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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Veruleg lækkun á veiðigjaldi
Frumvarp um veiðigjald verður tekið úr nefnd í dag. Lagt til að veiðigjald lækki mikið frá upphaflegu
frumvarpi. Felur þó í sér mikla hækkun og gæti skilað á annan tug milljarða á ári. Tillit tekið til skulda.
SJÁVARÚTVEGUR Atvinnuveganefnd

Syrgir Robin Gibb
Ladda langar að semja nýtt
lag til heiðurs Bee Gees.
popp 30

Enn tapa Framarar

mun afgreiða frumvarp sjávarútvegsráðherra um veiðigjald í dag.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru gerðar á því umtalsverðar breytingar. Þar ber hæst
að lagt er til að veiðigjald verði
lækkað til muna frá því sem er í
frumvarpinu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var ákveðið að bregðast
við ýmsum athugasemdum, ekki
síst er varða skuldsetningu sjávarútvegsfyrirtækja. Umfangsmesta
breytingin er þó lækkun veiðigjaldsins.
Unnið hefur verið að breytingunum bæði á vettvangi nefndarinnar og landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytisins. Haft hefur
verið samráð við fjölmarga sér-

14-15

milljarða gæti ríkið fengið í sinn
hlut af veiðigjaldinu eftir breytingarnar,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.

fræðinga, meðal annarra Daða
Má Kristófersson, dósent við
Háskóla Íslands. Hann skrifaði,
ásamt Stefáni B. Gunnlaugssyni
lektor við Háskólann á Akureyri,
greinargerð um frumvarpið þar
sem kom fram að sjávarútvegur
gæti ekki staðið undir því veiðigjaldi sem frumvarpið lagði til.
Atvinnuveganefnd fól þeim að
reikna áhrif þess að sérstakt veiðigjald yrði lækkað um helming.
Niðurstaða Daða Más og Stefáns
var að svo mildari útgáfa hefði
nokkur áhrif á getu fyrirtækjanna
til að greiða upp skuldir.

„Okkar mat er að flest stærstu
sjávarútvegsfyrir tæki n ráði
vel við þessa útfærslu,“ segir í
greinargerðinni.
Ekki liggur nákvæmlega fyrir
hver upphæð veiðigjaldsins verður
eftir breytingarnar. Heimildir
Fréttablaðsins herma þó að
það gæti skilað allt að 14 til 15
milljörðum í ríkissjóð. Enn hefur
þó ekki verið tekin ákvörðun um
málið og unnið er að því að sameina sjónarmið úr skýrslu sérfræðinganna og hugmyndir ríkisstjórnarinnar um gjaldheimtu.
Ljóst er þó að verði þetta að

Selfoss skellti Fram en
Stjarnan lagði Grindavík í
Pepsi-deild karla.
sport 26

veruleika er um umtalsverða
hækkun á veiðigjaldi að ræða.
Fiskveiðiárið 2010 til 2011 skilaði
veiðigjald 2,7 milljörðum í ríkissjóð og áætlanir gera ráð fyrir
4,5 milljörðum á yfirstandandi
fiskveiðiári.
Sé litið til nýkynntrar fjárfestingaáætlunar ríkisstjórnarinnar
ætlar stjórnin sér að ná inn 17
milljörðum í veiðigjöld á næsta ári
og 40 til 50 á næstu þremur árum.
Þó er gerður fyrirvari um samþykkt frumvarpsins um veiðigjöld.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að verði ný útfærsla veiðigjalda
samþykkt muni þessi upphæð
lækka nokkuð. Ljóst sé hins vegar
að stjórnin bindi saman tekjur af
veiðigjaldi og útgjöld í fjárfestingaáætluninni.
- kóp

Fíkniefni við Kaliforníuströnd:

Fjögur tonn af
fljótandi grasi
BANDARÍKIN Landhelgisgæslan í

Þrjár helgar í röð
Formaður íslenska
Chelsea-klúbbsins fór þrjár
helgar í röð á leiki með
Lundúnarliðinu.
popp 30

veðrið í dag
8
15
9
12
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N-TIL Í d
dag verður
ð
SV-læg átt, víða 5-10 m/s. Lægir
heldur V-til með deginum. Rigning
SA-til og skúrir eða súld SV- og Vtil. Hiti 7-17 stig hlýjast N-lands.
VEÐUR 4

BÍLL SEM BOÐAR SUMAR Æfingar standa nú yfir af fullum krafti hjá Brúðubílnum, sem mun
leggja land undir hjól í júní. Þetta er 32. ár hins sívinsæla farandleikhúss Helgu Steffensen. „Ef þið sjáið Brúðubílinn
á ferð um bæinn þá vitið þið að sumarið er komið,“ sagði apinn Lilli við ljósmyndara Fréttablaðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
Alþýðusamband Íslands undirbýr málaferli á hendur ríkinu vegna fjársýsluskatts:

Telja lífeyrisþegum mismunað
A lþýðusa mba nd
Íslands (ASÍ) undirbýr málaferli
á hendur ríkinu vegna fjársýsluskatts sem lagður er á lífeyrissjóði og banka. Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, metur það svo að
með skattlagningunni sé lífeyrisþegum í almennum lífeyrissjóðum og lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna mismunað.
Skattlagningin komi verr niður á

EXPO • www.expo.is

LÍFEYRISMÁL

Sumartilboð
Fosshótela!

Þetta er að mati
okkar hjá ASÍ brot á
jafnræðisreglu.
GYLFI ARNBJÖRNSSON
FORSETI ASÍ

þeim sem eiga réttindi í almennum
lífeyrissjóðum en þeim sem greitt
hafa í opinbera sjóði sem ríki og
sveitarfélög ábyrgjast.

SJÁ NÁNAR Á FOSSHOTEL.IS

NÝR MATSEÐILL FYLGIR
BLAÐINU Í DAG

„Þetta er að mati okkar hjá ASÍ
brot á jafnræðisreglu,“ sagði Gylfi
á fundi um lífeyrismál á Grand
hóteli í gær.
Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, sagði á fundinum
að tekist hafi verið á um það í
stjórnum margra sjóða hvort
skerða þurfi lífeyrisréttindi frekar
en gert hefur verið.
- bj / sjá síðu 4

Kaliforníuríki fann 160 fljótandi
böggla fulla af maríjúana við
strendur Dana Point, um 20
kílómetra frá Orange County,
á sunnudag. Talið er að efnin
vegi allt að fjórum tonnum og
götuvirði þeirra nemi um 3,6
milljónum dollara, eða um 460
milljónum íslenskra króna.
Ekki liggur fyrir hvernig
bögglarnir enduðu í sjónum, en
greint er frá því í fjölmiðlum
vestanhafs að þegar slíkt gerist
séu smyglarar oftast að reyna að
losna undan yfirvöldum með því
að létta bátana.
Talsmaður landamærayfirvalda í Kaliforníu sagði í samtali
við fjölmiðla í Orange County að
óvenjulegt væri að finna svona
magn af fíkniefnum í sjónum
án þess að smyglbátur sé sjáanlegur. Notast þurfti við þrjú stór
hafnarskip til að veiða bögglana
úr sjónum og flytja þá til lands.
Enginn hefur enn verið handtekinn vegna málsins.
- sv
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Vélsleðamaðurinn Smári Sigurðsson slapp giftusamlega úr snjóflóði fyrir skemmstu:

Öryggisbúnaður og kunnátta skipta öllu
ÖRYGGISMÁL Öryggisbúnaður og

Þórður, heldurðu að þetta
muni vara lengi?
„Þetta verður vonandi varanlegt í
sumar.“
Þórður Þórðarson þjálfar lið Skagamanna
sem er á toppi Pepsi-deildar karla, en
varamenn hafa skorað sigurmarkið í
síðustu þremur leikjum liðsins.

kunnátta í því að nota slíkan búnað
skipta sköpum þegar óvænt hættuástand skapast á fjöllum. Það segir
Smári Sigurðsson, þaulvanur vélsleðamaður, en hann lenti í háska í
fjallaferð í síðustu viku.
Smári var á ferðinni uppi við
Kerlingu ofan við Eyjafjörð og
ekkert benti til þess að nokkuð væri
öðruvísi en venjulega þegar snjóflóð
fór af stað og rann á hann. Umsvifalaust sprengdi Smári út loftpúða
sem er í bakpokanum, en þegar allt
var um garð gengið var hann efst í
flóðinu og gat losað sig sjálfur.

„Menn hafa verið að þróa svona
útbúnað síðustu ár og notendum fer
alltaf fjölgandi,“ segir Smári.
Til að blása upp púðann þurfti
Smári að toga í handfang á bakpokanum. Hann segist hafa verið
fljótur að sprengja upp púðann
enda hafi hann verið búinn að
kynna sér búnaðinn. „Ég var
búinn að pæla í þessu og held að
það hafi skipt öllu máli, því að ég
hafði engan tíma til að hugsa mig
um. Ég veit svo ekki hvort púðinn
hafi einmitt bjargað mér, en hann
virkaði eins og hann átti að gera og
ég hafnaði mjög ofarlega í flóðinu.“

Smári bætir því við að annar
útbúnaður sé einnig mikilvægur,
til dæmis snjóflóðaýlar og stangir
og skóflur til leitar.
„Pokunum fer stöðugt fjölgandi
og næstum allir eru með ýli. Það
sem máli skiptir er hins vegar að
læra á tækið, því að það er enginn
tími til þess þegar komið er fram á
ögurstundu.“
„Tækjabúnaðurinn kemur ekki í
veg fyrir slysin, heldur lágmarkar
skaðann. Það er heldur ekki nóg
fyrir menn að kaupa allar heimsins
græjur ef þeir svo haga sér eins og
bjánar.“
- þj

ÖRYGGIÐ Á ODDINN Öryggisútbúnaður

og undirbúningur komu sér vel þegar
Smári Sigurðsson lenti í snjóflóði í
hlíðum Kerlingar við Eyjafjörð. MYND/SMÁRI

0,90% af þorski hent:

Rússneskt stórblað:

Brottkast á fiski
fer minnkandi

Samtal Carls
Bildt hlerað

SJÁVARÚTVEGUR Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar sýna að brottkast á íslenskum skipum síðastliðin þrjú til fjögur ár er minna en
árin á undan.
Brottkast þorsks var 659 tonn
árið 2010, eða 0,43% aflönduðum
afla, og er það næstlægsta hlutfall
tímabilið 2001-2010. Brottkast ýsu
var 727 tonn, eða 1,17% af lönduðum afla 2010, og er það einnig
næstlægsta brottkastshlutfall ýsu.
Meðalbrottkast þorsks 20012010 í öll veiðarfæri var 0,90%
af lönduðum afla, eða 1.680 tonn,
en brottkast ýsu 2,02%, eða 1.488
tonn.
- shá

SVÍÞJÓÐ Stærsta dagblað Rúss-

Öskufok skýrir mistrið:

Svifryk mælist
yfir mörkum
UMHVERFISMÁL Mistur sem legið

hefur yfir höfuðborgarsvæðinu
síðustu tvo daga er af völdum
svifryks sem berst frá öskufallssvæði fyrir austan fjall, að
því er fram kemur í tilkynningu
Reykjavíkurborgar.
Reiknað var með að úrkoma
sem búið var að spá um sunnanog austanvert land í gærkvöldi
myndi hreinsa loftið og auka loftgæði í Reykjavík.
Klukkan eitt í gær mældist
styrkur svifryks 57,5 míkrógrömm á rúmmetra á mælistöðinni við Grensásveg í Reykjavík og meðaltal frá miðnætti var
140 míkrógrömm. Heilsuverndarmörk eru 50 míkrógrömm á rúmmetra á sólarhring.
- óká

LÖGREGLUMÁL
Gripu veggjakrotara
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
greip um helgina erlendan ferðamann við þá iðju að krota á hurðir
og veggi. Í síma mannsins fundust
myndir af mörgum skemmdarverkanna. Málið er í rannsókn, að
sögn lögreglu.

GLÆSILEGT MANNVIRKI Fullyrt er að fiskmeti frá HB Granda verði ekki selt á svæðum sem falla undir bresku Ólympíunefndina.
NORDICPHOTOS/AFP

Segjast hafa lokað á
sölu fisks frá Granda
Hvalfriðunarsamtök fullyrða að þau hafi komið í veg fyrir sölu á fiski frá HB
Granda á Ólympíuleikunum í London í sumar. Forsvarsmenn HB Granda koma
af fjöllum. Samtökin hafa lengi barist gegn Granda vegna tengsla við Hval hf.
SJÁVARÚTVEGUR „Ég hef ekkert

heyrt um þetta mál og sannast
sagna hljómar þetta eins og
áróður,“ segir Svavar Svavarsson,
markaðsstjóri HB Granda, um fullyrðingar hvalfriðunarsamtaka um
að þeim hafi tekist að útiloka sölu
á sjávarfangi frá fyrir tækinu á
Ólympíuleikunum í London í sumar.
Hvalfriðunarsamtökin Whale
and Dolphin Conservation Society
(WDCS) halda því fram á heimasíðu sinni að fyrir þeirra tilstilli
muni enginn fiskur frá HB Granda
verða seldur til íþróttafólks, starfsmanna, eða áhorfenda á Ólympíuleikunum.
Samtökin byggja undir tíðindin
með því að greina frá því að David
Stubbs, sem fer fyrir sjálfbærniverkefni leikanna, hafi staðfest
þetta. Fréttaveitan Fishnewseu.com
fjallaði jafnframt um málið í gær.
Svavar segir að fiskur frá HB

Granda fari mikið til á „fish&chipsmarkaðinn“ (fiskur og franskar), í
Bretlandi. Sölustaðir fyrir þennan
rétt í London séu um tíu þúsund
talsins og margir hverjir smáir
sjálfstæðir atvinnurekendur.
„Þetta finnst mér frekar langsótt,
satt best að segja,“ segir Svavar
WDCS hafa unnið markvisst
gegn HB Granda í Bretlandi um
árabil. Ástæðan er tengsl fyrirtækisins við Hval hf. sem er
stærsti einstaki hluthafinn í HB
Granda með fjörutíu prósent hlutafjár í gegnum dótturfyrirtæki sitt
Vogun. Svavar segir að þrátt fyrir
starf WDCS hafi það ekki haft
merkjanleg áhrif á sölu á fiskmeti
frá fyrirtækinu í Bretlandi.
Síðast náðu W DCS eyrum
almennings í herferð sem var sérstaklega beint til sölumanna fisks
og franska í september síðastliðnum. Yfirlýst markmið sam-

takanna er að höggva skörð í
útflutning HB Granda til landsins
og þrýsta með því á að hvalveiðum
verði alfarið hætt. Þá bentu
Grandamenn á að eignartengsl
HB Granda og Hvals hf. hafi legið
ljós fyrir í tvo áratugi og það hafi
helstu viðskiptavinir fyrirtækisins
vitað án þess að það hefði áhrif á
viðskiptasambönd.
WDCS útskýra ekki í frétt
sinni hvernig banninu verður
framfylgt, en fréttin verður ekki
skilin öðruvísi en að um sölu fiskmetis á Ólympíuleikvanginum
og í Ólympíuþorpinu sé að ræða.
Keppni fer reyndar fram víðs
vegar um borgina og um England
í nokkrum greinum.
Fréttablaðinu hafði ekki borist
svar við fyrirspurn um málið
frá fjölmiðlaskrifstofu Ólympíuleikanna þegar blaðið fór í
prentun.
svavar@frettabladid.is

lands, Komsomolskaja Pravda,
fullyrðir að herleyniþjónusta
Svíþjóðar,
Must, taki þátt
í starfsemi
stjórnarandstöðunnar í
Rússlandi.
Sænskir
fjölmiðlar
greina frá því
að rússneska
CARL BILDT
blaðið segi
upplýsingarnar
meðal annars byggðar á samtali
Carls Bildt, utanríkisráðherra
Svíþjóðar, Alex Navalnyj
stjórnarandstöðuleiðtoga og
sænsks diplómats. Samtalið er
sagt hafa verið hlerað í sendiráði
Svíþjóðar í Moskvu.
Á vef Dagens Nyheter segir að
rússneskir fjölmiðlar, sem stýrt
er af yfirvöldum, hafi hafið
herferð gegn sænskum
stjórnarerindrekum í desember
2011.
-ibs

Kannabisræktun stöðvuð:

Sá lögreglu og
tók til fótanna
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum í
umdæminu fyrir helgina.
„Sú stærsta var í Hafnarfirði
en í húsi þar var að finna um 180
kannabisplöntur. Á sama stað
var lagt hald á ýmsan búnað sem
tengdist starfseminni, meðal
annars fjölmarga gróðurhúsalampa,“ segir í tilkynningu lögreglu, en ræktunin var falin í
100 fermetra rými í kjallara
hússins. „Karl um þrítugt var
yfirheyrður í þágu rannsóknarinnar en sá reyndi að komast
undan á hlaupum þegar lögreglan bankaði upp á.“
- óká

Hundrað manns létust í öflugri sprengjuárás í Sanaa, höfuðborg Jemen, í gær:

Blóðbað á skrúðgönguæfingu

Grænmeti með

þrenns konar ídýfum
Farðu inn á gottimatinn.is til að fá alla uppskriftina
og hugmyndir að fleiri girnilegum réttum.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

JEMEN Um hundrað manns létust og

um 230 særðust í sjálfsvígssprengjuárás í Sanaa, höfuðborg Jemen, í
gær. Sprengjan varð á heræfingu
fyrir skrúðgöngu um miðjan dag
og hefur al-Kaída lýst ábyrgðinni
á hendur sér.
Yfirvöld í landinu segja að
ódæðismaðuri nn hafi verið
klæddur í hermannabúning og hafi
því blandað sér vel inn í mannfjöldann. Hann sprengdi sjálfan
sig í loft upp í hópi hermanna á
al-Sabin torginu í Sanaa og var
sprengjan mjög öflug.
Heimildarmaður breska ríkisútvarpsins BBC innan al-Kaída staðfesti við fréttastofu að maðurinn
hefði verið meðlimur samtakanna.
„Þetta er fjöldamorð. Það eru
hrúgur af líkamspörtum, útlimum
og höfðum. Þetta er ótrúlegt,“
sagði hermaður í samtali við AFP

HUNDRUÐ SÆRÐIR Alvarlega særður lögreglumaður liggur þungt haldinn á einu af
sjúkrahúsum Sanaa eftir árásina í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

fréttastofuna laust eftir atvikið.
Þetta er blóðugasta sprengjuárás í borginni síðan Abdrabbuh
Mansour Hadi var kosinn forseti
í febrúar síðastliðnum.

Stjórnarherinn í Jemen hóf
sókn gegn íslömskum uppreisnarmönnum fyrir tíu dögum síðan,
þegar meira en 30 hermenn
andstöðunnar féllu.
- sv

ENNEMM / SÍA / NM51624

Þú finnur kraftinn
þegar Ljósnetið
er komið

Ljósnetið – kraftmeiri
tenging fyrir íslensk heimili

Með Ljósnetinu færðu háhraðanettengingu með mikla flutningsgetu.
Upp- og niðurhal er mun fljótlegra og möguleikar til fjarvinnu meiri.
Þú getur streymt tónlist og kvikmyndum, tengt allt að fimm háskerpumyndlykla fyrir Sjónvarp Símans og verið með leikjatölvur og önnur
nettengd tæki fjölskyldunnar í öruggu sambandi á sama tíma.
Síminn tengir 75% heimila við Ljósnetið á næstu tveimur árum.

Háhraðanet

TV / VOD

Netvarinn

5 myndlyklar

Á siminn.is sérðu hvort þú getur tengst strax í dag!

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Bandaríkjadalur

126,75

127,35

Sterlingspund

200,55

201,53

Evra

161,85

162,75

Dönsk króna

21,775

21,903

Norsk króna

21,242

21,368

Sænsk króna

17,749

17,853

Japanskt jen

1,5978

1,6072

SDR

193,63

194,79

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,2474
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Rannsókn í Frakklandi:

Strauss-Kahn
sakaður um
hópnauðgun
FRAKKLAND Frönsk yfirvöld hafa

ákveðið að rannsaka ásakanir
um að Dominique Strauss-Kahn,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hafi
tekið þátt í
hópnauðgun í
Washington í
desember 2010.
Rannsóknin
verður á
höndum yfirvalda í Lille
sem hafa
ákært StraussDOMINIQUE
Kahn, tvo
STRAUSS-KAHN
kaupsýslumenn og lögregluforingja fyrir hórmang.
Í apríl kváðust rannsakendur í
Lille hafa aflað nýrra sönnunargagna eftir yfirheyrslur yfir
tveimur belgískum vændiskonum. Önnur þeirra gaf í skyn
að hún hefði verið neydd til kynlífs gegn vilja sínum. StraussKahn vísar ásökununum á bug. -ibs

LEIÐRÉTTING
Í aðsendri grein í Fréttablaðinu í
gær, Nýja háskólasjúkrahúsið - kjarni
málsins, er rætt um að ný lög um
heilbrigðisþjónustu hafi verið sett
„bóluárið 1997“. Þar á að standa
„bóluárið 2007“.

ÁRÉTTING
Fornleifarannsókn Fornleifafræðistofunnar í Vogi í Höfnum er sú fyrsta
hjá stofunni, en ekki sú fyrsta í ár eins
og lesa mátti úr forsíðufrétt blaðsins á
föstudag. Fyrsti uppgröftur ársins var
viku fyrr í bæjarstæði Litlabæjar á Seltjarnarnesi. Að honum standa nokkrir
nemar í fornleifafræði við Háskóla
Íslands og kennararnir Gavin Murray
Lucas og Guðmundur Ólafsson.

Áhyggjuefni hversu illa hefur gengið að halda rekstri Lyfjastofnunar innan ramma:

Hefur ítrekað farið fram úr áætlunum
STJÓRNSÝSLA Kostnaður við rekstur Lyfja-

stofnunar hefur verið umfram áætlanir þrjú
af síðustu fjórum árum og stefnir allt í að
sama muni gilda um yfirstandandi ár. Þetta
kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar um
rekstur stofnunarinnar.
Í úttektinni segir að áhyggjuefni sé hversu
illa hefur gengið að halda rekstrinum innan
þess ramma sem stofnuninni sé markaður á
fjárlögum hvers árs. Því er þeim tilmælum
beint til Lyfjastofnunar og velferðarráðuneytisins að tryggt verði að reksturinn verði í
samræmi við fjárheimildir.
„Telji ráðuneytið fjárhagsrammann of
þröngan ber því að beita sér fyrir breytingum
á honum,“ segir í úttektinni.

