
 Landsmenn eru sólgnari í ís en þeir hafa 
nokkru sinni verið, ef mið er tekið af stuttri og óform-
lega rannsókn Fréttablaðsins. Vinsælustu ísbúðir 
landsins segja söluna í sumar vera umtalsvert meiri 
en síðustu ár og sé miðað við sumarið í fyrra hefur 
salan aukist um allt að fjórðung á milli ára. Veðrið 
spilar stóra rullu í þessari aukningu, en sólskins-
stundir það sem af er sumri hafa verið mun fleiri í ár 
heldur en á sama tíma í fyrra. 

Í ísbúðinni Erlu-ís í Fákafeni var salan í júní í ár 
ein sú mesta frá upphafi og 25% meiri en í júní í 
fyrra. „Það hefur verið brjálað að gera í blíðunni og 
svo virðist sem að fólk kunni vel við ísinn til að kæla 
sig niður í sólinni,“ segir Erla Erlendsdóttir, eigandi 
ísbúðarinnar. Sömu sögu er að segja af öðrum ísbúð-
um höfuborgarsvæðisins sem Fréttablaðið ræddi við 
og þó að fæstir geti nefnt nákvæmar sölutölur er 
greinilegt að ísþörf landsmanna er mun meiri í sumar 
en í fyrra. 

Að sögn Fríðar Leósdóttur, eiganda Brynju á Akur-
eyri, hefur íssala fyrir norðan verið með miklum 

ágætum. „Hér höfum við verið að selja yfir 500 lítra 
á dag þegar best lætur,“ segir Fríður.

Mánudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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SAFT er vakningarverkefnium örugga notkun netsins ogannarra nýmiðla. Markhópurinner börn og unglingar, ásamtforeldrum þeirra.
„Við leggjum ríka áherslu á að ná til foreldra og forráðamanna. Þeir eruhluti af þessu nýja tækniumhverfiog ábyrgðin á notkun miðlannaliggur að miklum hluta inni á heimilinu. Einnig leggjum við mikláherslu á s

sem taka þátt í verkefni um örugga netnotkun, sem er unnið innanaðgerðaáætlunarEvrópusambandsins og hófst árið 2002.
Nýmiðlar eru meðal annars netið og nettengdar leikjatölvurásamt farsímum og þriðjukynslóðar símunum.SAFT hefur staðið fyrirreglulegum mælingum ánýmiðlanotkun b

fylgst betur með og tekið þátt. Þettahefur breyst gífurlega síðastliðinár,“ segir Guðberg.Hann segir jafnframt að SAFTsetji engar reglur eða takmörk.Markmiðið sé frekar að allir njótiog noti net og nýmiðla á skynsamanhátt. „Mörg börn og unglingar þurfa að nota netið fyrir heimavinnu og ífélagslegum samskiptum Fþu f þ

Heilsaðu iPhone.

Hann er loksins kominn. iPhone síminn frá Apple er til sýnis í verslun 

Farsímalagersins Laugavegi 178. Síminn er ekki kominn í sölu strax

en áhugasamir geta skráð sig á biðlista á farsimalagerinn.isFyrstir koma – fyrstir sjá!

póstlista

 Banaslys varð í Norðurárdal 
í Skagafirði í gærmorgun. Maður 
um tvítugt keyrði út af veginum í 
krappri beygju með þeim afleið-
ingum að hann kastaðist úr 
bílnum og lést. Hann var einn á 
ferð. Þetta er þriðja banaslysið í 
umferðinni á þessu ári.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Sauðárkróki var 
bíllinn nánast óþekkjanlegur eftir 
slysið. Nokkuð hátt fall er fram af 

veginum þar sem bifreiðin fór út 
af, og valt hún langa leið. Talið er 
að maðurinn hafi látist samstundis, 
en hann var að öllum líkindum 
ekki með bílbelti.

Tilkynning um slysið barst 
lögreglu klukkan kortér í sjö í 
gærmorgun, en ekki er vitað 
hvenær sjálft slysið varð. 
Vegfarandi kom auga á bílinn og 
hringdi í Neyðarlínuna, sem 
kallaði til lögreglu.

Ragnar Kristjánsson, varð-
stjóri hjá lögreglunni á Akureyri, 
segir óljóst hvers vegna bíllinn, 
sem er lítill jeppi, fór út af vegin-
um. Lögreglan og rannsóknar-
nefnd umferðarslysa rannsaka 
málið. Bíllinn var fjarlægður af 
vettvangi um hádegisbil í gær.

Banaslysið er það þriðja á þessu 
ári. 3. mars lést 38 ára karlmaður 
þegar bíll hans fór út af veginum í 
Hörgárdal, rétt sunnan við Kross-

astaði. Talið var að hann hefði 
misst stjórn á bílnum í hálku. 
Tæpum þremur vikum síðar, 21. 
mars, lést 43 ára kona þegar jepp-
inn hennar lenti í árekstri við 
vörubíl á Suðurlandsvegi, til móts 
við bæinn Mæri.

