlu. Verð 890 þús en TILBOÐ
770 þúsund, möguleiki á Vísa/Euro
láni, uppl í síma 693-5053.

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 7725450.

Bílar til sölu

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Pajero ‘94, sk. 2012. V6 bensín, 7
manna. Ek. 242þús. Verð 290þús.
Skoðar skipti á ódýrari. Uppl. í 659
3459

VW Crafter 2008 á Aðeins 3.990 þús
Með MMB lyftu 500 kg Tdi 2.5 Super
highroof.Ekinn 71 þús km flottu standi
uppl. í s. 895 8898
Til sölu Yamaha Nitro MTX 153” árg
2008 ekinn aðeins 1300km.Einn með
öllu. Sem nýr S: 898 2811

Til sölu. Nissan Micra árgerð 2000 5
dyra beinskiptur, ekinn 96 þús. Verð
290 þús. micratilsolu@gmail.com
Hyundai accent árg 99, ekinn 72
þús. Ný dekk, dökk grænn, 5 dyra
og beinskiptur. Verð 310 þús. Uppl í
661-2007

Óska eftir peugeot 206, 5 dyra ssk.
Á verðbilinu 300-500 þús staðgreitt.
Uppl. í s. 699 3988.
Óska eftir Skoda Octavia station diesel
árg 2005-2008. Staðgreiðsla í boði.
Aðeins góður bíll með þjónustu/
smurbók kemur til greina.Uppl. í s:
8929160 eða 8922892

Sendibílar

500-999 þús.
M Benz c180 elegance 2005 ekinn
98.000 2.7 m.kr. skoða öll skipti. vetrar
og sumardekk. sjálfsk. bensín. ýmislegt
fleira. Helgi 825 8029.

Dodge Ram 1500 árg’97. Ek. 60 þús m.
Ásett verð 450 þús, Staðgr. V 390 þús.
Uppl. í s. 840 6940.

Arctic Cat M8 Sno Pro árg 2007 ekinn
1600. Sem nýr einn með ÖLLU. S:
898 2811.

Hyundai Getz ‘07,ek. 87þús. 1400cc, 5
dyra, bsk, nýsk. ‘12, nýleg heilsársdekk.
Verð 900 þús.
NISSAN Patrol gr. Árgerð 1999, ekinn
314 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 950.000.
Rnr.284385.

Til sölu Benz Atigo 815 Árg.’05 ágætis
standi, möguleiki á 100% láni uppl:
899 6350.

Þjónusta
Ford Focus Station. Árg. 2003.
Eyðsla 6,4l. Ek. 142þ.km Stgr. 690þ.
Hundagrind. Toyo heilsárs dekk. Uppl.
í s. 843 3939.

Til sölu Nissan Pathfinder árg. ‘88
ameríku týpa, sjsk. Ek.143 þús mílur. Í
þokkalegu standi. V. 120 þús. Uppl. í
s. 690 0826

Sparneytinn diesel jeppi, Korando/
Musso 2,9 l diesel, eyðsla innanbæjar
10,9 l. Ek. 166þús, beinskiptur, svartur,
filmur í rúðum. Verð 390 þús. S. 663
4898

MMC L200 37”. Árgerð 2007, ekinn 62
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.990.000.
Rnr.332627.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Citroen C4 2006. Ek 63þ Áhv 917þ Afb
24þ á mán TILBOÐ 1.390.000 Mjög
vel með farinn. Sumar og vetrardekk.
Beinsk/sjálfssk. Skoða skipti á ódýrari.
S 8456701

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

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

ISUZU Crew cab dlx 35”. Árgerð 2001,
ekinn 212 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð: 1.490.000.- TILBOÐ 950.000.Rnr.332600.

1-2 milljónir

Bíll óskast
á 25-250þús.

Óskum eftir öllum gerðum af bílum,
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá.
Óskum sérstaklega eftir skráningum
af öllum stærðum og gerðum af
HÚSBÍLUM. Visa/Euro.Stórt útipláss.

Þarftu að kaupa eða selja
bíl?

Til sölu Ford Focus árg. 2002, ekinn
78.000, góð heilsársdekk, verð
820.000, uppl í síma 8672594.

Bílar óskast

Sérhæfum okkur í sölu á
ferðavögnum.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Tilboð 800 þús!

Puegot 307 árg. 2003. Ek. 130þús, 5
gíra, beinskiptur, 1400 vél. Rafmagn í
rúðum aksturstölva o.fl. Skoða skipti á
ódýrari. Uppl. í 659 3459.

Golf Plus ‘06, ek. 98 þús. 1600cc, 5
dyra, beinsk. 17” álfelgur fylgja. 1.350
þús. Uppl. í s. 694 4106.

Jeep SRT-8 12/2007 ek. 50þ. DIABLO
breyttur. Ásett 5.390 V. 4.4 mill. stgr.
Uppl. í s. 868 9646.

Subaru Legazy’04, ekinn 103km Sjálsk,
verð:1690.000 Uppl.6991260
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Sendibílar

Kerrur

Lyftarar

Varahlutir

Kerrur í miklu úrvali, verð frá aðeins
140.000 kr. með vsk.burðargeta 620
kg. Sýngarkerrur á staðnum. Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Topplausnir ehf.
Lyngás 8, Garðabæ, s:517 7718 www.
topplausnir.is www.kerrusalan.is
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Körfubílaleigan.

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

Húsbílar
Bátar

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. S. 565 3400
& 893 2284. www.carparts.is japvel@
carparts.is

Farangurskerrur,
Eigum
til
farangurskerrur
á
staðnum,
burðargeta um 600 kg. Viðgerðar og
varahlutaþjónusta. Topplausnir ehf.
Lyngás 8, Garðabæ, s: 517 7718 www.
topplausnir.is www.kerrusalan.is

Hjólhýsi

Bílapartasala

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

Þessi bátur er til sölu. Upplýsingar gefur
Eðvarð S.846-6657.

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.

TRJÁKLIPPINGAR

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

MINIGRAFA

tilvalinn í garðinn gröfum fyrir öllu.
Staurabor - Fleygur Fast verð eða
tímavinna. Uppl. í síma 771 9800.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og runnaklippingar.
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.
Trjá- og runnaklippingar! Baldur
Gunnlaugs. skrúðgarðameistari s.8486972 eða groinn.is

Bókhald

ÞJÓNUSTA
Hymer hjólhýsi árg. ‘07 til sölu, hlaðið
aukabúnaði mjög vel með farið. V.
4.990 þús. Uppl. í s. 893 4414.

Pípulagnir
Til sölu þessi bátur með nýju
hagfæraskírteini, b.3,52 , d.1,54, l.
10,59. Brt 12,16. V. 12 millj. Uppl. í s.
581 1979 & 861 0096 & 698 7061.

Fjórhjól

Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

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

Til sýnis og sölu um helgina LMC
hjólhýsi. árg.’05. Vel með farið og fullt
af aukahlutum. Alltaf geymt inni á
veturna. Uppl. í s. 898 7930.

Pípulagnir

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

Tjaldvagnar
Atlantic 21 til sölu Björgunarsveita bátur
sem er í notkun,með öllum tilheyrandi
búnaði,td.2öxla kerra tvær mjög
litið notaðar 60 hö vélar,talstöð,tilk
skylda,og fl ásett verð er 2,7 eða tilboð.
Uppl. í síma 660 9116 Birgir.

Eigum til úrval nýrra og notaðra
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún
36 S: 588 9747 www.vdo.is

Grásleppuveiðimenn

Canan outlander max 400 árg. ‘09,
ek. 1200 km, sjálfskipt, 2 manna,
götuskráð. Verð 1550 þús. Uppl. 699
8968.

Vélsleðar

Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 10
mm blý. Vorum að fá sendingu af
grásleppunetum, vönduð vara. Heimavík,
S. 892 8655. www.heimavik.is
Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Bílaþjónusta

Vinnuvélar

Einföld skattframtöl kr 3.000. Bókhald
og ársreikningar - sanngjarnt verð. Jón
s. 892 5784
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Skattframtal. Tek að mér framtalsgerð
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Ódýr og
góð þjónusta. S. 893 5729.
Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is
s. 517-3977

Framtöl og Fjármál

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

Fjármál

Evrur til sölu

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

3% yfir seðlagengi
uppl. í síma. 857 6711.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting,
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Er fjármagn þitt að skila þér ábata ?
Hafðu samband hornsteinn@netland.is

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Búslóðaflutningar
Eigum til á lager reimar í flestar gerðir
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval
af aukahlutum. www.msport.is. Opið
frá kl 17:30 - 20:00
Til sölu vandaðar vélsleðalyftur.
Lyfturnar eru pólýhúðaðar og til í
nokkrum litum. Hægt er að fá þær með
eða án hjóla. Uppl í síma 899-1078,
sjr@utras.is og WWW.utras.is

Hjólbarðar

K.R.S. ELDON
MÚRVERKTAKAR.

Nudd
GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR
HANDS 659 62 69

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Málarameistari

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

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

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna tilb./tímav. S. 899 4254.

Hreingerningar

Garðyrkja

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

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

Húsaviðhald

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!
!869 8602.
New whole body massage. S. 864
8449, Isabella.

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

Spádómar
661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga og
öllu símt. svarað.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Uppgerð Deutz 6 syl disel vél, árg. ‘85.
177hp, 130KW 1/2500mín typ. F6L413
F. Tilboð óskast. S. 893 2550.

Spásími 908 6060

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

Til leigu

Rafvirkjun

Glæsileg áklæði á veislustóla!

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.

Önnur þjónusta
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Leigjum þessi glæsilegu áklæði ásamt ýmsum öðrum fylgihlutum
sem tengjast brúðkaupinu. Mikið úrval af skreytingarvörum og
ýmsum öðrum vörum sem tengjast þessum stóra degi.

SÓFALIST – s. 692 8022

www.sofalist.is – www.brudarskreytingar.is

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Fullkomin
smurstöð,
fullkomið
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði
Er með 3 Cooper AT 33” 12,5 R15LT
Nagladekk, mjög lítið slitin, keyrð
2-3000km. Vilja selja 3 eða kaupa 1-2
ef einhver á. Hafið samband í síma
662-4156

Skraddarinn á horninu er
fluttur á Skúlagötu 26, 3.
Hæð. (Lyfta)
Opið mán-fös frá 10-17.
S. 552 5540 og 861 4380.

Tek að mér ýmis smærri verk. Uppl.
í s. 847 8704, mannin@hotmail.com

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

VIÐ ERUM AÐ
LEITA AÐ ÞÉR!

Max1 bílavaktin, Knarrarvogi 2 óskar
eftir að ráða aðila til starfa í fullt starf
með reynslu af smurþjónustu.

Ef þú ert opinn og skemmtilegur sölusnillingur
þá langar okkur að fá þig í liðið okkar.
Við erum að leita að appelsínugulum Talsmönnum
sem búa yﬁr hæfni í mannlegum samskiptum,
stundvísi og metnaði.

Max1 bílavaktin óskar eftir að ráða starfsmann til
starfa við starfsstöð sína í Knarrarvogi 2 í Reykjavík.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax og búa yfir
góðri reynslu af smurþjónustu, hafa almenna tölvukunnáttu, skrifa góða íslensku, ásamt því að vera lipur
í mannlegum samskiptum og hafa ríka þjónustulund.
Áhugasamir fylli út umsókn á www.max1.is undir
starfsumsókn.

Umsóknir sendist á atvinna@talsala.is

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.

$OKTORSNEMIÈÓÈÚLDRUNARFRUM
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ÚLDRUNARFRUMÈ 3TARFIÈ ERÈ VEITTÈ TILÈ È ÉRAÈ 3TARFIÈ FELURÈ ÓÈ SÏRÈ AÈ SINNAÈ
DAGLEGUMÈREKSTRIÈRANNSØKNARSTOFUNNARÈÉSAMTÈEIGINÈRANNSØKNARVINNU
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»È 'ÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈ0ÉLMAÈ6È*ØNSSYNI È,3(È
+È,ANDAKOTI
,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS ÈUNDIRÈuLAUSÈSTÚRFhÈ%FÈEKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈ
SKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUTÈOGÈHJÉÈ
MANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

Sérfræðingur
í Innri endurskoðun
Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði innra eftirlits, upplýsingakerfa og
öryggismála hjá Innri endurskoðun.

Innri endurskoðun heyrir undir bankaráð en hlutverk deildarinnar er að staðfesta að innra
eftirlitskerfi bankans, áhættustjórnun og stjórnskipulag sé fullnægjandi og virkt. Innri
endurskoðun nær til allra starfseininga bankans, þar á meðal dótturfélaga.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

»

»
»

»
»
»

Úttektir og mat á stjórnkerfi upplýsingaöryggis
Úttektir og mat á öryggismálum
starfsstöðva
Úttektir og mat á skilvirkni innra
eftirlits og áhættustýringar hjá
starfseiningum bankans
Þátttaka í öðrum sérstökum úttektum eða rannsóknum

Landsbankinn

»
»
»
»
»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af upplýsingatækni og gæðastarfi
Greiningar- og skipulagshæfni
Góð íslensku- og enskukunnátta og
færni til að tjá sig í ræðu og riti
Frumkvæði og fagmennska í starfi
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
Færni í samskiptum og þægilegt
viðmót

landsbankinn.is

Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar veita Guðlaug
Ólafsdóttir í Mannauði í síma 410 7905
eða gudlaug.olafsdottir@landsbankinn.is
og Kristín Baldursdóttir innri endurskoðandi Landsbankans í síma
410 7201 eða kristin.baldursdottir@
landsbankinn.is.
Umsókn merkt „UT-sérfræðingur í Innri
endurskoðun" fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl nk.

410 4000

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280
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Sölumenn notaðra bíla
Okkur vantar vana sölumenn til starfa við sölu á notuðum bílum. Þurfa að geta
hafið störf sem fyrst.

ENNEMM / SÍA / NM45965

Vinsamlegast sendið umsóknir í póstfangið dagur@bilaland.is

BILALAND.IS
KLETTHÁLSI 11 S. 525 8000

Yfirþjónn á veitingahús/hótel í Noregi !
Við erum að leita að aðila með reynslu af
starfsmannahaldi og víðtæka reynslu
af þjónustustörfum.
Backlund Restaurant rekur tvo veitingastaði, kaffihús og bar í
Levangerbæ í Mið-Noregi. Viðkomandi hefur ábyrgð á öllum
þjónustustörfum og þjónanemum / aukamannskap ásamt
innkaupum á drykkjarföngum.
Það eru u.m.þ.b. 20 ársverk kokkar/þjónar
fastráðin í fyrirtækinu.
Ársvelta er um 350 milljónir isk
Upplýsingar um stöðuna gefur
Hákon Bragi Valgeirsson / Yfirkokkur
00479 741 6226
spis@backlund.info
www.backlund.no
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3ÏRFRILKNARÈVIÈBRÉASVIÈ,ANDSPÓTALA

Vilt þú vinna í Noregi?
Bergen er næststærsti bær í Noregi og við erum leiðandi innan blikksmíðabransans á
vesturlandinu. Það eru mörg stór verkefni framundan í Bergen næstu árin og við tökum þátt í
þeim. Þess vegna leitum við eftir:

Blikksmiðum
Við óskum eftir mönnum með reynslu af:
- Læstum klæðingum á þök og veggi
- Flasningum og þakrennum
- Einangrun og suðu á þakdúkum
- Loftræsiskerfum

Við bjóðum startpakka fyrstu 3 mánuðina:
- Við borgum ferðakostnað til Noregs
- Laun eftir norskum standard og kunnáttu
- Við bjóðum húsnæði út prufutímann.

Umhverfið er alþjóðlegt og vinsamlegt. Við tökum vel á móti starfsmönnum frá öðrum löndum og
við viljum að okkar starfsmenn fái að njóta kunnáttu sinnar.
Eftir prufutímann vonumst við að fastráða fólk samkvæmt norskum vinnulögum og launum.
Viðtöl verða tekin í Reykjavík. Umsóknir eða spurningar umstöðurnar sendist til:
Espen Holum: espen.holum@bov.no. Tlf: +4755197860, Mobil: +4798211747
Jon Gunnar Svanlaugsson: post@bov.no, Mobil: +4795452214
Farið inná www.bov.no til að fá nánari upplýsingar um okkur.
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Lögfræðingur

Starfsmaður í afgreiðslu

Háskóla Íslands

Nánari upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Urðarapótek óskar eftir að ráða starfsmann í afgreiðslu.
Í boði er fjölbreytt og lifandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Vinnutími er eftir hádegi og einn laugardag í mánuði.

Háskóli Íslands auglýsir eftir lögfræðingi í fullt starf.
Lögfræðingurinn starfar á skrifstofu rektors og er rektor
og háskólaráði til ráðgjafar við úrlausn mála sem varða
lög og reglur sem skólinn starfar eftir. Viðkomandi
mun starfa náið með öllum stjórnendum skólans.

Umsóknarfrestur er til og
með 3. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Afgreiðsla og móttaka pantana
• Þjónusta við viðskiptavini
• Frágangur lyfja og vöru

Sjá nánar um helstu verkefni og hæfniskröfur á
www.starfatog.is og www.hi.is/skolinn/laus_storf.

Hæfniskröfur:
PIPAR\TBWA

• Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg
• Menntun á sviði snyrtifræði eða lyfjatækni æskileg
• Gott viðmót og rík þjónustulund

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

•

www.hagvangur.is

SÍA
•

110778

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

Aðstoðarmaður forstjóra
Öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða aðstoðarmann forstjóra og annarra
æðstu stjórnenda fyrirtækisins. Höfuðstöðvar eru hér á landi en fyrirtækið er einnig
með víðtæka starfsemi erlendis.

Nánari upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir,
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 3. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Skýrslugerð, undirbúningur funda og fundargerð
• Ferðabókanir og samskipti við hótel og flugfélög
• Viðburðastjórnun
• Umsjón með vefsíðu
• Þátttaka í mannauðstengdum verkefnum
• Önnur fjölbreytt verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun
• Lýtalaus enska, töluð og skrifuð
• Útsjónarsemi, hröð vinnubrögð og geta til að vinna
undir álagi
• Góð alhliða tölvukunnátta
• Menntun eða reynsla á sviði mannauðsmála er æskileg
• Undirstöðuþekking í rekstrarfræðum er kostur
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Vínbúðin í Reykjanesbæ
vinbudin.is

Verslunarstjóri og
aðstoðarverslunarstjóri óskast
Verslunarstjóri

Aðstoðarverslunarstjóri

Starfssvið:
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
· Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

Starfssvið
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Birgðahald og umhirða búðar
· Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
· Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur:
· Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
· Reynsla af verslunarstjórn æskileg
· Frumkvæði og metnaður í starfi
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
· Tölvukunnátta nauðsynleg og er kunnátta í
Navision æskileg

Hæfniskröfur
· Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
· Reynsla af verkstjórn æskileg
· Frumkvæði og metnaður í starfi
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Tölvukunnátta æskileg, m.a. færni í Navision

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að
vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka
mið af þessum gildum.
Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til
og með 10. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar
út á www.hagvangur.is
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Matreiðslumenn og
aðstoðarmenn í eldhúsi óskast
Café Flóra í Grasagarði Reykjavíkur óskar eftir að ráða
matreiðslumenn og aðstoðarfók í eldhús. Unnið er á
vöktum. Leitað er að samviskusömum einstaklingum
sem vinna vel undir álagi, eru heiðarlegir og hafa
brennandi áhuga á mat.
Café Flóra er starfrækt í garðskála Grasagarðs
Reykjavíkur í Laugadalnum. Café Flóra býður upp á
léttan matseðil undir nýnorrænum áhrifum og með
áherslu á hráefni úr eigin ræktun. Áhugasömum gefst
tækifæri á að vinna á skemmtilegum og skapandi
vinnustað og hafa áhrif á stefnu eldhússins.

GERÐU ALLT KLÁRT
FYRIR FLUGTAK
FLUGVIRKJAR ÓSKAST
Í FRAMTÍÐARSTÖRF
Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli
óskar eftir flugvirkjum í framtíðarstörf.
Við leitum að öflugum liðsmönnum til starfa í stærsta
flugskýli landsins í tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi.
STARFSSVIÐ:
Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300.
HÆFNISKRÖFUR:
I Hafi lokið prófi frá viðurkenndum skóla í flugvirkjun.
I Lögð er áhersla á samskiptahæfileika, frumkvæði
og sjálfstæð vinnubrögð.
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi.

Hér er um að ræða spennandi og krefjandi framtíðarstörf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur skili umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: cafeflora@cafeflora.is. Fyrirspurnum um starfið er svarað af Marentzu Poulsen í síma 661-7305.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að ná árangri í starfi
og hafa jafnframt metnað til að vinna sem hluti af öflugri
liðsheild.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 8. apríl 2011.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Theodór Brynjólfsson Q4250 104 Qtbrynjol@its.is
Kristín Björnsdóttir Q5050 155 Qstina@icelandair.is

WWW.ICELANDAIR.IS

Laust starf að ferðamálum og í
upplýsingamiðstöð fyrir ferðafólk
á Akranesi
Laust er til umsóknar tímabundið starf við Upplýsingamiðstöð fyrir
gesti og ferðafólk á Akranesi. Ráðið verður í starfið til 6 mánaða og
er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í starfinu felst m.a. þátttaka í útgáfu kynningarefnis um Akranes,
vinna við vefsvæðið „visitakranes.is“, skipulagning viðburða,
umsjón með viðburðadagatali auk almennra samskipta við gesti
og ferðafólk. Einnig skipulagning ferðaþjónustu á Akranesi og
samskipti við hagsmunaaðila á svæðinu, samskipti við aðrar
upplýsingamiðstöðvar og ferðaskrifstofur sem og skipulagning og
umsjón með móttöku hópa.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og samskiptahæfni og
sýna mikinn metnað, jákvæðni og frumkvæði í starfi. Æskilegt er
að viðkomandi hafi reynslu og/eða menntun á sviði ferðaþjónustu
og mikinn áhuga á þeim viðfangsefnum. Góð tungumálakunnátta er æskileg og færni í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli
er nauðsynleg. Þekking á staðháttum á Akranesi og nágrenni er
nauðsynleg. Viðkomandi mun starfa undir stjórn verkefnastjóra
Akranesstofu.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2011. Umsóknir skal senda til
Tómasar Guðmundssonar, verkefnastjóra Akranesstofu, Stillholti
16 – 18, sem einnig veitir allar nánari upplýsingar um starfið
(tomas.gudmundsson@akranes.is)

Viltu hjálpa okkur
að gera enn betur?
Sérfræðingur í farsímakerfum
Starfið felur í sér rekstur stjórnstöðva radíókerfa, vinnu við gæðastillingar
og þróun og viðhald á tölfræðikerfum (perfomance statistics). Um er að
ræða greiningu á virkni, úrvinnslu á tölfræði og mæligögnum, ásamt
samskiptum við kjarnabúnað. Unnið er í hópi sérfræðinga í hönnun og
bestun radíókerfa.
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í tæknifræði eða verkfræði.
Reynsla af sambærilegu starfi.
Nákvæmni og skipulagshæfileikar.
Metnaður og frumkvæði í starfi.
Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2011.
Áhugasamir eru beðnir um að sækja um starfið á vodafone.is.
Nánari upplýsingar veita Sigurður Ingi Hauksson, deildarstjóri,
sigurdurh@vodafone.is og Sonja M. Scott, starfsmannastjóri,
sonjas@vodafone.is.
Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem
setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Mývatnssveit er einn eftirsóttasti áfangastaður erlendra
ferðamanna á Íslandi, allt að 60% erlendra gesta sækja sveitina
heim, sem telst með helstu náttúruperlum landsins. Þar starfar

Mývatnsstofa
sem er hlutafélag og hefur upplýsingagjöf til ferðamanna og
viðburðarstjónun sem meginmarkmið í starfsemi sinni.
Auk þess sinnir félagið markaðssetningu Mývatnssveitar
og nágrennis í sérverkefnum.

Félagið auglýsir hér með eftir
framkvæmdastjóra í fullt starf.
Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa menntun sem nýtist í starfi.
• Hafa þekkingu á innviðum ferðaþjónustunnar og
jarð- og landafræði Íslands.
• Hafa starfsreynslu og þekkingu á viðskiptum
og markaðsmálum.
• Hafa reynslu á sviði viðburðastjórnunnar.
Í Mývatnssveit búa um 400 manns, þar er leiksóli,
grunnskóli og tónlistarskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunnar innanhúss sem utan. Flestir íbúar starfa
að ferðaþjónustu og landbúnaði auk orkuvinnslu.
Stjórn Mývatnsstofu mun liðsinna umsækjanda um
hentugt húsnæði gerist þess þörf enda er ætlast til
þess að viðkomandi hafi fasta búsetu á svæðinu.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2011, umsækjandi þarf að hefja störf í síðasta lagi 1 maí nk.
Umsóknir berist til Stefáns Gunnarssonar, stjórnarformanns á netfangið: stefan@jardbodin.is sem
jafnframt veitir nánari upplýsingar sér þess óskað.
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nýtt
Hagfræðingur
Samkeppniseftirlitið
Reykjavík
Lögreglumenn
Lögreglustjórinn á Hvolsvelli
Hvolsvöllur
Lögfræðingur
Umhverfisráðuneytið
Reykjavík
Doktorsnemi í öldrunarfræðum
Háskóli Íslands, Landspítali
Reykjavík
Lögfræðingur
Háskóli Íslands
Reykjavík
Forseti hug- og félagsvísindasviðs Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Rannsóknamaður
HÍ, ranns.st.í lyfja- og eiturefnafr. Reykjavík
Fulltrúi
Tryggingastofnun ríkisins
Reykjavík
Sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Hafnarfjörður
Sérnámsstöður í heimilislækn.
Velferðarráðuneytið
Landið
Verslunarstj., aðst.verslunarstjóri ÁTVR
Reykjanesbær
Framkvæmdastjóri lækninga
Landspítali, bráðasvið
Reykjavík
Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær
Sérfræðilæknar
Landspítali, bráðasvið
Reykjavík
Hjúkrunarfræðingar
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Ísafj., Bol.vík
Aðst.matráðsmaður, sumar
Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholt
Sjúkraflutningamaður
Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Kópavogur
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Mosfellsbær
Afleysing heilsugæslulæknis
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Seltjarnarnes
Heimilislæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Afleysingalæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201103/088
201103/087
201103/086
201103/085
201103/084
201103/083
201103/082
201103/081
201103/080
201103/079
201103/078
201103/077
201103/076
201103/075
201103/074
201103/073
201103/072
201103/010
201102/047
201102/045
201102/044
201102/043

Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Sérfræðingur í upplýsingatækniteymi
Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingi til að hafa tæknilega umsjón með
rekstri og þróun framleiðslukerfa og iðnstýringa. Í upplýsingatækniteymi
Fjarðaáls starfar metnaðarfullur hópur sérfræðinga með stöðugar umbætur að
leiðarljósi. Iðntölvukerfi Fjarðaáls eru þau stærstu á landinu og verkefnin því
fjölbreytt og miklir möguleikar á símenntun og þróun í starfi. Álver Fjarðaáls er
staðsett við Reyðarfjörð í fallegu, fjölskylduvænu umhverfi.

Ábyrgðarsvið

ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 54319 03/11

Áhugasamir eru hvattir til
að afla frekari upplýsinga
hjá Árna Björnssyni
í upplýsingatækniteymi
Fjarðaáls, í gegnum netfangið
arni.bjornsson@alcoa.com
eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum
ásamt ferilskrá skal
skilað á alcoa.is og er
umsóknarfrestur til 11.
apríl 2011.

t5LOJMFHVNTKØONF§SFLTUSJPH¢SØVOGSBNMFJ§TMVLFSGBPHJ§OTUâSJOHB
t#JMBOBHSFJOJOHPHÞSMBVTOULOJMFHSBWBOEBNÈMB
t4UKØSOVONBSHWÓTMFHSBULOJMFHSBWFSLFGOB
tÈUUUBLBÓTUÚ§VHVNÞSCØUVNVQQMâTJOHBULOJGFSMB
t4UBSö§LSFGTUNJLJMMBSTBNWJOOVWJ§B§SBTUBSGTNFOOGZSJSULJTJOT

Hæfniskröfur
t)ÈTLØMBNFOOUVOÈSBGNBHOT UÚMWVF§BWÏMBTWJ§J
tFLLJOHPHSFZOTMBBGSFLTUSJJ§OUÚMWVLFSGB
t.KÚHHØ§ÓTMFOTLVPHFOTLVLVOOÈUUB
t)GOJUJMB§NJ§MBPH¢KÈMGB
t-JQVS§ÓTBNTLJQUVN
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Hraun 1 • 730 Reyðarfjörður • Sími 470 7700

www.alcoa.is
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Framtíðarstarf
Verslunarstjóri/Afgreiðsla

Fulltrúi á skrifstofu forstjóra
Tryggingastofnunar

Okkur vantar duglega einstaklinga í
eftirfarandi störf í tískuvöruverslun:
-Verslunarstjóri
-Afgreiðsla

Starﬁð felst einkum í:

Menntunar og hæfniskröfur:

t Umsjón með skrifstofu forstjóra
t Fundarritun
t Umsjón og innleiðingu nýs skjalakerfis
t Umsjón með skjalasafni og bókasafni
t Ýmsum almennum skrifstofustörfum

t Menntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræða er æskileg

t Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
t Góð kunnátta í íslensku og færni í ensku
og Norðurlandamáli

Ímyndunarafl / TR / SF0311

Tryggingastofnun auglýsir eftir fulltrúa á skrifstofu forstjóra. Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður,
úrræðagóður, mjög skipulagður, sýnir frumkvæði, er fær í mannlegum samskiptum, hefur góða
yﬁrsýn og ríka þjónustulund.

Nánari upplýsingar veita Guðjón Skúlason, mannauðsstjóri,
gudjonsk@tr.is, og Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri.

maiaehf@gmail.com

Maríuhúsi

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti til
Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114,
150 Reykjavík fyrir 15. apríl n.k. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.