Uppsafnaður halli Lyfjastofnunar síðustu
ár nemur nú um 216 milljónum króna og
mælir Ríkisendurskoðun með því að Lyfjastofnun fái að nýta svokallað bundið eigið fé,
sem nemur nú um 313 milljónum króna, til að
vinna á hallanum.
Ein ástæða hallans er að stofnunin fær
ekki greitt sérstaklega fyrir ýmis lögbundin
stjórnsýsluverkefni og leggur Ríkisendurskoðun til að gert verði ráð fyrir slíkum
kostnaði framvegis.
Í skýrslunni er þess jafnframt getið að
efla þurfi faglega þekkingu og hæfni í eftirlitsstörfum Lyfjastofnunar, en samdráttur í
framlögum hafi einna helst bitnað á þessum
hluta starfseminnar.
- þj

LYFJASALA Rekstur Lyfjastofnunar hefur farið fram úr
fjárheimildum þrjú af síðustu fjórum árum og segir
Ríkisendurskoðun að úrbóta sé þörf.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ASÍ undirbýr málaferli gegn
ríkinu vegna fjársýsluskatts
Ríkið brýtur gegn jafnræðisreglu með innheimtu fjársýsluskatts frá lífeyrissjóðum segir forseti ASÍ. Hann
segir að leysa þurfi vanda vegna lífeyrisskuldbindinga ríkisins eða hækka tekjuskatt um fjögur prósentustig.
A lþýðusamba nd
Íslands (ASÍ) undirbýr nú málaferli á hendur ríkinu vegna fjársýsluskatts sem lagður er á
lífeyrissjóði og banka. Með skattlagningunni er lífeyrisþegum í
almennum lífeyrissjóðum og lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna mismunað, segir Gylfi
Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
Skattlagningin kemur verr
niður á þeim sem eiga réttindi í almennum lífeyrissjóðum
en þeim sem greitt hafa í opinbera sjóði sem ríki og sveitarfélög ábyrgjast,
sagði Gylfi á
fundi um framtíð lífeyrismála
á Grand hóteli í
gær.
Hann segir
almenna
lífeyrissjóði
verða að skerða
GYLFI
g reiðslur ti l
ARNBJÖRNSSON
sinna lífeyrisþega veg n a
skattlagningarinnar, en sama
eigi ekki við um lífeyrissjóði
opinberra starfsmanna. „Þó þeir
sjóðir þurfi að greiða skattinn
mun ríkið á sama tíma leggja
þeim til fjármuni til að sjá til
þess að skatturinn hafi ekki áhrif
á stöðu sjóðsfélaganna,“ segir
Gylfi í samtali við Fréttablaðið.
„Þetta er að mati okkar hjá
ASÍ brot á jafnræðisreglu,“
segir Gylfi. Hann segist hafa
talið að samkomulag hafi náðst
við stjórnvöld um að afturkalla
þessa skattlagningu á lífeyrissjóðina. Í ljósi ummæla efnahags- og viðskiptaráðherra og
LÍFEYRISMÁL

formanns efnahags- og skattanefndar Alþingis á síðustu dögum
hafi hann farið að efast um að
það gangi eftir.
„Kannski er nauðsynlegt að
fá það á hreint að þetta sé brot
á jafnræðisreglu og Alþingi geti
ekki farið svona fram,“ segir
Gylfi.
Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, sagði á fundinum í
gær að tekist hafi verið á um það
í stjórnum margra lífeyrissjóða
hvort skerða þurfi réttindi lífeyrisþega frekar en gert hafi verið.
Gylfi segir það anga af sama
vanda, enda mikið ójafnræði
milli sjóða í almenna lífeyriskerfinu og sjóða opinberra starfsmanna. Nefnd sem á að endurskoða það fyrirkomulag hefur
verið starfandi frá árinu 2009, en
mun væntanlega skila sínu verki
fljótlega.
„Því miður hallar þarna aftur
á mína félagsmenn, lök ávöxtun
getur og mun líklega leiða til þess
að það þurfi að skerða réttindin
vegna þess að við erum ekki
að standast þá ávöxtun sem við
þurfum til að lofa þessum réttindum. Ríkissjóður mun grípa
hitt, og þá þarf að hækka skatta,“
segir Gylfi.
Ófjármögnuð skuld ríkisins
við lífeyrissjóði opinberra starfsmanna hefur að sögn Gylfa
hækkað um 136 milljarða frá
árinu 2007. Hann segir að skuldin
hafi hækkað úr ríflega 350 milljörðum í um 500 milljarða króna.
Vegna þessa vantar 28 til 30
milljarða króna á ári frá ríkinu
á næstu áratugum inn í sjóðina,

KERFISBREYTING ASÍ vill breyta lífeyriskerfinu þannig að ríkið ábyrgist ekki

greiðslur úr sumum lífeyrissjóðum á meðan aðrir þurfi að skerða greiðslur til
sinna lífeyrisþega þegar illa árar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skoða hækkun ellilífeyrisaldursins
Með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar gæti þurft að hækka ellilífeyrisaldurinn úr 67 árum í til dæmis 68 ár, segir Gylfi Arnbjörnsson, forseti
ASÍ. Þetta hefur verið rætt í starfshópi aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna um lífeyrismál, þar sem Gylfi á sæti.
„Hingað til höfum við verið að bregðast við hækkandi meðalævi Íslendinga með því að skerða réttindi,“ segir Gylfi. Hann segir auðvitað jákvætt að
Íslendingar lifi lengur, en þá verði sú spurning ásækin hvort ekki sé eðlilegt
að fólk sé hálfu eða einu ári lengur á vinnumarkaði.
Gylfi segir hugmyndir uppi um að auka sveigjanleika séreignarlífeyrissparnaðarins þannig að verði þessar hugmyndir að veruleika geti þeir sem
eigi slíkan sparnað notað hann til að hætta fyrr að vinna. Það sé þó háð
því að Alþingi „eyðileggi“ ekki séreignarsparnaðinn með því að skattleggja
greiðslur í séreignarsjóði eins og rætt hafi verið um.

þó aðeins sé gert ráð fyrir 10
milljörðum á fjárlögum.
Gylfi segir að þessi halli sé að
verða óviðráðanlegur og verði
ekki gripið til annarra ráðstafana

gæti þurft að hækka tekjuskatt
um fjögur prósentustig til að
fjármagna greiðslur sjóðanna til
sinna félagsmanna.
brjann@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
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HJÁ JÓNI OG ÓSKARI
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SUÐLÆG ÁTT með
með vætu S- og
V-til næstu daga.
Skýjað að mestu á
landinu en þurrt að
kalla NA-til. Áfram
milt í veðri S-til en
hlýnar meira NA-til,
að 18 stigum þar á
morgun.
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8-15 m/s SV-til,
annars hægari.
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Fremur
hægur vindur.
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26°

Basel

19°

Berlín

29°

Billund

22°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

22°

Kaupmannahöfn

22°

Las Palmas

24°

London

22°

Mallorca

24°

New York

23°

Orlando

33°

Ósló

23°

París

21°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

17°

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

ORF Líftækni framleiðir þrjú til fjögur tonn af erfðabreyttum byggfræjum á ári:

Mega geyma erfðabreytt fræ í Grindavík
Horfðir þú á úrslitaleik
Meistaradeildar Evrópu?
JÁ
NEI

38,4%
61,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú hlynnt(ur) því að nýr
Landspítali verði byggður við
Hringbraut, eins og áformað er?
Segðu skoðun þína á visir.is

IÐNAÐUR ORF Líftækni hefur fengið leyfi
frá Umhverfisstofnun fyrir geymslu og
frævinnslu á erfðabreyttu byggi í húsnæði
við Vörðusund 1 í Grindavík. Heimilt er
að vinna með bygguppskeru frá ræktunarstöðum ORF Líftækni hf.
Frævinnslan mun nema þremur til
fjórum tonnum fræja á ári. Gert er ráð
fyrir að við vinnslu myndist úrgangur sem
nemi um 500 kílóum á ári.
Meirihluti ráðgjafarnefndar um erfðabreyttar lífverur lagði til að leyfið yrði
veitt. Meirihlutinn taldi umhverfisáhættu
ekki aukast umtalsvert við flutning frævinnslunnar.
Vinnueftirlitið gerði ekki athugasemdir

við upplýsingar í umsókn fyrirtækisins
varðandi heilbrigðissjónarmið um að ekki
séu þekktar ofnæmis- og eiturverkanir,
fyrir utan ofnæmisviðbrögð hjá sumum einstaklingum.
Leyfisdrög voru send til kynningar hjá
Grindavíkurbæ og Umhverfisnefnd Suðurnesja. Leyfið er gefið út á grundvelli laga
um erfðabreyttar lífverur og reglugerðar
um afmarkaða notkun erfðabreyttra lífvera, annarra en örvera, og er veitt til 10
ára.
- shá
GRÆNA SMIÐJAN Í GRINDAVÍK ORF Líftækni á hátækni-

gróðurhús þar sem erfðabreytt bygg er ræktað.
MYND/ORF

Yfirtaka ÍLS á lánum
lífeyrissjóða skoðuð
Starfshópur skoðar nú ýmsar útfærslur á því að Íbúðalánasjóður taki yfir lánsveðslán lífeyrissjóðanna. Ráðherra útilokar enga leið sem geti leyst hútinn. Lífeyrissjóðirnir vilja ekki fella niður lánin þar sem lög heimila þeim það ekki.
EFNAHAGSMÁL Starfshópur skoðar

nú allar mögulegar leiðir til að
Íbúðalánasjóður (ÍLS) taki yfir
lánsveðslán lífeyrissjóðanna, en
það eru lán sem byggja meðal
annars á veðum ábyrgðarmanna.
Líkt og komið hefur fram hafa
lífeyrissjóðirnir hafnað því að
fella þau lán niður að 110%, líkt
og gert hefur verið við önnur lán,
þar sem þeim sé ekki heimilt að
afskrifa innheimtanlegar kröfur.
Lífeyrissjóðirnir lögðu til að
Íbúðalánasjóður tæki lánin yfir
gegn ríkisskuldabréfum. Sigurður
Erlingsson, framkvæmdastjóri
ÍLS, segir vinnu starfshópsins þó
ekki einblína á þá leið.
„Vinnan er ekki einskorðuð við
það. Það er meira verið að finna
hvar gætu verið einhverjir sáttafletir í málinu,“ segir Sigurður.
„Það eru til ýmsar útfærslur
á þessu og það er hægt að gera
þetta með svo margvíslegum
hætti.“
Sigurður segir heildarumfang
lána ljóst, en um 2.400 lán er
að ræða. „Það er heildarbrúttóstaðan, en svo er bara einhver
lítill hluti lánanna sem er yfir
110%. Spurningin er hvort farin
verði sú leið að við tökum yfir allt
lánasafnið, eða hvort lánin verði
hreinlega færð niður og bara
tekið á því sem út af stendur.“
Sigurður segir mögulegan
kostnað óljósan og miklu máli
skipta hvaða leið verði farin,
verði þetta að veruleika. „Þetta
mun alltaf þýða aukin útgjöld
fyrir ríkissjóð.“
Steingrímur J. Sigfússon,
ráðherra efnahagsmála, segir
að verði fundin einhver leið á
þessum nótum sé ljóst að Íbúða-

REYKJAVÍK Starfshópur á að skila niðurstöðu fyrir helgi um hvort mögulegt sé að
Íbúðalánasjóður komi að lánsveðslánum lífeyrissjóðanna svo hægt sé að fella þau
niður að 110%, líkt og gert hefur verið við önnur lán.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Þetta mun alltaf þýða
aukin útgjöld fyrir
ríkissjóð.
SIGURÐUR ERLINGSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI ÍBÚÐALÁNASJÓÐS

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

SIGURÐUR
ERLINGSSON

lánasjóður verði dráttarklár í
málinu. Þess vegna sé starfið nú
að mestu á hans herðum.
„Það er meiningin að láta á það
reyna hvort þessar hugmyndir
sem lífeyrissjóðirnir töldu sig
geta skoðað með okkur reynist
færar og framkvæmanlegar.“
Hópurinn mun hafa hraðar
hendur og skila niðurstöðum
sínum fyrir helgi. Hann skipa

fulltrúar efnahags- og viðskiptaráðu ney tisi ns og fjá rmá laráðuneytisins, auk ÍLS og lífeyrissjóðanna. Þá hafa Samtök
fjármálafyrirtækja komið að
vinnunni.
Steingrímur segir mikilvægt
að hafa hraðar hendur, en oft
geti verið um snúin mál að ræða.
Ekkert sé hins vegar útilokað
fyrir fram.
„Engin leið sem mögulega er
fær til að leysa þann hnút sem
eftir stendur verður útilokuð.“
kolbeinn@frettabladid.is

Vinnuhópur ráðherra leggur til kerfi húsnæðisbóta í stað vaxta- og húsaleigubóta:

Von á nýju húsnæðisbótafrumvarpi
HÚSNÆÐISMÁL Guðbjartur Hannes-

son velferðarráðherra mun leggja
fram frumvarp um húsnæðisbætur
á Alþingi í haust. Það mun byggja á
tillögum vinnuhóps sem kynnti tillögur sínar í gær.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá er gert ráð fyrir að leggja af
vaxtabætur og húsaleigubætur og
taka í staðinn upp húsnæðisbætur
sem væru óháðar búsetuformi.
Vinna starfshópsins, sem Lúðvík
Geirsson, þingmaður Samfylkingarinnar, stýrði, byggir á niðurstöðum
annars starfshóps sem skilaði af sér
í fyrrahaust, en í honum áttu sæti
fulltrúar allra stjórnmálaflokka.
Guðbjartur segir að ætlunin sé
að jafna stöðu leigjenda og eigenda.
Niðurstaða hópsins verði nú kynnt
og viðbragða leitað. Ýmislegt þurfi
að skoða áður en frumvarp um
málið kemur fram.

TILLÖGUR KYNNTAR Lúðvík Geirsson,

formaður starfshópsins, og Guðbjartur
Hannesson velferðarráðherra kynntu
tillögur hópsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta verður ekki gert nema í
áföngum, því að bæði er það þannig
að þarna er um að ræða tilfærslu
vaxtabóta yfir í húsnæðisbætur
til lengri tíma og það er útilokað
annað en að taka tillit til stöðunnar
hjá skuldurum í dag í vaxtabótatil-

lögum næsta árs og jafnvel næstu
tveggja, þriggja ára. Þannig að við
erum að tala þarna um aðlögum á
næstu þremur til fjórum árum.“
Guðbjartur segir mikilvægt að
þverpólitísk samstaða náist um
málið og er bjartsýnn á að það
náist. „Þetta er ekki kosningaplagg
heldur þverfagleg vinna. Fulltrúar
allra stjórnmálaflokka áttu sæti í
hópnum í fyrra sem náði sameiginlegri niðurstöðu.“
Ráðherra segir mikilvægt að
styrkja leigumarkaðinn, eigi hugmyndirnar að verða að veruleika.
Nægt framboð þurfi að vera á húsnæði til langtímaleigu. Hann vonast
til að frumvarp ríkisstjórnarinnar
um heimild til handa Íbúðalánasjóði
til að stofna leigufélag verði samþykkt fyrir sumarfrí, en sjóðurinn
sé með hátt í 800 íbúðir í útleigu.
- kóp

www.sonycenter.is
5 ÁRA ÁBYRGÐ Á SONY SJÓNVÖRPUM

Sony
Sannir sigurvegarar!
Tilboð

199.990.Álstandur með innbyggðu
hljóðkerﬁ fylgir

40” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL40NX723

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 200 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing
Tilboð 199.990.- V
Verð áður 299.990.-

FRAMÚRSKARANDI 3D AFSPILUN
Tilboð

Tilboð

199.990.-

289.990.-

Sparaðu 90.000.-

Sparaðu 90.000.-

Glæsileg hönnun

Frábær myndgæði

Gott verð

Gæði og skerpa

40” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL40EX721

40” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL40HX723

46” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL46EX721

46” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL46HX723

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 200 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 400 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 200 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 400 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

Tilboð 179.990.- V
Verð áður 199.990.-

Tilboð 199.990.- V
Verð áður 289.990.-

Tilboð 215.990.- V
Verð áður 269.990.-

Tilboð 289.990.- V
Verð áður 379.990.-

Álstandur
með innbyggðu
hljóðkerﬁ fylgir

Álstandur
með innbyggðu
hljóðkerﬁ fylgir

Álstandur
með innbyggðu
hljóðkerﬁ fylgir

Tilboð

329.990.Sparaðu 140.000.-

Eitt með öllu

Mynd í sérﬂokki

Sigurvegarinn!

55” RISI!

46” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL46NX723

46” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL46HX823

46” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL46HX923

55” 3D LED INTERNET SJÓNVARP
KDL55EX720

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 400 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 400 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 400 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Intelligent peak LED baklýsing

t Full HD 1920 x1080 punktar
t 200 Hz X-Reality myndvinnslukerﬁ
t Dynamic EDGE LED baklýsing

Tilboð 279.990.- V
Verð áður 399.990.-

Tilboð 349.990.- V
Verð áður 449.990.-

Tilboð 539.990.- V
Verð áður 599.990.-

Tilboð 329.990.- V
Verð áður 469.990.-

Sony Center
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri
569 7620
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VEISTU SVARIÐ?

Reiknivél Já Íslands ber saman kostnað við verðtryggð húsnæðislán hér á landi og í evruríkjum:

Reiknar út milljóna mun á húsnæðisláni
STJÓRNMÁL Hægt er að bera saman

1. Hvar slasaðist maður við
eggjatöku á sunnudag?
2. Hvað heitir veitingastaðurinn
sem brann á Seyðisfirði um
helgina?
3. Hvað heitir forstjóri Útlendingastofnunar?
SVÖRIN

kostnað við húsnæðislán á Íslandi
og í evruríki með reiknivél sem
samtökin Já Ísland hafa látið útbúa
á heimasíðu sinni.
Hægt er að slá inn í reiknivélina upphæðir húsnæðislána frá
árunum 2000 til 2011 í íslenskum,
verðtryggðum krónum og sjá eftirstöðvarnar í dag annars vegar, og
hverjar þær væru ef lánið hefði
verið tekið á meðaltals vöxtum
í evruríki hins vegar. Benedikt
Jóhannesson, tryggingastærðfræðingur og stjórnarmaður Já Íslands,
segir mikilvægt að hafa í huga

að reiknivélin sýnir bæði vaxtamuninn milli Íslands og meðaltals
evruríkja og verðbólgumun.
„Hvort tveggja er böl sem við
höfum átt við að etja sem evruríkin hafa ekki þurft að þola,“ segir
hann. „Við ættum að bera okkur
saman við löndin í kring um okkur
í þessu samhengi. Til dæmis voru
vextir á óverðtryggðu, dönsku láni
í gærmorgun 0.87 prósent, sem er
eitthvað sem íslenskar fjölskyldur
gætu margar hverjar sætt sig við.“
Hægt er að nálgast reiknivél Já
Íslands á slóðinni www.lan.jaisland.is.
- sv

Milljóna munur
Samkvæmt útreikningum reiknivélar Já Íslands borgar hvert íslenskt heimili
milljónir á ári hverju vegna krónunnar.
Dæmi:
Lán tekið í janúar 2006 upp á 18,5 milljónir á Íslandi:
Eftirstöðvar =

27.501.412 kr

Lán tekið í janúar 2006 upp á 18,5 milljónir í evruríki:
Eftirstöðvar = 15.532.292 kr
Mismunur = 11.969.120 kr

1. Í Aðalvík á Hornströndum. 2. Frú Lára.
3. Kristín Völundardóttir.

ALLIR G NGUSKîR ç
20% AFSL®TTI
YFIR 35 GERÜIR

Á NORÐURSLÓÐ Jean-Claude Gascard og Jean-Charles Pomerol eru hér á landi til að efla samvinnu í rannsóknum á norðurheim-

skautssvæðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eigum sameiginlega
norðurslóðahagsmuni
Tveir franskir vísindamenn eru staddir hér á landi til að efla samvinnu í vísindarannsóknum á norðurheimskautssvæðinu. Segja Ísland og Frakkland geta
boðið hvort öðru upp á margt á hinu mikilvæga sviði loftslagsrannsókna.
Töluverðir hagsmunir geta legið í auknu samstarfi
Íslands og Frakklands í vísindarannsóknum á norðurslóð. Þetta
segja frönsku vísinda mennirnir
Jean-Charles Pomerol og JeanClaude Gascard, sem eru staddir
hér á landi.
Tilgangur ferðarinnar er að
efla tengsl milli vísindamanna í
löndunum tveimur í gegnum samevrópsk rannsóknaverkefni.
„Þessi verkefni eru afar mikilvæg,“ segir Pomerol. „Þau einblína á norðurskautið og í því tilliti
þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi
Íslands. Sjáðu bara hvar það er á
heimskortinu,“ bætir hann við og
hlær.
Á fundi Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra með
frönskum starfsbróður sínum í
vor var ákveðið að efla samstarf
RANNSÓKNIR

ríkjanna í rannsóknum á norðurslóð, en þó Frakkland eigi að sjálfsögðu ekki land að heimskautinu
hafa loftslagsbreytingar í þessum
heimshluta áhrif mjög víða.
Gascard, sem stýrði meðal
annars Damocles-rannsóknarverkefninu á norðurheimskautinu
á árunum 2005 til 2009, stýrir
einnig Access-verkefninu sem hófst
í fyrra. Bæði þessi verkefni rannsaka áhrif loftslagsbreytinga og eru
styrkt af framkvæmdastjórn ESB.
„Við erum að rannsaka tengingar
milli loftslagsbreytinga og þróunar
á félagshagfræðilegum þáttum
eins og fiskveiðum, hafflutningum og olíu- og gasvinnslu,“ segir
Gascard og bætir því við að gagnkvæmir hagsmunir liggi í frekara
rannsóknasamstarfi milli Íslands
og Frakklands.
„Ísland er auðvitað land á norður-

slóð og hér er mikil þekking á
aðstæðum í þessum heimshluta.
Ekki aðeins varðandi loftslagsmál,
heldur líka áhrif sjávar á loftslagið
og á efnahagsleg mál, sérstaklega
fiskveiðar. Þannig er Ísland einstakt land og heimurinn getur notið
góðs af sérþekkingu Íslendinga og
íslenskra vísindamanna og þeirra
gagna sem hér eru til.“
Á móti, segir Gascard, getur
Frakkland boðið upp á margt fyrir
íslenska vísindamenn, til dæmis
aðstöðu og tæknilausnir eins og
gervihnattaeftirlit hjá geimvísindastofnun Frakklands og veðurstofu
sem hefur mikla reynslu af loftslagsrannsóknum.
Gascard og Pomerol fara til
Akureyrar í dag þar sem þeir
munu funda með forsvarsmönnum
Háskólans á Akureyri.
thorgils@frettabladid.is

Rauði krossinn á Íslandi safnar brjóstahöldum í tengslum við Kvennahlaupið:

Nærföt hefur skort í fatasöfnun

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins
Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

HJÁLPARSTARF Sérstök áhersla er
lögð á söfnun á brjóstahöldum
og öðrum undirfötum í fatasöfnun Rauða krossins, Sjóvár
og Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands. Söfnunin er haldin í
tengslum við Sjóvá Kvennahlaup
ÍSÍ sem fram fer þann 16. júní
næstkomandi.
„Árlega velja skipu leggjendur
Kvennahlaupsins eitt málefni
tengt konum til að vekja sérstaka athygli á. Í ár var ákveðið
að hvetja þátttakendur hlaupsins
til að gefa nærföt í fatasafnanir
hjálparsamtaka,“ segir í tilkynningu. Samkvæmt upplýsingum
frá Rauða krossinum þá skilar
nærfatnaður sér síður en annar
fatnaður í hefðbundnum fatasöfnunum.
- óká

FYRSTA FATAGJÖFIN Stella Sigurðardóttir, leikmaður Fram í handknattleik og nýkjörinn

leikmaður ársins í N1-deild kvenna, mætti í gær með móður sinni, Soffíu Bragadóttur, til
að gefa fyrstu brjóstahöldin. Anna Stefánsdóttir, formaður Rauða krossins, fylgist með.
MYNDI/RAUÐI KROSS ÍSLANDS
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Facebook hrundi á mörkuðum í gær og telja fjárfestar skráningarverð of hátt:

Gengið lækkað um tæp 11 prósent
VIÐSKIPTI Gengi Facebook hrundi

í gær og nam lækkunin tæplega
ellefu prósentum, samkvæmt
markaðsvakt Wall Street Journal.
Gengið endaði í 34 dollurum.
Facebook hækkaði um tæplega
eitt prósent á föstudaginn, sama
dag og það var skráð á markað.
Í gær hrundi gengið hins vegar
og telja fjárfestar að þetta sýni
að skráningarverðið, á bilinu 38
til 45 dalir á hlut, hafi verið alltof
hátt. Miðað við það var gert ráð
fyrir að markaðsvirði Facebook
næmi ríflega 104 milljörðum
dala, eða sem næmi ríflega 13

Á MARKAÐ Facebook var skráð á markað á föstudaginn var.

