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Þ úsunduþjalasmiðnum Hrafni Magnússyni fell-ur sjaldan verk úr hendi. Á sumrin starfar hann sem verktaki hjá Vegagerðinni og á veturna þegar vertíð lýkur gefst tími í helsta áhugamálið, smíði. Á liðnum mánuðum hafa ýmsar skemmtilegar hugmyndir lifnað við, þar á meðal grill sem Hrafn hyggst setja á markað með sumrinu.„Þetta er ekta grill undir kræs-ingar sem fólk nennir að eyða púðri í,“ segir hann um gripinn, listilega smíðað snúningsgrill fyrir kol á fjórum fótum. Hugmyndin aðþví kviknaði fyrir síð

grill og útkoman var bara svo góð að okkur datt í hug að hefja fram-leiðslu,“ segir hann brattur. Félag-arnir sátu ekki við orðin tóm held-ur leigðu húsnæði í Dugguvogi þar sem þeir hafa smíðað í allan vetur. Markmið er að búa til 400 grill fyrir sumarið.
En er ekki tíma-

skekkja að hefja framleiðslu á kolagrillum?
Hrafn hristir höfðuðið. „Gasgrill eru góð út af fyrir sig en fátt jafn-ast þó á við matinn sem kemur af góðu kolagrilli. Munurinn á bragði er ævintýralegur, það vita þeir sem til þekkja.“Grillið hefur hlotið portúgalska heitið Piri Piri með vísan í heima-land Franciscos en er þó að öllu leyti íslensk framleiðsla og verð-ur fáanlegt á völdum sölustöðum í sumar.

„Þetta hef k

Ævintýralegur munur
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Páskarnir  eru fram undan og margir sem leggja 
upp úr fallegum páskaskreytingum. Á dönsku heima-
síðu tímaritsins Bolig Liv, boligliv.dk, er að finna virki-
lega fallegar hugmyndir að páskaskreytingum.

Hrafn Magnússon og Francisco Reveira setja nýtt grill á markað í sumar:
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Heimili fasteignasala hefur 
til sölu vandað parhús við 
Fjallalind 87 í Kópavogi. Opið 
hús verður í dag frá klukkan 
17.30 til 18.

Mjög vandað parhús með fallegum 
garði. Húsið er á tveimur hæðum

Nánari lýsing eignar: Neðri 
hæð. Komið er inn í flísalagða for-
stofu. Inn af forstofu er gott park-
etlagt gestaherbergi ásamt því að 
innangengt er í bílskúrinn. Hol 
parketlagt og gengið úr holinu inn 
í stofu, borðstofu og eldhús, sem 
eru samliggjandi. Úr borðstofunni 
er gengið út á ö d

Þar er hjónaherbergi með falleg-
um fataskápum úr eik og tvö góð 
barnaherbergi. Því til viðbótar er 
stórt sjónvarpsherbergi. Á hæð-
inni er flísalagt baðherbergi með 
baðkari og sturtu ásamt þvotta-
húsi með skápum og innrétting-
um. Úr sjónvarpsherbergi er geng-

Vandað parhús í Kópavogi
Fjallalind 87 í Kópavogi er parhús með verönd og garði.
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Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900

Er sláttuvélin í stofunni? Vantar þig bílskúr? 
þér hentugri eign með bílskúr!

Betra brauð  
með súpunni!

viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 3.990 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Lactoghurt 
daily

þ j g
innar og komið á jafnvægi.

Ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.
Lactoghurt fæst í apótekum.
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Einstök blanda mjólkursýrugerla

Úrslit atkvæðagreiðslunnar 
Niðurstaðan úr þjóðaratkvæða-
greiðslunni um Icesave-málið 
var afgerandi. Rétt tæp sextíu 
prósent þátttakenda völdu að 
hafna samningnum.

SÍÐA 4

ICESAVE-SAMNINGUNUM 
HAFNAÐ AF ÞJÓÐINNI

Forsetinn sendir forsvarsmönnum atvinnulífsins tóninn

ICESAVE Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra segir að innan 
fárra daga eða vikna verði metið 
hvort ríkisstjórnin hafi nægilegan 
þingstyrk til að koma í gegn mikil-
vægum málum. Svo kunni að fara 
að reynt verði að styrkja stjórnina.

„Það er mikil-
vægt að ríkis-
stjórnin hafi 
traustan þing-
meirihluta á 
bak við sig og 
það mun koma 
í ljós hvort svo 
sé þegar við 
förum að vinna 
úr þeim stóru 
verkefnum sem 

við þurfum að takast á við á næst-
unni,“ sagði Jóhanna í samtali við 
Fréttablaðið í gærkvöldi. 

Verkefnin eru innanlands 
og utan. „Það þarf að tala máli 
Íslands á erlendum vettvangi 
og hér innanlands stöndum við í 
þessum stóru verkefnum sem við 
vorum kosin til eins og breyting-
um á fiskveiðistjórnunarkerfinu 
og ESB-ferlinu. Það er mjög mik-
ilvægt að reyna að sameina þjóð-
ina og fylkja henni að baki því 
sem þarf að gera til að endurreisa 
Ísland.“

Jóhanna kveðst hafa verulegar 
áhyggjur af áhrifum höfnunar á 
Icesave-lögunum á kjaraviðræð-
ur. „Við þurfum að sjá hvort þetta 
hafi orðið til þess að aðilar vilja 
einungis semja til skamms tíma.“ 
Fundað verði með aðilum vinnu-
markaðarins í dag eða á morgun 
og þá muni stærð viðfangsefnisins 
skýrast. 

„Þegar við erum búin að kort-
leggja þessi viðfangsefni öll sem 
við þurfum að fara í þá verðum 
við að meta hvort við höfum fyrir 
þeim meirihluta og ef ekki gæti 
komið til endurmats á ríkisstjórn-
inni; að við með einhverjum hætti 
reynum að styrkja stjórnina. En 
það verður bara að koma í ljós.“ 

Jóhanna segir að þetta muni 
skýrast fljótlega en vill ekki ræða 
þessar hugleiðingar frekar.  - bþs

Metur styrk ríkisstjórnarinnar
Ríkisstjórnin verður hugsanlega styrkt að sögn Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra. Hún hefur áhyggjur af afleiðingum synj-
unar þjóðarinnar á Icesave-samningunum á laugardag. Afstaða Svía talin skipta miklu um hnökralaust framhald AGS-áætlunarinnar.

Landið allt

59,8%

40,2%

 Já   Nei

Auð og ógild: 4890 atkvæði
Á kjörskrá: 232.422
Kjörsókn: 75,3%

FORSETINN HORFIR FRAM Á VEGINN Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, gagnrýndi forsvarsmenn atvinnulífsins fyrir bölsýni 
á blaðamannafundi á Bessastöðum í gær. Hann hvatti þá til þess að segja unga fólkinu í landinu og þjóðinni frá allri þeirri upp-
byggingu sem væri í íslensku atvinnulífi en ekki tala það sífellt niður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólíklegt er að ákvörðun meirihluta kjósenda, sem felldi 
Icesave-samningana í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag, 
hafi neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf, að mati Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta Íslands. Hann segir þrotabú 
gamla Landsbankans afar sterkt. Stjórnvöld í Bretlandi 
og Hollandi fái rúmlega þúsund milljarða króna greiðslu 
vegna Icesave-reikninganna úr búinu og sé ólíklegt að 
þau setji stein í götu íslenskra stjórnvalda í aðildarvið-
ræðum við Evrópusambandið.

„Ég óttast ekki á neinn hátt að þessi úrslit muni hafa 
neikvæð áhrif á fjármagnsstreymi til Íslands. Ef okkur tekst 
að koma því til skila á alþjóðlegum vettvangi að Bretar og 
Hollendingar eru með öruggt í hendi sjö til níu milljarða 
Bandaríkjadala úr þrotabúinu þá lítur málstaður Íslands 

öðruvísi út en reynt hefur verið að halda fram bæði hér 
og erlendis,“ sagði forsetinn og gagnrýndi harkalega for-
ystumenn atvinnulífsins fyrir að tala það niður. „Ég segi af 
fullri alvöru: Hættið að tala niður íslenskt atvinnulíf. Farið 
að segja unga fólkinu í landinu og þjóðinni frá allri upp-
byggingu sem er í íslensku atvinnulífi.“ 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, segir gagnrýni forsetans ómaklega. „Við 
höfum ekki verið með neinar hörmungarspár heldur talað 
um það sem skiptir máli. Við höfum þvert á móti talað 
atvinnulífið upp og reynt að skapa trúverðugar væntingar 
svo fjárfestingar sem nú eru í algjöru lágmarki verði 
meiri.“

  - jab / sjá síður 4, 6 og 8

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

Afstaða Svía ræður miklu
Stjórnvöld reyna að koma í veg 
fyrir að neikvæð áhrif verði á 
efnahagsáætlun Íslands. Miklu 
ræður að Svíar taki tillit til 
breyttra aðstæðna. Aðrir muni 
þá fylgja í kjölfarið.
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STJÓRNMÁL Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir var felld úr embætti þing-
flokksformanns Vinstri grænna 
á fundi í gær. Árni Þór Sigurðs-
son, sem hefur gegnt embættinu á 
meðan Guðfríður Lilja var í fæð-
ingarorlofi, var kosinn í hennar 
stað. Hún sneri til baka úr orlof-
inu í gær. 

Guðfríður Lilja sagðist í sam-
tali við Fréttablaðið í gærkvöldi 
ekki hafa átt von á þessu á sínum 

fyrsta þingflokksfundi eftir orlof-
ið. „Kona fer úr stöðu sinni í fæð-
ingarorlof, heldur henni meðan 
hún er í orlofi og gengur í hana 
þegar hún kemur aftur.“ Ein-
hverra hluta vegna hafi legið á að 
koma henni frá. 

Aldrei hefur verið kosið á milli 
þingmanna í embætti þingflokks-
formanns heldur hefur verið sjálf-
kjörið. 

Guðfríður segist ekki hafa tekið 

ákvörðun um neitt annað en að 
halda áfram í þingflokki VG. 

„Ég er oddviti VG í fjölmenn-
asta kjördæmi landsins, ég var 
kosin út á stefnumál sem mér eru 
mjög kær eins og umhverfismál, 
jafnréttismál, að standa með fólki 
en ekki fjármagni og svo fram-
vegis og ég ætla að halda áfram 
að berjast fyrir þeim á þingi eins 
og ég hef gert hingað til.“

 - þeb

Guðfríði Lilju Grétarsdóttur velt úr stóli þingflokksformanns VG á fyrsta fundi:

Lá á að koma Guðfríði frá

Málið hverfur ef við borgum
Málarekstri um Icesave er sjálf-
hætt ef Íslendingar sannfæra 
EFTA um að þeir muni bæta 
Bretum og Hollend-
ingum lágmarks-
tryggingu inn-
stæðueigenda. 
Þetta segir Per 
Sanderud, forseti 
Eftirlitsstofnunar 
EFTA.
 SÍÐA 4
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LÖGREGLUMÁL Alþjóðleg svika-
mylla, The USAFIS Organization, 
reyndi að svíkja út hundrað þús-
und evrur, eða um 16,2 milljón-
ir króna, af Íslendingi í vikunni. 
Fyrirtækið lofaði manninum íhlut-
un í happdrætti, The Diversity 
Visa Lottery Program (DVLP), 
þar sem sagðir eru góðir mögu-
leikar á því að vinna Græna kort-
ið, atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. 

Maðurinn sá það sem virtist 
fyrst vera íslensk auglýsing á 
Facebook, þar sem greint var frá 
happdrættinu. Hann skráði þar 
nafn sitt og símanúmer til þess 
að komast í pottinn. Sex klukku-
tímum síðar var hringt í hann úr 
bandarísku símanúmeri og honum 
greint frá að hann væri kominn í 
pottinn og þyrfti einungis að gefa 
upp kreditkortanúmer til þess 
að haldast þar. Afar góðar líkur 
væru á vinningi. Eftir að maður-
inn gaf upp númerið á kreditkort-
inu sínu, sem er fyrirframgreitt, 
fékk hann bakþanka og hringdi 
í kortafyrirtækið sitt til þess að 
athuga síðustu færslur. Í ljós kom 
að 17 færslur höfðu verið reyndar 
frá svindlurunum, sú fyrsta nam 
100 þúsundum evra og sú síðasta 
30 evrum. Hann lét loka kortinu 
samstundis.

Friðrik Smári Björgvinsson, 
yfirlögregluþjónn rannsóknar-
deildar, segir ekki algengt að mál 
sem þessi rati inn á borð lögreglu 
hér á landi. Einhver dæmi séu þó 
um það, en hann telur algengara 
að fólk afgreiði málin sjálft í gegn-
um kortafyrirtæki sín. 

„Málin verða alltaf snúnari 
þegar þau fara yfir landamærin,“ 
segir Friðrik Smári. „Það borgar 
sig að fara varlega í gylliboðum 

sem þessum. Það er oft lögð mikil 
vinna í svona nokkuð af hálfu 
svindlaranna. Ef vel tekst til getur 
þetta gefið vel í aðra hönd.“ 

Laura J. Gritz, talsmaður sendi-
ráðs Bandaríkjanna, segir banda-
rísk stjórnvöld efna til DVLP 
árlega sem geri um 55.000 manns 
kleift að flytja löglega til landsins. 

„Við komumst nýlega að því að 
svindl af þessu tagi hefði aukist 
mikið,“ segir Gritzl. „Við brugð-
umst við því með því að birta 
svindlviðvörun á heimasíðunni 
okkar.“ Þá bendir hún á að allt sem 
hafi með bandarísk stjórnvöld að 
gera á netinu endi á „.gov“.

 sunna@frettabladid.is

Reyndu að svíkja út 
16,2 milljónir í síma
Alþjóðleg svikamylla reyndi að svíkja út 16,2 milljónir króna af Íslendingi. 
Beitan var atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. Auglýsir á Facebook og er með síma-
þjónustu allan sólarhringinn. Vel þekkt svindl, segir bandaríska sendiráðið.

Fréttablaðið leitaði upplýsinga hjá svikamyllunni. Blaðamaður var beðinn 
um nafn, símanúmer, menntun, tölvupóst, hjúskaparstöðu og síðast 
kreditkortanúmer til þess að komast í pottinn til að fá Græna kortið. Þegar 
farið var fram á einhvers konar tryggingu við fyrirtækið fyrir því að kortið 
yrði ekki misnotað var eina svarið að þetta væri afar virðulegt fyrirtæki, sem 
sannaðist af þjónustu við viðskiptavini allan sólarhringinn. Þegar blaðamað-
ur lét það ekki nægja upphófst mikið nauð af hálfu þjónustufulltrúans, sem 
endaði með því að blaðamaður þakkaði fyrir og kvaddi. 

Sögðu ábyrgðina felast í góðri þjónustu

CENTRAL PARK Í NEW YORK Alls fengu 26 Íslendingar atvinnuleyfi í Bandaríkjunum 
á síðasta ári í gegnum hið raunverulega Diversity Visa Lottery Program á vegum 
bandarískra stjórnvalda. NORDICPHOTOS/GETTY

AMSTERDAM, AP Minningarathafnir voru haldnar 
víða í Hollandi í gær til að minnast fórnarlamba 
skotárásar sem átti sér stað í bænum Alphen 
aan den Rijn á laugardag. Árásarmaðurinn, 
Tristan van der Vlis, lét skotum rigna yfir fólk 
sem statt var inni í verslunarmiðstöð í bænum 
með þeim afleiðingum að sex létu lífið og sautj-
án slösuðust alvarlega, þar af tvö börn.

Að sögn sjónarvotta var van der Vlis íklædd-
ur svörtum jakka og hermannabuxum er hann 
gekk inn í verslunarmiðstöðina og hóf skothríð-
ina. Að árásinni lokinni svipti van der Vlis sig 
lífi. Skjöl sem fundust í tölvu van der Vlis gefa 
engar vísbendingar um ástæðu árásarinnar 
en ljóst er að hann hafði verið í sjálfsvígshug-
leiðingum. „Þetta er sorglegur atburður og því 
miður virðist árásin hafa verið gerð að tilefnis-
lausu,“ var haft eftir Kitty Nooy, skipuðum sak-
sóknara í málinu.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem árás sem þessi 
á sér stað í Hollandi. Árið 2009 létu átta manns 
lífið er maður ók bifreið sinni inn í hóp manna 
er fylgdust með konunglegri skrúðgöngu.

 - sm

Sex létust þegar óður byssumaður skaut á fólk í verslunarmiðstöð í Hollandi:

Fórnarlambanna minnst í gær

KAÍRÓ, AP Hosni Mubarak, fyrr-
verandi forseti Egyptalands, 
þvertekur fyrir að hann hafi mis-
notað vald sitt 
til þess að auðg-
ast. Þetta kom 
fram í ræðu 
hans á sjón-
varpsstöðinni 
al-Arabiya á 
laugardaginn. 
Þetta var jafn-
framt í fyrsta 
sinn sem Mub-
arak tjáir sig 
opinberlega eftir að hann var 
hrakinn frá völdum eftir mikil 
mótmæli.

„Óréttlátar og falskar ásakan-
ir gegn mér og fjölskyldu minni 
hafa sært mig mikið. Þær hafa 
svert orðspor mitt og pólitískan 
feril minn,“ var á meðal þess sem 
Mubarak sagði í ræðu sinni. - sm

Mubarak tjáir sig í fyrsta sinn:

Neitar öllum 
ásökunum

TÓKÝÓ, AP Forsætisráðherra Jap-
ans, Naoto Kan, heimsótti í gær 
íbúa á flóðasvæðinu í suðurhluta 
landsins. 

Forsætisráðherrann lofaði 
meðal annars íbúum borgarinnar 
Ishinomaki aukinni aðstoð en um 
sautján þúsund manns eru enn 
heimilislausir í borginni. „Ríkis-
stjórnin mun gera allt sem í henn-
ar valdi er til að aðstoða ykkur,“ 
sagði forsætisráðherrann.

Talið er að um 25 þúsund manns 
hafi látist í flóðbylgjunni og hafa 
björgunarsveitir aðeins fundið lík 
um þrettán þúsund manna. - sm

Flóðasvæðin heimsótt:

Kan lofar auk-
inni aðstoð

MINNING Íbúar í bænum Alphen aan den Rijn í Hollandi lögðu 
blóm á vettvangi skotárásar þar sem sex létust.  NORDICPHOTOS/AFP

Fjórir handteknir á Selfossi
Hópslagsmál brutust út við skemmti-
staðinn Hvíta húsið á Selfossi 
aðfaranótt sunnudags. Einn úlnliðs-
brotnaði og fjórir voru handteknir. 
Málsatvik eru óljós en yfirheyrslu lauk 
í gærkvöldi. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

HOSNI MUBARAK

Ingimar, hélstu að þú hefðir 
verið plataður?

„Já, klárlega. Þess vegna kom þetta 
skemmtilega á óvart.“

Ingimar Bjarni Sverrisson, nemi við 
Menntaskólann við Hamrahlíð, lét rappar-
ann Ghostface Killah hafa geislaplötu til 
áritunar en sá hana svo ekki meir, fyrr en 
aðstandendur tónleikanna höfðu uppi á 
honum í gegnum Fréttablaðið.

VEÐUR Mjög kröpp lægð kom að suðvestanverðu 
landinu eftir hádegi í gær og gekk norður yfir 
fram eftir degi. Kalla þurfti út björgunarsveit-
ir á suðvesturhorni landsins og sinntu þær um 
fjögur hundruð beiðnum.

Slíkar voru hamfarirnar að nokkurra 
klukkustunda tafir urðu á millilandaflugi í 
Keflavík. Meðalvindur við Leifsstöð fór í 30 
metra á sekúndu á milli klukkan fjögur og 
fimm en yfir 40 metra á sekúndu í verstu hvið-
unum. Um kaffileytið biðu þar tíu flugvélar 
á vellinum með á annað þúsund farþega sem 
komust hvergi.  

Þá varð röskun á bílasamgöngum. Borgar-
fjarðarbrúnni var meðal annars lokað þegar 
grjót gekk yfir hana og skemmdi bíla sem yfir 

hana óku. Þar var björgunarsveit kölluð út til 
að hjálpa íbúum og vegfarendum. Framhalds-
skólinn var opnaður fyrir ferðalanga meðan 
versta veðrið gekk yfir. 

Veðrið gekk hratt norður yfir landið síð-
degis. Brattabrekka, Holtavörðuheiði og Stein-
grímsfjarðarheiði voru lokaðar vegna veðurs. 
Þar fór vindur í rúma 42 metra á sekúndu í 
verstu hviðunum. Undir kvöld í gær var veður 
verst Skagafirði og við Húnaflóa. Helminga-
skipti voru á veðurfari því allhvasst eða hvasst 
var á  sama tíma á Austurlandi, samkvæmt 
upplýsingum frá Veðurstofunni. 

Spáð er útsynningi og suðvestanstrekkingi í 
dag og á morgun með slydduéljum á öllu land-
inu nema norðaustan til.  - jab

Björgunarsveitir þurftu að hjálpa fjölda manns í hávaðaroki sem gekk yfir landið úr suðri:

Á annað þúsund manns beið í flugvélum

BJÖRGUNARSVEIT KÖLLUÐ ÚT Tré rifnaði upp með 
rótum við Túngötu 6 þar sem eitt sinn voru höfuð-
stöðvar Baugs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Tveir menn eru 
grunaðir um að hafa greitt dreng 
yngri en fimmtán ára fyrir kyn-
líf. Annar mannanna er kennari 
við Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
Akranesi og hefur verið sendur í 
ótímabundið leyfi vegna málsins.

Nemendum og starfsfólki skól-
ans var greint frá því í síðustu 
viku að kennarinn hefði verið 
sendur í leyfi vegna vændiskaupa.

Nú hefur komið í ljós að annar 
maður er einnig grunaður um 
að greiða fyrir kynlíf með sama 
dreng, að því er RÚV greindi frá 
á laugardag. Málin tengjast að 
öðru leyti ekki. Brot mannanna 
varða allt að sextán ára fangelsi.  
 - sh

Kennari við FVA sendur í leyfi:

Grunaðir um 
vændiskaup af 
ólögráða dreng

Einn lést í bílveltu
Ökumaður lést í bílveltu í Langadal 
á Möðrudalsöræfum snemma í 
gærmorgun. Tveir voru í bílnum og sá 
sem lifði slysið af gerði lögreglu við-
vart. Lögreglan á Egilsstöðum segir að 
ekki liggi fyrir hvers vegna bíllinn valt.

SLYS

LÍBÍA Jacob Zuma, forseti Suð-
ur-Afríku, segir að líbíska ríkis-
stjórnin hafi fallist á friðaráætlun 
Afríkubandalagsins. Zuma og þrír 
aðrir leiðtogar Afríkuríkja fund-
uðu með Gaddafi í Trípólí í gær. 
Þeir fóru svo til Benghazi í gær-
kvöldi og ætla að ræða við leiðtoga 
uppreisnarmanna þar.