Umsækjandi skal vera reyklaus,
metnaðarfullur, með reynslu af
afgreiðslustörfum og ekki yngri
en 25 ára. Umsókn og ferilskrá
sendist á:

Starfsmaður óskast til starfa í dagþjálfun.
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík | Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna. Stefna Tryggingastofnunar er að vera öﬂug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar
tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan,
öruggan og hagkvæman hátt. Umsækjendum er einnig bent á upplýsingar á heimasíðu Tryggingastofnunar www.tr.is

Um er að ræða fullt starf í dagvinnu. Maríuhús er
dagþjálfun í notalegu húsnæði og fallegu umhverfi
Blesugrófar.
Starfið felst í þjálfun og umönnun einstaklinga með
heilabilun, þar sem áhersla er lögð á góða samvinnu
og fagmennsku. Við höfum að leiðarljósi umhyggju og
virðingu fyrir einstaklingnum og fjölskyldum þeirra.
Við leitum að hugmyndaríkum starfsmanni sem
t.d. hefur áhuga á handverki, söng og/eða spilar á
hljóðfæri. Við bjóðum þér að taka þátt í krefjandi en
fjölbreyttu og gleðiríku starfi með þverfaglegum hópi
starfsmanna.
Umsóknafrestur er til 1. apríl og laun eru samkvæmt
launakjörum Eflingar stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Sólborg Sumarliðadóttur
forstöðumaður í síma 5347100 eða 6917610 og á
netfanginu mariuhus@alzheimer.is
Umsóknir sendist til forstöðumanns Maríuhúss,
Blesugróf 27, 108 Reykjavík.
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Lagerstarfsmaður
Oddi leitar að þjónustulunduðum og stundvísum aðila til að gegna starﬁ
lagerstarfsmanns hjá Odda. Í starﬁnu felast almenn lagerstörf, vörumóttaka og tiltekt
pantana ásamt dreiﬁngu á vöru til viðskiptavina.

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá umhverfisráðuneytinu er laust til umsóknar starf
lögfræðings á skrifstofu laga og stjórnsýslu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvulæsi
• Lyftarapróf er æskilegt
• Heiðarleiki og vinnusemi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Færni í mannlegum samskiptum

Ráðuneytið fer m.a. með mál er varða loftslag, mengunarvarnir og hollustu, náttúruvernd, veiðistjórnun, skógrækt, landgræðslu, skipulag, mannvirki og
sjálfbæra þróun.

Oddi var stofnaður árið 1943 og er nú eitt af dótturfyrirtækjum Kvosar hf.
Oddi leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu og státar af leiðandi markaðsstöðu á
sínu sviði.

Leitað er að lögfræðingi með metnað og góða samskiptahæfni, getu til að starfa sjálfstætt og takast á
við krefjandi og áhugaverð verkefni. Um er að ræða
fjölbreytt starf í lifandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Kvosar www.kvos.is.

Starfið felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna eins og afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurða og álitsgerða, samningu lagafrumvarpa og
reglugerða, innleiðingu EES gerða og þátttöku í
stefnumótun.

Gildi Odda eru:

HEIÐARLEIKI – METNAÐUR – LIPURÐ

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum
og skipulagshæfni
• Þekking eða reynsla af störfum innan
stjórnsýslunnar er æskileg
• Þekking eða reynsla af framkvæmd EES
samningsins er kostur
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og
fjármálaráðherra. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Sigríður Auður Arnardóttir, skrifstofustjóri
skrifstofu laga og stjórnsýslu, í síma 545-8600.

Við bjóðum
• Starf hjá traustum vinnuveitanda
• Góðan starfsanda
• Samkeppnishæf launakjör
• Tækifæri til endurmenntunar

Oddi fyrir þig,
þegar hentar,
eins og þér hentar.

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Prentun frá A til Ö.

Signý Kolbeinsdóttir hönnuður

Umsóknir skal senda til umhverfisráðuneytisins,
Skuggasundi 1, 150 Reykjavík eða á netfangið
postur@umhverfisraduneyti.is eigi síðar en 15. apríl
n.k. Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að
sækja um starfið.

Jónína Hrólfsdóttir framleiðslustjóri

20 mismunandi bækur
sem dæma þarf af kápunni.

40.000 öskjur utan um verðmætar
afurðir fyrir markaði erlendis.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Sérfræðingur með fullnustueignir
Byr auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérfræðings með fullnustueignir
Meðal helstu verkefna eru:

Hæfniskröfur:

• Rekstur fasteignafélaga Byrs.

• Háskólamenntun á sviði lögfræði, verkfræði eða

• Meðferð og sala fullnustueigna Byrs.

viðskiptafræði eða öðrum sviðum sem nýtast í starﬁnu.

• Samskipti við leigutaka og kaupendur fasteigna.

• Þekking á íslenskum fasteignamarkaði.

• Ábyrgð á viðhaldi fasteigna og yﬁrumsjón

• Þekking og reynsla af rekstri fasteigna og/eða

með nýbyggingum.
• Önnur verkefni á fyrirtækjasviði Byrs.

fasteignafélaga mjög æskileg.
• Reynsla af sölu fasteigna kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Herdís Pála, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.is
Einar Birkir Einarsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs, í síma 575-4000 eða netfang birkire@byr.is
Umsóknarfrestur er til 5. apríl n.k. Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni www.byr.is/laus_storf
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og hefur með höndum margþætta
starfsemi í þeim tilgangi. Meginmarkmiðið með stjórn peningamála er stöðugleiki í
verðlagsmálum. Seðlabankinn á enn fremur að sinna viðfangsefnum sem samrýmast
hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að
virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.

Störf á fjármálasviði Seðlabanka
Íslands

Störf á upplýsingasviði Seðlabanka
Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða tvo sérfræðinga til
starfa á fjármálasvið bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík.
Viðfangsefni fjármálasviðs lúta að öryggi og virkni
fjármálastofnana og markaða, auk greiningar á grunnþáttum fjármálakerfisins. Þá annast fjármálasvið verkefni
bankans á sviði greiðslumiðlunar ásamt því að hafa umsjón með fjárhirslum bankans.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða tvo öfluga einstaklinga til starfa í upplýsingatæknideild bankans. Um er að
ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík.
Viðfangsefni upplýsingasviðs er að annast öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna sem Seðlabankinn
safnar vegna starfsemi sinnar. Upplýsingasvið annast
einnig rekstur, þróun og viðhald hug- og vélbúnaðarkerfa
bankans auk gagnagrunna hans.

Sérfræðingur – rannsóknir og
viðbúnaður

Kerfisstjóri

Helstu verkefni:
• Rannsóknir á stöðugleika fjármálakerfisins og aðrar
rannsóknir er lúta að áhættu í fjármálakerfinu
• Þátttaka í þróun greiningaraðferða fyrir kerfisáhættu og
fjármálastöðugleika
• Umfjöllun um samspil efnahagsþróunar og fjármálalegs
stöðugleika
• Skrif í rit bankans og þátttaka í kynningum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða
sambærilegum greinum sem nýtast í starfi
• Þekking á tegundum fjármálaafurða, umhverfi og
starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða
• Áhersla er lögð á framúrskarandi ritfærni, bæði á
íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Jónsdóttir, forstöðumaður rannsókna og viðbúnaðar, í síma 569-9600.

Sérfræðingur – greiðslukerfi
Helstu verkefni:
• Yfirsýn með þýðingarmiklum greiðslukerfum og
innviðum þeirra
• Mótun stefnu varðandi þróun kerfa, innleiðingu og
rekstur þeirra
• Setning reglna fyrir uppgjörskerfi og
uppgjörfyrirkomulag
• Tengsl innlendrar greiðslumiðlunarkerfa við erlend
greiðslu- og uppgjörskerfi
• Skipulag viðbúnaðarmála á vettvangi greiðslumiðlunar
• Mat á nýjungum á sviði greiðslumiðlunar með tilliti til
öryggis, skilvirkni og hagkvæmni
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst á
sviði lögfræði
• Þekking og reynsla á virkni greiðslumiðlunar, einkum á
sviði verðbréfa- og kortaviðskipta
• Þekking á evrópskri löggjöf og regluverki á sviði
greiðslumiðlunar er kostur
• Áhersla er lögð á framúrskarandi ritfærni, bæði á
íslensku og ensku
• Kunnátta í dönsku, sænsku og/eða norsku er æskileg
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Kr.
Tómasson, aðstoðarframkvæmdastjóri og forstöðumaður
greiðslukerfa, í síma 569-9600.

Helstu verkefni:
• Umsjón, þróun og daglegur rekstur á tölvuneti bankans
og tengdum búnaði
• Innleiðing nýrra kerfa, kennsla og notendaaðstoð
• Samskipti við ytri þjónustuaðila
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af kerfisstjórnun í Microsoft
umhverfi
• MCTS, MCITP eða sambærilegt prófskírteini er kostur
• Þekking og reynsla af rekstri Cisco búnaðar
• CCNA prófskírteini er kostur
• Þekking á VMWare búnaði er kostur
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Forritari
Helstu verkefni:
• Þarfagreining, forritun og viðhald hugbúnaðarkerfa
og gagnagrunna
• Samskipti við ytri þjónustuaðila
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræðum eða sambærileg
menntun
• Þekking á forritun í Microsoft umhverfi
(Visual Studio 2010)
• Þekking á forritun sem tengist SQL Server
• Þekking á XML, vefþjónustum og þjónustumiðaðri
högun (SOA)
• Þekking á verkefnastjórnun er kostur
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Snyrtistofa á höfuðborgarsvæðinu óskar
eftir að ráða Snyrtifræðing og/eða nuddara.
Hlutastarf kemur einnig til greina.
Umsókn ásamt mynd og upplýsingum um
menntun og fyrri störf sendist á box@frett.is
fyrir 2. apríl.

Sölumaður fyrir hársnyrtivörur o.fl.
Innflutningsfyrirtæki óskar eftir kröftugum
einstaklingi til sölustarfa.
Starfið felst í kynningu og sölu á hárvörum o.fl.
Um hlutastarf er að ræða. Menntun í hársnyrtiiðn
æskileg. Þarf að búa yfir jákvæðni, skipulagshæfni og
góðri þjónustulund. Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is merkt
„Sölumaður 263“

Ert þú sá sem við leitum að?
Skemmtigarðurinn í Grafarvogi óskar eftir
jákvæðum og metnaðarfullum sölumanni
í öflugan og skemmtilegan hóp fólks.
Starfslýsing
Sala til einstaklinga og fyrirtækja
Tilboðsgerð
Samskipti við viðskiptavini
Annað tilfallandi
Hæfniskröfur
Góð reynsla af sölustörfum skilyrði
Frammúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Jákvætt viðhorf
Góð tölvukunnátta
Umsókn sendist fyrir 2. apríl á netfangið
info@skemmtigardur.is merkt “sölumaður”

Nánari upplýsingar um störfin veitir Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar, í síma
569-9600.
Sótt skal um öll störfin á heimasíðu Seðlabanka
Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn
10. apríl næstkomandi. Umsóknir gilda í sex mánuði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Laust starf verkefnastjóra í
nýsköpun og eflingu atvinnumála
á Akranesi
Laust er til umsóknar tímabundið starf verkefnastjóra við nýsköpun
og eflingu atvinnulífs á Akranesi. Ráðið verður í starfið til 6 mánaða
og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni verkefnastjóra eru að starfa með starfshóp í
nýsköpun og atvinnumálum, vinna að þróun sérstakra atvinnuverkefna, vinna að framkvæmd atvinnumálastefnu bæjarins og
vera tengiliður Akraneskaupstaðar við atvinnulífið og stoðstofnanir
þess.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla og þekking á atvinnumálum.
• Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhagsáætlana.
• Jákvæðni og frumkvæði í starfi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Viðkomandi mun starfa undir stjórn bæjarritara.
Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl 2011. Umsóknir skal senda til
Jóns Pálma Pálssonar, bæjarritara, Stillholti 16 – 18, 300 Akranesi.

sími: 511 1144

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari
Akraneskaupstaðar (jon.palmi.palsson@akranes.is) og Ingibjörg
Valdimarsdóttir, formaður starfshóps um nýsköpun og eflingu
atvinnumála á Akranesi (ingibjorg.valdimarsdottir@akranes.is).“
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Fasteignasala – sölumaður.
Öflug og rótgróin fasteignasala óskar að ráða harðduglegan
sölumann strax. Einungis aðili með mikla reynslu og þekkingu
á fasteignamarkaði kemur til greina.
Áhugasamir sendi inn umsókn á box@frett.is fyrir 30. mars,
merkt „Fast-Sala“

Vegna ört vaxandi umsvifa óskar KONE eftir
rafiðnmenntuðum manni til starfa við þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum og rennistigum.
Við leitum að manni sem sýnir frumkvæði í starfi og hefur góða
hæfni í mannlegum samskiptum.

Sérfræðingur óskast
í reikningshald Íslandsbanka
Íslandsbanki er krefjandi vinnustaður þar sem samvinna er lykillinn að árangri. Starfsfólk Íslandsbanka
er hvatt til að sýna frumkvæði, axla ábyrgð, læra nýja hluti, koma með hugmyndir og sýna það
besta sem í því býr.

Hæfniskröfur: Iðmenntun sem nýtist í starfi, ensku og tölvukunnátta.

Reikningshald Íslandsbanka óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa sem fyrst. Leitað er að öflugum
einstaklingi með góða greiningarhæfni. Í boði er áhugavert starf og fjölbreytt verkefni.

Umsóknir með upplýsingum um umsækjendur sendist á
umsoknir@kone.is

Helstu verkefni:

KONE er eitt af leiðandi fyrirtækjum í heiminum í framleiðslu á lyftum og
rennistigum. Fyrirtækið sér viðskiptavinum sínum fyrir lyftum og rennistigum sem eru tæknilega í fremstu röð. Einnig býður KONE upp á góðar
lausnir sem snúa að viðhaldi og endurbyggingu eldri tækja.

Gjaldkeri og Innheimta (50%)
NordicPhotos óskar eftir að ráða gjaldkera í
50% starf. Gjaldkerin hefur jafnframt yfirumsjón
með innheimtu innanlands og erlendis. Bókhaldskunnátta æskileg. Viðkomandi verður að
hafa góða samskiptahæfileika og mjög gott vald
á ensku. Þekking á sænsku eða norsku mikill
kostur en ekki skilyrði.
Þekking og reynsla af Navision Financials mikill
kostur en ekki skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn á netfangið
agj@nordicphotos.com

Uppgjör og greining móðurfélags
Upplýsingagjöf til innri viðskiptavina
Þróun fjárhagskerfa
Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði viðskipta- eða hagfræði
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum
Talnaskilningur
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og samskiptahæfni
Starfsreynsla hjá fjármálafyrirtæki er æskileg

Frekari upplýsingar veitir Telma Björnsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, sími: 440 4392, netfang:
telma.bjornsdottir@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 6. apríl
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Hafsteinn Bragason, sími 440 4267, netfang:
hafsteinn.bragason@islandsbanki.is.

FRAMKVÆMDASTJÓRI VÖRUSVIÐS
Nýherji hf. leitar að framkvæmdastjóra til að stýra vörusviði félagsins.

Markmið vörusviðs er að bjóða vandaðar vörur, sem uppfylla
væntingar viðskiptavina innanlands og að ábyrgjast hagkvæma
samninga við birgja til að tryggja eðlilega afkomu rekstrar.

Helstu verkefni:
• Fylgjast með þróun á upplýsingatæknimarkaði og þróa vöruframboð félagsins.
• Samskipti og samningar við erlenda birgja.
• Greining á þörfum markaðar og markaðssetning.
• Ábyrgð á stjórnun, framþróun á daglegum rekstri sviðsins.
• Ábyrgð á innflutningi, rekstri dreifingarmiðstöðvar og innlendri dreifingu.
Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, upplýsingatækni eða viðskiptafræðum.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla nauðsynleg.
• Frumkvæði, forystuhæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf sendist til skrifstofu forstjóra Nýherja hf.
Borgartúni 37, 105 Reykjavík, eða til thordur@nyherji.is fyrir 6. apríl nk.
Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

ENNEMM / SÍA / NM45796

Vörusvið er annað meginafkomusvið Nýherja og ber ábyrgð á
vörustjórnun, samskiptum við erlenda birgja, markaðsgreiningu
og mótun vöruframboðs. Vörusvið annast auk þess innflutning,
rekstur dreifingarmiðstöðvar og dreifingu til viðskiptavina
Nýherja. Starfsmenn eru nær 50. Þeir starfa bæði á fyrirtækjaog einstaklingsmarkaði og annast innflutning fyrir um 6
milljarða króna á ári.
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Hársnyrtisveinn/meistari óskast sem fyrst, uppl.
sendist á info@harexpo.is sjá www.harexpo.is
frábær vinnustaður og staðsetning

Tern Systems
“Tern Systems specializes in
development and research for air
traffic management systems.
These include surveillance and
flight data processing, aeronautical
messaging handling as well as
simulation solutions for training
and testing.

Software Development
We at Tern Systems wish to recruit ambitious
individuals into our team of developers.
The position includes design and programming of software solutions
for air traffic management and simulation. Applicants are required to
hold a degree in computer science or other related fields. A minimum
of 2 year experience in programming is preferred. A successful
candidate will have to have good communication skills.

For further information contact Magnús Már Þórðarson, General Manager of Tern Systems, in TEL: 525-0500 or
through e-mail magnus@tern.is. All applications and inquiries will be replied to. Application along with CV’s
should be sent to job@tern.is before April 10th, 2011.”

Hárgreiðslustofa - Stóll til leigu
Eigum stól til leigu á hárgreiðslustofunni Barbafín
í Suðurveri. Leitum að metnaðarfullu og sjálfstæðu hárgreiðslufólki sem er tilbúið að leggja
sitt af mörkum til að gera góða hárgreiðslustofu
enn betri! Afar ódýr leiga!
Upplýsingar veitir Kristbjörn í síma: 847-4107

Óskum eftir starfsmanni
í sölu- og markaðsmál.
Lítið fyrirtæki óskar eftir að ráða vanan mann til söluog markaðsmála. Um fjölbreytt starf er að ræða.
Ensku- og tölvukunnátta skilyrði.
Reyklaus vinnustaður. Vinsamlegast sendið umsóknir á
box@frett.is merktar ,,Sala-263”

6ANUR TRÁSMIÈUR ¹ VERKST¾ÈI ËSKAST
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Listasafn Reykjavíkur – umsjónarmaður fasteigna
Listasafn Reykjavíkur auglýsir lausa til umsóknar stöðu
umsjónarmanns fasteigna.
Leitað er að áhugasömum, metnaðarfullum og drífandi
einstaklingi sem hefur áhuga á að starfa í fjölbreyttu og
krefjandi umhverfi. Um er að ræða 100% starf og er ráðið í
starfið frá og með 26. apríl 2011.
Starfið felst í umsjón með orku- og öryggiskerfum,
minniháttar viðgerðum og viðhaldi á húsmunum,
búnaði og byggingum safnsins. Einnig samskipti við stærri
viðhaldsaðila og öryggisfyrirtæki og önnur verkefni sem
skrifstofustjóri eða safnstjóri fela viðkomandi.
Umsækjandi þarf að hafa bíl til umráða.
Starfsvettvangur umsjónarmanns fasteigna er
í Hafnarhúsi, Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni.

Menntun og hæfniskröfur:
• Mikil reynsla af viðhaldi, umsjón, eftirliti og
rekstri fasteigna.
• Iðn/tæknimenntun sem nýtist í starfi.
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Kunnátta í meðferð véla og tækja.
• Góð ensku- og tölvukunnátta.
• Þjónustulund og sveigjanleiki þar sem vinnutíminn getur
verið óreglulegur og utan hefðbundins vinnutíma.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til 31.3 2011
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
meðmæli að minnst þriggja aðila.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Friðbertsdóttir
í síma 590-1200 eða með því að senda fyrirspurnir á
anna.fridbertsdottir@reykjavik.is

HUGASAMIR SENDI UPPLÕSINGAR OG FERILSKR¹ ¹ NETFANGIÈ
TSH CENTRUMIS
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR
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.
Vísi

Meiri Vísir.

Aðalfundur
Kattavinafélags Íslands verður haldinn fimmtudaginn
14. apríl 2011 kl. 18 í Kattholti, Stangarhyl 2.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
og önnur mál löglega framborin.

Verkefnastjóri

Stjórnin

Óskum eftir að ráða reyndan byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til að stýra byggingaverkefnum á
vegum fyrirtækisins á Íslandi.

Fríkirkjusöfnuðurinn
Í Reykjavík.
Aðalsafnaðarfundur

Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka og birgja
Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka
Tilboðsgerð og verkefnaöflun
Hæfniskröfur:
Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræðingur
Reynsla af verkefnisstjórn stórra byggingarverka hjá verktaka
Góð enskukunnátta og hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

Fríkirkjusafnaðarins verður haldinn
sunnudaginn 3. apríl, eftir messu kl.
14.00 í Fríkirkjunni.

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran starfsanda og gott vinnuumhverfi í
metnaðarfullu og heilbrigðu fyrirtæki.
Umsóknir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 4. apríl nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og
umsóknir sem trúnaðarmál.

Dagskrá:
1. Skýrsla safnaðarráðs.

F í t o n / S Í A

2. Skýrsla safnaðarprests.
3. Reikningar safnaðarins
lagðir fram.

JÁVERK ehf er 19 ára, öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru um 110
í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust næstu árin.
Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er
frábær og starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar skemmtunum og ferðalögum. Jáverk er með skrifstofur
bæði á Selfossi og Reykjavík.

Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss
Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701
www.javerk.is

4. Kosning í safnaðarráð
og trúnaðarstörf
5. Önnur mál.
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²4"/¨
²4"/¨
&H &RAMKV¾MDA OG EIGNASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR
5MFERÈARMERKI  p 
²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR  FR¹ ÖRIÈJU
DEGINUM  MARS  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU 2¹ÈHÒSS
2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  APRÅL  KL  Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR


.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

²4"/¨

"¾JARSJËÈUR +ËPAVOGS ËSKAR
EFTIR TILBOÈUM Å R¾STINGAR
Å SUNDLAUGUM Å +ËPAVOGI

-!,")+5. /' 6)¨'%2¨)2
 '®45- ¥ +«0!6/')  

"¾JARSJËÈUR +ËPAVOGS ËSKAR EFTIR TILBOÈUM Å MALBIKUN STÅGA
GANGSTÁTTA OG MALBIKSVIÈGERÈIR ¹ GÎTUM Å +ËPAVOGI  OG

¥ VERKINU FELLST AÈ GERA VIÈ SKEMMD MALBIKSSLITLÎG ¹ GÎTUM Å
+ËPAVOGI OG MALBIKUN ¹ GANGSTÁTTUM OG STÅGUM Å NÕBYGGINGA
HVERFUM Å +ËPAVOGI
(ELSTU MAGNTÎLUR ERU
&R¾STAR VIÈGERÈIR
-ALBIKSSÎGUN
-ALBIKUN VIÈGERÈRA FLATA
-ALBIKUN GANGSTÁTTA OG STÅGA

 M
 M
 M
 M

6ERKIÈ FELST Å ANNARSVEGAR R¾STINGU Å 3UNDLAUG +ËPAVOGS OG HINS
VEGAR R¾STINGU Å SUNDLAUGINNI 6ERSÎLUM Å +ËPAVOGI 5M ER AÈ
R¾ÈA SAMFELLDA OG REGLUBUNDNAR R¾STINGAR Å T¾P ÖRJÒ ¹R SAM
KV¾MT LÕSINGU "OÈIÈ VERÈUR UPP¹ VETVANGSSKOÈUN
 APRÅL  KL  Å 6ERSÎLUM OG KL Å 3UNDLAUG +ËPAVOGS
(ELSTU MAGNTÎLUR ERU
o 'ËLFFLETIR 3UNDLAUG +ËPAVOGS  M
o 'ËLFFLETIR 6ERSALIR SUNDLAUG  M
3AMNINGSTÅMINN ER FR¹  JÒNÅ  TIL APRÅL 

6ERKINU SKAL AÈ FULLU LOKIÈ  SEPTEMBER ¹R HVERT

²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR  Å ¶JËNUSTUVERI
+ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ OG MEÈ M¹NUDEGINUM
 MARS 

²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR  p Å ÖJËNUSTUVERI
+ËPAVOGSB¾JAR &ANNBORG  FR¹ OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM  MARS


4ILBOÈUM SKAL SKILA EIGI SÅÈAR EN KL  ÖANN  APRÅL  TIL
ÖJËNUSTUVERS +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È 
"¾JARSJËÈUR +ËPAVOGS

4ILBOÈUM SKAL SKILAÈ ¹ SAMA STAÈ ÖRIÈJUDAGINN  APRÅL  FYRIR
KL  OG VERÈA ÖAU Ö¹ OPNUÈ Å VIÈURVIST ÖEIRRA BJËÈENDA ER ÖAR
M¾TA
"¾JARSJËÈUR +ËPAVOGS

4¾MING ROTÖRËA Å "L¹SKËGABYGGÈ
OG 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI
3VEITARFÁLÎGIN "L¹SKËGABYGGÈ OG 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPUR
ËSKA EFTIR TILBOÈUM Å VERKIÈ b4¾MING ROTÖRËA Å "L¹SKËGABYGGÈ
OG 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPIm
3AMNINGSTÅMABIL ÖESSA ÒTBOÈS ER FR¹  MAÅ  TIL  OKTËBER
 ²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ SKRIFSTOFUM SVEITARFÁLAGANNA FR¹
OG MEÈ ÖRIÈJUDEGINUM  MARS NK GEGN  KR SKILAGJALDI
4ILBOÈUM SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU "L¹SKËGABYGGÈAR FYRIR KL 
MIÈVIKUDAGINN  MAÅ  EN Ö¹ VERÈA ÖAU OPNUÈ AÈ VIÈSTÎDD
UM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA
3VEITARSTJËRINN Å "L¹SKËGABYGGÈ OG
3VEITARSTJËRINN Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI

 %NDURSKOÈUN OG
REIKNINGSHALD
OG ÕMIS SÁRFR¾ÈIR¹ÈGJÎF ¹ ÖVÅ SVIÈI
2!--!3!-.).'52 -%¨
®2²4"/¨52ÅKISKAUP FYRIR HÎND ¹SKRIFENDA AÈ RAMMASAMNINGAKERFI
2ÅKISKAUPA ¹ HVERJUM TÅMA STANDA FYRIR ÖESSU ÒTBOÈI
¹ ENDURSKOÈUN OG REIKNINGSHALDI ¹SAMT ÕMISSI
SÁRFR¾ÈIR¹ÈGJÎF ¹ ÖVÅ SVIÈI
-ARGSKONAR SÁRFR¾ÈINGAR KOMA TIL GREINA SVO SEM VIÈSKIPTA
FR¾ÈINGAR LÎGGILTIR ENDURSKOÈENDUR SKATTASÁRFR¾ÈINGAR
LÎGFR¾ÈINGAR SÁRFR¾ÈINGAR Å UPPLÕSINGAKERFUM OG FLËKN
UM ÒTREIKNINGUM VERKFR¾ÈINGAR TÎLVUNARFR¾ÈINGAR
SÁRFR¾ÈINGAR Å REIKNINGSSKILUM OG FLEIRI
+AUPENDUR HJ¹ HINU OPINBERA ÖE RÅKI OG SVEITARFÁLÎG ERU
AÈ LEITA AÈ SÁRFR¾ÈINGUM SEM ERU ÖEKKTIR FYRIR AÈ UPPFYLLA
KRÎFUR ÒTBOÈSINS TIL D¾MIS ¹ EFTIRFARANDI SVIÈUM

 p 2¹ÈGJÎF Å UPPLÕSINGAT¾KNI
OG ÕMIS ÎNNUR SÁRFR¾ÈIR¹ÈGJÎF ¹ ÖVÅ SVIÈI

2!--!3!-.).'52 -%¨
®2²4"/¨52ÅKISKAUP FYRIR HÎND ¹SKRIFENDA AÈ RAMMASAMNINGAKERFI
2ÅKISKAUPA ¹ HVERJUM TÅMA STANDA FYRIR ÖESSU ÒTBOÈI ¹
R¹ÈGJÎF Å UPPLÕSINGAT¾KNI
-ARGSKONAR SÁRFR¾ÈINGAR KOMA TIL GREINA SVO SEM
TÎLVUNARFR¾ÈINGAR HUGBÒNAÈARSÁRFR¾ÈINGAR FORRITARAR
ST¾RÈFR¾ÈINGAR OG FLEIRI
+AUPENDUR HJ¹ HINU OPINBERA ÖE RÅKI OG SVEITARFÁLÎG ERU
AÈ LEITA AÈ SÁRFR¾ÈINGUM SEM ERU ÖEKKTIR FYRIR AÈ UPPFYLLA
KRÎFUR ÒTBOÈSINS TIL D¾MIS ¹ EFTIRFARANDI SVIÈUM
o 3TEFNUMËTUN OG ÖRËUN Å UPPLÕSINGAT¾KNI
o 6ERKEFNASTJËRNUN
o ¶ARFAGREINING
o &ERLAGREINING
o ¶J¹LFUN Å STJËRNUN 54 M¹LA
o ,IÈSAUKI ÖJ¹LFUN OG STUÈNINGUR
o 2AFR¾N VIÈSKIPTI
o 2¹ÈGJÎF Å ÒTVISTUN
o (UGBÒNAÈARGERÈ
o 3KJALA OG ÖEKKINGARSTJËRNUN
o ¶JËNUSTA VIÈ OPINN HUGBÒNAÈ
'ERT ER R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ SAMIÈ VERÈI VIÈ FLEIRI EN EINN AÈILA
UM VIÈSKIPTI ÖESSI
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ FINNA Å ÒTBOÈSGÎGNUM SEM ERU
RAFR¾N OG AÈGENGILEG ¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUP
IS EIGI SÅÈAR EN  MARS /PNUNARTÅMI TILBOÈA ER  MAÅ
KL HJ¹ 2ÅKISKAUPUM "ORGARTÒNI C  2EYKJAVÅK AÈ
VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

²TBOÈ SKILA ¹RANGRI

6EGNA VINNU
RSREIKNINGAR
%NDURSKOÈUN
)NNRA EFTIRLIT
3KATTASKIL

6EGNA R¹ÈGJAFAR
!LÖJËÈA SKATTAM¹L
!LÖJËÈLEGIR ENDURSKOÈUNARSTAÈLAR
&J¹RM¹LAGERNINGAR
3TJËRNUN OG EFTIRLIT

'ERT ER R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ SAMIÈ VERÈI VIÈ FLEIRI EN EINN AÈILA
UM VIÈSKIPTI ÖESSI
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ FINNA Å ÒTBOÈSGÎGNUM SEM ERU
RAFR¾N OG AÈGENGILEG ¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUP
IS EIGI SÅÈAR EN  MARS /PNUNARTÅMI TILBOÈA ER  MAÅ
KL HJ¹ 2ÅKISKAUPUM "ORGARTÒNI C  2EYKJAVÅK AÈ
VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

²TBOÈ SKILA ¹RANGRI

3VEITARFÁLAGIÈ RBORG AUGLÕSIR STARF
HJ¹ &ÁLAGSÖJËNUSTUSVIÈI RBORGAR
2¹ÈGJAFARÖROSKAÖJ¹LÙ Å  STÎÈU HJ¹
FÁLAGSÖJËNUSTUSVIÈI RBORGAR
¥ STARFINU FELST MA
o 6INNA VEGNA UMSËKNA UMÎNNUNARBËTA TIL HANDA FÎTLUÈUM
o 6INNA VEGNA UMSËKNA UM STUÈNINGSFJÎLSKYLDUR OG EFTIR
FYLGNI MEÈ ÖEIM M¹LUM
o 4EYMISVINNA VEGNA FATLAÈRA BARNA OG FJÎLSKYLDNA ÖEIRRA
o 6INNA VEGNA LIÈVEISLUM¹LA TIL HANDA FÎTLUÈUM
o 6INNA VEGNA UMSËKNA UM FERÈAÖJËNUSTU FATLAÈRA
o 6INNA Å ÖRËUN M¹LEFNA FATLAÈRA
o 6INNA SAMKV¾MT BARNAVERNDARÒRR¾ÈINU TILSJËN
INN¹ HEIMILI
-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
o 3TARFSLEYFI SEM ¶ROSKAÖJ¹LFI
o 2EYNSLA ¹ SVIÈI FÁLAGSÖJËNUSTU ¾SKILEG
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSH¾FILEIKAR OG SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ
o HUGI ¹ ÖVERFAGLEGRI TEYMISVINNU
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI VIÈEIGANDI STÁTTARFÁLAGS
OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA 3TARFIÈ H¾FIR JAFNT KARLI SEM
KONU
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN STARFSREYNSLU OG
UMSAGNARAÈILA BERIST SKRIFLEGA &ÁLAGSÖJËNUSTUSVIÈI RBORGAR
!USTURVEGI   3ELFOSSI EIGI SÅÈAR EN  APRÅL 
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
'UÈLAUG *ËNA (ILMARSDËTTIR FÁLAGSM¹LASTJËRI
GUDLAUGJONA ARBORGIS EÈA Å SÅMA  
5MS¾KJENDUM ER BENT ¹ AÈ KYNNA SÁR HEIMASÅÈU SVEITAR
FÁLAGSINS ÖAR SEM MA ER AÈ FINNA STEFNU SVEITARFÁLAGINS Å
M¹LAFLOKKUM SEM TENGJAST FJÎLSKYLDUNNI MEÈ EINUM EÈA
ÎÈRUM H¾TTI
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Til sölu

Tilkynningar

TIMBURHÚS TIL SÖLU

5MSËKNIR UM BYGGÈAKVËTA
!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR ATVINNU
LEYFA TIL AKSTURS LEIGUBIFREIÈA
6EGAGERÈIN AUGLÕSIR LAUS TIL UMSËKNAR  LEYFI TIL LEIGU
AKSTURS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG 3UÈURNESJUM

Fyrir hönd viðskiptavinar VSÓ Ráðgjafar er boðið
til sölu og brottflutnings sumarhús sem staðsett er
á höfuðborgarsvæðinu. Húsið er 110 m2 einlyft
timburhús, byggt árið 2002, og verður tilbúið til
flutnings 1. júní 2011.
Þeir sem hafa áhuga á að bjóða í húsið eru beðnir
um að tilkynna það skriflega til VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, 105 Reykjavík með því að senda
póst á netfangið vso@vso.is, eigi síðar en föstudaginn 1. apríl kl. 16:00.

