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Stoðirnar styrktar 
félagið Stoðir lagði fram yfir
tökutilboð í danska fasteignafé
lagið Keops og bauð hluthöfum 
annaðhvort reiðufé eða hlutabréf 
í Stoðum í skiptum. Tveir stærstu 
hluthafar Keops, Fons, sem fer 
með 31,8 prósenta hlut, og Baug-
ur Group, sem á um 20,3 prósent, 
tóku tilboði Stoða gegn greiðslu 
hlutafjár.

Tapa á tískunni | Breska tísku-
vörukeðjan Mosaic Fashions tap-
aði rúmum 415 milljónum króna 
á fyrsta ársfjórðungi, sem lauk 
í enda apríl. Á sama tíma í fyrra 
nam hagnaðurinn rúmum 100 
milljónum króna. 

Seldu í Actavis | Róbert Wess-
man, forstjóri Actavis, og Sindri 
Sindrason stjórnarformaður til-
kynntu að þeir ætli að selja allt 
sitt í félaginu til Novators, sem 
hefur gert yfirtökutilboð í Acta-
vis.

Sameinaður stöndum vér | 
Stjórnir sparisjóðanna Byrs og 
SPK skrifuðu undir samrunaáætl-
un sem miðast við 1. janúar 2007. 
Sameinaður sparisjóður er metinn 
á um 45 milljarða króna miðað við 
síðasta viðskiptagengi í Byr.

Baugur selur | Árdegi, félag í 
eigu Sverris Berg Steinarssonar, 
keypti Baug Group út úr dönsku 
raftækjakeðjunni Merlin. Eftir 
kaupin er Árdegi eigandi 65 pró-
senta hlutar í félaginu og Mil-
estone 35 prósenta. 

Baugur kaupir 
hyggst gera yfirtökutilboð í fast
eignafélagið Immo-Croissance. 
Félagið er skráð í kauphöllina í 
Lúxemborg og Euronext-kaup
höllina í Brussel. 

Hallinn réttist 
lönd voru óhagstæð um 10,7 millj
arða króna í maí. Hallinn var tæp
lega tveimur milljörðum minni en 
á sama tímabili í fyrra.

Eik Bank Group

Íslandsvinir mæta 
í Kauphöllina

Olía hefur fundist í tilraunabor-
unum Antrim Energy í Norður-
sjó, en þar á Geysir Petroleum 
ehf. tíu prósenta hlut. Stærsti 
hluthafi Geysis Petroleum er svo 
aftur Straumborg ehf., félag í 
eigu fjölskyldu Jóns Helga Guð-
mundssonar, sem fer með rétt 
tæplega fimmtungshlut.

Olían fannst á 3.340 metra 
dýpi að því er fram kemur í 
tilkynningu. Borunin er hluti 
af tilraunaborunum sem ætlað 
er að ljúki innan hálfs mánað-
ar og verður þá upplýst frekar 
um magn olíunnar sem fundist 
hefur, að sögn Gunnlaugs Jóns-

sonar hjá GJ Fjármálaráðgjöf/
Norvest, en hann tekur innan 
tíðar sæti í stjórn Geysis Pet-
roleum. Unnið er að sameiningu 
Geysis Petroleum við Sagex Pet-
roleum og InOil. Að sameiningu 
lokinni er stefnt að skráningu 
sameinaðs félags í kauphöllina 
í Ósló.

„Þetta er nokkuð merkileg-
ur olíufundur. Í fyrra fundum 
við í samstarfi við aðra olíu og 
erum nú að bora á nokkuð stærra 
svæði og vonumst til þess að 
finna meiri olíu en í fyrra,“ segir 
Gunnlaugur, en nú er verið að 
mæla olíuflæðið í nýju holunni. 

Hann segir fundinn einnig skipta 
máli fyrir félagið NorEnergy sem 
Straumborg á líka stærstan hlut 
í. „Bæði félögin eru þátttakend-
ur í þessum verkefnum með um 
tíu prósent hvort á þessu svæði. 
Geysir er íslenskt félag stjórnað 
af Norðmönnum, en NorEnergy 
norskt félag stjórnað af Kanada-
mönnum.“

Gunnlaugur segir starfsemina 
ganga vel í báðum félögum og að 
í kjölfar olíufundar og mögulegr-
ar vinnslu hafi á þessu ári, síðan 
Straumborg kom að málum, 
orðið gríðarleg verðmætaaukn-
ing í félögunum. - óká

Geysir tilkynnir um olíufund
Straumborg á meirihluta í tveimur félögum sem saman eiga um fimmtung 
í olíuleitarverkefni í Norðursjó. Verið er að mæla magn nýfundinnar olíu.

Marel hefur enn aukið hlut sinn 
í hollenska iðnfyrirtækinu Stork 
samkvæmt heimildum Markað-
arins og nálgast nú 20 prósenta 
hlut í gegn um félagið LME sem 
einnig er í eigu Landsbankans og 
Eyris.

Í hollenskum miðlum er frá 
því greint að Marel vinni að yf-
irtökutilboði í Stork í félagi við 
einn eða fleiri fjárfestingasjóði. 
Marel hefur sóst eftir því að fá að 
kaupa Stork Food Systems, mat-
vælavinnsluvélahluta Stork. 

Gengi bréfa Stork er nú ná-
lægt 49 evrum, en fyrir liggur yf-
irtökutilboð frá breska fjárfest-
ingasjóðnum Candover upp á 47 
evrur á hlut. Kaup Candover eru 
því háð að 80 prósent hluthafa 
samþykki kaupin og eignast því 
varla félagið, jafnvel þótt kraf-
an lækkaði í 75 prósent líkt og 
heimilt er samkvæmt hollensk-
um lögum, því Marel er á móti til-
boðinu, sem og Delta Lloyd með 
um 5,2 prósenta hlut og að því 
er heimildir Markaðarins herma 
bandarískur fjárfestingasjóður 
sem á um 4,5 prósent. - óká

Marel eykur 
við sig í Stork

www.trackwell .com

Tíma- og verkskráning
fyrir starfsmenn og tæki

FORÐASTÝRING

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Ekki eru taldar líkur á að möguleg ákvörðun um 
niðurskurð aflaheimilda eða 80 prósenta þak á há-
markslán Íbúðalánasjóðs komi til með að hafa 
áhrif á stýrivaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands sem 
kynnt verður á morgun, fimmtudag. 

Sérfræðingar telja þó sumir hverjir að hjöðnun-
aráhrif í hagkerfinu af þessu tvennu gætu orðið 
til þess að stýrivextir lækki hraðar en ella þegar 
tekin verður ákvörðun um að hefja lækkunarferli 
þeirra. Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greining-
ardeildar Kaupþings, segir þó ljóst Seðlabankinn 
muni ekki lækka vexti fyrr en hann sjái enn skýr-
ari merki um samdrátt í hagkerfinu. „En við höfum 
spáð vaxtalækkun í nóvember og teljum það enn 
líklegt,“ segir hann.

Verði farið að tillögum Hafrannsóknastofnunar 
um niðurskurð aflaheimilda segir Ásgeir að megi 
meta það sem eitt prósent af hagvexti á næsta ári. 

Lúðvík Elíasson, sérfræðingur hjá greiningar-
deild Landsbanka Íslands, segir að komi til mikils 

samdráttar í aflaheimildum megi einnig gera ráð 
fyrir mótvægisaðgerðir af hálfu ríkisins til að bæta 
stöðu þeirra sveitarfélaga sem mest finni fyrir nið-
urskurðinum. Þar með myndi fyrsta kastið draga 
úr þensluhamlandi áhrifum niðurskurðarins og því 
ólíklegt að Seðlabankinn bregðist hratt við fregn-
unum, heldur bíði og sjái hver áhrifin til lengri 
tíma verði. Aukinheldur segir hann Seðlabankann 
ekki hafa í áætlunum sínum gert ráð fyrir þeirri 
endurlífgun sem verið hefur á fasteignamarkaði 
undanfarna mánuði og myndi sú þensla því jafna 
út áhrif af mögulegu þaki á útlán Íbúðalánasjóðs. 
„Menn bregðast ekki mjög snöggt við breytingum 
í Seðlabankanum, enda ekki ástæða til vegna þess 
að áhrifanna gætir ekki fyrr en eftir eitt til tvö ár,“ 
segir Lúðvík.

Jón Bjarki Bentsson, sérfræðingur hjá Greiningu 
Glitnis, gerir sömuleiðis ekki ráð fyrir að Seðla-
bankinn breyti út af fyrri áætlunum á fimmtudag, 
þótt sjálfsagt setji hann inn í efnahagsspá sína frá-
viksspá með skerðingu á aflaheimildum og fjalli 
um möguleg áhrif hennar.

Greiningardeildir bankanna gera allar ráð fyrir 
ákvörðun um óbreytta stýrivexti á morgun.

orðið skarpari
Niðurskurður í aflaheimildum og fyrirséðar breytingar á 
hámarkslánum Íbúðalánasjóðs stuðla að hjöðnun í hagkerf-
inu og gætu boðað hraðari lækkun stýrivaxta Seðlabankans.

Brynhildur Melot er átta ára gamall nemandi í
Vesturbæjarskóla. Hún er í sumarfríi núna en
ætlar síður en svo að sitja aðgerð lmeðal

Sumarnámskeiðin í KramhúsinBrynhildur

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bílaKomdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!Alltaf heitt á könnunni!

S
fé
tö
lagið Keops og bauð hluthöfum 
annaðhvort reiðufé eða hlutabréf 
í Stoðum í skiptum. Tveir stærstu 
hluthafar Keops, Fons, sem fer 
með 31,8 prósenta hlut, og Baug-
ur Group, sem á um 20,3 prósent, 
tóku tilboði Stoða gegn greiðslu 
hlutafjár.

Tapa á tískunni | Breska tísku-
vörukeðjan Mosaic Fashions tap-
aði rúmum 415 milljónum króna 
á fyrsta ársfjórðungi, sem lauk 
í enda apríl. Á sama tíma í fyrra
nam hagnaðurinn rúmum 100
milljónum króna.

Seldu í Actavis | Róbert Wess-
man, forstjóri Actavis, og Sindri 
Sindrason stjórnarformaður til-
kynntu að þeir ætli að selja allt 
sitt í félaginu til Novators, sem
hefur gert yfirtökutilboð í Acta-
vis.

Sameinaður stöndum vér | 
Stjórnir sparisjóðanna Byrs og 
SPK skrifuðu undir samrunaáætl-
un sem miðast við 1. janúar 2007. 
Sameinaður sparisjóður er metinn 
á um 45 milljarða króna miðað við 
síðasta viðskiptagengi í Byr.

Baugur selur | Árdegi, félag í 
eigu Sverris Berg Steinarssonar, 
keypti Baug Group út úr dönsku 
raftækjakeðjunni Merlin. Eftir 
kaupin er Árdegi eigandi 65 pró-
senta hlutar í félaginu og Mil-
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B
h
e
F
L
h

H
lö
a
le
á

Eik Bank Group

Íslandsvinir mæ
p

í Kauphöllina

Olía hefur fundist í tilraunabor-r
unum Antrim Energy í Norður-r
sjó, en þar á Geysir Petroleum 
ehf. tíu prósenta hlut. Stærsti 
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sonar hjá GJ Fjármálaráðgjöf/
Norvest, en hann tekur innan
tíðar sæti í stjórn Geysis Pet-
roleum. Unnið er að sameiningu 
Geysis Petroleum við Sagex Pet-
roleum og InOil. Að sameiningu 
lokinni er stefnt að skráningu
sameinaðs félags í kauphöllina
í Ósló.

„Þetta er nokkuð merkileg-
ur olíufundur. Í fyrra fundum 
við í samstarfi við aðra olíu og
erum nú að bora á nokkuð stærra
svæði og vonumst til þess að
finna meiri olíu en í fyrra,“ segir 
Gunnlaugur, en nú er verið að 
mæla olíuflæðið í nýju holunni.

Hann segir fundinn einnig skipta
máli fyrir félagið NorEnergy sem
Straumborg á líka stærstan hlut
í. „Bæði félögin eru þátttakend-
ur í þessum verkefnum með um 
tíu prósent hvort á þessu svæði.
Geysir er íslenskt félag stjórnað
af Norðmönnum, en NorEnergy
norskt félag stjórnað af Kanada-
mönnum.“

Gunnlaugur segir starfsemina
ganga vel í báðum félögum og að 
í kjölfar olíufundar og mögulegr-rr
ar vinnslu hafi á þessu ári, síðan
Straumborg kom að málum,
orðið gríðarleg verðmætaaukn-
ing í félögunum. - óká

Geysir tilkynnir um olíufund
Straumborg á meirihluta í tveimur félögum sem saman eiga um fimmtung
í olíuleitarverkefni í Norðursjó. Verið er að mæla magn nýfundinnar olíu.

Marel hefur enn aukið hlut sinn
í hollenska iðnfyrirtækinu Stork
samkvæmt heimildum Markað-
arins og nálgast nú 20 prósenta
hlut í gegn um félagið LME sem
einnig er í eigu Landsbankans og 
Eyris.

Í hollenskum miðlum er frá
því greint að Marel vinni að yf-
irtökutilboði í Stork í félagi við
einn eða fleiri fjárfestingasjóði.
Marel hefur sóst eftir því að fá að 
kaupa Stork Food Systems, mat-
vælavinnsluvélahluta Stork.

Gengi bréfa Stork er nú ná-
lægt 49 evrum, en fyrir liggur yf-
irtökutilboð frá breska fjárfest-
ingasjóðnum Candover upp á 47
evrur á hlut. Kaup Candover eru
því háð að 80 prósent hluthafa
samþykki kaupin og eignast því 
varla félagið, jafnvel þótt kraf-
an lækkaði í 75 prósent líkt og
heimilt er samkvæmt hollensk-
um lögum, því Marel er á móti til-
boðinu, sem og Delta Lloyd með
um 5,2 prósenta hlut og að því 
er heimildir Markaðarins herma
bandarískur fjárfestingasjóður 
sem á um 4,5 prósent. - óká

Marel eykur 
við sig í Stork

www.trackwell .com

Tíma- og verkskráning
fyrir starfsmenn og tæki

FORÐASTÝRING

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Ekki eru taldar líkur á að möguleg ákvörðun um
niðurskurð aflaheimilda eða 80 prósenta þak á há-
markslán Íbúðalánasjóðs komi til með að hafa
áhrif á stýrivaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands sem
kynnt verður á morgun, fimmtudag.

Sérfræðingar telja þó sumir hverjir að hjöðnun-
aráhrif í hagkerfinu af þessu tvennu gætu orðið
til þess að stýrivextir lækki hraðar en ella þegar
tekin verður ákvörðun um að hefja lækkunarferli 
þeirra. Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greining-
ardeildar Kaupþings, segir þó ljóst Seðlabankinn
muni ekki lækka vexti fyrr en hann sjái enn skýr-rr
ari merki um samdrátt í hagkerfinu. „En við höfum
spáð vaxtalækkun í nóvember og teljum það enn
líklegt,“ segir hann.

Verði farið að tillögum Hafrannsóknastofnunar
um niðurskurð aflaheimilda segir Ásgeir að megi 
meta það sem eitt prósent af hagvexti á næsta ári. 

Lúðvík Elíasson, sérfræðingur hjá greiningar-rr
deild Landsbanka Íslands, segir að komi til mikils 

samdráttar í aflaheimildum megi einnig gera ráð
fyrir mótvægisaðgerðir af hálfu ríkisins til að bæta
stöðu þeirra sveitarfélaga sem mest finni fyrir nið-
urskurðinum. Þar með myndi fyrsta kastið draga 
úr þensluhamlandi áhrifum niðurskurðarins og því 
ólíklegt að Seðlabankinn bregðist hratt við fregn-
unum, heldur bíði og sjái hver áhrifin til lengri 
tíma verði. Aukinheldur segir hann Seðlabankann
ekki hafa í áætlunum sínum gert ráð fyrir þeirri
endurlífgun sem verið hefur á fasteignamarkaði 
undanfarna mánuði og myndi sú þensla því jafna
út áhrif af mögulegu þaki á útlán Íbúðalánasjóðs. 
„Menn bregðast ekki mjög snöggt við breytingum
í Seðlabankanum, enda ekki ástæða til vegna þess
að áhrifanna gætir ekki fyrr en eftir eitt til tvö ár,“ 
segir Lúðvík.

Jón Bjarki Bentsson, sérfræðingur hjá Greiningu
Glitnis, gerir sömuleiðis ekki ráð fyrir að Seðla-
bankinn breyti út af fyrri áætlunum á fimmtudag,
þótt sjálfsagt setji hann inn í efnahagsspá sína frá-
viksspá með skerðingu á aflaheimildum og fjalli
um möguleg áhrif hennar.

Greiningardeildir bankanna gera allar ráð fyrir
ákvörðun um óbreytta stýrivexti á morgun.

orðið skarpari
Niðurskurður í aflaheimildum og fyrirséðar breytingar á
hámarkslánum Íbúðalánasjóðs stuðla að hjöðnun í hagkerf
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„Það er mitt mat að það sé heppi-
legt að afnema einkarétt á póstdreifingu sem 
allra fyrst,“ segir Ingimundur Sigurpálsson, 
forstjóri Íslandspósts. Samgöngunefnd Evr-
ópuþingsins hefur ákveðið að gefa Evrópu-
löndum tíma til 2011, í stað 2009, til þess að 
afnema einkarétt á póstdreifingu pósts undir 
50 grömmum. Tilskipun Evrópuþingsins 
hefur verið felld inn í íslensk lög, fyrst árið 
1998, síðan 2003 og 2005, og því hafa allar 
breytingar á þeim áhrif hér á landi.

„Ég hef ekki sett mig inn í þessi mál en 
þetta verður til umræðu á fundi samgöngu-
ráðherra Norðurlandanna í haust og þá skýr-
ist málið,“ segir Kristján Möller samgöngu-

ráðherra um ákvörðun Evrópuþingsins.
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og 

fjarskiptastofnunar, segist líta svo á að nú 
hafi íslensk stjórnvöld frest fram að 2011, í 
stað 2009, til að afnema einkarétt á póstdreif-
ingu en Alþingi og ráðherra hafi það á valdi 
sínu hvenær einkarétturinn verður afnum-
inn. „Það liggur fyrir að þetta hefur verið 
gert [einkaréttur á póstdreifingu afnuminn] í 
ýmsum Evrópuríkjum þannig að ég get ekki 
séð að Evróputilskipanir banni slíkt. Hvort 
það verður gert er á valdi ráðherra og Alþing-
is og um það tjái ég mig ekki.“

Einkarétturinn, sem Evrópuþingið hefur 
gefið rýmri frest til þess að afnema, er á dreif-

ingu á pósti sem er undir 50 grömmum. Fyrst 
voru einkaréttarmörkin ákveðin fyrir bréf 
undir 350 grömmum og þau voru síðan lækkuð 
í 100 grömm og 50 grömm frá ársbyrjun 2006. 

Afnám einkaréttar á póstdreifingu hefur 
verið deiluefni meðal Evrópusambandslanda í 
nokkurn tíma. Helst hefur verið deilt um 
hversu langan tíma lönd sambandsins eiga að 
hafa til þess að afnema einkaréttinn. Sam-
göngunefnd Evrópusambandsins ákvað á 
fundi sínum 18. júní síðastliðinn að fresta, eins 
og fyrr segir, afnámi einkaréttarins en þó er 
að finna undanþáguákvæði þar sem löndum 
gefst tími til þess að fresta afnámi einkarétt-
arins í tvö ár til viðbótar.

Vill afnema einkaréttinn
Forstjóri Íslandspósts segir fyrirtækið tilbúið fyrir afnám einkaréttar á póstdreifingu. Málið verður rætt til 
hlítar á fundi samgönguráðherra Norðurlandanna í haust. Hef ekki kynnt mér málið, segir Kristján Möller.

Fór á sumarnám-
skeið í Kramhúsinu

sjómannslífMIÐVIKUDAGUR 4. JÚLÍ 2007

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð
IÐ
/A
N
TO

N

Danfoss hf

sjómanMIÐVIKU
mm

DAGUR 4. JÚLÍ 2007

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð
IÐ
/A
N
TO

N

Danfoss hf

 Sagt hefur verið 
um kvótakerfið að það geri nýlið-
un í sjávarútvegi erfiða. Það á þó 
ekki við um Hjört A. Guðmunds-
son. Hann er aðeins nítján ára 
gamall en gerir út trilluna Gísla 
KÓ 10 fyrir föður sinn. „Nei, ég 
rekst svo sem ekki á marga jafn-
aldra mína í þessu,“ segir Hjörtur 
og hlær. 

Yfirleitt róa þeir frá Kópavogi 
en Hjörtur hefur verið í Bolungar-
vík undanfarna daga. „Það fiskað-
ist ekkert á Faxaflóa, þannig að ég 

sigldi bara hingað til Bolungarvík-
ur og hef veitt vel. Held ég sé kom-
inn upp í fimmtán til sextán tonn á 
tíu dögum,“ segir hann. Hjörtur 
var við löndun á höfninni í Bolung-
arvík þegar blaðamann bar að 
garði. „Þetta var reyndar ekkert 
sérstakur túr, líklega eitt og hálft 
tonn, en ég var líka svo stutt úti. 
Mér heyrist líka á þeim í talstöð-
inni að það sé komin bræla.“

Hjörtur er nýstúdent frá 
Menntaskólanum í Kópavogi og 
verður tvítugur í desember. Hann 

er því mögulega yngsti trillukarl 
landsins og er vitaskuld með 
pungapróf, eins og lög gera ráð 
fyrir. Hann segist hafa fengið gott 
verð fyrir aflann, en bendir á að 
það fari þó minnst í hans vasa. 
„Við leigjum kvóta og það fer auð-
vitað mest í að borga það.“ 

Sjómennskan hefur fram að 
þessu verið sumarstarf hjá Hirti  
og hann játar að það sé vissulega 
ágætt upp úr þessu að hafa, sér-
staklega samanborið við flesta 
jafnaldra hans. 