þúsund milljörðum íslenskra
króna.
Ýmsir höfðu efasemdir um
þetta verð, en það nemur um

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

hundraðföldum árlegum hagnaði
fyrirtækisins í fyrra, sem var um
einn milljarður dala eða um 126
milljarðar króna.

Svíar segja að nýtt
NATO hafi orðið til
NATO einblínir ekki lengur á eigin varnir, segir forsætisráðherra Svíþjóðar sem
situr leiðtogafund samtakanna í Chicago. Tekin var ákvörðun um nýtt eldflaugavarnakerfi Bandaríkjanna í Evrópu. Rússar hafa mótmælt kerfinu.
LEIÐTOGAFUNDUR Nýtt NATO er

Sólvallagata 56 - 101 Reykjavík
Opið hús á morgun miðvikudag frá kl. 17-18

SEVRÓPUMÁL

OP

IÐ

HÚ

Lorer am accum eniam ing et, si et
vel dolobor se feuisi bla feuguer iliquatis ad eu feu feu faccums andrem
iuscillum iliscil exeraessim

3ja herbergja – 1. hæð - 69 fm.
Hús og íbúð mikið endurnýjað: Eldhús
– Baðherbergi – Rafmagn – Dren – Þak
Verð: 23.2 millj
Lóa Sveinsdóttir,

Rúnar Gíslason

Sölufulltrúi.
Sími: 698 8733
loa@fasteignasalan.is
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Á LEIÐTOGAFUNDINUM Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sækir fund NATO
sem haldinn er í Chicago í Bandaríkjunum. Þúsundir efndu til mótmæla nálægt
fundarstaðnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

rússneska forsetans, Vladimirs
Pútín, að hann væri upptekinn
við stjórnarmyndun. Ákveðið var
á NATO-fundinum að hefja vinnu
vegna eldflaugavarnakerfis Bandaríkjanna fyrir Evrópu þrátt fyrir
mótmæli Rússa. Kerfið verður þar
með alþjóðlegt en samningaviðræður um það hafa staðið í mörg ár.
Rætt hefur verið um hvar eldflaugarnar eigi að vera og hafa
Pólland og Tékkland verið nefnd í
því sambandi. Á fréttavef Dagens
Nyheter er haft eftir Jan Hellenberg, prófessor við Varnarmálaháskólann í Svíþjóð, að menn óttist
nýtt kalt stríð. Rússar séu meðal
annars að flytja hersveitir nær

NÁM Á HÁSKÓLASTIGI • UNIVERSITY LEVEL
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orðið til. Þetta er mat forsætisráðherra Svíþjóðar, Fredriks Reinfeldt, sem setið hefur fund NATO
og samstarfsríkja bandalagsins í
Chicago í Bandaríkjunum.
Í grein í Svenska Dagbladet, sem
Carl Bildt utanríkisráðherra Svíþjóðar og Karin Enström varnarmálaráðherra skrifa ásamt Reinfeldt, segjast þau sjá hvernig
NATO einblíni ekki lengur á eigin
varnir, heldur taki æ oftar þátt í
alþjóðlegum friðaraðgerðum.
Vegna þessarar nýju stefnu
verði samstarfsríkin mikilvægari.
Fjallað var sérstaklega um samstarfsríkin á leiðtogafundinum.
Svíar, sem voru beðnir um að
flytja fyrstu framsöguna á leiðtogafundinum, lögðu á það áherslu
að halda yrði áfram alþjóðlegum
stuðningi við Afganistan eftir
brotthvarf alþjóðlegra hersveita
þaðan en heimkvaðning þeirra og
fjármögnun öryggissveita Afgana
sjálfra var aðalfundarefnið.
Ákveðið hafði verið að nær allir
erlendu hermennirnir, sem eru 130
þúsund, yrðu farnir frá Afganistan
í síðasta lagi fyrir árslok 2014.
Slæmur efnahagur heima fyrir og
þreyta almennings á stríðsrekstri
veldur því hins vegar að mörg lönd
vilja flýta heimkvaðningunni.
F ra mkvæmdastjóri NATO,
Anders Fogh Rasmussen, lýsti
yfir áhyggjum vegna ástandsins
í Sýrlandi. Hann sagði NATO fordæma aðgerðir sýrlensku öryggissveitanna og árásir þeirra á
almenna borgara. Hins vegar væri
hernaðaríhlutun NATO í Sýrlandi
ekki á dagskrá. NATO hefur sætt
gagnrýni vegna meints afskiptaleysis.
Um 50 forsetum, forsætisráðherrum og utanríkisráðherrum
var boðið til fundarins í Chicago
en fulltrúar Rússlands mættu
ekki. Greint var frá því á heimasíðu

Námið
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ensku.

An exciting new option for those who
hold a university entrance certificate
er ifica or
a vocational certificate in the
he hospitality
industry. Students graduate
e with a
certificate in Hotel and Restaurant
tauran
Operations and may continue
ue their studies
towards a BA degree at Césarr Ri
Ritz Colleg
Colleges
in Switzerland.

INNRITUN
ITUN STENDUR YFIR! ENROL NOW!

landamærunum við Eystrasaltslönd.
Bandaríkin munu einnig koma
fyrir eldflaugum við austurhluta
Miðjarðarhafs til þess að geta
varið Ísrael.
Á leiðtogafundinum, sem var
einn sá stærsti í sögu NATO,
var jafnframt ákveðið að kaupa
fimm fjarstýrðar flugvélar fyrir
lofthelgi Evrópu. Bandaríkin
nota slíkar flugvélar einkum í
Afganistan og Pakistan.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sækir fund NATO
auk Össurar Skarphéðinssonar
utanríkisráðherra og fleiri fulltrúa Íslands.
ibs@frettabladid.is
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Ferðafólk virti ekki lokunina:

Vísbendingar um að ESB muni taka tillit til íslenskra aðstæðna í landbúnaði:

Rukkað var um
20 þúsund kall

Vísbendingar um sérlausnir

FERÐAÞJÓNUSTA Björgunarsveitir

það í opnunarviðmiðum Evrópusambandsins (ESB) fyrir þann
h luta aði ldar viðræðna sem
snýr að landbúnaðarmálum
að sérstakt tillit verði tekið til
aðstæðna hér á landi í aðildarsamningi við Ísland.
Þetta kemur fram í viðtali við
Stefán Hauk Jóhannesson, aðalsamningamann Íslands í aðildarviðræðum við ESB, sem birtist
í blaðinu Sveitinni. Sveitin er
gefið út af þverpólitískum hópi
Evrópusinna og dreift á öll lögbýli á Íslandi.

„ESB hefur
sýnt í fyrri viðræðum að sambandið er tilbúið að útvíkka
sínar reglur og
semja um sérlausnir,“ segir
Stefán Haukur
í viðta li við
STEFÁN HAUKUR
blaðið.
JÓHANNESSON
„Vi ð e r u m
með vísbendingar um að það sé
tilbúið til þess varðandi Ísland
eins og í fyrri aðildarviðræðum,“
segir hann þar jafnframt.

Íslenska samninganefndin mun
leggja áherslu á að sérlausnir
fyrir íslenskan landbúnað verði
sambærilegar við sérlausnir sem
Finnar náðu í gegn í aðildarviðræðum við ESB, segir Stefán
Haukur.
Slíka lausn segir hann þó að
þyrfti að klæðskerasauma fyrir
íslenskar aðstæður.
Í sama ntekt Sveitarinnar
kemur fram að ef finnska kerfið
yrði innleitt í íslenskum landbúnaði yrði stuðningur við landbúnaðinn heldur meiri en hann er
í dag.
- bj

HANDRITSROLLA KEROUACS Í París er

nú til sýnis 36 metra löng pappírsrolla,
upprunalegt handrit bandaríska rithöfundarins Jack Kerouacs að bókinni Á
vegum úti.
NORDICPHOTOS/AFP

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 59351 04/12

hafa tekið upp gjaldtöku vegna
aðstoðar við ökumenn sem ekið
hafa inn á lokaða vegi í trássi við
merkingar.
Frá því var greint í Bylgjufréttum í gær að erlendir ferðamenn
hefðu mátt greiða björgunarsveit
frá Kirkjubæjarklaustri 20.000
krónur fyrir aðstoð á Lakagígaleið í síðustu viku. Þeir höfðu virt
að vettugi merkingu um lokun og
festu svo bílinn. Lögregla sektaði
svo ökumanninn um 5.000 krónur
fyrir að aka inn á lokaðan veg. - óká

EVRÓPUMÁL Vísbendingar eru um

(0&%2½)2
MÓTORHJÓLABÓFAR Danskir lög-

reglumenn hafa afskipti af svissneskum
og sænskum meðlimum Hells Angels í
Kaupmannahöfn.
NORDICPHOTOS/AFP

Leitað hjá Hells Angels-liða:

(%),,(%)-52&92)2¨£
3%-,!.'!24),
!½3+%--4!3¡23!-!.

Fundu vopn,
þýfi og eiturlyf
LÖGREGLUMÁL Lagt var hald á
fíkniefni, þýfi og haglabyssu í
húsleit lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í Árbæ síðastliðið
föstudagskvöld. Að sögn lögreglu
tengist húsráðandi þar glæpasamtökunum Hells Angels.
Að því er fram kemur í tilkynningu lögreglu naut hún aðstoðar
fíkniefnaleitarhunds frá tollinum
við húsleitina í Árbænum.
Sama kvöld leitaði lögregla
svo í íbúð fjölbýlishúss í miðborg Reykjavíkur, en þar fannst
kókaín, amfetamín og sterar. - óká

Danska kvikmyndastofnunin:

Enginn styrkur
vegna húðlitar
leikaranna
DANMÖRK Umsókn um styrk til
framleiðslu barnamyndar var
hafnað í Danmörku þar sem leikendur væru þeldökkir.
Samkvæmt frétt dönsku fréttaveitunnar Ritzau voru rök dönsku
kvikmyndastofnunarinnar þau að
kvikmyndin myndi ekki njóta velgengni á landsbyggðinni vegna
húðlitar leikaranna. Ekkert þótti
athugavert við umfjöllunarefnið.
Kvikmyndastofnunin vitnaði
í aðra mynd sem ekki reyndist
söluvænleg þar sem leikararnir
voru ekki danskir.
Framleiðandinn segist hafa trú
á söguefninu. Sagan sé það góð
að húðlitur leikaranna skipti ekki
máli.
- ibs

Afleiðingar Tsjernobílslyssins:

Enn geislavirkni
í Jötunheimum
NOREGUR Ekki er hægt að fram-

leiða mat í Jötunheimum í Noregi
vegna mikillar geislavirkni.
Eftir kjarnorkuslysið í
Tsjernóbíl í Úkraínu í apríl 1986
mældist geislavirknin í Noregi
einna mest í Jötunheimum, að því
er Aftenposten greinir frá. Norðmenn hafa lengi forðast að snæða
dýr frá svæðinu.
Niðurstöður mælinganna gefa
til kynna að Norðmenn þurfi
lengi enn að forðast að borða
dýr frá svæðinu. Vegna niðurstaðnanna þar á svo að mæla
geislavirkni á fleiri stöðum í
Noregi.
- ibs
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríkisstjórnin slær kosningavíxil:

Atkvæðaveiðigjald

R

íkisstjórnin kynnti í síðustu viku með talsverðum lúðrablæstri svokallaða fjárfestingaáætlun fyrir Ísland
2013-2015. Þar er heitið útgjöldum til margvíslegra
opinberra framkvæmda og verkefna á næstu þremur
árum. Annars vegar á að nota tekjur af hækkun veiðigjalds á sjávarútveginn til að fjármagna vegi og jarðgöng, rannsókna- og tækniþróunarsjóði og sóknaráætlanir landshluta. Hins
vegar á að nota tekjur af arði og sölu hluta ríkisins í bönkunum til
að fjármagna alls konar góð mál,
SKOÐUN
allt frá því að kaupa nýjan Herjólf
til þess að efla húsafriðunarsjóð.
Ólafur Þ.
Hugsunin að baki þessu útspili
Stephensen
stjórnarinnar er alls ekki vitlaus
olafur@frettabladid.is
og gæti verið komin úr kolli
Kaspers Juul í Kristjánsborgarhöll. Hún er að beina athygli fólks
frá þeim vandræðum sem ríkisstjórnin er í með frumvörpin um stjórn fiskveiða og benda í staðinn
á hvað hægt sé að gera margt sniðugt fyrir peningana sem skili sér
með veiðigjaldinu.
Það er þá hægt að saka þá sem leggjast gegn hækkun gjaldsins
um að ætla að hafa af til dæmis Austfirðingum og Vestfirðingum
jarðgöngin sem þeir eru búnir að biðja um. Þeim sem telja að verið
sé að skemma rekstrargrundvöll sjávarútvegsins á landsbyggðinni
má líka benda á að þótt störf kunni að tapast í einkareknum
sjávarútvegsfyrirtækjum ætli ríkið í staðinn að búa til störf við
vegaframkvæmdir, í rannsóknum og víðar. Ekki spillir fyrir að um
leið má beina athyglinni frá hæpnum bókhaldsbrellum sem ríkisstjórnin ætlar að beita til að kippa Vaðlaheiðargöngum fram fyrir
aðrar brýnni vegaframkvæmdir, að öllum líkindum á kostnað skattgreiðenda þótt látið sé í annað skína.
Það er hins vegar ótalmargt afar athugavert við þessi áform.
Hvorki tekjurnar af veiðigjaldi né af sölu hluta í bönkunum eru
fastar í hendi og afar hæpið af ríkisstjórninni að vera byrjuð að
gefa kosningaloforð út á þessa peninga.
Það er gott að ríkið minnki við sig í bönkunum, en salan þarfnast
vandaðs undirbúnings og þarf að fara fram á réttum tíma. Það
stuðlar ekki að því að rétt verð fáist fyrir hlutina ef búið er að búa
til pressu á að peningarnir verði notaðir til afmarkaðra verkefna
á tilteknum tíma.
Í áætluninni eru líka innri mótsagnir. Forsvarsmenn bankanna
eru sammála um að nái frumvörpin um stjórn fiskveiða fram að
ganga, komi það niður á greiðslugetu viðskiptavina þeirra í sjávarútveginum og rýri eigið fé bankanna. Og þá lækkar að sjálfsögðu
verðið, sem ríkið getur fengið fyrir hlutina.
Seðlabankinn hefur nýlega varað við vaxandi lausatökum í ríkisrekstrinum og að búið sé að seinka áformum um hallalaus fjárlög.
Bankinn hefur bent ríkisstjórninni á að nýta þurfi skjól gjaldeyrishaftanna til að lækka skuldir ríkissjóðs og draga úr lánsfjárþörf.
Fjármálaráðherrann sagði sjálf í grein hér í blaðinu fyrir skömmu
að forgangsverkefnið væri að byrja að borga niður skuldir og draga
úr vaxtakostnaði ríkissjóðs. Nú er sett í forgang að eyða peningum,
sem eru ekki einu sinni komnir í ríkissjóð.
Fjárfestingaáætlunin er fallega innpökkuð í fyrirheit um útgjöld
til þjóðþrifamála, en er í rauninni hefðbundinn kosningavíxill,
hugsaður til atkvæðaveiða. Kjósendur eiga að vera búnir að læra
fyrir löngu að sjá í gegnum slíkan spuna.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

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

Eilífðarspursmálið

Forsetaúrskurður

Ólafur Ragnar Grímsson forseti
Íslands var á Beinni línu hjá DV í gær
og svaraði þar fjölmörgum spurningum. Þar bar ýmislegt áhugavert
á góma, til dæmis það að Ólafur
sér Russel Crowe leika sig í
mögulegri kvikmynd. Þá
leysti Ólafur Ragnar úr
eilífðarspursmálinu um
það hvenær maður hættir
að vera ungur. Spurður um
meðframbjóðendur sína
sagði hann: „Þó einn
frambjóðandi sé
ungur að árum
þá á það ekki við
um fleiri.“

Það var og. Yngsti frambjóðandinn,
Þóra Arnórsdóttir, er fædd 1975, þá
kemur Andrea Ólafsdóttir, sem fædd
er 1972 og Hannes Bjarnason er
fæddur 1971. Nú þarf aðeins að fá
nánari úrskurð forsetans
um hvenær á þessum
þremur árum, sem
skilja Andreu og
Þóru, fólk hættir að
vera ungt.

(fullt verð: 28.900 kr.)

5}H[UPÇ:xTP
^^^ZTPUVYPZ

kolbeinn@frettabladid.is

Flokkur eða hagsmunasamtök?

9`RZ\NH
;PSIVóZ]LYó!
 NUVWJU

Enn er óljóst
hvernig
þingstörfum

HALLDÓR

Stjórnmál

VS 06G2001
Kröftug 2000 W ryksuga
með 4 lítra slitsterkum poka.
Vinnuradíus 10 metrar.

Upptekin

verður háttað og þingmenn halda
áfram sínu uppbyggilega starfi í
ræðustól Alþingis. Kallað er eftir
forgangsröðun og samkomulagi um
þinglok og ríkisstjórnin á í viðræðum
við Hreyfinguna um mögulegan
stuðning. Á meðan á þessu stendur
hefur Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hins vegar öðrum
hnöppum að hneppa, nefnilega að
vera á fundi hernaðarbandalagsins
NATO. Jóhanna sætti mikilli
gagnrýni fyrir að mæta
ekki á leiðtogafund
NATO í fyrra, kannski
hún hafi haft áhrif á
ákvörðunina núna?

Guðmundur
Örn Jónsson
verkfræðingur

M

eðan hagsmunasamtök berjast fyrir
afmarkaðan hóp manna sem á eitthvað sameiginlegt, berjast stjórnmálaflokkar fyrir ákveðinni hugmyndafræði
sem meðlimir flokksins aðhyllast og telja
allri þjóðinni fyrir bestu. Þannig berst
Sjálfstæðisflokkurinn í orði fyrir „einstaklingsfrelsi og atvinnufrelsi með hagsmuni
allra stétta fyrir augum“, en í atvinnufrelsi felst rétturinn til að hefja starfsemi í
hvaða atvinnugrein sem er.
Andstaða flokksins gegn samkeppni
er því áhugaverð. Flokkurinn berst gegn
nýliðun í útgerð og vill ekki að nýliðar fái
að bjóða í kvóta okkar landsmanna. Flokkurinn berst einnig gegn nýliðum í mjólkurframleiðslu og vill sekta nýliðana sem
keppa við ríkisstyrkta framleiðslu. Merkilegust er þó barátta flokksins gegn nýjasta
nýliðanum á byggingarmarkaðnum, Bauhaus. Eftir að bæjarstjóri flokksins í
Garðabæ neitaði Bauhaus um lóð fékk hún
forstjórastöðuna hjá Byko. Þegar Bauhaus
sótti svo um lóð í Reykjavík vildu Sjálfstæðismenn láta bjóða upp þá lóð í stað
þess að úthluta henni til fyrirtækisins. Er
það líklegast í fyrsta og eina sinn sem þeir
hafa viljað bjóða upp lóð.
Ríkir og tekjuháir eru flokknum einnig
ofarlega í huga. Á seinasta valdatíma

flokksins náði Ísland að setja heimsmet í
aukningu ójöfnuðar með hækkun skatta
á alla aðra en hátekjumenn. Núna vill
flokkurinn flata niðurfellingu skulda sem
mun, samkvæmt opinberum gögnum, færa
tugi milljarða frá þeim fátækari til hinna
ríkari.
Aðeins einn þingmaður flokksins, hugsjónamaðurinn Pétur Blöndal, virðist
berjast fyrir yfirlýstri stefnu flokksins.
Hann sker sig úr þingflokknum á fleiri
vegu og taldi sér t.d. ekki heimilt stöðu
sinnar vegna að selja hlutabréf sín í
bönkunum fyrir fall þeirra. Nokkuð sem
núverandi formaður gerði.
Flokkurinn hefur því öll einkenni hagsmunasamtaka sem berjast fyrir atvinnurekendur, hátekjumenn og auðmenn, en fá
einkenni stjórnmálaflokks. Enda leggja
forystumenn flokksins sjaldan í rökræður
um stefnu og hugmyndafræði en eru því
líklegri til að efast um gáfnafar andstæðinga sinna. Var núverandi þingsflokksformaður flokksins t.d. þeirrar skoðunar að
fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar,
Ingibjörg Sólrún, kynni ekki að reikna.
Í næstu kosningu ættu kjósendur því að
hugleiða hvort þeir tilheyra þeim hagsmunahópum sem Sjálfstæðisflokkurinn
berst fyrir.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Velferðarráðherra
og sérgreinalæknar?
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Í

umræðunni undanfarið hefur
verið tíðrætt um gjöld vegna
komu til sérfræðilækna og svokallað viðbótarálag sem þeir velflestir hafa lagt á síðastliðið ár
eða svo. Fram hefur komið að
sérfræðilæknar hafi verið samningslausir í rúmt ár og að ekki
hafi farið fram neinar viðræður milli aðila um nokkurt skeið.
Hins vegar hefur verið sett reglugerð sem hefur verið endurnýjuð
reglubundið síðastliðna mánuði og
tryggir greiðsluþátttöku ríkisins
í sjúkrakostnaði einstaklingsins
samkvæmt síðasta samningi milli
aðila.
Vert er að benda á þá mismunun
sem felst í því að aðrir aðilar sem
eru með virka samninga taka ekki
aukagjöld af sjúklingum sínum,
samanber einkareknar heilsugæslur í Salahverfi, Lágmúla eða
Læknavaktina svo dæmi séu tekin.
En svo virðist sem slíkt gangi nær
óáreitt fyrir sig í heilt ár af hálfu
sérgreinalækna undir vökulu auga
velferðarráðuneytisins.
Komið hafa fram kvartanir
vegna þess að aukinn kostnaður
leggst á sjúklinga vegna viðbótargjalda og einnig hefur verið hvatt
til þess að ríki og Læknafélag
Reykjavíkur, sem fer með samn-

ingsumboð fyrir hönd sérfræðilækna innan Læknafélags Íslands,
slíðri sverðin og komist að niðurstöðu.
Formaður samninganefndar
lækna sagði í fréttum að annað
hvort hækkuðu menn gjöldin eða
starfssemi sérfræðilækna legðist
af í núverandi mynd. Daginn eftir
kom fram hjá velferðarráðherra
að til stæði að koma á þjónustustýringu sem ekki var tilgreint
frekar í hverju fælist enda beðið
niðurstöðu nefndar með tillögur

Felst lausn velferðarráðherra
mögulega í því að taka
áhættuna og neita
greiðslum til þeirra sem
eru utan samninga?
þessa efnis. Þá var í upplagi sömu
fréttar tilgreint að ekki stæði til
að auka kostnað vegna sérfræðilækna né hækka laun þeirra á
þessu ári. Mig rámar í að aðrir
ráðherrar hafi lýst yfir svipuðum
fyrirætlunum en án árangurs.
Það er því ljóst að það stefnir í
einhvers konar uppgjör milli aðila
og líklegt að ríkið muni reyna að
finna leiðir til þess að viðhalda
þeirri góðu þjónustu sem sérfræðilæknar hafa veitt án þess þó að
borga meira fyrir hana. Í því felst
væntanlega aukið álag á opinbera
kerfið og þá sérstaklega heilsu-

gæsluna sem hefur verið veikluð
undanfarið eins og fram hefur
komið vegna mönnunarvanda.
Lausn vandans er ekki einföld og sérlega flókin þegar viðkvæm starfsemi sem þessi byggir
á starfsmönnum ríkisins og í
sama mund rekstraraðilum einkafyrirtækja með hagsmuni slíkra
að leiðarljósi. Sú hótun að leggja
niður starfsemi kæmi sér verulega
illa fyrir utanspítalaþjónustu. Á
sama tíma yrðu líklega uppsagnir
á sjúkrahúsum og landflótti lækna
aukinn þar sem þetta eru sömu
aðilarnir og því tvöföld áhætta
fyrir ríkið að taka á vandanum.
Það liggur þó fyrir að sjúklingar munu ekki vilja sætta sig
við að greiða hærri gjöld og ríkið
verður að koma til móts við þá sem
eru sjúkratryggðir og standa við
loforð sín um að veita þeim bestu
mögulegu heilbrigðisþjónustu sem
völ er á hverju sinni. Á sama hátt
liggur fyrir að læknar sem ekki
eru á samningi munu líklega ekki
treysta sér til að starfa á stofu
þar sem tekjuöryggið er frá þeim
numið með slíkum hætti. Þeir
munu því mögulega hætta, fara
á samning eða reyna fyrir sér í
hreinum einkarekstri.
Felst lausn velferðarráðherra
mögulega í því að taka áhættuna
og neita greiðslum til þeirra sem
eru utan samninga? Hann ræður
augljóslega ekki við sérfræðilæknana síðastliðin ár frekar en
Ögmundur eða Álfheiður og því
sennilega affarasælast að semja
og klára málið, eða hvað?