Á sama tíma í fyrra höfðu níu  
manns látist í umferðinni á árinu. 
Alls lést 31 í 28 banaslysum árið 
2006, sem var eitt mesta slysaár 
í umferðinni í langan tíma.

Þriðja banaslysið í umferðinni
Piltur um tvítugt lést þegar bifreið hans fór út af veginum í Norðurárdal snemma í gærmorgun. Þetta er 
þriðja banaslysið í umferðinni á þessu ári. Á sama tíma í fyrra höfðu níu látist í umferðarslysum á árinu.

Íslendingar tregir við 
að koma á staðinn 

Ísbúðir græða á veðurblíðunni

Allt gekk vel fyrir sig 
þegar ferðalangar helgarinnar 
héldu heim í höfuðborgina í gær. 
Pétur Guðmundsson, varðstjóri 
hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu segir umferðina hafa 
verið þétta, en gengið snurðu-
laust. „Við höfum ekki haft nein-
ar fregnir af umferðarteppum 
eða bílaröðum, þetta hefur bara 
gengið mjög vel,“ segir hann.

Ragnar Kristjánsson, varð-
stjóri hjá lögreglunni á Akur-
eyri, tekur undir orð Péturs og 
segir umferðina frá Akureyri 
hafa gengið smurt. „Flestir voru 
á ferðinni um eftirmiðdaginn en 
þetta róaðist með kvöldinu. Við 
þurftum ekki að hafa neinar 
áhyggjur af umferðinni, fólk var 
ekki að æsa sig á nokkurn hátt.“

Lögreglumenn litu eftir 
umferðinni úr þyrlunni TF-SIF í 
gær. Eftirlitið er í samstarfi við 
Landhelgisgæsluna og Umferðar-
stofu.

Umferðin þétt 
en fór vel fram

Íslenska krónan er 
ofmetnasta myntin samkvæmt Big 
Mac vísitölu breska tímaritsins 
The Economist. Big Mac hamborg-
ari kostar 123 prósentum meira á 
Íslandi en í Bandaríkjunum.

Big Mac vísitalan er yfirlit 
tímaritsins yfir verð Big Mac 
hamborgara á McDonalds 
skyndibitastöðum í 120 löndum.

Noregur og Sviss fylgja fast á 
hæla Íslands og í löndum sem nota 
evruna kostar Big Mac 22 
prósentum meira en í Bandaríkj-
unum. Big Mac í Kína kostar 58 
prósentum minna en í Bandaríkj-
unum.

Big Mac dýrast-
ur hérlendis

Stuðla að öryggri 
notkun internetsins 

Gríðarlegar breytingar 
hafa orðið á starfinu 



 „Aðstæður blindra til 
náms hafa vægast sagt verið 
skelfilegar, nú er hins vegar mikill 
skriður kominn á málin,“ segir 
Bergvin Oddsson, formaður ung-
liðahreyfingar Blindrafélagsins. 
Stofnaður hefur verið Menntunar-
sjóður á vegum Blindrafélagsins 
og Blindravinafélags Íslands auk 
þess sem í undirbúningi er stofn-
un Þekkingarmiðstöðvar fyrir 
blinda og sjónskerta sem miðar 
vel áfram.

Sjóðnum er ætlað að styrkja 
kennara og annað fagfólk til 
sérnáms sem tengist kennslu og 
þjónustu við blinda og sjónskerta. 
Mikil vöntun hefur verið á fólki 
sem hefur slíka þekkingu og segir 
Halldór Sævar Guðbergsson, 
formaður Blindrafélagsins, að 
miklar vonir séu bundnar við að 
þetta verði til að bæta úr því. 

Halldór segir að helst vanti 
umferliskennara, það er þá sem 
kenna fólki á meðferð blindra-

stafsins, og adl-kennara sem 
kenna athafnir daglegs lífs. Á 
Sjónstöð Íslands sé nú starfandi 
einn kennari með slíka menntun 
en ef vel ætti að vera þyrftu þeir 
að vera um sjö talsins. Þá hafi 
kennara sem sinna blindum börn-
um vantað tilfinnanlega.

Um 140 börn með sjón um eða 
innan við 30 prósent eru nú á skrá 
hjá Blindrafélaginu. Bergvin segir 
að aðeins sé einn starfandi blindra-
kennari á landinu en hann sinni 
einu barni í Álftamýrarskóla. Einn 
kennsluráðgjafi var svo ráðinn í 
fyrra en honum er ætlað að veita 
kennurum landsins ráðgjöf í 
kennslu fyrir blinda nemendur. 
Bergvin segir það hafa verið 
bráðabirgðaúrræði og hver maður 
sjái að ein manneskja geti ekki 
haft umsjón með kennslu allra 

blindra og sjónskertra nema frá 
leikskóla- til háskólastigs.