Nítján ára trilluskipstjóri 

„Þyrlur eru frábærar til 
brúks á Íslandi og ég er viss um 
að við eigum eftir að sjá meira af 

því að menn 
kaupi sér slík 
farartæki,“ segir 
athafnamaðurinn
Ólafur Ólafsson í 
Samskipum.
Athygli hefur 
vakið að Ólafur 
flýgur á þyrlu til 
og frá jörð sinni 
á Snæfellsnesi. 
Hann segist hafa 

greitt um 150 milljónir fyrir 
gripinn sem er af gerðinni Euroc-
opter AS 350 B3.

Ólafur hefur haft einkaflug-
mannspróf lengi en bætti við sig 
þyrluprófi nýverið og ákvað í 
framhaldinu að kaupa sér þyrlu. 
„Flugkennarinn flaug henni hing-
að til lands fyrir mig. Sjálfur hef 
ég flogið henni til landa í kring-
um Bretland og svo hérna innan-
lands.“

Nágrannar Ólafs eru ekki 
sáttir við þyrluflug hans. Þau 
segja það fæla skepnur og að 
auki hafi ekki heyrt mannsins 
mál í fermingarveislu hjá þeim 
um liðna helgi.

Flýgur á 150 
milljóna þyrlu



María, er allt komið í hund og 
kött á heimilinu?

 Andlát manns á fimm-
tugsaldri í ferjunni Norrænu í 
október í fyrra má að öllum lík-
indum rekja til umferðarslyss 
sem hann lenti í áður en hann fór 
um borð í skipið.  Þetta kemur 
fram í skýrslu Rannsóknarnefnd-
ar umferðarslysa sem gerð var 
opinber í gær. 

Bíllinn valt í Berufirði eftir að 
maðurinn missti stjórn á honum. 
Hann var fluttur á heilsugæslu-
stöð og fundu sjúkraliðar ekkert 
að honum. Krufningarskýrslur 
benda til þess að milta mannsins 
hafi skaddast í veltunni og það 
hafi síðan rofnað síðar um dag-
inn. Því hafi fylgt mikil blæðing 

sem dró manninn til dauða.
Í skýrslunni er úttekt gerð á 

þeim 28 banaslysum sem urðu í 
umferðinni í fyrra. Fram kemur 

að orsakir banaslysa séu oftast 
vísvitandi brotahegðun og að ölv-
unar- og hraðakstur hafi verið 
orsök rúmlega þriðjungs bana-
slysa á árunum 1998 til 2006. 

Nefndin telur líklegt að sex 
þeirra 31 sem lést hefðu lifað af ef 
þeir hefðu notað bílbelti. Þá kemur 
fram að bílbeltanotkun í banaslys-
um var mun minni í fyrra en á 
árunum 1998 til 2005. Í fyrra var 
bílbeltanotkunin 47 prósent, en 60 
prósent að meðaltali árin á undan.

Þá segir að margir ökumenn 
sem orsökuðu banaslys í fyrra 
hafi verið með fjölda brota á öku-
ferli sínum og að um helmingur 
ökutækja í banaslysum hafi verið 

 Taka þarf málefni 
útlendinga til endurskoðunar og 
færa verkefni sem þeim tengjast 
sem mest á eina hendi. Þetta segir 
Hildur Dungal, forstjóri Útlend-
ingastofnunar. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu á mánudag eru rúmlega 
1.800 manns, þar af um 1.300 Pól-
verjar og 250 Litháar, skráðir með 
íslenska kennitölu hér á landi en 
hafa ekki verið skráðir hjá Vinnu-
málastofnun eins og venja er. Af 
þessum sökum er lítið sem ekkert 
vitað um hvar þetta fólk er eða 
yfir höfuð hvað það gerir hér á 
landi. „Það er tiltölulega auðvelt 
að vera virkur í þjóðfélaginu án 
þess að vera með leyfi sem fólk 
þarf venjulega að hafa,“ segir 
Hildur. „Það er vont fyrir alla að 
hafa ekki yfirlit yfir þá sem koma 
hingað lands, til þess að vinna eða 

gera eitthvað 
annað í styttri 
tíma en þrjá 
mánuði. Ég 
myndi vilja sjá 
meira samstarf 
milli þeirra 
stofnana sem 
hafa með mál-
efni útlendinga 
að gera. Ég tel 
að það sé heppi-

legt að hafa flest þessi mál á einni 
hendi en ég hef trú á því að með 
örri stækkun útlendingasamfé-
lagsins hér þá sjái stjórnvöld þörf-
ina fyrir að hafa þessi mál á einni 
hendi.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
Vinnumálastofnun geta ástæðurn-
ar fyrir því að fólkið er ekki á skrá 
hjá Vinnumálastofnun verið 
ýmsar. Til dæmis getur verið að 

einstaklingurinn sem fékk kenni-
töluna í gegnum starfsmannaleigu 
hafi aldrei skilað sér til landsins, 
hafi unnið hér á landi í nokkra 
daga og farið svo af landinu en oft-
ast er um að kenna seinagangi 
atvinnurekanda fólksins.   

Verði sem mest á einni hendi

Átta sovéskir 
hermenn, sem jarðsettir höfðu 
verið á sínum tíma hjá minnis-
merkinu Bronshermanninum á 
áberandi stað í miðborg Tallinn, 
höfuðborg Eistlands, voru í gær 
endurjarðsettir í hermannakirkju-
garðinum þangað sem minnis-
merkið var flutt fyrir skemmstu.

Málið hefur valdið alvarlegri 
milliríkjadeilu á milli Eista og 
Rússa. Rússar álíta flutninginn 
örgustu goðgá. Minnismerkið 
minnir Eista aftur á móti á fimm 
áratuga ok Sovétríkjanna í landinu.

Sendiherra Rússlands í Eist-
landi, Nikolai Uspensky, neitaði að 
vera viðstaddur jarðsetninguna í 
gær. 

Sovéthermenn 
endurgreftraðir

Vinna við mótvægisað-
gerðir stjórnvalda vegna áhrifa 
aflasamdráttar á sjávarbyggðir 
hefur tekið lengri tíma en upp-
haflega var ráðgert. 

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins vildu þingmenn 
Samfylkingarinnar fara betur 
yfir framkomnar tillögur, ekki 
síst efnahagsleg áhrif þeirra, án 
þess þó að þeir geri um þær efnis-
legan ágreining. 

Ríkisstjórnin ætlar að kynna 
aðgerðaáætlunina samhliða því 
sem sjávarútvegsráðherra grein-
ir frá  ákvörðun um veiðiheimild-
ir næsta fiskveiðiárs. 

Búist var við að ákvarðanirnar 
yrðu opinberaðar í kjölfar ríkis-
stjórnarfundar í gær en af því 
varð ekki.

Aðgerðaáætluninni er ætlað að 
treysta þær sjávarbyggðir sem 
verða fyrir mestum búsifjum 
vegna fyrirsjáanlegs samdráttar í 
þorskveiðum. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins er unnið 
eftir því leiðarstefi að hafa þær 
eins almennar og unnt er, þó 
þannig að innviðir sveitarfélag-
anna sem verst verða úti styrkist. 

Helst er horft til samgöngu-
bóta og bættra fjarskipta og 
miðar vinnan að því að flýta 
þegar ákveðnum framkvæmd-
um. Sem dæmi er skoðað hvort 
hraða megi framkvæmdum við 
göng um Óshlíð. 

Ekki er rætt um að stofna til 
nýrra fjárveitinga til mótvægis-
aðgerða vegna eflingar byggða í 
vanda heldur tilfærslu verkefna 
milli ára. 

Þingmenn Samfylkingarinnar 
komu saman í gærmorgun og 
hittast á ný á morgun. Er búist 
við að þá reki þingflokkurinn 
smiðshöggið á aðgerðaáætlunina 
fyrir sitt leyti.

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks-

ins hittist síðdegis á mánudag og 
fór ítarlega yfir stöðuna. Á þeim 
bæ hefur verið búið svo um hnúta 
að ekki er talin sérstök ástæða til 
að þingflokkurinn ræði málið 
aftur.

Ítarlegar fjallað um 
mótvægisaðgerðirnar 
Ákvörðun um veiðiheimildir verður kynnt þegar vinnu við mótvægisaðgerðir 
vegna áhrifa aflasamdráttar á sjávarbyggðir er lokið. Samfylkingin vill skoða 
málið betur. Í bígerð er að flýta framkvæmdum fyrir nokkra milljarða króna.

Vaxandi áhugi er á 
íslenskunámi fyrir útlendinga í 
Háskóla Íslands. Í sumar sóttu 
þrisvar sinnum fleiri nemendur 
en hægt var að taka á móti um 
að komast að á fjölþjóðlegu 
sumarnámskeiði hjá Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum.

Samkvæmt upplýsingum 
Háskóla Íslands verða þrjú 
námskeið haldin í sumar og sitja 
þau 54 nemar alls. Á vefsíðu 
skólans segir að mikill áhugi sé á 
að læra íslensku víða um lönd, 
sérstaklega í Norður-Evrópu og 
Norður-Ameríku.

Færri fá að læra
íslensku en vilja

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
fundaði með Ellen Johnson-Sirleaf, 
forseta Líberíu, 1. júlí síðastliðinn.

Ingibjörg og Johnson ræddu 
málefni Afríku og Líberíu, 
„þróunarsamvinnu og stöðu kvenna 
og hvar þurfi einkum að herða 
baráttuna til að tryggja konum og 
börnum mannréttindi og frelsi“, að 
því er fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá utanríkisráðuneytinu. 
Johnson bauð Ingibjörgu á 
ráðstefnu um málefni kvenna í 
Afríku sem haldin verður í hennar 
nafni vorið 2009. Johnson er fyrsta 
konan í Afríku til að verða lýðræðis-
lega kjörinn þjóðhöfðingi.

Fundaði með 
Sirleaf-Johnson

Lögregla hefur 
undanfarna daga þurft að hafa 
talsverð afskipti af ölvuðum 
útigangsmönnum á Austurvelli. 
Varðstjóri segir kvartanir hafa 
borist frá almenningi og veitinga-
mönnum í nágrenninu.

Hann segir þetta árlegan viðburð 
þegar vel viðrar. Útigangsmenn 
vilji gjarnan sóla sig í góða veðrinu 
en eigi ekki heima innan um 
fjölskyldufólkið. Hann segir nokkra 
hafa þurft að gista fangageymslur 
eftir að hafa angrað veitingastaða-
gesti og fólk sem flatmagar í 
grasinu á Austurvelli.

Ölvuðum vísað 
af Austurvelli





Eldur kom upp í Malbik-
unarstöðinni Höfða við Sævar-
höfða í gærmorgun klukkan tíu. 
Kviknað hafði í við rætur blönd-
unarturns stöðvarinnar er neisti 
hljóp í dísilolíu sem notuð er við 
malbiksgerð.
„Við úðuðum olíu á vagn og það 
virðist hafa komist neisti í þá olíu 
og það dugði til að upp kom 
eldur,“ segir Valur Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Malbik-
unarstöðvarinnar.
Allt tiltækt slökkvilið var kallað 
á staðinn og tókst greiðlega að 
slökkva eldinn. Lögregla lokaði 
Sævarhöfða við Malarhöfða, en 

þykkan og svartan reyk lagði frá 
svæðinu.
„Það er talsvert tjón, rafmagns-
lagnir og ýmislegt er ónýtt,“ 
segir Valur. „Við erum með aðra 
stöð þarna svo að við getum eitt-
hvað framleitt, en ekki eins mikið 
og við hefðum annars gert.“
Nokkur hætta var á sprengingum 
á svæðinu vegna olíutanka og -
leiðslna í jörðu. 

 Að minnsta kosti 
fjórir menn af þeim átta sem hafa 
verið handteknir vegna mis-
heppnuðu hryðjuverkatilræðanna 
í London og Glasgow eru læknar 
frá Írak, Jórdaníu og Indlandi. 

Samkvæmt upplýsingum Sky-
sjónvarpsstöðvarinnar eru tveir 
menn til viðbótar, sem handteknir 
voru í Glasgow á sunnudag, 
læknanemar á sjúkrahúsi í borg-
inni. Yfirvöld í Glasgow hafa neit-
að að staðfesta þetta. BBC gengur 
lengra og heldur því fram að allir 
mennirnir átta hafi unnið í breska 
heilbrigðiskerfinu: sjö sem lækn-
ar eða læknanemar og einn á 
rannsóknarstofu sjúkrahúss.

Á föstudag aftengdi lögreglan í 
London sprengjur í tveimur bílum 
sem stóðu í miðborg Lundúna og 
á laugardag keyrðu tveir menn 
jeppa fullan af sprengiefni á flug-
stöðvarbyggingu Glasgow-flug-
vallar. Engan sakaði i tilræðunum 
annan en ökumann jeppans sem 
liggur alvarlega slasaður á 
sjúkrahúsi í Glasgow. Að sögn 
BBC heitir hann Khalid Ahmed 
og er læknir en lögreglan í Glas-
gow hefur ekki viljað staðfesta 
það.

Áttundi maðurinn sem var 
handtekinn heitir Muhammed 
Haneef og er indverskur læknir. 
Hann var tekinn höndum á 
alþjóðaflugvellinum í áströlsku 
borginni Brisbane á mánudags-
kvöld. Haneef var á leiðinni til 
Indlands. John Howard, forsætis-
ráðherra Ástralíu, sagði að lög-
reglan væri að yfirheyra annan 
lækni í landinu.

Lögreglan handtók svo tvo 

menn í Blackburn á Norðvestur-
Englandi um hádegisbilið í gær á 
grundvelli laga um hryðjuverka-
varnir. Mennirnir, sem vitni sögðu 
að litu út fyrir að vera frá Suður-
Asíu, höfðu náð í átta stór gas-
hylki í iðnaðarhverfi í bænum. 
Slík gashylki voru notuð í öllum 
þremur hryðjuverkatilræðunum. 
Í yfirlýsingu frá lögreglunni kom 
fram að of snemmt væri að stað-
festa hvort handtaka mannanna 
tengdist hinum tilræðunum þrem-
ur.

Eftir árásina á Glasgow-flug-
völl á laugardag var lýst yfir 

hæsta vástigi í Bretlandi, sem 
þýðir að búist er við hryjuverka-
árás hvenær sem er, og hefur lög-
reglan í Bretlandi brugðist skjótt 
við í rannsókn sinni. 

Gordon Brown forsætisráð-
herra tilkynnti í gær, í fyrstu 
ræðu sinni á þingi eftir að hann 
tók við völdum, að stofna ætti 
nýtt þjóðaröryggisráð. Brown 
mun sjálfur fara fyrir ráðinu sem 
reglulega mun gefa út áætlun um 
þjóðaröryggi þar sem sagt verður 
frá mögulegum ógnum sem steðja 
að Bretlandi. 

Fjórir hinna hand-
teknu eru læknar
Samkvæmt upplýsingum breskra fjölmiðla eru flestir ef ekki allir þeirra átta 
manna, sem eru grunaðir um aðild að misheppnuðu hryðjuverkatilræðunum í 
London og Glasgow, læknar eða læknanemar og múslimar af erlendum uppruna. 

Kim Jong Il, 
einræðisherra Norður-Kóreu, 
sagði í gær að ríkin sem vilja að 
yfirvöld í landinu hætti við 
kjarnorkuáætlanir sínar eigi að 
standa við eigin skuldbindingar í 
afvopnunarsamningnum sem 
gerður var í febrúar. Kim sagði 
þetta á fundi með aðstoðarutan-
ríkisráðherra Kína, Yang Jiechi, í 
gær, að því er kínverskir fjöl-
miðlar greindu frá.

Í samningnum kemur fram að 
Norður-Kórea eigi að loka stærsta 
kjarnakljúfi sínum og fá marg-
háttaða aðstoð í staðinn. Orð 
Kims koma í kjölfar þess að í 
síðustu viku leystist loks deila um 
fé Norður-Kóreustjórnar sem 
fryst hafði verið á erlendum 
bankareikningum.

Kim vill standa 
við samninginn 

Pókermót sem haldið 
var laugardaginn 16. júní síðastlið-
inn er enn til rannsóknar hjá 
lögreglu. Búið var að senda málið 
til lögfræðisviðs, en rannsaka þarf 
ákveðna þætti frekar áður en tekin 
verður ákvörðun um ákæru, segir 
Karl Vilbergsson, lögfræðingur 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins.

Hann segir að lögum samkvæmt 
taki ríkissaksóknari ákvörðun um 
það hvort gefin verði út ákæra í 
málum sem þessum, og málið fari 
væntanlega þangað. Líklega séu þó 
um tvær vikur í það hið minnsta.

Um 150 pókerspilarar tóku þátt í 
mótinu, en lögregla stöðvaði það 
þegar 20 til 30 voru eftir. 

Verður sent til 
ríkissaksóknara

Úrvalsvísitalan hækkaði 
um 1,08 prósent í 5,8 milljarða 
króna viðskiptum í Kauphöllinni í 
gær, sem skilaði sér í því að 
vísitalan endaði í 8.408 stigum. Hún 
hefur aldrei verið hærri.

Vísitalan hefur hækkað um 31,15 
prósent það sem af er árs. 

Mest var hækkun á gengi bréfa í 
Föroya Banka, sem fór upp um 3,04 
prósent. Mesta lækkunin var hins 
vegar á gengi bréfa í færeyska 
olíuleitarfyrirtækinu Atlantic 
Petroleum en gengi bréfanna fór 
niður um 1,82 prósent. 

Úrvalsvísitalan 
aldrei jafn há
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Taktu þátt á vefsíðu okkar www.byr.is

ATH! Skilyrði fyrir þáttöku er að annar aðili sem fer í ferðina sé orðinn fjárráða eða 18 ára og eldri.
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Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Snæbjörn Árnason,
sölumaður hjá RV

Tilboðið gildir út júlí 2007 
eða meðan birgðir endast. 

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

446 kr.

Pappadiskar 18cm,
100stk (10ík)

356 kr.

Pappadiskar djúpir 19cm,
50stk (20ík)

Á tilboði í
júlí 2007 

Plasthnífapör, pappadiskar
og plastglös

 Lánsfjárhlutfall Íbúða-
lánasjóðs lækkar í dag úr 90 pró-
sentum í 80 prósent.

Jóhanna Sigurðardóttir félags-
málaráðherra ákvað þetta í gær. 
„Ákvörðunin er tekin til að bregð-
ast við mikill hækkun á fasteigna-
markaði sem leitt hefur til aukinn-
ar verðbólgu og hærra vaxtastigs 
og þessarar þenslu og spennu í 
hagkerfinu. Það er verið að bregð-
ast við því,“ sagði Jóhanna í sam-
tali við Fréttablaðið í gær.

Samhliða lækkun lánsfjárhlut-
fallsins ákvað Jóhanna að skipa 
nefnd sem á að vinna að því að efla 
félagslegan þátt húsnæðiskerfis-
ins. „Stór hópur fólks hefur orðið 
undir á húsnæðismarkaðnum og á 
hvergi skjól. Það ræður ekki við 
almennu lánveitingarnar, hvorki 
hjá Íbúðalánasjóði né bönkunum 
og þarf því sérstakar lausnir,“ 
segir hún. Nefndin á að fjalla um 
hvernig veita má fólki undir skil-

greindum eigna- og tekjumörkum 
lán til fasteignakaupa á sérstökum 
kjörum og hvernig greiða megi 
götu fólks á leigumarkaðnum. 
Eigna- og tekjumörkin hafa ekki 
verið skilgreind en Jóhanna segist 
stefna að því að leggja fram frum-
varp um málið á komandi þingi. 

Jóhanna segir mjög mikilvægt 
að lækkun lánsfjárhlutfallsins og 
félagslegar úrbætur á húsnæðis-
markaði haldist í hendur; í því 
ljósi hafi það ekki verið henni 
þungbært að lækka hlutfallið. 
„Þegar viðurkenndur er vandi á 
húsnæðismarkaðnum fyrir stóran 
hóp fólks sem getur ekki eignast 

húsnæði og er ofurseldur leigu-
markaðnum þar sem eru langir 
biðlistar og á því á að taka þá horf-
ir málið við mér með allt öðrum 
hætti,“ segir hún.

Jóhanna telur mikilvægt að 
aðrar útlánastofnanir fari að for-
dæmi hins opinbera og grípi til 
aðgerða sem miða að lækkun verð-
bólgu. „Við erum að koma mikil-
vægum skilaboðum til bankanna 
um að taka þátt í að draga úr verð-
bólguþrýstingnum. Bankarnir 
hafa stuðlað að verulega auknum 
útlánum á síðustu mánuðum með 
erlendum lánum til heimilanna.“ 

Fólk í fjárhagsvanda 
fái lán á sérkjörum
Félagsmálaráðherra hefur lækkað lánsfjárhlutfall Íbúðalánasjóðs í 80 prósent. 
Nefnd á að finna leiðir til að efla félagslegan þátt húsnæðiskerfisins. Mikilvægt 
að bankarnir taki þátt í að draga úr verðbólguþrýstingnum segir ráðherra.