Sérfræðingur að sunnan
Dómsmál
Brynjar
Níelsson
hæstaréttarlögmaður

H

elga Vala Helgadóttir hefur
í nýlegu viðtali við Fréttatímann og í grein í Fréttablaðinu
sagt mig hafa brotið siðareglur
lögmanna og vegið að starfsheiðri
hennar sem lögmanns í síðasta
pistli mínum á Pressunni. Forsaga málsins er sú að Helga Vala
hafði í viðtali á RÚV sagt héraðsdómara hafa brotið gegn ungum
mönnum sem komu til landsins á
fölsuðum skilríkjum með því að
dæma þá til fangelsisrefsingar.
Vísaði hún í því sambandi til 31.
gr. flóttamannasamnings Sameinuðu Þjóðanna sem ekki hefur
verið lögfestur hér á landi.
Ég taldi í mínum pistli þessa
túlkun undarlega og í engu samræmi við skýran texta ákvæðisins. Þar að auki hefur Hæstiréttur margdæmt þá til refsingar
sem reynt hafa að koma til landsins með því að framvísa fölsuðum skilríkjum án þess að gefa
sig fram við yfirvöld. Um þetta
eru því skýr og fjölmörg dómafordæmi. Með hliðsjón af því og
að Helga Vala hefur látið málefni
hælisleitenda sig varða í pólitísku
starfi sem flokksmaður og varaþingmaður Samfylkingarinnar
velti ég því fyrir mér hvort lögfræðingurinn Helga eða stjórnmálamaðurinn Vala væri að tjá
sig um dóminn.
Þegar Helga Vala gefur álit
í fjölmiðlum á málum sem til
umræðu eru verður hún að vera
undir það búin að einhver andmæli henni. Skiptir þá engu máli

Í Eldborg
Hörpu
Egill Ólafsson, Gunnar Þórðarson, Andrea Gylfadóttir,
Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Jakob F. Magnússon,
Eyjólfur Kristjánsson, Pálmi Sigurhjartarson, Björgvin Gíslason,
Tómas M.Tómasson, Eðvarð Lárusson, Ásgeir Óskarsson,
Gísli Helgason, Ólafur Þórarinsson, Baddi úr Jeff Who,
Magnús R. Einarsson, Þórður Árnason

18.júní kl 20:00
Miðasala á harpa.is, midi.is
Í miðasölu Hörpu og í síma 528 5050
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Afmælistónleikar

he

Paul McCartney 70 ára

hvort það eru félagar hennar í
Lögmannafélaginu eða aðrir.
Helga Vala var ekki að sinna lögmannsstörfum þegar hún gaf álit
sitt á brotlega héraðsdómaranum
og túlkun á gildandi lögum og
reglum. Með gagnrýni minni er
ég því ekkert að vega að starfsheiðri hennar sem lögmanns. Ég
taldi bara túlkun hennar á gildandi rétti vera ranga. Ég hef hins
vegar enga ástæðu til að ætla
annað en að Helga Vala sinni lögmannsstörfum sínum af samviskusemi og gæti hagsmuna
umbjóðanda síns í hvívetna eins
og lögmönnum ber.
Helga Vala segir að ég hafi kallað hana „svokallaðan sérfræðing“
og hafi leyft mér á opinberum
vettvangi að efast um þekkingu
hennar í flóttamannarétti, sakamálaréttarfari og refsilögum. Ég
hvorki kallaði hana „svokallaðan sérfræðing“ né efaðist ég um
þekkingu hennar í flóttamannarétti eða öðrum greinum lögfræðinnar. Umfjöllun mín um „svokallaða sérfræðinga“ var í tengslum
við dæmalausa orðræðu Marðar
Árnasonar sem tók að sér í þingsal að vega að starfsheiðri verjanda mannanna og taldi nær að
tilefndir yrðu sérfræðingar að
sunnan til að halda uppi vörnum
fyrir hælisleitendur. Ég vissi ekki
að Mörður ætti við samflokksmann sinn, Helgu Völu, þegar
hann talaði um sérfræðinga að
sunnan.
Ég hef hins vegar oft velt því
fyrir mér, ótengt þessu máli,
hvernig menn verða sérfræðingar, sérstaklega þegar þeir eru
nýútskrifaðir úr skóla. En einhvern veginn verða sumir sérfræðingar í öllu öðru fremur um
leið og þeir opna munninn í fjölmiðlum.

Viltu
Við leitum

byrja með okkur?
að skapandi og skemmtilegu fólki í eftirtalin störf
Reynslubolti

Forritunargúrú

– þarf að vera sóknarmiðaður

– þarf að skilja tölvur

Viðskiptaþróunarstjóri

Forritari vefsvæða WOW air

Við leitum að öﬂugum stjórnanda, með mikla reynslu af
ﬂugrekstri og ﬂugheiminum almennt. Viðkomandi mun
annast samskipti við helstu samstarfsaðila, þróa ný og
spennandi viðskiptasambönd og ﬁnna sóknarfæri fyrir
WOW air. Viðskiptamenntun, leiðtogahæﬁleikar, ævintýraþrá og brennandi áhugi á ﬂugi eru ótvíræðir kostir.

Við viljum ráða úrræðagóðan forritara í fjölbreytt starf við
þróun og viðhald vefsvæða og bókunarvélar – og til að
aðstoða notendur. Háskólagráða í tölvunarfræði eða
haldgóð reynsla í hugbúnaðargerð er skilyrði auk þess
sem viðkomandi þarf að kunna góð skil á .Net (VB, C#),
CSS/HTML, Jquery, Javascript, MS SQL, PHP, Drupal og
öðru því sem við hin skiljum ekki.

Markaðshetja
Ferðamálafrömuður

– sem þarf lítinn svefn
Vef- og verkefnastjóri í markaðsdeild
Við leitum að hörkuduglegri og hugmyndaríkri markaðsmanneskju til að hafa yﬁrumsjón með vef WOW air, auk
þess að verkefnastýra markaðsátökum hér heima og
erlendis. Þarf að hafa háskólagráðu í markaðsfræði,
smitandi áhuga og reynslu af markaðsmálum og vefumsjón, auk þekkingar á vefumsjónarkerfum, s.s. Drupal.
Mikið keppnisskap er skilyrði og viðkomandi þarf að hafa
unun af því að skjótast milli heimshorna í vinnutímanum.

Fjármálasnillingur
– þarf að kunna að reikna

– þarf að vera snöggur að pakka
Verkefnastjóri hjá WOW ferðum
Við leitum að hugmyndaríkri manneskju í framleiðslu
og skipulagningu pakkaferða hjá WOW ferðum. Þarf að
hafa reynslu og þekkingu á pakkaferðum fyrir hópa og
einstaklinga, úrvinnslu þeirra og utanumhald. Ekki spillir
fyrir að hafa einlægan áhuga á ferðalögum, mikið keppnisskap og skemmtilega sýn á líﬁð og tilveruna.

Samskiptasérfræðingur
– þarf að vera með ﬂug á heilanum
Starfsmaður í ﬂugrekstrardeild

Starfsmaður á fjármálasviði
Þarf að kunna skil á bókhaldi, afstemmingum, skýrslu- og
reikningagerð og öðru skemmtilegu. Viðskiptamenntun er
nauðsyn, góð og farsæl reynsla af Navison æskileg og
viðkomandi má ekki vera haldinn tölvufælni af neinu tagi.

Starﬁð er fjölbreytt og felur í sér samskipti við ﬂugvelli,
ﬂugafgreiðsluaðila, ﬂugrekendur og aðra samstarfsaðila.
Mikilvægt er að umsækjandi sé jákvæður, lipur í samskiptum og moldríkur af þjónustulund. Minnst 2-3 ára
reynsla í ﬂugumsjónar- og ﬂugafgreiðslustörfum er skilyrði
auk menntunar og tungumálakunnáttu sem nýtist í starﬁnu.

Söluséní
– þarf að vera söluhvetjandi

Þjónustuliðsauki

Starfsmaður á sölusviði

– þarf að kunna að brosa

Þarf að hafa vit á tekjustýringu, áætlanagerð, verðstýringu
og söluumsjón. Starﬁð felur í sér mikil samskipti við ferðaheildsala. Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ er skilyrði,
sem og leikni í Excel. Sjálfstæð vinnubrögð, vandvirkni og
bullandi þjónustulund þurfa að fylgja.

Starfsmaður í þjónustudeild
Við leitum að þjónustuliprum og orkumiklum einstaklingi
sem hefur óendanlega gaman af mannlegum samskiptum
og öllu því sem snýr að ﬂugi. Þarf að vera jákvæður,
ábyrgur og stútfullur af ævintýraþrá. Skilyrðin eru
stúdentspróf, reynsla af sölu- og þjónustustörfum og
almenn lífsgleði.

Ekki hika við að senda umsókn á starf@wowair.is.
Höfðatún 12
105 Reykjavík

Ísland / Iceland
+354 590 3000

www.wowair.is
wowair@wowair.is
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BJÖRNSSON
54 ARNAR
„Þegar ég var ungur bjuggu krakkarnir til engla

íþróttafréttamaður er 54 ára í dag.

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

timamot@frettabladid.is

í snjónum. Kannski var það forveri planksins.“

ÁSBJÖRN PÉTURSSON
prentari,

lést á Landspítalanum laugardaginn 19. maí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Jóhanna Sigurjónsdóttir
Pétur Ásbjörnsson
Lára Borg Ásmundsdóttir
Guðlaug Ásbjörnsdóttir
Birgir Ásgeirsson
börn og barnabörn.

Hjartkær maður minn, faðir okkar, afi,
tengdafaðir, tengdasonur og bróðir,

RAGNAR HÖSKULDSSON,
Hátúni 7 Rvk,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans þann
19. maí síðastliðinn.
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

GUÐJÓN SIGURKARLSSON

Fyrir hönd aðstandenda
Guðrún Gunnarsdóttir
Anita Ragnarsdóttir
Ragnar Haraldsson

Pétur Örn Pétursson
Lára Rún Ragnarsdóttir

læknir á Selfossi, Grænumörk 2

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
laugardaginn 19. maí. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju laugardaginn 26. maí kl. 14.30.
Unnur Baldvinsdóttir
Sigríður Birna Guðjónsdóttir
Björn Þórarinsson
Guðborg Auður Guðjónsdóttir Hermann Kristjánsson
Unnur Birna Björnsdóttir
Dagný Halla Björnsdóttir
Auður Brá Hermannsdóttir
Annalísa Hermannsdóttir

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

MÁR HALLGRÍMSSON
lést á Landspítalanum í Fossvogi
sunnudaginn 20. maí. Útför hans verður
gerð frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
30. maí næstkomandi kl. 13.00.
Sigríður Másdóttir
Gunnar Auðólfsson
Auðólfur Már Gunnarsson
Árni Karl Gunnarsson
Ásgeir Hrafn Gunnarsson

Ástkær eiginkona mín, móðir,
dóttir og systir,

GUNNHILDUR ÞÓRA
GUÐMUNDSDÓTTIR
lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu
þriðjudaginn 15. maí. Blóm og kransar eru
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Líf, styrktarfélag kvennadeildar
Landspítalans. Útför fer fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn
22. maí kl. 15.
Hermann Georg Gunnlaugsson
Fanny Ósk Mellbin
Saga Jóhanna Inger Mellbin
Jónína Sigurgeirsdóttir
Gunnar Kr Gunnarsson
og aðrir ástvinir.

ÓLAFUR S. OTTÓSSON
lést miðvikudaginn 16. maí á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Útför hans fer
fram frá Neskirkju fimmtudaginn 24. maí
klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
orgelsjóð Stykkishólmskirkju (0309-13-300336, kt. 630269-0839)
eða líknarfélög.
Steinunn Árnadóttir
Ingibjörg Ólafsdóttir
Helgi R. Jósteinsson
Kristín Ólafsdóttir
Davíð Sigurjónsson
Erna Ólafsdóttir
Helgi Arnarson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Elskuleg föðursystir mín,

SIGURBJÖRG SIGURÐARDÓTTIR

Hinrik Aðalsteinsson
Friðlín Valsdóttir
Klara Berta Hinriksdóttir
og fjölskylda.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

EINARS S.M. SVEINSSONAR
fv. framkvæmdastjóra,
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði.
Ingveldur Óskarsdóttir
Ingerður Einarsdóttir
Óskar Einarsson
Unnur Gunnarsdóttir
Gyða Einarsdóttir
Bjarni Ólafur Bjarnason
Hildur Einarsdóttir
Sveinn Axel Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Irene Jósepsdóttir
Heba Lind Halldórsdóttir
Sunneva Guðnadóttir
Sigurður Guðnason
Valgerður Halldórsdóttir
Jósep Magnússon
Anna Friðrika Guðjónsdóttir
Jóhann Þór Guðjónsson
Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
og systkinabörn.

Jóel Manuel Fernandez
Steinunn Ósk Magnúsdóttir
Guðjón Jóhannsson
Óskar A. Finnbogason
Áshildur Vilhjálmsdóttir
Eyjólfur Hannesson

EYGLÓ BJÖRNSDÓTTIR
lést á Landspítalanum Fossvogi föstudaginn
18. maí. Jarðarförin hennar verður gerð frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 24. maí
kl. 13.00.
Úlfar Ægir Þórðarson
Salóme Gunnarsdóttir
Íris Rán Þorleifsdóttir
Þóra Birna Karlsdóttir
Þórarinn Eggertsson
og barnabörn.

ÓLAFUR EINAR ÓLAFSSON
Útför ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR ÁSU MAGNÚSDÓTTUR
Gullsmára 11, Kópavogi,

fer fram frá Digraneskirkju í Kópavogi
miðvikudaginn 23. maí kl. 11.
Auður Björk Ásmundsdóttir
Sighvatur Karlsson
Stígrún Ása Ásmundsdóttir
Ólafur Ásmundsson
Áslaug Sunna Óskarsdóttir
Jakob Ásmundsson
Rebekka Cordova
Þorgerður Ásmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

framkvæmdastjóri
Stararima 2,

varð bráðkvaddur á uppstigningardag
17. maí sl. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 25. maí kl. 13.00.
Þorbjörg Jónsdóttir
Kolbrún Gunnlaugsdóttir
Ásdís Ýr Ólafsdóttir
Svavar Stefánsson
Kolbrún Ýr Ólafsdóttir
Ólafur H. Torfason
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

FRIÐBJÖRG INGJALDSDÓTTIR

HALLDÓR JÓN GUÐJÓNSSON
lést á heimili foreldra sinna á Siglufirði
mánudaginn 14. maí. Útför hans fer fram frá
Siglufjarðarkirkju föstudaginn 25. maí kl. 13.30.

Sigrún Ögmundsdóttir og fjölskylda

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

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur,
faðir, sonur, tengdasonur, tengdafaðir,
bróðir, mágur og frændi,
Miðholti 9, Mosfellsbæ,

frá Hálsi, Skógarströnd,

verður jarðsungin miðvikudaginn 23. maí frá
Stykkishólmskirkju. Athöfnin hefst kl. 14.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Erluási 2, Hafnarfirði,

Auðun Óskarsson
Anna Margrét Ellertsdóttir
Herdís Óskarsdóttir
Gunnar K. Aðalsteinsson
Eygló Óskarsdóttir
Gunnar Gunnlaugsson
Friðrik Óskarsson
Ólöf Einarsdóttir
Gunnar Rúnar Óskarsson
Ingunn Bjarnadóttir
Auður Óskarsdóttir
Reynir Bess Júlíusson
ömmubörn og langömmubörn.

Vorvindaviðurkenningar IBBY á Íslandi voru afhentar á
sunnudag við hátíðlega athöfn í Gunnarshúsi. Þrjár viðurkenningar voru veittar að þessu sinni fyrir störf að barnamenningu. Viðurkenningarnar fengu Sinfóníuhljómsveit
Íslands fyrir metnaðarfullt barnastarf, meðal annars með
tónleikaröðinni Litla tónsprotanum og farsælu samstarfi
við músina knáu Maxímús Músíkús; Birgitta Elín Hassell
og Marta Hlín Magnadóttir, stofnendur bókaútgáfunnar
Bókabeitunnar og höfundar Rökkurhæðabókaflokksins,
fyrir framlag sitt til lestrarhvatningar; og leikhópurinn
Lotta fyrir frumlegar og skemmtilegar barnasýningar sem
sýndar eru utandyra hvert sumar um land allt.
Vorvindaviðurkenningar IBBY hafa verið afhentar árlega
frá árinu 1987 og eiga þær að vekja athygli á þeim fersku
vindum sem blása í barnamenningunni hverju sinni.

HINRIK HINRIKSSON

SÓLBORG GUÐMUNDSDÓTTIR
(BOGGA)
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi,
miðvikudaginn 16. maí.
Útförin verður auglýst síðar.

Vorvindaviðurkenningar veittar

Ástkær sonur okkar og bróðir,
lést í Noregi laugardaginn 12. maí. Útförin
fer fram frá Langholtskirkju, föstudaginn
25. maí kl. 15.00.

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

FERSKIR VORVINDAR Viðurkenningar IBBY eru veittar fyrir framúrskarandi starf í þágu barnamenningar.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

EYVINDUR ÁRNASON
Sunnuhlíð, Kópavogi,

er lést þriðjudaginn 15. maí, verður
jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn
22. maí kl. 11.00.
Árni Eyvindsson
Páll Eyvindsson
Helga Ármannsdóttir
Kristjana J. Eyvindsdóttir
Sigurður H. Guðbjörnsson
María W. H. Eyvindsdóttir
Hannes Eyvindsson
Edda Vigfúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Grandavegi 45, Reykjavík,

andaðist á Landspítala Fossvogi 14. maí.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 23. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Barnaspítala
Hringsins.
Helgi Oddsson
Sigrún Oddsdóttir
Þóra Oddsdóttir
Sigurður B. Oddsson
Oddur H. Oddsson
Pétur E. Oddsson
Valgerður Oddsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og

Bjarni I. Árnason
Iðunn Lúðvíksdóttir
Elínborg Jóhannsdóttir
Margrét H. Kjærnested
Friðrik Eysteinsson
langalangömmubarn.

ALLUR ER VARINN GÓÐUR
Það er gaman að fá lit en sólbruni skemmir húðina og veldur
hrukkum. Því er óæskilegt að svindla á sólarvörninni.
Gætið þess að bera hana á ber svæði áður en farið er
út í sólina og setja nýtt lag ef farið er í vatn. Að bera
á sig sólarvörn er fyrirbyggjandi aðgerð. Það er of
seint að taka hana upp þegar húðin er orðin rauð.

NÝKOMINN - sumarlegur

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga

ted PATSY - létt fylltur og glæsilegur
í D,DD,E,F,FF,G skálum á kr. 9.680,-

Rafskutlur
hagkvæmur ferðamáti
Opið virka daga í sumar frá kl. 9 -118 • Stórhöfða 25 • 5699 3310
100
10
00 • eiirrbeerg
rg.i.iss

Boston
leður
svart, hvítt st. 35-48
rautt st. 36-42
blátt st. 36-47

TVÖFÖLD TÍMAMÓT
Verð: 11.900 kr.

Monako
leður
svart, hvítt
rúskinn og
microﬁb.
st. 36-46

Roma
Rúskinn
lj.blátt d.blátt
36-42

Paris
leður
svart, hvítt,
blátt
m/microﬁb og
rúskinnssóla
st. 36-42

Verð: 7.990 kr.

HEYRN KYNNIR Ellisif Katrín Björnsdóttir fagnar tíu ára útskriftarafmæli sem
heyrnarfræðingur auk fimm ára starfsafmælis Heyrnar sem hún á og rekur.
Verð: 6.990 kr.

Verð: 10.900 kr.

Verð: 7.990 kr.

Verona
svart, hvítt
st. 36-41

Verð: 8.600 kr.

Bari
leður
rautt, sand, blátt
42
st. 36-42

Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 • www.friendtex.is • soo.dk
Opið mán. – fös. kl. 11–17. Lokað á laugardögum

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

E

llisif Katrín Björnsdóttir útskrifaðist
úr námi sem heyrnarfræðingur frá
háskólanum í Gautaborg fyrir tíu
árum. Fimm árum síðar stofnaði hún
fyrirtækið Heyrn sem staðsett er í Hlíðarsmáranum. „Það hefur margt breyst á
þessum tíma, þá sérstaklega viðhorf til
þess að nota heyrnartæki. Fyrir ekki
svo mörgum árum voru fordómar gegn
heyrnartækjum miklir og jafnvel litið
niður á þá sem þau notuðu, en sem betur
fer er staðan allt önnur í dag,“ segir
Ellisif.
Starf heyrnarfræðings er meðal
annars fólgið í því að mæla heyrn fólks,
leiðbeina við val á heyrnartækjum, stilla
virkni þeirra að heyrnarskerðingu notandans ásamt því að veita almenna ráðgjöf. Heyrnarfræðingur sinnir þó engum
læknisverkum og til að njóta þjónustu
hans þarf ekki tilvísun frá lækni. „Í Svíþjóð er starfið lögverndað og heyrnarfræðingar þeir einu sem mega úthluta
heyrnartækjum og mæla heyrn. Hér
heima er þetta ekki eins strangt en það
eykur að sjálfsögðu líkur á fagmennsku
að vera með fagmenntun.“ Ellisif segir
að áður fyrr hafi fólk verið feimið við
að láta heyrnartækin sjást en í dag sé
meira hugsað um virknina og aukin lífsgæði. „Þetta er eins og með símana.

ngs
Stuðni
n
stöngi

Fyrst voru allir að keppast við að hafa
þá sem minnsta en í dag er meira hugsað
út í notagildi og hvað sé hægt gera með
þeim.“
Spurð hvað sé skemmtilegast við
starfið segir Ellisif það vera að fá að
fylgjast með þeirri breytingu sem verður
á lífi fólks þegar það fær heyrnartæki og
uppgötvar hvað það hefur verið að fara
á mis við. „Fólk missir oftast heyrnina smátt og smátt og áttar sig ekki á
því hve illa það heyrir fyrr en það fær
heyrnartæki. Eins og það hafi verið statt
í myrkri óafvitandi en komi svo út í sól
og sumaryl. Það er gefandi að fá að vera
hluti af því.“ Hún bendir einnig á að það
sé algengur misskilningur að heyrnartæki séu einungis fyrir fólk á efri árum
því heyrnarskerðing spyr ekki um aldur
þó að hún tengist honum líka. Fyrir þá
sem hafa minnsta grun um að heyrnin
sé ekki upp á sitt besta er lítið mál að
panta tíma í heyrnarmælingu hjá Ellisif.
„Þá er farið yfir heyrnarsöguna, hlust
og hljóðhimna athuguð, heyrnin mæld,
talgreining framkvæmd og þrýstimæling
og svo útskýrt fyrir viðkomandi út frá
niðurstöðum hvernig heyrnin er. Einnig
erum við með heyrnarhermi þar sem aðstandendur geta fengið að heyra hvernig
ástvinur þeirra heyrir tónlist eða tal.“
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
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t
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Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

MIKILL MUNUR
Ellisif segir fólk oftast
missa heyrnina smátt og
smátt og ekki gera sér
grein fyrir því hve illa það
heyrir fyrr en það fær
heyrnartæki. MYND/STEFAN

MARGT
BREYST
„Það hefur margt
breyst á þessum
tíma, þá sérstaklega viðhorf til
þess að nota
heyrnartæki. Fyrir
ekki svo mörgum
árum voru fordómar gegn
heyrnartækjum
miklir og jafnvel
litið niður á þá sem
þau notuðu.”