Áætlun Afríkubandalagsins 
kveður á um vopnahlé, að stjórn-
völd opni fyrir neyðaraðstoð og 
að viðræður hefjist milli stjórn-
arinnar og uppreisnarmanna. - þeb

Afríkubandalag miðlar málum:

Samþykkti 
vopnahlé í Líbíu

SPURNING DAGSINS

fyrir 12 mánaða og eldrihipp.is

Við      lífrænt
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S-LÆG ÁTT  Útlit er 
fyrir suðlægar áttir 
næstu vikuna.  Því 
verða litlar breyt-
ingar á veðri hjá 
okkur. Áfram verð-
ur vætusamt með 
köfl um sunnan og 
vestan til en spáin 
er betri fyrir  NA-
hornið. Þar verður 
áfram úrkomulítið 
og sú gula gæti lát-
ið sjá sig, einkum á 
morgun.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar

Landið allt

59,8%

40,2%

 Já   Nei

Auð og ógild: 4890 atkvæði
Á kjörskrá: 232.422
Kjörsókn: 75,3%

Rétt tæp sextíu prósent þeirra sem þátt tóku í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag völdu að 
hafna Icesave-samningnum við Breta og Hollend-
inga. Þetta er nokkuð meira afgerandi afstaða en 
kannanir gerðu ráð fyrir.

Langmest var andstaðan við samninginn í Suður-
kjördæmi, en þar sögðu nær 73 prósent nei. Næst 
kom Norðvesturkjördæmi, með 65 prósenta and-
stöðu.

Íbúar höfuðborgarsvæðisins voru áberandi 
jákvæðari í garð samningsins en landsbyggðarfólk, 
þótt í öllum þremur höfuðborgarkjördæmunum 
hafi fleiri sagt nei en já. Flestir voru stuðningsmenn 
samningsins í Reykjavíkurkjördæmi norður, eða 53,3 
prósent.

Kjörsókn var 75,3 prósent á landinu öllu, 
samanborið við um 66 prósenta kjörsókn í Icesave-
atkvæðagreiðslunni á síðasta ári.

Heimild: Landskjörstjórn

Suðvesturkjördæmi

41,6%

58,4%

Á kjörskrá: 60.562
Kjörsókn: 77,8%

Auð og ógild: 
1344 atkvæði

Norðvesturkjördæmi

35,1%

64,9%

Á kjörskrá: 21.309
Kjörsókn: 75,1%

Auð og ógild: 
468 atkvæði

Norðausturkjördæmmi

37,8%

62,2%

Á kjörskrá: 28.677
Kjörsókn: 73,2%

Auð og ógild: 
616 atkvæði

Suðurkjördæmi

27,1%

72,9%

Á kjörskrá: 32.888
Kjörsókn: 75,7%

Auð og ógild: 
618 atkvæði

Reykjavíkurkjördæmi suður

45,7%

54,3%

Á kjörskrá: 44.463
Kjörsókn: 75,4%

Auð og ógild: 
918 atkvæði

Reykjavíkurkjördæmi norður

46,7%

53,3%

Á kjörskrá: 44.523
Kjörsókn: 73,2%

Auð og ógild: 
926 atkvæði

NÆGUR GJALDEYRISFORÐI Steingrímur J. Sigfússon sagði að Ísland mundi ekki lenda 
í vandræðum með afborganir á erlendum skuldum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Icesave-samningnum hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu

ICESAVE Ekki eru efnislegar for-
sendur til að lánshæfismat rík-
issjóðs verði lækkað þrátt fyrir 
niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar um Icesave. 

Þetta er mat Árna Páls Árna-
sonar, efnahags- og viðskiptaráð-
herra. Hann segir að koma verði í 
ljós hvað alþjóðlegir lánveitendur 
aðhafist í kjölfar niðurstöðunnar. 
Áminningarbréfi Eftirlitsstofnun-
ar EFTA verði svarað sem fyrst og 
málstað Íslands haldið kröftuglega 
á lofti. 

„Þetta hefur sinn gang og nú 
er verkefnið að verja hagsmuni 
Íslands eins vel og mögulegt er og 
reyna að fá dómsniðurstöðu flýtt 
eins og kostur er. Öllu máli skiptir 
að við verjumst sem best og nýtum 
þau sóknarfæri sem eru til stað-
ar,“ segir Árni Páll. 

Svarbréfið er í vinnslu og næstu 
skref verða ákveðin í samráði við 
forseta Eftirlitsstofnunar EFTA. 

Árni Páll telur ekki tímabært 
að segja til um líkur þess að Bret-
ar og Hollendingar höfði skaða-
bótamál gegn íslenska ríkinu. 
„Við skulum bíða og sjá, nú er að 
halda fram okkar rökum fyrir því 
að okkur beri ekki skylda til að 
greiða og ég tel okkur hafa ágæt 
rök í því máli.“

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinn-
ar segir að niðurstaða þjóðarat-
kvæðagreiðslunnar kalli á visst 
endurmat á forsendum ríkisfjár-

mála- og efnahagsmála. Árni Páll 
segir að í því felist að metið verði 
hvort endurskoða þurfi áætlanir 
ríkisstjórnarinnar. „Við teljum að 
þetta eigi ekki að hafa neikvæð 
áhrif á forsendurnar því málið 
snýst um afmarkaðan ágreining 
um greiðsluskyldu en ekki annað.“

Á blaðamannafundi í gærmorg-
un lagði Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra ríka áherslu 
á að niðurstaðan feli ekki í sér 
að Ísland muni lenda í erfiðleik-
um með afborganir af erlendum 
skuldum. Gjaldeyrisforðinn nægi 
fyrir afborgunum á næstu árum. 

Hann lagði jafnframt áherslu 
á að væntingar standi til þess að 
útgreiðslur úr búi Landsbankans 
geti hafist í sumar. Þá fá Bretar 
og Hollendingar greitt upp í kröf-
ur sínar.

Í yfirlýsingu stjórnarinnar 
segir að mikilvægt sé að eyða, 
eins og kostur sé, þeirri óvissu 
sem niðurstaðan óhjákvæmilega 
skapi. Ríkisstjórnin muni eiga 
viðræður um stöðuna við formenn 
stjórnarandstöðuflokkanna, sam-
tök launafólks og atvinnurekenda 
vegna kjaraviðræðna og vinna 
náið með Seðlabankanum. Einnig 
verði viðræður við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn, og samstarfsþjóðirn-
ar, hin Norðurlöndin og Pólland, til 
að freista þess að tryggja hnökra-
lausa framvindu efnahagsáætlun-
arinnar.  bjorn@frettabladid.is

Ekki forsenda 
til að lækka 
lánshæfismat  
Vonast er til að byrjað verði að greiða Bretum og 
Hollendingum úr búi Landsbankans í sumar. Fara 
þarf yfir forsendur efnahags- og ríkisfjármála. Ríkis-
sjóður getur staðið við erlendar skuldbindingar. 

ICESAVE „Við gerum ráð fyrir að 
íslensk stjórnvöld svari áminning-
arbréfi okkar frá í fyrra. Ef þau 
sannfæra okkur um að Bretar og 
Hollendingar fái lágmarkstrygg-
ingu greidda er málarekstri sjálf-
hætt,“ að sögn Per Sanderud, for-
seta Eftirlitsstofnar EFTA, ESA. 

ESA sendi stjórnvöldum bréf í 
maí í fyrra þar sem fram kemur 
að stofnunin telji ótvíræða skyldu 
stjórnvalda hér að þau ábyrgist 
innstæður breskra og hollenskra 
sparifjáreigenda á Icesave-reikn-
ingum gamla Landsbankans. Inn-
stæðutryggingin kvað á um ríf-
lega tuttugu þúsund evrur að 
lágmarki.

Líkur hafa verið taldar á því að 
felli meirihluti kjósenda Icesave-
samninginn eins og raunin varð 

myndi málið fara fyrir EFTA-
dómsstólinn. Meiri líkur en minni 
yrðu á að það myndi tapast.

Fyrstu skrefin í málarekstri 
EFTA gegn stjórnvöldum hér var 
bréf ESA í fyrra. Málareksturinn 
var settur í biðstöðu fram yfir nið-
urstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunn-
ar. Sætti ESA sig hins vegar ekki 
við þau rök sem sett eru fram í 
svarbréfi stjórnvalda muni verða 
gefið út rökstutt álit og málinu 
vísað til EFTA-dómstólsins. 

„Við höfum sagt það frá fyrsta 
degi að verði fjármagnseigend-
um greidd innstæðutrygging-
in munum við fella málið niður.  
Það er lykillinn. Það skiptir ekki 
máli hvort eignir þrotabús gamla 
Landsbankans duga til eða ekki,“ 
segir Sanderud.  - jab

Greiði stjórnvöld Bretum og Hollendingum fellur málarekstur EFTA niður:

Greiðslurnar eru lykillinn

PER SANDERUD Ekki skiptir máli hvernig 
breskum og hollenskum innstæðu-
eigendum verður greitt. Ætli stjórnvöld 
að greiða verður málarekstur EFTA gegn 
ríkinu felldur niður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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

- Þegar hreinlæti skiptir máli
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Icesave-samningnum hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu

„Ríkissjóðir Bretlands og Hol-
lands munu fá gríðarlegar fjár-
hæðir í sinn hlut úr þrota-
búi Landsbankans,“ segir 
Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands.  Hann hélt blaða-
mannafund á Bessastöðum í gær 
þar sem farið var yfir niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunn-
ar í Icesave-málinu á laugardag 
og hugsanlegar afleiðingar. Þar 
sagði hann að nú þegar þjóðin 
hafi fengið að segja sitt í þjóð-
aratkvæðagreiðslu um málið sé 
brýnna en nokkru sinni að hún 
standi saman.  

Ólafur benti á að þrotabú 
gamla Landsbankans sé afar 
sterkt. Innan fárra mánaða muni 
útgreiðslur hefjast og muni þær 
á endanum nema sjö til níu millj-
örðum Bandaríkjadala, jafnvirði 
rúmra eitt þúsund milljarða 
króna. Það dugar til að greiða 
innstæðutryggingu í Bretlandi 
og Hollandi og rétt rúmlega það. 

„Það er óþarfi að tala eins og 
við séum eitthvað samviskulaust 
fólk sem ætli ekki að borga neitt,“ 
sagði forsetinn. Þá sagði Ólafur 
ekki víst hvort Bretar og Hol-
lendingar fari í mál vegna þessa 
eða leggi stein í götu aðildarvið-
ræðna stjórnvalda við Evrópu-
sambandið: 

„Það getur verið flókið að fara 
í mál út af þessu atriði á þess-
um tímum þegar evrusvæðið 
og peningakerfi Evrópu er nán-
ast allt í óvissu. Þeir væru búnir 
að taka gríðarlega áhættu við að 
fara í mál  við þessar kringum-
stæður. Að því leyti má segja að 
sú ógæfa sem nú ríður yfir evru-
svæðið hafi orðið okkur til hags-
bóta. Það er miklu meira hættu-

spil fyrir Breta og Hollendinga 
að fara í mál,“ sagði hann.

Forsetinn taldi jafnframt ólík-
legt að niðurstaðan muni hafa nei-
kvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. 
Þvert á móti hafi íslensk stórfyr-
irtæki í alþjóðlegum rekstri fjár-
magnað sig nýverið og erlendir 
fjárfestar fest hér fé. Nú ríði á að 
Íslendingar upplýsi útlendinga 
um Icesave-málið og lyktir þess.

„Ég óttast ekki á neinn hátt að 
þessi úrslit muni hafa neikvæð 
áhrif á fjármagnsstreymi til 
Íslands. Ef okkur tekst að koma 
því til skila á alþjóðlegum vett-
vangi að Bretar og Hollending-
ar eru með öruggt í hendi sjö til 
níu milljarða Bandaríkjadala út 
úr þrotabúinu þá lítur málstað-
ur Íslands öðruvísi út en reynt 
hefur verið að halda fram bæði 
hér og erlendis,“ sagði hann og 
gagnrýndi harkalega  forystu-
menn atvinnulífsins fyrir að tala 
niður íslenskt atvinnulíf. „Farið 
að segja unga fólkinu í landinu 
og þjóðinni frá allri uppbyggingu 
sem er í íslensku atvinnulífi.“ 

 jonab@frettabladid.is

Fjölbreytt úrval af rafskutlum

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

KAUPTHING MANAGER SELECTION
Société d’Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 72.942

Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors convenes the Shareholders of KAUPTHING MANAGER SELECTION to attend the Annual 
General Meeting to be held at the registered office of the company on 28 April 2011 at 11.00 a.m. with the 
following agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Authorized Auditor 
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2010
3. Allocation of results
4. Discharge to the Directors
5. Appointment of ERNST & YOUNG as Authorized Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions 
will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. 
The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 - 
dg.ifs.corporate.services@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Franek Rozwadowski, fulltrúi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á 
Íslandi, segir óvíst hvaða áhrif nið-
urstaða þjóðaratkvæðagreiðslunn-
ar muni hafa á íslenskt efnahagslíf.

„Á þessum tímapunkti hef ég 
ekki mikið um það mál að segja 
vegna þess að við höfum ekki lokið 
við greiningu á því atriði. Þessi 
áhrif munu velta á viðbrögðum 
fjárfesta og markaðarins,“ segir 
Rozwadowski. „Efnahagsáætlun 
stjórnvalda er á áætlun og núna 
reiknum við með því að ólíklegt 
sé að niðurstaða þjóðaratkvæða-
greiðslunnar stefni í hættu efna-
hagslegum eða fjármálalegum 
stöðugleika á Íslandi, vegna þess 
að efnahagsáætlunin var í réttum 
farvegi,“ segir Rozwadowski.

Rozwadowski segir að fram 
undan sé fimmta endurskoðun 
efnahagsáætlunar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Rætt hafi verið um 
að ljúka þeirri vinnu eftir þjóðar-
atkvæðagreiðsluna vegna þess að 
niðurstöður hennar myndu hafa 
áhrif á endurskoðunina, til að 
mynda varðandi afnám gjaldeyr-
ishafta.

Aðspurður ítrekar Rozwadowski 
fyrri fullyrðingar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins um að Icesave-
samningurinn hafi aldrei verið 
skilyrði fyrir samningi um efna-
hagsáætlun Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins og íslenskra stjórnvalda. 
„Við höfum lagt á þetta áherslu frá 
upphafi og þannig er það enn þá,“ 
segir Rozwadowski. Hins vegar sé 
það líka sjónarmið Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins að lausn deilunn-
ar sé mikilvæg fyrir endurreisn 
íslensk efnahagslífs. Sú lausn þurfi 
að vera þolanleg fyrir efnahag og 
fjármál íslenska ríkisins.

 - jhh

Fimmta endurskoðun efnahagsáætlunarinnar AGS:

Staðan endurmetin

FRANEK ROZWADOWSKI Telur ólíklegt 
að efnahagslegur stöðugleiki sé í hættu.

Segir mikilvægt að 
þjóðin standi saman
Forseti Íslands telur brýnt að Íslendingar standi nú saman. Hann telur ólíklegt 
að Bretar og Hollendingar muni leggja stein í götu Íslendinga í aðildarviðræð-
um við Evrópusambandið. Ólíklegt að áhrifa gæti á íslenskt efnahagslíf.

„Þetta var ómaklegt,“ segir Vil-
hjálmur Egilsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins. „Við 
höfum ekki verið með neinar 
hörmungarspár heldur talað um 
það sem skiptir máli, aðgengi að 
erlendu fjármagni og fjárfestingar. 
Öll vinna okkar hefur gengið út á 
það að tala atvinnulífið upp, fjár-
festingar líka og atvinnuleysi niður.“

Vilhjálmur bendir á að öll 
fjárfesting hér í fyrra hafi numið 
þrettán prósentum af landsfram-
leiðslu, heildarfjárfesting numið 
innan við tvö hundruð milljörðum 
króna og ekki verið lægri frá því í 
seinna stríði. 

„Við höfum þvert á móti talað 
atvinnulífið upp, reynt að skapa 
trúverðugar væntingar svo fjárfest-
ingar sem nú eru í algjöru lágmarki 
verði meiri og keyri okkur upp úr 
kreppunni,“ segir hann en bætir við 
að of snemmt sé að segja til um 
áhrif niðurstöðu þjóðaratkvæða-
greiðslunnar á laugardag. 

Ómaklegt

„Ég væri manna fegnust ef þessar spár rætast ekki um það sem hugsanlega 
gæti gerst. En það er þungt hljóð í mönnum,“ segir Margrét Kristmanns-
dóttir, framkvæmdastjóri Pfaff og formaður Samtaka verslunar og þjónustu. 
Hún hefur lengi haft áhyggjur af stöðunni og sagt óvissu um niðurstöðu í 
Icesave-málinu hafa valdið því að forsvarsmenn fyrirtækja hafa haldið að sér 
höndum. „Við höfum áhyggjur af stöðunni eins og hún er, af óvissunni. Ég 
hef því miður heyrt í mörgum sem búa sig undir að pakka í vörn. Það er það 
versta sem gæti gerst, að menn haldi áfram að sér höndunum,“ segir hún. 

Margrét segir mikilvægt að niðurstaða fáist sem fyrst í Icesave-málinu, 
eins hvort það fari fyrir dómstóla eða ekki. Niðurstaða megi ekki dragast í 
eitt til tvö ár til viðbótar. „Við óttumst að á meðan niðurstaða fæst ekki verði 
áfram frost.“  

Vonar að svartsýnisspár rætist ekki

ICESAVE  Danny Alexander, aðstoð-
arfjármálaráðherra Bretlands, 
sagði í viðtali við breska ríkisút-
varpið BBC í gær að niðurstaða 
Icesave-kosninganna væri von-
brigði, þó hann virði vilja íslensku 
þjóðarinnar þjóðarinnar. Bresk 
stjórnvöld hafi reynt að semja um 
málalok, en nú verði leitað til dóm-
stóla.

„Skylda okkar er að endur-

heimta fjármunina og við munum 
halda málinu til streitu þangað 
til það tekst.  Bretland er í erf-
iðri stöðu sem land og þessir fjár-
munir myndu koma sér vel,“ sagði 
Alexander. 

Fjármálaráðherra Hollands, 
Jan Kees den Jager, sló á svipaða 
strengi og sagði að hvorki væru 
þetta góðar fréttir fyrir Ísland né 
Holland.

De Jager bætti því við að málið 
væri nú á forræði dómstóla. 

„Tími samninga er liðinn og 
Íslandi ber enn að endurgreiða.“

Forráðamenn ríkisstjórnarinn-
ar og allra flokka á þingi, telja að 
nú skipti mestu að málflutningur 
Íslendinga verði með þeim hætti 
að orðstír landsins erlendis skað-
ist ekki frekar.

 - þj

Leiðtogar Hollands og Bretlands um synjun Icesave-samninga:

Lýsa vonbrigðum með útkomuna

ÞJÓÐIN STANDI SAMAN Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hélt blaðamannafund á Bessastöðum í gær. Þar lagði hann 
áherslu á að þjóðin standi saman nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan er að baki.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Icesave-samningnum hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu

Afstaða sænsku ríkisstjórnar-
innar, og eftir atvikum sænska 
þingsins, til málefna Íslands 
ræður miklu um framvindu efna-
hagsáætlunar stjórnvalda og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Ríkisstjórnin leggur ríka 
áherslu á að áætlunin gangi eftir 
enda leiðarljós hennar út úr efna-
hagsþrengingunum. Segir í yfir-
lýsingu stjórnarinnar frá í gær 
að hún muni „freista þess að 
tryggja hnökralausa framvindu 
áætlunarinnar.“ Í því skyni verð-
ur rætt  við forystumenn AGS, 
samstarfsþjóðirnar og hin Norð-
urlöndin og Pólland, sem hafa 

lánað Íslendingum peninga. 
Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins hófu embættismenn 
þegar í síðustu viku að setja sig í 
samband við erlenda starfsbræð-
ur til að undirbyggja frekari við-
ræður í kjölfar niðurstöðu þjóð-
aratkvæðagreiðslunnar. Næstu 
daga verður allur þungi starfs-
manna utanríkisþjónustunnar  á 
málinu; þeir munu einbeita sér að 
því að kynna sjónarmið íslenskra 
stjórnvalda og koma í veg í fyrir 
að niðurstaðan hafi áhrif á sam-
skipti landsins við önnur ríki, 
alþjóðastofnanir og fjármála-
stofnanir. 

Samkvæmt heimildum blaðs-
ins hafa sænsk stjórnvöld verið 
varfærin í að lýsa afstöðu sinni 
en ríkisstjórnir hinna Norður-
landanna sýnt málinu skilning. 
Er róið að því öllum árum að fá 
Svía til fylgilags enda litið svo á 
að fallist þeir á að tekið sé tillit 
til breyttra aðstæðna fylgi aðrar 
þjóðir í kjölfarið. 

Á sínum tíma stóðu Svíar harð-
ir á því að Íslendingar gengju frá 
Icesave-samningum áður en lán 
Norðurlandanna yrðu veitt og 
efnahagsáætlun stjórnvalda og 
AGS hleypt af stokkunum. 
 björn@frettabladid.is

Afstaða Svía ræður 
miklu um framhaldi
Stjórnvöld freista þess að afstýra neikvæðum áhrifum af niðurstöðu þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar á efnahagsáætlun landsins. Semja þarf við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn og samstarfsríki. Flestir taka vel í umleitanir.

„Ég hef ekki skipað mér í hóp 
þeirra sem hafa spáð hér drama-
tískum afleiðingum af því að 
samningarnir féllu í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni þó að ríkis-
stjórnin hafi gert það,“ segir 
Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins. Hann segir 
það hlutverk stjórnvalda nú að 
koma niðurstöðunni skýrt til skila 
til umheimsins, „það skiptir máli 
vegna þess að við þurfum á velvild 
að halda frá þeim sem við sækjum 
til með erlenda fjármögnun til 
dæmis.“ 

Þá segir Bjarni að skýra verði 
út fyrir fólki að staðan sé ekki 
eins slæm í efnahagslegu tilliti og 
ríkisstjórnin hafi gefið til kynna 
í aðdraganda kosninganna. „Nú 
þurfum við bara að bretta upp 
ermar og hlýða þessu kalli þjóðar-
innar.“ 

Varðandi stöðu sína innan Sjálf-
stæðisflokksins segir Bjarni að 

það sé verk að vinna fyrir hann. 
„En það er engan bilbug á mér 
að finna. Það má segja að ég hafi 
verið að klífa brekku allt frá fyrsta 
degi í þessu starfi. Ég kveinka mér 
ekkert undan því, en það traust 
sem hefur mögulega glatast í 
þessu máli, það er ég algjörlega 
ákveðinn í að endurheimta með 
samtali við flokksmenn.  - þj, þeb

Kveinkar sér ekki þó hann hafi mælt með að semja: 

Ákveðinn í að 
endurheimta traustið

„Ég er svo sem ánægður með 
úrslitin. Það sem er líka það góða 
við þau er að þau eru mjög afger-
andi. Sama á hvorn veginn þetta 
hefði farið þá er þetta það afger-
andi að þetta er ekki lengur deilu-
mál, það er komin niðurstaða í 
málið. Það skiptir miklu máli,“ 
segir Þór Saari, þingmaður Hreyf-
ingarinnar. 