Hefur þú farið í útilegu í 
sumar?

Verður fuglaflensan að heims-
faraldri?

 Rúmlega fimmtugur 
maður sem skaut úr haglabyssu 
að konu sinni í Hnífsdal 8. júní 
síðastliðinn hefur verið ákærður 
fyrir tilraun til manndráps. Konan 
hlaut rispur í andliti af völdum 
haglanna úr byssunni, auk þess 
sem eitt þeirra gataði peysu henn-
ar við öxl. 

Gæsluvarðhald yfir manninum 
var í morgun framlengt til 14. 
ágúst. Hann hefur kært úrskurð-
inn til Hæstaréttar.

Maðurinn er einnig ákærður 
fyrir að ógna konunni og stofna 
lífi hennar í augljósan háska með 
því að beina hlaupi byssunnar að 
henni inni á baðherbergi fyrr um 

kvöldið. Hann skaut síðan að 
henni þegar hún reyndi að kom-
ast út. 

Konan slapp úr húsinu og yfir 
til nágranna þar sem haft var 
samband við lögreglu. Sérsveit 
Ríkislögreglustjóra kom á vett-
vang og handtók manninn eftir 
nokkurra klukkustunda umsátur.

Til vara er þess krafist að mað-
urinn verði sakfelldur fyrir meiri-
háttar líkamsárás. Konan krefst 
þriggja milljóna króna í skaða-
bætur og sextán ára sonur þeirra 
hálfrar milljónar vegna áfallsins 
sem hann varð fyrir.

Ákæran var þingfest í Héraðs-
dómi Norðurlands vestra í gær-
morgun. Aðalmeðferð í málinu 
fer fram 11. júlí. Við brotinu getur 
legið margra ára fangelsisvist.

Árásin sem átti sér 
stað í Breiðholti fyrir hálfri 
annarri viku, þar sem litháískur 
maður var höfuðkúpubrotinn af 
samlöndum sínum og annar særður 
með eggvopni, var líklega ekki 
uppgjör vegna fíkniefnaskuldar 
eins og DV fullyrti í helgarblaði 
sínu. Þetta segir Sigurbjörn Víðir 
Eggertsson, yfirmaður ofbeldis-
brotadeildar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

„Við vitum það ekki, en sam-
kvæmt upplýsingunum sem við 
höfum aflað okkur bendir ekkert til 
þess,“ segir Sigurbjörn. Málið er 
óupplýst en maðurinn sem höfuð-
kúpubrotnaði er á batavegi.

Ólíklega upgjör 
vegna fíkniefna

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja 
(SBV) brutu samkeppnislög þegar þau auglýstu 
árið 2004 að þjónustugjöld banka á Íslandi væru 
þau lægstu á Norðurlöndunum. Þetta er niðurstaða 
Neytendastofu sem hefur haft kvörtun Neytenda-
samtakanna vegna málsins til meðferðar í rúm 
þrjú ár.

Neytendasamtökin sendu kvörtunina vegna þess 
að þau töldu auglýsingar SBV villandi og ósann-
gjarnar gagnvart neytendum þar sem þær byggð-
ust á röngum forsendum. Neytendastofa hefur nú 
tekið undir sjónarmiðin og úrskurðað auglýsing-
arnar brot gegn lögum um eftirlit með óréttmæt-
um viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.

„Þessi úrskurður kemur á óvart og hlýtur að 
vera á misskilningi byggður,“ segir Guðjón Rún-
arsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyr-
irtækja, eins og SBV heitir í dag. Hann segir áfrýj-
unarheimild í lögunum og líklega verði hún nýtt. 
Fyrst þurfi þó að bera málið undir stjórn.

Erna Jónsdóttir, sérfræðingur hjá Neytenda-
stofu, sagði í fréttum Stöðvar 2 í gær að málið hafi 

tafist jafnlengi og raun ber vitni vegna flutnings 
verkefna frá Samkeppnisstofnun til Neytenda-
stofu. Þurft hafi að forgangsraða og málið hafi lent 
aftarlega í röðinni vegna þess að auglýsingarnar 
væru hættar að birtast. 

Auglýsingarnar úrskurðaðar 
lögbrot eftir þriggja ára bið

Þórunn Sveinbjarnar-
dóttir umhverfisráðherra er 
andsnúin áformum um að reisa 

álver á Bakka, í 
Helguvík og í 
Þorlákshöfn.

Þórunn var 
viðmælandi Morgun-
vaktar Rásar 1 í 
gærmorgun. Aðspurð 
sagðist hún ekki sjá 
ástæðu fyrir 
Íslendinga til þess að 

byggja öll þessi álver. Benti hún á 
að þótt skrifað hafi verið undir 
samninga um ný álver þýði það 
ekki að þau verði öll byggð.

Nefndi hún jafnframt að fleira 
væri stóriðja en álver.

Engin ástæða til 
að byggja álver

  Norræna Atlantshafs-
nefndin, NORA, veitir nýjum 
samstarfsverkefnum 35 milljóna 
króna styrki í fyrri styrkjaúthlut-
un ársins 2007. Var þetta sam-
þykkt á ársfundi nefndarinnar. 

Það voru 23 verkefni á sviði 
sjávarauðlinda, ferðaþjónustu, 
upplýsingatækni og uppbyggingu 
í fámennum strandhéruðum sem 
hlutu styrkina. Íslendingar taka 
þátt í sautján þessara verkefna.

Í fréttatilkynningu frá NORA 
kemur fram að með styrkveiting-
um vill nefndin leggja sitt af 
mörkum til þróunar samstarfs í 
atvinnulífi á Norður-Atlantshafs-
svæðinu.

Styrkir til sam-
starfsverkefna

Þessi 
úrskurð-

ur kemur á óvart 
og hlýtur að vera 
á misskilningi 
byggður.



TILBOÐ

74.900kr
Verð áður 99.900,-

TILBOÐ

104.900kr
Verð áður 149.900,-

TILBOÐ

189.900kr
Verð áður 249.900,-

49.999kr

GOTT VERÐ

TILBOÐ

159.900kr
Verð áður 199.900,-

9.799kr

Gaskútur
m/gasi 10 kg

45.000kr

 AFSLÁTTUR

40.000kr

 AFSLÁTTUR

60.000kr

 AFSLÁTTUR

25.000kr

 AFSLÁTTUR



Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

HREINIR OG
FÍNIR BÍLAR

Xtreme BÍLASÁPA
Framúrskarandi sápa fyrir
bílinn.

GLERÚÐI
Frábær glerú›i sem má
einnig nota á mælabor›.

Tilbo›i› gildir til 15. ágúst e›a
á me›an birg›ir endast.

20% afsláttur
af toppgræjum í bílaþvottinn

FELGUBURSTI
Sérstaklega hentugur til a› fjarlægja
erfi›u óhreinindin af álfelgunum.

MÆLABORÐSBURSTI
Mjúkur bursti til a› fjarlægja ryk og óhreinindi
af mælabor›um, tökkum, skífum og mi›stö›var-
opum. fiennan fjölhæfa bursta má einnig nota
á skrifstofunni e›a á heimilinu til fless a›
hreinsa lyklabor› og a›ra fleti sem erfitt er
a› fjarlægja ryk af.

BÍLAÞVARA
Til a› skafa bleytuna af bílnum
eftir flvott. Mjúkt gúmmíi› fer vel
me› málningu og glugga. fivöruna
má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.

BÍLAKÚSTUR
Vikan bílakústur. Sveig› lögun
tryggir stö›uga snertingu vi› hvern
flöt á bílnum. Kústurinn er me› gúmmíbrún
og öflugu og endurbættu vatnsflæ›i.
Kústinn má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.
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Guðlaug-
ur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra segir 
lagabreytingar í tengsl-
um við líffæragjafir 
verða teknar til athug-
unar. 

Í Fréttablaðinu í gær 
kom fram að talið er að 
þörf fyrir líffæragjafir 
eigi eftir að aukast á 
næstunni. Svokölluð líf-
færakort sem þeir sem 
myndu vilja að líffæri 
sín væru gefin gera tak-
markað gagn. Þau hafa ekkert 
lagalegt gildi og ekki er haldið 
utan um skráninguna. 

„Þetta er eitt af því 
sem er til skoðunar. Ég 
fagna því að þetta sé 
tekið til umfjöllunar því 
líffæragjöf, og álitamál 
í kringum hana, er ekki 
pólitískt álitamál heldur 
siðferðislegt mál sem 
þarf að ræða. Það skipt-
ir máli að fólk líti inn á 
við og kynni sér þessi 
mál,“ segir Guðlaugur. 

Runólfur Pálsson, 
yfirlæknir nýrnalækn-
inga Landspítalans, 

segir mismunandi löggjafir um 
líffæragjafir í löndum. Víða sé 
svokallað ætlað samþykki við 

lýði, en þá er gengið út frá því að 
fólk vilji gefa líffæri sín nema 
annað hafi komið fram. Hér á 
landi er gengið út frá ætlaðri 
neitun. Runólfur kveðst helst 
kjósa að litið yrði til lagasetning-
ar á Spáni þar sem ætlað sam-
þykki er í tengslum við líffæra-
gjafir en ávallt leitað til ættingja 
til frekari staðfestingar. Þar hafi 
almenningur einnig verið frædd-
ur vel um álitamál í tengslum 
við líffæragjafir.

Guðlaugur segist enn ekki 
hafa markað sér stefnu í þessu 
máli en þau verði skoðuð vand-
lega.

Ný björgunarþyrla Land-
helgisgæslunnar, TF-GNÁ, fór í 
sitt fyrsta björgunarflug í gær. 
Hífði áhöfnin mann úr báti á Við-
eyjarsundi.

Laust fyrir hádegi barst kall 
frá lúxussnekkjunni Eldingu II, 
sem gerð er út frá Ægisgarði í 
Reykjavíkurhöfn. Pústbarki 
hafði farið í sundur með þeim 
afleiðingum að báturinn fylltist 
af reyk. Ekki er vitað af hverju 
pústbarkinn fór í sundur. 

Einn maður var um borð, en 
hann var að flytja bátinn yfir í 
Sundahöfn í viðhald.

RÚN dró bátinn til hafnar, en 
dæla þurfti úr honum sjó, sem 
hóf að streyma inn þegar púst-
barkinn fór í sundur.

Maðurinn var fluttur í skýli 
Landhelgisgæslunnar. Hann sak-
aði ekki. Að sögn Vaktstöðvar 
siglinga gekk björgunin eins vel 
og hægt var.

Eldur kom upp í hvalaskoðun-
arskipinu Hafsúlunni mánudag-
inn 25. júní síðastliðinn. Bátarnir 
eru í eigu sama fyrirtækis. Eld-
urinn hafði verið slökktur þegar 
báturinn kom til hafnar og engan 
sakaði.

Að sögn Vignis Sigursveinsson-
ar rekstrarstjóra er nýbúið að 
uppfæra öryggisbúnað í snekkj-
unni.

Elding II er helst notuð í einka-
ferðir, meðal annars sjóstang-
veiði, segir Vignir. Báturinn er 
það sem kallað er lúxussnekkja. 

„Það er hins vegar engin lúxus-
lykt í honum núna,“ segir hann. 
„Það verður verk að þrífa.“

Fyrsta björgunarflug 
TF-GNÁ tókst mjög vel
Ný björgunarþyrla Landhelgisgæslunnar, TF-GNÁ, hífði mann úr lúxussnekkj-
unni Eldingu II á Viðeyjarsundi í gær. Pústbarki hafði farið í sundur og bátur-
inn fyllst af reyk. Manninn sakaði ekki en snekkjuna þarf að þrífa.
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BM Vallá – stærri og sterkari
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BM Vallá og Límtré Vírnet hafa um langt árabil verið í fararbroddi íslenskra iðnfyrirtækja og
gegnt forystuhlutverki í framleiðslu fyrir íslenskan byggingavörumarkað, hvort á sínu sviði.
Sameining þessara fyrirtækja er nú orðin að veruleika undir merkjum BM Vallá. Þar er saman
komin áratuga þekking og reynsla í framleiðslu og lausnum fyrir íslenska byggingaraðila.
Af nógu er að taka þegar litið er á úrvalið.

Nýtt símanúmer 412 5000 

Ný heimasíða bmvalla.is

Kynntu þér málið á nýrri og glæsilegri heimasíðu okkar bmvalla.is



 „Það stefnir í metþátttöku,“ segir 
Ragnar Sverrisson, kaupmaður á Akureyri og 
einn forsvarsmanna Glerárdalshringsins, sem 
verður genginn á laugardaginn næstkomandi.

Glerárdalshringurinn er ganga sem er 
gengin eftir fjallsbrúnum í Glerárdal fyrir 
ofan Akureyri. Á sólarhring eru gengnir 24 
tindar eða einn tindur að meðaltali á klukku-
stund. Hæsta fjall leiðarinnar er fjallið 
Kerling sem er 1.538 metrar yfir sjávarmáli.

Að sögn Ragnars stefnir í að um 70 manns 
taki þátt í þessari þriðju göngu sem er farin. 
„Við skiptum fólkinu niður í þrjá hópa sem 
fara misjafnlega hratt yfir. Björgunarsveitin 
Súlurnar á Akureyri verður okkur síðan til 
halds og trausts. Þeir útvega öllum hópunum 
fjarskiptabúnað og verða með fjarskiptavakt 
og til þjónustu reiðubúnir ef á þarf að halda,“ 
segir Ragnar.

Hópnum verður skipt niður í þrennt eftir 
því hversu hratt þeir fara yfir. Fararstjóri A-
hópsins, sem fer hraðast yfir, verður Þorvald-
ur Þórsson, fjallgöngumaður með meiru. 
Þorvaldur hefur sett sér það markmið að 
ganga á árinu 100 tinda sem eru yfir 1.400 
metrum yfir sjávarmáli.

Glerárdalshringurinn er tæplega 50 
kílómetra langur og heildarhækkun er um 
4000 metrar. Lagt verður af stað frá Skíðahót-
elinu í Hlíðarfjalli og komið til byggða 

sólarhring síðar þar sem Skátafélagið Klakkur 
mun taka á móti göngugörpunum með 
hressingu og veita þeim viðurkenningaskjal. 

Sjö Spánverjar og tveir 
Jemenar dóu í hryðjuverkaárás í 
Jemen á mánudag. Hryðjuverka-
maður keyrði bíl sem var fullur af 
sprengiefni inn í bílalest. Sex Spán-
verjar særðust en aðeins einn 
þeirra var lagður inn á sjúkrahús, 
að sögn spænska blaðsins El Pais. 
Auk þess særðust tveir Jemenar. 

Árásin átti sér stað um 140 kíló-
metra austan við höfuðborgina 
San´a á svæði sem er þekkt fyrir 
stjórnleysi og er talið að hryðju-
verkanetið al-Kaída hafi staðið á 
bak við hana.

Í bílalestinni voru þrettán Spán-
verjar frá Madríd, Baskalandi og 
Katalóníu sem voru að heimsækja 

afskekkt 3000 ára gamalt hof sem 
heitir Mahram Balqis þegar árásin 
átti sér stað. Al-Kaída hafði varað 
yfirvöld í Jemen við því að þau 
gætu hugsanlega gert hryðjuverk-
árásir á opinberar byggingar eða 
erlend sendiráð í landinu; þess 
vegna áttu þau ekki von á því að 
árás yrði gerð á þessum afskekkta 
stað. 

Spænsk yfirvöld hafa varað Spán-
verja við því að ferðast til Jemen 
vegna þess að um 100 ferðamönn-
um hefur verið rænt í landinu síðan 
á tíunda áratugnum. Sautján Spán-
verjar hafa nú dáið í hryðjuverka-
árásum á erlendri grundu frá árinu 
1994, að sögn El Pais.

Sjö Spánverjar létust og sex særðust

Það var handagangur í öskjunni í bjórverk-
smiðju Kalda á Árskógsströnd aðfaranótt fimmtu-
dagsins. Verksmiðjan afgreiddi stóra pöntun fyrir 
helgina en gallaðar flöskur ollu því að hlaða þurfti 
átöppunarvélarnar handvirkt. 

„Við vorum að til klukkan fimm um nóttina og 
bíllinn kom að sækja pöntunina klukkan sex. Það 
mátti því ekki tæpara standa,“ segir Agnes Anna 
Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Kalda. 

Átöppun hófst á miðvikudagsmorgun og átti að 
vera lokið síðdegis á fimmtudag. Snemma kom í 
ljós að límmiðarnir tolldu ekki á nýju flöskunum og 
því varð að hlaða vélarnar handvirkt. 

„Við þurftum að handleika hverja flösku svona 
fjórum til fimm sinnum. Setja hana inn í límmiða-
vélina og úr henni aftur og svo inn í átöppunarvél-
ina og úr henni en venjulega gerist þetta sjálfvirkt,“ 
útskýrir Agnes og bætir því við að ekki hefði tekist 
að klára verkið ef vinir, ættingjar og nágrannar 
hefðu ekki hjálpað til. 

„Það var mikil samstaða um að klára þetta verk 
og hér voru tólf manns við vinnu langt fram á nótt,“ 

segir Agnes sem reiknast svo til að um 19.400 flösk-
ur hafi verið handleiknar þessa nótt.

Kaldi hóf framleiðslu sína í október í fyrra.

24 tindar gengnir á sólarhring
Glerárdalshringurinn verður genginn í þriðja sinn á laugardag. Gengnir verða 24 tindar á sólarhring og er 
búist við um 70 þátttakendum. Fjallið Kerling er hæst í hringnum en það er 1.538 metrar yfir sjávarmáli.

Iceland Express hefur 
flug til Lúxemborgar í haust. 
Matthías Imsland, forstjóri Iceland 
Express, segir ástæðu þessarar 
nýju flugleiðar vera mikla 
eftirpurn frá viðskiptavinum og 
góð staðsetning borgarinnar. 

Flogið verður á þriðjudögum og 
föstudögum og farið frá Keflavík 
síðdegis en frá Lúxemborg að 
kvöldi. Flogið verður á sex vikna 
tímabili, frá 28. september til 9. 
nóvember. Matthías segir að ef 
viðbrögð verði góð sé hugsanlegt 
að haldið verði áfram með flugið.

Beint flug til 
Lúxemborgar

Samtök verslunar og 
þjónustu fagna því að atvinnu-
tekjur skerði ekki lengur bætur 
þeirra sem eru 70 ára og eldri, en 
hvetja jafnframt ríkisstjórnina 
til að lækka aldurinn niður í 67 ár 
hið fyrsta, að því er fram kemur í 
fréttatilkynningu samtakanna. 

Einnig kemur fram í tilkynn-
ingunni að tæplega 4.000 manns á 
aldrinum 65 til 71 árs gætu 
hugsað sér að vinna launavinnu ef 
tekjur þeirra skertu ekki lífeyri 
eða aðrar bætur. Á þetta bæði við 
um eldri borgara og öryrkja, og 
hvetja samtökin því einnig til 
þess að bætur öryrkja sem hefja 
launaða atvinnu verði heldur ekki 
skertar.

Ákvörðun ríkis-
stjórnar fagnað





Efnahags-
leg staða Norðurland-
anna, miðað við önnur 
ríki, er eindæma góð 
þótt munur sé á stöðu 
og horfum einstakra 
landa.

Fjármálaráðherrar
Norðurlandanna hittust 
nýverið í Helsinki og 
báru saman bækur 
sínar.

Kom í ljós að hag-
vöxtur á síðasta ári var 
minnstur á Íslandi, 2,6 
prósent, en mestur í 
Finnlandi, 5,5 prósent.

Verðbólga var mest hér á landi, 

6,8 prósent, í Noregi 
mældist hún 2,5 pró-
sent en annars staðar 
var verðbólgan 1,3-1,9 
prósent.

Viðskiptajöfnuður 
var jákvæður á hinum 
Norðurlöndunum en 
talsverður viðskipta-
halli var á Íslandi. 

Afkoma ríkissjóðs 
var best í Noregi á síð-
asta ári en Ísland kom 
þar á eftir. Ríkissjóðir 
allra Norðurlandanna 
voru reknir réttum 
megin striks en til sam-

anburðar var afkoman á evru-

svæðinu í heild neikvæð og verð-
ur áfram, gangi spár eftir.

Atvinnuleysi var langminnst á 
Íslandi af Norðurlöndunum, það 
mældist 1,3 prósent á síðasta ári.

Minnstur hagvöxtur á Íslandi

 Héraðsdómur Reykja-
ness hefur sýknað Álftanesbæ af 
kröfu Halds ehf. um að felld verði 
úr gildi ákvörðun bæjaryfirvalda 
um að synja félaginu um bygging-
arleyfi á lóð við götuna Miðskóga. 
Harðvítugar deilur spruttu vegna 
málsins í desember síðstliðnum á 
milli Kristjáns Sveinbjörnssonar, 
forseta bæjarstjórnar Álftaness, 
og Henriks Thorarensen, annars 
eigenda Halds. Sá síðarnefndi 
sakaði Kristján um að beita vald-
níðslu til að koma í veg fyrir að 
húsið yrði byggt, þar sem það 
myndi skyggja á sjávarsýn Kristj-
áns úr eigin húsi.