Halldór segist vonast til þess að 
þekkingarmiðstöð, sem lengi 
hefur verið kallað eftir, verði 
komið á laggirnar innan skamms. 
Ljóst sé að skólar landsins eigi 
ekki allir eftir að hafa tök á því að 
ráða blindrakennara til sín og því 
sé þekkingarmiðstöð mikilvæg í 
framtíðinni. „Stór hluti okkar hóps 
hefur ekki sótt sér framhalds-
menntun, við vonum að sjóðurinn 
verði til þess að það breytist og 
fleiri blindir geti sótt sér menntun 
og fleira fagfólk í málefnum 
blindra taki til starfa,“ segir Hall-
dór. 

Sjóðurinn verður í vörslu Kenn-
araháskóla Íslands og verða styrkir 
úr honum veittir að minnsta kosti 
einu sinni á ári.

Menntamál blindra 
og sjónskertra efld
Hlutfall blindra sem leita sér framhaldsmenntunar hefur ekki verið hátt. Kenn-
ara og fagfólk í málefnum blindra hefur skort mjög. Formaður Blindrafélagsins 
segir úrbætur í menntamálum blindra og sjónskertra nú loks í vændum.

 Mikið var um ólæti 
og ölvun á Írskum dögum á Akra-
nesi um helgina og þá sérstaklega 
á tjaldsvæðinu við Kalmansvík, að 
sögn lögreglu. Hópur manna réðst 
að tveimur öryggismönnum á 
svæðinu og þurfti að flytja annan 
þeirra á sjúkrahús.

„Þetta var eins og stríðsástand,“ 
segir Elmar Björgvin Einarsson, 
sem býr nálægt tjaldstæðinu. 
„Gestirnir voru að ganga í húsin 
og mígandi utan í þau og bara með 
læti. Það voru slagsmál og kveikt-
ir eldar úti á götu.“

Átta til níu hundruð manns gistu 
á tjaldsvæðinu og annað eins af 
Skagamönnum sótti hátíðina. 35 
björgunarsveitarmenn sáu um 
gæslu og lögregla hafði stanslausa 
viðveru.

Einar segir að Skagamenn, 
jafnt og aðkomumenn hafi tekið 
þátt í ólátunum. „Það á bara að 

banna þetta á næsta ári, það er 
allt í lagi að hafa þessa 
fjölskylduhátíð, en það er allt of 
mikið af fólki sem kemur og er að 
senda SMS sín á milli og segja að 
það sé útihátíð uppi á Skaga. Þetta 
var ömurlegt.“

Fjöldi fíkniefnamála kom inn á 

borð lögreglu og dvöldu á annan 
tug hátíðargesta í fangageymslum 
aðfaranótt sunnudags.

Níu manns voru teknir fyrir 
lyfjaakstur og þrír fyrir ölvunar-
akstur. Nokkuð var um ryskingar 
og býst lögregla við kærum fyrir 
líkamsárásir eftir helgi. 

Stríðsástand á tjaldsvæðinu

Skafti, er kláfvæðing Ísa-
fjarðar að hefjast?

Áttatíu prósent hluthafa 
í Actavis hafa gengið að yfir-
tökutilboði Novators í fyrirtækið. 
Tilboðið rennur út klukkan fjögur 
í dag. Ásgeir Friðgeirsson, 
talsmaður Novators, segir 
viðtökurnar hafa verið góðar og 
býst við líflegum viðskiptum það 
sem eftir er dagsins.

Yfirtakan er sú stærsta í 
Kauphöllinni frá upphafi. Miðað 
við áttatíu prósent hluthafa nema 
viðskiptin vel yfir 140 milljörðum 
króna. Gangi níutíu prósent 
hluthafa að tilboðinu getur 
Novator þvingað þá sem eftir eru 
til að selja sína hluti, og náð 
þannig fullum yfirráðum.

Áttatíu prósent 
tekið tilboðinu

Japanska jenið er 
komið undir fimmtíu aura í 
fyrsta skipti í tæp níu ár. 
Viðmiðunargengi jensins var 
49,87 aurar hjá Seðlabanka 
Íslands á föstudaginn en gengi 
þess lækkaði þegar leið á daginn 
og var sölugengið komið í um 
49,6 aura við lokun markaða. 

Á þessu ári hefur krónan 
styrkst um sextán og hálft 
prósent gagnvart jeni á sama 
tíma og gengisvísitalan hefur 
styrkst um tólf prósent.

Jenið er vinsæl mynt við 
lántökur Íslendinga í erlendum 
myntum sökum þess hve lágir 
vextir eru í Japan. Styrking 
krónunnar frá áramótum hefur 
valdið töluverðum gengishagn-
aði þeirra sem skulda í 
erlendum lánum, sem skilar sér 
í lægri greiðslubyrði.

Komið undir 
fimmtíu aura

Fæðingar verða 
ekki fimmtungi fleiri í ár en í 
fyrra, eins og talið hafði verið. 
Ástæða þess er að nýtt tölvukerfi 
Landspítalans taldi konur sem 
komu tvisvar í sónar sem tvær 
þungaðar konur og gaf því rangar 
upplýsingar um fjölda fæðinga.