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA ¹
FISKVEIÈI¹RINU  SBR REGLUGERÈ UM
ÒTHLUTUN BYGGÈAKVËTA TIL FISKISKIPA NR 
 DESEMBER 
!UK REGLUGERÈARINNAR ER VÅSAÈ TIL SÁRSTAKRA ÒTHLUT
UNARREGLNA Å NEÈANSKR¹ÈUM BYGGÈALÎGUM SBR
AUGLÕSINGU NR  Å 3TJËRNARTÅÈINDUM

¶EIR EINIR GETA SËTT UM LEYFI SEM HYGGJAST STUNDA AKSTUR
LEIGUBIFREIÈAR AÈ AÈALATVINNU 4IL AÈ ÎÈLAST LEYFI ÖURFA
UMS¾KJENDUR AÈ UPPFYLLA SKILYRÈI LEYFIS SKV  GR LAGA
NR  OG REGLUGERÈAR NR  UM LEIGU
BIFREIÈAR MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM

&ISKISTOFA AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM BYGGÈAKVËTA
TIL FISKISKIPA FYRIR EFTIRTALIN BYGGÈARLÎG

²THLUTUN LEYFA FER FRAM ¹ GRUNDVELLI STARFSREYNSLU VIÈ
AKSTUR LEIGUBIFREIÈAR SBR ¹KV¾ÈI  GR REGLUGERÈAR NR


5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL &ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM
ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR
FISKISTOFAIS OG ÖAR ERU OFANGREINDAR REGLUR EINNIG
AÈGENGILEGAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ
 APRÅL 

5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST ¹ VEGAGERDINISLEYFIS
VEITINGAR EÈA Å AFGREIÈSLU 6EGAGERÈARINNAR "ORGARTÒNI
 Å 2EYKJAVÅK ¶EIR SEM ÖEGAR HAFA SËTT UM LEYFI ÖURFA
EKKI AÈ ENDURNÕJA UMSËKNIR SÕNAR

6OPNAFJÎRÈUR 6ESTURBYGGÈ
"RJ¹NSL¾KUR 0ATREKSFJÎRÈUR "ÅLDUDALUR

&ISKISTOFA  MARS 

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL 

¶JËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLA  APRÅL
 UM GILDI LAGA NR 
Námskeið

+JÎRSTAÈIR Å 2EYKJAVÅK

!UGLÕSING UM SVEINSPRËF
3VEINSPRËF Å EFTIRTÎLDUM IÈNGREINUM VERÈA HALDIN
Å MAÅ OG JÒNÅ EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST
¥ MATV¾LAGREINUM Å MAÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL
¥ BYGGINGAGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL
 APRÅL

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Innritun í grunnskóla
fyrir skólaárið 2011-2012

¥ PRENTGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL
¥ LJËSMYNDUN Å SEPTEMBER p OKTËBER 5MSËKNARFRESTUR
TIL  JÒLÅ

Innritun nemenda í fyrsta bekk, sem fæddir eru
árið 2005 verður í grunnskólum Hafnarfjarðar
4. - 8. apríl klukkan 9.00 – 15.00.

¥ M¹LMIÈNGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR TIL  MAÅ
¥ VÁLVIRKJUN Å SEPTEMBER 5MSËKNARFRESTUR TIL  JÒNÅ
¥ SNYRTIGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
¥ BÅLGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
¥ HÎNNUNAR OG HANDVERKSGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
$AGSETNINGAR PRËFANNA VERÈA BIRTAR ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
UM LEIÈ OG Ö¾R LIGGJA FYRIR
-EÈ UMSËKN SKAL LEGGJA FRAM AFRIT AF N¹MSSAMNINGI
LÅFEYRISSJËÈSYFIRLIT OG BURTFARARSKÅRTEINI MEÈ EINKUNNUM
EÈA STAÈFESTINGU SKËLA ¹ ÖVÅ AÈ NEMI MUNI ÒTSKRIFAST Å MAÅ

+OSTNAÈUR PRËFTAKA SS EFNISKOSTNAÈUR ER MISMUNANDI EFTIR
IÈNGREINUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
VEFFANG WWWIDANIS OG ¹ SKRIFSTOFUNNI

)¨!. FR¾ÈSLUSETUR
3KÒLATÒN 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI  
"RÁFSÅMI  
WWWIDANIS

Sömu daga fer fram innritun nemenda sem
flytjast á milli skólahverfa og þeirra sem flytja í
Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram
í grunnskólunum en einnig er hægt að sækja um
rafrænt á www.hafnarfjordur.is (íbúagátt)
Nemendur eiga rétt á skólavist í sínu skólahverfi
en eins og undanfarin ár geta foreldrar sótt um að
hafa barnið sitt í öðrum grunnskóla og er leitast
við að koma til móts við þær óskir.
Sækja þarf um vist í heilsdagsskóla (1.-4. bekk)
fyrir 1. maí á www.hafnarfjordur.is (íbúagátt)
Áslandsskóli
Hraunvallaskóli
Hvaleyrarskóli
Lækjarskóli
Setbergsskóli
Víðistaðaskóli
Öldutúnsskóli

s. 585 4600
s. 590 2800
s. 565 0200
s. 555 0585
s. 565 1011
s. 595 5800
s. 555 1546

aslandsskoli@aslandsskoli.is
hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is
hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is
skoli@laekjarskoli.is
setbergsskoli@setbergsskoli.is
vidistadaskoli@vidistadaskoli.is
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur
um heimild til að stunda nám í sjálfstætt reknum
skólum eða grunnskólum annarra sveitarfélaga á
næsta skólaári er til 1. maí sjá www.hafnarfjordur.is
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

¥ 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI SUÈUR
(AGASKËLI
(LÅÈASKËLI
"REIÈAGERÈISSKËLI
®LDUSELSSKËLI
¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈIN !USTURBERGI
RB¾JARSKËLI
)NGUNNARSKËLI

¥ 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI NORÈUR
2¹ÈHÒS
,AUGARDALSHÎLL
¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈIN Å 'RAFARVOGI
"ORGASKËLI
)NGUNNARSKËLI
+LÁBERGSSKËLI

6AKIN ER ATHYGLI ¹ AÈ EKKI VERÈUR KJÎRSTAÈUR ¹ +JARVALS
STÎÈUM AÈ ÖESSU SINNI HELDUR MUNU ÖEIR SEM ÖAR
HEFÈU KOSIÈ NÒ KJËSA Å ,AUGARDALSHÎLL
+JÎRFUNDUR HEFST LAUGARDAGINN  APRÅL KL 
¹RDEGIS OG LÕKUR KL  3ÁRSTÎK ATHYGLI ER VAKIN
¹ AÈ KJËS ANDI SEM EKKI HEFUR MEÈFERÈIS PERSËNU
SKILRÅKI GETUR ¹TT VON ¹ ÖVÅ AÈ F¹ EKKI AÈ GREIÈA
ATKV¾ÈI
9FIRKJÎRSTJËRN Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI SUÈUR MUN HAFA
AÈSETUR Å (AGASKËLA ¹ KJÎRDEGI OG ÖAR MUN TALNING
ATKV¾ÈA HEFJAST AÈ LOKNUM KJÎRFUNDI KL 
9FIRKJÎRSTJËRN Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI NORÈUR MUN HAFA
AÈSETUR Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR ¹ KJÎRDEGI OG ÖAR MUN
TALNING ATKV¾ÈA HEFJAST AÈ LOKNUM KJÎRFUNDI KL 
+JÎRSKR¹R Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUM NORÈUR OG SUÈUR
+JÎRSKR¹R Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUM NORÈUR OG SUÈUR
VEGNA ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLU  APRÅL NK MUNU LIGGJA
FRAMMI ALMENNINGI TIL SÕNIS Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR FR¹
 MARS NK FRAM ¹ KJÎRDAG 6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ
H¾GT ER AÈ F¹ UPPLÕSINGAR UM HVAR KJËSENDUR ERU ¹
KJÎRSKR¹ ¹ VEFNUM WWWKOSNINGIS
+JËSENDUR ERU HVATTIR TIL ÖESS AÈ KYNNA SÁR HVORT NÎFN
ÖEIRRA ERU ¹ KJÎRSKR¹ !THUGASEMDUM VEGNA KJÎR
SKR¹A Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUM SKAL BEINT TIL SKRIFSTOFU
BORGARSTJËRNAR 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR SÅMI  
NETFANG KOSNINGAR REYKJAVIKIS ¶AR ERU JAFNFRAMT
VEITTAR N¹NARI UPPLÕSINGAR "ORGARR¹È ÒRSKURÈAR UM
ATHUGASEMDIR VEGNA SKR¹NINGAR Å KJÎRSKR¹
9FIRKJÎRSTJËRN Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI SUÈUR
9FIRKJÎRSTJËRN Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MI NORÈUR
3KRIFSTOFA BORGARSTJËRNAR
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Hljóðfæri

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu. Vorum að fá sendingu
af nýjum ítölskum harmonikum. Úrval
af nýjum harmonikum, útvegum
harmonikuleikara við öll tækifæri.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660
1648.

Námskeið

GALLERÍ VOFF farsæll hundaskóli í
20 ár. nokkur laus pláss á námsk.
sem hefjast 30/3 og 28/4.Kennari
er Ásta Dóra Ingad. Dog behaviour
Consultant.S:5667368/8622006 .
Hundaskoli.is og facebook

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Vélar og verkfæri

Green-house

Pomeranian strákur er tilbúin til að fara á
nýtt heimili, hann er 11 vikna,skoðaður,
bólusettur og örmerktur, m.ættbók.
Uppl. í s. 822 8444

Fallegur danskur fatnaður. Eldri vörur
seldar með afslætti. Opið í dag 11-16.
Green-house Rauðagerði 26

KEYPT
& SELT

Tilboð

Vandaðir
dömuskór
úr
leðri,
skinnfóðraðir. Tilboðsverð: 4.500.Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070.
Saumastofur o.fl. athugið. Til sölu
Barudan ísaumsvél, 6 hausa, um 20
ára ný uppgerð. Eldri 1 hausa vél getur
fylgt með. Vélarnar eru góðar til að
sauma logo í fatnað o.fl. Verð aðeins kr.
1500 þús. Guðjón, s. 895 2485. Tanni
auglýsingavörur.

Til sölu
Stórt
hornskrifborð,
vandað
teikniborð, dekk 16” á 5 gata felgum,
ný 100L loftpressa, frystikista 500L,
sturtuklefi(bað) „trinidad”, vörurekki á
hjólum f. versl. Uppl. í s. 898 9494

Tilboð nú á .22 LR skotum 50 skot
á aðeins kr. 699 pakkinn Tactical.is
S:517 8878.

Hitaborð og salatbar með kæli til sölu
uppl. í síma 698 2563.

Ýmislegt
Bónstöð til sölu. Til greina kemur að
skipta á bíl. Uppl. í s. 844 7851.

Skotvopn

Notaðar þvottavélar, ísskápar og
frystikistur yfirfarið af fagmanni til sölu.
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

LEIRKRÚSIN

Til bygginga

Til sölu úr IKEA svarbrúnt Malm
rúmgrind/gafl með/án dýnu 140x200
og Beddinge tvíbreiður svefnsófi með
gráu áklæði, púðum og pullum. Einnig
ferðahundabúr, notað einu sinni í flugi
milli landa. Passlegt fyrir stóran hund,
t.d. Golden Retriever. Allt í fínu standi.
Upplýsingar í síma 618 2051.

HEILSA
Fallegar tækifærisgjafir

Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti,
mortel ofl. Valdar vörur á tilboðsborði
í mars á 30% afslætti. Verið velkomin!
ditto.is

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

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

HEIMILIÐ

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Traktorsgrafa

Óska eftir traktorsgröfu helst 4x4
stýrðri annað kemur til greina verð
1,5 - 3,0 millj. vantar líka lítinn
vinnuskúr og gám á samastað til sölu
toyota rafmagnslyftari sem þarfnast
lagfæringar ýmis skipti uppl: 8647100.
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Sjónvarp
Sjónvarpsflatskjár Grundig 32” 3.
mánaða. Selst með afslætti. Uppl. í s.
534 8555.
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Kvistir

Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning
tekur aðeins einn dag. Frábær
fjárfesting. www.kvist.is S:846-5278.
Til sölu gámur 20ft með rafmagnstöflu.
Dokar, timbur 2x4 selst ódýrt uppl:
893 5235.
1”x6” timbur til sölu og tvær notaðar
hvítar bílskúrs fellihurðar stærð 2.4m x
2.2m. Gott verð s 8924624

Verslun

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.

Dýrahald

Selst ódýrt.

Húsnæði í boði

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Heilsuvörur
Klassískur gítar full stærð poki,neglur
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.
Sófaborð ,hliðaborð, standlampi
Sjónvarpshilla m/gleri. Nýr svartur Boss
frakki nr 54-56, svefnsófi m/örmum
lítið notaður og Gamalt Baldwin orgel.
Uppl. í s. 899 0025

Til sölu Moods of norway jakkaföt+vesti.
st. 46 á fermingardrenginn. Kosta ný
124.000kr úti án tolla. Verð 65þús eða
tilboð. Uppl. s. 772 3838, 663 3313.

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

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.
Glæsilega stór skrifstofu herbergi til
leigu í síðumúla uppl í s: 692 7570.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is

5 herb. ca 210 fm einb.hús á Kjalarnesi
til leigu. Uppl. í síma 847 4923.

Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla

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.

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is
ORKA/ÚTHALD= vellíðan, prófaðu
HERBALIFE , UPPL./RÁÐGJÖF Svavar,
gsm 6183909 :)

Fæðubótarefni

VELDU ÖRYGGI!!

Ertu með dúfur? Þá erum við með allt
sem þig vantar. Fóður og margt fleira.
Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:5176525.

Til leigu 4 herb.íbúð í graf. laus 1.4.11.
Uppl í s. 862 8154.

Tilkynningar

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

Nudd

Umframlager!

Kaupum eða seljum í umboðssölu
umframfatalager og föt úr þrotabúum.
Vinsamlegast sendið okkur vefpóst á
umframlager@gmail.com með öllum
upplýsingum.

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.
Kínverskur nuddari/læknir hjálpar
þér að losna við verki. Nálastunga.
Hamraborg 20A Sími: 564 6969

Fundir / Mannfagnaður

!ÈALFUNDUR 3KAGFIRÈINGAFÁLAGSINS
Å 2EYKJAVÅK

"!2"!2! 2.!3/.  
,ISTASAFN +ËPAVOGS 'ERÈARSAFN ËSKAR
EFTIR UPPLÕSINGUM UM LISTAVERK EFTIR
"ARBÎRU RNASON SEM TIL ERU Å EINKAEIGU
VEGNA FYRIRHUGAÈRAR YÙRLITSSÕNINGAR
 APRÅL N¾STKOMANDI

VERÈUR HALDINN  APRÅL KL  Å (ÒNABÒÈ 3KEIFUNNI 
$AGSKR¹ AÈALFUNDAR
 +OSNING FUNDARSTJËRA
 3KÕRSLA STJËRNAR OG
REIKNINGAR

 +OSNING STJËRNAR
 ®NNUR M¹L

3TJËRN 3KAGFIRÈINGAFÁLAGSINS Å 2EYKJAVÅK

%IGENDUR LISTAVERKA EFTIR "ARBÎRU ERU
BEÈNIR AÈ HAFA SAMBAND VIÈ
'UÈBJÎRGU +RISTJ¹NSDËTTUR FORSTÎÈUMANN 
4ELMU (ARALDSDËTTUR Å SÅMA   EÈA
¹ NETFANGIÈ GERDARSAFN KOPAVOGURIS
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Til leigu björt og snyrtileg 48 fm.
stúdíóíbúð í Furugrund í Kóp. Leiga á
mán. 65þ. Laus strax. Hiti og rafmagn
innifalið. Uppl. gefur Ari í s. 860 1896.
Noðrurgata 17 Akureyri 100Fm 3 herb.
kjallari, bað og garður.
4ra herb. Litlakrika Mos. leiga m.hússj.
164þús. 3ja mán trygging. Laus í maí
nk. Búseti s. 520 5788.
2.herb. 71.fm íbúð til leigu í Lindunum
Kóp. Laus strax. Uppl. í s. 892 3329
milli kl 18-21.
Room for rent, separate kitchen and
bathroom, price 55 þ. Langholtsvegi
137. Uppl. í s. 896 1039.
Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í
síma 893 3475

Einstæð móðir með tvær dætur óskar
eftir 4 herb. íbúð í Rvk með stórum
herbergjum. S. 698 5737.
Óska eftir 3-5 herb. húsnæði til
langtímaleigu. Uppl. í s. 699 4455.
Óska eftir snyrtilegri 3 til 4 herb
íbúð í nágrenni suðurhlíða Kóp.
Greiðslugeta 110 til 120þús. Öruggar
greiðslur/leigjandi. Uppl. s.869 1325/
lindbergh369@yahoo.com
Rólegur reglusamur 30ára karlmaður
óskar eftir 2-3 herb íbúð miðsvæðis í
RVK. 6150802 Haraldur
Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi.
Upplýsingar í síma 824 2356.

Sumarbústaðir

HVERAGERÐI TIL LEIGU FRÁ 1. JÚNÍ
N.K. FALLEGT 109 FM TIMBURHÚS
MEÐ STÓRUM AFGIRTUM GARÐI,
2-3
SVEFNH.
LANGTÍMALEIGA.
FYRIRSPURNIR SENDIST Á NETFANGIÐ
: valiant@internet.is

Hjón með 2 börn bráðvantar 3-5 herb.
íbúð í grennd við Öldutúnsk. eða
Hraunvallask. í hfj frá og með 1 maí eða
1 júní. Skilvís og traust. Meðmæli ef þess
er óskað. Uppl 869 8473/616 9677.

Gisting

ATVINNA

Atvinnuhúsnæði
LEIGUHÚS.IS
LEIGUMIÐLUN

Debenhams
vantar snyrti- eða
förðunarfræðing í
hlutastarf.

Ca. 75fm iðnaðarhúsnæði með stórri
innkeyrsluhurð í HFJ. Uppl. í s. 892
5309.
Til leigu við Dalveg í Kóp. 80fm.
Verslunar eða lagerhúsnæði. S. 893
3475.

Vinnutími er samkomulag
og miðast við opnunartíma
verslunarinnar.
Áhugasamir sendi póst á
debenhams@debenhams.is
eða skili umsókn í verslunina.

Geymsluhúsnæði til leigu á 105
svæðinu, 90fm hægt að fá smærri
einingar. S: 897 3386.

Geysir Haukadal

Til sölu 74 m2 sumarhús rétt austan
við Geysi. Einstaklega fallegt útsýni yfir
golfvöllinn og gossvæðið. Bústaðurinn
er endurbyggður að hluta, ásamt nýrri
viðbyggingu. Álkæddur að utan og nýir
gluggar, ný þakklæðning og nýtt gólf.
Einangraður að innan. Eignarlóð. Verð
aðeins kr. 8 milljónir. Uppl. gefur Hákon
í s. 825 0050 eða hakon@tryggir.is

TILKYNNINGAR

Atvinna í boði

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími
562 2554

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast
Óska eftir 5.herb/húsi sem fyrst. Helst í
Kóp,Gbr eða Hfj. Greiðslugeta 200 þús.
Uppl. í s. 774 5275.

Til sölu 2 lóðir í Borgarfirði.Vatn að
lóðarmörkum Samt 6,8 ha.Uppl. í s
8957781

Tilkynningar
Bílskúrsmarkaður Rauðagerði 18. Opið
frá 11 til 18.
Indjánagufa í Mosfellsbæ helgina 1.3. apríl Tökum á móti 7-15 manna
hópum.

Einkamál

ATVINNUTÆKIFÆRI. Ertu atvinnulaus
eða vantar aukavinnu? Vegna breyttra
aðstæðna er til sölu ýmiskonar vélar,
tæki og áhöld til hreingerninga og
gólfbónunar. Ýmis skipti koma til
greina. Uppl. í síma 893-8693 kl 16-18

www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

Óska eftir manneskju í heimilishjálp og
önnur smáverkefni. 2-3 tíma í viku eftir
samkomulagi. Uppl. í s. 552 5137.

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

Spjalldömur Rauða Torgið leitar
samstarfs við spjalldömur, góðir
tekjumöguleikar
fyrir
duglegar
og skemmtilegar konur. Uppl. á
RaudaTorgid.is og PurpleRabbit.eu

Fasteignir

Tannlæknastofa í Hafnarfirði vantar
aðstoðarmann tannlæknis i vinnu 2-3
daga í viku, vinnutími 8:30 til 17:30 og
klukktími í frí í hádeginu. Viðkomandi
þarf að hafa góða kunnáttu í
mannlegum samskiptum, starfsreynsla
æskileg en ekki nauðsynleg, þarf að
hafa einhverja tölvukunnáttu og vilja
hafa hreint í kringum sig. Æskilegur
aldur er 35 ára og eldri, reykingafólk
kemur ekki til greina. Vinnan gæti orðið
100% í haust, framtíðarstarf. Uppl. á
netfangið jaxlinn(hjá)jaxlinn.is

Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Söluturn með
mikla möguleika
Góður söluturn á mjög góðum stað. Allt
tekið í gegn nýlega.
6 Spilakassar,DVD leiga og Lotto. Þetta er
söluturn sem býður upp á mikla möguleika
t.d íssölu en þarna var lengi vel ein besta
ísbúðin í bænum. Góðir tekjumöguleikar
fyrir samhenta fjölskyldu. Hægt að fá afhent
STRAX.

Allar nánari upplýsingar veitir

Kristberg Snjólfsson
s. 892-1931

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
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FJÁRFESTING

3ÅMI   
GARDATORG GARDATORGIS
WWWGARDATORGIS

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. ¶ËR
Sigurðsson
hrl.
«SKAR
(ILMARSSON
löggilturFASTEIGNASALI
fasteignasali
,ÎGGILTUR

4IL LEIGU VERSLUNARHÒSN¾ÈI
¹ !KUREYRI

¶ËRODDUR 3 3KAPTASON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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'L¾SILEG   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ 3LÁTTUVEGI  Å 2EYKJAVÅK
Å HÒSI FYRIR ELDRI BORGARA ¥BÒÈIN ER ÎLL GL¾SILEG OG FALLEGA INNRÁTTUÈ
)NNRÁTTINGAR FATASK¹PAR OG HURÈIR ERU ÒR EIK 'ËLFEFNI ERU FLÅSAR OG
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"JÎRT OG SKEMMTILEG
  FM JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ H¾È MEÈ
GËÈU INNRA SKIPULAGI Å
HÒSI FYRIR ELDRI BORGARA
-IKIL SAMEIGN OG
ÖJËNUSTA ER Å HÒSINU
¥BÒÈIN SNÕR Å SUÈUR
OG VESTUR 9FIRBYGGÈAR
SVALIR 0ARKET OG DÒKUR
¹ GËLFUM
,AUS STRAX VIÈ
KAUPSAMNING
6ERÈ   MILLJ

4IL LEIGU GOTT VERSLUNARHÒSN¾ÈI Å +AUPANGI !KUREYRI
5M ER AÈ R¾ÈA  FM HÒSN¾ÈI VIÈ HLIÈIÈNA ¹
VERSLUNINNI  
'ETUR VERIÈ LAUST FLJËTLEGA