Skipu-
lags- og 
byggingar-
nefnd 
Álftanes-
bæjar synj-
aði Henrik 
um útgáfu 
byggingar-
leyfis í 
nóvember, 
og krafðist 
hann að sú 
ákvörðun 
yrði felld 

úr gildi. Hann krafðist þess til 
vara að bærinn greiddi honum 
skaðabætur, þar sem hann hefði 
augljóslega keypt lóðina með það 
að augnamiði að reisa á henni hús, 
og hafi því orðið fyrir fjárhags-
legu tjóni þegar honum var mein-
að það.

Henrik taldi teikningar sínar og 
plögg uppfylla alla skilmála sem 
deiliskipulag frá árinu 1980 kvað 
á um. Skipulagsstofnun og lög-
fræðingar sem skoðuðu málið 

fyrir Henrik voru á sama máli. 
Dómurinn komst hins vegar að 
þeirri niðurstöðu að deiliskipulag-
ið hafði aldrei verið fullgilt af 
sveitarstjórn og ekkert deiliskipu-
lag væri í raun í gildi á svæðinu. 
Því þyrfti að miða við skilyrði 
sem sett eru í aðalskipulagi, og 
þau skilyrði uppfyllti fyrirhugað 
hús Henriks ekki.

Af þeirri ástæðu fellst dómur-
inn á það „að lóð stefnda hafi ekki 
hlotið formlega afgreiðslu sem 
byggingarlóð.“ Þykir dómnum 
engu breyta þar um að byggt hafi 
verið á öðrum lóðum í nágrenninu 
án athugasemda.

Dómurinn vísaði frá skaða-
bótakröfunni þar sem ekki þótti 
nægilega vel sýnt fram á eða 
gert sennilegt að nokkurt tjón 

hafi hlotist af lóðarkaupunum og 
engin gögn lögð fram því til 
stuðnings. Önnur rök bæjarins 
fyrir synjuninni byggðust á nátt-
úruverndarsjónarmiðum, þar 
sem umrædd lóð náði út í fjöru 
sem er á náttúruminjaskrá. Dóm-
urinn fellst einnig á þau rök.

„Þessi dómur kemur mjög á 
óvart,“ segir Henrik. „Mér finnst 
mjög skrítið að það sé verið að 
dæma deiliskipulag ógilt sem 
hefur verið byggt eftir í aldar-
fjórðung.“ Hann býst við því að 
dómnum verði áfrýjað.

Kristján segist sáttur og 
ánægður með dóminn. „Ég tel 
hann réttan og samræmast lögum 
og reglum. Hann staðfestir allt 
sem ég hef sagt um þetta mál frá 
upphafi.“

Byggt eftir ógildu 
deiliskipulagi í 27 ár
Héraðsdómur hefur komist að þeirri niðurstöðu að rétt hafi verið af Álftanesbæ 
að synja lóðareiganda um byggingarleyfi á lóðinni. Deiliskipulag sem byggt hefur 
verið eftir frá 1980 hefur aldrei verið í fullu gildi. Kemur á óvart, segir eigandinn.

Ólíkt öðrum afbrotum 
hefur fíkniefnabrotum fjölgað 
stöðugt frá árinu 2001. Brotunum 
hafði fjölgað um 58 prósent árið 
2005 miðað við meðaltal síðustu 
fimm ára þar á undan.

Þetta kemur fram í masters-rit-
gerð í refsirétti eftir Evu Sigrúnu 
Óskarsdóttur, sem lauk laganámi 
við Háskóla Íslands í vor. Ragn-
heiður Bragadóttir var leiðbein-
andi við rannsóknina.

Gera má ráð fyrir að fíkniefna-
brotin séu fleiri, þar sem langt því 
frá öll þeirra eru kærð til lögreglu. 
Fjölgun þeirra má mögulega skýra 
með betra eftirliti. Nær öllum 
öðrum tegundum afbrota hefur 
farið fækkandi á sama tímabili.

Þrátt fyrir að refsingar hafi 
verið þyngdar hefur framboð 
fíkniefna aukist, að því er fram 
kemur í rannsókninni. Lögregla 

lagði hald á meira magn fíkniefna 
í fyrra en árið áður, samkvæmt 
bráðabirgðatölum. Til dæmis var 
lagt hald á 46 kg af amfetamíni 
árið 2006, en tæp 9 kg árið 2005.

Sama gildir um kókaín, en í 
fyrra var lagt hald á tæp 13 kg af 
kókaíni. Árið 2005 var aðeins lagt 
hald á rúmt kílógramm.

Ein undantekning er á þessu, 
en hald var lagt á 26.231 e-töflu 
árið 2001, en aðeins 2.089 töflur 
árið 2006. Segir í rannsókn Evu að 
þetta megi mögulega rekja til 
þynginga refsinga vegna e-taflna 
á sama tímabili.

Brotum fjölgar þrátt fyrir þyngri refsingar

Varnarmálaráðherra 
Japans, Fumio Kyuma, sagði af 
sér í gær vegna ummæla sem 
hann lét falla um að kjarnorkuár-
ásir Bandaríkjamanna á Hírósíma 
og Nagasakí árið 1945 hefðu verið 
óumflýjanleg leið til að binda endi 
á stríðið. Ummæli Kyumas voru 
gagnrýnd harðlega í landinu því 
margir líta svo á að kjarnorkuár-
ásirnar hafi verið óréttlætanleg 
slátrun á óbreyttum borgurum.

Þjóðaröryggisráðgjafi japönsku 
ríkisstjórnarinnar, Yuriko Koike, 
tekur við embætti varnarmálaráð-
herra af Kyuma. Hún er fyrsta 
konan sem gegnir embættinu í 
Japan.

Ummæli um 
árásir gagnrýnd

 Öldungadeild 
Bandaríkjaþings felldi fyrir helgi 
frumvarp ríkisstjórnar George W. 
Bush Bandaríkjaforseta að hertri 
löggjöf um innflytjendur. Fjórtán 
atkvæði vantaði upp á að frum-
varpið yrði að lögum. 

Í frumvarpinu er lagt til að 
landamæragæsla verði hert og 
markvissum aðgerðum beitt til að 
fækka ólöglegum innflytjendum á 
vinnustöðum. Milljónir ólöglegra 
innflytjenda hefðu fengið lagaleg 
réttindi með því að snúa stuttlega 
aftur til heimalandsins.

Bush var vonsvikinn að lokinni 
atkvæðagreiðslu, en frumvarpið 
átti stuðningsmenn og andmæl-
endur bæði meðal demókrata og 
repúblikana.

Innflytjenda-
stefna Bush felld

Fyrir utan hótel á 
Ródos, þar sem nú fara fram 
Eyjaleikarnir svonefndu, var 
færeyski fáninn dreginn að húni 
á sömu fánastöng og danski 

fáninn og 
hafður undir 
honum. Að 
færeyski
fáninn skyldi 
ekki fá að 

blakta jafnrétthár öðrum fánum 
Norðurlanda fór fyrir brjóstið á 
færeyskum mótsgestum og 
Högni Hoydal, leiðtogi stjórnar-
andstöðunnar á Lögþinginu, 
krafði utanríkisráðherrann Per 
Stig Möller skýringa. 

En Árni Ólafsson, talsmaður 
Færeyjamála í danska utanríkis-
ráðuneytinu, tjáði Politiken að 
málið væri stormur í vatnsglasi. 
Utanríkisþjónustan hefði ekki 
haft neitt með það að gera að 
flaggað skyldi hafa verið með 
þessum hætti fyrir utan umrætt 
hótel.

Danir krafnir 
skýringa

Íranar nota líbönsku 
Hezbollah-samtökin sem staðgeng-
il til að hervæða sjíamúslima í 
Írak og íranskar sérsveitir 
aðstoðuðu við árásirnar í Karbala í 
janúar. Þetta fullyrðir bandarísk-
ur hershöfðingi.

Þetta eru hörðustu ásakanir sem 
hafa komið frá Bandaríkjamönn-
um um að Íransstjórn taki þátt í 
að kynda undir óöld í Írak. Þetta 
er einnig í fyrsta sinn sem haldið 
er fram að Hezbollah-samtökin 
taki beinan þátt í átökunum í Írak.

Hezbollah-liði var handtekinn í 
suðurhluta Íraks og er hann 
sagður hafa verið að vinna fyrir 
sérsveitir Írans.

Íransstjórn sögð 
fjarstýra árásum

 Atvinnulífshópur 
Framtíðarlandsins hefur unnið og 
sent inn athugasemdir vegna 
frummatsskýrslu um álver í 
Helguvík.

Í athugasemdunum kemur 
fram að í álverinu myndu örfá 
hundruð manns fá atvinnu og 
margfeldisáhrif þess verði ekki 
meiri en af annarri atvinnustarf-
semi. Leiddar eru líkur að því að 
eftir muni standa mikil mann-
virki, mikið jarðrask og töpuð 
orka. Segir einnig að margt þykir 
benda til þess að fjárfestingar 
fyrir stóriðju séu ekki arðsamar í 
efnahagslegum skilningi og 
álverið muni skilja eftir sig 
fátækari þjóð en ella. 

Athugasemdir 
við skýrslu



Þegar F-14 Tom-
cat-orrustuþotan var fyrst tekin í 
notkun snemma á áttunda ára-
tugnum kostaði stykkið 38 millj-
ónir dollara og var tákn um hern-
aðarlega yfirburði Bandaríkjanna 
í lofti. 

Bandaríkjaher lagði síðustu 
slíku vélunum sem hann hafði í 
þjónustu sinni síðastliðið haust. 
Og nú er verið að mola þær í 
brotajárn til að hindra að vara-
hlutir lendi í röngum höndum. 

Eftir að það fregnaðist í byrjun 
þessa árs að varahlutir í F-14-
þotur bærust frá Bandaríkjunum 
í hendur Írana og fleiri þjóða sem 
bandarísk yfirvöld hafa lagt bann 

við hergagnasölu til, brá banda-
ríska varnarmálaráðuneytið á 
það ráð að banna alla sölu á slík-
um varahlutum. 

Til að tryggja það bann enn 
betur er nú verið að klippa vél-
arnar sem eftir eru, í flugvéla-
kirkjugarði Bandaríkjahers í 
Tucson í Arizona, niður í smá-
bita.

Íranar keyptu áttatíu F-14-
þotur á áttunda áratugnum, þegar 
landið var enn bandamaður 
Bandaríkjanna. Klerkastjórnin, 
sem tók við völdum í Teheran 
árið 1979, reynir enn að halda 
flota F-14-þotna í flughæfu 
ástandi.

 Í dag eru 50 ár liðin frá því 
að Hulda Jakobsdóttir varð 
bæjarstjóri í Kópavogi, fyrst 
kvenna á Íslandi. Af því tilefni 
verður opnuð sýning um störf 
Huldu í Bókasafni Kópavogs. Þar 
verða sýndir munir í eigu 
afkomenda hennar auk opinberra 
skjala. Það eru afkomendur Huldu 
og jafnréttisnefnd Kópavogs sem 
standa fyrir sýningunni. 

Dagskrá verður á bókasafninu í 
Kópavogi klukkan fimm í dag 
vegna opnunarinnar en að henni 
lokinni fer fram afhending 
árlegrar jafnréttisviðurkenningar 
nefndarinnar. Viðurkenningin er 
nú veitt í sjötta sinn. 

Minnast merks 
jafnréttisáfanga

Botnráslokur Kára-
hnjúkavirkjunar voru opnaðar í 
gær til þess að hægja á fylling-
arhraða Hálslóns. Lokurnar 
verða opnar þangað til á föstu-
dagskvöld.

Á heimasíðu Kárahnjúkavirkj-
unar segir að í fyrstu verði 
litlum spýjum hleypt í gegnum 
stífluna en seinni partinn í dag 
verða lokurnar opnaðar til fulls. 

Þegar líður á júlímánuð verða 
botnlokurnar opnaðar á nýjan 
leik og verða þá opnar meira og 
minna út ágústmánuð og jafnvel 
fram í september.  

Meðan botnlokurnar eru opnar 
eykst rennsli í farvegi Jökulsár 
á Dal um 135 til 310 rúmmetra á 
sekúndu.

Rennsli eykst í 
Jöklu á ný

Sigurður Eyþórsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Framsóknarflokksins, hefur 
verið ráðinn framkvæmdastjóri 
Landssamtaka sauðfjárbænda.

Jafnframt því 
mun Sigurður 
gegna fram-
kvæmdastjóra-
starfi hjá Markaðs-
ráði kindakjöts.

Sigurður hóf 
störf hjá Fram-
sóknarflokknum
árið 1994 og varð 

framkvæmdastjóri flokksins 
2003. Hann lét af því starfi um 
áramót.

Sigurður, sem er fæddur og 
uppalinn í Kaldaðarnesi í Flóa, 
var formaður nefndar forsætis-
ráðherra sem fjallaði um 
fjármál stjórnmálaflokka.

Sigurður til 
sauðfjárbænda

í góðu tjaldi

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500        KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Tjaldaland
Útilífs er við 
hliðina á 
TBR-höllinni

The North Face Tadpole
2ja manna
Göngutjald.

Verð 32.990 kr.

Troðfull flöt af 
uppsettum
tjöldum!
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Tjaldaland

Taranto Plus 6 manna
Fjölskyldu-braggatjald með tveimur 
svefntjöldum. Stórt fortjald
með dúk milli svefntjaldanna.
Opnast á tvo vegu.

Verð 29.990 kr.

Como 4ra og 6 manna
Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna.
Tveir inngangar.

Verð 14.990/19.990 kr.

Andros 6 manna
Fjölskyldu-braggatjald með tveimur
svefntjöldum. Stórt fortjald með dúk. 
Öflugar álsúlur.

Verð 42.990 kr.

Lindos 6 manna og 8 manna
Fjölskyldu-braggatjald með 
mikilli lofthæð. Rúmgott fortjald. 
Öflugar álsúlur.

Verð 44.990/49.990 kr.

The North Face Rock
2ja manna
Göngu-kúlutjald.

Verð 22.990 kr.

Njóttu sumarsins

Nevada 3ja manna
3ja og 4ja manna sígilt kúlutjald.

Verð 6.990kr.

Kira 3ja og 4ra manna
Kúlutjald með fortjaldi.

Verð 8.990/10.990 kr.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/U

T
I 

37
74

6 
05

/0
7



fréttir og fróðleikur

Þróist mál sem horfir virð-
ist aðeins vera tímaspurs-
mál hvenær Reykjanesbær 
nær 2/3 hlut í Hitaveitu 
Suðurnesja, og fær þar með 
möguleikann á að afnema 
forkaupsrétt hluthafa. Komi 
sú staða upp getur bærinn 
selt Geysi Green Energy 
hlut í félaginu án þess að 
aðrir hluthafar hafi nokkuð 
um það að segja.

Hörð barátta er nú háð um Hitaveitu 
Suðurnesja (HS) í kjölfar þess að 
stjórnendur Hafnarfjarðarbæjar, 
Reykjanesbæjar og Grindavíkur-
bæjar ákváðu að nýta kauprétt að 
15,2 prósenta hlut ríkisins sem samið 
hafði verið um að Geysir Green 
Energy (GGE) keypti. Reykjanes-
bær virðist þar í lykilstöðu.

Samningatónn virðist þó kominn 
í bæði fulltrúa Hafnarfjarðar og 
Reykjanesbæjar, og búist við að 
fundað verði um málið á næstu 
dögum til að reyna að ná samkomu-
lagi um samstarfsaðila.

Eftir að ríkið ákvað að selja GGE 
sinn hlut í HS ákváðu sveitarfélög á 
Suðurlandi og Suðurnesjum að selja 
einnig sína hluti í félaginu, þó nokk-
ur sveitarfélög hafi ætlað að halda 
eftir litlum hlut. Um tíma leit því út 

fyrir að GGE næði um 43,5 pró-
senta hlut í félaginu. Reykjanes-
bær á 2,5 prósenta hlut í GGE, og 
hefðu því GGE getað náð undirtök-
unum í hitaveitunni með fulltingi 
Reykjanesbæjar, með samanlagðan 
hlut upp á um 83 prósent.

Forkaupsréttur hluthafa á hlut-
um þeirra sem kjósa að selja hefur 
flækt málin, en fari sem horfir mun 
endanleg niðurstaða verða svipuð 
og upphaflega blasti við, þó hlutur 
GGE verði trúlega minni en 43,5 
prósentin sem stefndi í. 

Yfirvöld í Reykjanesbæ, Hafnar-
fjarðarbæ og Grindavíkurbæ til-
kynntu fjármálaráðuneytinu form-
lega í gær að þau hyggist nýta 
forkaupsrétt að hlut ríkisins. Ekki 
er komið að því að sveitarfélögin 
geti nýtt forkaupsréttinn á hlutum 
annarra sveitarfélaga sem vilja 
selja þar sem stjórn HS á eftir að 
fjalla um hvort félagið sjálft nýti 
sinn forkaupsrétt. Verði það ekki 
gert geta Hafnarfjörður, Grindavík 
og Reykjanes neytt forkaupsréttar 
á þeim hlutum líka.

Forkaupsrétturinn er í réttu hlut-
falli við eign félaganna sem hans 
neyta í félaginu. Ef þrjú sveitarfé-

lög ætla að neyta forkaupsréttar á 
þeim 43,5 prósentum sem ætlunin 
er að selja kemst Reykjanesbær í 
tæplega 62 prósenta hlut, Hafnar-
fjörður í 24 prósent og Grindavík í 
rúm 13 prósent og önnur sveitarfé-
lög í innan við eitt prósent.

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði 
áforma að selja þann hlut sem bær-
inn kaupir með forkaupsrétti til 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR), og 
eiga möguleika á að selja einnig 
þau rúm 15 prósent sem bærinn 
átti upphaflega. Stjórnendur 
Grindavíkur áforma sölu á nær 
öllum hlut bæjarins til OR. 

Þar með er björninn þó ekki unn-
inn, því ef Hafnarfjörður og 
Grindavík ákveða að selja í HS fá 
aðrir eigendur aftur forkaupsrétt. 
Þar með gæti Reykjanesbær geng-
ið inn í þá samninga og tryggt sér 
vel yfir 2/3 hluta í HS. 

Ef bærinn kemst í þá stöðu geta 
bæjaryfirvöld ákveðið að breyta 
samþykktum HS og afnumið for-
kaupsréttinn alfarið. Þar með opn-
ast möguleikar á því að selja GGE 
hlut í fyrirtækinu án þess að bæjar-
yfirvöld í Hafnarfirði eða Grinda-
vík geti komið að málinu.

Ásgeir Margeirsson, forstjóri 
GGE, segir að félagið geti vel hugs-
að sér að eignast um þriðjungs hlut 
í HS. Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 

Reykjanesbæ, segir þriðjungs eign-
arhlut GGE ásættanlegan fyrir 
Reykjanesbæ, sem muni hvernig 
sem fari halda ráðandi hlut í HS, í 
það minnsta 34-35 prósentum.

Gunnar Svavarsson, fulltrúi 
Hafnarfjarðarbæjar í stjórn HS, 
segist reikna með því að aðilar 
fundi um málið á næstu dögum. 
Upphaflega hafi ekki annað vakað 
fyrir Hafnarfirði en að tryggja sína 
stöðu innan HS með samningum. 
Þegar á það hafi ekki verið hlustað 
hafi bænum verið nauðugur einn 
kostur að nota forkaupsréttinn. Nú 
virðist þó möguleikinn á því að ná 
ásættanlegri stöðu fyrir Hafnar-
fjörð í gegnum samninga góður. 
Hafnarfjarðarbær beri fullt traust 
til Reykjanesbæjar, GGE og OR í 
þessum efnum.

Árni segir líklegt að fundað verði 
um framhaldið á næstu dögum og 
reynt að finna samstarfsaðila sem 
allir geti sætt sig við. „Við viljum 
hafa áhrif á atburðarásina, og verja 
Hitaveitu Suðurnesja, á Suðurnesj-
um, og um það snýst okkar verk-
efni.“

Lánað fyrir 
námi erlendis

Geta bætt og bjargað lífum

Reykjanesbær með tögl og hagldir
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ú var tíð að það var talið ýmsum stjórnmálamönnum til 
vegsauka og virðingar að gefa sérfræðingum fyrir sunn-
an langt nef. Sérstaklega gaf þetta góða raun þegar fiski-
fræðingar áttu í hlut. Af yfirlýsingum sjávarútvegsráð-
herra verður ekki ráðið að hann ætli að láta ímyndar-

vanda af þessu tagi rugla sig í ríminu við ákvörðun heildarafla 
enda þunnur þrettándi í nútímapólitík.

Undirbúningur væntanlegrar ákvörðunar hefur verið vandaður. 
Nægur tími hefur verið gefinn til almennrar umræðu. Ólík sjónar-
mið hafa fengið bæði tíma og rúm til að kallast á. Hinu verður ekki 
breytt að mikill niðurskurður í þorskveiði er þungt efnahagslegt 
áfall. Það snertir fyrirtæki, byggðarlög og einstaklinga. 

Við slíkar aðstæður er ekki einfalt mál fyrir hagsmunasamtök 
að taka ábyrga afstöðu. Sem endranær sýnir Sjómannasambandið 
þann styrk. Forystumenn þess eiga lof skilið fyrir vikið. Því dap-
urlegra er að sjá LÍÚ bogna eftir hartnær fjögurra áratuga stað-
festu og ábyrgð í þessum efnum.  