Á fimmtudag höfðu átján færri 
börn fæðst á Landspítalanum en á 
sama tíma árið 2006, að sögn 
Guðrúnar Eggertsdóttur, deildar-
stjóra fæðingardeildar. Mikið 
álag er þó á ljósmæðrum 
sjúkrahússins yfir sumarið.

„Það eru 36 ljósmæður á 
deildinni sem fara í fjögurra 
vikna frí, við getum ekki gefið 
þeim lengra frí,“ segir Guðrún. 
Ljósmæðurnar eiga rétt á fimm 
til sex vikna fríi á sumrin, en 
þurfa að fresta hluta þess til 
haustsins.

Tvítöldu komur 
kvenna í sónar

Lögreglan í Kaisers-
lautern í Þýskalandi braust á 
dögunum inn í íbúð eftir að 
ábendingar um megna ólykt á 
stigaganginum höfðu borist frá 
nágrönnum. Þar sem gluggatjöld 
íbúðarinnar höfðu verið dregin 
fyrir í meira en viku og póstkass-
inn var fullur af blöðum óttuðust 
lögreglumenn helst að finna fyrir 
lík mannsins sem bjó í íbúðinni. 
Þetta kemur fram á vef frétta-
stofu Reuters.

Sú var ekki raunin, því 
maðurinn lá sofandi í rúmi sínu 
þegar lögreglan braut niður 
hurðina. Frá fótum hans lagði 
megna táfýlu.

Lögregla kölluð 
til vegna táfýlu

24 hafa látið lífið í 
umsátri pakistanska hersins um 
Rauðu moskuna í miðborg 
Íslamabad í Pakistan. Herinn 
hefur setið um moskuna síðan á 
miðvikudag eftir að hafa lent í 
skotbardögum við herskáa 
bókstafstrúarmenn sem hafa 
hafist við í moskunni á þriðjudag. 
Pakistanskur hermaður lést í 
átökum við bókstafstrúarmennina 
á sunnudag.

Fylgismenn moskunnar vilja 
innleiða róttæka siðfræði í 
borginni sem líkist hugmyndafræði 
talibana en stjórn Pervez 
Musharrafs forseta Pakistans er 
andsnúin því. Leiðtogi moskunnar, 

Abdul Rashid Ghazi, hefur sagt að 
hann og menn hans muni frekar 
láta lífið en að gefast upp. Hann 
hefur sagt að um 18.000 manns séu 
ennþá inni í moskunni, en ekki 

hefur verið hægt að staðfesta það. 
Það sem heldur aftur af 

leiðtogum pakistanska hersins er 
að konur og börn eru enn inni í 
moskunni og vilja þeir forðast að 
úthella blóði saklausra borgara. 
Musharraf forseti sagði á 
laugardag að Ghazi og menn hans 
yrðu allir drepnir ef þeir gæfust 
ekki upp en ekkert bendir enn til 
þess að það verði gert. 

Ejaz ul-Haz, ráðherra trúarmála 
í Pakistan, segir að fylgismenn 
moskunnar séu hryðjuverkamenn 
sem grunaðir eru um alls kyns 
glæpi, meðal annars að hafa ætlað 
að myrða forsætisráðherra 
landsins, Shaukat Aziz.

Íslenski sundgarpurinn 
Benedikt Lafleur átti ennþá eftir 
nokkra kílómetra ósynta til að 
klár sund sitt yfir Ermarsund 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í 
gærkvöldi. Benedikt fór í sjóinn 
rétt fyrir klukkan fimm í gær-
morgun og hafði því synt í yfir 17 
klukkustundir samfleytt. Fyrir-
fram var búist við því að sundið, 
sem er 32 kílómetra langt, myndi 
taka um 22 klst.

Benedikt lenti í töluverðum 
hremmingum í sundinu í gær og 
glímdi meðal annars við sjóveiki. 
Auk þess lenti hann í hörðum 
straumum skammt fyrir utan 
strönd Frakklands sem olli því að 
hann stóð nánast í stað í hátt í tvo 
tíma.

Hafði synt í 17 
klukkustundir





 „Hver er ástæðan fyrir 
þessu næstum ótakmarkaða 
umburðarlyndi bæjarráðs gagn-
vart þessum starfsmanni bæjar-
ins?“ spyr Eiður Guðnason sendi-
herra í bréfi til bæjarráðs 
Garðabæjar.

Ástæða skrifa Eiðs til bæjaryf-
irvalda í Garðabæ er lóðafrágang-
ur nágranna sendiherrans í par-
húsi við Bjarkarás. „Lóðin við 
húsið við hliðina á okkar er ófrá-
gengin og þaðan berst sífellt sand-
ur yfir bílastæðið við hús okkar og 
gengst þaðan inn og skemmir gólf-
efni,“ útskýrir Eiður ástandið 
fyrir bæjarráði.