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
U

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing
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● TJALDA ÖLLU TIL
Hestamannafélagið Fákur
tekur þátt í Hestadögum í
Reykjavík. Hilda Karen Garðarsdóttir og Jón Finnur Hansson hafa haft veg og vanda
af skipulaginu. „Félagið verður með glæsileg atriði á sýn- Hilda og Jón Finnur taka vel á móti allri fjölingunni í Reiðhöllinni í Víði- skyldunni á Hestadögum í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
dal á föstudag í næstu viku;
töltslaufur og barna- og unglingaatriði þar á meðal,“ segir Hilda og lofar
góðri skemmtun. Félagið tekur sömuleiðis þátt í skrúðreið frá BSÍ í Húsdýragarðinn á laugardag, ásamt hinum hestamannafélögunum á höfuðborgarsvæðinu. „Þar verður öllu tjaldað til þannig að allir ættu að geta
haft gaman af, bæði hestamenn og almenningur,“ segir hún.
● SÖLUSÝNING Í REIÐHÖLLINNI Guðjón Magnússon, formaður hestamannafélagsins Harðar, segir Hestadagana bæði hugsaða til
þess að auka áhuga á hestamennsku og vekja athygli
á landsmóti hestamanna. „Hestamannafélögin á höfuðborgarsvæðinu skiptu með sér verkum og í okkar
hlut kom 31. mars. Þá ætlum við að vera með sölusýningu í Reiðhöllinni. Síðan er meiningin að fjölmenna í hópreiðina á laugardeginum og taka þátt í
hátíðinni í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.“
Spurður hvort menn muni mæta í skrautklæðum,
Guðjón Magnússon
segir Guðjón að félögunum verði raðað í stafrófsröð
og fremstu reiðmenn hvers félags verði í félagsbúningum og beri fána
síns félags. „Aðrir verða nú bara í sínum reiðjökkum með hjálma.“
● KYNBÓTAFERÐ Á VESTURLAND „Við höfum þarna yfirumsjón með þriðjudeginum 29. mars,” segir Ingibjörg
Guðrún Geirsdóttir formaður Andvara. „Þá verður
meðal annars farin kynbótaferð á Vesturland, undir
stjórn Sveins Skúlasonar, og Landbúnaðarháskólinn
á Hvanneyri og Miðfossum heimsóttur. Þar verður
kennslusýning og kynbótadómar og ræktun útskýrð
í meginatriðum,“ nefnir hún sem dæmi og getur þess
að hægt sé að bóka sig í ferðina í allra síðasta lagi í
dag, á hestadagar.is. Að auki verða unglingar úr And- Ingibjörg Guðrún
Geirsdóttir
vara og Gusti með sameiginlegt atriði í Reiðhöllinni á
föstudag. Sama kvöld verður félagið með stutt fullorðinsatriði.
● FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Í HAFNARFIRÐI Hestamannafélagið Sörli í Hafnarfirði er annað stærsta hestamannafélag landsins og mun setja sinn svip á hestadaga. Margrét Friðriksdóttir, varaformaður Sörla,
segir félagið standa fyrir fjölbreyttri dagskrá og verður föstudagurinn 1. apríl undirlagður af Hestahátíð
í Hafnarfirði. „Við ætlum að heimsækja leikskóla í
Hafnarfirði og leyfa börnunum að kynnast hestunum,“ segir Margrét. „Við gáfum líka út litabók sem
Margrét
við munum dreifa til elstu barnanna á leikskólunum.
Friðriksdóttir
Klukkan 16 söfnumst við svo saman á Thorsplani og
þaðan verður hópreið í gegnum bæinn að Fjarðarkaupum þar sem efnt
verður til léttra hestaleika. Um kvöldið er fjölskyldusýning í Reiðhöllinni í
Víðidal og þar verða liðsmenn Sörla með fjögur atriði. Hestaþorpið sem
sett verður upp í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum er líka hafnfirskt, en
jólaþorpið fer í ferðalag og verður Hestaþorp á hestadögum.“
● SÓTAMENN SÝNILEGIR „Við erum ábyrg fyrir
hópferð austur fyrir fjall á mánudaginn, 28. mars, að
skoða hrossabúin Syðri-Gegnishóla og Auðsholtshjáleigu. Þau hafa verið valin ræktunarbú ársins tvö síðustu ár,“ segir Snorri Finnlaugsson, fulltrúi hestamannafélagsins Sóta á Álftanesi, og tekur fram að lagt
verði af stað frá BSÍ klukkan 10.
Snorri segir um 150 manns í Sóta og mikla grósku í
Snorri
félaginu. Hinn 1. apríl verður opinn dagur í hesthúsun- Finnlaugsson
um á Álftanesi milli klukkan 16 og 18. „Þá tökum við á
móti fólki og teymum undir börnum ef þau vilja,“ segir hann. „Unglingar
frá okkur munu svo taka þátt í stórsýningu í Reiðhöllinni í Víðidal þá um
kvöldið og þeir verða líka vel sýnilegir í dagskránni á laugardeginum.“
● LÖGGA, BÓFI OG ALLT „Við verðum með sýnikennslu 30. mars
í reiðhöll Gusts á hinu sjóðheita Glaðheimasvæði, í
samstarfi við Félag tamningamanna,“ segir Hermann
Vilmundarson, formaður hestamannafélagsins Gusts
í Kópavogi, inntur eftir því hvað félagið ætli að leggja
til dagskrár Hestahátíðarinnar.
„Síðan erum við með atriði í föstudagssýningunni
í samstarfi við Andvara og verðum með gæðinga í
hátíðasýningunni,“ heldur hann áfram. „Við tökum líka
Hermann
þátt í dagskránni í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.
Vilmundarson
Þar verður öflugt polladæmi, stórfiskaleikur, lögga og
bófi og allt. Litlu krakkarnir okkar sýna, sex til átta ára, en þau eru búin
að vera að æfa sig síðan í janúar. Það verða allir að koma að sjá þau.“

Íslendingadagar í Vesturheimi
Ferð á merkustu hátíðir Íslendinga í Vesturheimi á vegum
Þjóðræknisfélags Íslendinga og Vesturheims sf dagana
24. júlí-7. ágúst.
Ferðatilhögun: Flug til Winnipeg sunnudaginn 24. júlí
Skoðunarferð um Nýja Ísland
Nýjung: Skoðunarferð um Íslendingaslóðir í
vestanverðu Manitoba – farið um Voga og til
Reykjavíkur!!
Minnsta nýlenda Íslendinga í Norður Ameríku heimsótt
Hvað er Baldur í Manitoba?
Íslendingadagur í Mountain í Norður Dakota
Íslendingadagurinn á Gimli í Manitoba
Frjálsir dagar í Winnipeg – Gist í miðbænum
á Delta Winnipeg
Ferðalýsing á www.vesturheimur.is

Nánari upplýsingar á www.vesturheimur.is og hjá
Jónasi Þór í síma 861-1046 og á jonas@vesturheimur.is

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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N1 býður afslátt fyrir hestamenn
„N1 er orðinn einn stærsti styrktaraðili Landssambands og Landsmóts hestamannafélaga.
Þetta er hópur sem við viljum ná betur til og
sinna vel,“ segir Jón Gunnar Geirdal hjá markaðsdeild N1. Að sögn Jóns Gunnars þurfa hestamenn góða þjónustu, enda sífellt á ferðinni.
„Hestamönnum stendur til boða að fá N1
kortið á sérkjörum og geta um leið valið sitt
hestamannafélag til að styðja með hálfri krónu
af hverjum seldum lítra af bensíni. Með kortinu færðu afslátt af eldsneyti, smurolíu, verkstæðisvinnu og meira og minna öllu er viðkemur rekstri bíls.“

N1 kortið býðst hestamönnum á sérkjörum.

N1 stöðvar um landið eru orðnir um 120 talsins. Af afsláttarkjörum N1 kortsins fyrir hestamenn má nefna 5 króna afslátt af eldsneyti,
15% afslátt af smurolíu, 15% afslátt af smurþjónustu og 15% afslátt af almennum rekstrarvörum.
Hægt er að greiða fyrir vörur í N1 verslunum og þjónustustöðvum með N1 punktum þar
sem hver punktur jafngildir einni krónu.
Þess má geta að handhafar N1 kortsins fá
1.000 króna afslátt af hverjum aðgangsmiða
inn á Landsmót hestamanna á þessu ári og því
næsta.

Allur ágóði af mótinu Lífstölti rennur
óskiptur til Kvennadeildar Landspítalans.

Mót til styrktar
Kvennadeild
Opna mótið, Lífstölt, verður haldið í Reiðhöll Harðar í Mosfellsbæ á
morgun, 27. mars. Mótið er haldið
til styrktar Kvennadeild Landspítala en það er Hestamannafélagið
Hörður í samstarfi við styrktarfélagið Líf sem heldur mótið.
Allir sem standa að mótinu gefa
vinnu sína. Aðgangseyrir er frjáls,
utan 500 króna lágmarks, og
skráningargjald er einnig frjálst,
utan 1.000 króna lágmarks. Ágóði
af hvoru tveggja rennur óskiptur
til málefnisins.
Keppt er í fjórum flokkum á
mótinu: Byrjendur, minna vanar,
meira vanar og svo í opnum flokki.
Verðlaunin eru peningagjafir sem
renna beint til Lífs.
Sigríður Klingenberg opnar
mótið, sem hefst klukkan 10, og
leiðir skrautreið til heiðurs konum.
Þá munu þeir Auðunn Blöndal,
Egill „Gillz“, Steindi jr. og Naglbíturinn Vilhelm Anton Jónsson
þreyta með sér keppni í því hver
ríður í fyrstur í mark með könnu
fulla af brjóstamjólk.

Sýningin í Reiðhöllinni á föstudag er
afar fjölbreytt.

Fjölskyldusýning í Víðidal
Blönduð og skemmtileg fjölskyldusýning er á dagskrá í Reiðhöllinni
í Víðidal næstkomandi föstudag,
1. apríl. Sex hestamannafélög á
höfuðborgarsvæðinu standa að
sýningunni en öll hafa þau lagt
mikla vinnu í dagskrá Hestadaga
í Reykjavík.
Bæði unglingarnir í félögunum
sem og fullorðnir félagsmenn taka
þátt í sýningunni þannig að ungir
sem aldnir ættu að finna eitthvað
við sitt hæfi. Meðal þess sem sjá
má er skrautreið, glæsilegar töltsýningar, skeið auk gleði og söngs.
Þá verður og óvæntrar uppákomu
að vænta um kvöldið.
Sýningin hefst klukkan 20 og
aðgangseyrir er 1.000 krónur en
frítt er inn fyrir 13 ára og yngri.

,
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Veit hvað hann vill Runólfur Bjarki Arnarson, 13 ára, lærir á harmóníku í Tónlistarskólanum í Kópavogi og grípur í þverflautu ef sá gállinn er á
honum. Harmóníkuna segir hann hafa orðið ofan á þar sem alltaf hafi verið
fullt í flaututímum í skólanum. „Það er í lagi. Þetta er svo gaman, annars
væri ég auðvitað ekki að þesu,“ segir Runólfur. Hann er á fimmta ári í námi
og ætlar sér meira. „Þannig get ég náð í þá vitneskju sem þarf, til að geta
spilað hvað sem er og nýtt mér í framtíðinni.“ Er hún ráðin? „Eiginlega,
annað hvort er það Listaháskólinn eða eitthvað annað.“

runni; hreyfing hefur stór áhrif á andlega
NORDICPHOTOS/GETTY

augar eru vel sóttar af fjölskyldufólki hér-

jafnvel langömmu og -afa er það
allra hagur. Það er hins vegar
ekki lengur sjálfgefið að ólíkir aldurshópar njóti samvista á
Íslandi eins og áður var. Af því
er hins vegar mikill ávinningur.
Ljóst er að börn ná betri félagslegum, málsfarslegum og tilfinningalegum þroska. Eldra fólk viðheldur þá betur hugarstarfsemi
með því að eiga góð samskipti við
fjölskylduna.
Sé fjölskyldan ekki vel skipulögð hvað samverustundir varðar
er gott að byrja smátt. Hægt er
að velja eitt kvöld sem fjölskyldukvöld. Og ekki gleyma að taka
elstu kynslóðina með í reikninginn.
- jma
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Gætir þú ekki lært eitthvað af margföldum Íslandsmeistara,
kylfingi ársins í fyrra og eina Íslendingnum sem hefur unnið
sér keppnisrétt á Evrópumótaröð atvinnukylfinga? Í þessum
skemmtilegu þáttum veitir Birgir Leifur innsýn í aðferðir og
búnað sem skila raunverulegum árangri í golfi. Horfðu og
lækkaðu forgjöfina heima í stofu!

Fyrsti þáttur mánudag kl. 21
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Fyrir hrein og tær
ungbarnaeyru
Draumkennd og undurblíð tónlist fyrir hvítvoðunga og allt upp í fullorðna spratt
fram úr fingrum Jóseps Gíslasonar tónskálds og píanókennara þegar nýfætt
barnabarn hans hlustaði athugult á bjölluhljóma og píanóundirleik afa síns.
g hef ekkert til að skammast mín fyrir
og er bara virkilega ánægður með útkomuna,“ segir Jósep hláturmildur þar sem
hann situr við píanó með ársgamlan aðdáanda sinn og afabarn við fótskörina, en Jósep
gaf nýlega út hljómdiskinn Mánagull með frumsaminni tónlist fyrir ungbörn á aldrinum 0 til
6 mánaða.
„Þegar ég eignaðist barnabarn í fyrra tók ég
eftir því að litli maðurinn lagði við hlustir þegar
ég spilaði á píanóið ýmis hljóð. Því ákvað ég að
búa til fáein barnalög en var fljótlega kominn
með þau svo mörg að hugmynd kviknaði að
setja þau á disk sem nýttist þá fleirum,“ segir
Jósep sem nefnir diskinn Mánagull eftir barnabarninu Tristan Mána. Máni litli er enn
sólginn í tónlistina þótt hann sé
orðinn eldri en upphaflegi hlustendahópurinn sem Jósep hafði
í huga og stillir sér tíðum upp
við hljómflutningsgræjurnar
í von um meira spilerí.
„Nú heyri ég um fullorðið
fólk sem notar tónlistina til
slökunar og nuddara sem sefar
með henni viðskiptavini sína,
svo þetta er orðið margnota tól
enda hefur tónlist engin landamæri,“ segir Jósep um lagasmíðarnar sem samanstanda

É
Ætla mér að komast
langt „Ég er búinn að læra á

klassískan gítar í fjögur ár en
var áður í forskóla í eitt ár og
þá með blokkflautu,“ segir
Garðar Ingvarsson, 12 ára
nemandi við Tónskóla
Sigursveins. Hann kveðst
mæta í tvo einkatíma á viku
og á eina hljómsveitaræfingu
innan skólans. „Þetta er mjög
skemmtilegt nám,“ segir hann
og stefnir á grunnpróf í
desember í ár. En hyggst hann
leggja tónlistarflutning fyrir
sig eða hafa hann sem
áhugamál? „Ég læri gítarleik
meira mér til skemmtunar en
ætla mér samt að komast
langt,“ svarar hann einarður.
- gun

af angurværum, stuttum stefjum sem útsett eru
á einfaldan hátt.
„Börn sækjast eftir endurtekningum, eins og
þegar þau horfa aftur og aftur á sömu myndirnar, og því nota ég endurtekningar í stefjum laganna, sem nánast verður eins og mantra. Flest
laganna eru svæfandi og reyndar eitt svo magnað að Tristan Máni hverfur enn á vit draumanna
á fyrstu tónum þess,“ segir Jósep sem prófaði
ungbarnatónsmíðarnar á fjölmörgum ungbörnum áður en hann valdi úr þau lög sem fóru á
Mánagull, en þess má geta að Hilmar Örn Hilmarsson, tónlistarmaður og allsherjargoði, hljóðblandaði diskinn.
„Tristan Máni er svo geðgott barn að ég fór
á stúfana til að spila fyrir fleiri börn og
fékk á tilfinninguna að öll börn væru
róleg í dag. Á endanum fann ég lítinn ólátabelg sem stoppaði til að
hlusta og vildi bara kúra eftir
það,“ segir Jósep og hlær við,
en honum er gleðiefni að tónlist hans hjálpi til við að koma
börnum annarra í ró.
„Lögin eru leikin á bjöllur,
fiðlu, píanó, strengi og flautu,
en þótt hljóðfærin séu mörg er
tónlistin einföld, því ungbörn
una sér síður í flóknum tónsmíðum. Þess vegna er spila-

Barnagæla Jósep Gíslason er sannkallað barnagull enda listamaður á sviði tónsmíða fyrir börn á
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
öllum aldri.

dósin jafn langlíf og raun ber vitni, því heyrn
nýfæddra barna er hrein og opin, og há tíðni
bjölluhljóms vekur hjá þeim mikla athygli,“
segir Jósep.
Mánagull fæst í 12 Tónum, Smekkleysu,
Kirkjuhúsinu, á gogoyoko.com og von bráðar
í völdum barnavöruverslunum. „Margir færa
nýfæddum börnum diskinn í sængurgjöf, en
það er jafn gott fyrir nýorðna foreldra að geta
náð slökun. Ég mæli þó ekki með tónlistinni
við vinnuna ef ekki stendur til að sofna,“ segir
Jósep og hlær dátt.
- þlg
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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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Fjölskylduvæn vefsíða Það er
gefandi og gaman að fræðast um
undur alheimsins. Af betri
íslenskum vefsíðum er fjalla um
fræðslutengt efni fyrir alla
fjölskylduna er vefur námsgagnastofnunar, nams.is. Á vefnum eru
sérstakar síður ætlaðar nemendum á yngsta og miðstigi grunnskólans og svo nemendum í elstu
bekkjum grunnskólans. Má þar
nefna sérstök svæði með leikjum
og fróðleik um lönd heimsins,
neðansjávarheima og tungumál.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Bókaðu núna á www.ﬂugrutan.is

Vorundirbúningur Vor er í lofti

Alltaf laus sæti.

Gömlu tímarnir Það er erfitt að
ímynda sér, sem fullorðin
manneskja, að börnin manns hafi
hvorki heyrt lög eins og Gleðibankann eða Abba-slagara. Það er
fátt skemmtilegra en halda á vit
fortíðarinnar og halda smá
kynningartónleika á tónlist „fyrri
tíma“ fyrir yngstu kynslóðina og
jafnvel unglingana á heimilinu
Kannski uppskerðu aðhlátur, en
flestum þykir forvitnilegt að vita
við hvaða lög mamma og pabbi
dönsuðu á
Tunglinu
fyrir
tuttugu
árum.

EXPO · www.expo.is

og hjól, hjólaskautar, hjólabretti
og fleira skemmtilegt sem kannski
hefur ekki litið dagsljósið í marga
mánuði verður brátt dregið út úr
geymslum. Því er ekki úr vegi að
skerpa á öryggisatriðum og fara í
göngutúr með barninu um hverfið
og hjóla með því stuttar vegalengdir. Sunnudagsbíltúrinn gæti
því frekar verið sunnudagshjólreiðatúr, jafnvel á morgun ef
veður leyfir.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
580 5400
101 Reykjavík t
main@re.is t www.re.is

Skannaðu
strikamerkið
með snjallsímanum
þínum
O
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Ekta stjarna
Elísabet Taylor sýndi stórleik í fjölda kvikmynda en oft var þó
meira fjallað um einkalíf hennar en kvikmyndirnar sem hún lék í.

E

lísabet Taylor fæddist í Bretlandi árið 1932 en í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar flutti
fjölskyldan til Kaliforníu. Elísabet og Sara móðir hennar fóru oft í bíó og Sara sannfærðist um að
Elísabet væri efni í kvikmyndastjörnu. Eftir brösuglega byrjun, en Elísabet þótti til að mynda ekki
hafa nægilega barnslegan sjarma, hreppti hún fyrsta hlutverk sitt níu ára gömul. Hún sló þó fyrst
í gegn í kvikmyndinni National Velvet þar sem hún leikur unga stúlku sem dreymir um að verða
knapi. Í myndinni birtust vísbendingar um þá leikhæfileika sem Elísabet bjó yfir og þroskuðust er
árin liðu. Fyrsta leiksigurinn vann hún fyrir leik sinn í kvikmyndinni A Place in the Sun sem frumsýnd var árið
1951 og við tóku ár Óskarstilnefninga þar til loks styttan var í húsi árið 1960, fyrir kvikmyndina Butterfield 8.
Þegar þarna var komið sögu var Elísabet Taylor orðin ein helsta kvikmyndastjarna Hollywood. Hún var
fastagestur á slúðursíðum blaða sem höfðu mikinn áhuga á lífi þessarar gullfallegu stjörnu. Hún
sá þeim líka fyrir fréttaefni; Árið 1960 var hún tæplega þrítug í sínu fjórða hjónabandi með
söngvaranum Eddie Fischer. Hann var besti vinur Mick Todds, þriðja eiginmanns Elísabetar sem lést í flugslysi 1958. Þar sem Fischer var ennþá giftur ástsælli stjörnu, Debbie
Reynolds, þegar samband þeirra hófst vakti það mikla hneykslan. Það var þó ekkert á
við fjölmiðlafárið sem samband Elísabetar og fimmta eiginmanns hennar, Richards
Burton, vakti. Þau Burton og Taylor kynntust við tökur á myndinni Kleópötru og leið
ekki á löngu þar til þau tóku að draga sig saman á tökustað, nærvera Fischers virtist
þar hafa lítið að segja. Þau giftu sig 1964, léku í fjölda mynda saman og vöktu mikla
athygli fyrir óhóflegt líferni. Þau skildu en giftu sig aftur 1974 en seinna hjónabandið var
skammvinnt. Þegar þarna var komið var tekið að fjara undan ferli Elísabetar en hún var
áfram í sviðsljósi fjölmiðla. Tvisvar giftist hún eftir að hjónabandinu við Burton lauk.
Henni leiddist í hjónabandinu með þingmanninum John Warner, drykkja og misnotkun
lyfja fóru úr böndunum og hún endaði í meðferð á Betty Ford-stofnuninni. Nokkrum árum
síðar var hún aftur í meðferð og kynntist þá síðasta eiginmanni sínum, Larry Fortensky.
Ekki er hægt að segja að Elísabet hafi verið heilsuhraust. Hún oft lögð inn á sjúkrahús
vegna ýmissa kvilla sem hrjáðu hana. Það er því kannski ekki skrítið að helstu stórblöð
heimsins áttu minningargrein um hana í handraðanum en það vakti athygli í vikunni að
greinin sem birtist um hana í New York Times daginn eftir að hún lést, 23. mars síðastliðinn, var að uppistöðu skrifuð af manni sem dó árið 2005.
- sbt

NORDICPHOTOS/GETTY

ÞÓTTI ÓFRÍÐ Hér er Elísabet með eldri

Á UPPLEIÐ Elísabet færði sig áreynslu-

bróður sínum Howard. Elísabet þótti ekki
fríður smákrakki.

laust yfir í fullorðinskvikmyndir, sem
mörgum barnastjörnum mistókst.

FEGURSTA KONA HEIMS Fjólublá augu

EFTIRLÆTI FJÖLMIÐLA Richard Burton
og Elísabet Taylor léku saman í fjölda
kvikmynda meðan þau voru gift.

og fagrir andlitsdrættir urðu til þess að
Elísabet var kölluð fegursta kona heims.

■ TVENN

ÁTJÁN ÁRA BRÚÐUR Hótelerfinginn Nicky Hilton var
fyrsti eiginmaður Elísabetar. Hjónabandið var skammvinnt enda beitti Hilton hana ofbeldi og drakk illa.

BARÁTTUKONA Taylor var

heiðruð fyrir fyrir framlag sitt
í baráttunni gegn alnæmi.

VIÐ TÖKUR Á KLEÓPÖTRU Elísabet átti fjögur börn, tvo drengi og tvær

stúlkur. Hér fylgist yngri drengurinn, Christopher, með móður sinni á
tökustað stórmyndarinnar Kleópötru.

VINIR Michael Jackson og Elísabet
Taylor voru vinir allt til dauðadags
Jacksons 2009.

VAR OFT HÆTT KOMIN Elísabet Taylor glímdi við ýmis
veikindi um ævina, hún fór í nokkrar lífshættulegar
aðgerðir en lést vegna hjartabilunar.

ÓSKARSVERÐLAUN Á LITRÍKUM FERLI

1946 Courage of Lassie Elísabet
Taylor vakti fyrst athygli í Lassie Come
Home; nokkrum árum síðar lék hún í
annarri Lassie-mynd.

1960 Butterfield 8
Elísabet Taylor hlaut
fyrstu Óskarsverðlaun
fyrir leik sinn.

1958 Cat on a Hot Tin Roof Leikur
Elísabetar Taylor og Paul Newman
var frábær enda voru þau bæði tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir vikið.

1963 Kleópatra Elísabet
fékk metlaun fyrir hlutverk sitt í myndinni um
egypsku drottninguna.

1966 Who‘s Afraid of Virgina Woolf? Síðari Óskarsverðlaun Taylor fyrir kvikmyndaleik hlaut hún fyrir hlutverk sitt í mynd sem
staðist hefur tímans tönn.

1992 Magga Eitt
smæsta hlutverk
Elísabetar Taylor
hlýtur að vera
þegar hún sagði
daddy, eða pabbi,
fyrir hönd Möggu,
yngstu dóttur
Hómers Simpson.
Orðið er það eina
sem Magga hefur
sagt og hlutverkið
því eftirminnilegt.

Með COOLPIX S2500 tekur
þú skemmtilegri myndir
Nett og meðfærileg myndavél með 12.2 megapixla
upplausn, NIKKOR gleiðhornslinsu, 4x aðdrætti og
hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar, stór
2.7“ LCD skjár og hún fæst í 4 líflegum litum.
Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Verð 19.995.Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

NIKON D3100 Frábær fyrir alla
Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla
C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu.
GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum að taka
betri myndir á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri
háskerpu (1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku
fókus kerfi, háu ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má
framlengja í 12800, Live View og stórum 3“LCD skjá.
Allir geta tekið betri myndir með D3100

Verð 129.995.-

www.nikon.is
SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

KAUPAUKI!
Innifalið í kaupum á stafrænni
SLR myndavél er 2,5klst
byrjendanámskeið og Golla taska
að verðmæti kr 17.995.-

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði,
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi;
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum;
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík;
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.
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EINAR BRAGI SIGURÐSSON rithöfundur (1921-2005) andaðist þennan mánaðardag.

„Hver sem haldinn er sterkri löngun til að menntast fer líkt að og
ræktunarmaður sem færir út jaðar akurlendis síns með ári hverju.“

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 26. MARS 1973

Konur starfa á hlutabréfamarkaði
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Guðrún Gísladóttir
síðast til heimilis að Hraunbrún 8,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þann 15. mars sl. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum
innilega auðsýnda vináttu og samúð. Sérstakar þakkir
til starfsfólks Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir góða
umönnun og hlýhug. Þeim sem vildu minnast hennar
er bent á samúðarkort Hrafnistuheimilanna
í síma 585-3000.
Jóhanna Axelsdóttir
Þórhannes Axelsson
Gísli Rafn Ólafsson
Þorvarður Tjörvi Ólafsson
Guðrún Edda Þórhannesdóttir
Axel Ólafur Þórhannesson
Sigurður Orri Þórhannesson
barnabörn og langömmubörn

Konum var í fyrsta skipti leyft að
starfa í höfuðstöðvum hlutabréfamarkaðarins í London þennan dag
árið 1973. Þá voru tíu konur ráðnar.
Þótt þarna væri stigið stórt skref
í kvennabaráttu Bretlands máttu
konurnar ekki vinna á gólfinu við
sölu hlutabréfa heldur voru þær í
öðrum störfum.
Ein þeirra kvenna sem ráðnar

voru, Susan Shaw, sagði þessi
tímamót þó mikilvæg fyrir konur
því nú gætu þær komið sér upp
samböndum í fjármálakerfinu.
Þrátt fyrir þennan merka áfanga
liðu 28 ár þar til kona var ráðin
í eina mikilvægustu stöðuna á
hlutabréfamarkaðinum í Bretlandi.
Það var árið 2001 þegar Clara Furse
varð þar framkvæmdastjóri.

Aðalheiður Nanna
Ólafsdóttir
Sonja Dögg Dawson
Pétursdóttir
Anna Margrét Bjarnadóttir
Davíð Kristján Pitt
Tinna Proppé
Sól Hrafnsdóttir

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

Kolbeinn Arngrímsson
framreiðslumeistari, Suðurhlíð 38b,

lést þann 15. mars sl. á deild 11-E á LSH. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir færum við Höllu Skúladóttur lækni,
Guðmundi Björnssyni lækni, Karitas heimahlynningu
og öllu starfsfólki á deild 11-E fyrir góða umönnun.
Svanhvít Óladóttir
Unnur Þórðardóttir
Óli Ragnar Kolbeinsson
Kristín Ásta Ólafsdóttir
Ísak Kolbeinsson
Ásdís Ingvadóttir
Sindri Snær Kolbeinsson
Daníel Dagur, Svanhvít Eva, Anna Kolbrún, Brynjar Óli
Regína Guðrún Arngrímsdóttir
Þorgeir Baldursson
Ragnheiður K. Arngrímsdóttir
Magnús Óskar Ólafsson
Arngrímur Arngrímsson
Sigrún S. Svavarsdóttir
Guðjón Emil Arngrímsson
Ekaterina Naryshkina
Unnur Arna Sigurðardóttir
Karl V. Stefánsson
Sigurvin Kristjónsson
Franz Baar

Elskulegur bróðir okkar, mágur
og frændi,

Gunnar Þ. Lárusson
áður til heimilis á Brekkustíg 14b,

lést á Líknardeild Landspítalans í Fossvogi 14. mars
síðastliðinn. Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna.

LEIKLISTARRÁÐUNAUTURINN „Ég komst að því í Iðnó fyrir löngu að leikhús er frábær vinnustaður og þannig hefur það reynst hvar sem ég hef

verið síðan,“ segir Hafliði Arngrímsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAFLIÐI ARNGRÍMSSON LEIKLISTARRÁÐUNAUTUR: Á SEXTUGSAFMÆLI Í DAG

Byrjar og endar með bravúr
„Það er ágætt að horfa á þetta sem
tvisvar sinnum þrítugsafmæli,“ leggur Hafliði Arngrímsson leiklistarráðunautur til, inntur eftir þeirri tilfinningu að verða sextugur. „Þetta
er hluti af lífinu. Talningin stoppar
ekki. Maður færist bara nær almættinu sem stjórnar henni. Óskar sér
stundum að það hætti að telja en það
má ekki því þá er allt búið. Amma mín
varð 102 ára þannig að það er langlífi
í ættinni.“
Hafliði ólst upp í Odda á Rangárvöllum til tólf ára aldurs. Þar var faðir
hans, séra Arngrímur Jónsson, prestur. „Það var gaman að eiga heima í
Odda. Staðnum fylgir stór saga og líka
álög sem maður varð að athuga hvort
virkuðu eða ekki – og aldrei virkuðu
þau,“ segir Hafliði grallaralegur og er
krafinn nánari skýringa. „Á ákveðnum stað mátti til dæmis ekki grafa.
Það var í Gammabrekku. Ef það væri
gert átti Oddakirkja að standa í björtu

báli. Þetta prófaði ég – með mikinn
hjartslátt.“
Leiklistin hefur verið lagskona Hafliða alla hans starfsævi. Upphafið
rekur hann til háskólaáranna þegar
hann réði sig sem sviðsmann hjá Leikfélagi Reykjavíkur í Iðnó. Í framhaldinu hélt hann til Vínarborgar að læra
leikhúsfræði og leikstjórn og heimkominn stofnaði hann leikhús sem heitir Frú Emilía. Síðasta uppsetning þess
var Hundrað ára hús eftir Jón Atla
Jónasson sem var leikið fyrir fjórum
árum í gömlu hersjúkratjaldi á sandinum í Nauthólsvík. „Ég hefði kannski
frekar átt að setja það upp núna í tilefni af afmælinu því það fjallar um
ellina og gleymskuna,“ segir Hafliði
sposkur. Hann hefur unnið í flestum
leiklistarstofnunum landsins, nú í
Borgarleikhúsinu sem ráðunautur. „Ég
komst að því í Iðnó fyrir löngu að leikhús er frábær vinnustaður og Þannig
hefur það reynst hvar sem ég hef verið

síðan. Þótt misjafnlega gangi er alltaf
gaman, það skiptir miklu máli.“
Spurningu um hvort hann ætli að
gera eitthvað sérstakt í tilefni afmælisins svarar Hafliði heimspekilega –
eftir smá þögn. „Þessi sextíu ár hafa
meira og minna snúist um vangaveltur
um hvað sé rétt og rangt. Ætli maður
haldi því ekki bara áfram og líti bæði
aftur og fram þegar maður fer yfir
nýjan áratug? Það er ágætt að athuga
hvað sé undir gólffjölunum manns.
Vonandi er skaðlaust að skoða það.“
Listviðburðir ramma daginn inn því
Borgarleikhúsið var með frumsýningu í gærkveldi á ruslóperunni Strýhærða Pétri, með tilheyrandi partíi
á eftir. „Afmælið byrjar með bravúr
og endar líka því konan mín, Margrét
Pálmadóttir, stjórnar kvennakórum og
hjá þeim verða vortónleikar í kvöld,“
segir Hafliði. „Svo maður lætur sig
bara dreyma um vorið og framtíðina.“
gun@frettabladid.is

Fyrir hönd aðstandenda,
Svavar Baldursson.