Um langan tíma hefur verið ljóst að sjávarútvegur getur ekki 
mætt þörf fólks á landsbyggðinni fyrir fjölgun starfa. Sjávarút-
vegur rétt eins og aðrar framleiðslugreinar bætir framleiðni með 
meiri tæknivæðingu og færra fólki. Þessi þróun verður enn hrað-
ari á komandi árum eigi greinin ekki að staðna.

Að óbreyttum heildarafla blasti þar af leiðandi við að færra fólk 
en áður þyrfti til að leysa sömu störf af hendi. Þetta er eina leið-
in fyrir sjávarútveginn til þess að standast samkeppni. Því frem-
ur verður þessi staðreynd ljós þegar við blasir að skera þarf niður 
þorksveiðiheimildir svo um munar. 

Viðgangur sjávarbyggða mun í framtíðinni velta á því að sjávar-
útvegurinn geti keppt um menntað vinnuafl í tæknivæddri fram-
leiðslu og að samhliða verði plægður jarðvegur fyrir ný atvinnu-
tækifæri á öðrum sviðum. Ef langtíma hugsun býr að baki mót-
vægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar á ekki að líta á þær eingöngu 
sem tímabundnar varnaraðgerðir. Þær ættu líka að fela í sér nýja 
sókn á öðrum sviðum. 

Margir tala um nauðsyn þess að breyta fiskveiðistjórnarkerf-
inu þannig að halda megi mynstri veiða og vinnslu sem mest 
óbreyttu og tryggja með því atvinnu og búsetu. Hætt er við að slík 
tilraun myndi stöðva þróun og einfaldlega breyta sjávarútvegin-
um í einhvers konar Árbæjarsafn liðinnar tíðar. Fátæklegastar að 
skynsemi og rökréttri hugsun eru þó tillögur um að leysa vanda 
veikustu byggðanna með því að hækka skatta á helstu fyrirtæki 
þeirra.

Fiskveiðistjórnarkerfið hefur verið umdeilt. Ástæðan er fyrst 
og fremst sú að framleiðniaukningin hefur eðlilega fækkað störf-
um og veikt einstakar byggðir. Þeirri þróun verður ekki snúið við 
með breyttu fiskveiðistjórnunarkerfi eigi atvinnugreinin að hafa 
áframhaldandi svigrúm til að bæta framleiðnina og styrkja sam-
keppnisstöðu sína. Þess vegna eru þeir að blekkja sem halda því 
fram að vanda veikra sjávarbyggða megi leysa með breyttu kerfi; 
jafnvel þó að snoturt hjartalag búi að baki.

Í þessu ljósi er mikilvægt að mótvægisaðgerðir ríkisstjórnar-
innar verði almennar og miði í stærstu dráttum að því að skapa 
umhverfi þar sem nýjar atvinnugreinar geta sprottið upp. Þróun 
er ekki alltaf sársaukalaus en hún er vænlegri kostur en stöðnun.

Þróun eða stöðnun

Nú á tímum hnattvæðingar 
stýra margar og mótsagna-

kenndar tilhneigingar framvindu 
mála. Sem betur fer birtist okkur 
vaxandi umhverfisvitund í ýmsum 
myndum en um leið er miskunn-
arlaus gróðahyggja drifkraftur í 
hinu alþjóðlega viðskiptalífi, eins 
konar hnattvæddur græðgiskap-
ítalismi. Svipaða sögu má segja 
af baráttunni fyrir jafnrétti kynj-
anna. Í orði kveðnu viðurkenna 
allar hugsandi manneskjur mik-
ilvægi þess að tryggja jafnrétti, 
ekki aðeins í orði heldur í reynd, 
enginn rís upp og segist andvíg-
ur slíku. Því mætti halda að kven-
frelsi og jafnrétti kynjanna væri 
á næsta leiti en svo er því miður 
ekki. Flestir viðurkenna að kyn-
bundinn aðstöðu- og launamun-
ur er óverjandi hneisa og ekkert 
annað en brot á mannréttindum og 
skerðing á frelsi kvenna. Hversu 
djúpt sannfæringin ristir hjá 
hverjum og einum, hvað menn eru 
tilbúnir til að gera þegar á reynir 
til að bæta ástandið, er önnur saga.

Enn vandast málin þegar út í önnur 
og óbeinni birtingarform karla- eða 
feðraveldisins kemur. Eitt slíkt var 
á dagskrá fundar jafnréttisnefndar 
þingmannasamkomu Evrópuráðs-
ins og á þinginu sjálfu sem undir-
ritaður sótti í síðustu viku, þ.e.a.s. 
hvernig kvenlíkaminn eða kven-
ímyndin er notuð í auglýsingum.

Margir, og þar á meðal sumir 
ræðumanna á Evrópuþinginu, 
ypptu öxlum og töldu málið létt-
vægt, jafnvel að það ætti ekki 
heima undir hatti umræðna um 
jafnréttisbaráttu kynjanna. Aðrir, 
og þar á meðal undirritaður, urðu 
til að benda á að óviðeigandi og 
jafnvel auðmýkjandi notkun kven-
líkamans er einmitt birtingarform 
niðurlægjandi viðhorfa í karllægu 
samfélagi. Dæmi um slíkt eru ótal-
mörg, nægir að nefna auglýsingar, 
þar sem fáklæddar konur og ungar 

stúlkur eru notaðar sem hlutir til 
að fanga athygli þeirra sem ætlun-
in er að selja bifreiðar eða veiðiút-
búnað.

Rétt eins og umræður um um-
hverfislega ábyrgð fyrirtækja, við-
skiptalífsins og samfélagsins alls 
þurfa að ná dýpra en til yfirborðs-
ins, þá verður siðferðileg og fé-
lagsleg ábyrgð og virðing fyrir 
frelsi og réttindum kvenna að rista 
dýpra en nú er. Mikilvægt er að 
stefna og viðhorf ríkisstjórna, við-
skiptalífsins og samfélagsins taki 
til hvers kyns brota gegn jafnrétti 
kynjanna, beinna sem óbeinna.

Til að ná fram kvenfrelsi og þar 
með jafnrétti kynjanna þarf fyrst 
og fremst hugarfarsbreytingu, 
þótt einnig sé nauðsynlegt að beita 
jafnréttislögum, ákvæðum um 
auglýsingar í samkeppnislögum, 
siðareglum og öðrum þeim tækjum 
sem til er að dreifa í þessum anga 
jafnréttisbaráttunnar.

Það er áhyggjuefni hversu litlu 
áralöng barátta fyrir jafnrétti 
kynjanna á Vesturlöndum hefur 
skilað. Þrátt fyrir lagasetningu, 
rannsóknir og aukna meðvitund 
lætur hugarfarsbreytingin á sér 
standa. Það vekur upp spurning-
una um viljann: er það í raun vilji 
samfélagsins að konur nái jöfn-
um rétti á við karla? Ef við viljum 
það í raun er nauðsynlegt að skoða 
allt samfélagið: sjálfstæði kvenna 
og velferð, stöðu þeirra í atvinnu-
lífinu, kjaramálin, stöðu þeirra á 

heimilunum, kynbundið ofbeldi, 
og valdahlutföllin. Þá eru ótaldar 
staðalímyndirnar, sem eru birting-
armynd hinna raunverulegu við-
horfa sem karlasamfélagið fóstrar 
og viðheldur.

Hvernig kynin eru sýnd í fjölmiðl-
um skiptir miklu máli fyrir viðhorf 
okkar gagnvart hlutverkum kynj-
anna og stöðu þeirra í þjóðfélag-
inu. Ef konur eru ævinlega sýnd-
ar sem hlutir og skrautmunir hlýt-
ur það að síast inn í vitund okkar. 
Að sama skapi eru karlar oftar en 
ekki sýndir sem gerendur er hafi 
vald yfir eigin lífi og jafnvel ann-
arra. Rannsóknir hafa leitt í ljós 
að þessar klisjukenndu birtinga-
myndir hafa áhrif á launamun-
inn, ofbeldið og kynbundin völd, 
þess vegna ætti okkur ekki að vera 
neitt að vanbúnaði að takast af al-
vöru á við að uppræta innrætingu 
af þessu tagi.

Sem betur fer eru skaðleg áhrif 
staðalmynda kynjanna orðin hluti 
af pólitískri umræðu og það mun 
sennilega fara vaxandi næstu ár ef 
það er raunverulegur vilji okkar að 
breyta stöðu kvenna í samfélaginu. 

Stjórnmálaflokkarnir hafa mjög 
mikilvægu hlutverki að gegna í 
þessari baráttu og nauðsynlegt að 
þeir tengist þeim frjálsu félaga-
samtökum sem unnið hafa mikil-
vægt starf í þágu kvenfrelsis og 
jafnréttismála. Nauðsynlegt er að 
vekja áhuga sem flestra og virkja 
félags- og menningarlíf, fjölmiðla, 
menntakerfi og vinnumarkaðinn 
allan. Það er sameiginlegt verkefni 
okkar allra að afnema þau karl-
lægu viðhorf sem viðhalda forrétt-
indum karla í samfélaginu. Í því 
augnamiði ber að færa aukin áhrif 
og völd til kvenna, sem mun á end-
anum skila sér í réttlátara samfé-
lagi fyrir alla, konur og karla. 

Formaður Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs.

Konur í auglýsingum

Einkavæðing fyrir hvern?

Geysir Green Energy hafa eignast tæp 
44 prósent í Hitaveitu Suðurnesja með 

kaupum á hlut ríkisins og sveitarfélaganna 
Vestmannaeyja, Grindavíkur, Sandgerðis, 
Garðs, Árborgar og Kópavogs.  Reykjanes-
bær og Hafnarfjörður hafa enn ekki selt og 
óvíst hverjar fyrirætlanir þessara sveitar-
félaga eru.

Ásgeir Margeirsson, framkvæmdastjóri 
Geysis Green Energy sagði í viðtali við RÚV að 
kaup fyrirtækisins væru ekki einkavæðing held-
ur markaðsvæðing og virk samkeppni ætti að skila 
lægra verði til neytenda. 

En hver er reynslan af bylgju markaðsvæðing-
ar á undanförnum árum? Ríkisbankarnir voru seld-
ir og hefur útibúum fækkað auk þess sem þjón-
ustugjöld og vextir hafa hækkað. Síminn var seld-
ur og ein af fyrstu ákvörðunum nýrra eigenda var 
m.a. að stórminnka þjónustuna úti á landi auk þess 
sem íbúar á landsbyggðinni borga meira fyrir verri 
þjónustu.

Á Íslandi er engin samkeppni á orkumarkaði 
og hafa ný lög ekki breytt neinu þar um. Sú virð-

ist einnig vera raunin í nágrannalöndum 
okkar, þar sem töluvert fleiri búa. Nýleg 
skýrsla í Svíþjóð sýnir svart á hvítu að 
markaðsvæðing orkufyrirtækja hefur 
ekki skilað neytendum neinu. Þvert á móti 
eru það orkufyrirtækin sem enn eru í op-
inberri eigu sem bjóða lægsta verðið, að 
jafnaði 24 prósentum lægra. Um leið skila 
þau mjög ásættanlegum hagnaði til eig-
enda sinna, sem eru íbúar viðkomandi 
sveitarfélaga.

Geysir Green Energy er búið að leggja 
22,5 milljarða í kaup á Hitaveitu Suður-

nesja og einhvern veginn þurfa þeir að ná inn þeim 
peningum. Líkurnar á samkeppni frá öðrum lönd-
um, s.s. með flutningi rafmagns frá Evrópu um sæ-
streng eru engar. Því má ætla að viðskiptavinir 
Hitaveitu Suðurnesja, íbúar sveitarfélaganna sem 
seldu, eigi eftir að borga þann brúsa með einum eða 
öðrum hætti áður en yfir lýkur.

Einkavæðing eða markaðsvæðing mun því enn á 
ný sanna gildi sitt fyrir fjármagnseigendur.

Við, neytendur sitjum hins vegar eftir með sárt 
ennið.

Höfundur er varaþingmaður Framsóknarflokksins í 
Suðurkjördæmi.



Brynhildur Melot er átta ára gamall nemandi í 
Vesturbæjarskóla. Hún er í sumarfríi núna en 
ætlar síður en svo að sitja aðgerðalaus og er 
meðal annars búin að fara á sumarnámskeið 
hjá Kramhúsinu.

Brynhildur er mjög ánægð með námskeiðið sem hún 
var á í Kramhúsinu og segir að margt skemmtilegt 
hafi verið gert á því. „Fyrst fórum við í svona minn-
isleiki til þess að læra nöfnin á öllum og svo í dans og 
leiklist. Systir mín er að kenna afró í Kramhúsinu og 
við vorum líka hjá henni og síðan lærðum við að gera 
einhvers konar labbandi pýramída og fengum trúð í 
heimsókn,“ segir hún.

Sumarnámskeiðin í Kramhúsinu eru vikulöng og 
Brynhildur var að fara á námskeið í fyrsta skipti en 
sennilega ekki það síðasta. „Ég gæti alveg hugsað 
mér að fara aftur á svona námskeið,“ segir hún 
ánægð.

Allt á námskeiðinu var jafn skemmtilegt að sögn 
Brynhildar og hún getur alls ekki gert upp á milli. 
„Mér finnst bara mjög gaman að fara á svona nám-
skeið á sumrin,“ segir hún.

Brynhildur er því ekki hætt að fara á námskeið í 
sumar þótt hún sé búin á námskeiðinu í Kramhúsinu. 
Næst á dagskrá er nefnilega reiðnámskeið. „Ég hef 
heldur aldrei farið á reiðnámskeið áður svo ég hlakka 
mjög mikið til,“ segir hún.

Gangandi pýramídi, 
afró og reiðnámskeið

BORGARTÚNI 29 | 105 REYKJAVÍK | ICELAND | WWW.EXIT.IS | TEL. +354 562 2362 | FAX. +354 562 9662

// Starfsþjálfun í Evrópu
Austurríki, Spánn, Frakkland, Ítalía, Malta, Þýskaland, Bretland
og Írland. Ef þú ert á aldrinum 18 – 30 ára er starfsþjálfun góð leið til
þess að læra tungumál, öðlast starfsreynslu og kynnast ólíkri menningu. 
Hægt er að sækja um Leonardo da Vinci styrk sem rennur til greiðslu
á hluta kostnaðar.

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!



Honda Accord executive býður 
af sér góðan þokka og kemur 
fyrir sem hógvær en kraftmikil 
skepna.

Við fyrstu kynni virkaði Honda 
Accord executive svolítið eins og 
félagsheimilið í myndinni Með allt 
á hreinu. 

Það var lítið að sjá að utan en 
þegar inn var komið blasti risa-
stór, glansandi salur við Stuðmönn-
um. Íburður Hondunnar er sam-
bærilegur og það höfðaði til mín 
því það er alltaf ákveðinn klassi 
yfir því að vera ekki endilega með 
„blíngblíngið“, glysið og glamúr-
inn útum allt að hætti olíufursta.

Excecutive-útgáfan af Hondu 
Accord er meðal annars búin leð-

ursætum og sóllúgu sem er góð 
blanda, sér í lagi þegar veðurblíð-
an leikur við landsmenn. Á milli 
framsætanna er að finna mörg 
þægileg geymsluhólf og öruggur 
staður fyrir GSM-símann er undir 
útvarpstækinu en það er ótvíræð-
ur kostur, því hver kannast ekki 
við það að gemsinn flýgur undir 
bílsætið ef maður leggur hann 
óvart frá sér á rangan stað?

Að aka Hondu Accord var nán-
ast óaðfinnanlegt. Viðnám stýris-
ins hóflega eftirgefanlegt, hann er 
hljóðlátur og jafn snöggur upp og 
maður myndi búast við af bíl sem 
er búinn 2,4 lítra vél og 190 hest-
öflum. Skriðstillirinn var alger 
snilld þegar út fyrir höfuðborgina 
var komið og mjög auðvelt að 
slökkva og kveikja á honum, enda 
stjórnkerfið í stýrinu.

Mælaborð Hondunnar er með 
óbeinni, þrívíðri lýsingu sem skil-
aði sínu án þess að trufla og er það 

í samræmi við áðurnefndan hóg-
værðar klassa. 

Í nóvember í fyrra unnu tveir 
bílar frá Hondu (Honda Fit og 
Accord Hybrid) tvö efstu sætin í 
áreiðanleikakönnun sem gerð var 
á vegum CNN og almennt séð 
hefur þessi bíll notið mikilla vin-
sælda í Evrópu og Bandaríkjun-
um. Það er ekki að undra því 
Honda Accord er eftirgefanlegur 
og samviskusamur gæðingur sem 
lætur vel að stjórn og veldur eig-
anda sínum ekki vonbrigðum.

Enginn gleiðgosaháttur

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Jón Aðalbjörn Jónsson hitti 
japönsku keisaraynjuna í 
Yokohama.

„Það kom mér á óvart hversu 
alþýðleg hún var í framkomu og 
eins að öryggisgæslan skyldi ekki 
vera meiri en svo að hún heilsaði 
okkur með handabandi,“ segir Jón 
Aðalbjörn Jónsson, fulltrúi Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga, sem 
varð þess heiðurs aðnjótandi að 
hitta keisaraynjuna af Japan, 
þegar hann var staddur í lokahófi 
fulltrúaþings alþjóðasamtaka 
hjúkrunarfélaga, í Yokohama í 
Japan.

„Það var eiginlega algjör tilvilj-
un að hún skyldi staðnæmast og 
gefa sig á tal við okkur,“ heldur 
Jón áfram, sem var eini Íslending-
urinn á svæðinu. „Japanarnir voru 
mjög hissa þar sem hún gefur sig 
ekki að hverjum sem er og auk 
þess var ekki einu sinni útséð um 
að hún gæti verið viðstödd 
veisluna.“

Að sögn Jóns spurði keisaraynj-
an út í þjóðlönd hvers og eins og 
þegar röðin kom að honum virtist 
hún ágætlega að sér um Ísland. 
„Hún ræddi meðal annars um nátt-
úrufegurðina og sagðist eiga 
góðan vin á Íslandi, frú Vigdísi 
Finnbogadóttur, sem gert hefði 
stórkostlega hluti í málefnum 
kvenna um allan heim.

Sjálf hefur hún ekki komið til 
Íslands, en sagði nokkra meðlimi 
konunglegu fjölskyldunnar þegar 
hafa gert það og bæru þeir landi 
og þjóð góða sögu. Hún bað loks 

fyrir kveðju til íslenskra hjúkrun-
arfræðinga og Íslendinga 
almennt.“

Japanska keisaraynjan var þó 
ekki eina fyrirmennið sem Jón 
hitti á þinginu, þar sem Muna Al-
Hussein, prinsessa af Jórdaníu, 
var sérstakur heiðursgestur við 
opnunarhátíð þingsins, þar sem 
hún gegnir hlutverki verndara 
samtaka hjúkrunarfræðinga í 
arabalöndunum.

Á heildina litið er Jón ánægður 
með heimsóknina til Japans og 
segist ekki muna eftir þjóðfélagi, 
þar sem jafn mikið er lagt upp úr 
hreinlæti og það þótt hann hafi 
ferðast víða. Óhætt megi segja að 
Japan eigi sér hvergi hliðstæðu í 
heiminum.

Kveðja frá japönsku 
keisaraynjunni

Hljómsveitin Ham er með-
al þeirra sem koma fram á 
íslenskri menningarhátíð í 
Rotterdam í nóvember.

Íslenska menningarhátíðin 
Reykjavík til Rotterdam fer fram 
í Rotterdam í Hollandi dagana 21.-
24. nóvember. Þetta er í annað sinn 
sem hátíðin er haldin í borginni. 

Áherslan er lögð á íslenska sam-
tímamenningu, einkum tónlist, 
dans og kvikmyndir. Hátíðin er 
óvenju fjölbreytt og fer fram á 
fjórum stöðum í borginni þar sem 
rúmlega tuttugu hljómsveitir 
troða upp. Auk þess verða tólf 
íslenskar kvikmyndir og níu stutt-
myndir sýndar. 

Af hápunktum hátíðarinnar má 
nefna hljómsveitirnar Ham og 
Múm, íslenska dansflokkinn, Balt-
asar Kormák sem situr fyrir svör-
um auk fjölbreyttan hóp íslenskra 
tónlistarmanna.

Sjóðurinn Reykjavik to Founda-
tion er drifkrafturinn á bakvið 
hátíðina. Markmiðið er að veita 
íslenskum listamönnum tækifæri 
á að kynna list sína fyrir breiðum 
hópi áhorfenda erlendis og stuðla 
að tengslamyndun meðal Íslend-
inga búsetta erlendis.

Í bígerð eru fjórar aðrar íslensk-
ar menningarhátíðir sem verða 
haldnar í Danmörku, Þýskalandi, 
Svíþjóð og Finnlandi á næsta ári.

Reykjavík til 
Rotterdam

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Verð kr. 49.990
Netverð á mann , m.v. 2 fullorðna saman 
í íbúð m/1 svefnherbergi í viku. Aukavika
kr. 14.000.

Aðeins örfáar íbúðir!

Verð kr. 39.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 
börn saman í íbúð m/1 svefnherbergi í 
viku. Aukavika kr. 14.000. 

Bjóðum nú síðustu sætin til Mallorca 
í júlí á frábæru tilboði.

Bjóðum einstök kjör á gistingu á 
Club Cala D´or Park íbúðahótelinu 

á Cala D´or, 13., 20 og 27. júlí.
Fjölskylduvænt íbúðahótel sem 

býður upp á góða staðsetningu og 
notalega stemmningu. Njóttu lífsins 

á þessum vinsæla áfangastað.