Eiður bendir á að bærinn hafi 
ítrekað sent nágranna hans til-
mæli um að ganga frá lóðinni en 
hann virt öll tilmæli að vettugi. 
„Og það sem furðulegra er, komist 
upp með það,“ skrifar Eiður og 
krefst svara um það hvað gerst 
hafi í málinu frá því byggingar-
fulltrúi vísaði málinu til bæjar-
ráðs fyrir réttum þremur árum:

„Hafi ekkert gerst hlýtur það að 
vekja áleitnar spurningar um skil-
virkni stjórnsýslunnar í þessu 
fjölmenna bæjarfélagi,“ segir 
Eiður og bendir á að bærinn gæti 
bæði hafa beitt nágranna hans 

dagsektum og látið vinna verkið á 
hans kostnað. „Gilda ekki sömu 
reglur um hann og aðra íbúa bæj-
arfélagsins?“ spyr Eiður. „Hann 
er sá eini við götuna sem sýnt 
hefur þennan fádæma trassaskap 
og komist upp með.“

Nágranni Eiðs, Guðjón J. Jens-
son, pípulagningameistari og 
starfsmaður Vatnsveitu Garða-
bæjar, hafnar því algerlega að 
sandur berist af lóð hans:

„Þetta er tómt rugl og óskaplega 
ósanngjarnt gagnvart mér,“ segir 
Guðjón. „Hjá mér að framanverðu 
er bara möl eins og hjá mörgum. 
En allt fína efnið úr mölinni er 
löngu fokið í burtu. Þessi sandur 

var því ekki frá mér heldur var 
hrikalegt sandfok frá verktökum 
sem voru að vinna hinum megin 
við götuna í nokkra mánuði. 
Ástandið var með ólíkindum og 
það eru fleiri en ég til vitnis um 
það.“

Bæjarráð tók bréf Eiðs fyrir á 
þriðjudag og tók undir sjónarmið 
sendiherrans um ófullnægjandi 
lóðafrágang en lét hjá líða að svara 
spurningum hans um tregan fram-
gang málsins. Byggingarfulltrúa 
var á hinn bóginn falið að vinna 
„skýrslu um frágang lóða og húsa 
í Ásahverfinu og eftir atvikum í 
öðrum hverfum“.

Sendiherra vill inngrip 
bæjarins í grannadeilu
Eiður Guðnason sendiherra segir yfirvöld í Garðabæ hafa ótakmarkað umburð-
arlyndi gagnvart bæjarstarfsmanni sem býr við hlið Eiðs og hann segir trassa 
lóðafrágang svo sandur berist inn í hús hans og skemmi þar gólfefni.

 Þeir gestir sem mættu á 
eigin bifreið á Hróarskelduhátíð-
ina í Danmörku þurftu flestir að 
finna aðrar leiðir til að komast til 
síns heima, en stór hluti þeirra 
bifreiða sem lagt hafði verið á 
aðalbílastæði tónleikasvæðisins 
sat fastur í drullusvaðinu sem 
myndast hefur í rigningunum 
síðustu daga. Í sumum tilvikum 
náði aurinn upp að gluggum 
bifreiðanna.

Um kvöldmatarleytið í gær-
kvöld hafði verið búið að losa 500 
af þeim rúmlega 1.200 bifreiðum 
sem fastar voru. Búist var við því 
að það yrði ekki fyrr en eftir 
miðnætti sem búið væri að draga 
alla bílana úr drullunni.

1.200 bílar fast-
ir í drullunni

 Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor Háskóla Íslands, segir 
mikilvægt að efla rannsóknir í 
sjávarútvegi við háskólann.

„Það hafa 
verið hugmynd-
ir um að efla 
sérfræðiþekk-
ingu á þessu 
sviði innan 
skólans,“ segir 
Kristín.

„Fiskihag-
fræði er svið 
sem er mjög 
sterkt innan 

háskólans og líffræðirannsóknir 
líka,“ segir Kristín. „Við höfum 
mikinn áhuga á að styrkja þessi 
svið.“

Kristín segir að hugmyndir hafi 
verið uppi um að rannsóknir HÍ 
gefi sjálfstætt álit á sömu sviðum 
og Hafrannsóknastofnun. Raddir 
hafi verið uppi um þetta, án þess 
að það hafi verið nánar rætt. 

Vill efla sjávarút-
vegsrannsóknir

Hátt í 4.000 gestir lögðu 
leið sína til Vestmannaeyja um helg-
ina til að taka þátt í hinni árlegu 
goslokahátíð, sem orðin er að 
næststærstu ferðahelgi ársins í 
Eyjum fyrir utan sjálfa Þjóðhátíð-
ina. Að sögn lögreglunnar í Vest-
mannaeyjum höguðu gestir hátíðar-
innar sér almennt mjög vel þó svo 
að einhverjir smávægilegir pústrar 
hefðu átt sér stað aðfaranótt sunnu-
dags.

Góður rómur var gerður að 
hátíðinni, bæði á meðal heima-
manna og gesta, en veðrið lék við 
þá sem sóttu Vestmannaeyjar 
heim um helgina. Gistirými var 
nánast uppbókað og mikið álag 

var á flutningsleiðum en að sögn 
bæjarstjórans Elliða Vignissonar 
gekk allt gekk þó vel.