Elskuleg eiginkona mín, dóttir okkar
og tengdadóttir,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Anna Björk Magnúsdóttir

Þorgerður Árnadóttir
Blandon

læknir,
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

sem lést á heimili sínu mánudaginn 21. mars, verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni mánudaginn 28. mars
kl. 15. Blóm vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þriðjudaginn
15. mars, verður jarðsungin frá Háteigskirkju
mánudaginn 28. mars kl. 13.00.

Martin Johansson
Sigfríður Hermannsdóttir
Ingrid Johansson

Þorbjörg Skarphéðinsdóttir
Haraldur Sigurðsson
Arnheiður E. Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Magnús Jónsson
Roland Johansson.

Sigurður Þorgrímsson
Guðleif Helgadóttir
Óskar Sæmundsson
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Jamie’s Food
Frábærir þættir: Bones, The Event, Boardwalk Empire, NCIS,
, Hung og Eastbound and Down.
Sjálfstætt fólk, Auddi og Sveppi, Tvímælalaust, Big Bang Theory
s og It’s Complicated.
Magnaðar stórmyndir: Duplicity, Get Smart, Pineapple Expres
Fjölskyldufjör: Shark Bait, Stuart Little og Horton Hears a Who!
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Innilegar þakkir til allra þeirra er
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa

Sr. Ingimars
Ingimarssonar
fyrrverandi prófasts.
Ingimar Ingimarsson
Þorkell Ingimarsson
Björn Ingimarsson
Sigurgísli Ingimarsson
Hrafnhildur Sigurgísladóttir
börn og barnabörn

Hólmfríður Svavarsdóttir
Gunnþóra Önundardóttir
Sigrún Óskarsdóttir
Kristín Guðjónsdóttir
Bjarni Óskarsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og jarðarför okkar ástkæra

Sigurbjörns
Þorgrímssonar
(Bjössa Biogen)

Nýtt gallerí
opnað á Ísafirði
Nýtt gallerí á Ísafirði hefur
formlega starfsemi sína
á morgun klukkan 14.01.
Galleríið heitir Fjör 10 þrep
og er til húsa í Listakaupstað, Norðurtangahúsinu, á
þriðju hæð. Opnunarsýning
gallerís Fjör 10 þrep nefnist Ein stök hús. Þar sýna
listamennirnir Marsibil G.
Kristjánsdóttir og Jóhannes
Frank Jóhannesson verk sín
byggð á eyðibýlum á Vestfjörðum. Jóhannes sýnir
ljósmyndir en Marsibil
teikningar en hvert eyðibýli
er tekið frá nákvæmlega
sama sjónarhorni. Eyðibýli
eru fjölmörg á Vestfjörðum
eins og um land allt en á sýningunni Ein stök hús má sjá
eyðibýli úr Ísafjarðardjúpi,
Dýrafirði og Arnarfirði. Við
opnunina verður boðið upp á
veitingar að hætti efnisins;
rúgbrauð með kæfu og svart

HÁSALIR Kammerkór Hafnarfjarðar og Tríó Agnars Más flytja þekkt

þjóðlög í ýmsum búningi.

Þjóðlög á djössuðum nótum
EINSTÖK HÚS Marsibil Kristjáns-

dóttir er annar listamannanna
sem eiga verk á sýningunni Ein
stök hús.

kaffi. Eftir það verður sýningin opin á fimmtudögum
og föstudögum frá klukkan
15 til 17 og á laugardögum
frá klukkan 13 til 15.
- fsb

Sérstakar þakkir til vina Bjössa sem stóðu að
minningartónleikum honum til heiðurs.
Jenný Sigurbjörnsdóttir
Atli Már Þorgrímsson
Hekla Atladóttir

Þorgrímur Baldursson
Kristín Björk Einarsdóttir

Keppt í bogfimi
BRÆÐINGUR Blágresið blómgast á Café Haíti í kvöld klukkan 21.

Innilegar þakkir sendum við ykkur
öllum sem sýnduð okkur samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra

Baldvins Einars
Skúlasonar.
Sérstakar þakkir sendum við til heimahjúkrunar
Karitasar og deildar 11-E Landspítala.
Unnur Tessnow
Helgi Magnús Baldvinsson
Hafdís Erla Baldvinsdóttir
Hulda Björg Baldvinsdóttir
afa- og langafabörn.

leikinn á nokkrum
Kammerkór Hafnarþjóðlegum lögum í
fja rða r og T r íó
Agnars Más halda
hefðbundum útsetntónleika í Hásölingum. Þá mun tríóum, Tónlistarskóla
ið flytja nokkur lög
Hafnarfjarðar, á
en þess má geta að
Agnar Már Magnsunnudaginn klukkússon gaf út diskan 17. Yfirskrift tóninn Láð árið 2007
leikanna er Arfur
þar sem hann lagði
þjóðar. Þar verða AGNAR MÁR
áherslu á þjóðleg
flutt þjóðlög og fim- MAGNÚSSON
mundarsöngvar í
stef.
ýmsum útsetningum með
Í lokin munu kórinn og
skemmtilegum árangri, hljómsveitin syngja og
enda ekki oft sem klassískur leika saman nokkur þjóðlög
kór og djasstríó taka hönd- í útsetningu Agnars Más.
um saman á tónleikum.
Má þar nefna lög á borð við
K a m merkór H a fn a r - Grafskrift, Blástjarnan, Nú
fjarðar, undir stjórn Helga vil ég enn í nafni þín og EinBragasonar, mun hefja setumaður einu sinni.

Bluegrass á Haíti
Hljómsveitirnar Brother
Grass og Illgresi leiða
saman hesta sína í brjáluðum bluegrass-bræðingi á
Café Haíti í kvöld og byrja
tónleikarnir kl 21. Báðar
hljómsveitirnar segjast
koma tiltölulega vel undan
vetri og að spilagleðin sé
gífurleg.
Munu þær flytja efni

bæði saman og hvor í sínu
lagi þannig að lofað er Suðurríkjaeyrnakonfekti fram
eftir kvöldi.
Væntanlegum tónleikagestum er bent á að mæta
tímanlega til að ná sætum
því seinast var fullt út úr
dyrum. Það kostar 1.500
krónur inn, enginn posi á
staðnum.

Íslandsmótið í bogfimi fer
fram í dag og á morgun í
Íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði. 31 keppandi hefur skráð sig til leiks
og hefst mótið klukkan 11
báða dagana.
Fyrri keppnisdaginn skýtur hver keppandi 60 örvum.
Á morgun verður svo
útsláttarkeppni. Keppendur
eru paraðir saman og hver
skýtur 12 örvum í hverri
lotu uns úrslit eru fengin.
Öllum er velkomið að
koma og fylgjast með þessari spennandi og óvenju-

Íslandsmótið í bogfimi fer fram
un helgina.

legu keppni en aðgangur er
ókeypis.
Nánari upplýsingar er að
finna á www.bogfimi.net.

Bára Mjöll Ágústsdóttir
Einar Ragnarsson
Jóhannes Kristjánsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma
Elskuleg eiginkona mín

Jóhanna Berta
Friðbjarnardóttir
frá Hellissandi,
Sléttuvegi 11, Reykjavík,

lést á Hrafnistu Reykjavík miðvikudaginn 16. mars.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskapellu
miðvikudaginn 30. mars kl. 13.
Aðalsteinn Guðmundsson

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Unnur Kjartansdóttir
Hvassaleiti 18, Reykjavík,

andaðist miðvikudaginn 23. mars á LSH Fossvogi.
Hreinn V. Ágústsson
Dóra Jónsdóttir
Björn Á. Ágústsson
Þuríður Magnúsdóttir
Einar Ágústsson
Unnur H. Pétursdóttir
Kjartan Ágústsson
Þóra S. Ingimundardóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Karla Hildur Karlsdóttir
Hrísalundi 4g, Akureyri,

lést laugardaginn 19. mars. Útför hennar hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Jón Brynjar Gunnhallsson
Þórhildur E. Halldórsdóttir
Arngrímur Þór Gunnhallsson Ása Sigurlaug Harðardóttir
Gunnhallur Gunnhallsson
Hildur Mary Thorarensen
Magnús Jón Bragason
Karl Jónas Thorarensen
Mary Jean Guino Malana
og ömmubörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur hlýhug og vinarhug vegna
fráfalls okkar ástkæra

Jóns Ásgeirssonar
og heiðruðu minningu hans.
Steinunn Helga Jónsdóttir
Hallgrímur Gunnarsson
Rebekka Dagbjört Jónsdóttir
Björgvin Halldórsson
Ásgeir Jónsson
Hrafnhildur H. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

„Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt,
sem dropi breytir veig heillar skálar.
Þel getur snúist við atorð eitt.
Aðgát skal höfð í nærveru sálar“

Af hug og hjarta í kærleika þakkar
fjölskylda öll innilega fyrir hlýhug,
samúð og nærgætni sem okkur var sýnd
í veikindum og við andlát vinar okkar,
ástkærrar eiginkonu, móður, dóttur,
systur, mágkonu og frænku,

Nínu Karenar Jónsdóttur
Háagerði 67, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til Ljóssins, starfsfólks Tryggingastofnunar og Landspítala, ber sérstaklega að nefna
fremsta meðal jafningja Elísabetu Örnu Helgadóttur
lækni og Björk Unnarsdóttur hjúkrunarfræðing.
Karl Gunnarsson
Anna Lilja og Unnur Karen Karlsdætur
Nína Soffía Hannesdóttir og Jón Gunnarsson
Gunnar Jónsson
Stefanía Ösp Guðmundsdóttir
Sigríður B. Árnadóttir

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

VILTU
VINNA
MIÐA?

KOMIN Í BÍÓ!
SENDU SMS SKEYTIÐ
EST LIV Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR

9. HVER
VINNUR!
FJÖLDI
AUKAVINNINGA

TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!
VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
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krakkar@frettabladid.is

WWW.WEBTOTS.CO.UK ef vefsíða fyrir smábörn. Þar geta þau
teiknað, málað, púslað og gert margt annað sér til dundurs.

Þarf ekkert stærðfræðiséní
Veronika Steinunn Magnúsdóttir, þrettán ára, sigraði í B-flokki kvenna á Íslandsmótinu í skák og er nú komin í A-flokk með þeim bestu. Hún sagði Krakkasíðunni
frá áhuganum á skákinni og hvernig best væri að bera sig að til að læra að tefla.
Hvenær byrjaðirðu að tefla?
„Pabbi byrjaði að kenna mér
að tefla þegar ég var sex ára
og ég byrjaði að keppa á skákmótum þegar ég var átta ára.“
Við hverja teflirðu þegar þú
ert að æfa þig? „Ég tefli mjög
oft við pabba, sem er mjög góð
æfing, og svo tefli ég reglulega við krakkana sem eru
með mér á skákæfingum í
skákskólanum. Svo fer ég líka
á alls konar aðrar skákæfingar.“

að geta teflt, er það satt?
„Það eru margir sem fá
hátt í stærðfræði sem eru
snillingar í skák, en það
er ekkert nauðsynlegt að
vera stærðfræðiséní til
að verða góður að tefla.
Þetta byggist náttúrlega á
rökhugsun en það geta allir
skilið þetta ef þeir
bara mæta á æfingar og leggja sig
fram.“

Veronika lærði
að tefla sex
ára gömul og
fór að keppa
tveimur árum
seinna.

Nú ertu komin í hóp þeirra
bestu í kvennaflokki í skákinni. Stefnirðu hærra? „Já, ég
stefni hátt og ætla að halda
áfram að æfa mig og æfa og
ná eins langt og ég get.“
Finnst vinkonum þínum ekkert skrítið að þú sért alltaf
að tefla? „Sumar eru ekki
alveg að fatta þetta og sumar
skilja bara ekki skáklistina, en
sumar eru bara áhugasamar
og tefla meira að segja stundum við mig.“

Faðir segir við son sinn: „Ég hef sagt þér milljón sinnum að þú
átt ekki að ýkja þegar þú segir frá.”
Jóna: Af hverju bindur þú fyrir munninn á litla bróður þínum?
Gunni: Hann á að fara út í búð til að kaupa sælgæti fyrir mig.
Steini: Hundurinn minn kann að tefla!
Geir: Hvað segirðu!? Hann hlýtur að vera bráðgáfaður!
Steini: Nei, það held ég ekki. Ég vinn oftast.
Sigga litla: Veistu hvað er mikið af tannkremi í einni túpu?
Mamma hennar: Nei, elskan mín!
Sigga: Tvisvar sinnum fram og aftur eftir sófanum.

Hvert eiga krakkar að snúa
sér ef þau langar til að læra
að tefla? „Hjá Skáksambandi Íslands er
mjög góð aðstaða fyrir
krakka og þau þurfa
ekkert að vera búin að
læra að tefla þegar þau
koma. Það er skipt niður í
hópa eftir getu og þú þarft
ekkert að vera eitthvað
rosalega góður til að koma
þangað, það eru byrjendaflokkar fyrir þau sem ekki
kunna að tefla, sem er mjög
gott. Ég hvet alla til að læra að
tefla og sem betur fer hefur
áhugi barna á skák vaxið rosalega undanfarin ár.“
Margir halda að maður þurfi
að vera rosalega gáfaður til

Ég byrjaði að keppa á skákmótum þegar
ég var átta ára. Ég stefni hátt og ætla
að halda áfram að æfa mig og æfa og ná eins
langt og ég get.
HITT OG ÞETTA

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Frábært fermingartilboð
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5 ára
ábyrgð

Justin Bieber …
átti afmæli fyrir rúmlega þremur vikum en
hann varð 17 ára 1. mars síðastliðinn.
á mömmu sem heitir Patricia Malette,
kölluð „Pattie“ en hún ól hann upp sem einstæð móðir.
á tvö samfeðra hálfsystkini.
er þýskur að einum fjórða hluta
en afi hans var Þjóðverji sem fluttist
til Kanada.

0DUJDUVW¦U°LU
'¦PL[FP
Verð aðeins 79.900,-

hafði og hefur mikinn áhuga á
íþróttum, svo sem fótbolta og
skák.
er sjálfmenntaður á ýmis hljóðfæri, svo sem píanó, trommur,
gítar og trompet.
var uppgötvaður á youtube.com
af Scooter Braun sem síðar varð
umboðsmaður hans. Því er gjarnan
haldið fram að tónlistarmaðurinn Usher
hafi uppgötvað Bieber en það er rangt.

+ROWDJ¶U°XPK¦°Ý6PLÝZZZGRUPDLV

HESTATEYMING verður
á Ingólfstorgi á milli 14 og
15 í dag. Þar gefst krökkum
færi á að fara á bak hestum
frá hestaleigunni Íslenska
hestinum.
KJARNASKÓGUR, helsta
útivistarsvæði Akureyrarbæjar, býður upp á ýmsa
spennandi möguleika til
leikja og þar er einnig að
finna leiktæki og stíga.
LEIKFÉLAG HAFNARFJARÐAR frumsýnir Fúsa
froskagleypi eftir Ole Lund
Kirkegaard hinn 2. apríl í
Gaflaraleikhúsinu.

ENNEMM / SÍA / NM45924

FERMINGARGJÖFIN Í ÁR

GOTT BAKLAND
FYRIR
UNGA FÓLKIÐ
Fermingarbörn eru flest á viðkvæmu vaxtarskeiði. Bein og vöðvar þroskast
hratt og þegar setið er við heimavinnu löngum stundum þarf aðstaðan að vera
góð. Hjá okkur færðu úrval skrifborða og skrifborðsstóla sem veita unglingnum
góðan stuðning til framtíðar. Kíktu í kaffi & kruðerí í sýningarsal Pennans í
Hallarmúla 2 og fáðu aðstoð hjá söluráðgjöfum okkar.

Dealer stóll

18.999 kr.

Skrifborð

14.999 kr.
Ef stóll og borð
er keypt saman
kostar borðið

*Tilboð gildir til 1. maí eða á meðan birgðir endast.

9.999 kr.*

www.penninn.is | sími 540 2050 | husgogn@penninn.is

Opnunartími kl. 8-18 á virkum dögum og kl. 10-15 laugardaga
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krossgáta
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19

LÁRÉTT
2. jarðsprungur, 6. strit, 8. nögl, 9.
skammstöfun, 11. 999, 12. andúð, 14.
ummælin, 16. fæddi, 17. kvk nafn, 18.
slagbrandur, 20. ónefndur, 21. ær.

11

14

20

LÓÐRÉTT
1. borg í Portúgal, 3. í röð, 4. talinn,
5. borg, 7. drykkjarílát, 10. kirna, 13.
svelg, 15. einn milljarðasti, 16. þrá,
19. utan.
LAUSN

Exótískar matvöruverslanir
BAKÞANKAR
ólk hefur ýmsar leiðir til að takast
Atla Fannars
á við erfiðleikana sem fylgja því að
Bjarkasonar vera til. Sumir lesa sjálfshjálparbækur

F

á meðan aðrir leggjast á bekk sérfræðinga. Ég gef lítið fyrir það, en sæki stundum huggun í tónlist. Það getur reynst
skammgóður vermir því tónlistarmennirnir sem ég hlusta á kunna ekki á að takast á við vandamál hversdagsins án þess
að bresta í söng. Hvað er málið, Matt
Berninger?

FLESTIR þurfa einhvern tíma að
flýja raunveruleikann. Sumir nota
eiturlyf, en ég sest upp í bílinn minn
og keyri í næstu matvöruverslun.
Ekki til að birgja mig upp af hnausþykkum rjómaís, sem hefur á
undraverðan hátt orðið að
vinsælu verkjastillandi
lyfi með góðri hjálp frá
Hollywood. Nei, sáluhjálpin felst í að versla
í matinn – ekki borða
hann.

LÁRÉTT: 2. gjár, 6. at, 8. kló, 9. rek,
11. im, 12. óbeit, 14. orðin, 16. ól, 17.
una, 18. slá, 20. nn, 21. kind.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. faró, 3. jk, 4. álitinn, 5.
róm, 7. tebolli, 10. ker, 13. iðu, 15.
nanó, 16. ósk, 19. án.

2

1

21

4IL SÎLU
-YNDIR OG UPPLÕSINGAR HIBYLIOGSKIPIS
OG S   OG  

 HLUTUR Å ÖESSUM
GL¾SILEGA B¹T #ARVER 
6OYAGER ¹RGERÈ 
3TËRGL¾SILEGUR B¹TUR
TIL AÈ NJËTA FRÅTÅMA
OG SUMARLEYFIS

MÉR líður aldrei betur
en þegar ég líð hægt um
ganga matvöruverslunarinnar með skröltandi innkaupakerru fyrir framan
mig. Það er eins og þá

standi mér allir möguleikar opnir. Tóm
karfa og einfalt verkefni; að fylla hana
alls kyns hlutum í lofttæmdum umbúðum sem eru að fara að sjá til þess að ég
haldi lífi næstu daga. Ef ég væri Bubbi og
væri að skrifa þennan pistil segði ég að
Guð væri í matarkörfunni. En ég er ekki
Bubbi. Ég kann ekki einu sinni að spila á
gítar.

AÐ versla í matinn er að mörgu leyti
eins og ólgandi heitt kynlíf, fyrir utan
þá staðreynd að samkvæmt 209. grein
hegningarlaga er bannað að særa blygðunarkennd manna með lostugu athæfi og
því erfitt að ætla sér að versla nakinn.
Ég geri það allavega ekki aftur. En fyrir
góða verslunarferð, rétt eins og fyrir
12 lotu bardaga í svefnherberginu, þarf
maður að vera búinn að undirbúa sig lauslega, en alls ekki of vel. Ekki vill maður
að innkaupaferðin verði of hefðbundin.

TIL að auka ánægjuna er sniðugt að
koma á óvart og raða alls kyns hlutum
í körfuna sem maður hefur oft séð, en
aldrei smakkað (þú mátt líta á þetta ráð
sem gjöf frá mér til þín). Ég vorkenni
þeim sem líta á matvöruverslanir aðeins
sem staði til að kaupa inn. Þær eru svo
miklu meira. Sæluhallir; fullar af losta og
exótík.

■ Pondus

NATO útboð

Eina
skeið
fyrir
frænda?

Eftir Frode Øverli

Nei!

Við skulum
bara vona að Greiniþú hafir erft
lega
eitthvað frá ekki...
móður þinni.

Hvernig er
þetta hægt?

Ekki með
höndunum!

Framkvæmdir,
vörur
og þjónusta
■ Gelgjan

Þriðjudaginn 29. mars, kl. 8.30–10.00 verður
haldinn fundur þar sem kynnt verða tækifæri
á þátttöku í útboðum á vegum Atlantshafsbandalagsins (NATO). Fundurinn verður haldinn
í Borgartúni 35, 6. hæð.

Mamma, hvernig
myndir þú lýsa mér
sem krakka?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hávær, illa
lyktandi,
kröfuharður
og sóðalegur.

Ööööööö,
mjög gott.

Og hvernig myndir
þú lýsa mér í dag?

Fyrir utan
„hávaxnari“?

Farið verður yﬁr reglur og útboðsferli og geﬁn hagnýt
ráð um hvernig nálgast megi upplýsingar um einstök
útboð og komast í samband við ábyrgðaraðila.
Þá verður farið sérstaklega í útboð á vegum
yﬁrherstjórnar NATO og veittar leiðbeiningar um
tilboðsgerð og mat á tilboðum.

■ Handan við hornið

Dagskrá:
8.15 – Morgunkaffi
8.30 – Júlíus Hafstein sendiherra, setur fundinn

Eftir Tony Lopes

Mér verður hampað
sem einum hugrakkasta
manni sögunnar

8.35 – Dr. Javier Carrasco Pena, yﬁrmaður
útboðsmála í höfuðstöðvum NATO

Hey! Hvar er skjöldurinn
Ég heiti því að allir mínir
minn? Er bardagi í dag?
þegnar geti átt öruggt og
náðugt líf undir minni stjórn. Hvað er þetta oddhvassa
sem beinist að mér?

9.05 – Mr. Danny Hovaere, yﬁrmaður innkaupa hjá
yﬁrherstjórn NATO
9.35 – Erna Björnsdóttir, verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu
9.50 – Fyrirspurnir
Eftir fundinn verða fulltrúar NATO til viðtals um
einstök verkefni eða möguleika á samstarﬁ.
Þeir sem vilja skrá sig á fundinn eða panta viðtalstíma
eru vinsamlegast beðnir að gera það sem fyrst í síma
511 4000.
Nánari upplýsingar veita Erna Björnsdóttir,
erna@islandsstofa.is og Hermann Ottósson,
hermann@islandsstofa.is.

Borgartún 35 | 105 Reykjavík

islandsstofa.is

Ríkharður ljónshjarta

Vilhjálmur sigursæli

■ Barnalán
Hvað er Mér finnst bara
að?
skrýtið að nota
afsláttarmiða
á svona fínum
veitingastað.

Lárus hin gleymski
Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Af hverju? Að spara er ekert
til að skammast sín fyrir.

Eyðsla er áhættusöm, sparsemi
er svöl.

Þjónn, komdu
með ódýrasta
vínið þitt.

Og
stærri
dúk á
borðið.
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LÆRLINGAR ÓSKAST Rapparinn Ghostface Killah leitar meðal annars að penna og

markaðsmanni.

Ghostface Killah
leitar að lærlingum
Rapparinn Ghostface Killah, sem
gerði garðinn frægan með röppurunum í Wu-Tang Clan á árum
áður, leitar nú að lærlingum til að
hjálpa sér í daglegu amstri. Rapparann vantar sérstaklega hjálp við
að koma sér á framfæri með hjálp
veraldarvefsins og leitar því að
penna, markaðsmanni, ljósmyndara, hönnuði og sérfræðingi í samfélagsmiðlum.
Ghostface Killah er einmitt
væntanlegur til landsins um næstu
helgi og kemur fram á Reykjavík
Fashion Festival á Nasa á laugar-

daginn. Það er því spurning hvort
áhugasamir Íslendingar nái í skottið á rapparanum á meðan hann er
á landinu og sæki um starfið.
Áhugasömum er bent á að senda
Ghostface Killah póst á netfangið ae.theodoreunit@gmail.com.
Aðeins fólk sem tekur hreinlæti
alvarlega virðist koma til greina,
miðað við Twitter-síðu rapparans,
en hann lýsti yfir á dögunum að
karlmenn ættu að ekki að þvo á sér
hneturnar rétt áður en þeir þvo á
sér andlitið, heldur öfugt.

50%
afsláttur
af síðustu sýningareintökum!

- afb

Brown missir
talsmann sinn
Chris Brown er í vondum málum eftir að hafa misst stjórn á sér eftir
viðtal við morgunsjónvarpið Good Morning America. Fjölmiðlafulltrúi
hans hefur ákveðið að segja skilið við hann eftir nokkurra ára samstarf, samkvæmt slúðurdálki New York Daily Post. Brown hefur verið
harðlega gagnrýndur fyrir framkomu sína í viðtalinu en þáttastjórnendur spurðu hann út í árás hans á þáverandi unnustu sína,
Rihönnu, árið 2009.
Brown hefur beðist afsökunar á viðtalinu og framkomu
sinni. „Ég þurfti bara að losa mig við þá reiði sem bjó
innra með mér. Mér finnst ég hafa unnið svo mikið í
minni tónlist og mér leið eins og einhver væri að reyna að
hrifsa hana frá mér,“ sagði Brown í yfirlýsingu sinni.
„Ég biðst því afsökunar á framkomu minni.“
Rapparinn hefur verið hálf utangátta eftir
árásina á Rihönnu á meðan ferill söngkonunnar hefur blómstrað sem aldrei fyrr. Spekingar vestanhafs spá því þó að væntanleg plata
hans, F.A.M.E., eigi eftir að fara á toppinn
í Ameríku þegar hún kemur þar út í næstu
viku.
ENGINN FJÖLMIÐLAFULLTRÚI Fjölmiðlafulltrúi

Chris Brown hefur sagt upp störfum eftir að
rapparinn missti stjórn á skapi sínu.

=^aajg{]V\hi¨ÂjkZgÂ^

30%
afsláttur

MARC-LEO1
Leo hillueining.
75x30x135cm.
4 hillur
MARC-LEO5
Leo hillueining.
100x30x185cm.
5 hillur

5.995
MARC-LEO3
Leo hillueining 90x40x165cm.
4 hillur

4.395
MARC-Errex1
Errex hillueining.
100x40x185cm.
5 hillur

14.495

5.795
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum - Flúðum

Lesendur okkar
eru á öllum aldri

– og við þjónum
þeim öllum
¶6[ha{iiZÂV\diikZgÂ4
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Allt sem þú þarft
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21.30 Styrktartónleikar fyrir Krabbameinsfélag Íslands verða á Sódómu í kvöld. Fram koma Böddi úr Dalton, Morgan

menning@frettabladid.is

Áttu orð?

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 26. mars 2011

➜ Sýningar

➜ Tónleikar

14.00 Listakonan Aðalheiður S.
Eysteinsdóttir opnar sýninguna Þorrablót í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í dag kl. 14. Á opnuninni leikur
Friðjón Hallgrímsson á harmoniku og
Gunnar Þorsteinsson fer með kvæði.

15.00 Vortónleikar Vox feminae,
Þar skein sól í heiði, verða haldnir í
Grensáskirkju í dag kl. 15. Aðgangseyrir
kr. 1.500. Miðar seldir við inngang.
22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur
tónleika á Bar og gallerí 46 í kvöld kl.
22. Leikin verða lög eftir aðra listamenn
frá ýmsum löndum. Aðgangseyrir kr.
1.500.

Kane, Morning After Youth, Noise, UnderCover, Endless Dark og Finnegan. Allur ágóði rennur óskiptur til Krabbameinsfélagsins. Húsið verður opnað 21.30. Aðgangseyrir kr. 1.500, en kr. 1.000 fyrir þá sem skarta mottu.

➜ Myndlist
15.00 Myndlistamaðurinn Ingimar
Waage opnar olíumálverkasýningu
í Gallerí Fold í dag kl. 15. Sýningin
stendur til 10.apríl.
➜ Útivist
10.00 Landssamtök hjólreiðamanna

bjóða til hjólreiðaferðar í dag kl. 10.15.
Lagt af stað frá Hlemmi. Hjólað í 1-2
klst. Allir velkomnir. Þátttaka ókeypis.

Sunnudagur 27. mars 2011
➜ Tónleikar
17.00 Orgeltónleikar Helgu Þórdísar

Guðmundsdóttur fara fram í Hjallakirkju kl. 17. Helga leikur verk eftir
Buxtehude, Mendelssohn, Messiaen og
Jón Nordal. Aðagangur er ókeypis.