MotorMax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 563-4400
MotorMax Egilsstöðum - Sími 470-5080 / 470-5070 - Toyota Akureyri - Sími 460-4300

www.motormax.is

Nú er einstakt tækifæri til að ná afar góðum samningum við sölumenn
okkar sem eru í sólskinsskapi og veita aldeilis frábær tilboð á

Camp-let tjaldvögnunum og Starcraft fellihýsunum. Fyrstur kemur, fyrstur
fær. Þetta er tækifæri ársins til að ná sér í kostagrip á frábæru verði!

Draumavagninn þinn á 
frábæru sumartilboði!



Liv Anna Gunnell kaupir 
margnota bleiur fyrir son sinn 
Trostan og lætur vel af.

„Eftir að ég setti mig inn í þetta 
mál hef ég hitt marga foreldra 
sem kaupa fjölnota bleiur fyrir 
börnin sín,“ segir Liv sem kaupir 
umhverfisvænar, margnota blei-
ur fyrir Trostan litla á netinu. 

„Þær eru fáanlegar í mörgum 
stærðum og litum fyrir börn á 
öllum aldri, alveg niður í unga-
börn, en bleiurnar sem við notum 
núna eru hannaðar af móður barns 

sem hafði ofnæmi fyrir því að 
hafa þvag við húðina. Taubleiur 
valda börnum alls ekki þessum 
sömu óþægindum og plastbleiurn-
ar vilja gera. Fyrir utan það þá 
bætast þær ekki í það tveggja 
tonna fjall af plastbleium sem 
hvert barn sendir á haugana,“ 
segir Liv Anna.

Spurð að því hvort það kosti 
ekki tíma og fyrirhöfn að notast 
við margnota bleiur segir hún svo 
ekki vera 

„Fólk er hrætt við að þetta sé 
voðalegt basl. Þvo og brjóta saman 

og svo framvegis, en málið er að 
maður þarf bara að prófa og þá 
venst það strax. Einu sinni próf-
uðum við umhverfisvænar, ein-
nota bleiur en manninum mínum 
fannst allt of mikið vesen að nota 
þær, þannig að hann gafst bara 
upp strax og náði í taubleiu. Þær 
eru ekkert flóknari í notkun en 
hinar, minna ofnæmisvaldandi, 
ódýrari og umhverfisvænni líka.“

Áhugasamir geta farið á www.
babykind.co.uk til að fræðast 
meira um bleiurnar hans Trost-
ans.

Margnota bleia borgar sig
Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína

Auglýsingasími

– Mest lesið

Útsalan hefst á morgun 

40% afsláttur

Laugavegi 51 •  s: 552 2201
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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HÚSNÆÐI

Leigusali
auglýstu frítt

Leigjandi
leitaðu frítt

Leiga.is býður
Leiguráðgjöf

 Mat á leigjendum
 Gerð leigusamninga

    og trygginga

Leiga.is
Löggild leigumiðlun

ATVINNA

TILKYNNINGAR

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing
um nýtt deiliskipulag og 

breytingar á deiliskipulag-
sáætlunum í Reykjavík. 

Einnig er hér birt leiðrétting á 
auglýsingu sem birtist 20. júní sl.

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að nýju og breyttu deiliskipulagi 
í Reykjavík. 

Stekkjarbrekkur, Hallsvegur suður
Tillaga að deiliskipulagi á svæði sem afmarkast 
af ánni Korpu, Vesturlandsvegi og fyrirhuguðum 
Hallsvegi frá Víkurvegi að Vesturlandsvegi.
Tillagan felur í sér að gert er ráð fyrir tveimur 
atvinnulóðum, bráðabirgðavegi frá hringtorgi á 
Vesturlandsvegi að miðsvæði vestan vegar, göngu- 
og reiðstíg og fimm þúsund og fimm hundruð m² 
settjörn. Einnig er tekið frá helgunarsvæði vegna 
framtíðarlegu Lambhagavegar - Stekkjarbrekku
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tryggvagata 19
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit 1.118.3 
Kvosina vegna lóðarinnar að Tryggvagötu 19.
Tillagan gerir ráð fyrir að aðkoma verði frá Naustum 
á miðju húsi og er gert ráð fyrir bílageymslu á ann-
arri og þriðju hæð. Akstursbraut inni í húsinu verður 
framlengd. Á fjórðu og fimmtu hæð er leyfð hækkun 
á húsi í suður og verða þessar hæðir nýttar sem 
skrifstofuhúsnæði. Hluti af þaki þriðju hæðar er 
nýttur fyrir bílastæði
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 4. júlí 2007 
til og með 15. ágúst 2007. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum 
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 15. ágúst 2007.  
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Sóltún 2-4.
Tillaga er auglýst á ný vegna villu í innslætti í fyrri 
augl. sem birtist 20. júní sl. Einnig er hér með 
upplýst að tillagan verður í kynningu frá 20. júní til 
og með 15. ágúst, átta vikur samtals, samkvæmt 
sérstakri bókun skipulagsráðs varðandi erindið.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Ármannsreit 
við Sóltún vegna húsanna á lóðum við Sóltún 2 - 4.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á lóðinni að Sóltúni 
4 megi byggja sex hæða hús, í stað fjögurra 
hæða, fyrir hjúkrunartengda þjónustu auk einnar 
hæðar tengibyggingar við núverandi hjúkrunar-
heimili. Lóðirnar Sóltún 2 og Sóltún 4 verða ein 
lóð og verður sameiginleg bílastæðaþörf alls 174 
bílastæði. Gert verður ráð fyrir bílakjallara undir 
núverandi stæðum við Sóltún 2 sem myndi rúma 78 
stæði. Sameiginleg lóð stækkar um 310 m² vegna 
stækkunar byggingareits
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 4. júlí 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggilltur fasteignasali
laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggilltur fasteignasali
dori@studlaberg.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður
gulli@studlaberg.is

Fasteignasalan Stuðlaberg · Hafnargötu 29 · 2. hæð · 230 Reykjanesbæ · Sími: 420 4000 · Fax: 420 4009 · www.studlaberg.is

Lúxusíbúðir við Pósthússtræti í Keflavík

26 íbúða fjölbýli á 7 hæðum, 
þar af tvær þakíbúðir

Einangrun að utanverðu og flísalagt
Stærð íbúða 100m2 - 126m2 / þakíbúð 160m2

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum
Fjórar íbúðir á hæð

Gott aðgengi og lyfta í stigahúsi
Glæsilegar innréttingar frá Trésmiðju Ella Jóns

Halogenbox innsteypt í loftaplötur
Vandaðar flísar á baðherbergi og þvottahúsi

Hiti í öllum gólfum íbúðar
Gólfsíðir gluggar

Sérlega vel hugað að hljóðeinangrun, m.a. með 
tvöföldum gólfum

Mjög mikil lofthæð í íbúðum
Verktaki er Meistarahús

Sölusýning fimmtudag frá kl. 18:00 - 20:00

20.900.000,-

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

DEPLUHÓLAR 8 - 111 RVK.
Glæsilegt tveggja íbúða einbýlis-
hús á tveimur hæðum með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Stærð
alls um 448,4 fm. Aðkoma er á efri
hæð hússins. Á neðri hæð er íbúð
með sérinngangi. Falleg gróin lóð
og yfirbyggðar svalir. EINSTAK-
LEGA VEL STAÐSETT EIGN VIÐ
ÓBYGGT GRÓIÐ SVÆÐI. ÓVIÐ-
JAFNANLEGT ÚTSÝNI. 

Sölumaður Kjöreignar verður á
staðnum í dag milli kl. 17.30 - 19.00.

OPIÐ HÚS í dag miðvikudag kl. 17.30 - 19.00

18.200.000
Einstaklega glæsilegt 169,6 fm. 4-5 herbergja parhús þ.a. 30,7 fm bílskúr við botnlangagötu á góðum stað á Selfossi. Eigninni 
verður skilað fullbúinn að utan og rúmlega fokheld að innan, búið að einangra útveggi. Mjög vandaður frágangur á eigninni.  
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Fr
um

Lyngmói 5 - 800 Sel

Auglýsingasími

– Mest lesið



„Ég geri það sem ég vil 
núna. Ég hef bara ekki 

tíma til að gera það allt.“

Hulda Jakobsdóttir varð bæjarstjóri 
í Kópavogi, fyrst kvenna, þann 4. júlí 
fyrir fimmtíu árum. Í tilefni af því 
verður opnuð sýning um störf Huldu 
í Bókasafni Kópavogs í dag. Sýning-
in samanstendur af munum í eigu af-
komenda Huldu auk opinberra skjala.

„Þegar við áttuðum okkur á því að 
fimmtíu ár væru liðin frá því fyrsta 
konan varð bæjarstjóri á Íslandi þá 
hugsuðum við okkur ekki lengi um 
áður en við ákváðum að við vildum 
halda sérstaklega upp á það,“ segir 
Una María Óskarsdóttir, formað-
ur jafnréttisnefndar Kópavogs, sem 
stendur fyrir sýningunni ásamt ætt-
ingjum Huldu. 

Hulda Jakobsdóttir fæddist í 
Reykjavík 21. október 1911. Hún gift-
ist Finnboga Rúti Valdemarssyni, sem 
þá var ritstjóri Alþýðublaðsins, árið 
1938. Tveimur árum síðar fluttu þau 
í Kópavoginn, settust að á Marbakka 
og hófu fljótt afskipti af málefnum 
sveitarfélagsins. Finnbogi varð fyrst 
oddviti og svo bæjarstjóri frá 1955 til 
1957 og vermdi því bæjarstjórastólinn 
fyrir konu sína sem tók við og gegndi 
stöðunni til 1962.

Una María efar ekki að sú stað-
reynd að Hulda hafi orðið bæjarstjóri 
svo snemma hafi haft áhrif á það að í 
Kópavogi var stofnuð fyrsta jafnrétt-
isnefnd landsins. Svo mikils metur 
hún störf Huldu að hún myndi vilja 
sjá styttu af henni prýða bæinn í nán-
ustu framtíð.

„Hún amma er mjög sterk í okkar 
huga og hefur alltaf verið. Það hefur 
verið sérstaklega skemmtilegt að fara 
yfir gömul skjöl á héraðsskjalasafni 
Kópvogs, átta sig betur á því sem hún 

gerði enda hefur ekki verið lítið mál 
að reka bæjarfélag þegar verið var 
að byggja upp Kópavoginn,“ segir 
Hulda Dóra Styrmisdóttir, dóttur-
dóttir Huldu Jakobsdóttur, sem held-
ur framsöguerindið Amma sem fyrir-
mynd við opnun sýningarinnar í dag. 

„Amma lagði alltaf mikla áherslu á 
að konur hefðu menntun enda var hún 
sjálf ein af fáum konum sem útskrifuð-
ust sem stúdentar frá MR árið 1931,“ 
segir Hulda og bendir á að áherslur 
ömmu sinnar í bæjarmálum hafi verið 
mjög skýrar, sérstaklega hvað varð-
aði velferð barnanna í bænum. „Pen-
ingarnir voru settir í skóla og það 
var ekki fyrr en á síðasta árinu henn-
ar sem meiri peningar fóru í vegamál 
en skóla,“ segir Hulda og bætir við að 
uppbygging skóla, sundlaugar og fé-
lagsheimilis hafi verið ömmu sinni 
ofarlega í huga. Þá lagði hún einnig 
áherslu á byggingu Kópavogskirkju en 
hún var formaður sóknarnefndar í tíu 
ár. Til dæmis hafði hún persónulega 
samband við Gerði Helgadóttur um að 
búa til glerið í glugga kirkjunnar.

Hulda hefur greinilega haft tals-
verð áhrif á hugsunarhátt afkomenda 
sinna, sérstaklega kvenleggsins. „Mér, 
og ég veit að það sama átti við um syst-
ur mínar og frænkur, datt hreinlega 
ekki annað í hug en að konur gætu gert 
hvað sem þeim sýndist og gegnt hvaða 
stjórnunarstarfi sem væri, af því að 
við vissum að amma okkar hafði verið 
bæjarstjóri,“ segir Hulda og bætir við 
að Hulda amma hafi verið henni og 
öðrum fjölskyldumeðlimum mikil fyr-
irmynd í því hvernig sameina skyldi 
fjölskyldulíf og frama, enda áttu 
Hulda og Finnbogi fimm börn.

Eftir að Hulda lét af störfum sem 
bæjarstjóri starfaði hún sem um-
boðsmaður Brunabótafélags Íslands í 
Kópavogi. Hún var aftur kjörin bæj-
arfulltrúi 1970 til 1974. Hún lést 31. 
október 1998. 

Sýningin verður sett í bókasafni 
Kópavogs í dag klukkan 17.00 en að 
dagskrá lokinni fer fram afhending 
árlegrar jafnréttisviðurkenningar 
sem veitt er í sjötta sinn.

Danadrottning til Íslands

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sverrir Norland
Sunnuvegi 5, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, þriðjudaginn
26. júní. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni, fimmtu-
daginn 5. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.

                              Margrét Norland
Kristín Norland
Jón Norland    Sigríður Signarsdóttir
Halla Norland    Valdimar Sigurðsson
                              og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Hreinn Helgason,
Sæviðarsundi 29, Reykjavík,

er lést 27. júní sl. verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 5. júlí kl. 13.00.

Jónas Hreinsson        Valdís Oddgeirsdóttir
Ólafur Hreinsson       Helga Þormóðsdóttir
Steinar Hreinn Jónasson
Elmar Helgi Ólafsson

Freysteinn Jónsson,       
Vagnbrekku, Mývatnssveit,

verður jarðsunginn frá Skútustaðakirkju föstudaginn
6. júlí kl. 14.

Áslaug Freysteinsdóttir  Guðmundur Þórhallsson
Hjálmar Freysteinsson      Sigríður Þórðardóttir
Guðrún Freysteinsdóttir  Húnn Snædal
Egill Freysteinsson Dagbjört Bjarnadóttir
og fjölskyldur.

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

Einar S. Ólafsson
framkvæmdastjóri, Háholti 6, Garðabæ,

sem andaðist á heimili sínu aðfaranótt föstudagsins 22.
júní, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 6.
júlí kl. 13.00. Blóm og kransar afbeðin en þeim sem vildu
minnast hans er vinsamlegast bent á heimahlynningu LSH
(Krabbameinsfélagið, sími 540-1990).

Inga Jóna Andrésdóttir
Ásta Sigríður Einarsdóttir Finnbogi V. Finnbogason
Elínborg Einarsdóttir Örn Þórðarson
Inga Ólöf Sigurjónsdóttir Alexander Arndísarson
Alexander Dagur Finnbogason
Einar Auðunn Finnbogason
Ólafur J. Einarsson
Sjöfn Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurðsson
Sigríður Williamsdóttir Andrés Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

60 ára afmæli
Sextugur er í dag 

Guðjón Gestsson
Hann tekur á móti vinum og 

vandamönnum að heimili sínu, 
Litlubæjarvör 14, Álftanesi,

milli kl. 20 og 23 í dag, 
miðvikudaginn 4. júlí. 

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

Karl Gústaf Ásgrímsson,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut, sunnu-
daginn 1. júlí. Jarðarförin auglýst síðar.

Svanhildur Th. Valdimarsdóttir
Margrét Inga Karlsdóttir
Helga Jóhanna Karlsdóttir     Rúnar Sólberg Þorvaldsson
Bjarni Karlsson
Svanhildur A. Sigurgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrirtæki okkar verður lokað
á morgun, fimmtudaginn 5. júlí,
vegna útfarar

Sverris Norland

www.minningargreinar.is

Okkar kæra mamma, tengdamamma,
amma og langamma

Ragnhildur Stefánsdóttir,
Ljósheimum 8, Reykjavík,

sem lést á Grensásdeild Landspítalans miðviðkudaginn
27. júní, verður jarðsungin í Fossvogskirkju föstudag-
inn 6. júlí kl. 15. Þeim sem vildu minnast hennar er
bent á Minningarsjóð Hollvinasamtaka Grensáss.

Stefán Ómar Oddsson         Ása Birna Áskelsdóttir
Ríkharður Oddsson             María Viggósdóttir
María Berglind Oddsdóttir
börn og barnabörn.

Fallegir legsteinar 
á góðu verði
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Nú hefur aldeilis 
dregið til tíðinda 
í heimi mínum 
og dagar stræt-
óferða dauðans 
og fóteymsla

vegna óhóflegra
labbitúra eru 
taldir. Ástæðan 
er sú að Brúnó
er kominn inn í 

líf mitt. Brúnó er 
lít- ill og nettur. Brúnó er gam-
all og sætur. Brúnó er appelsínu-
brúnn á litinn en það er litur sem 
ég hélt að væri ekki til þangað 
til ég sá Brúnó. Hann er svolítið 
svona „seventís“. Brúnó er sem
sagt voða krúttleg bíldrusla sem 
kærastinn festi kaup á í síðustu 

viku. Stoltara andlit hef ég sjald-
an séð en þegar hann keyrði inn 
götuna.

Nú þeytumst við um fjöll og 
firnindi án þess að þurfa að 
treysta á góðvild annarra með að 
lána okkur bíl. Ef okkur langar til 
Ísafjarðar, förum við bara þangað. 
Lífið er talsvert auðveldara með 
Brúnó. Smáralindin virðist ekki 
jafn fjarlægur draumur og ferðir 
í Ikealand verða fjórfalt fleiri.

Mér þykir reyndar frekar sorg-
legt að kaupa bíl akkúrat núna 
þegar gróðurhúsaáhrifin eru að 
setja heiminn úr skorðum. Ég 
hugga mig við það að bíllinn er 
lítill og sparneytinn. Svo er ekki 
eins og eitthvað annað hafi komið 
til greina enda virðist strætókerf-

ið ekki vera til þess að nota það. 
Ég held að strætóarnir séu bara til 
skrauts, til þess að gera borgina 
aðeins heimsborgarlegri. Það er 
ekki eins og maður sjái fólk inni 
í strætóunum! Bara svona ein-
staka hræða sem fær líklega borg-
að fyrir það að sitja þarna. 

Áður fyrr var ég voða ánægð 
með strætó og sat þar heilu tím-
ana á meðan strætó keyrði fram 
og til baka um borgina. Ég man 
líka þegar það kostaði 25 kall í 
strætó. Núna heyrir maður af 
því að skiptinemar í háskólunum
tími ekki að fara í strætó. Tíma 
ekki! Hljómar það ekki eitthvað 
skringilega? En ég er hætt að 
velta mér upp úr því og bruna í 
Brúnó mínum um allan bæ.

Bónus-vinningur

6
milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!
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Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á
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Potturinn stefnir í 50 milljónir. Ofurpotturinn stefnir
í 100 milljónir og bónusvinningurinn í 6 milljónir.

Ekki gleyma að vera með, nældu þér í áskrift.



Minningarútgáfa með 
tónsmíðum Árna Björns-
sonar tónskálds er komin 
út á tveimur diskum sem 
geyma úrval tónsmíða 
hans: kammerverk, kór- og 
einsöngslög, auk þriggja 
dægurlaga sem hann samdi. 
Útgáfan er helguð minning-
um þeirra hjóna, Árna og 
Helgu konu hans. Er nú loks 
fáanlegt yfirlit um höfund-
arverk þessa virta tónlist-
armanns sem hrifinn var 
frá verki á miðjum aldri.

Árni var fæddur í Kelduhverfi í 
Þingeyjarsýslum 1905. Hann ólst 
upp í fornu bændasamfélagi þar 
sem tónlistariðkun var af skorn-
um skammti og möguleiki til tón-
listarmenntunar enginn. Ungur 
heillaðist hann af orgelslætti og 
sýndi þegar óvanaleg efni til að 
tileinka sér tækni hljóðfærisins 
sem varð til þess að vandamenn 
hans sáu hvílíka hæfileika hann 
hafði. Hann komst á sextánda 
ári í skamma hríð til kennslu á 
Húsavík og fór sautján ára gam-
all til Akureyrar veturpart og 
fékk kennslu í píanóleik. Heim 
sneri hann og stofnaði á næstu 
árum kóra í heimahéraði sínu og 
lék á orgel í kirkjum. Hann fór 
ekki til náms suður til Reykjavík-
ur fyrr en um tvítugt og naut þá 
ókeypis leiðsagnar Páls Ísólfsson-
ar sem þá var nýkominn heim frá 
námi í Þýskalandi. Tónlistarskóli 
Reykjavíkur var þá nýstofnaður 
og settist Árni þar á skólabekk og 
var með fyrstu nemendum sem 
útskrifaðist þaðan. Hann kast-
aði sér í tónlistarlíf bæjarins, lék 
með Hljómsveit Reykjavíkur og 
Lúðrasveit Alberts Klahn, kenndi 
á píanó og lék í danshljómsveit-
um. Tómstundir sínar nýtti hann 
til tónsmíða enda stefndi hugur 
hans þangað.

Rétt fertugur axlar Árni sín 
skinn og fer út til Bretlands. 
Stríðið var í hámarki og auðsótt 
ungu fólki að komast að í bresk-
um skólum: herskyldan og stríðið 
sáu til þess. British Councel gerði 
það sem þurfti til að sækja nem-
endur til nálægra landa og nutu 
Árni og margir yngri listamenn á 
Íslandi góðs af því og sóttu nám 
þessi árin til Bretlands. Árni hóf 
nám í Konunglega tónlistarskól-
anum í Manchester og lauk því 
á tveimur árum og sneri þá heim 
til Reykjavíkur. Næstu árin voru 
blómatími Árna. Íslenskt tónlist-
arlíf tók mikið stökk á eftirstríðs-
árunum og Árni var mikilvirkur 
í starfi sínu sem tónskáld: hann 
tók til verka í mörgum greinum 
tónbókmennta og hafði metnað til 
að vinna stærri verk en markað-
ur og máttur voru til. Hafði hann 
hug á óperusmíð og var kominn 
með textahöfund með sér, Guð-
mund Daníelsson. 