„Þetta var alveg yndisleg helgi 
og við erum mjög sátt með hvern-
ig til tókst. Þessi gleði sem mynd-
ast í tengslum við gítar og 
lopapeysu er einstök og við erum 
strax farin að stefna á að gera enn 
betur á næsta ári,“ segir Elliði. 

Hápunktur hátíðarinnar var í 
Skvísusundinu á laugardagskvöld 
þar sem ýmsar hljómsveitir og 
listamenn komu fram og spiluðu 
fram eftir nóttu. 

26 létust og fjölmargir 
særðust í nokkrum sprengjuárás-
um í Bagdad í Írak í gær. Árásirn-
ar urðu víðs vegar um borgina. 
Talið er að þetta sýni að hryðju-
verkamenn geti enn gert árásir í 
Bagdad. Ofbeldi hefur minnkað í 
borginni að undanförnu eftir að 
Bandaríkjaher hóf mikla sókn 
gegn ofbeldismönnum.

Yfirvöld í Írak sögðu í gær að 
allt að 130 manns hefðu látist í 
sprengjuárás í bænum Armili 
norðan við Bagdad á laugardag. 
Það er eitt mesta mannfall í einni 
árás í Írak í marga mánuði.

26 létust í árás-
um í Bagdad



Alvöru dísil jeppi fyrir íslenskar aðstæður
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Horfðir þú á Live Earth 
tónleikana? 

Hefur þú séð Mýrina?

Útvegsbændur í 
Vestmannaeyjum mótmæla harð-
lega órökstuddum aðdróttunum
Morgunblaðsins um kvótasvindl í 
útflutningi á fiski. Í fréttaskýringu 
er vegið að starfsheiðri þeirra, og 
við slíkt verður ekki unað. Þetta 
segir í tilkynningu sem Útvegs-
bændafélag Vestmannaeyja sendi 
frá sér í gær.

Á miðvikudaginn var skrifaði
Agnes Bragadóttir, blaðamaður 
Morgunblaðsins, fréttaskýringu 
með yfirskriftinni „Ferskur þorskur 
fluttur út í gámum undir fölsku 
flaggi.“ Þar er meðal annars gefið í 
skyn að útvegsmenn stundi stórfellt 
kvótasvindl með því að skrá þorsk 

undir öðrum nöfnum þegar hann er 
settur í gáma.

„Þarna fara ónafngreindir 
heimildamenn með rakalausan 
þvætting,“ segir Sigurgeir Brynjar 
Kristgeirsson, formaður Útvegs-
bændafélags Vestmannaeyja. „Með
því að saka útflytjendur um þjófnað
er verið að segja að hér búi eintómir 
glæpamenn, því Vestmannaeyjar 
standa fyrir um þriðjungi alls 
útflutnings á ísfiski.“

Í tilkynningunni eru fréttamenn 
hvattir til að heimsækja Vestmanna-
eyjar fyrirvaralaust og fylgjast 
með löndun úr fiskiskipum. Einnig 
er fréttamönnum boðið að skoða
gáma og pappíra í Bretlandi og 

Þýskalandi, í samvinnu við
Fiskistofu.

Þúsundir landsmanna 
lögðu leið sína í söfn landsins í 
gær þegar íslenski safnadagur-
inn var haldinn hátíðlegur um 
allt land. Flest söfn landsins 
héldu upp á daginn með því að
hleypa gestum inn endurgjalds-
laust og var víða boðið upp á fjöl-
breytta dagskrá. Þemað á safna-
deginum í gær var „Fyrir 
fjölskylduna“ og segir Rakel 
Halldórsdóttir, framkvæmda-
stjóra Safnaráðs, að söfn lands-

ins stíli æ meira inn á heilu fjöl-
skyldurnar í starfi sínu.

„Safnastarf hér á landi er í mikl-
um blóma og í alþjóðlegu sam-
hengi erum við einnig að gera vel. 
Íslensk söfn hafa fengið alþjóð-
legar viðurkenningar fyrir sýn-
ingar sínar og starfið verður
sífellt faglegra,“ segir Rakel en 
alls eru 75 söfn af ýmsu tagi starf-
rækt hér á landi. Samkvæmt 
tölum Hagstofunnar hefur aðsókn
á söfnin vaxið mikið síðustu tíu 

árin. „Það er ekki spurning að
áhugi almennings á menningar-
arfinum er að aukast,“ segir 
Rakel.

Markmiðið með íslenska safna-
deginum er að vekja fólk til vit-
undar um mikilvægi faglegrar 
varðveislu hinna sameiginlegu 
verðmæta þjóðarinnar og jafn-
framt um þá einstöku leið til lif-
andi þekkingar afþreyingar fyrir 
alla, sem stofnanir í safnastarfi 
ástunda.

Safnastarfið er í miklum blóma

 Barn sem elst upp sem elsta systkinið í 
hópnum er líklegra til að vera með hærri 
greindarvísitölu heldur en systkini sín sam-
kvæmt norskri rannsókn.