➜ Sýningarspjall
15.00 Myndlistamaðurinn Sigtryggur
Bjarni Baldvinsson verður með listamannsspjall á sýningunni Varanlegt
augnablik. Spjallið verður í Hafnarborg
kl. 15. Enginn aðgangseyrir.
➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri
borgara í Reykjavík og nágrenni verður
að Stangarhyl 4 í kvöld frá kl. 20-23.
Danshljómsveitin Klassík leikur danslög.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Textasamkeppni Hugvísindasviðs Háskóla Íslands

Aðalheiður Guðmundsdóttir:

Einhleypingurinn
Tilgangurinn með ferð minni var að safna fyrir
prófessorinn dæmum um tvítölu, skrá þau niður ítarlega með upplýsingum um viðmælendur, svo sem heimkynni þeirra, aldur og stöðu. Söfnunin yrði að eiga
sér stað í dreifbýli, því það var vitað mál að tvítalan lifði þar betur en í borgunum, þar sem hún
var um það bil að deyja út.
Þar sem ég sat í þröngum lestarklefanum á leið minni
til Ljubljana braut ég mjög heilann um það hvernig ég
ætti að standa að söfnuninni. Takmarkið væri jú að
ná á blað sem flestum setn ingum sem fælu í sér hina
víkjandi tvítölu, það er að segja orðin við (nf.),
okkur (þf. og þgf.) og okkar (ef.) í stað hinna
algengari beygingarmynda vér, oss og vor. Samsvarandi
orðmyndir í annarri persónu yrðu þá þið, ykkur og
ykkar, í stað þér, yður og yðar. Skyndilega flaug mér
í hug þetta snilldarráð: Ég skyldi skrifa niður auglýsingu, og fá hana birta í útbreiddasta dagblaði
Slóvena! Ég bretti upp ermarnar, setti mig í
skriftarstellingarnar og hripaði niður auglýsingu
sem hljóðaði svo: „Vel stæður Frakki auglýsir eftir
landsbyggðarstúlku með hjónaband í huga. Vinsamlegast
skrifið niður og sendið á neðangreint póstfang helstu
upplýsingar um yður sjálfa, sem og hugmynd yðar um
hjónabandið og samvistir hjóna“.
Það þurfti ekki að spyrja að árangrinum. Bréfin
hrönnuðust upp og tugir kvenna tjáðu þar væntingar
sínar til hjónabandsins, og ýmist skrifuðu þær við
myndum eða vér myndum, við svæfum eða vér svæfum,
heimili okkar eða heimili vort og svo framvegis.
Dásamlegt! Nú þurfti ég ekki annað en að bæta við
nokkrum viðtölum við karlmenn, svo að prófessorinn
yrði ánægður.
Bréfin voru mörg hver tilfinningaþrungin og sneisafull af draumum um betra líf og bætta þjóðfélagsstöðu. Eitt bréfanna bar þó af, bæði hvað varðaði
tvítölunotkun og hugmyndir um sambúð karls og konu.
Þessu bréfi svaraði ég, og með þeim hætti tókst mér
að ná kynnum við verðandi eiginkonu mína. Ég sneri
því til baka, og býsna lukkulegur með árangurinn.
Einhleypingurinn fyrrverandi hugsar nú í tvítölu.

Bændur ﬂugust á
Í tilefni þess að Ísland verður heiðursgestur á Bókasýningunni í
Frankfurt í haust hafa Bergur Ebbi Benediktsson, Ugla Egilsdóttir
og Dóri DNA sett saman skemmtilega sýningu sem byggir á
Íslendingasögunum. Sýningin heitir Bændur ﬂugust á og er í léttum
dúr þar sem sögurnar eru skoðaðar frá óvæntum og skemmtilegum sjónarhornum.

ÁTTU ORÐ? Fréttablaðið birtir þrjá texta sem urðu hlutskarpastir í Áttu orð? – textasamkeppni Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Tilkynnt var um úrslitin 19. mars. Hugvísindasvið efndi til keppninnar
í tilefni af aldarafmæli Háskólans og var nemendum, kennurum og öðru starfsfólki skólans boðið
að taka þátt. Hátt í 200 textar voru sendir inn. Þriggja manna dómnefnd, skipuð lektor í ritlist og
tveimur rithöfundum, valdi úr þeim 25 texta sem voru til sýnis í Kringlunni 11. til 19. mars. Gestir
Kringlunnar gátu látið skoðun sína í ljós og hafði dómnefnd atkvæði þeirra til hliðsjónar þegar hún
valdi þá þrjá texta sem þóttu skara fram úr.
1. SÆTI: Aðalheiður Guðmundsdóttir, aðjúnkt í þjóðfræði á Félagsvísindasviði. Aðalheiður átti tvo af þeim 25 textum sem sýndir voru í Kringlunni. Báðir
voru þeir í hópi 20 smásagna sem hún skrifaði nýlega en stytti fyrir keppnina.
Hún segir skáldskapinn góða leið til að ljá fræðunum nýtt líf en í Einhleypingnum styðst hún við gamla munnmælasögu um hvernig franskur málfræðingur
stóð að söfnun málfræðidæma. Í sigurlaun fékk Aðalheiður bókapakka frá Opnu.

Með stuðningi Landsbankans fer þessi sýning víða um land
28/3 Brúarásskóla við Egilsstaði, kl. 10
Menntaskólanum á Egilsstöðum, kl. 15

Þorrablót

29/3 Menntaskólanum á Akureyri, kl. 9
Framhaldsskólanum Húsavík, kl. 14

Verið velkomin á opnun sýningarinnar
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
Laugardaginn 26. mars kl. 14

30/3 Framhaldsskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki, kl. 11
31/3 Fjölbrautaskóli Suðurlands, kl. 9:45
1/4 Fjölbrautaskóla Suðurnesja, kl. 11:10
2/4 Njálusetrinu á Hvolsvelli, kl. 15
6/4 Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi, kl. 12:10

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir fangar þorrablótsstemningu fyrr og nú með skúlptúrum og lágmyndum.
Við opnun leikur Friðjón Hallgrímsson á harmoniku
og Gunnar Þorsteinsson fer með kvæði.

Listsmiðja
Sunnudaginn 27. mars kl. 14 - 16

Aðalheiður býður börnum og
aðstandendum þeirra að skapa listaverk
í anda sýningarinnar Þorrablót. Allir velkomnir!
Menningarmiðstöðin Gerðuberg | Gerðubergi 3-5 | 111 Reykjavík | Sími 575 7700 | gerduberg@reykjavik.is | www.gerduberg.is
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Skírskotun í heilunarmátt náttúru
„Þetta er skírskotun í heilunarmátt
íslenskrar náttúru,“ segir myndlistarmaðurinn Tolli um sýningu sína
Græðandi kraft, sem verður opnuð í
galleríinu Listamenn við Skúlagötu
í dag. Þar verða sýndar níu myndir
sem eiga það sameiginlegt að túlka
þennan kraft.
„Ég nota mjög jarðbundna liti,“
segir Tolli, „ég hef oft keyrt meira
á sterkum litum en vildi halda mig
meira á jörðinni í þetta sinn.“ Hugmyndin þar að baki er að náttúran
sé eins og æðri máttur og leiki stórt
hlutverk í lífi lands og þjóðar. Fólk
eigi að horfa til þess og nýta sér á
jákvæðan hátt.

„Við getum lært
það af samskiptum
við náttúruna að
það er bara ein
leið að lifa, það er
meðalvegurinn.
Náttúran hefur sín
efnislegu mörk en
græðgin sem knýr
okkur áfram er takmarkalaus. Það er
TOLLI
hins vegar engin
leið fyrir okkur að
komast af nema að finna þetta jafnvægi, ekki bara í umgengni okkar
við náttúruna heldur líka innra með
okkur. Þetta er auðvitað gömul saga

og ný. Hvort þetta skili sér í verkunum er síðan annað mál en þetta
er að minnsta kosti framlag mitt til
umræðunnar.“
Sýningin verður opnuð klukkan 16
í dag og stendur til 17. apríl. Fyrstu
hundrað gestirnir fá að gjöf disk með
möntru eftir Dalai Lama sem veitir
þeim sem fer með hana hugrekki,
eldmóð og staðfestu. Tolli ætlar líka
að gefa alþingismönnum eintak af
möntrunni.
„Þetta er auðvitað táknræn gjöf en
málið er að þetta virkar líka. Okkur
veitir ekki síst af þori til að fyrirgefa
í þessu samfélagi, því þá fyrst getum
við farið að byggja aftur upp.“
- bs

Starfsemi á árinu 2010
HELGA BRYNDÍS MAGNÚSDÓTTIR Leikur
ásamt Aladár Rácz verk eftir Ravel sem
hefur aðeins einu sinni áður verið flutt á
tvo flygla hér álandi.

Flyglar fljúgast á í Salnum
Boðið verður upp á tveggja
flygla Tíbrár-tónleika í Salnum
í Kópavogi á morgun. Þá setjast við slaghörpurnar Helga
Bryndís Magnúsdóttir og Aladár Rácz og flytja verkin Tilbrigði við stef eftir Haydn eftir
Johannes Brahms, Rondo eftir
Frederic Chopin, Sónata fyrir
tvö píanó í D-dúr eftir Mozart
og La Valse eftir Maurice
Ravel.
Tónsmíðar fyrir tvö píanó
tíðkuðust hjá tónskáldum nítjándu aldar og við upphaf þeirrar tuttugustu. Þannig gafst
tækifæri til að leyfa samtímamönnum tónskáldanna til að
hlusta á stærri og viðameiri
verk þar sem ekki var á færi
allra hljómsveita að leika þau.
La Valse eftir Ravel hefur
aðeins einu sinni áður verið
flutt á Íslandi leikið á tvo flygla.
Hér er því um fágætt tækifæri
fyrir píanóunnendur að ræða.
Tónleikarnir hefjast klukkan
20.

Blásið í lúðra
Lúðrasveit Reykjavíkur og
Lúðrasveit Þorlákshafnar leiða
saman lúðra sína og sameinast í
rúmlega 80 manna stórblásarasveit um og eftir helgina. Saman
munu þær halda tvenna tónleika,
í Langholtskirkju á sunnudag
klukkan 17 og í Íþróttamiðstöð
Þorlákshafnar á mánudag klukkan 20.
Á efnisskránni eru verk eftir
þekktustu tónskáld blásarasveitatónlistar síðustu ára,
þá Frank Erickson, Clare
Grundman, Alfred Reed, Jan Van
der Roost, Gioacchino Rossini
og Gustav Holst. Verkin á efnisskránni eru: Overture Jubiloso
eftir Frank Erickson, Hebrides
Suite eftir Clare Grundman og La
Danza eftir Gioacchino Rossini.
Stjórnendur á tónleikunum eru
Robert A. Darling og Lárus Halldór Grímsson.

lífeyrissjóður

(Allar fjárhæðir í milljónum króna)

Efnahagsreikningur:

31.12.2010

31.12.2009

Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðskuldabréf
Bankainnstæður
Kröfur
Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir
Skuldir

74.934
135.603
15.394
18.029
2.626
268
- 5.811

79.975
120.167
14.407
17.937
1.853
232
- 7.265

Hrein eign til greiðslu lífeyris

241.043

227.306

Breytingar á hreinni eign:

2010

2009

Iðgjöld
Lífeyrir
Framlag ríkisins vegna örorku
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Aðrar tekjur

11.226
- 7.785
969
9.754
- 162
- 303
38

10.840
- 7.884
965
14.821
- 146
- 272
40

Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári

13.737
227.306

18.364
208.942

Hrein eign til greiðslu lífeyris

241.043

227.306

2010

2009

4,0%
1,5%
1,4%
-3,9%
2,2%
- 8,1%
25.175
181.127
3.955
14.919

6,8%
-1,5%
- 1,7%
- 1,0%
2,0%
-11,6%
25.521
177.791
4.033
14.552

Kennitölur:
Hrein nafnávöxtun
Raunávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)
Eign umfram heildarskuldbindingar (%)
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi sjóðfélaga með réttindi
Fjöldi launagreiðenda
Fjöldi lífeyrisþega

Afkoma
Hrein nafnávöxtun sjóðsins á árinu 2010 var 4,0% sem jafngildir 1,4% hreinni raunávöxtun. Ávöxtun innlendra
hlutabréfa var 19,9% og erlendra hlutabréfa -3,3% í íslenskum krónum. Raunávöxtun skuldabréfa var 3,6%.
Eignir sjóðsins skiptast þannig: Innlend ríkistryggð skuldabréf eru 47,4%, veðskuldabréf 6,4%, önnur
skuldabréf 9,2%, innlend hlutabréf 2,7%, erlend verðbréf 27,1% og bankainnstæður 7,2%.

Séreign
Hrein eign séreignardeildar í árslok 2010 var 2.557 milljónir króna og hækkaði um 97 milljónir króna
frá fyrra ári. Raunvöxtun séreignardeildar sjóðsins var þannig: Framtíðarsýn I 5,6% (nafnávöxtun
8,4%), Framtíðarsýn II 6,9% (nafnávöxtun 9,7%) og Framtíðarsýn III sem er verðtryggður
innlánsreikningur bar að meðaltali 4,2% raunvexti á árinu 2010. Lífeyrisgreiðslur úr séreignardeild
námu samtals 288 milljónum króna á árinu.

Ársfundur 2011
Ársfundur sjóðsins verður haldinn fimmtudaginn 28. apríl n.k. kl. 17.00 á Grand Hótel, Reykjavík.
Dagskrá fundarins verður auglýst síðar.

Stjórn sjóðsins:
Sigurður Bessason, formaður
Friðrik J. Arngrímsson
Heiðrún Jónsdóttir
Sigurrós Kristinsdóttir

Vilhjálmur Egilsson, varaformaður
Guðmundur Ragnarsson
Hermann Magnús Sigríðarson
Sveinn Hannesson

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson
Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is
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Opnir málfundir...

folk@frettabladid.is

Á uppboði
fyrir Japan

...um vísinda- og nýsköpunarkerﬁð

Miðvikudaginn 30. mars kl. 15-17 í Náttúrufræðistofnun Íslands

í Náttúrufræðistofnun Íslands, Urriðaholtsstræti, Garðabæ
Slá menntakerﬁð, háskólar og rannsóknastofnanir taktinn með atvinnulíﬁnu?

Inngangserindi
Eiríkur Hilmarsson, framkvæmdastjóri Vísindagarða Háskóla Íslands ehf.
Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Stika.
Auður Þórhallsdóttir, fræðslustjóri Samskipa.
Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka Iðnaðarins.
Fundarstjóri: Þorsteinn Ingi Sigfússon, formaður tækninefndar Vísinda- og tækniráðs.
Næsti málfundur
Þekkingaryﬁrfærsla - stíﬂur eða opnar gáttir?
Miðvikudaginn 27. apríl kl. 15-17.

H N OTS KÓ GUR g r afís k h ö n n u n

Vísinda- og tækniráð efnir til opinnar og gagnrýninnar umræðu um vísinda- og
nýsköpunarkerﬁð á fjórum opnum fundum í febrúar-apríl 2011 undir yﬁrskriftinni;
„Með gæði og ávinning að leiðarljósi.“

Miðvikudaginn 30. mars kl. 15-17

26. mars 2011 LAUGARDAGUR

Söngkonan Gwen Stefani úr No
Doubt ætlar að bjóða sjálfa sig
upp í von um að safna peningum
handa fórnarlömbum hamfaranna í Japan. Hæstbjóðandinn fær að hitta Stefani í eigin
persónu og vera með henni
á fjáröflunarsamkomu í Los
Angeles. Stefani hefur þegar
gefið eina milljón dala, eða yfir
eitt hundrað milljónir króna, til
samtakanna Save the Children
sem aðstoða börn sem hafa
orðið illa úti vegna hamfaranna.
„Japan hefur veitt mér innblástur í mörg ár og ég ber mikla virðingu fyrir Japönum og menningu
þeirra,“ sagði Stefani.

GWEN STEFANI Söngkonan býður sjálfa
sig upp vegna hamfaranna í Japan.

DJARFUR SIRKUS
Listahópurinn Sirkus
Íslands setur upp sýningu á
skemmtistaðnum Bakkus í
apríl næstkomandi. Sýningin er skemmtileg blanda
af kabarettgjörningi og
burlesque-dansi.
Sjónvarpskonan Margrét Erla
Maack er meðlimur í Sirkusi
Íslands og segir hún tilefni sýningarinnar vera komu bandaríska
burlesque-dansarans Freyu West
til landsins. Freya mun koma fram
ásamt Sirkusi Íslands og að sögn
Margrétar Erlu standa nú yfir
strangar æfingar þar sem hvert
atriði er fínpússað. „Það mætti
lýsa þessu sem sirkus fyrir fullorðna. Þarna verða atriði sem ekki
hæfa börnum og eru jafnvel ekki
allra, fólk þarf að mæta með opinn
huga,“ segir hún og bætir við að
sýningar sem þessar hafi verið að
slá í gegn bæði í Bandaríkjunum
og á meginlandi Evrópu.
Þeir sem þátt taka í sýningunni
eru allir mikið hæfileikafólk og
gengur sýningin því ekki aðeins út
á að sýna bert hold og segja dónalega brandara. „Þetta er „hæfileika-show“. Þetta er allt fólk
með ólíkan bakgrunn og við erum
meðal annars með menntaðan trúð
frá Danmörku á okkar snærum,”
segir Margrét Erla, sem líkir sýningunni helst við gjörningakvöld
í anda þeirra sem Leikhús listamanna setur upp.
Spurð hvort hún hlakki til sýningarinnar svarar Margrét Erla
því játandi. „Það er sagt að
börn séu erfiðustu áhorfendurnir
en þau eru einnig þeir bestu því
þau eru svo einlæg. Ég held að
Íslendingar með bjór við hönd
verði engu verri áhorfendur,
jafnvel skemmtilegri,“ segir
hún og hlær.
Sýningin fer fram þann
9. apríl klukkan 22.30 og er
aðgangseyrir 1.500 krónur. - sm

BURLESQUE Margrét Erla Maack og

Sirkus Íslands munu setja upp skemmtilegan sirkus fyrir fullorðna hinn 9. apríl.

MARGRÉT ERLA
MAACK

Hræddur við að verða faðir

FÖÐURHLUTVERKIÐ Robbie Williams
viðurkennir að hann sé byrjaður að
hugsa um að fjölga sér og er hræddur
við ábyrgðina sem því fylgir.

Breski söngvarinn Robbie Williams lét hafa það eftir sér í viðtali
við þýskan sjónvarpsþátt að hann
væri skíthræddur við ábyrgðina sem fylgdi því að vera faðir.
Eiginkona hans, Ayda Fields, er
víst byrjuð að huga að barneignum en Williams heldur því fram að
ábyrðin sem fylgir föðurhlutverkinu eigi eftir að gera honum gott
þótt honum finnist tilhugsunin
ógnvekjandi. „Ég verð góður faðir
þegar þar að kemur vegna þess að
ég verð,“ viðurkenndi Williams og
bætti við að hann hefði gott af því
að hugsa um einhvern annan en
sjálfan sig.

LAUGARDAGUR 26. mars 2011
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Stjörnustríð sýnt í þrívídd

Piven orðaður
við hlutverk Sheens
Leikarinn Jeremy Piven hefur
bæst í hóp þeirra sem eru orðaðir
við hlutverk Charlie Sheen í þáttunum Two and a Half Men. Piven
er þekktastur fyrir hlutverk sitt í
þáttunum Entourage þar sem hann
leikur umboðsmanninn ósvífna Ara
Gold.
Mikil óvissa ríkir um framtíð
Two and a Half Men eftir að Charlie Sheen var rekinn úr aðalhlutverki þáttanna. Sjónvarpsstöðin CBS er undir mikilli pressu að
leysa úr flækjunni og annað hvort
halda áfram framleiðslu þáttanna

með nýjum aðalleikara eða hreinlega hætta framleiðslunni. Hafa
leikararnir Rob Lowe og John
Stamos einnig verið orðaðir við
hlutverk Charlie Sheen.
„Jeremy er frábær leikari og
afar vinsæll,“ er haft eftir heimildarmanni úr herbúðum CBS í
fjölmiðlum vestanhafs. „Nafn hans
hefur komið upp í umræðum um
framtíð þáttanna. Ef einhver getur
fyllt skarð Charlie þá er það hann.“
Þessi ummæli komu fjölmiðlafulltrúa Jeremy Piven á óvart, enda
hefur enginn frá CBS haft samband

NÝR CHARLIE? Jeremy Piven leikur
umboðsmanninn Ara Gold í þáttunum
Entourage og er nú orðaður við hlutverk
Charlie Sheen í Two and a Half Men.

við hann um hugsanlegt hlutverk í
þáttunum, samkvæmt yfirlýsingu
sem hann sendi frá sér í vikunni.

Allar sex Star Wars myndirnar
verða sýndar í þrívídd í kvikmyndahúsum næstu sex árin í
réttri röð. Þetta eru góð tíðindi
fyrir hina fjölmörgu aðdáendur Stjörnustríðsins.
Byrjað verður á Star Wars I:
The Phantom Menace og verður hún frumsýnd á Íslandi 10.
febrúar 2012. Tæplega 65 þúsund manns sáu hana eftir að
hún var frumsýnd á Íslandi
1999 og er hún á meðal vinsælustu mynda sem hafa verið
sýndar hérlendis. Hún náði
inn tæpum fjörutíu milljónum
króna í aðgangstekjur. Star
Wars II: Attack of the Clones
verður næst sýnd árið 2013.

STJÖRNUSTRÍÐ Allar sex Star Wars myndirnar
verða sýndar í þrívídd næstu sex árin.

FYRIR HIÐ SANNA ÚTIVISTARFÓLK

MÆTIR Á AIRWAVES Bandaríska hljóm-

sveitin Beach House spilar á Airwaveshátíðinni í haust.

66°NORÐUR opnar sérverslun fyrir börn í Bankastræti 9

Beach House
á Airwaves

Bandarísku draumpoppararnir
í Beach House spila á Airwaveshátíðinni í haust. Platan þeirra
Teen Dream var af mörgum talin
ein besta plata síðasta árs. Enska
stuðsveitin Totally Enormous
Extinct Dinosaurs mætir einnig á
hátíðina ásamt norsku pönkrokkurunum í Honningbarna og Matthew Hemerlein frá Washington
DC. Popparinn Friðrik Dór, Kira
Kira, Retro Stefson og Valdimar
hafa einnig bæst í hópinn. Forvitnilegt verður að sjá Friðrik Dór,
sem hefur náð miklum vinsældum
fyrir íslenska R&B-tónlist sína,
spreyta sig á Airwaves-hátíðinni.

Arnold fer í
sjónvarpið
Fyrsta hlutverk Arnolds
Schwarzenegger eftir að hann
hætti sem ríkisstjóri Kaliforníu
verður í nýjum sjónvarpsþáttum. Mikil leynd hvílir yfir þáttunum og hefur þeim eingöngu
verið lýst sem alþjóðlegum. Þeir
verða kynntir til sögunnar á blaðamannafundi í Cannes 4. apríl.
Schwarzenegger er einnig í viðræðum um að leika í framhaldi
hasarmyndarinnar True Lies.
Kraftakarlinn lagði leiklistina á
hilluna þegar hann gerðist ríkisstjóri árið 2003 en fór þó með
lítil hlutverk í myndunum The
Expendables og Around the World
in 80 Days.
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BIFRÖST hettupeysa
RÁN kápa

GEFA ÚT DAGBLAÐ Thom Yorke og

félagar í Radiohead ætla að gefa út
ókeypis blað.

Frítt blað frá
Radiohead
Enska hljómsveitin Radiohead
ætlar að gefa út ókeypis blað, The
Universal Sigh, um allan heim
síðar í þessum mánuði. Tilefnið
er útgáfa plötunnar The King of
Limbs á geisladiski og á vínyl 28.
mars. Á vefsíðunni Theuniversalsigh.com er listi yfir löndin þar
sem blaðið kemur út og er Ísland
þar á meðal. 9. maí kemur síðan
út sérstök útgáfa af nýju plötunni
í blaðaformi. Blaðið sem kemur
út 28. mars fylgir ekki með þeirri
útgáfu. The King of Limbs, sem er
áttunda hljóðversplata Radiohead,
kom út stafrænt í febrúar.

Stærðir: 92 - 164

Stærðir : 92

www.66north.is
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Eina stelpan í keppninni
fyndnasti Verzlingurinn
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MATT DAMON

EMILY BLUNT

Margréti Björnsdóttur,
fyndnasta Verzlingnum,
fannst vanta fleiri stelpur
í keppnina, sem fór fram í
vikunni. Hún bjóst ekki við
að fólk myndi hlæja að uppistandinu sem tryggði henni
sigur.

앲앲앲앲
EMPIRE

앲앲앲앲
BOX OFFICE MAGAZINE
MATT DAMON OG EMILY BLUNT ERU MÆTT Í MYND
SEM ER BYGGÐ Á MAGNAÐRI VÍSINDASKÁLDSÖGU
HARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR
Í MAGNAÐRI HASARMYNDMYND

SISTIBLY ENTERTAINING.
Y AND HEARTBREAKING”
BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

+++

ST, LOU LUMENICK

++++
NY OBSERVER, REX REED

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

“THE KING’S SPEECH
ON STAGE ON OS
THE WALL STREET JOURNAL, JO

+++++

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

ÁLFABAKKA
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU
kl. 3 - 8 - 10:20
UNKNOWN
kl. 5:40 - 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
HALL PASS
kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE WAY BACK
kl. 8
THE WAY BACK
kl. 5:20
RANGO M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40
JUSTIN BIEBER MOVIE Með textaa kl. 3:40 - 5:50 - 8
THE RITE
kl. 10:40
TRUE GRIT
kl. 10:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 3:50
YOGI BEAR M/ ísl. Tali
kl. 2 - 4
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:30

10
VIP
16
L
12
12
VIP
L
L
16
16
L
L
L

AKUREYRI
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:50 - 8
UNKNOWN
kl. 10:10
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali
kl. 2
JÓGI BJÖRN
kl. 4 - 6
HALL PASS
kl. 8 - 10:10

L
10
12
L
L
12

EGILSHÖLL
LIMITLESS
kl. 5.30 - 8 - 10.30
UNKNOWN
kl. 5.30 - 8 - 10.30
ADJUSTMENT BUREU
kl. 8 - 10.30
MARS NEEDS MOMS-3D M/ ísl. Tali kl. 1.30 - 3.30
BATTLE: LOS ANGELES kl. 5.30 - 10.30
HALL PASS
kl. 8
RANGO M/ ísl. Tali
kl. 1.30 - 3.30
JUSTIN BIEBER textalaus kl. 5.30
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali kl. 1.30 - 3.30
TANGLED-3D M/ ísl. Tali
kl. 1.30 - 3.30

14
16
10
L
12
12
L
L
L
L

KRINGLUNNI
CARMEN-3D Ópera Númeruð sæti
kl. 5
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 6 - 8:20 - 10:30
UNKNOWN Númeruð sæti
kl. 8:20 - 10:40
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
(sunnud. kl. 2 - 4 - 6:20
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali sunnud. kl. 2 - 4
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:20 -3:30

L
10
16
L
L
L
L

„Ég er mikill grínari en þetta er
í fyrsta skipti sem ég flyt uppistand,“ segir Margrét Björnsdóttir, nemandi í Verzlunarskóla
Íslands.
Margrét kom, sá og sigraði í
keppninni Fyndnasti Verzlingurinn síðasta fimmtudagskvöld. Í
dómnefnd sátu Ari Eldjárn, Dóri
DNA og Bergur Ebbi úr grínhópnum Mið-Íslandi og Ugla Egilsdóttir úr Uppistöðufélaginu. Margrét var jafnframt eina stelpan
sem tók þátt og segir að keppnin hafi verið hörð. „Mér fannst
svolítið leiðinlegt að vera eina
stelpan, ég hefði viljað sjá fleiri,“
segir hún. „En mér fannst ég ekki
geta bakkað úr þessu. Ég varð að
vera fulltrúi kvenfólksins.“
Margrét er formaður grínklúbbsins 12:00 í Verzló, en hún
bjóst ekki við að vinna. „Ég var
búin að ákveða að enginn myndi
hlæja. Svo hlógu allir og skemmtu
sér mjög vel,“ segir hún sátt.
Spurð um umfjöllunarefni uppistandsins segist Margrét hafa
verið á afar gráu svæði. „Ég byrjaði á að tala um reynslusögur,“

FYNDNUST Í VERZLÓ Margrét var á gráu svæði í uppistandinu sem tryggði henni sigur
í keppninni fyndnasti Verzlingurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

segir hún. „Ég hef lent í að pissa
í mig úr hlátri og talaði aðeins
um það. Svo talaði ég um prump
og þá sérstaklega um stelpur sem
prumpa.“
Hún tekur fram að húmorinn sé einfaldur, en settur fram
á skemmtilegan hátt. Þetta kom
henni í gegnum fyrstu umferð, en
í úrslitaumferðinni fór hún ennþá
lengra út á gráa svæðið. „Þá var
ég með uppistand um píkuprump.

Fólk tók vel í hvað ég var óviðeigandi.“ Margrét segir það hafa
verið heiður að vinna keppnina,
sérstaklega þar sem hún hefur
mikið álit á dómurunum. Hún
tekur þó fram að þá Ara Eldjárn
og félaga í Mið-Íslandi vanti kvenmann í hópinn. „Þannig að þeir
vita af mér,“ segir Margrét. „Þeir
geta haft samband. Ég er einmitt
að leita að skemmtilegu sumarstarfi.“
atlifannar@fréttabladid.is
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OG
G
KR. 9
KR
95
50 Á 3D MERKT GRÆ
ÆN
NU
U

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

-K.S.B., MONITOR

-H.S., MBL

SMÁRABÍÓ

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

-Þ.Þ., FT

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
KL. 1 (750 kr) - 5.40 - 8 - 10.25
KL. 10.15
KL. 8 - 10.30
KL. 1 - 3.30 - 5.45 - 8
KL. 1 (750 kr) - 3.20
KL. 3.30
KL. 1 (750 kr) - 3 - 5.30

14
14
12
14
12
L
L
L
L

5%

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

LIMITLESS
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI
LOVE AND OTHER DRUGS
BIUTIFUL
OKKAR EIGIN OSLÓ
BLACK SWAN

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 3.20 (750 kr)
KL. 8 – 10.30
KL. 3 (750 kr) - 6 - 9
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.10
KL. 3 (750 kr) - 5.30

LIMITLESS
NO STRINGS ATTACHED
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI
RANGO MEÐ ENSKU TALI
BLACK SWAN
OKKAR EIGIN OSLÓ
BATTLE: LOS ANGELES

KL. 8 - 10
KL. 8 - 10
KL. 2 (600 kr) - 4
KL. 2 (600 kr)
KL. 6
KL. 4
KL. 5.50

BORGARBÍÓ

14
L
7
12
L
16

NÁNAR Á MIÐI.IS
14
12
L
L
16
L
12

www.laugarasbio.is

Miðasala og nánari upplýsingar

-bara lúxus sími 553 2075

SPARBÍÓ

LIMITLESS
LIMITLESS SÝND Í LÚXUS
NO STRINGS ATTACHED
SEASON OF THE WITCH
BATTLE: LOS ANGELES
OKKAR EIGIN OSLÓ
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI
RANGO MEÐ ENSKU TALI
JUST GO WITH IT

-H.S., MBL

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR
TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

LAUGARDAGUR

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins. LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

NO STRINGS ATTACHED 5.50, 8 og 10.10
RANGO - ENS TAL

1.50(700 kr), 8 og 10.10

RANGO - ISL TAL

1.50(700 kr), 3.40 og 5.50

OKKAR EIGIN OSLÓ

4, 6, 8 og 10

ALFA OG ÓMEGA 2D

1.50(700 kr) og 4

SUNNUDAGUR

THE FIGHTER (14)

22:20

FOUR LIONS (L)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE)(14)

17:40

BOYS DON’T CRY (16) (Q&A)

20:00

FAR FROM HEAVEN (L)

20:10

ANOTHER YEAR (L)

17:40

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

17:40

THE FIGHTER (14)

22:10

FOUR LIONS (L)

18:00,20:00,22:20

ROKLAND (L)

17:40,

JACQUES DEMY: LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT (L)

20:00

ONE HOUR PHOTO (16)

22:20

JACQUES DEMY: LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT (L)

20:00

ÞÝSKIR DAGAR: VIER MINUTEN (L)

22:10

ÞÝSKIR DAGAR: GOETHE! (L)

20:10

ÞÝSKIR: RENN, WENN DU KANNST (L)

20:00

ÞÝSKIR DAGAR: SCHERBENTANZ (L)

18:00

ÞÝSKIR DAGAR: LILA, LILA (L)

18:00

ÞÝSKIR DAGAR: IM WINTER EIN JAHR (L)

20:00

ÞÝSKIR DAGAR: SASCHA (L)

22:00

ÞÝSKIR DAGAR: POLL (12)

22:20

B AR
&
C A FÉ

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

(,%00'

+%00'
+%+0'

(/%00'

M@<NCLO(' O),
Nettur sjónauki. Stækkun: 10 x 25.
J@CM8=@<C;)- Áttaviti.