Klippt var á frekari frama Árna 
þegar hann varð fyrir fólskulegri 
líkamsárás tveggja manna í Þing-
holtunum í Reykjavík. Hann var 
fyrir miklum höfuðhöggum og 
blæddi inn á heilann. Árásin var 

um langt árabil í minnum höfð 
meðal landsmanna sem einstakt 
ofbeldisverk sem átti sér fáar 
ef nokkrar hliðstæður. Áverkar 
Árna voru svo alvarlegir að hann 
var ekki nema hálfur maður: 
starfsgeta hans verulega skert, 
minni laskað: sjálfsagðir kunn-
ugleikar við lestur og nána kunn-
ingja og vini voru horfnir. Hann 
varð að læra það upp á nýtt. Tón-
listarhæfileika sínum og tón-
heyrn glataði hann ekki, en form-
gáfa hans var ekki söm og áður.

Helga kona Árna reyndist 
honum slík stoð á seinni helmingi 
ævinnar að eftir var tekið. 

Á diskunum tveimur sem koma 
nú út með tilstyrk sjóða á borð 
við Minningarsjóð Margrétar 
Björgúlfsdóttur, Tónmenntasjóðs 
Tónskáldafélagsins og Menning-
arsjóðs FÍH auk framlaga fyr-
irtækja eru verk í flutningi ís-
lenskra og enskra listamanna: 
Kammerkór Hafnarfjarðar syng-
ur þrjú lög, Björg Þórhallsdóttir 
sópran syngur tvö lög og Gunnar 
Guðbjartsson sautján. Jóhanna 
Vigdís syngur þrjú danslög og 
Hátíðarhljómsveit sambands ís-
lenskra lúðrasveita leikur þrjú 
lög. sérskipuð kammersveit flyt-
ur svítu fyrir strengi, James Lis-
ney píanóleikari flytur fjögur 
verk og koma þau Jamie Mart-
in flautleikari og Elizabeth Layt-
on fiðluleikari við sögu í tveimur 
þeirra. Upptökur fóru fram hér 
heima og á Bretlandi.

Ítarlegur bæklingur fylgir disk-
unum tveimur og er bæði á ensku 
og íslensku. Þar ritar barnabarn 
Árna, Davis Harald Cauthery, 
hugvekju og reynir að greina 
þá breytingu sem varð á högum 
Árna til tónsmíða eftir árásina 
og skaðann sem hann þoldi. Disk-
arnir geyma gott úrval tónsmíða 
Árna en ekki er getið um hvenær 
tónsmíðarnar voru unnar. Áheyr-
endum gefst því kostur að meta 
framlag Árna nú rúmri öld eftir 
að hann fæddist.

Á þessu sumri eru tuttugu ár liðin 
síðan Laufey Sigurðardóttir fiðlu-
leikari hratt Sumartónleikum á 
Mývatni af stað. Þessi menning-
arauki fyrir heimamenn og gesti 
hefur árlega glætt sumarnóttina 
tónabirtu þó atriðin hafi mörg 
verið flutt af fáum en vel sótt. 
Vegna afmælisársins verður efnt 
til þriggja daga hátíðar um kom-
andi helgi og því ekki ráð nema 
í tíma sé tekið fyrir þá sem vilja 
leggja land undir fót og hópast 
norður í Mývatnssveit. Sóknar-
nefnd Reykjahlíðarkirkju hefur 
keypt flygil sem tekinn verður 
í notkun við hátíðlega athöfn á 
föstudagskvöld kl. 20.30. Þar flyt-
ur ávarp Pétur Snæbjörnsson, 
formaður sóknarnefndar, sr. Örn-
ólfur Ólafsson fer með blessun-
arorð. en síðan er tónlistarflutn-
ingur: Sólveig Anna Jónsdótt-
ir, píanó, Laufey Sigurðardóttir, 
fiðla, Sveinn Hjörleifsson, tenór, 
Margrét Bóasdóttir, sópran, flytja 
blandað prógram.

Á laugardagskvöldið kl. 21 
mun jafnaldri Sumartónleikanna 
og þátttakandi í upphafstónleik-
unum 1987, þá reyndar í móð-
urkviði, Benedikt Kristjánsson, 
tenór, syngja við píanóleik Sól-
veigar Önnu Jónsdóttur. Bene-
dikt lauk framhaldsprófi í söng 
frá Tónlistarskólanum í Reykja-
vík nú í vor. Sólveig Anna er Ak-
ureyringur og vel þekktur tón-
listarmaður um allt land. Á efnis-
skrá eru íslensk sönglög, ítalskar 
aríur og ljóðasöngvar eftir Grieg, 
Schubert og Fauré.

Sunnudaginn 8. júlí kl. 14.00 
verður í fyrsta sinn almenn guðs-
þjónusta í Bænhúsinu á Rönd við 
Sandvatn, en bænhúsið er gert 
eftir teikningum af miðaldakirkj-
unni í Reykjahlíð. Prófastur Þing-
eyjarprófastdæmis, Jón Ármann 

Gíslason, ásamt sóknarpresti, 
Örnólfi Ólafssyni, Sighvati Karls-
syni og Kristjáni Val Ingólfssyni 
annast messuna og kirkjukórar í 
Mývatnssveit syngja. Þetta er í 
fyrsta sinn sem almenningi gefst 
kostur á að koma að bænhúsinu, 
sem er eftirlíking miðaldakirkj-
unnar í Reykjahlíð, teiknuð af 
Herði Ágústssyni, arkitekt. Bæn-
húsið er í einkaeign á landareign 
Randar við Sandvatn, vestan Mý-
vatns. Messugestir eru beðnir að 
klæðast samkvæmt veðri. Gott er 
að taka með sér tjaldstól, þar sem 

messan fer að mestu fram utan-
dyra. Prestar; sr. Jón Ármann 
Gíslason, prófastur, Örnólfur Ól-
afsson, Sighvatur Karlsson og 
Kristján Valur Ingólfsson. Kórar 
Reykjahlíðarkirkju og Skútu-
staðakirkju syngja.

Tónlist: Ástríður Pétursdótt-
ir, klarinett og Benedikt Kristj-
ánsson tenór. Söngstjóri er Mar-
grét Bóasdóttir en hún er list-
rænn stjórnandi Sumartónleika í 
Mývatnssveit þetta árið en næstu 
helgar verða þar í boði tónleikar 
af ýmsum toga. 

Sumartónleikar tvítugir

Hópur listamanna leggur alþjóð-
legri ráðstefnu lið sem haldin verð-
ur hér um komandi helgi með því 
að gefa verk eftir sig. Verða verk-
in boðin upp á uppboði á fimmtu-
dag en þau verða til sýnis í Startart 
á Laugavegi 12b í dag og á morgun 
á afgreiðslutíma verslana. Klukku-
tíma fyrir uppboðið, sem verður kl. 
17 á fimmtudag, kynna listamenn-
irnir verkin áhugasömum.

Það er glæsilegur hópur sem 
leggur málefninu lið: Áslaug Thorl-
acius, Birgir Andrésson, Egg-
ert Pétursson, Haraldur Jónsson, 
Helgi Þorgils Friðjónsson, Kristinn 
G. Harðarson, Kristín Reynisdóttir, 
Magnús Pálsson, Ólafur Lárusson, 
Ragnhildur Stefánsdóttir og Þórdís 
Alda Sigurðardóttir.

Listaverkauppboðið er til styrkt-
ar ráðstefnunni „Saving Iceland“ 
sem haldin verður helgina 7. og 
8. júlí. Þar munu sérfræðingar og 
fulltrúar baráttusamtaka frá fimm 
heimsálfum fjalla um hnattrænar 
afleiðingar stóriðju og stórstíflna. 
Þeir sem hafa áhuga á að kynna 
sér dagskrá þessa sumarþings um 
ástand heimskringlunnar geta litið 
á vefsíður því helgaðar: http://www.
savingiceland.org. og http://www.
savingiceland.org/conference

Áhugamenn um myndlist fá hér 
gullið tækifæri til að komast yfir 

merkileg verk og styrkja um leið 
ungan umræðuvettvang um gamalt 
deilumál.

Sökk eða stökk

SMS
LEIKUR
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Gerir pitsurnar sjálfur

Styrktartónleikar nátt-
úruverndarsamtakanna 
Saving Iceland fóru fram 
við góðar undirtektir á 
Nasa á mánudagskvöld. 
Fjöldi manns var þar sam-
ankominn til að styðja mál-
staðinn og hlýða á nokkra 
af helstu tónlistarmönnum 
þjóðarinnar.

Um 15 bönd spiluðu á tónleikum 
Saving Iceland á Nasa á mánu-
dagskvöld. Sérstaka athygli 

vöktu tónleikar hljómsveitarinn-
ar Múm sem flutti efni af vænt-
anlegri plötu sinni. 
Myndum af stöðum á landinu 
sem hverfa undir vatn eða breyt-
ast verulega vegna fyrirhugaðra 
virkjanaframkvæmda var varp-
að á skjá á sviðinu. Einnig voru 
sýndar myndir af aðgerðum mót-
mælenda á hálendinu síðasta 
sumar og við íslensk sendiráð er-
lendis.
Á tónleikunum var tilkynnt að til 
stæði að reisa aftur mótmæla-
búðir á hálendinu í næstu viku og 
starfrækja þær að minnsta kosti 
út júlímánuð. 

Rapparinn og upptökustjórinn 
Timbaland neitar 
með öllu að fljúga 
með almennum 
flugfélögum þar 
sem hann óttast 
sýkla og kvef-
pestir sem al-
múgurinn kann 
að bera. Timba-
land ferðast að-
eins um í einka-
þotum og helst 
með eins fáum 
samfarþegum og 

mögulegt er. 
„Heilsan er það mikilvægasta í 

lífinu,“ sagði Timbaland í nýlegu 
viðtali þegar hann var spurður um 
málið í fjölmiðlum ytra. „Til að 
halda góðri heilsu kýs ég að fljúga í 
helst sömu einkavélinni og þá slepp 
ég við að sitja við hliðina á ókunn-
ugu fólki sem hóstar og hnerrar.“

Notar bara 
einkavélar

Glæsileg gaseldavél

AFSLÁTTUR

30%

Smeg gaseldavél á tilboðsverði
kr. 174.300 stgr.





JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!
ÞORIR ÞÚ AÐ MÆTA?

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 9

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8
28 WEEKS LATER kl. 10.30

14

18

14
12

12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8 - 10.20
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

YIPPEE KI YAY

EVAN ALMIGHTY kl. 4, 6, 8 og 10 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 5.45 og 8 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og 
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta 

ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA
SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

PIRATES 3 kl.  5:30 10

ZODIAC kl. 9 16

EVANT ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10  L

EVANT ALMIGHTY VIP kl.  4 - 6 - 8 - 10:10  L

BLIND DATING kl. 4 - 6 - 8 - 10:10  10

OCEAN´S 13 kl. 10:10  7

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6:15 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8:15 - 10:20 L

CODE NAME CLEANER kl. 6 - 8 10

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 5:30 - 8:40 10
KEFLAVÍK

AKUREYRI
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 L

BLIND DATING kl. 8 10

er blind

EVAN ALMIGHTY kl. 8 - 10 L

DIE HARD 4 kl. 8 - 10:30 14

www.SAMbio.is 575 8900

Íslendingar lenda stund-
um í því að nöfnum þeirra 
sé snúið á hvolf og farið er 
með rangt þjóðerni þeirra. 
Ólafur Jóhannesson er nýj-
asta fórnarlambið.

„Ég er ekki Svíi og á engar ættir 
að rekja til Svíþjóðar,“ segir kvik-
myndaleikstjórinn Ólafur en hann 
hefur nú bæst í hóp þeirra Íslend-
inga sem hefur verið sviptur föð-
urlandi sínu og var nýlega sagð-
ur sænskur á hinni vinsælu kvik-
myndasíðu AC Media. Á síðunni 
var verið að greina frá næstu verk-
efnum leikaranna úr mafíu-þátt-
unum Sopranos en eins og komið 
hefur fram í Fréttablaðinu leikur 
einn aðalleikari þáttanna, Micheal 
Imperioli, stórt hlutverk í nýjustu 
kvikmynd Ólafs, Stóra planið.

Að sögn Ólafs skilur hann ekk-
ert hvernig þessi misskilningur 
getur hafa átt sér stað. En frétt-
in hafi farið víða og Ólafur er alls 
staðar sagður vera sænskur leik-
stjóri. Leikstjórinn er þó ekki eini 
Íslendingurinn sem hefur lent 

í þessum misskilningi en vinur 
hans, Dagur Kári, er oft sagður 
vera danskur og þar að auki hafa 
Danir verið duglegir við að eigna 
sér listamanninn Ólaf Elíasson 
þannig að eitthvað virðist Ólafs-
nafnið flækjast fyrir blaðamönn-
um. Ekki má hins vegar gleyma 
knattspyrnukappanum Jon Dahl 
Tomason sem fjölmiðlar þreytast 
seint að minnast á að er íslenskur 
í aðra ættina.

Leikstjórinn sagðist þó gera sér 
grein fyrir því að hið nýja þjóðerni 
gæti opnað honum nýjar dyr. Svíar 
væru jú framarlega í kvikmynda-
geiranum. „Svona kannski til lengri 
tíma litið er þetta kannski ekki svo 
slæmt,“ segir Ólafur. Tökum á 
Stóra planinu er nú lokið og situr 
Ólafur sveittur við að klippa mynd-
ina en með aðalhlutverkin fara þeir 
Pétur Jóhann Sigfússon og Eggert 
Þorleifsson.

„Planið er að hafa þetta minna 
í sniðum en síðustu ár. Ná kósí 
stemningu og hafa það huggulegt 
frekar en að hafa þetta eitthvert 
stórt festival,“ segir Björn Borko 
Kristjánsson, einn skipuleggjenda 
tónlistarhátíðarinnar Innipúkans, 
sem verður haldin í Reykjavík um 
verslunarmannahelgina.

Innipúkinn verður haldinn á 
nýja tónleikastaðnum Organ sem 
mun opna síðar í þessum mán-
uði. Organ er staðsettur í port-
inu fyrir aftan Gauk á Stöng. Þar 
var áður hinn skuggalegi Rökkur-

bar en búið er 
að rífa úr hús-
inu mest allt 
innvolsið, gjör-
breyta staðnum 
og setja inn ný 
innyfli.

„Þetta er 
mjög flottur 
staður, akkúr-
at tónleikastað-
urinn sem hefur  
vantað í Reykja-
vík,“ segir 
Björn. Staður-

inn rúmar um 300 manns og tón-
leikadagskráin verður bæði á 
laugardag og sunnudag. 

Ákvörðunin um að halda há-
tíðina í ár var tekin í gær og því 
sagði Björn að enn sem komið er 
væru engar hljómsveitir komnar 
á hreint. Það er þó ákveðið að hafa 
einungis íslenskar hljómsveitir og 
þau eru byrjuð að hringja í hljóm-
sveitir á óskalistanum. Ásamt 
Birni standa að hátíðinni uppruna-
legu innipúkarnir og Skakkam-
anage-hjónin Berglind og Svavar 
Pétur.

Innipúkinn á nýjum tónleikastað

Geri Halliwell grátbað Vict-
oriu Beckham um fyrirgefningu 
vegna þess hvernig hún yfir-
gaf hinar Kryddpíurnar á sínum 
tíma, sem síðar átti eftir að leiða 
til upplausnar stúlknasveitarinn-
ar í heild sinni. Afsökunarbeiðn-
in kom fyrst frá Geri árið 2004 
en það var ekki fyrr en nú sem 
Victoria ákvað að samþykkja 
hana. Þessar sögulegu sættir 
urðu til þess að Kryddpíurnar 
hafa komið saman að nýju. Þessu 
er haldið fram í enska götublað-
inu The Sun í gær. 

Að sögn heimildarmanna 
blaðsins hefur Victoria ein-
hverja hluta vegna litið á brott-
för Geri sem persónuleg svik frá 
upphafi. Victoria er aukinheld-
ur sögð afar langrækin og hafði 
hún áður sagt að hún myndi 
aldrei fyrirgefa Geri fyrir fram-

komu sína. Sárin hafa hins vegar 
greinilega gróið með tímanum 
og fór vel með á þeim stöllum 
þegar tilkynnt var um fyrirhug-
aða heimsreisu Kryddpíanna í 
lok árs. 

„Geri vissi alveg hvernig 
hægt væri að sættast við Vict-
oriu. Hún brotnaði niður fyrir 
framan Victoriu, baðst afsökun-
ar fyrir að hafa yfirgefið hljóm-
sveitina með þeim hætti sem hún 
gerði og nánast grátbað hana um 
fyrirgefningu,“ segir ónefnd-
ur heimildarmaður við The Sun 
sem þekkir til stúlknanna. „Til 
að bæta ofan á dramatíkina lét 
Geri Victoriu vita hvað hún hefði 
verið einmana og ringluð á þess-
um tímapunkti og á endanum fór 
Victoria að finna til með Geri. 
Þetta leiddi síðan til sáttanna 
nú,“ sagði hann enn fremur.  

Geri grátbað um fyrirgefningu



Markaðssetning Simpsons-
kvikmyndarinnar er komin 
á fullt skrið í Bandaríkjun-
um og er óhætt að fullyrða 
að framleiðendur og mark-
aðsmenn fari óhefðbundnar 
leiðir í þeim efnum. 

Viðskiptavinir valdra 7-Eleven 
verslana í Bandaríkjunum geta 
nú keypt forlátar vörur á borð 
við Buzz-Cola, Morgunkorn Kru-
sty og Squishee-gosdrykki, sem 
aðdáendur Simpsons-fjölskyld-
unnar ættu að kannast við úr 
samnefndum þáttum. 

Í tilefni af frumsýningu Simp-
son-kvikmyndarinnar síðar í 
mánuðinum ákvað 7-Eleven keðj-
an, gegn vænlegri greiðslu frá 
framleiðendum kvikmyndarinn-
ar, að breyta útliti nokkurra versl-
ana þannig að þær líktust Kwik-E-
Mart verslun Apu Nahasapeema-
petilon í Simpson-þáttunum. Apu 
þessi er hindúískur vinnualki sem 
eitt sinn stóð vaktina í 96 klukku-
stundir samfleytt án þess að taka 
pásu. 

Viðtökur viðskiptavina létu 

ekki á sér standa við opnun 
verslananna í gær og mynduðust 
langar biðraðir fyrir utan flest-
ar þeirra. Vörurnar úr þáttunum 
seldust eins og heitar lummur og 
vöktu mikla lukku. „Viðtökurn-

ar hafa farið fram úr björtustu 
vonum. Ég átti von á einhverri 
athygli en hér hefur verið allt 
vitlaust,“ sagði ónefndur versl-
unarstjóri í gær. 

Rollsinn í hjólhýsum

560 Ufe Excelsior með leðri

D650 Van T650  T600



Leikir kvöldsins:

Ármúla 11 - sími 568-1500
Lónsbakka - sími 461-1070

Vélorf

Alvöru orf 
á góðu verði

Valsstúlkur urðu fyrir aðkasti í Árbænum

Fram tókst að skapa tals-
verða pressu á botnlið KR með 
mikilvægum 1-0 sigri á Breiða-
bliki í gær. Gestirnir voru reyndar 
betri aðilinn í Laugardalnum í gær 
en tókst á einhvern ótrúlegan máta 
að nýta ekki þeirra fjöldamörgu 
færa sem þeir fengu í leiknum.

Blikar byrjuðu betur strax í upp-
hafi leiks og fengu þó nokkur góð 
færi á fyrsta korterinu. Það voru 
þó Framarar sem fengu hættuleg-
ustu marktækifærin. Daði Guð-
mundsson átti fyrirgjöf á Jónas 
Grana Garðarsson sem var einn á 
auðum sjó í miðjum vítateignum 
en skallaði yfir markið. 

Svo á 38. mínútu dæmdi Jóhann-
es Valgeirsson víti á Guðmann 
Þórisson sem braut á Jónasi Grana 
yst í vítateigshorninu við endalín-
una. Igor Pesic fór á vítapunkt-
inn og lét Casper Jacobsen verja 
frá sér. Þetta var í annað skiptið 
í röð sem Pesic klikkar á víti og 
sömuleiðis sem Jacobsen ver víti 
í marki Blika.

Þrátt fyrir þetta voru Blikar að 
spila betur og sami háttur á liðinu 
og var í upphafi móts. Liðið spil-
aði glimrandi vel, kom sér í sókn-
ir en náði allt of sjaldan að klára 
þær með þokkalegri marktilraun. 
Framarar beittu skyndisóknum 
og voru skeinuhættir án þess þó 
að nýta færin sín. Það er einnig 
gömul saga og ný hjá liði Fram. 

Þetta sést best á því að Fram hefur 
aðeins nýtt eina af síðustu fjórum 
vítaspyrnum sínum.