„Mín skoðun er sú að Jóhanna 
og Steingrímur eigi að hugsa sinn 
gang alvarlega. Þau eru í þrí-
gang búin að draga þetta mál inn 
í Alþingi, þau hafa höndlað eins 
illa með það í öll skiptin og hugs-
ast getur og þau hafa kostað þingið 
og samfélagið gríðarlegan tíma og 
peninga í að reyna að berja þetta 
mál í gegn og þau hafa fengið það 
í andlitið í þrígang.“ 

Þór segir að kominn sé tími til 
að þau stígi til hliðar. Hann vill 
þó ekki að boðað verði til kosn-
inga heldur að Jóhanna og Stein-

grímur tvö fari frá. „Það er mjög 
mikið af fólki bæði í Samfylkingu 
og VG sem vill vinna með öðrum 
flokkum á þingi og gera hlutina 
öðruvísi en þau tvö.“ Hann segir 
Bjarna Benediktsson, formann 
Sjálfstæðisflokksins, einnig þurfa 
að hugsa sinn gang.

Hann segir jafnframt að málið 
sé búið í bili hvað okkur snerti og 
það muni lognast út af.  - þeb

Ánægður með að úrslitin hafi verið afgerandi: 

Vill að Jóhanna og 
Steingrímur víki

BJARNI BENEDIKTSSON Formaður Sjálf-
stæðisflokksins.

ÞÓR SAARI Þingmaður Hreyfingarinnar.

Gylfi Arnbjörnsson, formaður ASÍ, segir í samtali við 
Fréttablaðið að í ljósi úrslita þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
sé líklegra að nú verði gerðir kjarasamningar til skemmri 
tíma í stað þriggja ára eins og viðræður aðila vinnumark-
aðarins hafi gert ráð fyrir fram að þessu. 

„Forsendur kjarasamninga til lengri tíma hafa gert 
ráð fyrir að gangverk landsins færi á fullt og  hagvöxtur 
glæddist. Markmiðið var að nota kjarasamninga til þess 
að draga úr óvissu og óvissan vinnur gegn fjárfestingum. 
Þessi niðurstaða þjóðarinnar, sem ber að virða, leiðir til 
þess að þetta mál verður í óvissu næstu tvö, þrjú árin.“

Gylfi segir að fyrir liggi að áframhaldandi uppbygging 
hér á landi sé háð aðgangi að fjármálamörkuðum.

Gylfi sagðist munu funda með Samtökum atvinnulífs-
ins í dag. „Skylda verkalýðshreyfingarinnar er að tryggja 
félagsmönnum sínum launahækkun í ár og nú munum 
við fara í að tryggja það og þá með gerð skammtíma-
samnings.“

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, sagðist 
ekki vilja tjá sig ítarlega um niðurstöðuna en framhaldið 
myndi skýrast í vikunni.  
 - þj

Skammtímasamningar líklegir

SEGJA ÓVISSU ENN RÍKJA Forseti ASÍ telur að óvissan sem hlýst af höfnun Icesave-samnings sé enn til staðar og skammtíma-
samningar séu líklegri. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ICESAVE „Ég var á mótfallin fyrri 
Icesave-samningum en hefði 
viljað sjá þennan samning sam-
þykktan,“ segir Siv Friðleifs-
dóttir, þingmaður Framsóknar-
flokksins. 

Hún var í minnihluta flokks-
systkina sinna og telur meiri-
hluta kjósenda hafa ákveðið að 
fara áhættusama leið í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni á laugardag. 

„Dómstólaleiðin er áhættu-
söm. En þetta var niðurstaðan, 
við verðum að vinna út frá henni 
og taka því sem að höndum ber,“ 
segir Siv og bendir á að ekki liggi 
fyrir hvað taki við eftir að stjórn-
völd svara bréfinu sem Eftirlits-
stofnun EFTA, ESA, sendi stjórn-
völdum í maí í fyrra.  - jab

Siv studdi Icesave-samning:

Telur dómstóla-
leið áhættusama

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR Þingmaður Fram-
sóknarflokksins
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Þátttaka í 
Happdrætti 
Háskólans 
borgar sig
– fyrir þig!

Yfir 2O háskólabyggingar hafa verið 
reistar eða keyptar fyrir happdrættisfé.

Stór hluti af tækjabúnaði skólans er einnig 
fjármagnaður af happdrættinu

Háskólatorg, 
Gimli og Tröð – 2OO7 

Setberg – 1937 

Aðalbygging – 194O

Íþróttahús – 1948

Háskólabíó – 1961/199O

Aragata 9 – 1963

Árnagarður – 1969

VR-I – 1975

VR-II – 1975

Læknagarður 
– 1983–1988

VR-III – 1987–1992

Hagar – 1991

Eirberg – 1956

Askja – 2OO3

Hús Raunvísinda-
stofnunar – 1966

Lögberg – 1972

Aragata 14  – 1973

Oddi – 1985/199O

Sóltún 1 – 1987

Tæknigarður – 1988 

Nýi Garður – 1996

Neshagi 16 – 1966

Drögum
á morgun
12.aprílAðalútdráttur

hefur aldrei verið glæsilegr

Vinningshafar eru um 3.OOO í hverjum mánuði.

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 
eða hjá næsta umboðsmanni.
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Landsvirkjun auglýsir eftir samstarfsaðilum að 
verkefninu Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2011.

Landsvirkjun hefur um áratugi starfrækt 
sumarvinnuflokka ungs fólks. Hóparnir sinna 
viðhaldi, uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að ýmsum 
samstarfsverkefnum víða um land. Samvinna 
sumarvinnuflokka Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað sér í auknum 
umhverfisgæðum og betri aðstöðu til útivistar og 
ferðamennsku.

 

Í boði er vinnuframlag sumarvinnuflokka og 
flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin lúta að ræktun, 
hreinsun, viðhaldi og öðrum umhverfisbótum ásamt 
stígagerð og stikun gönguleiða.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram vel 
skilgreind verkefni. Umsóknareyðublað með nánari 
upplýsingum er að finna á vef Landsvirkjunar,  
www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Ólafsdóttir, 
umhverfisstjóri Landsvirkjunar, í síma 515 9000  
ragnheidur@lv.is.

Umsóknarfrestur rennur út 29. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á www.landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Tel: +354 515 90 00
Fax: +354 515 90 07

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik - Iceland
landsvirkjun.is

STJÓRNMÁL Tillaga um að umsókn 
að Evrópusambandinu verði dreg-
in til baka var felld mjög naum-
lega, með 169 atkvæðum gegn 164, 
á flokksþingi Framsóknarflokks-
ins um helgina. Í ályktun sem 
flokksþingið sendi frá sér segir 
hins vegar að flokkurinn telji hag 
lands og þjóðar best borgið utan 
sambandsins. 

Ályktunin um Evrópusambandið 
var samþykkt með miklum meiri-
hluta. Í henni segir að áfram skuli 
leita eftir samstarfi við þjóðir 
innan og utan ESB á grundvelli 
frjálsra og sanngjarnra samninga 
og samvinnu sem byggir á jöfnuði 
og ábata allra aðila. „Nú sem fyrr 
standa auðlindir þjóðarinnar undir 
velferð hennar og fullt og óskor-
að forræði á þeim er forsenda far-
sældar til framtíðar,“ stendur jafn-
framt í ályktuninni, sem er hluti af 
ályktun um utanríkismál.

„Meginmarkmið íslenskrar 
utanríkisstefnu er að gæta hags-
muna lands og þjóðar og veita öfl-
ugt fyrirsvar gagnvart öðrum ríkj-
um. Sem smáríki á Ísland hag sinn 
undir því að alþjóðalög séu virt og 
þjóðir leysi sín deilumál friðsam-
lega,“ segir í ályktun um utanrík-
ismál. 

Þrjár aðrar ályktanir voru sam-
þykktar á flokksþinginu, um inn-
anríkismál, sjávarútvegsmál og 
velferðarmál. 

Flokkurinn hafnar fyrningar-
leiðinni sem fiskveiðistjórnunar-
tæki og vill að stjórnun fiskveiða 
verði blönduð, á grunni aflahlut-
deildar á skip og úthlutunar veiði-
leyfa. Sjávarútvegur sé grunnat-
vinnugrein þjóðarinnar. 

Þá hafnar flokkurinn alfarið 
niðurskurði í heilbrigðisþjónustu 
á landsbyggðinni og segir nauð-
synlegt að snúa þeirri þróun við. 
Flokkurinn vill að heilsugæsla 
verði efld, sérstaklega á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Stjórn flokksins var öll endur-
kjörin á flokksþinginu. Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson var end-
urkjörinn formaður með 92,2 
prósentum atkvæða, Birkir Jón 
Jónsson varaformaður var end-
urkjörinn með 77,3 prósentum 
atkvæða. Sturla Jónsson vöru-
bílstjóri bauð sig óvænt fram 
gegn honum en hlaut aðeins örfá 
atkvæði. Þá var Eygló Harðardótt-
ir endurkjörin ritari með 89,2 pró-
sentum atkvæða.

 thorunn@frettabladid.is

Framsókn vill ekki 
hætta ESB-viðræðum
Tillaga að ályktun um að draga ætti umsókn Íslands að Evrópusambandinu til 
baka var felld naumlega á flokksþingi Framsóknarflokksins. Flokkurinn telur 
engu að síður að hag landsins sé betur borgið utan sambandsins. 

Á FLOKKSÞINGINU Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var endurkjörinn formaður með 
92,2 prósentum atkvæða og var hann hylltur af þinggestum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Stjórnvöld hafa nú lagt fram 
ýmsar hugmyndir sem ætlað 

er að liðka fyrir gerð kjara-
samninga á almenna vinnu-
markaðnum. Forystumenn 
Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins hafa sett 
fjölmörg skilyrði fyrir því að 
þeir gangi frá samningum, allt 
frá breytingum á lífeyrissjóða-
kerfi opinberra starfsmanna 
til breytinga á stjórn fiskveiða. 
Útspil stjórnvalda er að flestu 
leyti eflaust til bóta. Rætt er um 
að hækka persónuafslátt í sam-
ræmi við verðbólgu, mögulegar 
skattalækkanir á lægstu laun 
og endurskoðun bóta almanna-
trygginga. Þá er mikil áhersla 
lögð á aukningu í verklegum 
framkvæmdum ýmis konar, sem 
samtals mun þýða útgjaldaauka 
ríkissjóðs upp á 12-13 milljarða 
til ársloka 2012.

Eflaust geta allir verið sam-
mála því að auka þarf atvinnu 
hér á landi því atvinnuleysi er 
hér allt of mikið. Besta leiðin til 
að komast út úr kreppunni er að 

skapa störf, skapa hagvöxt. Rétt 
er að hafa í huga að verklegar 
framkvæmdir eins og nú á að 
grípa til skapa fyrst og fremst 
karlastörf. Það er líka rétt að 
ítreka að stjórnvöld hafa ekki 
gert grein fyrir því hvernig á að 
fjármagna þessar auknu fram-
kvæmdir. Formaður fjárlaga-
nefndar Alþingis sagði nýlega í 
viðtali að rekstur ríkissjóðs 2012 
liti verr út en gert var ráð fyrir. 
Nærtækast er því að ætla að til 
að fjármagna umræddar verk-
legar framkvæmdir verði enn að 
skera niður í opinberum rekstri. 
Konur eru í meirihluta opinberra 
starfsmanna og í heilbrigðis-
kerfinu eru þær í miklum meiri-
hluta. Getur afleiðing krafna 
ASÍ og SA, og fyrirætlana stjórn-
valda til að mæta kröfum þeirra, 
orðið sú að karlastörf skapist 
á almennum vinnumarkaði en 
hefðbundnum kvennastörfum 
á opinbera markaðnum fækki? 
Hvar er þá hin „kynjaða hag-
stjórn“ og jafnrétti kynjanna á 
vinnumarkaði?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is
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Eflaust geta 
allir verið 
sammála því 
að auka þarf 
atvinnu hér 
á landi því 
atvinnuleysi 
er allt of 
mikið.

15% afsláttur

Fæst án lyfseðils

N J Ó T U M  Þ E S S  A Ð  H R E Y F A  O K K U R

Nýtt lok!
Auðvelt að opna

Karlastörf á kostnað kvennastarfa
Niðurskurður

Elsa B. 
Friðfinnsdóttir
formaður 
Félags íslenskra 
hjúkrunar-
fræðinga

Endaskipti
Alheimskapítalismanum var sagt stríð 
á hendur í netgrein í gær. Samkvæmt 
henni hefur Ísland nú tekið forystu 
meðal þjóða heims í baráttunni gegn 
alþjóðlegum fjármálamörkuðum og 
þarfnast nú bandamanna. Nei, þessi 
grein var ekki skrifuð af Ögmundi 
Jónassyni eða Albaníu-Valda, og nei, 
hún birtist ekki í ríkismiðlinum í Vene-

súela. Hana skrifaði Styrmir 
Gunnarsson, fyrrverandi rit-
stjóri Morgunblaðsins. Það 
hefur verið einkennileg 
stemning á fundi hans og 

Ólafs Ragnars Gríms-
sonar á Bessa-

stöðum fyrir 
skemmstu, 

þar sem Styrmir bölsótaðist væntan-
lega út í hinn frjálsa fjármálaheim á 
meðan Ólafur lofsöng hann. Það eru 
óvænt endaskipti.

Ekki aftur
Ólafur Ragnar sagði einmitt í gær 
að nú mætti ekki lengur tala niður 
íslenskt atvinnulíf. Við ættum að lýsa 
því á hverjum degi hvað íslensk fyrir-
tæki eru æðisleg. Þegar Ólafur Ragnar 
talar á þessum nótum er rétt að sperra 
eyrun. Við vitum hvaða áhrif það getur 
haft. Á það er jú komin dágóð reynsla.

Fyrir ellefu hundruð árum
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
talaði líka á þeim nótum í ræðu sinni 
á flokksþingi Framsóknarflokksins á 

föstudag að Ísland væri best í heimi – 
land framtíðar. Við hefðum allt til að 
blómstra, það eina sem vantaði væri 
Framsóknarflokkurinn í ríkisstjórn. 
Hann sagði að það væri óviðeigandi 
ef stjórnmálahreyfing reyndi í dag að 
eigna sér Jón Sigurðsson … en auðvitað 
hefði hann samt verið framsóknar-
maður. Þessa dagana er enginn hörgull 
á þess lags þjóðrembu með vísunum 
aftur í forneskju. Gefum Styrmi 
aftur orðið: „Afkomendur 
þeirra, sem fyrir ellefu 
hundruð árum vildu ekki 
láta kúga sig í Noregi hafa 
sýnt hverrar gerðar þeir 
eru.“ Það var og.
 stigur@

 frettabladid.isN
iðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Icesave-lögin 
í fyrradag var afgerandi. Þjóðin hafnar samninga-
leiðinni og vill þess í stað láta reyna á lögmæti hins 
evrópska innistæðutryggingakerfis fyrir dómstólum.

Nú liggur í augum uppi, eins og bæði stjórnmála-
foringjar og forseti lýðveldisins hvöttu til í gær, að fólk sameinist 
um að halda vel á málstað Íslands og reyna að ná fram eins góðri 
niðurstöðu í dómsmáli og hægt er. Allir landsmenn hljóta að vona 
það bezta um gang þess málarekstrar. Við þurfum jafnframt að 

viðurkenna þá hættu að dómur 
falli Íslandi í óhag og vera við 
slíkri niðurstöðu búin.

Sá mikli meirihluti þjóðarinn-
ar sem kaus nei áttar sig vænt-
anlega á því að um leið og hann 
neitaði að taka ábyrgð á inni-
stæðutryggingunum í Bretlandi 
og Hollandi tók hann ábyrgð á 

hugsanlegum neikvæðum afleiðingum niðurstöðunnar í þjóðar-
atkvæðagreiðslunni fyrir íslenzkt efnahagslíf.

Svo getur farið – þótt við vonum auðvitað að það verði ekki – að 
lánshæfismat Íslands verði lækkað, að erfiðara verði að fá lánsfé 
og fjárfestingar inn í landið, að vinaríki okkar dragi lánveitingar til 
baka eða veiti okkur ekki þann stuðning í alþjóðastofnunum sem við 
höfðum vonazt eftir. Þá þýðir ekkert að kenna vondu útlendingunum 
um. Þetta væru afleiðingar ákvörðunar sem þjóðin tók sjálf og hægt 
hefði verið að forðast þær ef ákvörðunin hefði verið önnur.

Þótt þjóðarsamstaða um stefnuna í Icesave-málinu sé nauðsynleg 
þýðir það að sjálfsögðu ekki að við eigum ekki að horfast í augu 
við ýmis vandamál sem getur orðið torveldara að leysa vegna þess 
hvernig atkvæði féllu. Nú er til dæmis líklegra en áður að kjara-
samningar verði gerðir til skamms tíma í stað þriggja ára, vegna 
þeirrar óvissu um hagvöxt og umgjörð efnahagslífsins næstu árin 
sem nei-ið hefur valdið og Gylfi Arnbjörnsson forseti Alþýðusam-
bandsins gerir að umtalsefni hér í blaðinu í dag.

Árás Ólafs Ragnars Grímssonar forseta Íslands á forystumenn 
í atvinnulífinu á blaðamannafundi hans í gær var ómakleg. Hann 
vildi banna þeim að „tala íslenzkt atvinnulíf niður“, en að þess í stað 
töluðu menn um allt það jákvæða sem væri að gerast í íslenzkum 
fyrirtækjum. Forsetinn sagðist hitta og tala við marga í fyrir-
tækjum landsins og hann vissi vel að hér væri meira að gerast í 
atvinnusköpun en víða annars staðar.

Það er rétt hjá forsetanum að margt jákvætt er að gerast í 
íslenzku atvinnulífi. Það er bara ekki nóg, eins og hann veit ef hann 
hefur líka hitt einhvern hinna 15.000 Íslendinga, sem eru án atvinnu. 

Við þurfum meiri fjárfestingu og betri aðgang að fjármagni til 
að auka hagvöxt og fjölga störfum. Hættan er sú að neikvæðar 
afleiðingar þess að hafna samningaleiðinni í Icesave seinki bráð-
nauðsynlegri atvinnusköpun. Forseti Íslands ber sína ábyrgð á því, 
verði það niðurstaðan. En auðvitað vonum við að bjartsýni forsetans 
sé á rökum reist.

Vonum það bezta um útkomu Icesave-málins 
en verum jafnframt viðbúin því versta.

Ábyrgð og 
afleiðingar
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Kosið eftir flokkslínum 
Skoðanakannanir fyrir þjóðar-
atkvæði sýndu 40% fylgi stjórnar-
flokka og 60% fylgi stjórnarand-
stöðu. Sýndu, að fólk ætlaði að 
kjósa eftir flokkslínum. Þjóðar-
atkvæðið staðfesti það, 60% móti 
samningnum og 40% með. 
Kjósendur greiddu atkvæði eins og 
formaðurinn. Nema í Flokknum, 
þar risu menn upp gegn Bjarna 
Benediktssyni. Hann er Hinn Stóri 
Tapari. Ögmundur Jónasson og 
Jón Bjarnason risu gegn formanni 
sínum. En þeir tóku ekki kjósendur 
flokksins með sér. Eiga að ganga 
í Framsókn, þar eiga þeir heima. 
Svo kemur bráðum D & B stjórn 
hrunverja og kvótaverja með Davíð 
sem forsætis. Fórum hringinn á 3 
árum.
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Draumsýn um Ísland
Íslensk stjórnvöld gerðu sig sek 
um alvarlega vanrækslu. Þau 
klöppuðu upp stórhættulegan 
hraðakstur íslenskra fjárfesta. Þau 
vanræktu þá skyldu sína að sjá til 
þess að bankarnir legðu nægt fé í 
lögbundna tryggingarsjóði en þeir 
gegna hlutverki neytendaverndar 
fyrir sparifjáreigendur. Og íslensk 
yfirvöld vanræktu að sjá til þess að 
Landsbankinn stofnaði dótturfélög 
í útlöndum til að starfrækja inn-
lánastarfsemina það er að segja 
Icesave. Það hefði komið í veg fyrir 
að kröfur yrðu gerðar á íslenska 
ríkið ef allt færi á versta veg. 
eyjan.is/hjalmarsveinsson
Hjálmar Sveinsson

Snorri vinur minn er einn af þeim sem 
fannst að hann ætti að segja já en lang-

aði að segja nei og endaði á að segja ha? 
– hann sat heima. Í morgunkaffinu í gær 
sagði hann að nú væri þjóðin svolítið eins 
og manneskja sem á árshátíð frystihússins 
um helgina hefði gefið verkstjóranum í salt-
fisknum vænan kinnhest – og fengið ógur-
legt kikk út úr því – en þyrfti nú að mæta í 
vinnuna á mánudegi. Og hitta verkstjórann 
og alla hina.

Það kemur alltaf mánudagur.

Játningar jámanns
Sjálfur var ég jámaður: mig langaði að 
segja já, fannst að ég ætti að segja já – og 
sagði já. En mér fannst líka að þetta væri 
atkvæðagreiðsla sem ég hefði hvorki þekk-
ingu né aðrar forsendur til að taka þátt í; 
þetta væri óvinafagnaður sem þeir Ólafur 
Ragnar og Davíð Oddsson, samherjarnir og 
óvinirnir, efndu nú til vegna þeirrar van-
sæmdar sem þeir hlutu af verkum sínum og 
framgöngu í Stóru Bólu.  

Þessir tveir eru sigurvegarar kosning-
anna – og geta nú fagnað. Þeir eru óskoraðir 
leiðtogar þjóðarinnar og ættu eiginlega að 
leiða hana næstu skref úr því að þeirra leið 
varð ofan á, en ekki sitja aftur í og trufla í 
sífellu þau sem eru að reyna að koma þess-
um volaða skrjóði, sem Ísland er, yfir heið-
ina sem virðist nú óárennilegri en nokkru 
sinni.

En sum sé. Ég var svo fávís að halda fram 
í síðustu viku að meirihluti landsmanna yrði 
mér kannski sammála í þessari atkvæða-
greiðslu: þannig hefur það reyndar sjaldn-

ast verið í kosningum, nema kannski þegar 
ég kaus Vigdísi og það er langt síðan hún 
var forseti – ansi langt. Það runnu  hins 
vegar á mig tvær grímur síðustu vikuna 
fyrir kosningar þegar ég sá auglýsingar 
í Mogganum frá hvorri fylkingu um sig. 
Fyrst kom auglýsing frá neimönnum með 
einfaldri framsetningu á einföldum skila-
boðum, einn litur, ein hugmynd, ein tilfinn-
ing. Svo fletti maður og þá kom auglýsing 
fyrir jáið full af einhverjum málflutningi 
– full af kraðaki; alls konar pílur og örvar 
og dót þar sem málflutningur nei-sinna var 
tekinn sundur lið fyrir lið. Ég var hálftíma 
að lesa þetta og ég vissi að þetta væri tapað. 