FÓLK| HEILSA

HJÓLREIÐAR
Undirbúningur fyrir sumarið

15

AFSLÁTTUR

%
AF YFIRHÖFNUM OG BOLUM

Skipholti 29b • S. 551 0770

Sumarið er komið og hjólastígar fullir af hjólreiðamönnum. Áður en hjólað er af
stað út í sumarið er mikilvægt
að yfirfara reiðhjólið. Prófa
þarf bremsurnar vel. Athuga
þarf stöðu dekkja og pumpa
lofti í þau ef þarf. Góð venja er
að smyrja hjólin á hverju vori
fyrir átök sumarsins. Síðan er
auðvitað mikilvægt að grafa
upp hjálma fjölskyldumeðlima
fyrir fyrsta hjólreiðatúrinn.

ÆFINGIN SKAPAR MEISTARANN
Hér má sjá Elvar Þór Karlsson fremstan með hóp fólks
í CrossFit. Hann segir CrossFit alhliða leikfimikerfi sem
hentar jafnt ungum sem öldnum og að alltaf sé æft í
samræmi við þrek og þol hvers og eins.
MYND/PJETUR

CROSSFIT FYRIR ALLA
FÓLK Í STAÐ FORNBÍLA Elliðaárdalur er í dálæti þeirra sem rækta vilja líkamann í íðilfagurri náttúru. Crossfit Stöðin er þeim kærkomin viðbót í dalinn.
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FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

að er enginn pískaður áfram í
CrossFit,“ segir Elvar Þór Karlsson eigandi CrossFit Stöðvarinnar sem opnar upp á gátt í nýrri
og glæsilegri æfingastöð í Elliðaárdalnum 4. júní.
„Margir halda að CrossFit sé eingöngu fyrir íþróttafólk í toppformi,
en 95 prósent þeirra sem ástunda
CrossFit er venjulegt fólk í leit að
góðri hreyfingu sem skilar árangri,“
útskýrir Elvar um CrossFit-líkamsræktarkerfið sem nýtur sívaxandi
vinsælda.
Í nýju líkamsræktarstöðinni í
Elliðaárdalnum verður CrossFit gert
enn hærra undir höfði en áður var
í BootCamp og undir nýja nafninu
CrossFit Stöðin.
„CrossFit Stöðin býr yfir glæsilegum
CrossFit-sal og að sjálfsögðu munum
við njóta þess að geta æft utanhúss í
nánu samneyti við ægifagra náttúru
Elliðaárdalsins. Aðstaðan í nýja
húsinu er í hvívetna til fyrirmyndar
og auk CrossFit verður hægt að fara í
BootCamp, hlaupahópa, lyftingar og
meðgönguleikfimi, og láta smáfólkið í
barnagæslu á meðan.“
Elvar segir helsta kost CrossFit
vera fjölbreytni.
„Við tryggjum að fólk staðni ekki
í sömu æfingunum viku eftir viku,

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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mælum árangur, tökum tíma og
skráum niður. Margir sem koma til
okkar hafa aldrei stundað líkamsrækt
og alltaf kviðið því að mæta í ræktina.
Í CrossFit fer þeim að þykja gaman
að rækta líkamann og engin kvöð að
mæta,“ segir Elvar.
Hann segir alla byrjendur í CrossFit
sækja fjögurra vikna grunnnámskeið.
„CrossFit er alhliða leikfimi þar
sem blandast saman lyftingar, hlaup,
fimleikaæfingar, sipp, armbeygjur,
upphífingar og fleira. Fæstir ráða
við upphífingar og allt það erfiðasta
strax en með okkar hjálp mæta þeir
verkefnunum á eigin forsendum. Því
er engum hent út í djúpu laugina og
álagið alltaf í takt við það sem fólk
treystir sér til og í samræmi við þrek
og þol hvers og eins.“
Elvar segist fullur tilhlökkunar
að opna CrossFit Stöðina í fegurstu
útivistarparadís Reykvíkinga og áður
fyrirhuguðu bílasafni og félagsheimili
Fornbílaklúbbs Íslands.
„Það verður sannkölluð prýði að
CrossFit Stöðinni og ég sé ekki neitt
betra en að fá líkamsrækt í tómt hús
og enn fleiri til að stunda hreyfingu
og útivist í Elliðaárdalnum. Það hlýtur
enda að vera miklu betra að fá fleira
fólk í dalinn en bíla.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM
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BARA
GAMAN
„Margir sem koma
til okkar hafa aldrei
stundað líkamsrækt og alltaf
kviðið því að mæta
í ræktina. Í CrossFit fer þeim að
þykja gaman að
rækta líkamann
og engin kvöð að
mæta.”

Sjá nánar á www.crossfitstodin.is.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

PITSUR

Kynningarblað
Spagettípitsa,
hráfæðispitsa, Happspitsa,
fyrsta pitsan, eldbakaðar
pitsur.

ÞRIÐJUDAGUR 22. MAÍ 2012

Hráefnið skiptir öllu máli
Pitsustaðurinn Eldofninn í Grímsbæ við Bústaðaveg er vel falið leyndarmál í miðju íbúðahverfi sem býður upp á vinalegt
andrúmsloft og eldbakaðar pitsur í hæsta gæðaflokki. Mikið er lagt upp úr persónulegri og góðri þjónustu.

V

eitingastaðurinn Eldofninn
er lítill og vinalegur pitsustaður, staðsettur í Grímsbæ
við Bústaðaveginn. Þar er boðið
upp á girnilegar eldbakaðar pitsur
eftir ítalskri forskrift. „Þetta er lítill
fjölskyldustaður, rekinn af okkur
hjónunum og strákunum okkar og
svo að sjálfsögðu erum við með frábært aðstoðarfólk,” segir Eva Karlsdóttir sem er eigandi ásamt manni
sínum Ellert A. Ingimundarsyni
leikara.

Fyrsta flokks hráefni
Hráefni er ekki bara hráefni, eru
einkennisorð sem höfð eru að
leiðarljósi hjá Eldofninum og því
er það valið af kostgæfni. „Hráefnið skiptir öllu máli, til dæmis
er enginn sykur notaður í pitsusósuna heldur plómutómatar sem
eru náttúrulega sætir, en sósan er
löguð daglega ásamt deiginu. Best
geymda leyndarmál Eldofnsins er
svo hvítlauks- og eldofnsolíurnar
sem einnig eru gerðar á staðnum.“
Hakkið, sem er án allra íblöndunarefna, kemur frá Kjöthöllinni og
er steikt á staðnum, klettasalatið er
frá Hveratúni og basilíkan kemur
beint frá bónda. „Basil er órjúfanlegur partur af Margarítu special,
rauð sósan, mozzarella-sneiðar,
ólífuolía og basillauf, sem sagt
rauður, hvítur og grænn, sem eru
litir ítalska fánans.“

Eldofn og kaffi frá Ítalíu
Árið 2008 fóru þau hjónin til Ítalíu
og ætluðu að finna eldofn og skoða ítalska
pitsustaði. „Við fórum
í sex verksmiðjur að
skoða ofna áður en
við ákváðum að kaupa
ofninn okkar og að
sjálfsögðu borðuðum
við svo pitsur í öll mál.
Eldofninn sem v ið
keyptum er með snúningsplötu sem auðveldar jafna bökun
og minnkar líkur á
að pitsurnar brenni
við. Þannig getum við

útbúið fyrsta flokks eldbakaðar
pitsur og veitt viðskiptavininum
óskipta athygli í leiðinni áhyggjulaust.“
Eldofninn selur einnig sérinnflutt kaffi frá Ítalíu sem þau hjónin
fundu fyrir tilviljun á ferðalagi sínu.
„Við ætluðum bara að taka nokkur
kíló af kaffi með heim og rákumst
inn í fjölskyldufyrirtækið Italcaffé í
Ceperana í La Spezia héraðinu. Þeir
vildu endilega að við myndum selja
kaffið þeirra á Íslandi. Okkur leist
vel á og slógum bara til.“ Sífellt fleiri
kúnnar koma núorðið á Eldofninn
eingöngu til þess að kaupa sér kaffi
eða baunir til að taka með heim.

Ánægður viðskiptavinur besta
auglýsingin
Hjá Eldofninum er mikið lagt upp
úr því að veita góða þjónustu og jákvætt og persónulegt viðmót haft að
leiðarljósi í öllum samskiptum við
kúnnann. „Hingað koma reglulega
nýir viðskiptavinir eingöngu vegna
góðrar umfjöllunar frá öðrum,
þannig að ánægður viðskiptavinur
er besta auglýsingin,“ segir Eva stolt
af orðspori Eldofnsins.

Tilboð og opnunartímar
Ýmis tilboð eru í gangi á Eldofninum. „Við erum með hádegistilboð á virkum dögum; pitsa með
tveimur áleggstegundum og súperdós og svo er tíu prósent afsláttur
þegar fólk sækir.“
Ekki er boðið upp á heimsendingu nema um stórar pantanir sé
að ræða. Eldofninn er
opinn frá klukkan 11.30
til 21 þriðjudaga til
fimmtudaga og til 22 á
föstudögum. Á laugardögum er opið frá 17-22
og á sunnudögum frá
17-21 en á mánudögum
er lokað. Á heimasíðu
Eldofnsins, eldofninn.
is, er hægt að skoða matseðilinn ásamt fleiru en
einnig er Eldofninn að
finna á facebook.
Sérinnflutt kaffi frá Ítalíu er
alveg málið eftir matinn.

Öflugur eldofn frá Ítalíu er í Eldofninum í Grímsbæ. Hér eru eigendurnir, þau Ellert og
MYND/RAKEL ÓSK SIGURÐARDÓTTIR
Eva.

Best geymda leyndarmál Eldofnsins er hvítlauks- og Eldofnsolían með hinum frábæru eldbökuðu pitsum.

Vinalegur staður í miðju íbúðahverfi.
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Happspitsa
með hráskinku
Þessi pitsuuppskrift birtist í bókinni Happ happ
húrra sem kom út fyrir síðustu jól og vakti mikla
athygli.

E

inn best heppnaði rétturinn
úr tilraunaeldhúsi Happs.
Áleggið er í stöðugri þróun.
Réttur sem ýtir undir sköpunargleðina. Hikið ekki við að prófa
ykkur áfram með ýmsar hráefnissamsetningar. Það er mjög sniðugt
að gera marga pitsabotna í einu
og geyma. Þeir þola töluverða
geymslu. Bæði hægt að frysta og
geyma í kæli til skemmri tíma.
Sama má segja um sósurnar. Þær
geymast í kæli a.m.k. á aðra viku í
góðum ílátum.
5 dl heilhveiti
3 dl blanda af höfrum, sesamfræjum,
múslí að eigin vali og sólkjarnafræjum
2 msk. þurrkað oreganó
½ msk. sjávarsalt
2 msk. vínsteinslyftiduft
2 ½ dl volgt vatn
8 msk. ólífuolía
1. Blandið þurrefnum saman.
2. Hellið vatni og olíu saman við.
Hrærið varlega. Bætið heilhveiti við ef
þurfa þykir.
3. Hnoðið saman og skiptið deiginu
í sex hluta. Fletjið hvern hluta út í
u.þ.b. 9“ hring. Gott er að nota disk
sem mót.
4. Bakið í u.þ.b. 10-15 mínútur við
200°C.

Græn sósa
4 handfyllir spínat
1 dl grænar ólífur
1 handfylli fersk basilíka
1 dl kasjúhnetur

3 dl eða meira af ólífuolíu
Sjávarsalt
Svartur pipar
1. Setjið fjögur fyrstu hráefnin í matvinnsluvél og maukið.
2. Hellið ólífuolíu saman við í mjórri
bunu á meðan vélin er í gangi. Þið
gætuð þurft meira eða jafnvel minna
af olíunni. Það fer eftir smekk hvers
og eins hve þykk sósan á að vera.
3. Smakkið til með salti og pipar.
Samsetning
1. Dreifið sósunni yfir bakaðan
pitsubotninn. Magn fer eftir smekk.
2. Leggið salat þar ofan á og raðið
síðan öðrum hráefnum þar ofan á.
Röð og magn fer eftir smekk hvers og
eins.

Græn pitsa
Salat að eigin vali
Hráskinka
Sultaður rauðlaukur
Ferskar eða þurrkaðar fíkjur, skornar í
sneiðar
Gorgonzola-ostur, mulinn eða
parmesanostur, mulinn
Brómber
Pekanhnetur, muldar
1 stór rauðlaukur, skorinn í þunnar
sneiðar
½ msk. olía
½ msk . balsamik-edik
1 msk. hrásykur
1. Mýkið laukinn á pönnu á frekar
lágum hita, í u.þ.b. 20 mínútur og
bætið öðrum hráefnum við.

Þessi pitsa frá veitingahúsinu Happi er mjög vinsæl. Uppskriftin birtist hér fyrir þá sem
vilja prófa heima.

Eggert Eggertsson er einn upphafsmanna pitsumenningarinnar á Íslandi. Hann hóf sölu á pitsum árið 1970.

MYND/STEFÁN KARLSSON

Má bjóða þér
spagettípitsu?
Mikið hugmyndaflug þurfti á fyrstu árum pitsugerðar hérlendis enda lítil
þekking til staðar á þeim tíma.

F

yrsti íslenski veitingastaðurinn sem bauð að staðaldri
upp á pitsur er talinn vera
Smárakaffi sem stóð við Laugaveg í Reykjavík. Smárakaffi hóf
að selja pitsur árið 1970 en eigandinn, Eggert Eggertsson matreiðslumeistari, kynntist þeim
þegar hann starfaði við millilandasiglingar til New York. „Ég sá
í Bandaríkjunum á þessum tíma
hvað fólk var vitlaust í þennan
mat. Ég athugaði málið heima og
sá að enginn veitingastaður var að
bjóða upp á pitsur að staðaldri og
ákvað að stofna veitingastað sem
seldi slíkan mat.“
Lítil pitsugerðarþekking var
til staðar í landinu á þeim tíma.
Eggert segir að hann og starfsfólk hans hafi þurft að nota hugmyndaflugið oft á tíðum enda
höfðu þau engar leiðbeiningar
varðandi gerð þeirra eða bökunartíma. „Það voru engin tæki til hérlendis til pitsugerðar þannig að við
vissum eiginlega ekkert hvað við
vorum að gera. Við urðum að prófa
okkur áfram með pitsubotninn og
magn af áleggi.“ Eggert flutti inn
pitsusósu frá Bandaríkjunum en þegar hún kláraðist þurfti að búa til
sósu sem líktist henni.
„Það var nú ekkert
hægt að stóla á að
maður fengi sósuna
frá Bandaríkjunum
Pitsuálegg var frumlegt í upphafi, til dæmis
sardínur, spagettí úr dós og
spægipylsa.

þannig að þá þurfti bara að búa til
eina slíka sem líktist henni.“
Pitsurnar voru ekki bakaðar í
pitsuofnum eins og tíðkast víðast
hvar í dag heldur var venjulegur
bakaraofn notaður. Eggert notaði
einnig örbylgjuofn en var þá búinn
að forbaka pitsubotnana.

Framandi pitsur
Íslendingar tóku vel í pitsurnar að
sögn Eggerts enda framandi og
spennandi matur á þeim tíma. Á
matseðli Smárakaffis voru meðal
annars hamborgarapitsa, sígaunapitsa og
spagettípitsa.
„Spagettípitsan
seldist eins og heitar
lummur. Þetta var
pitsa með spagettísósu og spagettíi sem
sett var á pitsuna. Hún
varð fljótt mjög vinsæl en gestir staðarins
lentu í miklum vandræðum með að borða
hana enda fylgdi henni
svolítill sóðaskapur. Við
hættum því fljótlega að

selja hana.“ Vinsælt álegg á þessum tíma var spægipylsa sem þurfti
að nota í stað pepperoni sem fékkst
þá ekki hér á landi. Skinka var einnig vinsæl og sumir vildu að sögn Eggerts fá ávexti út á pitsuna, til dæmis
ananas, sem þótti frekar nýstárlegt á
þeim tíma. Eggert staldraði stutt við
í veitingageiranum og sneri aftur
á sjóinn stuttu síðar. Hann borðar
þó ennþá pitsur og segist búa þær
til reglulega heima hjá sér. Uppáhaldsálegg hans í dag eru sveppir,
pepperoni og skinka.

ϯϳϵϬŬƌ
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UPPRUNI PITSUNNAR
Vinsæll matur
Pitsan, eins og við þekkjum hana í dag
með tómatsósu sem álegg, kom upphaflega frá Napólí á Ítalíu. Þegar tómatar
bárust til Evrópu frá Ameríku á 16. öld
héldu menn lengi að þeir væru eitraðir.
Í fátækrahverfunum í Napólí á 18. öld
var hins vegar byrjað að setja tómata á
flatbökur en hægt er að kalla það uppruna
pitsunnar.
Pitsan varð gríðarlega vinsæl og laðaði að
sér mikið af ferðamönnum sem fóru inn
í fátækrahverfin til að gæða sér á sérrétti
heimamanna. Fyrir 1830 voru pitsur aðeins

seldar utandyra, þá voru pitsurnar bakaðar
í eldofnum. Antica Pizzeria Port‘Alba var
opnaður 1830 og er talinn vera fyrsti pitsustaðurinn þar sem hægt var að sitja inni og
borða. Sá staður er enn þá til þótt hann fái
ekki mikið lof frá matargagnrýnendum.
Til að byrja með voru aðaláleggin olía,
ostur, tómatur og kryddsíld. Pitsubotnarnir
í Napólí voru alltaf mjúkir og sveigjanlegir
en íbúar í Róm vildu hafa botninn þunnan
og stökkan. Í dag er pitsan einn vinsælasti
matur í heimi og eru til óteljandi tegundir
um allan heim.

HRÁFÆÐIS
PITSA
Hollt og gott
Hráfæðispitsan sem krakkarnir
elska.
Gott er að byrja á henni um
hádegið svo að hún verði
tilbúin um kvöldmat. Mikilvægt
er að setja botninn í þurrkun
um hádegi. Útbúið áleggið
klukkutíma fyrir mat.
Grunnur
400 g hveitikorn, spírað
2 meðalstórir tómatar
½ meðalstór laukur
6-8 sólþurrkaðir tómatar (gott
að setja í bleyti 4 tímum áður)
10 fersk basilíkulauf
1 msk. ítölsk kryddblanda
1 hvítlauksrif
1/3 bolli ólífuolía
Allt sett í matvinnsluvél og
hrært. Ef deigið verður of þykkt
er gott að blanda tómötum
saman við. Deiginu hellt í skál
og hnoðað í höndunum. Deigið
sett á plötu og dreift úr því.
Þurrkið í þurrkofni á 35-45°C í
4 tíma eða þar til yfirborðið er
næstum þurrt.
Ostur
2 bollar hráar makadamíuhnetur
2 bollar kasjúhnetur (cashew)
1 hvítlauksrif
Safi úr 1-2 sítrónum, fer eftir
magni og sætleika
Blandið innihaldsefnunum vel
saman í matvinnsluvél.
Tómatsósa
4-6 tómatar
4-6 sólþurrkaðir tómatar
1 hvítlauksrif
½ rauð paprika
1 tsk. ferskt engifer
Handfylli af fersku basilíkulaufi
Blandið öllu vel saman í matvinnsluvél.
Álegg sem mælt er með að
setja á pitsuna eru tómatar,
paprika, laukhringir, ananas,
svartar ólífur, sveppir, spergilkál
og fínt skorin basilíkulauf.
Álegg sett á pitsuna:
1. Dreift jafnt úr ostinum yfir
pitsubotninn.
2. Tómatsósan sett yfir ostinn.
3. Grænmeti sett á pitsuna. Gott
að byrja á tómötunum.
4. Berið fram strax eða hitið
lítillega, fer eftir smekk.

Magnús Hafliðason, rekstrar- og markaðsstjóri hjá Domino’s, er ánægður með nýjungar sem eru að líta dagsins ljós á matseðlinum.

Spennandi tímar hjá
Domino´s Pizza
„Viðtökurnar hafa verið vonum framar,“ segir Magnús Hafliðason, rekstrar- og markaðsstjóri Domino´s
Pizza, sem nýlega gaf út nýjan og spennandi matseðil.

V

ið töldum að þörf væri á
ferskum nýjungum á matseðil okkar og það virðist
hafa verið rétt. Við skoðuðum alla
þætti vörunnar og niðurstaðan var
þrjár tegundir af botnum, 100%
mozzarella og enn meiri vörugæði en áður,” segir Magnús. „Sem
dæmi má nefna að við höfum
endurbætt klassíska botninn en
hann er nú með hvítlauks- og
parmesan kryddi á kantinum. Það
hefur mælst mjög vel fyrir enda
eitthvað sem enginn annar býður
upp á. Einnig bjóðum við ekta ítalskan botn og léttbotn sem er
sykurlaus og með 20% spelthveiti.“

Fleiri nýjungar væntanlegar
„Við erum rétt að byrja. Næstu
mánuðir verða spennandi en
stefnan er að bjóða upp á enn

meira úrval og gæði.“ Magnús
segir að fjöldinn allur af spennandi vörum sé væntanlegur á
næstu mánuðum. „Við lítum svo á
að vöruþróun ljúki aldrei – það má
alltaf gera betur.“
Domino´s kynnti einnig nýlega
nýjan vef (www.dominos.is ) þar
sem nýtt og fullkomið pöntunarkerfi er að finna.
„Viðtökurnar hafa verið mjög
góðar en við sjáum þetta fyrst
og fremst sem aukna þjónustu
við viðskiptavini. Þeir geta nú
pantað í ró og næði á netinu,“ segir
Magnús.
„Með Pizzu Vaktinni er svo
mögulegt að fylgjast með stöðu
pöntunar í rauntíma og þannig
geta viðskiptavinir fylgst með því
hvar pöntunin er stödd á hverjum
tíma.“

App-ið handan við hornið

Sem dæmi
má nefna að
við höfum
endurbætt
klassíska botninn
en hann er nú með
hvítlauks- og
parmesankryddi á
kantinum. Það
hefur mælst mjög
vel fyrir enda
eitthvað sem
enginn annar
býður upp á.