Fram fékk hornspyrnu í upp-
hafi síðari hálfleiks og upp úr 
henni náði Jónas Grani að skalla 
að marki en Kristjáni Óla tókst að 
bjarga á marklínu. Í næstu sókn 
Blika átti Kristján Óli Sigurðsson 
fast skot að marki sem var varið 
í horn. 

Blikar fengu svo ótrúlegt færi 
á 55. mínútu er Pesic missti bolt-
ann klunnalega á versta stað. Blik-
ar voru þrír gegn einum varnar-
manni Fram en tókst samt ekki að 
nýta sóknina. 

Eftir þetta gerðist ekki mikið 
þar til á 68. mínútu er heimamenn 
fengu aukaspyrnu á miðjum vall-
arhelmingi Blika. Pesic tók spyrn-
una og Jónas Grani skallaði lag-

lega yfir Jacobsen. Loksins nýtti 
leikmaður á vellinum færið sitt. 

Það gerði reyndar Prince Raj-
komar líka í næstu sókn Blika en 
hann var dæmdur rangstæður 
eftir að hann byrjaði að fagna. 

Blikar voru áfram meira með 
boltann en án þess þó að það skil-
aði sér með marki en gestirnir 
voru hreint ótrúlegir klaufar fyrir 
framan mark heimamanna. 

„Ég er orðinn hundleiður á að 
tala um eftir leiki hvað við spilum 
vel en náum ekki að koma boltan-
um yfir línuna. Ég er alveg búinn 
að fá upp í kok af því,“ sagði Ól-
afur Kristjánsson, þjálfari Blika, 
eftir leik. „Við verðum að gjöra 
svo vel að snúa blaðinu við hvað 
þetta varðar.“

Hjá Fram var sigurvíman áber-
andi, ekki síst hjá sóknarmann-
inum Ívari Björnssyni. „Þetta 
er bara snilld. Svona á þetta að 
vera. Þetta var hörkuleikur enda 
er maður ekki vanur því að spila 
í svona hita. En sem betur fer datt 
þetta okkar megin í dag.“

Það er svo rétt að geta þess að 
bakvörðurinn ungi hjá Breiða-
bliki, Arnór Sveinn Aðalsteinsson, 
átti frábæran leik og var í raun í 
sérklassa á vellinum. Hann sinnti 
varnarskyldu sinni afar vel, var 
hættulegur fram á við og skilaði 
boltanum af sér af miklu öryggi. 

Þrátt fyrir að hafa klúðrað víti enn eina ferðina tókst leikmönnum Fram að nýta eitt færa sinna í leiknum 
gegn Breiðabliki í gær. Blikar fengu urmull færa en ekkert virtist ganga hjá þeim og skildi það liðin að.



Rúrik Gíslason skrifaði 
í gær undir þriggja ára samning 
við danska úrvalsdeildarfélag-
ið Viborg. „Það er mjög ánægju-
legt að vera búinn að klára þetta. 
Þegar rétta tilboðið kom var ekki 
spurning um neitt annað en að 
grípa það,“ sagði Rúrik í gær.

Rúrik líst vel á klúbbinn en 
hann fékk samning sem kom 
honum sjálfum á óvart. „Áhugi 
þeirra á mér skipaði líka stóran 
sess. Þetta er góð deild en þrátt 
fyrir að þetta sé ekki stærsta lið 
í heimi er þetta frábært tækifæri 
fyrir mig,“ sagði Rúrik í gær.

Fór til Viborg

 Stabæk er á toppi norsku 
úrvalsdeildarinnar nú þegar 
deildin er hálfnuð. Eftir þrett-
án leiki hefur Stabæk 28 stig en 
Brann er í öðru sæti með 26. 

Hann og Svíinn Daniel Nanns-
kog ná vel saman í framlínunni. 
Veigar sagði í samtali við Verdens 
Gang að hann væri sannkallaður 
draumafélagi í framlínunni. „Við 
erum ekkert endilega að reyna að 
skemmta fólki, svona spilum við 
bara. Við bætum hvor annan upp 
og náum fullkomlega saman. Ég 
vona svo sannarlega að við náum 
að halda uppteknum hætti,“ sagði 
Veigar..

Fyrsti leikur Stabæk eftir fríið 
er gegn Brann, lykilleikur fyrir 
framhaldið í deildinni. Veig-
ar segir að liðið verði að passa 
að misstíga sig alls ekki, þá geti 
illa farið. „Við verðum að vinna 
nánast alla leikina okkar til að 
tryggja okkur gullið. Brann á 
ekki eftir að tapa mörgum leikj-
um. Toppbáráttan verður hníf-
jöfn,“ sagði Veigar Páll.

Við náum full-
komlega saman

 FH er aftur komið á beinu 
brautina eftir öruggan og sann-
færandi sigur á arfaslöku liði Vík-
ings, 4-1. FH var mörgum klössum 
betri og Víkingar virkuðu á köfl-
um eins og miðlungs neðrideildar-
lið þegar meistararnir yfirspiluðu 
þá í blíðunni í Hafnarfirði.

FH-ingar voru rassskelltir af Val 
í síðasta leik, 4-1, og í ljósi þeirra 
úrslita vakti nokkra athygli að Ól-
afur Jóhannesson, þjálfari FH, 
skyldi ekki gera neina breytingu 
á byrjunarliði sínu frá þeim leik. 
Hjá Víkingi vakti helst athygli að 
Björn Viðar var kominn í framlín-
una í stað Egils Atlasonar.

Leikurinn fór rólega af stað. 
Meistararnir voru yfirvegaðir 
í sínum leik en Víkingar mættu 
þeim nokkuð ofar á vellinum en 
maður gerði ráð fyrir. Það hafði 
lítið sem ekkert gerst þegar 
Matthías Vilhjálmsson kom FH 
yfir með einhverju fallegasta 
marki sumarsins. Hann skoraði 
þá með glæsilegri bakfallsspyrnu 
langt út í teignum.

FH-ingar færðust allir í aukana 
við markið og byrjuðu að þjarma 
enn frekar að gestunum. FH not-
aði breidd vallarins vel og sótti 
upp báða kanta þar sem Tryggvi og 
Matti voru í fantaformi. Stungu-
sendingar FH-inga voru einn-
ig baneitraðar og það var einmitt 
eftir góða stungusendingu Tomm-
ys á 29. mínútu sem Matthías Guð-
mundsson kom FH í 2-0.

Sex mínútum síðar fór Matthías 
illa með varnarmann Víkings og 
Guðmundur skilaði sendingu hans 

í netið. 3-0 og nánast öll skot FH 
enduðu í netinu.

Héldu margir að FH myndi 
halda áfram að valta yfir Vík-
inga en það voru gestirnir sem 
minnkuðu muninn skömmu fyrir 
hlé þegar Daði Lárusson skoraði 
skrautlegt sjálfsmark eftir horn-
spyrnu Arnars Jóns Sigurgeirs-
sonar.

FH-ingar höfðu leikinn í hendi 
sér allan síðari hálfleikinn og Vík-
ingar komust vart nálægt boltan-
um á löngum köflum. Það vant-
aði oft lítið upp á að liðið bætti 
við mörkum og Víkingar héldu út 
hálfleikinn þar til komið var í upp-
bótartíma er Atli negldi síðasta 
naglann í kistu Víkinga eftir góða 
sendingu Tryggva.

FH-ingar sýndu í gær þann kar-
akter sem býr í liðinu en tapið 
stóra gegn Val hreyfði ekki við 
þeim á nokkurn hátt. FH-ingar af-
greiddu Víking á sama fagmann-
lega hátt og þeir hafa afgreitt 
flest önnur lið deildinni í sumar. 
Vörnin var massíf með Guðmund 
Sævarsson fremstan í flokki en 
hann pakkaði landsliðsmanninum 
Gunnari Kristjánssyni saman og 
lét mikið að sér kveða í sókninni. 
Miðjan lenti í engum vandræðum 
með mótspyrnuna og sóknarlín-

an var mjög lífleg og þá sérstak-
lega Matthías Guðmundsson og 
Tryggvi á köntunum. Matthías Vil-
hjálmsson átti líka sína spretti.

Víkingar voru einfaldlega núm-
eri of litlir fyrir Risann í Hafnar-
firði sem beitti refsivendi sínum 
óspart í fyrri hálfleik. Víking-
ur átti nokkrar ágætar sóknir en 
sóknin leið talsvert fyrir getuleysi 
miðjumannanna sem komust vart 
í boltann. Vörnin var í basli nánast 
allan leikinn, bakverðirnir réðu 
ekkert við kantmenn FH og stór-
ar holur mynduðust í miðju varn-
arinnar sem FH nýtti sér til hins 
ítrasta.

„Þeir voru óheppnir að mæta 
okkur eftir tapleik því við mætt-
um geysilega grimmir og kláruð-
um leikinn í fyrri hálfleik,“ sagði 
bakvörðurinn Guðmundur Sæv-
arsson sem átti frábæran leik í liði 
FH. „Tapið þjappaði liðinu saman 
og það var enginn skjálfti í Krik-
anum.

Grétar Sigfinnur Sigurðsson og 
félagar í vörn Víkings voru í mikl-
um vandræðum með sóknarmenn 
FH allan leikinn. „Við vorum sund-
urspilaðir í fyrri hálfleik og vörn-
in var skelfileg. þeir voru bara 
betri,“ sagði Grétar.

Víkingur fékk að kenna 
á refsivendi FH-inga
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„Þarna var ég nýbúinn að fá bíl-
prófið og ég keypti mér glænýja 
Hondu Civic CRX á 880 þúsund 
kr. Þessi kaggi var alltof dýr og 
kraftmikill fyrir ungling eins og 
mig.“

„Ég reikna með að fara þarna út 
í ágúst,“ segir tónlistarmaðurinn 
Sverrir Bergmann en hann hyggst 
halda í upptökuverið Sawmills og 
taka upp sólóplötu. Sverrir reikn-
aði fastlega með því að platan 
myndi taka þátt í hinu árlega jóla-
plötuflóði.

Söngvarinn fer ekki einn síns 
liðs út en meðal þeirra sem verða 
með í för eru Franz Gunnarsson, 
gítarleikari Dr. Spock. „Og svo 
reikna ég með því að við bætist 
tveir Bretar sem ég hef verið í 
ágætum samskiptum við.“

Sawmills-upptökuverið er ákaf-
lega þekkt í breskum tónlistar-
geira en það er staðsett í Cornwall 
á suðurströnd Englands. Upptöku-

verið er fjarri vegum og bíla-
umferð við Fowey-vatnið og því 
þurfa gestir staðarins að ferðast 
til og frá föstu landi með bát. Saw-
mills komst í sögubækurnar þegar 
Gallagher-bræðurnir Liam og 
Noel komu þar ásamt sveit sinni 
Oasis og tóku upp frumraun sína 
Definitely Maybe árið 1994 en 
platan gerði allt brjálað í Evrópu. 
Þá hafa sveitir á borð við Muse og 
Stone Roses tekið upp efni þarna 
sem og gamli rokkhundurinn Ro-
bert Plant.

Sverrir Bergmann í fótspor Oasis

„Ég spurði hvort ég mætti taka Hendrix-út-
gáfuna. Það var ekki tekið neitt sérstaklega 
vel í það,“ segir söngvarinn Magni Ásgeirs-
son, en hann mun syngja bandaríska þjóð-
sönginn í einkasamkvæmi á vegum ameríska 
sendiráðsins í dag í tilefni af þjóðhátíðardegi 
Bandaríkjanna.

Magni segir verkefnið leggjast vel í sig 
þrátt fyrir að hann hafi aldrei spreytt sig á 
söngnum áður og þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann í gær var hann ekki búinn að læra text-
ann. Auk þess hafði lítið verið um æfingar. 
„Ég verð með textann á blaði og treysti mér 
varla í annað. Þótt lagið sé mjög stutt er text-
inn mjög erfiður. Það eru nokkur mjög flókin 
orð þarna sem heyrast aldrei í hefðbundnu tal-
máli,“ segir Magni en líklegt er að hann verði 
með gítarinn sér til halds og trausts í flutn-
ingnum.

Alla jafna þykir það mikill heiður að syngja 

þjóðsöng Bandaríkjanna og kveðst Magni 
vissulega stoltur yfir því að hafa verið beð-
inn um að taka lagið fyrir sendiráðið. „En það 
yrði miklu meiri heiður fyrir mig að syngja ís-
lenska þjóðsönginn,“ segir Magni sem þó telur 
hæpið að hann muni spreyta sig á þeim ís-
lenska á opinberum vettvangi. „Nei, varla. Það 
er eiginlega aðeins á færi lærðra óperusöngv-
ara að syngja íslenska þjóðsönginn. Lagið fer 
alveg niður í Johnny Cash og upp í Josh Gro-
ban svo að ég ætti ekkert auðvelt með það. En 
það mætti alveg reyna það.“

Magni syngur bandaríska þjóðsönginn

Ólafur Ólafsson í Samskipum 
ferðast ekki um á hefðbundnu 
farartæki þessa dagana, en um 
er að ræða stóra og mikla þyrlu 
af gerðinni Eurocopter AS 350 
B3. Þyrlan er dökkblá að lit með 
gylltum röndum á hliðunum. Ól-
afur, sem alla jafna býr í Lond-
on, dvelur þessa dagana á jörð 
sinni í Miklaholtshreppi á Snæ-
fellsnesi en flýgur reglulega til 
Reykjavíkur enda er hann ekki 
nema 25 mínútur á leiðinni. 
Þyrlan tekur 6 manns í sæti og á 
hlið hennar stendur G-ORRI. „G 
stendur fyrir Bretland,“ segir 
Ólafur. „Orranafnið valdi ég 
sjálfur einfaldlega vegna þess 
að mér þykir það fallegt.“ 

Ólafur hefur haft einkaflug-
mannspróf lengi en bætti við sig 
þyrluprófi nýverið og ákvað í 
framhaldinu að kaupa sér þyrlu. 
„Flugkennarinn flaug henni 
hingað til lands fyrir mig. Sjálf-
ur hef ég flogið henni til landa í 
kringum Bretland og svo hérna 
innanlands. Þyrlur eru frábær-
ar til brúks á Íslandi og ég er 
viss um að við eigum eftir að 
sjá meira af því að menn kaupi 
sér slík farartæki enda kosta 
þær ekki flugvallabyggingar 
og mannvirkjagerð. Fyrir utan 
að þær láta betur í vindum og 
vondum veðrum,“ segir Ólaf-

ur sem ekki hefur lent í háska á 
þyrlunni sjálfur enda er hann að 
eigin sögn „sæmilega samvisku-
samur í að þjálfa sig“. 

Ólafur keypti þyrluna glænýja 
og segist hafa borgað á bilinu 1,7-
1,8 milljónir evra fyrir gripinn 
en það jafngildir um 150 milljón-
um íslenskra króna. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins eru 
að minnsta kosti fimm þyrlur í 
einkaeigu á Íslandi. Þyrla Ólafs 
er þó stærst þeirra allra.

Ekki eru allir á eitt sáttir um 
ágæti þyrlunnar því nágranni 
Ólafs og meðeigandi jarðarinn-
ar, Sigurður Hreinsson og kona 
hans Bryndís Guðmundsdóttir, 
segja það ótrúlegt að lenda megi 
þyrlu nánast í bakgarðinum hjá 
þeim, því af henni hljótist tölu-
verður hávaði og annað ónæði. 
„Við erum hér með bæði hesta 
og kindur auk þess sem mófugl-
inn er í hreiðri þessa dagana. 
Þetta er sérstaklega slæmt hvað 
varðar hestana. Dóttir okkar og 
vinkonur hennar voru að ríða út 
þegar Ólafur kom hér á þyrlunni 
í fyrsta sinn. Hestarnir fældust 

og ein þeirra datt af baki,“ segir 
Sigurður. „Manni finnst með 
ólíkindum að ekki þurfi að taka 
tillit til nágranna hvað svona 
varðar. Um helgina vorum við 
með síðbúna fermingarveislu og 
hann flaug fjórum sinnum yfir. 
Það heyrðist varla mannsins mál 
á meðan. Mér skilst að ekki séu 
til reglur um þessi mál og því 
spyr ég: Er ekki eðlilegt að búa 
þær til þegar menn eru farnir að 
kaupa sér þyrlur og fljúga þeim 
hingað og þangað?“ Sigurður 
segir að menn leitist við að búa í 
sveit til þess að fá að vera í friði. 
„Þar eru menn með dýr í ró og 
næði – þangað til koma þyrlur.“

Ólafur segir þessa nágranna-
deilu grundvallast á öðru en 
þyrlunni. „Við höfum staðið í 
löngum og ströngum málaferl-
um varðandi landamerki og 
fleira. Á ég að þurfa að hringja 
í þig og spyrja hvort ég megi 
lenda á Reykjavíkurflugvelli? 
Ég lendi hér þyrlu á mínu eigin 
landi og fer eftir öllum settum 
reglum.“
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Um 2000 vélar seldar á Íslandi
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ISO 14001 vottun - fyrst íslenskra bifreiðaumboða

Toyota áfram leiðandi í umhverfismálum

Toyota á Íslandi hefur fengið faggilda vottun samkvæmt hinum 

alþjóðlega ISO 14001 umhverfisstaðli, fyrst íslenskra bílaumboða. 

Vottunin er viðurkenning á því að allir starfsmenn Toyota á Íslandi 

vinna stöðugt að því að tryggja bestu nýtingu auðlinda á öllum 

sviðum rekstrarins til að lágmarka umhverfisáhrif af starfsemi

fyrirtækisins.

Toyota hefur lengi verið í fararbroddi í þróun á tækninýjungum

sem lágmarka áhrif bifreiða á umhverfi sitt, allt frá framleiðslu til 

förgunar. Stefna fyrirtækisins á alþjóðavísu kristallast í kjörorð-

unum: „Eitt markmið:  Enginn útblástur.“*

Toyota á Íslandi hefur lengi lagt hinum fjölbreytilegustu verkefnum

á sviði umhverfismála lið. Til dæmis hefur Toyota stutt íslenska 

skógrækt dyggilega frá árinu 1990 og í samstarfi við umhverfissa-

mtökin Bláa herinn hafa hundruð tonna af rusli og úrgangi verið 

hreinsuð úr náttúrunni víða um land. 

Við hjá Toyota erum staðráðin í að vera áfram leiðandi á sviði

umhverfismála. ISO 14001 vottunin er okkur mikil hvatning og í 

raun staðfesting á því að við erum á réttri leið í baráttunni fyrir 

bættri umgengni við náttúru og umhverfi. 

*Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um umhverfisstefnu 

Toyota á Íslandi á vefsíðu fyrirtækisins, www.toyota.is

Þótt ég rembist alla daga árs-
ins við að vera besta mamma 

í heimi man ég bara stundum eftir 
því að setja á börnin mín sólar-
vörn. Það er að segja hér á Íslandi 
því um leið og komið er út fyrir 
landsteinana er ég meðvitaðasta 
konan veraldar um skaðsemi út-
fjólublárra geisla. En vegna þess 
að íslensku sólarveðri fylgir oftast 
kaldur garri spóka litlu grísirn-
ir þrír sig oft alveg varnarlaus-
ir í sumrinu. Þó ekki eins oft og 
ég sjálf, því þá sjaldan sem gefur 
fyrir dálítið sólbað væri spandals 
að nýta það ekki alveg í botn.

þessvegna er ég eftir 
blíðu undanfarinna daga eins og 
þroskaður tómatur um trýnið. Þó 
hafði ég ekki vit á að skipuleggja 
brunann betur en að vera í allskyns 
stuttermabolum og með sólgler-
augu svo litbrigðin eru virkilega 
fjölbreytt. Á heiðskíru dögunum 
togast væntanlega á hjá fleirum 
skylduræknin við vinnusemi inn-
andyra og innbyggð þörfin fyrir að 
vera úti í góða veðrinu. Fjölmarg-
ar kröfugerðir skjóta nefnilega 
upp kollinum þegar sumarið skell-
ur svona óvænt á, því auk þess að 
vera úti frá morgni til miðnætt-
is er áríðandi að vera eins ber og 
mögulegt er. Líka við kuldaskræf-
urnar, þótt lofthitinn rétt sleiki 
tveggja stafa tölu og napur gjóst-
ur kitli gæsahúðina.

 og sér í lagi er 
mikilvægt að útigrilla aðalmáltíð 
dagsins. Faðir minn þótti á sinni 
tíð virkilega framúrstefnuleg-
ur með prímusinn í lautarferðum 
fjölskyldunnar en það var fyrir 
hundrað árum og þá var ekki búið 
að finna upp grillið. Fyrir ára-
tug eða svo þótti kolagrill nú bara 
frekar grúví en nú finnast varla 
svo aumar svalir að ekki standi 
þar almennilegt gasgrill. Frækn-
ustu grillararnir geta svo státað af 
sérstökum útigrilleldhúsum sem 
eru nokkrir fermetrar að stærð og 
kosta hönd og fót.

 að ég er svo 
trúgjörn þá finnst mér mjög lík-
legt að fjölmargir hafi svona óg-
urlega útigrillþörf og standi fyrir 
daglegum stórveislum. Samt held 
ég dauðahaldi í gamla lúna grillið 
mitt sem árið um kring er til þjón-
ustu reiðubúið, lítið, ljótt og rið-
andi. Í máttlausri uppreisn gegn 
hinni lúmsku efnishyggju finnst 
mér nefnilega gott að eignast 
aldrei í lífinu útigrilleldhús, hjól-
hýsi eða fjórhjól.
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