Sæmdarþorstinn
Þetta snerist samt ekki um auglýsingar 
eða málflutning. Þetta var frekar einfalt: 
Prinsippið sigraði pragmatíkina. Meiri-
hluti landsmanna telur sig og þjóðarbúið 
standa það vel að vogandi sé að leggja út í 
rándýrt og óvisst dómsmál út af „prinsipp-
inu“ jafnvel þótt nú sé komið á daginn að 
líklegt sé að salan ein á Iceland Food dugi 
fyrir þeirri skuld sem þráttað er um. Hvað 
sem líður forsetatilskipunum í gær um að 
nú skuli allir tala einum rómi fyrir „mál-
stað Íslands“ þá verður erfitt fyrir minni-
hlutann að þurfa að þegja undir þeirri miklu 
þjóðræknisorðræðu sem nú á eftir að magn-
ast upp, þar sem ævinlega verður talað um 
„málstað Íslendinga“ eins og þar búi að baki 
einhuga þjóð. Þannig verður það ekki því 
miður. Þjóðin er klofin. 

Fjörutíu prósent landsmanna vildu klára 
málið, gangast við íslenskri ábyrgð í bland 
við ábyrgð þeirra þjóða sem leyfðu Lands-
bankanum að starfa í trausti þess að hann 
væri undir eftirliti íslenskra stofnana. 
Meirihlutinn hugsaði hins vegar: Er þetta 
mín skuld? Nei. Læt ég kúga mig til hlýðni? 
Nei.

Íslendingar hafa aldrei verið snokn-
ir fyrir ríkisvald og meirihlutinn gerir 
nú ekki mikið með hugmyndina á bak við 

„skuldbindingar ríkja“. Og meirihluti lands-
manna kaus að líta á þetta tiltekna mál sem 
kúgunartilburði og hótanir Breta og Hol-
lendinga á hendur saklausum íslenskum 
almenningi sem ekki mætti láta undan því 
þar með hefðu Íslendingar misst eitthvað 
mikilsvert úr tilveru sinni, jafnvel sál sinni. 
Þar reru vitaskuld ýmsir undir, misjafn-
lega grandvarir. Mestu réð þó hitt: að ríkis-
stjórn Gordons Brown skyldi beita hryðju-
verkalögum á starfsemi íslenska banka. Enn 
hefur ekki almennilega komist á hreint í 
íslenskri umræðu hvort rétt sé sú réttlæt-
ing Browns og  Darlings fyrir því, að ógur-
legar fjárhæðir hafi runnið á sínum tíma úr 
reikningum í Bretlandi – sparifé Englend-
inga – og til Íslands. Ætli við fáum nokkurn 
tímann að vita það? Sennilega er það til of 
mikils mælst að okkur auðnist  nokkru sinni 
að byggja umræður okkar um svona mál á 
staðreyndum.

Aðalatriðið er að þessi gjörningur bresku 
ríkisstjórnarinnar varð til þess að særa 
íslensk þjóðarstolt holundarsári. Því það er 
eitt hugtak sem gengur eins og rauður þráð-
ur gegnum bókmenntir Íslendinga og virð-
ist greypt í þjóðarvitundina: Sæmd. Íslend-
ingasögurnar fjalla allar meira og minna 
um sæmd, réttmæta og óréttmæta og það 
hvernig réttmæt eftirsókn eftir sæmd getur 
snúist upp ofdramb – og leitt til falls.

„Sæmdarþorsti“ er hugtak sem Ólaf-
ur Páll Jónsson heimspekingur imprar á í 
grein í síðasta TMM. Halldór Laxness sagði 
í Innansveitarkróníku í sinni frægu analýsu 
á umræðuhefð Íslendinga að Íslendingar 
„beygi sig lítt fyrir skynsamlegum rökum, 
fjármunarökum varla heldur“. Ég vona að 
manni fyrirgefist að nefna það hér, en nið-
urstaða þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 
virðist renna stoðum undir þau orð; pen-
ingaleg rök jámegin dugðu ekki gegn sæmd-
arþorstanum neimegin. 

Það kann að vera vegna þess að í grunn-
inn er Íslendingum sama um peninga en 
ákaflega umhugað um sæmd sína.

Óvinafagnaður
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna 
2011: Hver er staðan sem upp 

er komin? Hverjar eru horfurnar?

■ Breytt stjórnskipan: Hér er nú 
pólitískt virkur forseti og beint 
lýðræði að frjálsri ákvörðun 
hans hvenær sem hann ákveð-
ur.

■ Kreppa í stjórnskipan: Engar 
hömlur eru á ákvörðun for-
seta, engar takmarkanir á fjár-
mögnun kosningabaráttu fyrir 
þjóðaratkvæði eða ákvæði um 
lágmarksþátttöku kjósenda. 
Stjórnskipuleg staða Alþingis 
er í lausu lofti.

■ Umsókn um aðild að ESB er 
gjörtapað mál. Trúlega er far-
sælast að stöðva ferlið með vin-
samlegum hætti þegar á næstu 
vikum.

■ Aðild Íslands að ESB verður 
ekki samþykkt hér án þess að 
Álandseyjaákvæði, Azoreyja-
ákvæði og Möltuákvæði verði 
afdráttarlaus í samningsfrum-

varpi. Líklega hefur utanrík-
isráðuneytið ekki skilning á 
þessu, þannig að málið er gjör-
tapað hvort eð er.

■ Þreyta og vonbrigði forystu-
manna ríkisstjórnarinnar eru 
beinlínis átakanleg. Stjórnin 
er bæði helsærð og helsjúk. 
Hún getur ekki skilað starfi en 
hefur ekki burði til að hrökkl-
ast frá heldur.

■ Leiðtogar beggja stjórnar-
flokkanna heyja enn hetju-
lega baráttu við ofurefli innan 
húss sem utan. Nú bíða félagar 
þeirra bara eftir því að foringj-
arnir rými sætin. Fram undan 
er forystu kreppa í báðum 
stjórnarflokkunum.     

■ Forystuflokkur stjórnarand-
stöðunnar, Sjálfstæðismenn, 
þarf að fá nokkra mánuði til að 
ná áttum og verða fær um að 
taka stjórnarábyrgð. Ekki er 
alveg ljóst hvaða stefna verð-
ur ofan á þar, hvort núverandi 
foringja tekst að semja um frið 
eða hverjir aðrir hirða forystu-
sætin. 

■ Gjáin milli núverandi stjórnar-
flokka og forystu Framsókn-
arflokksins hefur breikkað og 
dýpkað. Líklega eiga Fram-
sóknarmenn nú aðeins kost á að 

verða stoð við Sjálfstæðisflokk-
inn. Staða forystu Framsóknar-
manna virðist mjög sterk innan 
flokks, en þó vekur furðu hve 
fáir virðast hafa tekið þátt í 
flokksþingi og kosningu for-
manns. 

■ Fram undan er þóf, tafir og 
streita í flestum þjóðmálum. 
Dómsmál um Icesave tekur 
nokkur ár og hvert ár kostar 
30-40 milljarða króna til við-
bótar við annað. Fram undan 
er endurmat og nýtt þóf um 
flesta viðskipta- og fjárfesting-
arkosti. Nokkra mánuði þarf til 
að endurmeta og endursemja 
um erlend lánamál. 

■ Óskynsamlegar skattabreyt-
ingar leggjast því ennþá 
þyngra á atvinnulífið og þar 
harðnar á dalnum. Áhrif á 
lánagreiðslur almennings, á 
atvinnuástand og laun fylgja 
þessu.

■ Í grunni er íslenska þjóðfé-
lagið sterkt, lýðræðið virkt 
og útflutningsgreinarnar öfl-
ugar. Veikleikar okkar Íslend-
inga eru sundrung, tortryggni, 
rógur og níð. Hér er allt í hnút. 
Nú þarf alþingiskosningar sem 
allra fyrst til að höggva á hnút-
inn.

Allt í hnút - staða og horfur 
eftir þjóðaratkvæði

Stjórnmál 

Jón 
Sigurðsson
fyrrverandi formaður 
Framsóknarflokksins

Margt hefur breyst á síð-
ustu þremur árum og þar 

á meðal staða launþega. Allt er 
orðið harðdrægara og verður það 
næstu árin. Stéttarfélög semja 
um lágmarkskjör stétta á vinnu-
markaði. Milli 1995 og 2008 voru 
þetta viðmiðunarkjör sem sífellt 
færri bjuggu við. Eftir það eru 
þetta raunveruleg kjör æ fleiri.

Margt háskólamenntað fólk 
hefur verið skráð í almenn stétt-
arfélög, ýmist vegna þess að 
vinnuveitandi skráir flesta laun-
þega sína í sama stéttarfélag eða 
vegna þess að fólk hefur valið 
sér félög vegna orlofskosta eða 
af öðrum ástæðum.

Háskólamenntuðu fólki er 
frjálst að ganga í sitt stéttar-
félag innan BHM án tillits til 
þess hvar það vinnur. Þótt það 
vinni við störf sem krefjast ekki 
háskólamenntunar nýtur það 
sama stuðnings og réttinda og 
aðrir félagsmenn. Margir halda 
að félög innan BHM séu bundin 
við opinbera starfsmenn en það 
er öðru nær, félagsmenn þeirra 
vinna bæði á almennum markaði 
og innan opinbera geirans.

Eftir þær breytingar sem 
urðu 2008 er aukin áhersla á 
starfsmenntun, bæði af hendi 
vinnuveitenda og stéttarfélaga. 
Aðstæður hafa breyst mikið og 
það eru bæði hagsmunir laun-
þega og vinnuveitanda að hafa 
vel menntað starfsfólk til þeirra 
starfa sem verða til á næstu 
árum, og vegna breytinga sem 
verða á núverandi störfum. 
Starfsmenntun háskólamennt-
aðra stéttarfélaga mun miðast 
við þarfir þeirra stétta og ekki 
annarra.

Flestar fagstéttir háskóla-
menntaðra eiga sér sitt félag 
innan BHM en eitt félag, Fræða-
garður, hefur verið opið öllum 
háskólamenntuðum sem ekki eiga 
sér stað í öðrum félögum.

Fólki er frjálst að velja sitt 
stéttarfélag og miðast við reglur 
félaganna um inngönguskilyrði, 
sem að jafnaði eru háskólamennt-
un í viðkomandi fagi að aflok-
inni BA- eða BS-gráðu. Hægt er 
að skipta um stéttarfélag frá því 
þremur mánuðum áður en samn-
ingar losna og þar til samning-
ar komast á að nýju. Samningar 
urðu almennt lausir 30. nóvember 
síðastliðinn og eru ekki komnir á 
að nýju. Allt háskólamenntað fólk 
ætti að skoða vandlega kosti þess 
að vera hluti af sínu stéttarfélagi. 
Allar nánari upplýsingar eru á 
vef BHM og vefjum viðkomandi 
stéttarfélaga.

Að finna stéttarfélag
Stéttarfélög

Sveinn 
Ólafsson
stjórnarmaður í 
Stéttarfélagi bókasafns- 
og upplýsingafræðinga
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Stjórnvöld virðast telja að við 
Íslendingar eigum einungis tvo 

kosti í gjaldeyrismálum: Krónu 
á bak við gjaldeyrishöft eða evru 
eftir inngöngu í ESB. Ég er ekki að 
öllu leyti sammála þessu. Ég tel að 
við eigum fjóra kosti í gjaldeyris-
málum.

1. Sterk króna
Það er ekkert náttúrulögmál 

að íslenska krónan þurfi að vera 
veikur gjaldmiðill með himinháa 
vexti. Þýskaland sneri við blaðinu 
eftir einhverja mestu óðaverðbólgu 
allra tíma og fylkti sér á bak við 
sterkt mark. Svissneski frankinn 
er sterkur og stöðugur gjaldmiðill 
með lága vexti þrátt fyrir að Sviss 
sé lítið land. 

Vandi okkar Íslendinga hefur 
verið að pólitískur vilji til þess að 
reka sterkan gjaldmiðil hefur aldrei 
verið fyrir hendi. Það hefur verið 
þjóðaríþrótt landsmanna að skamm-
ast í Seðlabankanum þegar hann 
hækkar vexti og reynir að halda 
aftur af eyðingu verðgildis krón-
unnar. Það er himinn og haf milli 
þeirra viðhorfa sem eru ríkjandi á 
Íslandi hvað varðar krónuna og þess 

sem þarf til þess að hún geti verið 
sterkur gjaldmiðill með lága vexti 
og lága verðbólgu til lengri tíma. En 
viðhorf geta breyst. 

Icesave-deilan setur reyndar 
strik í reikninginn eins og stendur. 
Það er líklegast ógerningur að reka 
sterkan sjálfstæðan gjaldmiðil á 
Íslandi þar til sú deila er leyst. En 
ef hún er leysist farsællega fyrir 
Ísland – stórt  ef – er bjargfastur 
almennur pólitískur stuðningur við 
aðhaldssama peningamálastefnu 
það „eina“ sem þarf til viðbótar.

2. Króna á bak við lás og slá
Ef við höldum í krónuna en breyt-

um ekki viðhorfum okkar til pen-
ingamála er líklega rétt að við þurf-
um á gjaldeyrishöftunum að halda í 
talsverðan tíma. Hvað er fengið með 
því að hafa gjaldeyrishöft? Það eru 
450 ma.kr af erlendu fé sem er læst 
inni í landinu og getur ekkert annað 
gert en að fjármagna íslenska ríkið 
og íslensku bankana. Þar að auki er 
líklega talsvert af íslensku fé sem 
vill komast burt. Gjaldeyrishöftin 
hjálpa okkur því að halda vöxtum 
lágum og fjármagna ríkissjóð.

Ef við lyftum gjaldeyrishöftun-
um án þess að sannfæra fjármagns-
eigendur (íslenska og erlenda) um 
að allt annar og meiri pólitískur 
stuðningur sé fyrir aðhaldssamri 
peningamálstefnu í framtíðinni, 
munu hundruð milljarða flýja land 
og einungis koma til baka ef þeir fá 
greidda himinháa vexti. Slíkt vaxta-

stig myndi drepa allt atvinnulíf á 
Íslandi. Eina ástæða þess að háir 
vextir drápu ekki allt kvikt á síðasta 
áratug var að bönkunum var leyft 
að horfa framhjá þeim efnahagslega 
raunveruleika sem þeir lifðu við og 
lána út í eitt í loftbóluverkefni.

3. ESB og svo evru
Frá sjónarhóli gjaldeyrismála 

er evra í gegnum ESB afskaplega 
góður kostur. Í raun afsölum við 
okkur forræði yfir peningamál-
um og flytjum þannig inn þann 
trúverðugleika sem Seðlabanki 
Evrópu fékk í arf frá Seðlabanka 
Þýskalands. Vitaskuld gefum við 
eftir sveigjanleika. En hann er dýru 
verði keyptur. Fyrir hann þyrftum 
við áfram að greiða í formi himin-
hárra vaxta nema að okkur takist 
að fylkja okkur pólitískt á bak við 
aðhaldssama peningamálastefnu.

Vandinn við þessa leið er að það 
hangir meira á ESB spýtunni en ein-
ungis evran. Í fyrsta langi þurfum 
við að ná góðum samningum varð-
andi auðlindir þjóðarinnar. Önnur 
stór spurning hefur með stefnu ESB 
þegar kemur að fjárhagsvandræð-
um aðildarríkja þess. Stefna sam-
bandsins á síðustu misserum hefur 
verið að eigendur skuldabréfa banka 
og aðildarríkja sambandsins tapi 
aldrei eyri. Sambandið segist nú 
hafa markað aðra stefnu varðandi 
framtíðina. Þær yfirlýsingar verða 
hins vegar að teljast gjörsamlega 
ótrúverðugar.

Ef samtryggingar skuldabréfa-
eigenda verður áfram stefna ESB 
er það verulegur ókostur við inn-
göngu í sambandið. Slík stefna leið-
ir af sér að þjóðir sem standa sig 
betur í fjármálum þurfa að greiða 
skuldir hinna. Og þrátt fyrir allt 
sem hefur gengið á síðustu ár er 
skuldastaða íslenska ríkisins betri 
en staða margra ríkja innan Evr-
ópusambandsins.

4. Einhliða upptaka
Flestir „málsmetandi menn“ telja 

að einhliða upptaka alþjóðlegrar 
myntar sé ótækur kostur. Því er ég 
ósammála. Förum í gegnum helstu 
mótbárurnar. Við myndum verða af 
myntsláttuhagnaði ef við réðumst í 
einhliða upptöku. En það er kostn-
aður upp á aðeins 1-2% af VLF eins 
árs. Framtíðarskipan peningamála 
er nægilega mikilvæg til þess að 
1-2% af VLF eins árs á ekki að ríða 
baggamun.

Margir telja að einhliða upptaka 
leiði til þess að ríkið geti ekki leng-
ur verið bakhjarl bankakerfisins í 
neyð. Því er ég ósammála. Hvort 
ríkið getur verið bakhjarl banka-
kerfisins í neyð snýst í grunninn um 
lánstraust ríkisins, ekki það hvort 
krónan er fyrir hendi. Áhlaupi á 
íslenska bankakerfið fylgir einatt 
áhlaup á krónuna (ef hún er til). 
Svo tilvist krónunnar hjálpar lítið 
ef ríkið vill stemma stigu við slíku 
áhlaupi.

Það hjálpar að geta skellt á gjald-

eyrishöftum. Það gætum við ekki 
gert í venjulegum skilningi ef við 
köstuðum krónunni. Gott lánstraust 
ríkisins væri því enn mikilvægara 
en ella. En, það er ekki útilokað að 
íslensk stjórnvöld hefðu tök á því 
að loka tímabundið á greiðslur inn 
og út úr íslenska bankakerfinu þótt 
krónan væri ekki lengur til staðar. 
Slíkar tímabundnar lokanir gætu 
verið það tæki sem við hefðum til 
reiðu og notuðum ef til almennrar 
skelfingar (e. panic) kæmi.

Það er vitað að ESB lítur það mjög 
hornauga að ríki taki upp evru ein-
hliða. En hvort það er meira í orði 
en á borði er erfitt að segja. Ef til 
vill væri hagstæðara frá pólitísku 
sjónarmiði að taka einhliða upp 
dönsku krónuna. Þar sem gengi 
dönsku krónunnar er fast við evru 
og vextir í Danmörku nánast þeir 
sömu og á evrusvæðinu hefur ein-
hliða upptaka dönsku krónunnar 
nánast sömu kosti og einhliða upp-
taka evru. Annar kostur er Banda-
ríkjadalur. Hann er rótgróin og trú-
verðug alþjóðleg mynt og það er 
ólíklegt að stjórnvöld í Bandaríkj-
unum myndu bregðast illa við ein-
hliða upptöku okkar Íslendinga.

Það væri fljótfærni að útiloka 
alla kosti í gjaldeyrismálum nema 
þá sem kalla annað hvort á gjald-
eyrishöft eða inngöngu í Evrópu-
sambandið. Bæði sterk króna og 
einhliða upptaka eru kostir sem við 
eigum að taka alvarlega.

Fjórir kostir í gjaldeyrismálum
Efnahagsmál 

Jón 
Steinsson
Milton Friedman-
fræðimaður við 
Chicago-háskóla
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

Kvenfélag Laugarnessóknar varð 70 
ára 6. apríl síðastliðinn og er elsta 
kvenfélag sem enn er starfandi innan 
þjóðkirkjunnar. Það er þó síður en svo 
að leggja niður störf og segir Mar-
grét Guðnadóttir, nýkjörinn formaður, 
félagið í sókn.

„Mörg þessara félaga eru að lognast 
út af, því miður, en ekki hér í Laugar-
nessókn. Fyrir fimm árum voru nokkr-
ar ungar konur fengnar til að mæta á 
fund hjá kvenfélaginu þegar það voru 
bara nokkrar eldri konur eftir. Það 
spurðist út og nú hefur orðið algjör 
kynslóðaskipting í félaginu. Þær elstu 
eru á aldrinum 80 ára og yfir, enginn 
á aldrinum 55 til 70 ára en svo eru fjöl-
margar á aldrinum 35 til fimmtugs,“ 
segir Margrét hlæjandi. Þrátt fyrir 
kynslóðabil segir hún konurnar ná vel 
saman.

„Þetta fer einstaklega vel saman. 
Þarna mætast ólíkir heimar en við 
eigum ótrúlega margt sameiginlegt. 
Við hittumst fyrsta mánudag í hverj-
um mánuði og það mæta á bilinu 30 til 
50 konur á fundi.“

Starfsemi kvenfélagsins felst í fjár-
öflun til góðgerðarmála og rennur 
allur arður félagsins til kirkjunnar 
sem útdeilir til þeirra sem á þurfa að 
halda. Margrét segir þær fara hefð-
bundnar leiðir að fjáröflun og standi 
reglulega fyrir kökubasar og hluta-
veltum.

„Það eru svona hefðbundnar leiðir 
kvenfélaga til fjáröflunar og snúast 
mikið um bakstur, enda er oft grín-
ast með að kvenfélög hafi bakað heilu 
kirkjurnar gegnum árin. En við reyn-
um einnig að finna nýjar leiðir til fjár-
öflunar. Þó félagið sé orðið 70 ára erum 

við samt enn að byggja okkur upp og 
þróa starfið.“

En gera konurnar eitthvað fyrir sjálf-
ar sig?

„Já, já, stærsta starfsemin er auð-
vitað að eiga samveru með öllum þess-
um frábæru konum,“ segir Margrét 
og þvertekur fyrir að fundirnir snúist 
allir um bakstur. „Við reynum að efla 
hver aðra og styrkja hverfið okkar því 
það verður sterkara ef við þekkjumst 
vel innbyrðis. Oft fáum við góða gesti 
á fundina og svo hlæjum við auðvitað 
saman yfir kaffibolla.”

Kvenfélagið hélt upp á  afmælið síð-
asta sunnudag með kvenfélagsmessu og 
bauð upp á ekta kvenfélagskaffi á eftir. 
„Á mánudagskvöldið áttum við svo 
stund fyrir okkur þar sem við mættum 
allar í bleiku og skemmtum okkur með 
Sigríði Klingenberg.“ heida@frettabladid.is

KVENFÉLAG LAUGARNESSÓKNAR:  FAGNAR 70 ÁRA STARFSAFMÆLI

BAKA HEILU KIRKJURNAR

ENN Í SÓKN Kvenfélag Laugarnessóknar fagnaði 70 ára starfsafmæli í bleiku en félagið er elsta kvenfélag starfandi innan þjóðkirkjunnar.
MYND/ÚR EINKASAFNI 

MARCELLO LIPPI,  fyrrverandi landsliðsþjálfari Ítalíu, er 63 ára.