)%+0'

]lcckm\i)(%00'

E@B<8@ID8O=LCC :FLIK Körfuboltaskór með

loftpúðum og Flywire-styrkingu. Stærðir: 41-47,5.

(.%00'

*%00'

E@B<98CC<I Körfubolti.

+
+%+0

(-%00'

]lcckm\i(0%00'

<E<I><K@:JJ8E;J=PCC;),B>
Boxpúði. Þyngd: 25 kg.

<E<I><K@:J9FO=I<E:? Boxhanskar.
J8CFDF

E@B<KFK8C0'JKI@B<@@@=>
Fótboltaskór úr léttu og slitsterku efni. Stærðir: 38,5-45,5.
GIF KFL:? =FI:<*''' ?J Fótboltalegghlífar.

Gönguskór með vatnsheldri GORE-TEX öndunarﬁlmu.
CONTAGRIP- sóli með góðu gripi og dempun.

()%00'

(/%00'
]lcckm\i)(%00'

D:B@EC<P;<E8C@(0
Svefnpoki. Þyngd: 1.850 g.
Þægindamörk: -3°C.
Jaðarmörk: -19°C.

**%+0'
]lcckm\i+.%0/'

=@I<=CP9I<KK@ F> 9@E;@E>8I
Göngubakpoki. Stærð: 45 l.
Þyngd: 1.580 g.

Fireﬂy Rampage snjóbretti. Stærðir: 143 - 163 cm.
Fireﬂy C20 bindingar.

8BLI<PI@ JàD@+-'+/0'

OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

J<C=FJJ@ JàD@ +/'+-((

9àC;J?{=8 JàD@ ,/,.))' OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18 C@E;LD JàD@,/,.)-' OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18
JDÝI8C@E; JàD@,/,.)+' OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. ﬁm. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18

OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16
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GUÐJÓN ÞÓRÐARSON er eini landsliðsþjálfarinn sem hefur náð stigi í marsmánuði í undankeppni EM eða HM,
en íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur sinn sjöunda mótsleik í mars á Kýpur í dag. Íslenska liðið náði í fjögur stig á móti
Andorra (2-0) og Úkraínu (1-1) í mars 1999 en hefur síðan tapað öllum fjórum alvöru landsleikjum sínum í mars.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Iceland Express deild kvenna
ÚRSLITAKEPPNI, UNDANÚRSLIT
Keflavík - KR

76-64 (38-25)

Stig Keflavíkur: Bryndís Guðmundsdóttir 18/5
fráköst, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 17/5
fráköst/5 stoðsendingar, Ingibjörg Jakobsdóttir
14, Lisa Karcic 12/12 fráköst/6 stolnir/4 varin
skot, Hrund Jóhannsdóttir 5, Marina Caran 5/4
fráköst, Marín Rós Karlsdóttir 3, Pálína Gunnlaugsdóttir 2/6 fráköst/5 stoðsendingar.
Stig KR: Margrét Kara Sturludóttir 19/6 fráköst,
Hildur Sigurðardóttir 12/9 fráköst, Melissa Ann
Jeltema 12/14 fráköst, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 9/9 fráköst, Hafrún Hálfdánardóttir 7, Signý
Hermannsdóttir 4/7 fráköst, Helga Einarsdóttir 1.

Keflavík leiðir einvígið, 2-1, en liðin mætast
næst á sunnudagskvöldið á heimavelli KR.

Sænska úrvalsdeildin
ÚRSLITAKEPPNI, 8-LIÐA ÚRSLIT
Solna Vikings - Norrköping Dolphins 81-80
Logi Gunnarsson var með sjö stig og fimm
fráköst fyrir Solna. Jafnt er í einvíginu, 1-1.

Jämtland Basket - Sundsvall Dragons 86-75
Jakob Sigurðarson skoraði 29 stig, þar af sextán
í fjórða leikhluta, og gaf sjö stoðsendingar fyrir
Sundsvall. Hlynur Bæringgson var með níu stig
og tíu fráköst. Jafnt er í einvíginu, 1-1.

Undankeppni EM 2012
A-riðill: Austurríki - Belgía

0-2

0-1 Axel Witsel (6.), 0-2 Axel Witzel (50.)

C-riðill: Serbía - Norður-Írland

2-1

0-1 Chris Baird (40.), 1-1 Marko Pantelic (65.),
2-1 Zoran Tosic (74.)

C-riðill: Slóvenía - Ítalía

0-1

0-1 Thiago Motta (73.)

D-riðill: Lúxemborg - Frakkland

0-2

0-1 Phillipe Mexes (28.), 0-2 Yoann Courcuff (72.).

E-riðill: Ungverjaland - Holland

0-4

0-1 Rafael van der Vaart (8.), 0-2 Ibrahim Affelay
(45.), 0-3 Dirk Kuyt (53.), 0-4 R. van Persie (62.).

Möguleikinn er til staðar á Kýpur
Ísland mætir Kýpur í undankeppni EM 2012 í dag. Tveir af þremur markvarða Íslands eru meiddir og þurfti
því að kalla á Harald Björnsson úr U-21 liðinu. „Þurfum að nýta okkar tækifæri,“ sagði landsliðsþjálfarinn.
FÓTBOLTI Það er ekki oft að tveir

markverðir meiðast með fótboltalandsliðinu í sömu ferðinni en
þegar ljóst varð á æfingu í gær að
ökklinn á Ingvari Kale þyldi ekki
álagið varð þjálfarinn að grípa
til þess ráðs að hringja í fjórða
markvörðinn. Valsmaðurinn Haraldur Björnsson kemur til Kýpur
klukkan hálf þrjú í dag, nokkrum
klukkutímum fyrir leik Íslands
gegn Kýpur í undankeppni EM
2012. Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari hafði ákveðið fyrir
nokkru að Stefán Logi Magnússon
yrði í markinu í sínum 5. landsleik.
Í gærmorgun meiddist sá sem
staðið hafði í markinu í síðustu
leikjum, Gunnleifur Gunnleifsson. Og á sama tíma varð ljóst að
Kolbeinn Sigþórsson, sem hefur
verið sjóðheitur með AZ Alkmaar
í Hollandi, yrði ekki með vegna
meiðsla.

Áhersla á varnarleikinn
Ólafur segist svekktur með að geta
ekki nýtt Kolbein en hann, Heiðar Helguson, Alfreð Finnbogason
og Gylfi Sigurðsson hafa verið að
skora með liðum sínum að undanförnu. Það hefur ekki alltaf verið
þannig þegar íslenska landsliðið hefur spilað að markaskorarar
okkar hafi verið sjóðheitir daginn
fyrir landsleik.
Ólafur leggur áherslu á varnar-

leik íslenska liðsins á morgun.
„Kýpurmenn eru góðir þegar
þeir hafa boltann en þeir
eru ekkert sérstaklega duglegir að verjast, þar þurfum
við að nýta okkar tækifæri,“
sagði Ólafur en hann gerir sjö
breytingar á liði sínu frá
síðasta leik, gegn Portúgal í haust.
Hermann Hreiðarsson er nú með á nýjan
leik eftir meiðsli en
þessi baráttujax l
heldur uppi móralnum í liðinu. Hann
er orðinn 36 ára en
þegar hann slæst
við unglingana á
milli æfinga er
hann jafningi
þeirra. Kraftur Hermanns
og eldmóður
heldur „unglingunum“ við
efn ið. Her mann segir að nú
sé tími til kominn að fá
stig í þessari keppni.
„Möguleikinn er til
staðar, ungu strákarnir vilja allir sanna sig
og festa sig í sessi.“
Hermann, sem lék
sinn fyrsta landsleik gegn
Kýpur fyrir fimmtán árum,

man vel eftir þeim leik. „Ég
kom tvisvar þrisvar við
boltann í leiknum, en við
unnum,“ segir baráttujaxlinn, sem verður fyrirliði í
18. sinn í kvöld í sínum 87.
landsleik.

Völlurinn sem
spilað verður á
tekur um 23 þúsund áhorfendur en þeir verða
vart fleiri en 3-5
þúsund á morgun. Þrátt fyrir
góðan árangur í
Portúgal, þegar
Kýpur gerði 4-4
ja fntef l i við
Ronaldo og alla

hina snillingana, er landsliðið
ekki í miklum metum hér á Kýpur.
Meira líf er á vellinum þegar erkifjendurnir Omonia og Apoel mætast, þá er völlurinn fullur og fjölga
þarf í lögregluliðinu. Kýpurmenn
hafa nefnilega fengið sinn skammt
af fótboltabullum.

Gengið betur en ég þorði að vona
En „strákarnir okkar“ mæta til
leiks í kvöld með það að markmiði
að vinna leikinn. Það markmið
hefur reyndar nokkrum sinnum
áður verið sett. Heiðar Helguson er vís til að skora þriðja mark
sitt í keppninni og Gylfi Sigurðsson er draugfúll að fá ekki að spila
meira með Hoffenheim, þrátt fyrir
að skora næstum því alltaf þegar
hann reimar á sig skóna.
Á bekknum bíður Alfreð Finnbogason eftir tækifæri. „Mér hefur
gengið miklu betur hjá Lokeren en
ég þorði að vona. Þjálfarinn hefur
trú á mér og ég finn fyrir miklum
stuðningi frá stuðningsmönnum
félagsins,“ sagði Alfreð. Leikur
Kýpur og Íslands verður sýndur
beint á Stöð 2 Sport klukkan 18.00.

Á STUTTBUXUNUM

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari Íslands freistar
þess að ná í sín
fyrstu stig í undankeppni EM 2012 í dag.

Arnar Björnsson
skrifar frá Kýpur
arnar.bjornsson@365.is

MIKILVÆGT Pálína Gunnlaugsdóttir, lengst til vinstri, og félagar í liði Keflavíkur eru

aðeins einum sigri frá sæti í lokaúrslitunum.

Páskaferð
Györ– Vínarborg – Bratislava - Budapest

129.900 kr.

Keflavík tók 2-1 forystu gegn KR á heimavelli í gær:

Mikilvægur sigur eftir erfiðan sólarhring
KÖRFUBOLTI Keflavík vann virkilega

21.-25. apríl

139.900 kr.

Innifalið: Flug til og frá Budapest, skattar, gisting á góðu 3ja stjörnu hóteli í 4 nætur með morgunverði, 3 kvöldverðir.
Kynnisferðir um Györ, Sopron, Vínarborg, Bratislava og Budapest. Akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.
Lágmarksþátttaka 20 manns.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mikilvægan sigur, 76-64, gegn KR
í undanúrslitum Iceland Express
deild kvenna og leiðir því einvígið
2-1. Keflvíkingar byrjuðu leikinn
frábærlega og náðu mest 21 stigs
forskoti í fyrri hálfleik. KR-stúlkur neituðu aftur á móti að gefast
upp og minnkuðu muninn niður í
tvö stig í síðari hálfleik, en lengra
komust þær ekki og heimastúlkur
fóru því með sigur af hólmi. Bryndís Guðmundsdóttir, leikmaður
Keflavíkur, átti stórleik og skoraði
18 stig. Hjá KR var Margrét Kara
Sturludóttir atkvæðamest með 19
stig en hún var að spila sinn fyrsta
leik í rimmunni eftir að hafa tekið
út tveggja leikja bann.
„Það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa náð að
landa þessum sigri,“ sagði Jón
Halldór Eðvaldsson, þjálfari
Keflavík, eftir sigurinn í gær.
„Við sýndum flottan karakter
í þessum leik og þetta var algjör
sigur liðsheildarinnar. Við spiluðum alveg einstaklega vel í fyrri

hálfleik og KR-ingar áttu erfitt
með að komast í gegnum vörnina
okkar en það lagði grunninn af
þessum sigri,“ sagði Jón Halldór.
Keflavík missti hina bandarísku
Jacquline Adamshick í meiðsli
fyrr í vikunni og fékk nýjan Kana
með litlum fyrirvara fyrir þennan
leik. „Síðasti sólarhringur hefur
verið erfiður fyrir okkur en mér
fannst stelpurnar standa sig alveg
frábærlega í kvöld og ég er stoltur
af þeim,“ sagði Jón Halldór.
„Við komum alveg hræðilega
til leiks hér í kvöld,“ sagði Hrafn
Kristjánsson, þjálfari KR, eftir
ósigurinn í gær.
„Liðið var greinilega ekki rétt
innstillt fyrir þetta verkefni og
það sást á spilamennsku okkar.
Mér fannst við koma virkilega
sterkar til baka í síðari hálfleik og
þetta leit vel út þegar munurinn
var aðeins tvö stig, en þá skyndilega hurfu mínir leikmenn af vellinum með of margar villur og það
hafði mikið að segja,“ sagði Hrafn
að lokum.
- sáp

KÝPUR – ÍSLAND
Ísland sækir Kýpur heim í undankeppni EM í dag.
Fylgstu með Gylfa, Heiðari og félögum berjast
fyrir stolti þjóðarinnar!

Í DAG KL. 17:45

VIÐ RÆSUM

FORMÚLUNA UM HELGINA
Nú verður Formúla 1 meira spennandi en nokkru sinni fyrr. Fimm
heimsmeistarar eru í hópi þeirra sem berjast um titilinn og ýmsar
tækninýjungar gera kappaksturinn enn snarpari og æsilegri en áður.

VERTU Á RÁSPÓL ÞEGAR
KAPPAKSTURINN HEFST Á MORGUN

ALLTAF Í OPINNI DAGSKRÁ
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> Zac Efron
„Aðdáandi sendi mér bréf og 10 dali. Bréfið
var stutt – það eina sem stóð var: „Þar sem
það er erfiðara fyrir þig að fara út þessa
dagana án þess að verða ljósmyndaður eru
hér 10 dalir fyrir pitsu.“ Ég fékk peninga
fyrir mat svo ég gæti borðað heima!“

08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Gettu betur (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Hvert stefnir Ísland? (e)
15.10 Hvað veistu? - Flogið í leit
að grunnvatni (e)

15.40 Íslandsmótið í handbolta
(Haukar - Fram)

17.20 Leitin að norræna bragðinu – Villt og ljúffengt (e)

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum (30:52)
18.40 Skúli Skelfir (21:52)
18.51 Ungur nemur – gamall
temur

19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Tími nornarinnar (1:4)
Spennuþáttaröð byggð á samnefndri
sögu Árna Þórarinssonar sem var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2005. Leikstjóri er
Friðrik Þór Friðriksson.

21.05 Lífverðirnir (Livvagterne)
22.10 Sunnudagsbíó - Leigubílstjórinn (Taxi Driver) Hermaður úr Víetnamstríðinu ekur leigubíl á
nóttunni í New York, sem honum
þykir orðið mikið eymdarbæli.

00.00 Silfur Egils (e)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Pink Panther II
10.00 My Best Friend‘s Wedding
12.00 17 Again
14.00 Pink Panther II
16.00 My Best Friend‘s Wedding
18.00 17 Again
20.00 Forgetting Sarah Marshall
22.00 Eagle Eye
00.00 Awesome; I Fuckin‘ Shot
That!

02.00 Witness
04.00 Eagle Eye
06.00 Vantage Point

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Sumar raddir 09.00 Fréttir 09.03 Landið
sem rís 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Jónas Hallgrímsson og íslensk ljóðhefð 11.00
Guðsþjónusta í Lindakirkju í Kópavogi 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 Alþjóða leiklistardagurinn 2011 14.08 Útvarpsleikhúsið:
Það er hó! 15.00 Í sporum hinna 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 17.30 Þær
höfðu áhrif 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Óskastundin 19.40 Eru Íslendingar mikil bókaþjóð? 20.10 Gullfiskurinn 21.10 Tilraunaglasið
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.25 Sker 23.20 Sagnaslóð 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT KL. 05.30
Formúla 1

Zac Efron leikur Mike O‘Donnell, sem
er í raun og veru fullorðinn en verður
skyndilega 17 ára á ný og fær því
tækifæri til að snúa lífi sínu við í
gamanmyndinni 17 Again sem er á
Stöð 2 Bíó kl. 18.

SJÓNVARPIÐ

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SUNNUDAGSKVÖLD

Fyrsti Formúlu 1 kappakstur ársins fer fram
í Melbourne í Ástralíu. Fimm heimsmeistarar verða á ráspól og ljóst að það stefnir
í frábært ár í Formúlunni. Alls eru 19
mót á dagskrá 2011 og meðal annars
verður keppt á nýrri braut í Indlandi í lok
október. Keppnisbílarnir eru á nýjum
útgáfum keppnisdekkja sem eiga að
reyna meira á hæfni ökumanna og
útsjónarsemi keppnisliða varðandi þjónustuhlé. Ökumenn geta nú stillt afturvæng bíla sinna á ferð, til að auka hámarkshraðann við ákveðnar aðstæður og geta
þannig aukið möguleika sína á að taka fram úr öðrum bílum. Þá mega keppnislið nota
svokallað KERS kerfi í bílum sínum, sem færir ökumanni auka hestöfl í 6,6 sekúndur í
hverjum hring til að sækja á keppinauta eða skáka þeim í brautinni.

STÖÐ 2
07.10 Hvellur keppnisbíll
07.25 Harry og Toto
07.35 Tommi og Jenni
08.00 Algjör Sveppi
09.20 Ofuröndin
09.40 Histeria!
10.00 Ávaxtakarfan
11.30 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 Smallville (20:22)
15.00 Hawthorne (10:10)
15.50 Arnar og Ívar á ferð og
flugi (1:5)

16.20 Hamingjan sanna (2:8)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (9:24)
19.40 Food and Fun með
Sigga Hall (1:2)

20.15 Chase (13:18) Hörkuspennandi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer
um lögreglukonuna Annie Frost sem
leggur sig alla fram við að vera skrefi
á undan glæpamönnunum.

21.00 Pressa (2:6) Nú hafa liðið
nokkur ár frá því við skildum við
blaðakonuna Láru en hún vinnur
nú sem upplýsingafulltrúi olíufélags.
Þegar forstjórinn grunaður er um að
vera viðriðinn morð á ungri konu
vaknar óbilandi sannleiksþrá Láru og
áður en hún veit af er hún farin að
stunda rannsóknarblaðamennsku á
Póstinum á ný.
21.50 Boardwalk Empire (6:12)
Þættirnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við upphaf bannáranna
í Bandaríkjunum. Wall Street var á
mikilli uppleið en mörg glæpagengi
spruttu fram og græðgin og hömluleysið var allsráðandi.
22.50 60 mínútur
23.35 Spaugstofan
00.00 Glee (16:22)
00.45 Nikita (3:22)
01.35 The Event (12:23)
02.20 Saving Grace (3:14)
03.05 The Jane Austen Book
Club

04.50 Chase (13:18)
05.40 Fréttir

SKJÁREINN
08.00 F1: Við endamarkið
08.30 Indonesia PGA
Championship
11.20 Icelandic Fitness and
Health Expo 2
12.00 Australian Grand Prix Útsending frá fyrsta mótinu í Formúlu
1 kappakstrinum á þessu ári. Mótið
fer fram í Melbourne í Ástralíu.
14.00 F1: Við endamarkið
Keppni helgarinnar í Formúlu 1 kappakstrinum krufin til mergjar.
14.30 Network Veka UK Open
- Slaley Hall Upptaka frá móti í
PGA Europro mótaröðinni þar sem
efnilegir kylfingar fá tækifæri til að
sanna sig.
16.15 Undankeppni EM Útsending frá leik Kýpur og Íslands í undankeppni EM í knattspyrnu.
18.05 NBA körfuboltinn: New
York Knicks - Milwaukee Bucks
Útsending frá leik New York Knicks
og Milwaukee Bucks í NBA-deildinni.
20.00 Indonesia PGA
Championship Útsending frá lokahringnum á fyrsta mótinu í OneAsia
mótaröðinni í golfi. Mótið fer fram í
Jakarta í Indónesíu.
22.50 Undankeppni EM Útsending frá leik Wales og Englands í undankeppni EM.

16.35 Bold and the Beautiful
17.55 Bold and the Beautiful
18.15 Sorry I‘ve Got No Head
18.45 Spaugstofan
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.45 Auddi og Sveppi Frábær
skemmtiþáttur með Audda og
Sveppa þar sem félagarnir eru með
alls kyns skrautleg uppátæki og allt
er leyfilegt.

20.15 American Idol (20:45)
Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar
snýr aftur í tíunda skiptið. Níu sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið í
gegn um allan heim og mun fleiri
keppendur eru orðnir heimsfrægir
söngvarar og leikarar. Búast má við
miklum breytingum í þessari þáttaröð þar sem Simon Cowell og Kara
DioGuardi hafa sagt skilið við dómarasætin. Í þeirra stað koma Steven
Tyler, söngvari Aerosmith, og Jennifer
Lopez. Einn virtasti tónlistarframleiðandi heims, Jimmy Lovine, aðstoðar keppendur.
21.40 American Idol (21:45)
22.25 Masterchef (12:13) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur sem
sló fyrst í gegn í Bretlandi.

23.10 Sex and the City (6:8)
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu og skemmtilegustu
þáttaröð síðari tíma.
23.40 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 PL Classic Matches:

Stórskemmtilegir þættir þar sem
margir af þekktustu grínurum Breta
fara á kostum.

Chelsea - Arsenal, 1999

12.30 PL Classic Matches:
Charlton - Man Utd, 2000
13.00 PL Classic Matches: Man
United - Newcastle, 2002

13.30 Premier League World
2010/11

00.10 ET Weekend
00.55 Sjáðu
01.20 Fréttir Stöðvar 2
02.05 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

14.00 Wigan - Chelsea Útsending frá leik Wigan og Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni.

15.45 Man. City - Arsenal Útsending frá leik Man. City og Arsenal
í ensku úrvalsdeildinni.

17.30 PL Classic Matches:
Everton - Liverpool, 2000
18.00 PL Classic Matches:
Liverpool - Manchester Utd,
2001

18.30 Goals of the Season Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til
dagsins í dag.

06.00 Pepsi MAX tónlist
13.35 Dr. Phil (e)
14.20 Dr. Phil (e)
15.00 Spjallið með Sölva (6:16)
(e)

15.40 Innlit/ útlit (3:10) (e)
16.10 Dyngjan (6:12) (e)
17.00 HA? (10:15) (e)
17.50 The Bachelorette (11:12)
(e)

19.20 30 Rock (16:22) (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (45:46) (e) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar
sem sýnd eru fyndin myndbrot.

20.10 Top Gear (4:7) Jeremy
Clarkson, Richard Hammond og
James May fara á kostum.
21.10 The Defenders (11:18)
Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja
allt undir á skjólstæðinga sína í borg
freistinganna, Las Vegas.
22.00 Californication - NÝTT
(1:12) Bandarísk þáttaröð með David
Duchovny í hlutverki syndaselsins og
rithöfundarins Hank Moody.

22.30 Blue Bloods (8:22) (e)
Ný og hörkuspennandi þáttaröð frá
framleiðendum Sopranos fjölskyldunnar með Tom Selleck.
23.15 Royal Pains (8:18) (e)
00.05 Saturday Night Live
(13:22) (e)

01.00 Jay Leno (e)
01.45 The Defenders (11:18) (e)
02.30 Pepsi MAX tónlist

09.05 Splint & Co 09.35 That‘s So
Raven 10.00 DR Update - nyheder og
vejr 10.10 Boxen 10.25 Black Business
11.30 Vores Liv 12.00 Gudstjeneste i
DR Kirken 12.55 Prisen på Ikea 13.55
Downton Abbey 14.45 HåndboldSøndag
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 OBS 17.05 De kære dyrebørn
18.00 Downton Abbey 19.00 21 Søndag
19.40 Fodboldmagasinet 20.05 The
Pacific 20.55 Manden, der besteg
skyskrabere 21.40 Det Nye Talkshow
med Anders Lund Madsen 22.25
TV!TV!TV! 22.55 Godnat

07.50 Skispor fra 1952 til 1982 08.20
Migrapolis 09.00 FBI 09.30 Freske
fraspark 10.55 Galopp. Dubai World
Cup 11.10 V-cup freeride 11.35 V-cup
freeride 12.00 VM kunstløp 15.00
NM alpint 15.30 Åpen himmel 16.00
Bokprogrammet 16.30 Newton 17.00
Søndagsrevyen
17.45 Sportsrevyen
18.10 Skiskyttershow 18.55 Oppdrag
Sognefjorden 19.25 Livvaktene 20.20
Livvaktene 21.20 Kveldsnytt 21.35
Filmbonanza
22.05 Trygdekontoret
22.35 Mesternes mester 23.35 Blues
jukeboks

SVT 1
06.00 ESPN America
07.00 Arnold Palmer
Invitational (3:4)

11.40 Golfing World
12.30 Arnold Palmer

18.30 Já
19.00 Nei
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Undir ESB feldi
21.30 Eru þeir að fá‘ann?
22.00 Hrafnaþing
23.00 Ævintýraboxið

12.40 Only Fools and Horses 13.10 Only
Fools and Horses 13.40 Only Fools and
Horses 14.10 Only Fools and Horses
14.40 Only Fools and Horses 15.15 Only
Fools and Horses 15.45 Only Fools and
Horses 16.15 Only Fools and Horses
16.45 Only Fools and Horses 17.15 Only
Fools and Horses 17.45 Only Fools and
Horses 18.15 Spooks 19.10 Spooks
20.00 Ashes to Ashes 20.50 Only Fools
and Horses 21.25 Only Fools and Horses
21.55 Only Fools and Horses 22.25 Only
Fools and Horses 22.55 Ashes to Ashes

Invitational (3:4)

16.05 Inside the PGA Tour
(12:42)

16.30 Arnold Palmer
Invitational (4:4)

07.05 Go‘kväll lördag 07.50 Downton
Abbey 08.55 Smartare än en femteklassare 09.55 Rapport 10.00 Ishockey:
SM-final 12.10 Monty Python 40 år
13.10 Två kockar i samma soppa 14.00
Rapport 14.05 Handboll: Elitserien
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Landet runt
17.00 Sportspegeln 17.30 Rapport
17.55 Regionala nyheter
18.00
Mästarnas mästare 19.00 Luftslottet
som sprängdes 21.30 Smartare än en
femteklassare 04.00 Rapport 04.05
Sportspegeln

22.00 Champions Tour Highlights (2:25)

OMEGA

22.55 PGA Tour Yearbooks

Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn

(10:10)

23.45 ESPN America

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Ár slaufunnar

Gæði í 100 ár

CRUZE
Gerðu Chevrolet gæðin að þínum!

Nýr Cruze LT, 2.0 l dísel - hlaðinn staðalbúnaði
Við frumsýnum sjálfskiptan Cruze með 2.0 l dísel vél.
Vélin skilar 163 hestöﬂum og togið er 360Nm.
Ár slaufunnar er í algleymingi. Chevrolet fagnar 100 ára afmæli sínu með heilum ﬂota af
nýjungum sem setja ný gæðaviðmið á markaðnum. Ein af slaufum ársins er Chevrolet Cruze
sem er bókstaﬂlega hlaðinn staðalbúnaði, sjá benni.is.

FRUMSÝNING í DAG
Frumsýnum í dag nýjan Chevrolet
Cruze dísel. Komdu og skoðaðu nýja
ﬁmm stjörnu útgáfu af gæðum.

Opið í dag frá kl. 12 til 16
www.benni.is
www.benni.is
Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 - www.benni.is
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Sérfræðingar
Sérfræðingar
í bílum í bílum
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> Bradley Cooper

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON GEFUR SIG MINNINGUNUM Á VALD

„Ég var í skóstærð 44 þegar ég var 10
ára, svo ég hélt að ég myndi verða
rúmir tveir metrar á hæð. Markmiðið
mitt var að geta troðið í körfubolta.
Ég endaði á því að verða 185 cm
og í skóstærð 46,5. Þetta var ekki
alveg að gera sig.“

He! Hehe! Hehehe! Hö! Hö! Hö! Kúl!