Elstu systkini og börn sem hafa misst eldri 
systkin og því alin upp sem elstu systkin fengu 
almennt hærri einkunn á gáfnaprófi sem vísinda-
menn lögðu fyrir meira en 250.000 norska karl-
kyns hermenn. Greint var frá niðurstöðum rann-
sóknarinnar í hinu virta vísindatímariti Science.

Stuðningsmenn kenningarinnar um að elsta 
systkini sé gáfaðast vísa oft í þá mögulegu 
orsök að það fái óskiptari athygli foreldra frá 
fæðingu. Aðrir halda því fram að líffræðileg
orsök liggi að baki sem komi fram á fóstur-
stigi vegna þess að með hverri óléttu sem 
fylgi í kjölfar fyrri óléttu framleiði móðirin
meira af mótefni sem geti ráðist á heila fóst-
ursins.

Petter Kristensen, prófessor við stofnun 
hefur eftirlit með heilbrigði á vinnustöðum í 
Noregi, og Tor Bjerkedal, hjá læknisþjónustu 
norska hersins, sögðu að þótt munur á gáfum 
hafi ekki mælst mikill á milli systkina hafi 
hann verið marktækur.

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig 
til að munurinn stafaði af félagslegum þáttum 
frekar en líffræðilegum. Því til stuðnings
sýndu systkini, sem voru þriðju í röðinni en 
misstu elsta systkinið sitt mjög ung, svipað
gáfnastig og „upprunaleg“ næstelstu systkini. 

„Við fundum út að það er félagsleg staða syst-
kinis og ekki líffræðileg staða sem skiptir 
máli,“ sagði Kristensen.

Frank Sulloway, sem starfar við persónu-
leika- og félagsfræðirannsóknir við Kaliforníu-
háskóla, hefur rannsakað hvernig uppeldi 
hefur áhrif á persónuleika og gáfnafar. Hann 
telur að hærri greindarvísitala hjá elstu syst-

kinum skýrist að hluta til af því að þau kenna 
og leiðbeina yngri systkinum sínum. „Og þar 
að auki þá getur tilhneiging elstu systkina til 
að vera staðgengill foreldris og að taka að sér 
að vera samviskusama, agaða og þroskaða
systkinið einnig útskýrt af hverju elstu syst-
kini hafa hærri greindarvísitölu.“

Greindarvísitala eldri systkina 
mælist hærri en þeirra yngri
Munur á gáfum er ekki mikill en þó marktækur að sögn norskra vísindamanna sem rannsökuðu 250.000 karl-
menn. Niðurstöðurnar benda til að félagsleg staða í systkinahópnum skýri muninn frekar en líffræðileg staða.

 Ísraelska ríkis-
stjórnin ákvað í gær að sleppa 
250 palestínskum föngum sem 
þeir hafa í haldi. Ákvörðunin er 
nýjasta útspil ríkisstjórnarinnar 
til að styrkja stöðu Mahmoud 
Abbas, forseta Palestínu, í þeim 
deilum sem hann hefur átt í við
Hamas-samtökin.

Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísrael, ákvað að sleppa föngunum 
fyrir tveimur vikum þegar hann 
fundaði með Abbas. Ekki hefur 
veri ákveðið hvaða föngum 
verður sleppt en um tíu þúsund 
Palestínumenn eru í haldi 
Ísraelsmanna.

Sleppir 250 Pal-
estínumönnum

 „Miðað við
aðsóknina það sem af er sumri 
mun þessi nýi bátur koma sér afar 
vel,“ segir Stefán Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Gentle Giants 
– Hvalaferðir á Húsavík, en í gær 
var þar tekin í notkun nýr 
hvalaskoðunarbátur, Sylvía, sem 
rúmar 60 farþega. 

„Sumarið hefur farið gríðarlega
vel af stað og við sjáum aukningu 
í komu erlendra sem og innlendra 
ferðamanna. Síðan hafa hvalirnir 
aldrei verið eins sjáanlegir og nú 
og því eru gestir almennt mjög 
ánægðir,“ segir Stefán. Sylvía er 
þriðji báturinn sem fyrirtækið
eignast.

Nýr bátur 
tekinn í notkun
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Sigur

Besti árangur frá upphafi
Morgundagurinn tilheyrir þeim sem æfir sig í dag. Það kom vel í ljós á 25. 
Landsmóti UMFÍ, einu glæsilegasta Landsmóti frá upphafi, sem lauk nú 
um helgina. Þar var saman komið fólk á öllum aldri, fullt af sigurvilja og 
metnaði. Eftir fjögurra daga keppni situr eftir sú fullvissa að allir sem náðu 

árangri á mótinu geti þakkað það markvissum undirbúningi, einbeitingu og 
persónulegum styrk - þið eruð öll sannir sigurvegarar.

Toyota óskar UMFÍ, keppendum og gestum Landsmótsins til hamingju með 
árangurinn og skemmtunina.