„Það ættu aldrei að vera neinar prímadonnur í fótboltaliðum, allir eiga 
að hafa þá tilfinningu að þeir skipti öllu máli.“

Tveimur dögum eftir að her Suðurríkja-
manna, undir stjórn Roberts E. Lee, 
gafst upp fyrir her Norðurríkjanna, sem 
stjórnað var af Ulysses S.Grant, í banda-
rísku borgarastyrjöldinni, safnaðist mann-
fjöldi saman fyrir framan Hvíta húsið í 
Washington, heimili Abrahams Lincoln 
forseta. Forsetinn kom út á svalir hússins, 
ávarpaði mannfjöldann, talaði um þá 
sigra sem unnist hefðu og þau vandamál 
sem eftir væri að glíma við. Hann talaði 
um kosningarétt fyrir svertingja sem 
sjálfsögð mannréttindi og lauk máli sínu 
með því að segja að frekari fregna væri 

að vænta af því máli og að hann myndi 
fljótlega flytja þjóðinni nánari fréttir.

Í áhlýðendaskaranum var einn maður 
sem skildi fullkomlega hvað þessi skila-
boð þýddu. John Wilkes Booth hafði 
um töluverða hríð lagt á ráðin um að 
myrða forsetann og þessi yfirlýsing um 
réttindi svartra sannfærði hann um að 
ekki væri eftir neinu að bíða. Þremur 
dögum seinna, þann 14. apríl, skaut 
hann á Lincoln þegar hann var við-
staddur leiksýningu í Ford-leikhúsinu 
í Washington. Forsetinn lést af sárum 
sínum morguninn eftir.

ÞETTA GERÐIST:  11. APRÍL 1865

Abraham Lincoln heldur síðustu ræðuna1471 Játvarður IV tekur við 
hásætinu í Englandi. 

1700 Hvergi er messað á land-
inu þó páskadagur sé 
vegna mikillar snjókomu 
á norðan. Veturinn er því 
kallaður páskavetur. 

1912 Mánaðarlöngu verk-
falli kvenna í fiskverkun 
í Hafnarfirði lýkur með 
samningum. Þetta er 
fyrsta verkfall kvenna á 
Íslandi og jafnframt fyrsta 
skipulagða verkfallið. 

1915 Flækingurinn með 
Charlie Chaplin frum-
sýnd. 

1920 Sveinafélag járniðnaðar-
manna stofnað en stuttu 
seinna er nafninu breytt í 
Félag járniðnaðarmanna. 

1961 Bob Dylan kemur fyrst 
fram í Folk City í Green-
wich Village í New York-
borg. 

1979 Idi Amin, einræðisherra í 
Úganda, steypt af stóli.

Ferðaskrifstofan Ísafold Travel og dótturfyrirtækið Ísak 
ehf. hafa ákveðið að kolefnisjafna alla bíla í flota sínum 
fyrir árið 2011 í gegnum Kolvið. Um er að ræða 18 farar-
tæki, enda býður Ísafold Travel sérsniðnar ferðir fyrir 
smærri hópa og Ísak leigir út breytta Land Rover Defender. 

Kolviður er sjóður sem miðar að því að binda kolefni í 
gróðri og jarðvegi með skógrækt og draga þannig úr styrk 
koldíoxíðs í andrúmslofti. Með því vinnst líka uppgræðsla 
lands. Einstaklingar og fyrirtæki eiga kost á að leggja fé 
í sjóðinn til að vega á móti útblástursmengun farartækja 
sinna. 

Að sögn Jóns Baldurs Þorbjörnssonar, framkvæmdastjóra 
Ísafold Travel, virðast erlendir ferðamenn meðvitaðri um 
mengunarmál og umhverfismál almennt en við Íslendingar 
og vilja gjarnan leggja sitt af mörkum til kolefnisjöfnunar. 
„Við fögnum því,“ segir hann. „Tökum ábyrgð á koltvísýr-
ingslosun bíla okkar og styðjum Kolvið til góðra verka.“  - gun

Vega á móti mengun á Íslandi

SKRIFAÐ UNDIR Jón Baldur, framkvæmdastjóri Ísafold Travel, og Björg-
ólfur Thorsteinsson, stjórnarmaður í Kolviði, undirrita samninginn. 
Auðbjörg Bergsveinsdóttir, fjármálastjóri Ísafold Travel, fylgist með.
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Merkisatburðir

Elsku besti pabbi minn, sonur 
okkar og bróðir, 

Bogi Eymundsson 
Vallarási 2, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 30. mars á Karolinska sjúkra-
húsinu í Huddinge, Stokkhólmi. Útförin fer fram frá 
Árbæjarkirkju þriðjudaginn 12. apríl kl. 13.00.

Eymundur Þór Bogason
Eymundur Lúthersson          Margrét Á. Halldórsdóttir
Sigurjón Kristinn Bergsson
Katrín Eymundsdóttir         Hannes Trausti Skírnisson
Eymundur L. Eymundsson      
Lára Eymundsdóttir           Hörður Theódórsson
Eydís Elva Eymundsdóttir
frændsystkini og aðrir ástvinir.   

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir og afi,

Erling Þór Proppé

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 4. apríl 
síðastliðinn. Útför hans fer fram mánudaginn 11. apríl 
í Fossvogskirkju klukkan 11.00. Blóm vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
FAAS, Félag aðstandenda Alzheimerssjúklinga, 
www.alzheimer.is eða í síma 533 1088.

Fanney Proppé Eiríksdóttir
Anna María Proppé   Þormar Sigurjónsson
Ástráður Þór Proppé
Erling Proppé Sturluson

Okkar ástkæra

Dagbjörg Erna 
Guðjónsdóttir

lést 8. apríl síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 
Árbæjarkirkju þriðjudaginn 12. apríl kl. 15.00. 
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki 
Krabbameinsdeildar Landspítalans. 

Þorgerður Ernudóttir 
Reynir Jónsson
Eyþór Reynisson
Guðrún Guðjónsdóttir 
Gísli Guðjónsson
Reynir Guðjónsson
Stefán Sævar Guðjónsson



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

Þ
úsunduþjalasmiðnum 
Hrafni Magnússyni fell-
ur sjaldan verk úr hendi. 
Á sumrin starfar hann 

sem verktaki hjá Vegagerðinni og 
á veturna þegar vertíð lýkur gefst 
tími í helsta áhugamálið, smíði. 
Á liðnum mánuðum hafa ýmsar 
skemmtilegar hugmyndir 
lifnað við, þar á meðal grill 
sem Hrafn hyggst setja á markað 
með sumrinu.

„Þetta er ekta grill undir kræs-
ingar sem fólk nennir að eyða 
púðri í,“ segir hann um gripinn, 
listilega smíðað snúningsgrill fyrir 
kol á fjórum fótum. Hugmyndin að 
því kviknaði fyrir síðustu jól. 

„Vinur minn Francisco Reveira 
bað mig um að smíða handa sér 

grill og útkoman var bara svo góð 
að okkur datt í hug að hefja fram-
leiðslu,“ segir hann brattur. Félag-
arnir sátu ekki við orðin tóm held-
ur leigðu húsnæði í Dugguvogi þar 
sem þeir hafa smíðað í allan vetur. 
Markmið er að búa til 400 grill 
fyrir sumarið.

En er ekki tíma-

skekkja að hefja framleiðslu á 
kolagrillum?

Hrafn hristir höfðuðið. „Gasgrill 
eru góð út af fyrir sig en fátt jafn-
ast þó á við matinn sem kemur af 
góðu kolagrilli. Munurinn á bragði 
er ævintýralegur, það vita þeir 
sem til þekkja.“

Grillið hefur hlotið portúgalska 
heitið Piri Piri með vísan í heima-
land Franciscos en er þó að öllu 
leyti íslensk framleiðsla og verð-
ur fáanlegt á völdum sölustöðum 
í sumar.

„Þetta hefur kennt mér að vera 
ekki að burðast með einhverja 
drauma, heldur láta bara verkin 
tala. Enda allt hægt ef löngunin er 
fyrir hendi,“ segir Hrafn glaður í 
bragði.  roald@frettabladid.is

Ævintýralegur munur
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Páskarnir  eru fram undan og margir sem leggja 
upp úr fallegum páskaskreytingum. Á dönsku heima-
síðu tímaritsins Bolig Liv, boligliv.dk, er að finna virki-
lega fallegar hugmyndir að páskaskreytingum.

Hrafn Magnússon og Francisco Reveira setja nýtt grill á markað í sumar:

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík 
S: 58 58 900      -  www.jarngler.is 
   

Myndlistavörur í miklu úrvali 



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VOLVO S40 silverline. Árgerð 2000, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990þ Einn eigandi Topp eintak. 
Rnr.153259.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Dodge Ram Rumble bee. Árgerð 2005, 
ekinn 68 Þ.KM, 20” álfelgur, sjálfskiptur, 
ofl, ofl. Tilboð 2.090þ ! Ásett verð í 
skiptum 2.490þ. Rnr.139994. Flottur 
pikki !

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Honda CIVIC SPORT 1,8 5D, 1/2008, 
ek.15þús.km, sjálfskiptur, 140hö, 
álfelgur, loftkæling, hiti í sætum, 
Flottur, sprækur og töff bíll, Ásett verð 
2880þús.kr, bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu wv póló árg. ‘99 1,4 beinsk ek. 
136 þús. sk. 2012 grá sans, spoilerkitt, 
topplúga lítið stýri. verð 290 þús. gsm 
868 2352.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

M. Benz ‘92. Mikið endurnýjaður, ný 
vetrar og sumardekk. V. 550 þús. S. 
861 6642.

Mazda 6 2006, sjálfskiptur, ný 
nagladekk, ekinn 90.000, blár, verð 
1,7. Skoða skipti á dýrari jeppling. S. 
844 5626.

Trooper árg. 2000. 1150 þús. 
staðgreitt. Góður bíll sem ég hef átt 
síðan 2002. Beinskiftur með „öllu” 
nema framlæsingu. Ekinn 191 þús. 
Ný skoðaður. 2 x 38” dekkjagangar á 
felgum. Skipti ATH. Uppl. í s. 858 1081 
eða throstur@hbgrandi.is

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Nýr Subaru Forester 2,0 svartur 
til sölu og afh. strax. Bílinn er 
ókeyrður 0km. Sjálfskiptur, 4WD,abs., 
álfelgur,stöðuleikakerfi ofl. Verð 4,8 
mkr. skipti á ódýrari. Guðlaugur 896-
0747.

Til sölu Toyota Corolla Hatcback XLI 
árg.’95, 5g, sk’11. Fallegur og góður. V. 
250þ. Uppl. í s. 896 8568.

 0-250 þús.

Ódýrir Impreza 120 þ.
Subaro impreza árg 95, 5 dyra, hátt 
og látt drif, krókur, ágætur bíll uppl: 
8919847

 Bílar óskast

Vantar bíl, 0-200 staðgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

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

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

Bílar óskast ekki eldri en árg.’98, 
greiðsla með viðskiptaneti. Skipti á 
Subaru árg.’98 vil fá dýrari bíl og greiði 
með viðskiptaneti. Uppl. í s. 693 0405 
& 616 1170.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Kerrur

Humbaur kerrur burðargeta 620 kg. 
innanmál 205x110x30 cm. 13” dekk 
verð aðeins 150.000 kr.m.vsk. Fjölbreitt 
úrval af kerrum á staðnum. Viðgerða og 
varahlutaþjónusta. www.kerrusalan.is 
Lyngás 8, Garðabæ s. 517 7718

 Bátar

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

Til sölu Bayliner capri 195 með 175 hö 
Suzuki fjórgengis vél árg. ‘08 lítið keyrð 
kraftmikið og skemmtilegt leiktæki 
skoða skipti á stærri bát verð 3,1 mil. 
Sími 892 5855.

Til sölu handfærarúllur elliða, 3 stk. V. 
110 þús. Uppl. í s. 861 0096 og 698 
7061. Útgerðarfélagið Brek.

Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. Slöngusmíði 
og viðgerðir. Vökvatæki ehf 561-2209

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. 
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

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

 Hjólbarðar

295-80 R22,5
Til sölu 2 lítið slitin framdekk (sumar). 
MICHELIN 295-80 R22,5. Uppl. í s. 
893 6989.

4 stk. 275/70 16” á 6 gata álf. á 30þ., 
4 stk. 185/65 14” á Carina álf. á 25þ., 
4 stk. 155R 13” á felgum á 15þ., 4 stk., 
185/65 14” á Impreza felgum á 20þ., 
2.stk 215/70 16’’ á 10þ,. 2 stk. 195/75 
16” á 15þ., S. 896 8568.

 Varahlutir

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

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

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. 

 Erum þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð

 Opið 8-17. Uppls.420-1200

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. 
Nissan Almera 97, Ford 250 99. kaupi 
bíla til niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 
sími 661 5270.

Varahlutir í primera ‘98. Baleno Wagon 
‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia 
‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord 
‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 
& ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina 
‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon 
‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. 
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1,Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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



FASTEIGNIR.IS

Heimili fasteignasala hefur 
til sölu vandað parhús við 
Fjallalind 87 í Kópavogi. Opið 
hús verður í dag frá klukkan 
17.30 til 18.

Mjög vandað parhús með fallegum 
garði. Húsið er á tveimur hæðum, 
skráð 188 fermetrar. Íbúðarrýmið 
er 163,8 fermetrar og bílskúrinn 
24,5 fermetrar.

Nánari lýsing eignar: Neðri 
hæð. Komið er inn í flísalagða for-
stofu. Inn af forstofu er gott park-
etlagt gestaherbergi ásamt því að 
innangengt er í bílskúrinn. Hol 
parketlagt og gengið úr holinu inn 
í stofu, borðstofu og eldhús, sem 
eru samliggjandi. Úr borðstofunni 
er gengið út á verönd og þaðan út 
í garð. Á gólfum er parket. Kirsu-
berjaviðarinnrétting í eldhúsi. Úr 
holi er stigi upp á efri hæð.

Þar er hjónaherbergi með falleg-
um fataskápum úr eik og tvö góð 
barnaherbergi. Því til viðbótar er 
stórt sjónvarpsherbergi. Á hæð-
inni er flísalagt baðherbergi með 
baðkari og sturtu ásamt þvotta-
húsi með skápum og innrétting-
um. Úr sjónvarpsherbergi er geng-
ið út á svalir. Á gólfum efri hæðar 
er parket. Húsið er nýlega málað 
að innan og nýleg gólfefni á neðri 
hæð og teppi á stiga.

Vandað parhús í Kópavogi
Fjallalind 87 í Kópavogi er parhús með verönd og garði.

15. TBL. 11. APRÍL 2011

Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900

Er sláttuvélin í stofunni? 
Vantar þig bílskúr? 

þér hentugri eign með bílskúr!







Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Viltu se

miklaborg.is

v. 34,9m

Framnesvegur   
hæð

   101 Rvk

136 m2 með fallegu útsýni
Stórar stofur
3ja hæð, 
eina íbúðin á hæðinni
Mikið endurnýjuð

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 36,0m

Sóltún
3ja herb
105 Rvk

Glæsileg 108,9 m2
Efsta hæð
Lyftublokk
Eftirsóttur staður

v. 41,0m

Þrastarás
Fallegt miðjuraðhús

221 Hfj

190 m2 velstaðsett
Gott skipulag
Tvær verandir
Laust strax

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 39,9m

Grænamýri 
Mjög góð 4ra herb 

170 Seltj

Efri hæð - 112 m2
Stórar stofur 
Suðvestur svalir
Frábær staðsetning

v. 39,0m

Holtsgata 11
Einbýli
210 Hfj

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 m2
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 m2r

v. 29,9m

Þrastarhöfði 
Raðhús
270 Mos

Höfum til sölu
tvö 185 m2 raðhús 
Góð staðsetning
Skemmtilegt skipulag

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

221 Hfj

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 57,0m

Grófarsmári
Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð
Frábært útsýni

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,0m

Nönnufell
Björt 3ja herb

111 Rvk

83,5 m2
Yfirbyggðar svalir
Útsýnisíbúð
Góðar innréttingar

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

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

37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 78m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

v. 31,5m

Fálkagata  
4ra herb
107 Rvk

Stórglæsileg vesturbæjaríbúð
96,4 m2 íbúð á 1.hæð
Eignin er mikið endurnýjuð
Eftirsótt eign

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

3ja herbergja íbúð, afhending sem allra fyrst.
Í hverfum 103,105 eða 108. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýlishúsi við Gvendargeisla. 
Traustur kaupandi leitar að einbýli við Gvendargeisla, með 
4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla í hugsanlegum skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.

Leita að einbýli í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup og sterkar greiðslur er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvarfa-, Sala- eða 
Kórahverfi Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

eldri borgara íbúð,
ca 100 m2 í VR blokkinni (Hvassaleiti 56-58) við Kringluna. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100. 

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

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

2-3ja herbergja íbúðum með miklu áhvílandi 
á svæði 104, 105, 107 og 108 svæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

fyrir ákveðinn kaupanda að glæsilegu 
einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 4ra herbergja íbúð í Grafarholti.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

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

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

Við leitum að ...elja ... en hafa hljótt um það?

Leitum að góðum eignum fyrir nokkra viðskiptavini okkar.

Ekki er um að ræða nein stærðartakmörk, ýmsar staðsetningar koma til greina 

og um er að ræða fjársterka kaupendur.

Ef þetta vekur áhuga þinn, vinsamlegast hafðu samband við 

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltan fasteignasala í síma 661 2100 eða

Rögnu S. Óskarsdóttur, MBA og löggiltan fasteignasala í síma 892 3342.

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

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur 55

3ja herb

107 Rvk

Virkilega falleg og mikið 
endurnýjuð 3ja herbergja

83,4 m2
Endaíbúð
Gott skipulag

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason,  Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
frá 17:00-18:00

Þriðjudaginn 12. apríl 

OPIÐ HÚS

v. 28,0m

Lyngás
Atvinnuhúsnæði

210 Gbæ

285 m2 iðnaðarhúsnæði
Skiptist í tvær
jafnstórar einingar
Innkeyrsludyr

BÓKIÐ SKOÐUN

STÓRAGERÐI 42-44
 Stórglæsilegar íbúðir
Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir 
í einu vandaðasta 
fjölbýlishúsinu í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 m2 Sumarhús 
5.000 m2 eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 21,9m

Háaleitisbraut
4ra herb
108 Rvk

Góð 4ja herbergja
Stærð 107,4 m2
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 4,8m

Faxafen 10
Atvinnuhúsnæði

108 Rvk

Iðnaðarbil
Stærð 50 m2
Frábær staðsetning
Ótrúlegt verð!

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 34,5m

Langalína
Glæsileg íbúð

210 Gbæ

117,4 m2 íbúð á 2. hæð
Stæði í bílageymslu
Lifa-design innrétting í eldhúsi
Frábær staðsetning, við 
sjóströndina, eftirsótt blokk

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



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.



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri







Skuldlaus 
banki!

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

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

Skotheld bygging
Húsnæði með 100 íbúðum er til sölu eða
leigu. Húsið er 3.359 m2 á þremur hæðum. 
Það var byggt árið 1976 og er í mjög góðu
ástandi. Baðherbergi og eldhús er í öllum 
íbúðum og húsnæðið gæti því hentað 
vel undir stúdentagarða, lýðheilsuskóla, 
ráðstefnur o.fl. Húsið er staðsett í heilsu-
þorpinu á Ásbrú.

Lýðháskóli

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

Atlantic Studios

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

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

Andrews-leikhúsið

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

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

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Jórunn Skúladóttir
Sölumaður
jorunn@husin.is

Hvernig getum við 

aðstoðað þig?

Sími 511 5005
Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is

einn 

barnaís 

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta 
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 

229 KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið 

sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. 

Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU



Staðurinn er í fullum 
rekstri og selst með 
húsnæði, öllum búnaði  
og tækjum. 

Með nýjum þjóðvegi til 
Þórshafnar eru mörg  
tækifæri í ferðaþjónustu. 

Miklir  möguleikar í rekstir  
fyrir réttan aðila.

Til sölu – Veitingahús
Veitingastaðurinn Eyrin á Þórshöfn

Nánari upplýsingar gefur Nanna: 
nannast@internet.is, sími 8688647 eða daniel@holtfasteign.is 

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU

Auglýsingasími

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

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 
kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað 
hægt er að gera, það kostar ekki krónu.
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TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

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

 Bókhald

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

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

 Ráðgjöf

Tek að mér samninga umleitanir v. 
banka og aðra kröfuhafa f. einstaklinga 
og fyrirtæki. Einnig gerð skattframtala 
uppl: 893 5729.

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Getum bætt við okkur í 
flísalögn, pípulögn, múrverki, 
málingu, glerísetningum og 

fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum.

Uppl. í síma 899 2420.

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Getum bætt við okkur í 
flísalögn, pípulögn, múrverki, 
málingu, glerísetningum og 

fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum.

Uppl. í síma 899 2420.

Smiður, get bætt við mig verkefnum. 
Viðhald, nýbyggingar úti sem inni. Uppl. 
í sima 893-5374 Björn.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

 Tölvur

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

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

 Nudd

Líkamsnudd! Frábær þjónusta! Dúndur 
tilboð aðeins í dag!! S. 661 8272 eða 
693 0348.

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

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS 659 62 69

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

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

Whole body massage. S. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Hanna S. 555 2927 13-22
Símaspá, draumaráðningar og 
fyrirbænir.

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

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

Lög.g Rafvirki getur tekið að sér 
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 
698 1524.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Fermingartilboð í apríl
10% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum -kertastjökum. 
20% afsláttur af krosslömpum á 
meðan birgðir endast. 30% afsláttur 
á tilboðsborðinu. Opið mán-fös 12-18, 
lau 12-16 Ditto, Smiðjuvegi 4, (græn 
gata)

Hjá okkur færðu ekta Manchester 
United treyju á hreint ótrúlegu 
verði. Einungis 6.990 krónur með 
heimsendingu. Kíktu á www.veiðiland.
is

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

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

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

Ísskápar, þvottavélar, Eumenia með 
þurrkara, uppþvottavélar, þurrkarar, 
barnaþríhjól, barnahjól, sjónvörp, 
Tölvuflatskjár, Gaggenau ofn, Toyota 
Corolla XLI árg’95 S. 896 8568.

HLAUPAHJÓL
Til sölu rafmagnshlaupahjól fer allt að 
13 - 15 km hraða hjólið ber 75-80kg 
fæst á 10þ. stykkið uppl: 695 5657.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !

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

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

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Gámur óskast 20 eða 40 fet gegn 
staðgreiðslu. Uppl. í síma 892-5616.

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

Óska eftir að kaupa sjóðsvél, gínur 
og fataslár fyrir verslun. Uppl í síma 
6915479

 Hljóðfæri

Behringer söngkerfi, 4 micar, 2 box og 
mixer. Standar og snúrur fylgja með. 
uppl. í síma 8656289.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Ný netverslun: 

 www.betriheilsa.is/erla

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

 Rannveig s. 862 5920.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

EKKERT SEX NUDD,

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

Til sölu

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið
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HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

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

Til leigu 2.herb íbúð í Efra-brh eins og 
ný. Ný uppgerð, stutt í fjölbraut, laus 
1.maí. Uppl. í s. 842 2600.