„Vefsíðan var byrjunin en mjög fljótlega munum við kynna app fyrir
bæði iPhone og Android síma. Þar
verða sömu möguleikar og á netinu
en jafnvel enn fljótlegra að panta
en á vefnum,” segir Magnús „Þetta
er framtíðin að okkar mati og ekki
nokkur vafi á því að fleiri og fleiri
munu kjósa að panta í gegnum netið
með einum eða öðrum hætti.“

Megafjör í Megaviku
„Það er alltaf líf og fjör í Megavikum,“
segir Magnús en Domino´s heldur
eina slíka þessa dagana. „Það myndast
ákveðin stemning hjá starfsfólki okkar
þegar svona mikið er að gera. Við
undirbúum okkur eftir fremsta megi
og gerum allt til þess að tryggja það að
afgreiða megi allt þetta magn á réttum
tíma og með vörugæðin í lagi.“
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HOLLUSTA
„Fjölbreytt og hollt mataræði úr öllum fæðuflokkum og regluleg hreyfing er leiðin til betra lífs hvar sem við erum stödd í
tilverunni. Regluleg neysla eplaediks er ein leið til að bæta og
styrkja líkamann svo við megum enn frekar njóta þess sem
lífið hefur upp á að bjóða,“ segir Þórunn.
MYND/STEFÁN

EPLI Á DAG KEMUR
HEILSUNNI Í LAG
HP HEILSA KYNNIR HP Heilsa er ungt og framsækið fyrirtæki sem hefur það að markmiði að
koma með nýjungar byggðar á fornri hollustuhefð. Þar er lagður mikill metnaður í hreinleika og
náttúrulegan uppruna vörunnar. Alpha Daily, sem er unnið úr eplaediki, er flaggskip fyrirtækisins.

E

plaedik hefur verið notað í gegnum
aldirnar til að bæta heilsuna. Edikið
er unnið úr þroskuðum lífrænum
eplum sem eru látin gerjast. „Það inniheldur öll þau næringarefni sem eplið
sjálft býr yfir, en við gerjunina myndast
fleiri góð efni. Til dæmis eykst magn
ensíma og góðra gerla sem er mikilvægt
til að viðhalda heilbrigðri þarmaflóru.
Eplaedikið er steinefnaríkt, í því er meðal
annars kalíum, kalk og natríum auk þess
sem það inniheldur fjölda snefilefna,“
segir Þórunn Stefánsdóttir, einkaþjálfari
og kennari í Baðhúsinu, líkamsræktarstöð fyrir konur, sem hefur góða reynslu
af Alpha Daily-drykknum frá HP heilsu en
í honum er eplaedik, hunang og oreganó.

EPLAEDIK
Blandan eplaedik og hunang er þekkt fyrir
vatnslosandi eiginleika sína og hefur áhrif
á bjúg og bólgur. Hún styrkir ónæmiskerfið
og hefur sýrustillandi áhrif, það er gerir
líkamann saltari.
„Streita, langvarandi álag og næringar-

snautt mataræði uppfullt af skyndibitum
og gosdrykkjum hefur áhrif á sýrustig líkamans. Því súrari sem líkaminn er því viðkvæmari er hann fyrir sýkingum. Ónæmiskerfið verður veikara og ójafnvægi kemst á
þarmaflóruna.
Fjölbreytt og hollt mataræði úr öllum
fæðuflokkum og regluleg hreyfing er leiðin
til betra lífs hvar sem við erum stödd í tilverunni. Regluleg neysla eplaediks er ein
leið til að bæta og styrkja líkama okkar svo
við megum enn frekar njóta þess sem lífið
hefur upp á að bjóða,“ segir Þórunn.
Eplaedikið í Alpha Daily kemur frá Þýskalandi og er ógerilsneytt og óeimað. Það
virkjar hreinsikerfi líkamans, það er nýrun,
lifrina og blóðrásarkerfið. „Á mannamáli
þýðir það að það er vatnslosandi, léttir
bjúg og bólgur, styrkir meltingarflóruna og
jafnar sýrustig líkamans.“

HUNANG
Hunangið í blöndunni er lífrænt ræktað
hráhunang frá Mið- og Suður-Ameríku.
„Hunang er þekkt fyrir græðandi eiginleika

sína, til dæmis við hósta og ertingu í hálsi.
Það þykir líka róandi að taka inn matskeið af
hunangi fyrir svefninn til að sofa betur. Hunang er afar steinefnaríkt og hefur góð áhrif á
meltingu og ónæmiskerfi,“ segir Þórunn.

OREGANO
„Fyrir utan að vera dásamlegt krydd á
góða steik eða grillað grænmeti er oregano
þekkt fyrir góð áhrif á gerlaflóru þarmanna
og vinnur þannig gegn ýmsum örverum og
sýkingum,“ segir Þórunn. Alpha Daily-eplaediksblandan er tilbúin til drykkjar og
algengt er að fólk drekki eitt glas af
drykknum á morgnana og eitt á kvöldin.
„Mörgum hentar enn fremur að drekka
eitt glas fyrir hverja máltíð til að hjálpa
líkamanum að búa til saltsýru í magasýrunni til að auðvelda meltingu. Margir
af skjólstæðingum mínum hafa látið vel af
virkni Alpha Daily,“ segir Þórunn.
Drykkurinn er í glerflöskum sem má
skila til HP Heilsu, Smiðjuvegi 38 í Kópavogi, og fá áfyllingu. Ef skilað er inn sex
flöskum fæst áfylling á heildsöluverði.

LÍFRÆNT
Eplaedikið í Alpha
Daily kemur frá
Þýskalandi og er
ógerilsneytt og
óeimað. Það virkjar
hreinsikerfi líkamans.

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
Suzuki Jimmy 4x4 JLX árg. 2001 ekinn
110. Sjálfskiptur. Ný skoðaður Góður
bíll. Verð 790þ. Tilboð 580þ.S: 8982811.
M-Benz E 200 CGi Avantgarde (NEW)
árg. 2010 ek 50 þ.km Stórglæsilegur
bíll sem er á staðnum verð 6990 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

AUDI A3 attraction tilboðsverð . Árgerð
2001, ekinn 172 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 590.000. Rnr.120736. Uppl. síma
517 1111.

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum, frábær sala
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

NISSAN Almera GX. Árgerð 1999,
ekinn 164 Þ.km.Ný skoðaður bíll í
góðu standi. Verð 390.000.VISA
RAÐGREIÐSLUR í 36 mán. Rnr.104810.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Til sölu Toyota Corolla ‘96, ek.,
145,500km.
Sk. ‘13. Verð 250,000kr. Uppl. í s.
663 5315.
Volvo S60, árg. ‘04, ek. 116 þ. km.
dökkgrár. Tilboðsverð. 1.790 þ. Í góðu
ástandi. S. 662 1663 eða 772 0133.

250-499 þús.

CHEVROLET K1500 4x4. Árgerð 2002,
ekinn 177 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 990 þús. Verð áður 1490
þús. Rnr.121153. Uppl. 517-1111.

AUDI A8 auto. Árgerð 1997, ekinn
aðeins 91 Þ. Algjör moli sjálfskiptur.
Verð 1.590.000. Rnr.134708.

LEXUS RX300. Árg. 3/2004, ek. 138
Þ.KM, bensín, sjálfsk. Leður, krókur,
Xenon ljós omfl, ný heilsársdekk, Mjög
flottur bíll í topp standi, Ásett verð
2.690.000. Rnr.117508. 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
VICTORY Vegas 8-ball Árgerð 2006,
ekinn 2 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
2.490.000. Rnr.132798. Ýmis skipti.
517-1111 er á staðnum.

Tilboð 495 þús.

Hyundai Matrix árg’03 ek. 123þús.
1600 sjálfssk., 5 dyra, sk. ‘13 Verð
495þús. S. 891 9847.

Bílar óskast
Tilboð 850 þús!

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!

Palomino Yerling árg. 2000 11
fet skoðað 2013 fortjald með dúk,
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar,
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220
rafmagn. Tilboð 890 þús. Reykjanesbæ
sími 420 6600 Toyota.

VW Touareg v6 3.0 tdi. Árgerð 2006,
ekinn 155 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Besta verðið á klakanum 2.990.000.
Rnr.145674.

Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98’03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa
uppl. s. 777 3077.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

0-250 staðgreitt

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.
LAND ROVER Range rover sport diesel.
Árgerð 2006 12/2005 ekinn 56 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.290.000.
Rnr.133268. Er á staðnum. 517-1111.

Bílar til sölu

VW Touareg v8. Árgerð 2005, ekinn
aðeins 105 Þ.KM Hlaðinn búnaði besta
verðið á klakanum Verð 1,890,000.
Rnr.145574.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1815 eða sendu sms.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar
orðin ein vinsælasta bílasalan í
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar
það mun reynast yður happa drjúgt.
Símakall til bílasala yðar útvegar yður
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

FORD F150 supercrew 4x4 king ranch
. Árgerð 8/ 2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.133219. Uppl. síma 517-1111.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Tilboð Tilboð

Subaru Impreza 2,0 GL 4WD. sj.sk. og
v.st. spoiler kit álf. Guðm. 893 5600.

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

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

Jeppar

Mótorhjól til sölu Suzuki V-Strom 1000
(2002) Mjög flott eintak, ekið 32Þ km.
Verð 950Þ. Uppl. í s. 697 6867. Er í Rvk.

Toyota RAV4 Árgerð 9/2002, ekinn
177þ.km, ssk, einn eigandi, krókur.
Góður jepplingur sem er á staðnum!
Verð 990.000kr. Raðn. 132404. Sjá á
www.stora.is

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri
bifreiðagjöld með metan breytingu.
Engin útborgun. Breytingin greiðist að
fullu með sparnaði og þú færð hundruð
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá
helstu bílaframleiðendum. Hundruð
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is S.5522000.

MITSUBISHI PAJERO TURBO Diesel
LANGUR 33”breyttur árg. 2001 ekinn
199þ. Leður topplúga 7 manna. Ný
skoðaður. Verð 1480þ. Tilboð 990Þ.
S: 898-2811.

Sendibílar

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is
Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Til sölu

Toyota rafmagnslyftari

Citroen C8, 25c ágr. 1997. 5 gíra. 7
sæta. Ek. 135 km. Skoðaður ‘13. V. 850
þ. S. 616-2597.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Til sölu Toyota rafmagnslyftari
Árg. 2009
Vinnust. 2.500
Lyftigeta 2.000kg
Lyftuhæð 4,5m

Verð 2.990.000.- kr án vsk
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ISUZU NPR65PL í góðu standi,ný
skoðaður 2013,nýleg dekk að aftan,
nýtt í bremsum að framan diskar og
klossar,nýlegt púst. Til sölu hjá Krók á
bilauppbod.is síðasti dagur 23/05/12
kl. 20:08.

Audi V6, samskipt 44, turbo. Allt
rafdrifið. Árg. ‘01 des. Ek. 170 km. Verð
750 þ. S. 616 2597.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.
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Fellihýsi

Til sölu vel með farið Palomino 127
fellihýsi árgerð 2008. Fellihýsið er
stórt, 12 fet, og með útdraganlegri
hlið (borðkrók). Fellihýsið er með
sólasellu, útvarpi + cd, Truma miðstöð
og festingu fyrir tvo gaskúta. Fortjald
og dúkur í fortjald fylgja með. Frekari
upplýsingar í síma 898-1415 og 6995514.
10 feta laramie Fellihýsi með
geymslu kassa árg.’03 vel með farið,
upphækkað, ný dekk, 230w rasm í
húsinu. Nýr rafgeymir, ísskápur og ný
skoðað. V.750þús. Uppl. í síma. 665
5801 guðmundur.

Til sölu

Harley Davidson Electra Glide 2005
Ekið 6000 mílur mikið af aukahlutum.
Upplýsingar í s. 898-9543.

Til sölu gamalt Viking Fellihýsi í
þokkalegu lagi, verð aðeins 200þús.
s. 698 3809.

Pallhýsi

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Green-house

VW - Skoda - Varahlutir

Fallegur og vandaður fatnaður fyrir
konur á öllum aldri. Eldri vörur seldar
með góðum afslætti. Einnig með
fallegar vörur fyrir heimilið og garðinn.
Opið í dag þriðjudag,miðvikudag og
fimmtudag frá 13-17 Þverholt 18 105
Reykjavík S.7772281.

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

AB - PÚST

Þarfnast bílaplanið þrifa
eða viðhalds?

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26 Bleik gata. S 555 6020

Tilboð Tilboð

KAWASAKI NINJA ZX-600R árg. 2007
ekið 3000km. Sem nýtt. Einn eigandi.
Verð 950.000.S: 898-2811.

Reiðhjól

Starcraft Mountain Pine Camper árg.
2006 lítið notað. Wc stór hurð. verð
1280þ. Tilboð 990þ. S: 898-2811.

Tjaldvagnar

Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

ÞJÓNUSTA

Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

Pípulagnir

Hellulagnir/Pallasmíði

Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar
Ægisvagn með fortjaldi og Truma
hitara.o.fl. árg 01 í góðu standi.
Upplýsingar í s.895 6181.

Vinnuvélar

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450
Get tekið að mér þrif í heimahúsum.
Uppl. í s. 777 6438

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

Garðyrkja

Óli smiður

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

Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla,
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

Tölvur

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

Málarameistari

Öll almenn málningarvinna. Egill s.
868 5171.

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
776 9767

Bón og alþrif við heimahús. Nú
getur þú látið stjana við bílinn þinn
án frekari fyrirhafna. Við mætum þar
sem bíllinn þinn er. Íslensk hönnun á
bílaþvottakerfi. Uppl. S: 778-0100
Vinsælu netakerrurnar á frábæru
verði, stutt kr 179,999 löng kr 229,999
Hagkaup, sími 563-5000.

Búslóðaflutningar

Hjólbarðar

Tölvuviðgerðir,
vírushreinsun,
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl.
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Spádómar

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Húsaviðhald

Er byrjuð að taka fólk heim eftir langt
hlé. Spái í spil og bolla, ræð drauma,
Bíð einnig uppá símaspá. Tímapantanir
í s. 891 8727 Stella.

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Önnur þjónusta

Varahlutir

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Burðardekk (Varadekk) á felgum fyrir
Hobby hjólhýsi. Verð. 29.000 kr. S.
866-1683.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.
HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg. 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat. Eitt með öllu. S: 898-2811.

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.

Er mosinn að eyðileggja
garðinn þinn !!??

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur
Garðyrkjumaður S. 774 5775.

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is
S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

Til sölu

Úrval af Himalaya
saltkristalslömpum.

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

Hjólhýsi

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir

Bókhald

Málarameistari

NÝTT Á ÍSLANDI

Þvott á götum, bílastæðum
og gangstéttum Málun og
merkingar á bílastæðum

Er öspin til ama ?

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

Bílaþjónusta

Gangstéttarsópun

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Málarar
Kerrur

Götusópun

Bílastæðamálun
malbiksviðgerðir,
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna,
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn
S 551 4000 www.verktak.is

MALBIKSVIÐGERÐIR

Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki.
Sími: 565-2030
www.colas.is colas@colas.is
ISO 9001 vottun

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Einnig mikið úrval af andlegum
og náttúruvænum vörum. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið
mán-fös 12-18, lau 12-15. Sími 5178060. ditto.is
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Óskast keypt

Fundir / Mannfagnaður

Sumarbústaðir
Framleiðum sumarhús

Erum með sýningarhús í Reykjavík.
Yfir 20 ára reynsla og góð verð. Uppl.
á sumarhus.com og í síma 615 2500.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

Aðalfundur Búmanna

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Aðalfundur Búmanna hsf. verður haldinn á Grand Hóteli
Reykjavík, Sigtúni 38, miðvikudaginn 6. júní kl. 17.00.
Fundurinn verður í sal hótelsins er nefnist Gullteigur.
Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.
Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra ﬂytur ávarp.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Stjórnin.

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

Fasteignir

Frá 1957

Þremur Labrador Retriever hvolpum,
tveimur rökkum og einni tík, er enn
óráðstafað úr 9 hvolpa goti 27. mars
2012. Þeir eru undan ISFTCH Kolkuós
Dr. Finni og Kolkuós Jöklu Tinnu.
Hvolparnir að sjálfsögðu með ættbók
HRFÍ. Frábær efniviður í veiðihunda.
Verða tilbúnir til afhendingar 8 vikna
þann 22. maí. Hentugt að fá hvolp
heim um hvítasunnuhelgina! Nánari
uppl. í síma 6985985 (Guðmundur)
og á FaceBook: http://www.facebook.
com/Veidihundar

Sími: 588 9090

•
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Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

Kaupi gull !

www.eignamidlun.is

Íbúðarhúnæði á
höfuðborgarsvæðinu
óskast til leigu

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavélar.
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976.

Til bygginga
Heilsuvörur

Honda rafstöð 2,2 kw, lítið notuð. Verð
80.000kr. Uppl. í s. 617 5102.

Traustur aðili óskar eftir sérhæð, einbýli eða raðhúsi á
höfuðborgarsvæðinu til leigu. Leigutími er 6-8 mánuðir
frá 25. júní n.k.
Eignin þarf að vera með fjórum svefnherbergjum.

Verslun

Nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson í síma
588 9090 eða 861 8514 og Hilmar Þór Hafsteinsson í
síma 588 9090 eða 824 9098.

Ð
PI

H

VORÚTSALA !! 20-70% AFSLÁTTUR.
Verslunin Emilía, Bláu húsin Faxafeni s:
588-9925, emilia.is

TANTRA NUDD

ÚS

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

O

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl.
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105
Holtin.

Dýrahald

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Ef þú ert ekki á vinnumarkaði býðst
þér húsnæði, gegn því að aðstoða
fullorðna konu við sjálfstæða búsetu.
Upplýsingar í síma 511 3888 og 898
2988 á skristofutíma.

Húsnæði óskast
Tveir reglusamir, snyrtilegir og skilvísir
meðleigjendur leita að 2-3 herb. íbúð.
Helst 101, 105 eða 107. Þarf að vera
laus 1.júní. S. 618-2100.
Traust alþjóðlegt fyrirtæki óskar eftir 2-3
herbergja íbúð m/húsgögnum í nýju
fjölbýli í Hafnarfirði. 10 mán leiga. Uppl.
Jón Rafn S: 695 5520.

Fasteignir

Opið hús í dag þriðjudag frá kl. 17 - 18
Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og
afgirta verönd á 1. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð
24 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi,
geymslu, baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús. V. 21,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG

Starfsmaður óskast
á Akranesi
Póstdreifing auglýsir eftir
umboðsmanni á Akranesi
til að sjá um dreifingu á
Fréttablaðinu í dreifingarkassa
sem eru víðsvegar um bæinn.
Dreifing fer fram mánu- til
laugardaga. Að auki er dreifing
á nafnamerktum pósti 1-2 x í
viku.
Áhugasamir hafa samband
við dreifingardeild í síma 5858330 eða
í gegnum tölvupóst
dreifing@postdreifing.is .

Wilson’s pizza leitar af
starfsfólki í eftirfarandi
stöður.
Pizzabakara - Sendla. Um er
að ræða hentugan vinnutíma í
fullt/hlutastarf. 20 ára og eldri.
Góð laun fyrir rétta fólkið.
Umsóknir sendist á
atvinna@wilsons.is

Samhjálp
óskar eftir matráði á
meðferðarstofnunina
Hlaðgerðarkot frá miðjum
júlí. Um fast starf er að ræða
og unnið er a svokölluðum
kokkavöktum 3-2-3.
Nánari upplýsingar um
starfið og umsóknir sendist á
netfangið thorunn@samhjalp.
is fyrir fimmtudaginn 31.maí.

Sala Grill óskar eftir hressu og
hæfileikaríku starfsfólki í kvöld og
helgarvinnu. Aðeins 20 ára og eldri
með reynslu af grilli og ís koma til
greina. Umsóknir sendist á salagrill@
salagrill.is

15kg poki kostar frá 3.326,- á þessu
tilboði. Jón bóndi, Réttarhálsi 2, 110
Rvk, www.jonbondi.is Opið mán-fös
10-18.

Fundir / Mannfagnaður

ATVINNA

Auglýsi kennarastarf í Grsk. í Hofgarði
Öræfum. Umsóknarfrestur til 31. maí.
Pálína, sími 478 1672 / 894 1765.

Beauty in Black Holtsbúð
61 Garðabæ.

Flottu þunnu peysurnar í 7 litum, kjólar,
toppar og fleira fallegt. Sumarkjólar
frá EIK design. Opið 13-18 Velkomin í
Beauty in Black. sími 695-6679

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

HÚSNÆÐI

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

WWW.FASTMOS.IS

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Atvinna í boði

Gistiheimili Guesthouse

Nudd

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Silunganet Silunganet

Flotnet, sökknet, netaslöngur. Gott verð.
Heimavík S. 892 8655 www.heimavik.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

Geymsluhúsnæði

Fyrir veiðimenn

Húsnæði í boði

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

Klapparhlíð 24, íbúð 102 - 270 Mosfellsbær

KISI ER TÝNDUR Hann er hvítur
og grábröndóttur. Hann týndist í
Fossvoginum. Hafa samb. í s. 898 0912.

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

Fæðubótarefni

Óska eftir sumarbústað til leigu í 3
mánuði eða lengur. ca. 100km frá
Höfuðborgini. Uppl. s. 555 4295 eða
694 3071. kallidan@internet.is

www.buslodageymsla.is

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík

Sumarhúsalóð til sölu, með heitu og
köldu vatni, rafmagni og trailerhús,
heitum potti. Verðtilboð S. 551 4939,
864 4931.

TÆKIFÆRI!

120 m² þjónustuhús til sölu , áður
Kaffi Grindavík, gæti einnig hentað
sem sumarh.,verslun, aðstöðuh. eða
m.fl.. 300 m² sólp.. Hús sem er auðvelt
að flytja og breyta. Óska eftir tilboðum.
Uppl. í s: 869 9294 eða villia@xnet.is

Óskum eftir fólki í aukastarf á kvöldin,
föst laun og bónusar. Uppl. gefur
Guðný í síma 822 2965.
Vélstjóri óskast á Þorlák ÍS 15 sem gerir
út frá Bolungarvík. Þarf að geta leyst
af sem yfirvélstjóri í sumar. Vélastærð
373 kw. Uppl. á skrifstofu í s, 450
7700 einnig hægt að senda tölvupóst
á: gf@jv.is

Þjónusta

Perlukór 1
þriðjudaginn 22. maí

frá kl. 17.30-18.00

,EIGUUMSJËN

203 Kópavógur

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli.
Afgirt timburverönd.
Stæði í lokaðri bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð:

26,5 millj.

Aðalfundur Gigtarfélagsins
Aðalfundur Gigtarfélags Íslands verður haldinn
miðvikudaginn 23. maí, kl. 19:30 í húsakynnum
félagsins að Ármúla 5 á 2. hæð.
Auk venjulegra aðalfundarstarfa mun Gunnar
Tómasson gigtarlæknir halda erindi um “Áhrif
sjúklinga á virknimat gigtsjúkdóma”.
Allir eru velkomnir.
Gigtarfélag Íslands

L¹TTU OKKUR SJ¹ UM FASTEIGNINA ÖÅNA
'ERÈ LEIGUSAMNINGA
!UGLÕSINGAR SAMSKIPTI OG UPPLÕSINGAGJÎF GAGNVART
LEIGUTAKA OG LEIGUSALA
3AMSKIPTI VIÈ BANKA VEGNA TRYGGINGA )NNHEIMTA
LEIGUGJALDS SKILVIRK EFTIRFYLGNI INNHEIMTU
5MSJËN OG EFTIRLIT MEÈ FASTEIGNINNI
-ARKMIÈ MEÈ LEIGU UMSJËN ER AÈ AUÈVELDA FASTEIGNAEI
GANDA ÒTLEIGU FASTEIGNAR OG HALDA VERÈGILDI EIGNAR
(J¹ ,EIGULIÈUM STARFA  LÎGGILTIR LEIGUMIÈLARAR MEÈ MIKLA
REYNSLU ¹ SVIÈI ÒTLEIGU ¹ ÅBÒÈAR OG ATVINNUHÒSN¾ÈI
3J¹ WWWLEIGULIDARIS LEIGUUMSJËN EÈA S  
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NORÐANFISKUR ÍSLENSKUR LAX

NORÐANFISKUR LAX GRILL-

NORÐANFISKUR ÍSLENSK BLEIKJA

FROSINN BEINHR. M.ROÐI

KRYDDAÐUR BEINHR. M.ROÐI

FROSIN BEINHR. M.ROÐI
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LÁRÉTT
2. malur, 6. ólæti, 8. skrá, 9. ískur,
11. í röð, 12. borg, 14. arkarbrot,
16. hvað, 17. for, 18. ýlfur, 20. leyfist,
21. titra.