Bradley Cooper fer með hlutverk
Peters sem fær nóg af besta vini
sínum Carl, en sá síðarnefndi
skráir sig á sjálfshjálparnámskeið
þar sem hann lærir að segja já við
öllu í gamanmyndinni Yes Man
sem er á Stöð 2 Bíó kl. 18.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.35 Skólahreysti (1:5) (e)
11.10 Nýsköpun - Íslensk vísindi (7:12)
(e)

11.40 Kastljós (e)
12.10 Kiljan (e)
13.00 Þýski boltinn (9:23) (e)
14.00 Framhaldsskólamótið í fótbolta
16.50 Lincolnshæðir
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Enginn má við mörgum (Outnumbered) Bresk gamanþáttaröð um hjón
sem eiga í basli með að ala upp börnin sín.

20.10 Gettu betur Spurningakeppni
framhaldsskólanema í beinni útsendingu.
Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn við Hamrahlíð keppa í seinni undanúrslitaþættinum.

21.20 Goðsögnin Ricky Bobby (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby)
Ökuþórinn Ricky Bobby er í fremstu röð,
þökk sé samningi hans við besta vin sinn,
en franskur kappakstursgarpur velgir honum
undir uggum.

23.10 United 93 (United 93) Bandarísk
bíómynd frá 2006 um atburðina sem áttu
sér stað í einni flugvélanna sem rænt var 11.
september 2001. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Ghost Town
10.00 There‘s Something About Mary
12.00 Yes Man
14.00 Ghost Town
16.00 There‘s Something About Mary
18.00 Yes Man
20.00 The Big Bounce
22.00 Factotum
00.00 Margot at the Wedding
02.00 Rocky Balboa
04.00 Factotum
06.00 Forgetting Sarah Marshall

zen-meistara, eins og þegar þeir sáu leiðinlega indíhljómsveit spila í
skógarrjóðri og veltu vöngum á þessa leið: „Pældíðí, ef þau væru að
spila, í skóginum, og tré dytti á þau, af því þau eru glötuð?“
Málsvörn Beavis og Butt-head er í rauninni áþekk seigustu og
bestu afsökun listanna gagnvart ásökunum um smekkleysi og
innihaldsleysi; þeir eru spegill samtímans. Á fyrri hluta níunda
áratugar síðustu aldar fræddu þættirnir okkur um að nóg var
í landi hamborgaranna af vitgrönnum lúðum á táningsaldri.
Sömuleiðis veittu þeir innsýn í tónlistarsmekk þess þjóðfélagshóps, en upplýsinga af því tagi er einnig þörf nú. Þess vegna,
en þó ekki aðeins þess vegna, verður ánægjulegt að sjá
Beavis og Butt-head snúa aftur á MTV í sumar og fella
dóm yfir Justin Bieber.

Þvílík og önnur eins uppskrift að sjónvarpsþætti. Tveir illa teiknaðir
kvartvitar á táningsaldri sitja fyrir framan sjónvarpið og röfla um
tónlistarmyndbönd, flissandi og gjammandi á víxl. Stundum mæta
þeir í skólann, með engum árangri. Stundum mæta þeir í vinnuna,
á hamborgarastað, og gera ekkert af viti þar heldur. Stundum plaga
þeir nágranna sína með ósiðlegum uppátækjum. Aðallega sitja þeir
þó við imbann.
Sennilega er vonlaust að útskýra menningarlegt gildi
þáttanna um Beavis og Butt-head fyrir vantrúuðum. Oftar
en ekki hafa þeir hlotið þann dóm að þeir séu barnalegir. Vissulega er það rétt að stundum voru yfirlýsingar
þeirra félaga ekki efnismeiri en fyrirsögn þessa pistils.
Ósjaldan rataðist þeim hins vegar satt orð á munn,
eins og þegar Beavis, í hlutverki hliðarsjálfsins Hins
mikla Cornholio, mælti: „Enginn fær flúið eigin rass.“
Stundum voru pælingar þeirra jafnvel á borð við gátur

07.00 Hvellur keppnisbíll
07.10 Gulla og grænjaxlarnir
07.20 Brunabílarnir
07.45 Sumardalsmyllan
07.50 Fjörugi teiknimyndatíminn
08.00 Algjör Sveppi
09.00 Dóra könnuður
09.25 Áfram Diego, áfram!
09.50 Lína langsokkur
10.15 Latibær
10.30 Stuðboltastelpurnar
10.50 iCarly (6:45)
11.15 Glee (16:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (20:45)
15.10 American Idol (21:45)
15.55 Sjálfstætt fólk
16.35 Auddi og Sveppi
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Spaugstofan
20.15 The Women Mary kemst að því
að maðurinn hennar heldur við þokkafulla
sölustúlku og ákveður að skilja við hann
eftir mikla hvatningu frá vinkonum sínum
sem allar eiga sín eigin rómantísku vandamál. Með aðalhlutverk fara Meg Ryan, Anette
Benning, Eva Mendes, Debra Messing og
Jada Pinkett-Smith.

22.10 21 Óskarsverðlaunaleikarinn Kevin
Spacey í spennandi og dramatískri mynd
sem byggð er á sannri sögu um hóp háskólanema sem svindlaði í fjárhættuspilum.

00.10 Posse Vestri með Billy Zane og
Stephen Baldwin í aðalhlutverkum sem leiða
hóp af fótgönguliðum með faldar birgðir af
gulli í þeim tilgangi að hefna föður eins leiðtogans.
01.55 The Brothers Solomon
03.25 Mission: Impossible 2
05.25 Spaugstofan
05.50 Fréttir

BEAVIS OG BUTT-HEAD Tveir illa teiknaðir kvartvitar á
táningsaldri sem sitja fyrir framan sjónvarpið.

SKJÁREINN
07.30 Indonesia PGA Championship
10.30 Spænsku mörkin
11.25 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum.
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbúning liðanna fyrir kappaksturinn.

12.00 Australian Grand Prix
14.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

14.50 Undankeppni EM Bein útsending
frá leik Wales og Englands í undankeppni EM
í knattspyrnu.

17.00 Icelandic Fitness and Health
Expo 1 Sýnt frá Kraftasportinu 2010 en til
leiks eru mættir flestir af sterkustu mönnum Íslands.

17.45 Undankeppni EM Bein útsending
frá leik Kýpur og Íslands í undankeppni EM í
knattspyrnu.

20.15 Indonesia PGA Championship
Útsending frá fyrsta mótinu í OneAsia mótaröðinni í golfi.

23.15 Undankeppni EM
05.30 Australian Grand Prix Bein útsending frá fyrsta mótinu í Formúlu 1 kappakstrinum á þessu ári. Mótið fer fram í
Melbourne í Ástralíu.

11.00 Premier League Review 2010/11
11.55 Arsenal - Bolton
13.40 Premier League World 2010/11
14.10 PL Classic Matches: Tottenham
- Chelsea, 1997
14.40 PL Classic Matches: Newcastle
- Liverpool, 1998
15.10 1001 Goals
16.05 Everton - WBA Frá leik Everton og
West Brom í ensku úrvalsdeildinni.
17.50 Newcastle - Liverpool Frá leik Newcastle og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.
19.35 Goals of the Season 2005/2006
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.
20.30 PL Classic Matches: Everton Leeds, 1999
21.00 PL Classic Matches: Newcastle
- Sheffield Wednesday
21.30 Man. Utd - Blackburn
23.15 Chelsea - Aston Villa

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.35 Dr. Phil (e)
14.00 Dr. Phil (e)
14.40 Judging Amy (19:22) (e)
15.25 Judging Amy (20:22) (e)
16.10 90210 (17:22) (e)
16.55 The Defenders (10:18) (e)
17.40 Top Gear (3:7) (e)
18.40 Game Tíví (9:14) (e)
19.10 Got to Dance (12:15) (e)
20.00 Saturday Night Live (13:22) Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað
hláturtaugar áhorfenda í yfir þrjá áratugi.
20.55 Big Daddy (e) Gamanmynd frá
árinu 1998 með Adam Sandler í aðalhlutverki. Sonny er 32 ára lögræðimenntaður
maður, en starfar ekki við fagið. Í staðinn
eyðir hann dögunum í hangs og lifir á vöxtunum af máli sem hann vann eitt sinn.
22.30 Misery Bandarísk kvikmynd frá
árinu 1990. Metsöluhöfundurinn Paul Sheldon hefur nýlokið við enn eina spennusöguna þegar hann lendir í bílslysi. Til allrar hamingju er honum bjargað af hjúkrunarfræðingnum Annie sem er mikill aðdáandi bóka
hans. Síðar kemur í ljós að Annie er illa haldin af þráhyggju gagnvart Paul sem reynir hvað
hann getur til að sleppa úr klóm hennar.
00.20 HA? (10:15) (e) Íslenskur skemmtiþáttur með spurningaívafi. Gestir þáttarins að
þessu sinni eru umsjónarmenn dægurmálaþáttarins Virkir morgnar á Rás 2, þau Andri
Freyr og Gunna Dís.
01.10 Sin City (e)
03.10 Whose Line Is It Anyway?
(31:39) (e)
03.35 Jay Leno (e)
05.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.30 Golfing World
08.20 Arnold Palmer Invitational (2:4)
11.20 Golfing World
12.10 Inside the PGA Tour (12:42)
12.35 Arnold Palmer Invitational (2:4)
15.35 PGA Tour - Highlights (11:45)
16.30 Arnold Palmer Invitational (3:4)
22.00 LPGA Highlights (3:20)
23.20 ESPN America

16.05 Nágrannar
17.25 Nágrannar
17.45 Lois and Clark (8:22)
18.35 ER (19:22)
19.20 Tvímælalaust
20.05 Auddi og Sveppi
20.40 Arnar og Ívar á ferð og flugi
(1:5) Arnar og Ívar heimsækja fimm borgir og skoða m.a. matarvenjur og heilsufar viðkomandi þjóðar, smakka og kryfja vinsælasta
skyndibita staðarins og athuga hollustu hans.

21.10 Pressa (1:6) Nú hafa liðið nokkur
ár frá því við skildum við blaðakonuna Láru
sem ræður sig til starfa hjá ungum og myndarlegum forstjóra olíufélags.

22.00 Lois and Clark (8:22) Sígildir
þættir um blaðamanninn Clark Kent sem
vinnur hjá Daily Planet þar sem hann tekur
að sér mörg verkefni og leysir vel af hendi.
22.45 ER (19:22)
23.30 Auddi og Sveppi
23.55 Arnar og Ívar á ferð og flugi
(1:5)

00.20 Pressa (1:6)
01.10 Tvímælalaust
01.55 Spaugstofan
02.25 Sjáðu
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands
er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

19.00 Ævintýraboxið
19.30 Punkturinn
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Já
23.00 Nei

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

Við sérhæfum okkur í sófum.....
ótal möguleikar af stærðum og
útfærslum, ýmist í áklæði eða leðri
BJÓÐUM VAXTALAUS
VÍSA / MASTERCARD
KORTALÁN ÚT APRÍL Í
3, 6 EÐA 12 MÁNUÐI
OPIÐ
mán - fös
12:00 - 18:00
laugardaga
11:00 - 16:00
Edge silver sóﬁ 280x200
Hægri eða vinstri tunga kr. 272.900
Litir: Silver eða Dark

Bæjarlind 16
201 Kópavogi
Sími 553 7100
www.linan.is
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SPORT KL. 17.45
Kýpur - Ísland

18:8=ØÕB:>AD=

Bein útsending frá landsleik Kýpur
og Íslands í undankeppni EM í
fótbolta. Þetta gæti reynst erfiður leikur fyrir íslenska liðið, sem
hefur tapað öllum leikjum sínum í
keppninni til þessa en Kýpur kom
mjög á óvart og gerði 4-4 jafntefli
við Portúgal í september.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr
Samfélaginu 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk
14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Útvarpsraddir: Jónas Jónasson 17.00 Matur er fyrir
öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur
úr Evrópu 20.00 Ris og fall flugeldahagkerfa 21.00
Á tónsviðinu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10
Lestur Passíusálma 22.25 Flóðin 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.00 My Hero 12.30 My Hero 13.00 My Hero
13.30 Absolutely Fabulous 14.00 Absolutely
Fabulous 14.30 Absolutely Fabulous 15.00
Absolutely Fabulous 15.30 Absolutely Fabulous
16.00 Absolutely Fabulous 16.30 Absolutely
Fabulous 17.00 Absolutely Fabulous 17.30
Absolutely Fabulous 18.00 Absolutely Fabulous
18.30 Absolutely Fabulous 19.00 Absolutely
Fabulous 19.30 My Hero 20.00 My Hero 20.30
My Hero 21.00 My Hero 21.30 My Hero 22.00
My Hero 22.30 My Hero 23.00 My Hero 23.35
My Hero

09.30 Conrad og Bernhard 09.45 Ramasjang
Mix 10.10 Splint &amp; Co 10.40 Troldspejlet
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Tidens
tegn - TV på tegnsprog 11.55 Sign up 12.10 Før
søndagen 12.20 OBS 12.50 Tæt på. Teenage
Cutting 13.50 Merlin. Bag kameraet 14.00 Merlin
14.45 X Factor 16.00 X Factor 16.55 Min Sport
17.20 Held og Lotto 17.30 TV Avisen med vejret
17.55 SportNyt 18.05 Brunos Kloshow på DR1
19.00 Madagascar 20.25 Kriminalkommissær
Barnaby 22.00 Savannah 23.50 Godnat

06.10 Disneytimen 07.10 Førkveld 07.50
Førkveld 08.30 Debatten 09.30 Norge rundt
09.55 Ut i naturen 10.25 Skulle det dukke opp
flere lik er det bare å ringe 12.00 Nummer 1
12.40 Kjærlighetshagen 13.10 Popstokk 14.00
Mesternes mester 15.00 VM kunstløp 17.00
VM i hundekjøring 18.00 Lørdagsrevyen 18.45
Lotto-trekning 18.55 Mesternes mester 19.55
Litt av et liv 20.55 Nye triks 21.45 KLM. På restaurant 22.00 Kveldsnytt 22.15 Zwartboek 02.00
Country jukeboks u/chat

SVT 1
09.05 Huset fullt av hundar 10.05 Skavlan
11.05 Rapport 11.10 Så ska det låta 12.10
Studentbal i Mississippi 13.40 Luftgitarr i Finland
14.05 Vintermagasin 15.00 Rapport 15.05
Handboll: Elitserien 16.50 Helgmålsringning
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Go‘kväll
lördag 18.00 Sverige! 18.30 Rapport 18.45
Sportnytt 19.00 Smartare än en femteklassare
20.00 Downton Abbey 21.05 The Big C 21.35
Monty Python 40 år 22.35 Rapport 22.40 The
Event 23.25 Larry Sanders show 23.50 Rapport

CPZcdubZ^ad]^VeTacd ]dP[[aPQTbcP
U^a\Xbd\PaETacd[|ccPaXu |a[|ccPaX
[d]SbcTaZPaX^VÍ^ccPaX
8]]XUP[X]u\bZTXX]d)


Yu[Ud]^V\PcPa¬XcTZXVTV]



B|aWP]]P¬Ì]VPZTaÌbT\\XPaP ePZ^\Pbcabc]d]



^VcahVVYPP Z^\Xbc XccP[[aPQTbcPU^a\



0dZP¬Ì]VPu¬c[d]cX[PcahVVYP ucccPZT]Sd\Wu\PaZbuaP]Vda



0VP]VdaPV[¬bX[TVaXcXPbcd¾YPabYuePa_^ccX



^VVdUdQd\



3PV[TVWePc]X]VUa [TXZda^VPVP]VdaPd__bZaXUcd\Uau



ÕVbcd9^W]b^]u[^ZddWTX\Pbe¬XX]]XufffWaThÌ]VXb



B|abcPZc\PcPa¬XbT\TaQhVVcd__ubP\PWucc^VeX]b¬[c



TaWYu7^[[hf^^SbcYa]d\bT\ daUPPZ^\Pb|ac^__U^a\

0[[Pa]u]PaXd__[bX]VPad\



UhaXaaPdPSaTVX[X]]¾eXcahVVYd\P PTaWTX[bdbP\[TVc

]u\bZTXX]c\PbTc]X]Vd



^VbZh]bP\[TVc

eTa^VbZau]X]VdUX]]da



<¬[X]VPa¾eXVcd]^VÌcd\¬[X]VPa¾UhaXa^VTUcXa



:e[Sbcd]S1[dT;PV^^]b_P

60+

ufffWaThUX]VXb

Styrkjum stoðkerfið

Frábært heilsunámskeið fyrir fólk á öllum aldri sem vill auka
lífsgæði sín í góðum félagsskap.
•
•
•
•
•

2 fastir tímar (þri/fim. kl. 13-14)
1-2 styrktartímar í tækjasal undir leiðsögn þjálfara
Einstaklingsmiðaðar æfingar
Mikill stuðningur og fræðsla
Eftirfylgni og umhyggja

Skráning 444-5090

Hefst
5. apríl
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PERSÓNAN

Vorgleði í klæðaburði Eurovision-faranna

Ása Ninna
Pétursdóttir
Starf:

„Við erum byrjuð að leggja drög að klæðaburði sönghópsins i Düsseldorf og það verður
ekkert svart að þessu sinni. Bara litir og
gleði,“ segir prjóna- og fatahönnuðurinn Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir en hún hefur yfirumsjón með klæðaburði Eurovision-faranna í
Vinum Sjonna. Undirbúningur fyrir för hópsins til Þýskalands er á fullu þessa dagana.
Guðrún Ragna hefur einbeitt sér að
prjónahönnun síðan hún útskrifaðist úr
Listaháskólanum árið 2003 en þetta er í
fyrsta sinn sem hún tekur að sér verkefni
á borð við þetta. „Þórunn Erna Clausen,
eiginkona Sigurjóns heitins Brink, er
æskuvinkona mín og ég er mjög þakklát
fyrir að hafa verið beðin um að taka þátt í
þessu ævintýri með þeim.“

Verslunareigandi
Aldur: 30 ára

Búseta:

Reykjavík

Fjölskylda:
Foreldar eru
Péur Þormóðsson og
Sigurbjörg Grétarsdóttir. Maki er
Guðmundur Hallgrímsson og saman
eigum við Patrek Thor og Kormák
Krumma.
Stjörnumerki: Ljón
Ása Ninna tók við rekstri GK Reykjavíkur
síðasta haust.

Guðrún Ragna segir að ekki verði mikil
breyting á útliti strákanna eins og þeir
voru í forkeppninni en áhersla verði lögð
á skapa ákveðna tengingu við myndbandið
„Það verður svipuð stemning og í myndbandinu. Lopapeysur og fínni klæðnaður.“
Guðrún segir mjög skemmtilegt að vinna
með strákunum sex og að það sé mjög
góður andi í hópnum. „Markmiðið með
þessu verkefni er að öllum líði vel enda
allir í ákveðnu sorgarferli og hópurinn
mjög náinn,“
Guðrún Ragna viðurkennir jafnframt að
hún sé laumu Eurovision-aðdáandi „Það
verður gaman að fá að upplifa stemminguna
þarna úti og kannski kemur maður heim
alveg smitaður af Eurovision-veikinni.“ - áp

STÍLISTI EUROVISION-FARANNA Prjónahönnuðurinn Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir ætlar að klæða sönghópinn,
Vini Sjonna, í frísklega liti í Þýskalandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ATLI FREYR ARNARSON: LADY GAGA VAR HRIFIN

HÚÐFLÚRAÐI ÁHRIFAVALDINN Á UPPHANDLEGGINN

"JARNA ¶ËR
Å STJËRN 62
+¾RI 62 FÁLAGI
.ÕVERIÈ SAMÖYKKTI STJËRN 62 TILLÎGU MÅNA
UM AÈ HEFJA UNDIRBÒNING ¹ STOFNUN
HÒSN¾ÈISFÁLAGS 62

„Það tók mig tvo mánuði að búa
mig undir að gera þetta tattú, samt
var ég nötrandi og titrandi í stólnum rétt áður en ég byrjaði og hugsaði að ég gæti bara krotað eitthvað
annað yfir ef þetta yrði ljótt,“ segir
Atli Freyr Arnarson en hann gerðist svo kræfur að láta húðflúra stóra
mynd af poppdívunni Lady Gaga á
upphandlegg sinn til að lýsa aðdáun
sinni á amerísku söngkonunni. Húðflúrið hefur vakið mikla athygli og
meira að segja náð augum sjálfrar
Lady Gaga, sem lagði blessun sína
yfir það. „Vinur minn hitti hana
baksviðs á tískusýningu í Mílanó
og sýndi henni mynd af tattúinu. Ég
fékk svo að vita að henni þótti það
æðislegt. Það var alveg geðveikt,“
segir Atli en húðflúrið er ekki fullgert og ætlar hann að setjast aftur
í stólinn í maí til að klára listaverkið og bæta við bæði litum og bakgrunni. Hugmyndina fékk hann
þegar hann sat heima og velti fyrir
sér hvaða mynd hann ætti að fá sér
næst enda vill hann að húðflúrin
hafi persónulega merkingu fyrir
sig. Ekki er nema ár síðan Atli kolféll fyrir Lady Gaga en hann leggur
það ekki í vana sinn að vera einlægur aðdáandi tónlistarmanna.
„Fyrst þegar hún kom fram á
sjónarsviðið fannst mér hún ekkert
merkileg og bara svona blaðra sem
mundi fljótt springa. Eftir að Famemonster, önnur plata söngkonunnar,
kom út fékk ég hana gjörsamlega
á heilann,“ segir Atli en hann vill
meina að Lady Gaga sé stór partur
af lífi hans í dag „Það er mjög fyndið að segja það en hún er orðin eins
konar áhrifavaldur í mínu lífi og ég
er alveg dolfallinn yfir henni. Textarnir og lögin eru góð og svo er hún
ein af flottustu tískufyrirmyndum
í heiminum dag,“ segir Atli, sem í
dag vinnur á vegum Eskimó skrifstofunnar og æfir dans. Hann er
orðinn vel sjóaður í að fá sér húðflúr en hann er með sextán víðs
vegar um líkamann og alls ekki
hættur. „Tattúin eru minningar um
ólík tímabil í mínu lífi. En þetta er
alltaf jafn ógeðslega vont. Kannski

-ARKMIÈIÈ ER AÈ FÁLÎGUM Å 62 GEFIST KOSTUR ¹
ÎRUGGU LEIGUHÒSN¾ÈI ¹ HAGST¾ÈU VERÈI
.ÕTUM FJ¹RMUNI 62 TIL J¹KV¾ÈRAR
UPPBYGGINGAR Å FÁLAGSSTARFINU OG TIL HAGSBËTA
FYRIR FÁLAGSMENN
¡G LEITA EFTIR STUÈNINGI YKKAR TIL AÈ FYLGJA
ÖESSU HAGSMUNAM¹LI EFTIR

.ÕTTU ÖÁR KOSNINGARÁTTINN ¹ 62IS

Costa del Sol
6. maí í 9 nætur
Frá

kr. 119.900

með „öllu inniföldu“

Heimsferðir bjóða frábæra 9 nátta ferð til Costa del Sol í vor. Í boði er frábært
sértilboð, með „öllu inniföldu“ á Griego Mar hótelinu sem var mjög vinsælt
meðal farþega Heimsferða í fyrra. Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja í
boði á þessum kjörum.
Verð kr.

Gríptu þetta frábæra tækifæri
og njóttu lífsins í vor á Costa
del Sol á ótrúlegum kjörum.

119.900

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli
í 9 nætur með öllu inniföldu á Hotel
Griego Mar ***.

Allir synir mínir (Stóra sviðið)
Fös 1.4. Kl. 20:00 8. sýn Ö Fim 14.4. Kl. 20:00
Lau 2.4. Kl. 20:00
Ö Mið 27.4. Kl. 20:00
U Lau 30.4. Kl. 20:00
Mið 13.4. Kl. 20:00

Ö

Mið 4.5. Kl. 20:00
Fim 5.5. Kl. 20:00

Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Lau 26.3. Kl. 19:00

U

U
Ö
Ö
U

Sun 10.4. Kl. 14:00
Sun 10.4. Kl. 17:00
Sun 17.4. Kl. 14:00
Sun 17.4. Kl. 17:00

U
Ö
Ö
Ö

Sun 1.5. Kl. 14:00
Sun 1.5. Kl. 17:00

Ö

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Mið 6.4. Kl. 20:00
Fim 7.4. Kl. 20:00
Fös 8.4. Kl. 20:00

Ö
U

Lau 9.4. Kl. 20:00
Fös 15.4. Kl. 20:00
Lau 16.4. Kl. 20:00

Fim 28.4. Kl. 20:00
Fös 29.4. Kl. 20:00
Ö Fös 6.5. Kl. 20:00

Ö
U
Ö

Sun 17.4. Kl. 20:00

Ö

Ö
Ö

Hedda Gabler (Kassinn)
Sun 27.3. Kl. 20:00
Mið 30.3. Kl. 20:00
Lau 2.4. Kl. 20:00

Ö
U
Ö

Lau 9.4. Kl. 20:00
Sun 10.4. Kl. 20:00
Lau 16.4. Kl. 20:00

U

Brák (Kúlan)
Lau 26.3. Kl. 20:00 Aukas. Ö Fös 8.4. Kl. 20:00

Ö

Fös 15.4. Kl. 20:00

Sindri silfurfiskur (Kúlan)
Sun 27.3. Kl. 13:30
Sun 27.3. Kl. 15:00
Sun 3.4. Kl. 13:30

Ö

Lady Gaga á handlegginn til að lýsa aðdáun sinni á dívunni frægu. Að sögn Atla
hefur söngkonan sjálf fengið að sjá mynd af flúrinu og líkaði vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

er ég að verða háður blendnu tilfinningunum sem fylgja því að setj-

ast í stólinn, eins konar kvíðablendin tilhlökkun.“
alfrun@frettabladid.is

Fim 31.3. Kl. 19:00 Síð.sýn U

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 27.3. Kl. 14:00
Sun 27.3. Kl. 17:00
Sun 3.4. Kl. 14:00
Sun 3.4. Kl. 17:00

Í ÖLLU SÍNU VELDI Atli Freyr Arnarson ákvað að flúra andlitsmynd af poppstjörnunni

un 3.4. Kl. 15:00
Sun 10.4. Kl. 13:30
Sun 10.4. Kl. 15:00

Sun 17.4. Kl. 13:30
Sun 17.4. Kl. 15:00

Ö

Miðar í Herjólf rjúka út
Miðasala á sumarferðum Herjólfs
hófst í byrjun vikunnnar og hefur
sölulínan verið rauðglóandi síðan.
Íslendingar sem ætla sér að fara á
Þjóðhátíð næsta sumar eru greinilega með vaðið fyrir neðan sig en
uppselt er að verða í allar ferðir
skipsins í kringum þessa mestu
ferðahelgi ársins, fjóra mánuði
fram í tímann. Þegar er búið að
selja upp í allar ferðir skipsins til
Eyja dagana 28. og 29. júlí, sem og
frá Eyjum mánudaginn 1. ágúst.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
hjá Landeyjahöfn erum að sjá um
þetta og eru miðarnir að renna út
á methraða. Það er mikið að gerast í Eyjum í sumar en Þjóðhátíðin
er langvinsælust og greinilegt að

ALLT AÐ SELJAST UPP Þeir sem voru

búnir að hugsa sér að ferðast til Vestmannaeyja með Herjólfi yfir Þjóðhátíð
verða að hafa harðar hendur því miðarnir rjúka út.

fólk ætlar að tryggja sér miða
tímanlega,“ segir Elísabet Rut
Sigmarsdóttir, sölufulltrúi hjá
Landeyjahöfn. Miði aðra leiðina

fyrir einn kostar 1000 krónur
og gert er ráð fyrir að Herjólfur
sigli frá Landeyjahöfn í sumar.
„Ef fólk ætlar sér að ferðast með
Herjólfi á Þjóðhátíð í Eyjum mæli
ég með því það hafi hraðann á.“
Ásgeir Örn Þorsteinsson, markaðs- og sölustjóri hjá flugélaginu
Erni, sem sér um allt áætlunarflug til Eyja segist einnig vera
byrjaður að finna fyrir mikilli eftirspurn á flugi til Eyja á
Þjóðhátíð. „Það er mikill áhugi
og við hefjum sölu í hin svokölluðu þjóðhátíðarflug um helgina.
Við stefnum á að vera með eins
konar loftbrú milli lands og Eyja
þessa helstu daga og látum framboð mæta eftirspurn.“
- áp

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

VÍSIR

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vinsæl Pressa
Óskar Jónasson, leikstjóri Pressunnar, getur verið sáttur við sitt
eftir frumsýningu þáttaraðarinnar
síðasta sunnudag. Þátturinn reyndist vera annar vinsælasti þátturinn
á Íslandi í aldurshópnum 12-49
ára samkvæmt skoðanakönnun
RÚV en fáum tekst að augljóslega
að skáka Útsvarinu á RÚV. Alls
sáu tæp 25 prósent þjóðarinnar
þáttinn. Óskar forðast eflaust allar
stórar yfirlýsingar því hann fær
verðuga samkeppni á morgun
þegar Friðrik
Þór Friðriksson
mætir til leiks
með Tíma
nornarinnar
á sama tíma
á RÚV en þeir
þættir eru byggðir
á samnefndum
krimma Árna
Þórarinssonar.

Opið fram yfir Icesave

nýtt

nýtt

Nú fer hver að verða síðastur að
berja augum árvissa sýningu Blaðaljósmyndarafélags Íslands í Gerðarsafni í Kópavogi. Þar er að finna hátt
á annað hundrað bestu blaða- og
tímarítaljósmyndir, auk myndskeiða
síðasta árs. Sýningar eru opnar
til 10. apríl, daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um Icesave.
Þá er um leið síðasti séns að njóta
leiðsagnar Haraldar Guðjónssonar sýningarstjóra um sýninguna,
en hún er í boði á sunnudögum
klukkan þrjú. Annars er sýningin
opin alla daga nema mánudaga
milli ellefu og fimm. Á
jarðhæð safnsins
er svo líka sýning
Þorkels Þorkelssonar, ljósmyndara, sem
nefnist Burma:
Líf í fjötrum.
- fgg, óká

Mest lesið
1

Segir son sinn ekki hafa
kastað snjóboltum

2

Forsetahjónin ekki boðin

3

Lögreglumenn skutu 14 ára
dreng

4

Heim til Eyja eftir harmleik í
Noregi

5

Elizabeth Taylor mætti of
seint í eigin jarðarför

nýtt
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