Leigusalar! Skráið eignina ykkur að 
kostnaðrlausu inná leigulistinn.is og 
sjáið sjálfir um útleiguna, eða óskið 
eftir fullri þjónustu og látið okkur 
sjá um málið. Hringdu í s. 511-1600, 
Leigulistinn ehf.

60 fermetrar ósamþykkt íbúðarhúsnæði 
laust efra breiðholt Upplýsingar 
osbotn@gmail.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

 Sumarbústaðir

Til sölu 40 fm sumarbústaður í Selvogi, 
ásamt 14 fm geymslu, 1/2 h eignarland. 
S. 893 3102.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

 UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR

 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ruby Tuesday 
Höfðabakka og Skipholti

Óskum eftir starfsfólki í eldhús í fullt 
og hlutastarf. 18 ára aldurstakmark. 
Umsóknir sendist á haukur@ruby.is

Háseta vantar á 200 tonna línubát. 
Upplýsingar í síma 450 0201.

 Atvinna óskast

Starfsmenn frá Lettlandi óska eftir 
vinnu: smiðir, verkamenn, bílstjórar etc. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Kona á besta aldri vill kynnast góðum 
manni með náin kynni í huga. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9930, augl.nr. 8768.

Ákaflega innileg auglýsing frá (ungri?) 
konu birtist á Rauða Torginu Stefnumót. 
Vill konan bara áheyrn...eða meira? 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000 
og 535-9920.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Ný upptaka! Það er komið vor :) Nú er 
komin ný upptaka hjá sögum Rauða 
Torgsins og þessi er virkilega, virkilega 
heit! Símar 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8305.

Atvinna

Dagskrá:

08:30 Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri Setning

08:40 Audun Pettersen, sviðsstjóri, Innovation Norway Uppbygging ferðamannastaða í Noregi  „White Book“ 

09:05 Edward Huijbens, forstöðumaður RMF Kortlagning á auðlindum ferðaþjónustunnar

09:15 Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt Menningarstefna í mannvirkjagerð  og mikilvægi góðs undirbúnings

09:25 Kaffiveitingar

09:40 Sigrún Birgisdóttir, arkitekt Vatnavinir Vestfjarða - staðarmótun 

Bjarki Gunnar Halldórsson, arkitekt Sjávarþorpið Suðureyri - kortlagning og framtíðarsýn

09:50 Oddur Hermannsson, landslagsarkitekt Hönnun trappa og útsýnispalls við Seljalandsfoss og Skógafoss

Hreinn Óskarsson, skógarvörður Uppbygging útivistarsvæðis með aðgengi fyrir alla - Þjórsárdalsskógur

10:00 Kristín Þorleifsdóttir, landslagsarkitekt Viðmið fyrir skipulag vistvænna ferðamannastaða

Egill Guðmundsson, arkitekt Vistvæn þjónustuhús

10:10 Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt Í samspili við náttúruna

10:15 Anna G. Sverrisdóttir, ráðgjafi Framsýni og fagmennska, langtímahugsun skilar arði

10:25 Borghildur Sölvey Sturludóttir, arkitekt Vandaðir ferðamannastaðir - hvað þarf að gera?

10:30 Vinnufundur (heimskaffi) undir stjórn Sævars Kristinssonar 

11:30 Samantekt og áætluð lok

Uppbygging og skipulag ferðamannastaða
Ferðamálastofa boðar til málþings á Grand Hótel þann 14. apríl nk. um uppbyggingu og skipulag 
ferðamannastaða. Málþingið hefst kl. 8:30 og lýkur með vinnufundi (heimskaffi) kl. 10:30-11:30.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á netfangið skraning@ferdamalastofa.is fyrir kl. 14:00 þann 13. apríl nk.

Ferðamálastofa byggir umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og ábyrgri ferðamennsku enda er náttúra Íslands sú auðlind sem ferðaþjónustan 
á Íslandi byggir á til framtíðar. Mikilvægt er að byggja upp innviði sem geta tekið á móti vaxandi fjölda ferðamanna, tryggt öryggi þeirra 
eftir bestu getu og boðið upp á nauðsynlega þjónustu. Jafnframt þarf að gæta þess að allar áætlanir og framkvæmdir á ferðamanna-
stöðum séu byggðar á vandaðri greiningu og rannsóknum og unnar af varkárni og virðingu fyrir viðkvæmri náttúru Íslands, sögu landsins 
og menningu.

Fundarstjóri: Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri

Landskjörstjórn
Fundur til að lýsa úrslitum

atkvæðagreiðslunnar um lög nr. 13/2011.

Landskjörstjórn kemur saman til fundar í húsakynnum 
nefndasviðs Alþingis, föstudaginn 15. apríl nk. kl. 
15:00 til að úrskurða um gildi ágreiningsseðla og lýsa 
úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem haldin var 9. 
apríl 2011 um gildi laga nr. 13/2011, um heimild til 
handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, sem 
áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð 
á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 
fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á kostnaði 
af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda 
í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og 
Hollandi og greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim 
skuldbindingum.
Samkvæmt 13. gr. laga nr. 91/2010, um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna, sbr. 5. gr. laga nr. 23/2011, 
um breytingu á þeim lögum, skulu kærur um ólögmæti 
atkvæðagreiðslunnar, aðrar en refsikærur, sendar 
landskjörstjórn til úrlausnar eigi síðar en tveimur dögum 
fyrir fundinn. Kærur skulu merktar: Landskjörstjórn, 
b.t. Þórhalls Vilhjálmssonar, Alþingishúsinu við 
Austurvöll (skáli), 150 Reykjavík.

Reykjavík, 10. apríl 2011.
Landskjörstjórn.

Tilkynningar

Fundir / Mannfagnaður
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. viðskipti, 6. ólæti, 8. kvk nafn, 9. 
kvk nafn, 11. númer, 12. sóða, 14. 
lést, 16. verkfæri, 17. beita, 18. fát, 20. 
á fæti, 21. spyrja.

LÓÐRÉTT
1. hluta sólahrings, 3. tvíhljóði, 4. 
kærasti, 5. samstæða, 7. ónæði, 10. 
hljóðfæri, 13. yfirbragð, 15. hnappur, 
16. ái, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kaup, 6. at, 8. una, 9. gró, 
11. nr, 12. subbu, 14. fórst, 16. al, 17. 
áta, 18. fum, 20. il, 21. inna. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. au, 4. unnusti, 
5. par, 7. truflun, 10. óbó, 13. brá, 15. 
tala, 16. afi, 19. mn. 

Heyrðu mig nú! 
Hvernig dirfistu?!! 

Ég þefa ekki af 
rössum á fyrsta 

stefnumóti!!

Þetta er 
fjársjóður! 
Selurðu 
þessa 
gimsteina?

Bara til sér-
stakra viðskipta-
vina. Ég á miklu 
stærra safn 
heima. Þetta er 
bara toppurinn 
á ísjakanum!

Töff! 
Það er nú 

safn sem ég 
væri til í að 

skoða!

Þú... 
hugmynd... 

hvað 
segirðu að...

Fannstu 
plötuna 
elskan?

... fá 
sjaldgæfa 
útgáfu af 
Alive II 
með í 

bónus?

Vá!
„Alive“-

plöturnar 
eru geð-
veikar!

Þarftu að skríða 
í göngum undir 
ruslahauginn til 
að komast inn í 
herbergið þitt??

Bara einu 
sinni. Eftir 

það er þetta 
meira eins og 
hellaskoðun.

Þú verður að viðurkenna 
að það er mun skemmti-
legra en bara að labba inn 

í herbergi.

Eru þetta 
dropasteinar?

Óhreinir íþrótta-
sokkar. Ekki láta 
þá koma nálægt 
fötunum þínum.

„Staying 
Alive“ 

er bara 
drasl! 

Ofmetin!

Sæl Sigrún, þetta 
er Lárus. Ég er 
hundveikur og 

mæti ekki í dag.
Nei...

Æ það var leitt 
að heyra, veistu 
hvað hrjáir þig?

... en ég hef úr þremur 
möguleikum að velja.

SNIFF

HÓST
SNIFF

SÉRBLAÐ
UM BRÚÐKAUP

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429,  
gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462,  
gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 512 5432,  
gsm 692 4700
sigridurh@365.is

Þórdís Hermannsdóttir, 
S: 512 5447, 
gsm 770 8100 
thordish@365.is

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM FRÉTTABLAÐSINS SKILA ÁRANGRI!

BRÚÐKAUPSBLAÐIÐ FYLGIR FRÉTTABLAÐINU  
FIMMTUDAGINN 14. APRÍL. 

Meðal efnis í blaðinu er matur, tíska, hár og förðun, blómvendir, 
vígslur, veislur, brúðkaupsferðir og endurnýjun heita.

Fyrir rúmu ári stofnaði ég leshring 
ásamt fjórum öðrum konum og mikið 

sem það er dýrleg skemmtun að sitja þá 
fundi. Í hverjum mánuði hittumst við og 
ræðum nokkrar bækur og þar sem þetta 
er ekki skoðanalaust fólk geta umræðurn-
ar orðið býsna líflegar. Hafi einhver síðan 
lesið nýlega aðrar áhugaverðar bækur má 
alveg bresta í einræðu um þær. Það rann 
snemma upp fyrir okkur að best er að bæk-
urnar séu sem skemmtilegastar því annars 

leiðist talið bara að einhverju allt öðru. Á 
síðasta fundi hóf tæknin innreið sína 
í leshringinn því þá fengum við að 
handfjatla kyndil, mikið sírat, sem 
gestgjafinn hafði eignast. 

KVÖLDIÐ sem við ræddum um 
Svartfugl Gunnars Gunnarsson-
ar verður lengi í minnum haft, 

enda með dýrlegri skáldsögum. Það 
var líka kvöldið sem ein úr hópnum 

bar norðlenskan kaffiís á borð 
og önnur reiddi fram dýrindis 
sítrónuböku. Síðast var það Ég 
man þig eftir Yrsu, Missir Guð-
bergs og heit eplakaka með 
rjóma sem slógu í gegn. Bækur 
og kruðerí! Það gerist vart 
betra. Að undanförnu hef ég 
líka tekið eftir því að blöðin eru 
farin að kveikja á því hvað það 
er gaman að ræða við fólk sem 

hittist til að skrafa um skræður. Bók-
menntatímaritið Spássían hefur til dæmis 
gert þeim hátt undir höfði og það er eitt 
uppáhaldsefnið mitt þar.

BÓKAÁSTIN sem þessi þjóð hefur alið í 
brjósti sínu er nefnilega djúp og breið – 
eins og segir í sunnudagaskólalaginu. Hún 
sést til að mynda þegar barn neitar að 
fara í leikskólann nema með Skrímslabók 
eftir Áslaugu Jónsdóttur, Rakel og Pelle 
undir hendinni, þegar teygist endalaust á 
umræðuþræði á fasbókarsíðunni minni um 
Doris deyr eftir Kristínu Eiríksdóttur og 
þegar óðamála vinkona hringir um miðjan 
dag til að segja mér hvað Ljósa Kristínar 
Steins sé mögnuð. 

SONUR minn var að uppgötva Kaftein 
Ofurbrók og vill ekki bara láta lesa hann 
fyrir sig fyrir svefninn heldur líka áður 
en haldið er af stað út í daginn. Bók er 
klók og fer ekki í manngreinarálit. Þegar 
ég sný af leshringsfundum seint á kvöldin 
bíður mín eiginmaður sem aldrei er svo 
þreyttur að hann spyrji ekki: „Jæja, hvað 
sögðu þær síðan um bækurnar?“ Og eins 
og ferðalangur nýkominn úr einhverri 
reisunni dreg ég djúpt inn andann og hef 
að segja frá öllu því sem ég heyrði, öllu 
sem bar fyrir augu og síðast en ekki síst 
frá öllu sem ég bragðaði á. 23. apríl nk. er 
Dagur bókarinnar. Góða skemmtun!

Bókarsóttin
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A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP

BLUE VALENTINE

FOUR LIONS

BLACK SWAN 

LOVE AND OTHER DRUGS

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 20:00, 22:10

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 22:20

20:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR&
CAFÉ

MÁNUDAGUR

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%ÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

YOUR HIGHNESS KL. 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK  KL. 5.45 - 8 L
HOPP ÍSLENSKT TALTT KL. 5.45 L
LIMITLESS KL. 10.10  14
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 5.45 - 8 - 10.10 L
 BIUTIFUL KL. 6 - 9  12

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

YOUR HIGHNESS  KL. 8 - 10 16 
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 6 L
KURTEIST FÓLK KL.  6 - 8 L
LIMITLESS KL. 10  14

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

YOUR HIGHNESS KL. 5.45 - 8 - 10.20  16
YOUR HIGHNESS LÚXUS  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 - 5.45 L
LIMITLESS KL. 8 - 10.20  14
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 L
NO STRINGS ATTATT CHED KL. 8 - 10.20  12
RANGO ÍSLENSKT TAL  KL. 3.30 L

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

MEÐ ÍSLENSKU TALI

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT -R.E., FBL

YOUR HIGHNESS 6, 8 og 10.10

HOPP - ISL TAL 6

HOPP - ENS TAL 8

KURTEIST FÓLK 6, 8 og 10

NO STRINGS ATTACHED 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

- Þ.Þ. - FT - R.E. - Fréttablaðið

- H.S. - MBL- Ó.H.T - RÁS 2

- H.J. - Menn.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SISTIBLY ENTERTAINING. 
Y AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH
ON STAGE ON OS

THE WALL STREET JOURNAL, JO

ST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

MATT DAMON EMILY BLUNT
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16

16

L
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12

SOURCE CODE kl. 5.30 - 8 - 10.15
SUCKER PUNCH kl. 5.25 - 8 - 10.35
LIMITLESS kl. 8 - 10.35
UNKNOWN kl. 8
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 5.30
HALL PASS kl. 5.25
ADJUSTMENT BUREU kl. 10.35

16

AAAAKKKKUUUUUUUUURRRRREEEEEYYYYYRRRRRIII

12

SOURCE CODE kl. 8 - 10:20
SUCKER PUNCH kl. 8 - 10:20

���
- EMPIRE

LÖG EFTIR BJÖRK OG EMILÍUNU 
TORRINI KOMA FRAM Í MYNDINNI

„INGENIOUS 
THRILLER“ 
– CHICAGO SUN-TIMES – R.EBERT 

„TWISTY BRAINTEASER“
„ACTION-THRILLER“ 

– ENTERTAINMENT WEEKLY

„A THRILLER 
– AND POETRY“ 

– SAN FRANCISCO CHRONICLE

INGENIOUS

„ C O
– ENTERTATT INMENT WEEKLYLL ENTERTATT INMENT WEEKLYL

– CHICAGO SUN-TIMES – R.EBERT

– EMPIRE

A THRILLER
– EMPIREEMPIRE

�����������������
- EMPIREM EE

SOURCE CODE kl. 5:50 - 8 - 10:10
SOURCE CODE kl. 8 - 10:10
SUCKER PUNCH kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:40VIP - 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 6
HALL PASS kl. 8 - 10:20
RANGO M/ ísl. Tali kl. 5:50
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl. 5:50 BARNEY´S VERSION Númeruð sæti kl. 5:30 - 8 - 10:20

SUCKER PUNCH kl. 8
THE ADJUSTMENT BUREAU Númeruð sæti kl. 10:40
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40
TRUE GRIT Númeruð sæti kl. 5:50
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Nýtt leikverk eftir Ólaf 
Hauk Símonarson, Bjart 
með köflum, var frum-
sýnt á Stóra sviði Þjóðleik-
hússins á föstudagskvöld. 
Frumsýningargestir voru í 
góðum gír þegar ljósmynd-
ari Fréttablaðsins rak inn 
nefið.

GLEÐI Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU
SPENNT FYRIR SÝNINGU Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir alþingismaður og faðir hennar, stórleikarinn Gunnar Eyjólfsson, voru 
spennt fyrir að sjá nýtt verk Ólafs Hauks Símonarsonar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ilmur Kristjánsdóttir leikkona mætti 
með Auði dóttur sinni.

Unnur Sesselja Ólafsdóttir, dóttir Ólafs 
Hauks Símonarsonar, og Egill Ólafsson 
leikari.

Kalli í Pelsinum, Margrét Erla, Ester 
Ólafsdóttir og Karlotta Karlsdóttir.

Kristín Ólafsdóttir, Krummi, Nanna Lára og Gunnar Ægir Viktorsson.Simbi hárgreiðslumaður og Halla Hall-
dórsdóttir.
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Leikarinn Liam Neeson hefur 
trúlofast kærustu sinni, Freyu 
St. Johnston, ef marka má 
fréttir tímaritsins The National 
Enquirer. Eitt og hálft ár er síðan 
eiginkona Neesons, leikkonan 
Natasha Richardson lést.

„Liam átti ekki von á því að 
verða ástfanginn aftur en Freya 
hefur glætt lífi hans birtu á ný. 
Hún hefur sýnt honum mikla 
þolinmæði og ást,“ var haft eftir 
heimildarmanni. Nýja kærastan 
starfar sem upplýsingafulltrúi og 
á tvö börn frá fyrra hjónabandi. 
„Þau hafa þegar blandað saman 
fjölskyldunum og allt gengur 
vel.“

Liam lofaður

TRÚLOFAÐUR Lam Neeson hefur opin-
berað trúlofun sína.  NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Pattinsson úr Twillight-
myndunum virðist vera kominn 
með uppí kok af ljósmyndurum 
og ágengni þeirra. Í samtali við 
vef Elle-tímaritsins viðurkenndi 
leikarinn að hann dreymdi oft 
um að lemja ljósmyndara. „ 
Þegar ég verð fallinn af stallli 
sem stjarna, kannski eftir fimm-
tán ár, og engin nennir að sjá 
myndirnar mínar og einhver ljós-
myndari birtist eins og skratt-
inn úr sauðaleggnum þá ætla ég 
að lemja hann,“ segir Pattinsson 
við vefinn. „Þá skiptir það heldur 
engu máli, ég verð búinn að eyða 
öllum peningunum mínum og það 

græðir engin neitt á því að sækja 
mig til saka.“

Pattinsson var gjörsamlega 
óþekktur þegar hann var ráðinn 
til að leika vampíruna Edward 
Cullen sem hefur tryllt kven-
þjóðina. Hann mun næst leika í 
rómantísku ástarmyndinni Water 
for Elephants á móti Reese Wit-
herspoon  en sjálfur er hann í 
sambandi með Kristen Stewart, 
mótleikkonu sinni úr Twillight. 
Parið nýtur mikilla vinsælda hjá 
svokölluðum paparazzi-ljósmynd-
urum en Pattinson segist hafa 
upplifað ýmislegt á eigin skinni 
hvað varðar samband sitt við þá. 

„við vorum einu sinni að keyra í 
Venice og vorum elt af nokkrum 
ljósmyndurum. Ég fékk algjör-
lega nóg, stoppaði bílinn og neit-
aði að hreyfa mig. Þeir gátu ekki 
tekið myndir af sama sjónar-
horninu endalaust og urðu mjög 
fúlir. Þetta endaði með því að þeir 
reyndu að fá dópsala til að koma 
að bílnum og þá hugsaði ég að 
þeir væru endanlega gengnir af 
göflunum.“

Langar að lemja ljósmyndara

HUNDELTUR Pattinson er hvergi látinn 
í friði og viðurkennir að hann langi 
stundum til að lemja ljósmyndara.

Sjónvarps-og útvarpsmaðurinn 
Ryan Seacrest verður launahæsta 
raunveruleikaþáttastjarna heims 
á þessu ári. Talið er að Seacrest 
muni þéna 55 milljónir Banda-
ríkjadala eða rúmlega sex millj-
arða íslenskra króna. Seacrest er 
með einn vinsælasta útvarpsþátt 
Bandaríkjanna, er auðvitað kynn-
ir í American Idol og hefur verið 
að framleiða sjónvarpsefni sam-
kvæmt Hollywood Reporter.

Sjónvarpsstjarnan hefur verið 
að byggja upp mikið veldi í kring-
um starfsemi sína og sérfræðing-
ar eru sannfærðir um að það eigi 
eftir þenjast út á næstu árum. 
Hann hefur verið að kaupa kvik-
myndahandrit og er samkvæmt 
heimildum Hollywood Reporter 
með kvikmynd í smíðum. Blaðið 
greinir frá því að útvarpssamn-
ingur hans og útvarpsfyrirtæks-
ins Clear Channel sé ekkert slor, 
hann fái 20 milljónir á ári fyrir 
að vera í loftinu. Hann er með 
fimmtán milljón dollara samning 
við dótturfélag American Idol og 
risasamning við NBC Universal 
vegna sjónvarpsþátta. Þá er hann 
með auglýsingasamninga við 
Coca Cola og Microsoft.

Seacrest nýtur mikillar virð-
ingar meðal stjarnanna í Holly-
wood og þær eru fastagestir í 
útvarpsþættinum hans. Hann 
mun hefur verið fenginn til að 
lýsa brúðkaupi Kate Middleton 
og Vilhjálms prins þann 29. apríl 
næstkomandi fyrir NBC.

Heiðurs-
hnakki þén-
ar milljarða

MILLJARÐARMÆRINGUR Ryan Seacrest 
er með mörg járn í eldinum og þénar 
samkvæmt Hollywood Reporter sex 
milljarða á þessu ári.

fl ysas.is

BJÓSTU VIÐ AUKAGJÖLDUM? 
ÞÁ VERÐUM VIÐ ÞVÍ MIÐUR AÐ 
VALDA ÞÉR VONBRIGÐUM
   
 Reykjavík   Báðar leiðir* 

BERLÍNKR69,200
MÜNCHENKR70,000
HAMBORGKR67,300
VARSJÁKR62,400
ZÜRICHKR72,900
MÍLANÓKR72,100
ÓSLÓKR48,800
GAUTABORGKR60,400
PEKINGKR119,100
BANGKOKKR135,600

Ávallt með SAS
Engin dulin gjöld
23 kg farangur án endurgjalds 
Frí vefi nnritun 
EuroBonus punktar
25% barnaafsláttur 

 *Öll fargjöld miðast við fl ug báðar leiðir, skattar og gjöld innifalin og framboð er takmarkað. Verð á fl ugi til Berlínar, München, Hamborgar, Varsjár, Zürich, Mílanó, 
     Peking og Bangkok miðast við fl ug um Kaupmannahöfn. Verðdæmi til Gautaborgar miðast við fl ug um Ósló. Dæmi miðast við verð 16. mars 2011 og framboð er takmarkað.
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sport@frettabladid.is

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR  byrjaði leiktíðina í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu vel um 
helgina. Hún skoraði þá tvö mörk fyrir lið sitt Kristianstad í 5-0 sigri. Margrét Lára hefur spilað mjög vel með 
íslenska landsliðinu upp á síðkastið og virðist vera komin í sitt besta form á nýjan leik.

Allt sem þú þarftAlAlAllltlt ssemem þþþúúú þþaþa frfrftt

PÁLL ÓSKAR
Í PERLUNNI
Það er aðeins ein sneið af frábærri 
dagskrá á 10 ára afmælishátíð 
Fréttablaðsins 16. apríl í Perlunni. 
Fylgstu með!