19

S

tóra stundin er runnin upp. Íslendingar
BAKÞANKAR
keppa í fyrri forkeppni Júróvisjón í
Erlu
kvöld. Gréta og Jónsi koma fram sem fullHlynsdóttur trúar okkar allra. Eflaust verða einhverjir

LÓÐRÉTT
1. laun, 3. pot, 4. málmur, 5. angan,
7. hindrun, 10. kvk nafn, 13. vætla,
15. rænuleysi, 16. samkynhneigður,
19. til.
LAUSN

17

18

Af hattaáti
stoltir. En það sem ég skal éta hattinn minn
ef við vinnum. Ég skal meira að segja éta
hann ef við endum á topp tíu.

JÚ JÚ, þetta er ágætt lag. Ég var alveg búin
að venjast því þegar ég var búin að heyra
það fimm sinnum. Ég er hins vegar ein af
þeim sem var svo hefðbundin, eða svo ótrúlega framúrstefnuleg, að halda með Bláum
Ópal og laginu Stattu upp.

LÓÐRÉTT: 1. kaup, 3. ot, 4. kalsíum,
5. ilm, 7. trafali, 10. gró, 13. íla,
15. óráð, 16. hýr, 19. að.

6

3

20

LÁRÉTT: 2. poki, 6. at, 8. tal, 9. urg,
11. lm, 12. parís, 14. fólíó, 16. ha,
17. aur, 18. ýla, 20. má, 21. riða.

ÉG FYRIRGAF þessum hressu
drengjum alveg að kunna ekki
íslenska málfræði. Ég fyrirgaf þeim
að kunna ekki íslenska setningaskipan. Ég vonaði bara svo innilega að þeirra lag kæmist áfram.
Meirihluti þeirra sem kaus í símakosningunni var líka á sama máli.
Það var ekki nóg. Blár Ópal
skyldi bara dúsa á Selfossi.
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Í KVÖLD býr landinn til
poppkorn, fær sér kóksopa
og fylgist spenntur með
því þegar fulltrúar Íslands
flytja sigurlagið í Bakú. Ég
hef samt ekki trú á þeim.
Því miður.

ÞETTA er auðvitað bannað. Svona eins og
það er bannað að segja við eiginmanninn að
þig langi nú stundum að sofa hjá einhverjum
öðrum en honum, og það er bannað að segja
við barnið sitt að það hafi aldeilis ekki
teiknað fallegustu myndina af krökkunum í
fyrsta bekk.
Í KVÖLD stíga á stokk rússnesku ömmurnar krúttlegu, og þarna verða írsku hárprúðu tvíburarnir sem einnig tóku þátt í
fyrra. Í seinni undankeppninni bætist síðan
við sænska alsælulagið Euphoria sem hefur
slegið í gegn hjá ungviðinu. Loks má búast
við því að herra Humperdinck fái atkvæði
frá einmana húsmæðrum sem gleyma sér
eitt augnablik.
GRÉTA OG JÓNSI eru eflaust hið besta
fólk. Enda er þetta ekkert persónulegt.
PÁLL ÓSKAR lýsti því yfir í fyrra að hann
skyldi éta hattinn sinn ef Ísland kæmist upp
úr undanúrslitum. Lagið komst vissulega
áfram (þó mér hafi aldrei fundist það neitt
spes) og Páll Óskar þurfti aldeilis að borða
brauðtertuhatt sem systir hans bjó til handa
honum. Kannski er það bara það sem þetta
snýst allt um. Frá því ég sá mynd af Páli
Óskari með andlitið útmakað í majónesi
hef ég vart hugsað um annað. Kannski er
ég bara að búa mér til ástæðu til að borða
(meira) majónes.
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Eftir Frode Øverli
Ég sem hélt að
aðdáendur Angelsveitarinnar væru allir
komnir til himna?
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■ Gelgjan

Ætlarðu að
taka þennan?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvers vegna hengdirðu
upp mynd tíu sentimetrum frá gólfinu?

Ég gerði
það ekki.

Palli, veist þú eitthvað um
þessa mynd sem faldi
þessa holu?

Neibb.
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s
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r
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■ Handan við hornið

Meðal efnis í blaðinu:
Stórt veðmál JPMorgan reyndist bankanum
dýrkeypt og varð að vopni í höndum þeirra sem
vilja strangari reglur um eigin viðskipti banka.

Eftir Tony Lopes

KLAAANG
Keiluhöll
Kidda
kalda

Ofurhetjukvöld

Hvað kostar að reka hagsmunafélög
atvinnulífsins á hverju ári?
■ Barnalán

Markaðurinn
kemur út á morgun!
Ohhhhh

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Er til eitthvað
að borða fyrir
utan allt í
ísskápnum?

ÁFYLLING AF GASI
FYLGIR MEÐ HVERJU
SELDU GRILLI*
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AFSLÁTTUR AF
% ÖLLUM GASGRILLUM

Broil King gæðagrillin eru framleidd í Kanada og hæfa íslenskum aðstæðum.
Komdu við í verslunum og á völdum þjónustustöðvum N1 og ﬁnndu rétta grillið.

Imperial™ XL
Verð með 20% afslætti: 279.900 kr.
Verð áður: 349.900 kr.

Monarch™ 20
Verð með 20% afslætti: 63.920 kr.
Verð áður: 79.900 kr.

Regal™ 490
Verð með 20% afslætti: 155.920 kr.
Verð áður: 194.900 kr.

Signet™ 90
Verð með 20% afslætti: 119.920 kr.
Verð áður: 149.900 kr.

Signet™ 20
Verð með 20% afslætti: 95.920 kr.
Verð áður: 119.900 kr.

Royal™
Verð með 20% afslætti: 47.920 kr.
Verð áður: 59.900 kr.

Gem™
Verð með 20% afslætti: 35.920 kr.
Verð áður: 44.900 kr.

Porta-Chef® Pro
Verð með 20% afslætti: 27.920 kr.
Verð áður: 34.900 kr.

*Þú velur um 10 kg plastkút eða 9 kg stálkút.
Ef þú skilar inn þrýstijafnara fyrir smellugas þá fylgir nýr þrýstijafnari fyrir örugga skrúfaða gaskúta.
Einnig er tekið við smelltum gashylkjum. Skilagjald er á gaskútum.

N1 VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR | WWW.N1.IS

Meira í leiðinni
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Portégé R700-1C2 13.3

-40.000

-30.000
249.990

Aspire 4752-2333
4752-2333G32Mn
M

89.990

Aspire 5755G
5755G-2676G75MN i7

19.990

Fullt verð 1

49.990
Fullt verð 3

-15.000

-15.000
214.990

29.990
Fulllt verð 2

74.990
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Toshiba Satellite R8
R850-10F
1

AÐEINS NOKKRIR D
AGAR !

129.990

59.990
Fullt verð 1

9.990
Fullt verð 8
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99.990
Fullt verð 1
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HP
P 630
MACBOOK
OOK PRO Z0N
Z0NJ

159.990

-20.000
MACBOOK
OOK
K AIR
AI Z0MD

229.990

49.990
Fullt verð 2

OPNUNARTÍMI:

Virka daga 10-18 – Laugardaga 11-16
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-80.000

UX31E-RY009V 13,3/i5/128

Inspiron N5050 i5/4GB/500

99.990

219.990

Fullt verð 2

Fullt verð 2

99.990

-15.000

-20.000

-3.000

-30.000

Iconiaa TAB A501 16GB 3G s

TAB 0701 7”

69.990

16.990

Asus EEE 1015BX 320G

49.990

9.990
Fullt verð 8

9.990
Fullt verð 1

-20.000

4.990

Fullt verð 6

K73SD-TY195V
V

139.990

69.990
Fullt verð 1
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4755G-2334G50Mn

119.990

39.990

Fullt verð 1

UM ALLT LAND

199.990

59.9990

29.990

Fullt verð 1

6 VERSLANIR
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REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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STEMNING Á JAMES TAYLOR

Johnny Depp

er
stórkostlegur í þessari
frábæru gamanmynd
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MÖGNUÐ HASARMYND MEÐ
JASON STATHAM Í AÐALHLUTVERKI
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empire

Bandaríski tónlistarmaðurinn James Taylor spilaði
fyrir fullu húsi í Eldborgarsal Hörpunnar á föstudagskvöld. Góðir gestir mættu á
tónleikana og skemmtu sér
hið besta.

Nýjasta meistaraverk Tim Burtons.

o.g. entertainment weekly

joblo.com

p.h. boxofﬁce magazine

James Taylor er eitt áhrifamesta
og vinsælasta söngvaskáld sem
fram hefur komið. Hann öðlaðist
frægð á áttunda áratugnum með
lögum eins og You´ve Got a Friend
og Fire and Rain. Hann er margfaldur Grammy-verðlaunahafi og
meðlimur í Frægðarhöll rokksins.

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!

YFIR 48 ÞÚS. BÍÓGESTIR !

MEÐ KASSAGÍTARINN James Taylor með kassagítarinn uppi á sviði í Eldborgar-

salnum.

UNDRALAND

IBBA
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Bono, söngvari U2, segist ekki
hafa grætt á tá og fingri þegar
Facebook fór á hlutabréfamarkað
í síðustu viku. Fregnir hermdu að
kappinn hefði þénað yfir milljarð
dollara, eða hátt í 130 milljarða
króna, vegna Facebook en fjárfestingafyrirtæki hans Elevation
Partners keypti 2,3% hlutafjár í
Facebook árið 2009.
„Þvert á sögusagnir þá er ég
enginn milljarðamæringur og er
ekki orðinn ríkari en einhver úr
Bítlunum. Bítlarnir eru ósnertanlegir og þessar fregnir um að ég sé
milljarðamæringur eru brandari,“
sagði hann í viðtali við MSNBC.
Hann bætti við að fyrirtækið hans
sjái um að fjárfesta fyrir annað
fólk en fái þó að sjálfsögðu eitthvað fyrir sinn snúð. „Mér fannst
ég ríkur þegar ég var tvítugur og
eiginkona mín borgaði reikningana
mína. Bara það að vera í hljóm-

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

Í GÓÐUM GÍR Arnar Sigurbjörnsson, Sigrún Sverrisdóttir, Björgvin Halldórsson og

Ragnheiður Reynisdóttur voru í góðum gír í Hörpunni.

BONO Söngvarinn græddi ekki eins
mikið á Facebook og margir halda.

sveit hefur verið mikil blessun. Ég
fékk áhuga á tækni vegna þess að
ég er listamaður.“

Adele með
tólf verðlaun
Adele var sigurvegari Billboardtónlistarverðlaunanna sem voru
haldin í Los Angeles. Hún hlaut
tólf verðlaun, þar á meðal sem
besti flytjandinn og fyrir
bestu plötuna,
21. Söngkonan,
sem hafði verið
tilnefnd til átján
verðlauna, var
ekki viðstödd
verðlaunahátíðina.
ADELE
Meðal annarra vinningshafa voru Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift og
LMFAO, sem vann fyrir lag ársins,
Party Rock Anthem. Hljómsveitin
vann fimm verðlaun til viðbótar.
Jordin Sparks og John Legend
stigu einnig á svið og sungu til
heiðurs Whitney Houston.

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

5%

MIB 3 3D FORSÝNING
Ý
KL. 23:59
THE DICTATOR
KL. 4 - 6 - 8 - 10
THE DICTATOR LÚXUS
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THE FIVE YEAR ENGAGEMENT KL. 8 - 10.40
LOCKOUT
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HOW I SPENT MY SUMMER VVACATION KL. 10.10
21 JUMP STREET
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MIRROR MIRROR
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LORAX
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HÁSKÓLABÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

LOKAÐ 18. - 23. MAÍ

BORGARBÍÓ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

THE DICTATOR
THE 5 YEAR ENGAGEMENT
LOCKOUT

50%
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NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 6 - 8 - 10
KL. 5.45 - 8
KL. 10.15

www.laugarasbio.is

VOLTAREN DOLO
50% AFSLÁTTUR
TILBOÐIÐ GILDIR ÚT MAÍ
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–einfalt og ódýrt

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SPRENGHLÆGILEG MYND

SÁLARMENN Meðlimir Sálarinnar, Stefán
Hilmarsson og Friðrik Sturluson, sáu
James Taylor leika listir sínar.

Fékk ekki milljarða
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SELFOSS

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þriðjudagstilboð

Spönginni • Hólagarði • Skeifunni • Garðatorgi • Setbergi • Akureyri • www.apotekid.is

þriðjudagstilboð

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

AUKASÝNINGAR Á VÖLDUM MYNDUM
AF REYKJAVIK SHORTS & DOCS
þriðjudagstilboð

STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

FORSÝNING

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

MAN IN BLACK 3 - MIÐNÆTURSÝNING
THE DICTATOR
THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT
THE RAID
THE AVENGERS 3D
LORAX 3D

24:00
6, 8, 10
8
10.25
7, 10
6

SÖNN SAGA
UM NÚTÍMA
ÞRÆLAHALD
Í LONDON

I AM SLAVE

ÞRIÐJUDAGUR: I AM SLAVE 18:00, 20:00, 22:00  TOWN
OF RUNNERS 20:00  CORIOLANUS 20:00, 22:30  JANE
EYRE 17:30  IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  SVARTUR Á
LEIK (ENG. SUBS) 17:40, 22:30
24.-29. MAÍ: SKEMMD EPLI, fjórar frábærar myndir um alkólisma!

TOWN OF RUNNERS ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!

SJÁÐU HANA Á UNDAN ÖLLUM ÖÐRUM!

MIÐNÆTURFORSÝNINGAR
Í KVÖLD Í EFTIRFARANDI BÍÓUM
Laugarásbíó - Smárabíó
Sambíó Egilshöll - Borgarbíó Akureyri

HEIMSFRUMSÝND Á MORGUN

MIÐASALA

Í FULLUM GANGI Á

MIÐI.IS OG
SAMBÍÓ.IS
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ÍSLAND mætir Andorra í vináttulandsleik ytra í nóvember næstkomandi. Liðin mættust síðast í ágúst
árið 2010 og með þessum leik er verið að efna samkomulag sem var gert þá. Næstu leikir Íslands verða
vináttuleikir gegn Frökkum á sunnudaginn og svo Svíþjóð í næstu viku.

sport@frettabladid.is

TVEIR SÆTIR ÚTISIGRAR
EYGLÓ Náði ekki sínu besta fram á EM í

gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EM í sundi hófst í gær:

Eygló nokkuð
frá sínu besta
SUND Eygló Ósk Gústafsdóttir

náði ekki sínu besta fram þegar
hún keppti í 200 m baksundi á EM
í sundi sem hófst í gær.
Þetta er sterkasta grein
Eyglóar en hún tryggði sér þátttökurétt á Ólympíuleikunum með
glæsilegu Íslandsmeti í síðasta
mánuði. Er hún hingað til eini
íslenski sundmaðurinn með
tryggðan farseðil til Lundúna í
sumar.
Eygló komst örugglega í undanúrslit í greininni í gær eftir
að hafa synt á 2:13,81 mínútu í
undanrásunum. Það var engu að
síður rúmum þremur sekúndum
frá Íslandsmeti hennar.
Í undanúrslitunum synti hún
á aðeins lakari tíma, 2:13,92, og
endaði í ellefta sæti. Íslandsmet
hennar hefði þó dugað sem fjórði
besti tími inn í lokaúrslitin.
Sveit Íslands í 4x100 m skriðsundi kvenna tvíbætti Íslandsmetið í greininni í gær. Fyrst í
undanrásum og svo í úrslitum,
þar sem sveitin hafnaði í áttunda sæti. Sveitin synti á 3:47,39
mínútum en hana skipuðu Ragnheiður Ragnarsdóttir, Eva Hannesdóttir, Eygló Ósk Gústafsdóttir
og Sarah Blake Bateman.
Fleiri Íslendingar kepptu í gær
og má finna upplýsingar um gengi
þeirra á íþróttavef Vísis.
- esá

Allt um leiki

gærkvöldsins
er að ﬁnna á

1-4
Grindavíkurvöllur, áhorf.: 775

Þorvaldur Árnas. (8)

Það gengur hvorki né rekur hjá Fram og Grindavík sem máttu sætta sig við töp
á heimavelli í gær. Vormeistarar Fram hafa valdið miklum vonbrigðum í upphafi móts og varnarmúr Guðjóns Þórðarsonar í Grindavík er hriplekur.

1-0 Gavin Morrison (1.), 1-1 Atli Jóhannsson
(8.), 1-2 Atli Jóhannsson (58.), 1-3 Kennie
Chopart (63.), 1-4 Mads Laudrup (69.)

FÓTBOLTI Stjarnan komst upp í

GRINDAVÍK (4-5-1): Óskar Pétursson 4 - Loic
Mbang Ondo 4, Ólafur Örn Bjarnason 4, Mikael
Edlund 3, Ray Anthony Jónsson 3, Óli Baldur
Bjarnason 3 - Gavin Morrison 5 (70. Alex Freyr
Hilmarsson 5 ), Scott McKenna Ramsay 5 (52. Páll
Guðmundsson 5), Marko Valdimar Stefánsson
4, Pape Mamadou Faye 5 (83. Jordan Edridge -)
-Tomi Ameobi 4.
STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 7 - Jóhann
Laxdal 7,Baldvin Sturluson 6 (73. Snorri Páll
Blöndal 5) 5, Alexander Scholz 7,Hörður Árnason
6 - Daníel Laxdal 7, Atli Jóhannsson 8, Halldór
Orri Björnsson 7 - Kennie Knak Chopart 8* (83.
Bjarki Páll Eysteinsson -),Mads Laudrup 7 (79.
Gunnar Örn Jónsson -), Garðar Jóhannsson 6

þriðja sæti Pepsi-deildar karla í
gær og nýliðar Selfoss stukku upp
í fimmta sætið með sínum öðrum
sigri í fjórum leikjum. Grindavík er á botninum með eitt stig og
Fram í níunda sæti með þrjú.
Bjarni Jóhannsson vann þjálfarauppgjörið við Guðjón Þórðarson og varð um leið á undan honum
að vinna 100 leiki í efstu deild en
báðir voru þeir með 99 sigurleiki
fyrir gærkvöldið.
Það bjuggust flestir við því að
það yrði erfitt að skora hjá Grindavík fyrir sumarið en liðið er búið
að fá á sig 13 mörk í fyrstu fjórum
leikjunum og múrinn mikli er
hriplekur.
„Þetta var mjög góður leikur hjá
okkur. Klassabarátta frá upphafi
til enda. Við byrjuðum skelfilega
og fengum á okkur skítamark en
mér fannst við vera betri aðilinn
allan leikinn,“ sagði Stjörnumaðurinn Atli Jóhannsson kátur í
leikslok. „Ég fer ekkert ofan af því
að við vorum betri aðilinn allan
leikinn, þó þeir hafi fengið eitt
færi þar sem við björgum á línu.
Að öðru leyti ógnuðu þeir okkur
ekkert. Mér fannst við aftur á móti
alltaf vera líklegir.“
Selfyssingar gerðu góða ferð í
Laugardalinn. Þeir lögðu þá arfaslaka Framara.

Skot (á mark): 8-13 (3-8)
Varin skot: Óskar 3 - Ingvar 1

0-2
Laugardalsvöllur.

Kristinn Jakobsson (8)

0-1 Viðar Örn Kjartansson, víti (50.), 0-2 Joe
Tillen (88.)

PÚÐURSKOT Steven Lennon hefur ekki staðið undir væntingum í upphafi móts og

var aftur slakur í gær.

Fyrri hálfleikurinn var afskaplega tíðindalítill. Eina færi hans
fékk Viðar Örn en hann klúðraði.
Í síðari hálfleik mættu gestirnir
ákveðnari til leiks og uppskáru
vítaspyrnu á 50. mínútu. Viðar
Örn var felldur og skoraði sjálfur
úr spyrnunni.
Framarar sóttu án afláts eftir
markið en sköpuðu sér engin
teljandi marktækifæri. Gestirn-

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ir gerðu svo út um leikinn á 88.
mínútu þegar Joe Tillen spólaði sig
í gegnum vörn Framara og tryggði
gestunum 3 stig.
„Við vitum að við getum spilað
góðan fótbolta og mér fannst við
gera það á köflum í þessum leik.
Mér fannst við stjórna leiknum
og er himinlifandi með 3 stig hér
í kvöld,“ sagði Selfyssingurinn
Viðar Örn.
- hþg, kós

Skot (á mark): 8-8 (3-3)
Varin skot: Ögmundur 2 - Duracak 3.
FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 5 - Daði
Guðmundsson 3 (56., Jón Gunnar Eysteinsson
4 ) Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 5, Alan Lowing 5,
Sam Tillen 4 - Kristinn Ingi Halldórsson 5 (51., Orri
Gunnarsson 4) Halldór Hermann Jónsson 4, Almarr Ormarsson 3 - Samuel Hewson 4, Hólmbert
Aron Friðjónsson 5, Steven Lennon 4.
SELFOSS (4-3-3): Ismet Duracak 7 - Ivar Skjerve
6, Stefán Ragnar Guðlaugsson 7, Andri Freyr
Björnsson 7, Jon Andre Royrane 6 - Babacar Sarr
7, Endre Ove Brenne 6, Robert Sandnes 7 (90.,
Ingólfur Þórarinsson -) -J ón Daði Böðvarsson 6,
Ólafur Karl Finsen 6, (66., Joe Tillen 7) Viðar Örn
Kjartansson 8* (82. ,Moustapha Cisse -)

Kolbeinn Tumi Daðason íþróttafréttamaður

Vítaspyrnukeppni – algjör heppni?
„Þegar leikir fara í vítaspyrnukeppni er um happdrætti að ræða. Heppnin var einfaldlega með
okkur í kvöld,“ sagði knattspyrnustjórinn Roberto
Di Matteo að loknum dramatískum sigri Chelsea
á Bayern München í úrslitaleik Meistaradeildar
Evrópu á laugardag.
Petr Cech, markvörður Chelsea, fór í rétt horn
í öllum spyrnum Bæjara í leiknum. Heppni?
Prófaðu að kasta upp 50 krónu peningi og athuga
hvað það tekur þig langan tíma að fá upp krabba
sex sinnum í röð. Kannski er best að þú hellir upp
á kaffi áður en þú byrjar. Tékkneski markvörðurinn
hafði horft á allar vítaspyrnur þýska liðsins frá
árinu 2007 í aðdraganda leiksins og var einfaldlega klár í slaginn þegar kom að keppninni.
Að tapa úrslitaleik í stórmóti í vítaspyrnukeppni
er súr niðurstaða fyrir tapliðið en betri lausn
er ófundin. Sú var tíðin að hlutkesti var varpað
um það hvort liðið færi með sigur af hólmi eftir

framlengingu. Ég þekki engan sem
telur það sanngjarnari lausn
en vítaspyrnukeppni. Þar
ræður heppni för en í vítaspyrnukeppni reynir, líkt og í
leiknum sjálfum, á knattspyrnuhæfileika leikmanna
undir pressu.
Jupp Heynckes, stjóra
Bayern München, brá í
brún þegar hann hóaði
mannskap sínum saman
fyrir vítaspyrnukeppnina.
Leikmenn hans þráuðust
við að fara á punktinn.
Þýska stálið reyndist
stökkara en menn höfðu
reiknað með. Ummerki um það
sáust raunar í framlengingunni

þegar Bastian Schweinsteiger, holdgervingur
hins sjálfsörugga Þjóðverja, horfði undan
er samherji hans tók vítaspyrnu. Það
kom vafalítið fleirum en mér ekkert
á óvart þegar víti Schweinsteiger í
keppninni var varið.
Yngri leikmenn skora frekar í
vítaspyrnukeppnum og óþreyttari
varamenn einnig. Fyrstu spyrnur
keppninnar rata frekar í
netið en þær síðari eða
þær sem teknar eru
í bráðabana. Allt er
þetta staðfesting
á
því að vítaspyrnukeppnir snúist ekki um
heppni. Sýnum knattspyrnunni
meiri virðingu en svo að líta á vítaspyrnukeppnir sem algjört lottó.
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VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR TRÚIR

Vorkvöld í Reykjavík að ári

> Stöð 2 kl. 20.50
How I Met Your Mother

Nú er komið að því. Glæsilegasta Eurovisionkeppni frá upphafi verður haldin í Reykjavík árið
2013. Ég sé þetta fyrir mér og efast ekki eitt
augnablik.
Greta og Jónsi fljúga í gegn í kvöld og rústa
svo aðalkeppninni á laugardaginn. Neistarnir
á milli þeirra, ástarþjóðsagan um pilt
og álfkonu og tilfinningaþrungið
fiðlusólóið… Þetta á allt eftir að
heilla dramaþyrst Eurovision-liðið
um alla Evrópu.
Það yrði hentugt fyrir íslenska
þjóð að halda keppnina í
Reykjavík á næsta ári. Sérstaklega þar sem við erum
nýbúin að byggja glæsilega

Það er aldrei lognmolla hjá vinunum
í How I Met Your Mother og
í þætti kvöldsins fer allt úr
böndunum hjá Ted þegar Zoey
van Smoot snýr aftur og
skráir sig í bekkinn hans.

tónleikahöll sem enn þá er glansandi fín og
ekki farin að ryðga eða slípast til af sjónum. Við
eigum líka heilan helling af nýjum
hótelum og enn fleiri óbyggð sem
þarf öll að fylla.
Þetta getur ekki klikkað. Ég er
strax farin að sjá fyrir mér milt
vorkvöld á skútunni minni að ári.
Sigling um sundin blá, kampavín,
súkkulaðihúðuð jarðarber og
fullkomið útsýni yfir Hörpu
í Eurovision-skrúða.
(P.s. Ókei, hún er
kannski ekki skútan MÍN.
En ég held ég fái samt
kannski að sigla með.)