KÖRFUBOLTI Stjarnan gerði sér lítið 
fyrir og sópaði Íslandsmeistur-
um Snæfells í frí á lokadegi síð-
asta mánaðar. Síðan þá hafa Teit-
ur Örlygsson og lærisveinar hans 
fylgst með rimmu KR og Keflavík-
ur af hliðarlínunni og beðið eftir 
því að fá að spila á nýjan leik. Bið-
inni löngu er lokið því KR tekur 
á móti Stjörnunni klukkan 19.15 í 
kvöld í fyrsta leik liðanna um sjálf-
an Íslandsmeistaratitilinn.

„Þetta er búið að vera andskoti 
langt. Hreinlega minnt á undir-
búningstímabil á stundum. Það 
var spilað þétt fram að fríinu og 
skrítið að fara í langt frí. Ég hef 
sleppt strákunum lausum og held 
það sé ómögulegt að halda mönn-
um algjörlega við efnið á svona 
löngum tíma. 

Þá verða menn andlega þreytt-
ir. Ég hef reynt að hafa léttan stíg-
anda og nýta reynslu mína. Ég veit 
ekki hvað er rétt eða rangt. Það 

kemur bara í ljós,“ sagði Teitur 
sem hefur verið að vinna með and-

lega hlutann síðustu daga og menn 
verið duglegir að tala saman.

Teitur segir að ómögulegt sé 
að spá í hvort þetta langa frí sé 
jákvætt eða neikvætt. 

„Sagan segir samt að það sé 
vont að fara í svona langt frí. Mín 
reynsla er að það sé gott að koma 
úr hörkuseríum og slást áfram. 
Það er okkar að afsanna það,“ 
sagði Teitur en bætir við að hans 
menn þurfi að afsanna fleira enda 
spá margir því að KR valti yfir 
Stjörnuna.

„Þetta fer ekki fram hjá okkur. 
Við kunnum að lesa. Við erum 
komnir hingað og það er ógeðslega 
gaman og við ætlum að njóta þess 
að vera í úrslitum. Við erum líka 
góðir og við ætlum að reyna að 
sannfæra fólk um það. Við höfum 
trú á okkur og þetta verður árshá-
tíðin okkar. Algjör veisla og við 
ætlum að skemmta okkur.“  

 - hbg

Ellefu daga bið Stjörnunnar lýkur í dag er úrslitarimman í körfuboltanum hefst:

Skrítið að fara í svona langt frí

ÁRSHÁTÍÐARSTEMNING Teitur Örlygsson 
segir að Stjarnan ætli að njóta þess 
að spila um Íslandsmeistaratitilinn.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

N1-deild kvenna:
Fram-Valur   19-20 (6-9)
Mörk Vals: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 7, 
Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 3, Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir 3, Íris Ásta Pétursdóttir 3, Anett 
Köbli 2, Kristín Guðmundsdóttir 2.
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 28.
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 6, Karen Knúts-
dóttir 5, Birna Berg Haraldsdóttir 4, Steinunn 
Björnsdóttir 2, Ásta Birna Gunnarsdóttir 2, Pavla 
Nevarilova 1, 
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 16. 

ÚRSLIT

BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir 
og Magnús Ingi Helgason urðu 
Íslandsmeistarar í einliðaleik í 
gær. Sigur Rögnu var sögulegur 
enda hennar áttundi titill og jafn-
aði hún þar með met Elsu Nielsen.

Magnús Ingi lagði Atla Jóhann-
esson í oddalotu í úrslitaleik. Hans 
annar titill í einliðaleik en hann 
vann síðast árið 2007. Magnús Ingi 

varð þrefaldur meistari því hann 
vann tvíliðaleikinn með Helga 
Jóhannessyni og tvenndarleikinn 
með systur sinni, Tinnu.

Ragna lék gegn Tinnu Helga-
dóttur í úrslitum kvenna og vann 
öruggan sigur í tveim lotum. 
Ragna vann tvöfalt í gær því hún 
varð einnig meistari í tvíliðaleik 
með Katrínu Atladóttir.   - hbg

Íslandsmótið í badminton fór fram um helgina:

Ragna og Magnús 
Ingi Íslandsmeistarar

GÓÐUR SIGUR Magnús Ingi Helgason varð þrefaldur Íslandsmeistari í gær.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SUND Íslandsmeistaramótið í 50 
metra laug fór fram í Laugardaln-
um um helgina. Ágætur árangur 
náðist á mótinu en flest af okkar 
besta sundfólki var mætt til leiks.

Erla Dögg Haraldsdóttir kom í 
mótið frá Bandaríkjunum og hún 
setti Íslandsmet í 200 metra fjór-
sundi og 50 metra bringusundi. 
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir setti 
Íslandsmet í 50 metra baksundi og 
Eygló Ósk Gústafsdóttir setti met 
í 200 metra baksundi. Karlasveit 
SH setti einnig Íslandsmet í 4x100 
metra fjórsundi.

Eygló Ósk Gústafsdóttir setti 
einnig þrjú stúlknamet og Njáll 
Þrastarson setti piltamet í 100 
metra skriðsundi. Ólöf Edda 
Eðvarðsdóttir setti telpnamet í 
400 metra fjórsundi og 200 metra 
flugsundi. Arnór Stefánsson setti 
síðan drengjamet í 400 metra 
skriðsundi.

Fyrir utan þennan fína árangur 
náðu nokkrir sundmenn HM-lág-
mörkum. Má þar nefna þau Ragn-
heiði Ragnarsdóttur, Jakob Jóhann 
Sveinsson og Hrafnhildi Lúthers-
dóttur.   - hbg

Ágætis árangur á Íslandsmeistaramótinu í sundi:

Fimm Íslandsmet féllu

HANDBOLTI Valsstúlkur komust 
í gær í lykilstöðu í einvíginu um 
Íslandsmeistaratitilinn þegar þær 
unnu Fram, 20-19, og leiða einvígið 
2-0, en þær þurfa nú aðeins einn 
sigurleik til viðbótar til að tryggja 
sér titilinn. 

Það má með sanni segja að vörn 
og markvarsla hafi unnið leikinn 
fyrir Val í gær en bæði lið sýndu 
frábæra takta á því sviði. Guðný 
Jenný Ásmundsdóttir, markvörður 
Vals, gerði sér lítið fyrir og varði 
28 skot og lagði grunninn að frá-
bærum sigri Vals. Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir, leikmaður Vals, 
átti einnig skínandi leik og skoraði 
sjö mörk. Íris Björk Símonardóttir 
varði vel í marki Framara eða alls 
16 skot.

„Það sem felldi okkur í þessum 
leik er að við erum að skjóta skelfi-
lega illa á markið,“ sagði Einar 
Jónsson, þjálfari Fram. 

„Lykilleikmenn í liðinu þurfa 
heldur betur að hysja upp um sig 
buxurnar og taka þátt í þessu ein-
vígi.Við gerðum lífið auðvelt fyrir 
Jennýju í markinu með skelfileg-
um skotum, en mínir leikmenn eru 

greinilega bara svona einfaldir. Ég 
hef aftur á móti fulla trú á þess-
um stelpum og við eigum eftir að 
koma til baka,“ sagði Einar.

„Að sigra þennan leik var virki-
lega mikilvægt og við erum komn-
ar í þægilega stöðu,“ sagði Stefán 
Arnarsson, þjálfari Vals, eftir sig-
urinn í gær. 

 „Við erum aftur á móti ekki 
búnar að vinna eitt né neitt. Við 
komumst í þessa stöðu í fyrra en 
þá komu Framarar til baka í næsta 
leik og galopnuðu einvígið. Liðið 
verður að halda rétt á spöðunum 
til að klára dæmið. Þetta einvígi 
snýst um vörn, markvörslu og 
hugarfar og það lið sem er sterk-
ara á því sviði mun fara langt. Við 
munum mæta tilbúnar á miðviku-
daginn og klára titilinn í næsta 
leik,“ sagði Stefán eftir sigurinn í 
gær.      - sáp

Einu skrefi frá titlinum
Guðný Jenný Ásmundsdóttir var stórkostleg í marki Vals gegn Fram í gær og 
lagði grunninn að sigrinum annan leikinn í röð. Valur nálgast titilinn.

MÖGNUÐ Guðný Jenný Ásmundsdóttir hefur farið hamförum gegn Fram í úrslitum Íslandsmótsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Póstkassar þurfa að geyma póstinn þinn tryggilega og um leið vera 

þægilegir í umgengni. Falleg hönnun á þarfahlut sem þessum prýðir 

umhverfið og hefur gildi í sjálfu sér. Hjá Vélum og verkfærum fást 

fjölmargar gerðir vandaðra og fallegra póstkassa til nota innanhúss eða 

utan; stakir fyrir einbýli eða heilu póstkassakerfin fyrir fjölbýli þar sem 

lausnirnar eru sérsniðnar fyrir hverja byggingu. Vélar og verkfæri skipta 

við helstu framleiðendur póstkassa í Evrópu. 

Nánari upplýsingar og tilboð færðu hjá Vélum og verkfærum.

Skútuvogi 1c  104 Reykjavík  Sími 550 8500  Fax 550 8510  www.vv.is

Póstkassar í öllum stærðum
– fyrir einbýli og fjölbýli
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Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/

1
1

-0
5

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Enska úrvalsdeildin:
ASTON VILLA - NEWCASTLE 1-0
1-0 James Collins (24.)
BLACKPOOL - ARSENAL 1-3
0-1 Abou Diaby (17.), 0-2 Emmanuel Eboue 
(20.), 1-2 Gary Taylor-Fletcher (52.), 1-3 Robin 
Van Persie (76.)
BLACKBURN ROVERS - BIRMINGHAM 1-1
0-1 Lee Bowyer (31.), 1-1 David Hoilett (51.).
BOLTON - WEST HAM UNITED 3-0
1-0 Daniel Sturridge (14.), 2-0 Lee Chung-Yong 
(20.), 3-0 Daniel Sturridge (52.).
CHELSEA - WIGAN ATHLETIC 1-0
1-0 Florent Malouda (66.).
MANCHESTER UNITED - FULHAM 2-0
1-0 Dimitar Berbatov (11.), 2-0 Antonio Valencia 
(31.).
SUNDERLAND - WBA 2-3
1-1 Peter Odemwingie (27.), 2-1 Phil Bardsley 
(30.), 2-2 Youssuf Mulumbu (53.), 2-3 Paul 
Scharner (71.).
TOTTENHAM HOTSPUR - STOKE CITY 3-2
1-0 Peter Crouch (10.), 2-0 Luka Modric (17.), 
2-1 Matthew Etherington (26.), 3-1 Peter Crouch 
(33.), 3-2 Kenwyne Jones (40.).
WOLVES - EVERTON 0-3
0-1 Jermaine Beckford (20.), 0-2 Phil Neville 
(38.), 0-3 Diniyar Bilyaletdinov (44.)

STAÐAN:
Man United 32 20 9 3 70-32 69
Arsenal 31 18 8 5 62-30 62
Chelsea 31 17 7 7 55-25 58
ManCity 31 16 8 7 50-27 56
Tottenham 31 14 11 6 44-36 53
Liverpool 31 13 6 12 42-38 45
Everton 32 10 14 8 45-41 44
Bolton 32 11 10 11 46-43 43
Newcastle 32 10 9 13 48-47 39
WBA 32 10 9 13 46-59 39
Fulham 32 8 14 10 36-35 38
Stoke City 32 11 5 16 39-42 38
Sunderland 32 9 11 12 35-45 38
Aston Villa 32 9 10 13 40-53 37
Blackburn 32 9 8 15 40-52 35
Birmingham 31 7 14 10 31-43 35
Blackpool 32 9 6 17 46-66 33
West Ham 32 7 11 14 38-56 32
Wolves 32 9 5 18 36-56 32
Wigan Athletic 32 6 13 13 29-52 31

ÚRSLIT

HANDBOLTI Það stefnir í mikinn 
slag á milli Kiel og Rhein-Neckar 
Löwen um annað sætið í þýsku 
úrvalsdeildinni. Bæði lið unnu 
sína leiki um helgina og eru þau 
jöfn að stigum í öðru sæti. Ham-
burg sem fyrr á toppnum og á 
titilinn vísan.

Aron Pálmarsson skoraði 5 
mörk fyrir Kiel er liðið lagði 
Kára Kristján Kristjánsson og 
félaga í Wetzlar, 24-32. Kári skor-
aði 4 mörk fyrir Wetzlar. 

Rhein-Neckar Löwen vann 
síðan öruggan tíu marka sigur, 
41-31, á sterku liði Flensburg. 
Ólafur Stefánsson og Guðjón 
Valur Sigurðsson skoruðu báðir 
tvö mörk fyrir Löwen en Róbert 
Gunnarsson skoraði eitt.

Hannover-Burgdorf vann afar 
mikilvægan sigur á Göppingen.

Með sigrinum er Hannover 
komið langleiðina með að bjarga 
sér frá falli.

Hannes Jón Jónsson skoraði 4 
mörk fyrir Hannover í leiknum. 
Sigurbergur Sveinsson skoraði 
3, Vignir Svavarsson 2 en Ásgeir 
Örn Hallgrímsson komst ekki á 
blað.   - hbg

Þýski handboltinn:

Kiel og Löwen 
jöfn að stigum

ALFREÐ GÍSLASON Þjálfari Kiel sem nær 
ekki að verja titilinn. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Arsenal ætlar ekki að 
gefa Man. Utd Englandsmeist-
aratitilinn baráttulaust. Arsenal 
minnkaði forskot United niður í sjö 
stig í gær og á leik inni. United á 
aftur á móti aðeins sex leiki eftir í 
deildinni og færðist skrefi nær titl-
inum um helgina með góðum sigri 
á Fulham.

United virtist ekki þurfa að hafa 
mikið fyrir sigrinum gegn Fulham 
og flestir töldu að Sir Alex Fergu-
son, stjóri Man. Utd, yrði himinlif-
andi yfir að hans menn hefðu ekki 
þurft að nýta fullan bensíntank í 
leiknum. Svo reyndist ekki vera.

„Þetta voru fín úrslit en þetta 
var alls ekki vel gert. Við vorum 
ekki nógu beittir. Við spiluðum 
ágætlega í fyrri hálfleik og hefð-
um getað skorað meira. Við gáfum 
svo boltann frá okkur í seinni hálf-
leik og við það var ég alls ekki 
sáttur. Það hefði getað komið í 
bakið á okkur,“ sagði Ferguson 
en hans menn eiga erfið verkefni 
fram undan.

Dimitar Berbatov fékk loks-
ins tækifæri í byrjunarliðinu um 
helgina þar sem Wayne Rooney 
var í leikbanni. Reyndar gerði 
Ferguson átta breytingar á byrjun-
arliðinu. Berbatov nýtti sitt tæki-
færi vel og skoraði. Það var mark 
númer 22 hjá honum í vetur.

„Þetta var frábært mark hjá 
honum. Annars verður maður að 
treysta leikmannahópnum. Mér 
fannst ég ekki taka neina áhættu 
með þetta lið. Ég valdi rétta liðið,“ 
sagði Ferguson sem er afar ánægð-
ur með hversu sterkur Antonio 
Valencia hefur komið til baka 

eftir erfið meiðsli. Ferguson hefur 
þegar staðfest að Valencia verði í 
byrjunarliðinu gegn Chelsea á 
morgun.

„Valencia er frábær fótbolta-
maður. Ég tók hann af velli á rétt-
um tíma og hann verður því fersk-
ur í Meistaradeildinni. Hann mun 
sinna mikilvægu hlutverki í þeim 
leik.“

Jens Lehmann stóð óvænt á 
milli stanganna hjá Arsenal gegn 
Blackpool í gær. Manuel Almunia 
meiddist í upphitun og Lehmann 
þurfti að hlaupa í skarðið. 

Hann stóð sig ágætlega en 

þótti heppinn að fá ekki rautt ef 
Blackpool minnkaði muninn í 
leiknum. Í kjölfarið var Blackpool 
nálægt því að jafna leikinn en 
Arsenal gerði út um leikinn með 
góðri skyndisókn sem Van Persie 
kláraði.

„Ég veit ekki hvort ég átti að fá 
rautt. Stundum breytast reglurnar 
en mér er alveg sama. Við erum 
enn í baráttunni og það skiptir 
öllu. Ef þetta var minn síðasti leik-
ur hætti ég kátur því við unnum,“ 
sagði Lehmann sem var að spila 
sinn 200. leik fyrir Arsenal.

 henry@frettabladid.is

United færist nær titlinum
Man. Utd er með sjö stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir helgina. 
Toppliðin unnu bæði sína leiki. Man. Utd á aðeins sex leiki eftir í deildinni.

HEITUR Dimitar Berbatov virðist skora er hann spilar. Hann var á skotskónum um 
helgina.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES



Beint samband við þingflokk Framsóknar.
Hafðu samband milli kl. 9-16, virka daga, og komdu skoðunum þínum á framfæri.

GRÆNI SÍMINN

563 0755

ÞINGFLOKKUR FRAMSÓKNAR
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga, sífellt á 
frumkvöðlavaktinni.

21.30 Eldhús meistaranna Magnús Ingi 
skyggnist bak við tjöldin á flottustu veitinga-
húsum landsins.

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.05 Forgetting Sarah Marshall
08.00 Amazing Journey: The Story of 
The Who
10.05 Wedding Daze
12.00 The Spiderwick Chronicles
14.00 Amazing Journey: The Story of 
The Who
16.05 Wedding Daze
18.00 The Spiderwick Chronicles
20.00 Forgetting Sarah Marshall 
22.00 Gladiator
00.30 The Dead One
02.00 Copperhead
04.00 Gladiator

07.00 Aston Villa - Newcastle

13.05 Tottenham - Stoke

14.50 Sunderland - WBA

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

17.50 Premier League Review

18.50 Liverpool - Man. City Bein út-
sending frá leik Liverpool og Manchester City 
í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review Flott-
ur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem 
leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufð-
ir til mergjar.

22.00 Ensku mörkin Sýnt frá síðustu 
leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsi-
leg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Liverpool - Man. City Útsending 
frá leik Liverpool og Manchester City í ensku 
úrvalsdeildinni.

07.00 World Golf Championship (4:4) 
17.10 PGA Tour - Highlights (13:45) 
18.00 Golfing World (61:240) 
18.50 Dubai Desert Classic (3:4)
22.00 Golfing World (61:240) 
22.50 Champions Tour - Highlights (6:25) 
23.45 ESPN America 
00.00 Golfing World (61:240) 
00.50 World Golf Championship (1:5) 
06.00 ESPN America 

18.15 Tveir gestir 

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur.

19.00 Fróðleiksmolinn

16.15 Africa United (e)

17.15 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Mærin Mæja (10:52) 

18.08 Franklín (59:65) 

18.30 Sagan af Enyó (15:26) 

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.35 Kastljós 

20.05 Kata og Villi - Konungleg ást-
arsaga Bresk heimildamynd um Vilhjálm 
Bretaprins og Kate Middleton sem ganga í 
það heilaga 29. apríl.

20.55 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(10:12) Víða um sveitir landsins eru van-
nýtt tækifæri til þess að framleiða orku með 
hefðbundum eða óhefðbundum hætti. 

21.25 Listakonur með ljósmyndavél 
- Sally Mann Heimildaþáttaröð um þekkta 
kvenljósmyndara. Í þessum þætti er fjallað 
um Sally Mann sem sló í gegn á áratugnum 
fyrir síðustu aldamót með portrettmyndum af 
börnunum sínum þremur.

22.00 Tíufréttir 

22.10 Veðurfréttir 

22.15 Íslenski boltinn

23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum

23.20 Þýski boltinn

00.20 Kastljós (e)

00.45 Fréttir (e)

00.55 Dagskrárlok 

08.00 Dr. Phil (152:181) 
08.45 Pepsi MAX tónlist 
16.40 Game Tíví (11:14) 
17.10 Dr. Phil (153:181) 
17.55 Matarklúbburinn (2:7) 
18.20 Spjallið með Sölva (8:16) Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spjall-
ar um lífið, tilveruna og þjóðmálin. Honum er 
ekkert óviðkomandi
19.00 Kitchen Nightmares (2:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa dæminu við.
19.45 Will & Grace (18:24) Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gaman-
þáttum.
20.10 One Tree Hill (3:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt.
20.55 Hawaii Five-O (6:24) Ný þáttaröð 
sem byggist á samnefndnum spennuþáttum 
sem nutu mikilla vinsælda á sjöunda og átt-
unda áratugnum.
21.45 CSI (13:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf lögreglunnar í Las Vegas.
22.35 Jay Leno
23.20 Californication (3:12) Bandarísk 
þáttaröð með David Duchovny í hlutverki 
syndaselsins og rithöfundarins Hanks Moody.
23.50 Rabbit Fall (2:8) 
00.00 Spjallið með Sölva (8:16) 
00.20 Heroes (1:19) 
00.40 Pepsi MAX tónlist 
01.05 Will & Grace (18:24) 
01.25 Hawaii Five-O (6:24)
02.10 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (5:13) 
11.00 Masterchef (9:13)
11.45 Falcon Crest (23:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance (1:25) 
13.40 So You Think You Can Dance (2:25) 
14.25 So You Think You Can Dance (3:25) 
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
16.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (2:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (15:19) 
19.45 The Big Bang Theory (6:17) 
20.10 Jamie Oliver‘s Food Revolution 
(3:6) Jamie Oliver ferðast til Bandaríkjanna í 
þeim ásetningi að berjast gegn offitu, hjarta-
sjúkdómum og sykursýki.
21.00 The Event (15:23) Ungur maður 
lendir á flótta ásamt kærustu sinni og áður 
en þau vita af eru þau flækt í meiri háttar 
samsæri gegn forseta Bandaríkjanna.
21.45 Nikita (6:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. 
22.30 Saving Grace (5:14) 
23.15 How I Met Your Mother (2:24) 
23.40 Bones (2:23) 
00.25 Burn Notice (16:16) 
01.10 Afterworld 
01.35 Shutter
03.00 Making Mr. Right
04.25 Jamie Oliver‘s Food Revolu-
tion (3:6) 
05.10 The Simpsons (2:22) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

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

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.55 Pressa (4:6) Ný þáttaröð af Pressu. 
Nú hafa liðið nokkur ár frá því við skildum 
við blaðakonuna Láru en hún vinnur nú sem 
upplýsingafulltrúi olíufélags. Þegar forstjór-
inn er grunaður 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. Inn í þessa fléttu blandast svo innreið 
danskra glæpasamtaka sem hyggjast hasla 
sér völl á Íslandi.

22.45 Chase (15:18) Hörkuspennandi 
þáttaröð frá Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur sig alla fram 
við að vera skrefinu á undan glæpamönn-
unum. 

23.30 Boardwalk Empire (8:12) Þætt-
irnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við 
upphaf bannáranna í Bandaríkjunum.  

00.20 E.R. (22:22) 

01.05 The Doctors

01.45 Sjáðu

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Almeria Útsending frá leik Barcelona og 
Almeria í spænsku úrvalsdeildinni.

17.10 NBA-körfuboltinn: Orlando - 
Chicago Útsending frá leik Orlando Magic 
og Chicago Bulls í NBA-deildinni.

19.00 KR/Keflavík - Stjarnan 

21.00 Golfskóli Birgis Leifs (3:12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem teng-
ist golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.

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

22.20 KR/Keflavík - Stjarnan 

> Russell Crowe
„Ég myndi flytja til Los Angeles ef Nýja-Sjá-
land og Ástralía yrðu fyrir flóðbylgju, ef 
svarti dauði myndi herja á England og ef 
öll heimsálfa Afríku hyrfi sökum innrásar 
marsbúa.“

Rusell Crowe leikur hinn mikilsvirta 
hershöfðingja Maximus, sem lýtur í 
lægra haldi eftir valdabaráttu í Róm 
og endar hann sem skylmingaþræll 
sem horfist í augu við dauðann í 
Óskarsverðlaunamyndinni Glad-
iator sem er á Stöð 2 Bíó kl. 22.

Yfirmaður minn var svo vænn að lána mér aðra og 
þriðju þáttaröð gamanþáttanna Arrested Develop-

ment og „dóminera“ þessir þættir nú allt sjón-
varpsáhorf heima við. Ég var svolítið sein að 
uppgötva þessa þætti - sem vinkona mín 
hafði mörgum árum áður reynt að kynna mig 
fyrir, án árangurs - og horfði til að mynda á 
fyrsta þáttinn fyrir aðeins tæpu ári. En nú 
hef ég sem sagt legið yfir þessu gríni kvöld 
eftir kvöld og skemmt mér konunglega (og 
þá sérstaklega yfir kjúklingadansi Bluth-fjöl-
skyldumeðlima).

Eins og stundum vill verða með sjón-
varpsþætti ná aukapersónur að 

blómstra og fanga athygli manns. 
Þannig eru yngsti bróðirinn, Buster, 

og drykkfellda móðirin, Lucille, í miklu uppáhaldi hjá 
mér þessa stundina. Áður voru það elsti sonurinn og 
galdramaðurinn Gob og hinn vandræðalegi Tobias 
Fünke sem áttu hug minn allan.

Mér skilst að ég sýni sjaldan skýr tilfinningaleg 
viðbrögð við hinu og þessu (samt á ég það til 
að tárast yfir væmnu sjónvarpsefni) og skelli því 
sjaldan upp úr við sjónvarpsáhorf. Arrested Develop-
ment er þó undantekningin sem sannar regluna 

og hef ég þó nokkrum sinnum setið ein heima 
og hreinlega emjað úr hlátri (sérstaklega yfir 
þessum blessaða kjúklingadansi). 

Ég hvet alla þá sem hafa enn ekki séð þessa 
stórskemmtilegu þætti til þess að verða sér 

úti um þá sem fyrst. Gamanþættir gerast vart 
betri en þessi.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SKEMMTIR SÉR YFIR ARRESTED DEVELOPMENT

Hlátursrokur og skemmtilegheit

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Care Collection þvottaefni, sérstaklega 
framleitt fyrir Miele þvottavélar

Íslenskt stjórnborð

Stórt hurðarop

Íslenskar leiðbeiningar

�� ára ending

Þvottavél verð frá kr. 177.950

Þurrkari verð frá kr. 151.450

Farðu alla leið með Miele

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar Þýskalandi í ��� ár. 

Miele þvottavélar og þurrkarar eru framleidd til að endast.

Sparaðu með Miele
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www.fronkex.is

Kexverksmiðjan Frón var stofnuð 12. júní 1926 og heldur því upp á 85 ára afmæli á árinu.
Frón Matarkexið á þar heiðurssæti þar sem það hefur verið með frá upphafi og var fyrsta 
íslenska kextegundin. Þá hefur Mjólkurkexið verið á borðum Íslendinga í yfir fimmtíu ár.

2 fyrir 1 af Póló
súkkulaðikexi

Nýttu tækifærið 
og njóttu.

Póló súkkulaðikex 
hefur verið framleitt frá 1960

og hefur því verið á borðum Íslendinga
 í yfir fimmtíu ár!

 85 ára

- kemur við sögu á hverjum degi

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laug. 11-16.

10% afsláttur hjá F&B þýðir FRÁBÆRT VERÐ til neytenda!

Flísa & Baðmarkaðurinn er eins árs
Í tilefni afmælisins er 10% afsláttur af öllum vörum 
vikuna 11. til 16. apríl.  Gerðu góð kaup!

Þökkum 
frábærar 
viðtökur!

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

07.10 New Tricks  08.05 New Tricks  08.55 Deal or 
No Deal  09.30 Deal or No Deal  10.05 EastEnders  
10.35 Top Gear  11.30 Keeping Up Appearances  
12.00 ‚Allo ‚Allo!  12.35 Fawlty Towers  13.05 
New Tricks  13.55 New Tricks  14.45 Deal or No 
Deal  15.20 Deal or No Deal  15.55 Keeping 
Up Appearances  16.25 ‚Allo ‚Allo!  17.00 Fawlty 
Towers  17.30 Dalziel and Pascoe  18.20 Dalziel 
and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Jack Dee Live 
at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little Britain  21.45 
Coupling 22.15 Jack Dee Live at the Apollo

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 21 
Søndag  10.50 Bonderøven  11.30 Søren Ryge  
12.00 Klovedal i Indonesien  13.00 DR Update 
- nyheder og vejr  13.10 Downton Abbey  14.00 
Humf  14.05 Timmy-tid  14.15 Kasper & Lise  
14.30 Kaj og Andrea  15.00 Downton Abbey  
15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Jamie Olivers eget køkken  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 Jamie i det fede 
USA  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 
SportNyt  20.00 Hercule Poirot  21.35 OBS  21.40 
Talismanen

11.35 Verdensarven  11.50 Glimt av Norge  12.00 
NRK nyheter  12.05 Norge rundt  12.30 Oppdrag 
Sognefjorden  13.00 NRK nyheter  13.10 Dallas  
14.00 NRK nyheter  14.10 Popstokk  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Vår aktive hjerne  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.45 
Puls  18.15 Kjell Arnljot Wig - engasjert og omstridt 
NRK-pioner  18.55 Distriktsnyheter  19.30 Den 
fordømte  21.00 Kveldsnytt  21.15 Mysterier med 
George Gently  22.45 Nytt på nytt  

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 
Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Hringsól 14.00 
Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Kamala, saga frá Indlandi 15.30 Fólk 
og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 22.16 Girni, 
grúsk og gloríur 23.07 Lostafulli listræninginn 23.45 
Málstofan 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.35 Sverige!  11.10 I dur och skur  12.35 Flight 
of the Conchords  13.05 Vilma  13.10 Gomorron 
Sverige  14.00 Rapport  14.05 Golf. US Masters  
14.55 Mästarnas mästare  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Djursjukhuset  18.30 Det söta livet  19.00 
Himmelblå  19.45 Väsen  20.00 Hej litteraturen!  
20.30 Barn av sitt språk  21.00 Damages  21.55 
The Kennedys  23.20 Rapport  23.25 Veckans 
brott

Stórleikur á Anfield 
Road þar sem 
Liverpool tekur á 
móti Manchester 
City. Þegar liðin 
mættust fyrr í 
vetur þá hafði 
City betur, 3-0, en 
núna er Liverpool 
komið með nýjan 
stjóra og nýja leik-
menn sem geta 
gert gæfumuninn.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 
18.50
Liverpool - Manch. City
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Allan Partridge, sería tvö, er 
svartasta þurrasta húmorsería 
allra tíma.“

Gaukur Úlfarsson kvikmyndagerðar-
maður.

Útivistarleikur
Homeblest

Vinnur
þú?

Allt sem þú þarftAlAlAllltlt ssemem þþþúúú þþaþa frfrftt

STÆRSTA 
PÁSKA-
EGGJALEIT 
LANDSINS
Það er aðeins ein sneið af frábærri 
dagskrá á 10 ára afmælishátíð 
Fréttablaðsins 16. apríl í Perlunni. 
Fylgstu með!

„Þetta er ákaflega barnmarg-
ur hópur og því var þetta mikið 
púsluspil,“ segir Sigrún Sól, eig-
inkona Pálma Sigurhjartarson-
ar. Pálmi er Eurovision-sveitinni 
Vinir Sjonna sem flytur lagið 
Coming Home eftir Sigurjón 
heitinn Brink við texta Þórunnar 
Ernu Clausen. Eiginkonur fimm 
Eurovision-faranna ætla að fara 
til Düsseldorf og styðja við bakið 
á sínum mönnum en Gunnar Óla-
son er sá eini sem er einn. „Hann 
á víst einhvern bangsa sem strák-
unum er tíðrætt um,“ grínast Sig-
rún Sól með.

Sigrún býst við miklu stuði í 
Þýskalandi en sjálf segist hún 
ekki vera mikill Eurovision-

aðdáandi, það gæti hins vegar 
breyst með þessari ferð. „Fyrst 
og fremst verður auðvitað gaman 
að geta upplifað þetta með strák-
unum og stutt við bakið á þeim. 
Við komum út viku seinna, daginn 
fyrir fyrstu forkeppnina þann-
ig að þetta verður mikið stuð. 
Maður hefur náttúrulega fylgst 
með þessu í fjarlægð. Pálmi hafði 
aldrei tekið þátt í Eurovision fyrr 
en nú þannig að þetta var hola í 
höggi hjá honum,“ segir Sigrún en 
Pálmi, Hreimur og Matthías hafa 
aldrei verið með í lokakeppninni 
ólíkt þeim Vigni Snæ, Gunnari 
Óla og Benedikt Brynleifssyni. 
„Þeir eru svona Eurovision-jóm-
frúr.“

Sigrún verður reyndar ekki 
ein á ferð því með henni verður 
yngsti sonur hennar og Pálma 
en hann er sjö vikna gamall. „Ég 
var sett daginn sem úrslitakvöldið 
fór fram hjá RÚV en mætti samt.“ 
Eiginkonurnar hittust síðan allar í 
fyrsta skipti á kaffihúsi í Kringl-
unni á sjálfan Iceasave-dag-
inn. Og það fór vel á með þeim. 
„Við höfum hist svona innbyrðis 
en aldrei allar á einum og sama 
staðnum,“ segir Sigrún sem er 
fyrir löngu búin að gefast upp á 
því að fara á alla tónleika Pálma. 
„Það væri fullt starf ef maður 
gerði það og hann er líka alveg 
hættur að gera þá kröfu.“

 freyrgigja@frettabladid.is

SIGRÚN SÓL: HÉLT ÉG ÆTTI ALDREI EFTIR AÐ FARA Í EUROVISION

Ömmur og afar, frænkur og 
frændur plötuð í pössun

FERÐAHUGUR Það er mikill ferðahugur í þeim Sigrúnu Sól, Þorbjörgu Þorsteinsdóttur, Þorbjörgu Sæmundsdóttur, Brynju Ólafs-
dóttur og Írisi Guðnadóttur en þær munu styðja við bakið á mönnunum sínum í Vinum Sjonna, íslensku Eurovision-förunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íslendingabarinn Salonen mun 
taka þátt í Distortion-hátíðinni 
sem fram fer í Kaupmannahöfn 
nú í sumar. Hátíðin stendur yfir í 
fjóra daga og skiptast ólíkir bæj-
arhlutar á að halda götuskemmtun 
þar sem íbúar, verslunarrekendur 
og tónlistarmenn koma saman og 
gera sér glaðan dag.

Ómar Arnarson, annar eigenda 
Salonen, segir hátíðina afskaplega 
skemmtilega en hún hefur verið 
haldin árlega allt frá árinu 1998. 
„Við tókum fyrst þátt í fyrra og 
ætlum að endurtaka leikinn aftur 
í ár. Götunni verður lokað og við 
verðum með borð og stóla úti og 
fáum svo til okkar plötusnúða, þar 
á meðal nokkra íslenska,“ útskýr-
ir Ómar. Hann segir fjölda fólks 

hafa sótt hátíðina í fyrra enda 
hafi veðrið verið einstaklega gott. 
„Það hafði verið rigning dagana 
á undan en svo stytti upp og það 
kom sól og blíða og það var rosa-
lega gaman að sjá hversu margir 
mættu og tóku þátt í gleðinni með 
okkur.“

Hátíðin byrjar í miðbæ Kaup-
mannahafnar þar sem Salonen er 
til húsa og hefst skemmtunin um 
hádegi og lýkur klukkan ellefu um 
kvöldið svo nágrannarnir verði 
ekki fyrir of miklu ónæði.

Aðspurður segir Ómar rekstur 
Salonen hafa gengið vel og að stað-
urinn eigi sér dyggan kúnnahóp. 
„Við fáum til okkar mjög bland-
aðan kúnnahóp, bæði hvað aldur 
varðar og þjóðerni. Svo eru náms-

menn líka duglegir að sækja stað-
inn,“ segir Ómar að lokum.  - sm 

Taka þátt í danskri götuhátíð

TAKA ÞÁTT Í GLEÐI Ómar Arnarson, til 
vinstri, og félagar á Café Salonen í Kaup-
mannahöfn munu taka þátt í hverf-
ahátíðinni Distortion í júní.

Afrocubism, stórsveit tónlistarmanna frá 
Kúbu og Malí leikur á tónleikum í Hörpu 
hinn 28. júní í sumar. Það er Þorsteinn 
Stephensen hjá Hr. Örlygi sem stendur að 
tónleikunum.

Afrocubism var upprunalega hugmynd-
in að Buena Vista Social Club árið 1996. Þá 
urðu vandræði með vegabréfsáritanir til 
þess að tónlistarmennirnir náðu ekki saman 
og Kúbverjarnir fengu að eiga sviðið. Fjór-
tán árum síðar var ákveðið að láta gamla 
drauminn rætast og tónlistarmönnunum var 
smalað í hljóðver. Samnefnd plata Afro-
cubism kom út í október í fyrra og hlaut lof 
gagnrýnenda. Um þessar mundir er Afro-
cubism á tónleikaferðalagi um Evrópu og 
spilar meðal annars í Royal Albert Hall áður 
en kemur að tónleikunum í Hörpu.

Fremstur í flokki Kúbverjanna er mað-
urinn með kúrekahattinn, Elias Ochoa, 
sem söng hið eftirminnilega lag Buena 
Vista Social Club, Chan Chan. Uppruna-
legu boðsgestirnir frá Malí eru hinn marg-
verðlaunaði Bassekou Kouyate sem spilar 
á ngoni-lútu, og gítarleikarinn Djelimady 
Tounkara. Með þeim eru söngvarinn Kasse 
Mady Diabaté, Lassana Diabaté sem spilar 
á balafon, og Toumani Diabaté sem spilar 
á afríska strengjahljóðfærið kora. Diabaté 
hefur meðal annars spilað með Damon 
Albarn og Björk og hlaut Grammy-verð-
launin á þessu ári fyrir plötuna „Ali and 
Toumani“ sem var síðasta samstarfsplata 
hans og gítarleikarans þekkta Ali Farka 
Touré.

 -hdm

Kempur frá Malí og Kúbu spila í Hörpunni

AFROCUBISM TIL ÍSLANDS Þeir Kasse Mady Diabaté og 
Bassekou Kouyate úr Afrocubism spila með félögum sínum 
í Hörpunni í júní. NORDICPHOTOS/GETTY

Knattspyrnusérfræðingurinn Hjörvar 
Hafliðason hefur farið mikinn í vetur í 

Sunnudagsmessunni ásamt Guðmundi 
Benediktssyni. Einn af föstum liðum í 

þættinum, Spúsa helgarinnar, 
er hugarfóstur Hjörvars sem 
romsar út úr sér fróðleiknum 
um konur fótboltamanna 
af næstum sömu ástríðu 
og þegar hann ræðir 
um boltann sjálfan. Í 
þætti gærdagsins kynnti 
Hjörvar til leiks næstu 
tengdadóttur Íslands, 
kærustu Arons Einars 
Gunnarssonar í Coventry 
City. Stúlkan heitir 
Charlotte Toon og hefur 
helst unnið sér það frægðar 
að leika í auglýsingu fyrir 

bílaþvottastöð.  -hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI



GILDIR ÚT APRÍL

GÆÐI ,  ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ -  ÞAÐ ER  TENGI

Sturtusett verð frá kr. 5.499,-Innréttingar verð frá kr. 29.900,-

PÁSKATILBOÐ Í TENGI

Handlaugartæki
verð frá kr. 9.900,-

Salerni m/setu, innbyggður kassi og þrýstispjald 
verð kr. 49.900,-

Salerni með setu
verð frá kr. 34.900.-

Hitastýrð sturtutæki
verð frá kr.16.900,-

Adria sturtuhorn 80 cm verð kr. 41.000,-
Adria strutuhorn 90 cm verð kr. 42.000, -

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 

HERT ÖRYGGISGLER
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Egill í bobba
Fréttatíminn greindi frá því í síðasta 
blaði sínu að blaðakonan Sigrún 
Davíðsdóttir hygðist gefa út spennu-
sögu á vegum Uppheima um jólin. 
Sem er gott og blessað nema sú 
útgáfa setur bókapáfa landsins, 
Egil Helgason, í nokkuð tvískiptan 
vanda. Annars vegar er Sigrún 
auðvitað fyrrverandi stjúpmóðir 
Egils sem gæti torveldað hlutlausa 
umfjöllun um bókina. Sigrún hefur 
auðvitað mætt í Silfrið en það er 
tvennt ólíkt að tala um pólitík og 
eigið höfundarverk. Og til að bæta 
gráu ofan á svart er Sigrún auðvitað 
kona en Egill hefur verið harðlega 

gagnrýndur fyrir kven-
mannsleysi í Kiljunni. 
Hann hefur því úr 
tveimur afarkostum 

að velja; annars 
vegar að hampa 
fyrrverandi 
stjúpu sinni eða 
hundsa konu. 

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971
Á ÍSLANDI

TILBOÐ     14.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

Philips MC147
Hljómgóð MÍKRÓSAMSTÆÐA 
með geislaspilara og FM útvarpi með stöðvaminnum, 
Dynamic Bass Boost, heyrnartólstengi ofl.

JVC UXF3
120w MÍKRÓSAMSTÆÐA með tveimur iPod vöggum, geisla spilara, 
FM útvarpi með stöðvaminnum, Active Hyper-Bass, vídeó-út, Aux-
inn að framan, heyrnartólstengi, tónjafnara, klukku ofl.að framan, heyrnartólstengi, tónjafnara, klukku ofl.

VERÐ      44.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      19.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     24.990
FULLT VERÐ kr. 44.990

TILBOÐ     89.990
FULLT VERÐ kr. 109.990

TILBOÐ     12.990
FULLT VERÐ kr. 14.990

JBL ONSTAGE MICROIII
iPod vagga með HÁTALARA, fjar-
stýr ingu, Odyssey Neo dymium 
hátölurum, Aux tengi fyrir 
MP3, CD ofl.

Olympus T100
Digital myndavél með 12 millj. punkta uppl., 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 
2,4” LCD skjá, Face Detection, Autofocus, hreyfi-
myndatöku, USB, 10,8MB minni, hleðslu rafhlöðu 
ofl. Rauf fyrir SD kort. Þyngd 123g.

TILBOÐ      54.990
FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ      74.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

TILBOÐ      44.990
FULLT VERÐ kr. 54.990

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

United 22DD92HD 
22" FHD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa 
DVD spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara, 
1920x1080p upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, 
Scart, VGA, heyrnar tólstengi ofl. 12v/230v.

United 19DD92HD 
19" HD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa 
DVD spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara, 
1440x900p upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, 
Scart, VGA, heyrnar tólstengi ofl. 12v/230v.

Dantax 32LCDVD92 
32" HD LCD SJÓNVARP með WXGA 1366x768p upp-
lausn, 10.000:1 skerpu, innbyggðum DVB-T móttakara, 
40w stereó hljóði, 2x HDMI, 2x Scart, VGA tengi, ofl.

DVB-T

STEREÓ
HLJÓÐKERFI

2 HDMI

TILBOÐ     129.990
FULLT VERÐ kr. 134.990

Íslenskur leiðarvísir, 
2,5 klst ljós mynda  -
nám skeið og taska 
fylgir. Einnig fáanleg 
með öðrum linsum.

Nikon D3100KIT1855VR
Digital SLR MYNDAVÉL með 14.2 milljón punkta upp lausn, 
23,1× 15,4 mm CMOS flögu, EXPEED 2, ISO 100-3200 
(fer í 12800), 3” LCD skjá,  Active D-Lighting, D-Movie 
FHD hreyfimynd, ítarlegri lag færingavalmynd, hraðri 
raðmyndatöku, tvöföldu rykhreinsikerfi, HDMI C út ofl.

JBL ONTIME200ID
iPod VAGGA með magnara, 
hátalara, fjar stýr ingu, 
baklýstum skjá, DSP 
Digital Signal Pro-
cessing, vekjara, 
line-in ofl.

TILBOÐ     18.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

Olympus VG120
Myndavél með 14 milljónir punkta uppl., 5x Optical og 
4x Digital Zoom, 4.7 – 23,5mm linsu, 3” LCD skjá, 
iESP Auto, AF Tracking, Face Detection, Autofocus, 
HD hreyfi myndatöku, USB, 49MB minni, hleðslu-
rafhlöðu, rauf fyrir SD kort ofl. Þyngd 120g.

Dantax PRO2040 
2x100w ÚTVARPSMAGNARI með RDS útvarpi með 
stöðva minnum, 4 x Audio inn, 4 x vídeó inn og góðum 
geislaspilara.

Dantax P2500
300w GÓLFHÁTALARAR 
með 2,5cm tweeter, 
13sm miðju, tveimur 
20sm bössum, 25Hz 
- 20KHz tíðnisviði og 
8 ohm.

FERMINGATILBOÐ

Stjörnur á AK Extreme
Fjöldi fólks tók þátt í snjóbrettahá-
tíðinni AK Extreme sem fram fór 
á Akureyri um helgina og þótti 
hátíðin sérstaklega vel heppnuð í 
alla staði. Snjóbrettakappinn knái 
Halldór Helguson var á meðal 
þeirra sem léku listir sínar á 
hátíðinni, en hann er talinn einn 
færasti snjóbrettakappi landsins 
um þessar mundir. Nokkur þekkt 
andlit sáust einnig á Akureyri um 
helgina og ber þar helst að nefna 
rapparann Erp Eyvindarson, grín-
istana Berg Ebba og Jóhann Alfreð 
úr Mið Ísland hópnum. Einnig gekk 
sá orðrómur um bæinn 
að Hollywood-stjarnan 
Jake Gyllenhaal hafi 
verið á meðal gesta AK 
Extreme en það mun 
ekki hafa verið 
rétt því leikarinn 
sást skoða 
fatnað í verslun 
66°Norður á 
laugardaginn.  
 - fgg, sm

1 Íslendingar höfnuðu Icesave

2 Bretar og Hollendingar fá 
greitt úr Landsbankanum

3 Forsetinn boðar til 
blaðamannafundar

4 Vel smurt ofan á grunnlaunin

5 Banaslys á Möðrudalsöræfum
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