STÖÐ 2
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Teitur
17.31 Með afa í vasanum
17.38 Skúli skelfir
17.50 Hið mikla Bé
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Fréttir
18.50 Veðurfréttir
19.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Bein útsending frá fyrri forkeppninni í Bakú í Aserbaídsjan. Framlag Íslands, Never Forget eftir Gretu Salóme Stefánsdóttur, verður flutt í kvöld. Kynnir er
Hrafnhildur Halldórsdóttir.

21.10 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva Sýnt verður skemmtiatriði sem
flutt var í hléi í söngvakeppninni í kvöld.
21.25 EM stofa (3:5) Í þáttunum er litið á
riðlana fjóra á EM í fótbolta í sumar.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Einkaspæjarinn (5:6) (Case Histories) Bresk sakamálaþáttaröð byggð á
sögum eftir Kate Atkinson um fyrrverandi
hermanninn og lögguna Jackson Brodie
sem gerist einkaspæjari í Edinborg. Atriði í
þættinum eru ekki við hæfi barna.

23.15 Aðþrengdar eiginkonur (19:23)
(Desperate Housewives VIII) (e) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.

00.00 Fréttir
00.10 Dagskrárlok

08.45 Wordplay
10.15 12 Men Of Christmas
12.00 Arctic Tale
14.00 Wordplay
16.00 12 Men Of Christmas
18.00 Arctic Tale
20.00 The Abyss
22.45 An American Crime
00.20 The Punisher: War Zone
02.00 Premonition
04.00 An American Crime
06.00 Robin Hood

07.00 Barnatími Stöðvar 2 (15:23)
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (65:175)
10.15 The Wonder Years (1:24)
10.40 The Middle (14:24)
11.05 Two and a Half Men (17:22)
11.30 Total Wipeout (2:12)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
(19:23) (20:23)

15.15 Sjáðu
15.45 iCarly (23:25)
16.10 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (12:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (5:22)
19.45 Arrested Development (8:22)
20.05 Two and a Half Men (13:24)
20.30 The Big Bang Theory (4:24)
20.50 How I Met Your Mother (7:24)
21.15 White Collar (12:16)
22.00 Burn Notice (19:20)
22.45 New Girl (14:24)
23.10 2 Broke Girls (2:24)
23.35 Grey‘s Anatomy (22:24)
00.20 Gossip Girl (14:24)
01.05 Entourage (4:12)
01.35 Breaking Bad (4:13)
02.20 Damages (7:13)
03.05 Damages (8:13)
03.45 The Big Bang Theory (4:24)
04.05 Two and a Half Men (13:24)
04.25 How I Met Your Mother (7:24)
04.50 White Collar (12:16)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 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 Sveiflan sem sigraði heimin
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00
Fyrr og nú 14.00 Fréttir 14.03 Sker 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Einnar mínútu þögn 15.25
„Dear Nordic friends“ 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 Undir yfirborðið: Núið
og framtíð fjölmiðlunar 21.20 Tríó 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15
Fimm fjórðu 23.05 Matur er fyrir öllu 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
07.00 Pepsi mörkin
08.10 Pepsi mörkin
18.00 Pepsi mörkin
19.10 NBA 2011/2012 - Playoff Games
21.00 Ensku bikarmörkin
21.30 Meistaradeild Evrópu: Bayern Chelsea Útsending frá úrslitaleiknum.

23.20 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá
liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu.
Hitað upp fyrir komandi leiki og um leið eru
hinir ýmsu leikir krufðir til mergjar.

17.55 Sunderland - Man. Utd.
20.10 Premier League World Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegu hliðum.

20.40 Everton - Newcastle
22.25 Swansea - Liverpool

19.30 The Doctors (118:175)
20.15 Monk (10:16)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Smash (12:15)
22.35 Game of Thrones (8:10)
23.30 Silent Witness (4:12)
00.15 Supernatural (14:22)
01.00 Twin Peaks (20:22)
01.50 Monk (10:16)
02.35 Íslenski listinn
03.00 Sjáðu
03.25 The Doctors (118:175)
04.05 Fréttir Stöðvar 2
04.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.25 Eldhús sannleikans (2:10) (e)
15.45 Life Unexpected (3:13) (e)
16.30 90210 (17:22) (e)
17.20 Dr. Phil
18.05 Got to Dance (12:17) (e)
18.55 America‘s Funniest Home

06.30 Keeping Up Appearances 08.00 Dalziel
and Pascoe 09.35 Deal or No Deal 10.15
EastEnders 10.45 Come Dine With Me 11.35
QI 12.35 Keeping Up Appearances 13.35 One
Foot in the Grave 14.40 Top Gear 15.30 QI
16.30 Come Dine With Me 17.20 The Graham
Norton Show 18.05 QI 19.05 Top Gear 20.00
The Graham Norton Show 20.45 Little Britain
21.45 Live at the Apollo 22.35 Top Gear 23.25
Little Britain 23.55 My Family 01.00 The Graham
Norton Show 01.45 Little Britain

Videos (21:48) (e)

19.20 According to Jim (1:18) (e)
19.45 Will & Grace (10:25) (e)
20.10 Necessary Roughness (7:12)
Þáttur um sálfræðinginn Danielle sem á
erfitt með að láta enda ná saman í kjölfar
skilnaðar. Hún gerist því sálfræðingur fyrir
ruðningslið með afbragðsgóðum árangri. Vinsældir hennar aukast jafnt og þétt og áður en
hún veit af eiga hörkuleg meðferðarúrræði
hennar upp á pallborðið hjá stærstu íþróttastjörnum landsins.

21.00 The Good Wife (17:22) Alicia ver
áhættufjárfestinn Colin Sweeney sem er
ákærður fyrir ósæmilega hegðun og Cary
lendir í úlfakreppu þegar Peter skipar honum
að framfylgja stefnum embættisins.
21.50 Unforgettable (5:22)
22.40 Jimmy Kimmel
23.25 In Plain Sight (4:13) (e)
00.10 Necessary Roughness (7:12) (e)
01.00 The Good Wife (17:22) (e)
01.50 Unforgettable (5:22) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Byron Nelson Championship 2012 (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 Golfing World 12.50 Byron
Nelson Championship 2012 (2:4) 15.50
LPGA Highlights (7:20) 18.00 Golfing World
18.50 PGA Tour - Highlights (19:45) 19.45
Volvo World Match Play Championship (2:2)
22.00 Golfing World 22.50 US Open 2006
- Official Film 23.50 ESPN America

09.30 Blod, sved og ris 10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Horisont 11.05 Ha‘ det godt
11.35 Aftenshowet 13.00 DR Update - nyheder
og vejr 13.10 Jamies køkken 14.00 Kasper &
Lise 14.10 Timmy-tid 14.20 Masha og bjørnen
14.30 Lille Nørd 15.00 Hun så et mord 15.50
DR Update - nyheder og vejr 16.00 Drommehaver
16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet
18.00 Bonderøven 18.35 TV Avisen 19.00
Det Europæiske Melodi Grand Prix 2012 21.00
Wallander. Den hvide løvinde

06.30 22. juli-rettssaken 15.00 NRK nyheter
15.15 Grønn glede 15.40 Oddasat - nyheter på
samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Program ikke
fastsatt 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen
17.45 Grønn glede 18.15 Høydepunkter fra den
kongelige dåpen i Stockholm 18.45 Extra-trekning
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Eurovision Song
Contest 2012 21.00 Kveldsnytt 21.15 Ari og Per
21.45 Livvaktene 22.45 Ei rituell verd 23.35
Gintberg i utkanten 00.05 Barn for enhver pris
01.00 Ari og Per

11.30 Det kungliga dopet 12.00 Dom kallar oss
skådisar 12.30 Djursjukhuset 13.00 Smartare än
en femteklassare 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.25 The Big C 14.55 EM i simning
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15
Melodifestivalen 2012 17.00 Kulturnyheterna
17.15 Regionala nyheter 17.30 Rapport 18.00
Det kungliga dopet 19.00 Eurovision Song Contest
2012 21.00 Rapport 21.05 Kulturnyheterna
21.10 In the Land of Women 22.45 Djursjukhuset
23.15 Rapport 23.20 Modellagenturen

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

OMEGA
18.00 Að norðan 18.30 Tveir gestir 21.00
Bæjarstjórnarfundur

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Stebbi & Eyfi,
Jónsi & Greta,

&
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Skáluðu í kampavíni í München
„Ég er nú að fara að syngja
eitthvað með Kótilettunum á
Selfossi. Svo þegar ég fæ frí frá
boltanum fer ég ekki lengra
en í Grímsnesið í bústað.
Alltaf gaman að grilla og fara í
pottinn í góðra vina hópi.“
Ingólfur Þórarinsson, knattspyrnukappi
og tónlistarmaður.

„Þetta var hreint út sagt frábært. Maður
lifir á þessu það sem eftir er,“ segir Karl H.
Hillers, formaður Chelsea-klúbbsins á Íslandi.
Karl var, ásamt þremur öðrum stjórnarmönnum, viðstaddur úrslitaleik Meistaradeildarinnar í München þegar Chelsea bar
sigurorð af Bayern eftir framlengingu og
vítaspyrnukeppni.
„Maður var með hjartað í buxunum þar
til [Didier] Drogba var búinn að setja hann.
Við áttum undir högg að sækja í 88 mínútur,“
segir Karl, sem var staðsettur í fjórtándu
sætaröð fyrir aftan markið þar sem Drogba
skoraði. Eftir leikinn var fagnað fyrir utan
leikvanginn og þegar heim á hótelið var
komið skáluðu fjórmenningarnir í kampavíni.
Áttu ekki eftir að monta þig að hafa verið

LANGAR AÐ SEMJA NÝTT
LAG TIL HEIÐURS BEE GEES
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ÚTGÁFUNNI
VERÐUR FAGNAÐ
Í EYMUNDSSON,
AUSTURSTRÆTI,
Í DAG KL. 17.
ALLIR
VELKOMNIR!

GIBB OG LADDI
Robin Gibb úr Bee Gees er fallinn
frá, 62 ára gamall. Laddi var mikill
aðdáandi hljómsveitarinnar.

með diskósmellinn You Should Be
Dancing og tónlistina við kvikmyndina Saturday Night Fever
sem hafði að geyma slagara á borð
við How Deep Is Your Love, Stayin´ Alive og Night Fever.
Maurice, tvíburabróðir Robins
Gibb, lést árið 2001 og skömmu
síðar var hljómsveitin lögð niður.
Fyrir þremur árum tilkynnti

Robin að hann og Barry ætluðu að
koma saman á nýjan leik og þeir
sungu á nokkrum tónleikum.
Í nóvember í fyrra greindist
Robin með lifrarkrabbamein en
hann hafði samþykkt að koma
fram á jólatónleikum Björgvins
Halldórssonar í Laugardalshöll.
Ekkert varð af því vegna veikinda
hans.
freyr@frettabladid.is

Mikill heiður að hitta Gadd

Z Z ZIRUODJLGL V±DOY|U XE yNDYH U VOXQiQHW LQX
SPORT

„Mér finnst þetta bara hræðilegt,“
segir Þórhallur Sigurðsson, Laddi,
um fráfall Robins Gibb úr hljómsveitinni Bee Gees.
„Þetta er alveg svakalegt. Núna
er hann bara einn eftir hann
Barry [Gibb]. Ég vona að hann fái
að lifa eitthvað áfram karlgreyið.
Það virðist vera allt í lagi með
hann. Hinir voru eitthvað gallaðir,
tvíburarnir.“
Laddi söng seint á áttunda áratugnum ásamt bróður sínum Halla
lagið Ó, mig langar heim (til Patreksfjarðar) sem var þeirra útgáfa
af lagi Bee Gees, Massachusetts.
Skömmu síðar samdi Laddi lag um
Gibb-bræðurna sem heitir Gibba
gibb. „Þeir hafa alltaf verið í svolitlu uppáhaldi hjá mér,“ segir
hann um Bee Gees.
Aðspurður viðurkennir Laddi
að erfitt hafi verið að ná hæstu
tónum Gibb-bræðranna, en þeir
voru frægir fyrir hátt raddsvið sitt. „Ég náði því alveg með
rembingi. Ég náði kannski ekki
allra hæstu tónunum en fór helvíti nálægt þeim. Þetta voru
kallaðir píkuskrækir í gamla daga
en maður var ekkert feiminn við
þetta. Þeir voru orðnir frægir
fyrir sína skræki og þetta var allt
í lagi.“
Spurður hvort til standi að
semja annað lag til heiðurs Bee
Gees segir Laddi það vel koma
til greina. „Ég held ég verði að
setjast niður núna og spá aðeins
í það. Það er komið að þeim tímapunkti að semja eitthvað þeim til
heiðurs.“
Bee Gees er ein vinsælasta
hljómsveit tónlistarsögunnar og
talið er að hún hafi selt um 220
milljónir hljómplatna. Sveitin var
stofnuð árið 1958 en það var ekki
fyrr en áratug seinna sem hljómsveitin sló í gegn með lögunum To
Love Somebody, Massachusetts
og I Started a Joke. Eftir nokkra
ára lægð sneri Bee Gees svo aftur

NORDICPHOTOS/GETTY

Mikil spenna er meðal Eurovision-aðdáenda en í
kvöld ráðast örlög þeirra Gretu Salóme og Jónsa
er þau flytja lagið Never Forget í Bakú. Útsendingin
hefst klukkan 19 í Ríkissjónvarpinu en Ísland er
annað landið sem stígur á svið. Meðal þeirra landa
sem einnig keppa á fyrra undanúrslitakvöldinu
eru Finnland, Danmörk, Austurríki, Írland,
Rúmenía, Sviss og Ísrael. Veðbankar hafa
spáð íslenska laginu góðu gengi en hinni
sænsku Loreen er hins vegar spáð sigri
með laginu Euphoria. Hún keppir á öðru
-áp
undanúrslitakvöldinu á fimmtudaginn.

VIÐSKIPTI

SÁTTUR FORMAÐUR Karl H. Hillers, formaður Chelseaklúbbsins á Íslandi, sá úrslitaleik Chelsea og Bayern í
München.

LADDI: ÞETTA VORU KALLAÐIR PÍKUSKRÆKIR Í GAMLA DAGA

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR

á þessum leik? „Jú. Ég var búinn að gráta
það fram að þessum leik að hafa ekki farið til
Moskvu [þar sem Manchester United vann
Chelsea í úrslitum Meistaradeildarinnar
árið 2008]. Ég sór þess eið að ég skyldi aldrei
sleppa svona tækifæri aftur og sé ekki eftir
því.“
Karl hefur núna farið þrjár helgar í röð á
Chelsea-leiki því hann fór einnig á síðasta
heimaleik liðsins og á bikarúrslitaleikinn
gegn Liverpool, þar sem hans menn fögnuðu
einnig sigri. „Það hljómar kannski hálf
ankannalega en sá leikur komst ekki í hálfkvisti við þennan.“
Stefnan hefur næst verið sett á Ofurbikarinn í Mónakó í ágúst þegar Chelsea
mætir Athletic Bilbao og á HM félagsliða í
Tókýó í desember.
-fb

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

BESTU BROTIN ÚR
ÍSLANDI Í DAG
- oft á dag

„Þetta er mikill heiðursmaður og lítillátur. Það er
ekki mikið vesen á honum,“ segir trommuleikarinn
Jóhann Hjörleifsson úr Sálinni.
Hann var bandarískum kollega sínum Steve Gadd
til halds og trausts þegar hann dvaldi hér á landi um
helgina. Gadd spilaði með James Taylor í Hörpunni
á föstudagskvöld og daginn eftir miðlaði hann af
reynslu sinni í Austurbæ og spilað á trommur fyrir
rúmlega þrjú hundruð aðdáendur sína.
„Ég er búinn að hlusta á músík sem þessi maður
hefur spilað frá því maður var sirka tíu ára og jafnvel fyrr því maður vissi það bara ekki. Hann hefur
spilað á ógrynni af plötum. Það var mikill heiður að
hitta kappann. Hann hefur verið í miklu uppáhaldi
hjá mér mjög lengi, eins og hjá flestum öðrum
trommurum,“ segir Jóhann, sem fékk að setjast við
trommusettið hans í Austurbæ og lemja húðirnar.
„Ég stillti því meira að segja upp fyrir hann. Að
róta trommusetti hefur ekki verið í uppáhaldi hin
seinni ár en fyrir þennan mann er það alveg sjálfsagt og ég gerði það með bros á vör,“ segir hann í
léttum dúr. „Þessi gæi er lifandi goðsögn og eiginlega stærsta nafn í trommuheiminum frá upphafi.“

Gadd hefur á glæstum ferli sínum leikið með
Eric Clapton, Paul Simon, Sting, B.B. King, Paul
McCartney, Weather Report og fleiri heimsþekktum
flytjendum.
-fb

ÁRITUN Steve

Gadd áritaði
trommusneril
fyrir Jóhann
Hjörleifsson
um helgina.
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HÖFUM OPNAÐ

NÝJA

SKOÐUNARSTÖÐ
AÐ GRJÓTHÁLSI 10
GRJÓTHÁLS

BITRUHÁLS

Opið kl. 8-17 virka daga

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

Láttu okkur skoða bílinn þinn við bestu aðstæður
í nýju skoðunarstöðinni okkar að Grjóthálsi 10.
Þaulreyndir fagmenn taka vel á móti þér og það
er alltaf heitt á könnunni.

FOSSHÁLS

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 17 ár

Reykjavík

Reykjavík

Hafnarfjörður

Kópavogur

Reykjanesbær

Grjótháls 10
Sími 590 6940

Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hjallahrauni 4
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Skemmuvegi 6
(bleik gata)
Sími 590 6935

Holtsgötu 52
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Lokka Gunnar á völlinn
Knattspyrnuunnendur glöddust í
gær þegar stutt stikla, sem virtist
gefa til kynna að sparkþátturinn
Gunnar á Völlum myndi snúa aftur,
birtist á Mbl.is. Spjátrungurinn
Gunnar Sigurðarson stýrði
þættinum við góðan orðstír í fyrrasumar og þótti sýna leikina í Pepsideildinni með
frumlegum og
bráðfyndnum
hætti. Ekki er
þó útséð með
hvort Gunnar
snúi aftur, þar
sem hann hefur
enga ákvörðun
tekið, og virðist
stiklan til þess
fallin að lokka hann
aftur á völlinn. Við
spyrjum að leikslokum.

Einn fremsti ljóða- og
óratoríusöngvari heims
Christoph Prégardien
Ulrich Eisenlohr, píanó
Harpa, Norðurljós
sun. 27. maí kl. 15 / 4.500 kr.

Edda Hermannsdóttir hefur getið
sér gott orð í sjónvarpi sem spyrill
í Gettu betur síðustu tvo vetur.
Samhliða störfum sínum fyrir
Ríkisútvarpið hefur hún stundað
nám í hagfræði og kennt líkamsræktarhópatíma í World Class. Nú
hefur Edda svo fundið sér starf þar
sem hagfræðimenntunin kemur að
góðum notum
en hún hefur
verið ráðin
blaðamaður
á Viðskiptablaðið þar
sem hún mun
skrifa viðskiptafréttir í sumar.

Harpa, Eldborg, 2. júní
frá 3.500 kr.

Góđir gestir

Sjáumst á Listahátíđ
Verðlaunasýning
frá Sviss

Pétur
Gautur

Í viðskiptafréttirnar

Stórtónleikar
Hljómskálans

Bryan Ferry
Harpa, Eldborg
27. og 28. maí
frá 6.900 kr.

Aðeins ein sýning
Þjóðleikhúsið
30. maí / 3.500 kr.

Bastards fjölskyldusaga
Vesturport
Borgarleikhúsið
1. og 2. júní
4.400 kr.

- afb, - sv

Splunkuný
leikrit
Á óvenjulegum
sýningarstöðum.
Allra síðustu
miðarnir
1.500 kr.

Mest lesið
1

Björgunarsveitir farnar að
rukka fyrir aðstoðina

2

Hitabylgja í spánni fyrir
hvítasunnuna

3

Segir Íslendinga þurfa að undirbúa sig undir hrun evrunnar

4

Öxull brotnaði af sömu þotu

5

Varðstjóri sýknaður - mátti aflífa
hreindýr og skera úr því kjöt

6

Vítisenglar selja Viagra

Danstónleikar

Glymskrattinn

Anna
Þorvaldsdóttir
Raftónleikar í
Hörpu, Kaldalóni
á morgun,
mið. kl. 20
2.500 kr.

Frumsýnt á morgun
Þjóðleikhúskjallarinn
2.500 kr.

Húslestrar
heima í stofum
rithöfunda
Á íslensku og
þýsku frá 26. maí.
Síðustu miðarnir
1.000 kr.

NÝR MATSEÐILL
FYLGIR BLAÐINU
Í DAG

Alþjóðleg
myndlist
á fjölda
sýningarstaða

...OG FJÖLDI ANNARRA VIÐBURÐA
Á HVERJUM DEGI TIL 3. JÚNÍ

Miðasala á alla viðburði hátíðarinnar á www.listahatid.is

Miðasölusími: 561 2444 / Miðasölusími á viðburði í Hörpu: 528 5050