Nicholas Sarkozy, forseti 
Frakklands, ætlar ekki að náða 
þúsundir franskra fanga á 
Bastilludaginn, 
þann 14. júlí, 
eins og Jacques 
Chirac og aðrir 
fyrirrennarar 
hans á forseta-
stóli gerðu. 
Forsetar 
Frakklands hafa 
gert þetta í 
gegnum tíðina 
vegna þess að frönsk fangelsi eru 
ofsetin. 61 þúsund manns eru í 
fangelsum í Frakklandi en þau 
voru byggð til að hýsa 50 þúsund. 

Sarkozy telur að slíkar fjölda-
náðanir séu ekki rétta aðferðin til 
að stjórna fangelsum landsins. 
Forsetinn sagði hins vegar að 
hann myndi náða einstaka fanga í 
sérstökum tilfellum og af 
mannúðarástæðum.

Icelandair hefur 
sagt upp ellefu atvinnuflug-
mönnum og 24 sem ráðnir voru til 
sumarafleysinga. Á sama tíma 
hafa verið ráðnir erlendir 
flugmenn í gegnum áhafnaleigur 
til Latcharter, dótturfélags 
fyrirtækisins í Eistlandi, að því er 
fram kemur í fréttabréfi Félags 
íslenskra atvinnuflugmanna.

Jóhannes Bjarni Guðmundsson, 
formaður félagsins, segir kjara-
samninga kveða á um að flug-
menn Icelandair njóti forgangs 
til vinnu hjá félaginu. Skilningur 
félagsins sé sá að það gildi einnig 
um dótturfélög Icelandair. 

„Þess vegna er óréttlátt að 

okkar menn missi vinnuna á 
meðan verkefni eru í gangi á 
vegum félagsins sem þeir gætu 

hæglega sinnt,“ segir Jóhannes.
Latcharter notast við sams 

konar flugvélar og Icelandair og 
Loftleiðir, B-767, sem íslenskir 
flugmenn eru vanir að fljúga.

Jóhannes segir uppsagnir af 
þessu tagi vera árstíðabundnar 
þar sem ferðir eru færri yfir 
vetrarmánuðina. Hins vegar sé 
stefnubreyting Icelandair 
óásættanleg.

Jóhannes fundaði með for-
svarsmönnum Icelandair í 
gærkvöldi og sagðist vonast til að 
lending næðist í dag, sem hægt 
yrði að kynna fyrir fundi Félags 
íslenskra atvinnuflugmanna í 
kvöld.

 Hvaða dýr hafa tekið sér 
bólfestu í bakgarði fjölskyldu í 
Ólafsvík?

 Í hvaða spænsku borg er hið 
árlega nautahlaup sem fram 
fór um helgina haldið?

Argentínski 
knattspyrnumaðurinn Carlos 
Tevez er við það að semja við 
Man. Utd. Frá hvaða liðið kemur 
Tevez?

Úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál hefur staðfest 
ákvörðun níu ráðuneyta, sem 
synjuðu Fréttablaðinu um aðgang 
að yfirlitum kreditkorta ráðherra 
vegna ársins 2006.

Óskað var eftir slíkum yfirlit-
um frá öllum ráðuneytum. Níu 
ráðuneyti höfnuðu því að veita 
upplýsingarnar. Í dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu, heil-
brigðis- og tryggingamálaráðu-
neytinu og samgönguráðuneytinu 
fengust þau svör að ráðherrar 
notuðu ekki kreditkort frá 
þessum ráðuneytum.

Í úrskurði úrskurðar-
nefndarinnar segir að stjórnvaldi 
sé ekki skylt að taka saman gögn 
úr bókhaldi né afhenda slík gögn 
nema þau séu hluti af gögnum sem 
varði tiltekið mál sem stjórnvaldið 
hafi tekið til meðferðar. 

Ráðuneytin staðhæfðu að engin 
skjöl sem vörðuðu fyrirspurnina 
hefðu verið unnin upp úr bókhaldi, 
ekki einu sinni mánaðarleg yfirlit 
yfir notkunina.

Beiðni um kredit-
kortareikninga 
ráðherra hafnað

Kínamúrinn, Kóloss-
eum í Róm og Macchu Picchu í Perú 
voru meðal þeirra sjö mannvirkja 
sem valin voru í kosningum um hin 
nýju sjö undur veraldar. Úrslitin 
voru kynnt á fótboltaleikvanginum 
í Lissabon í Portúgal á laugardaginn 
að viðstöddum 50 þúsund manns. 
Hin mannvirkin fjögur sem voru 
efst í kosningunum voru Petra í 
Jórdaníu, Macchu Picchu í Perú, 
Kristsstyttan í Rio de Janeiro og 
Chichen Itza í Mexíkó. 

Um 100 milljón atkvæði voru 
greidd í kosningunum sem hófust 
árið 1999. Hugmyndina að kosn-
ingunum fékk svissneski ævin-
týramaðurinn Bernard Weber. 
Upphaflega bárust nærri tvö 
hundruð tilnefningar en listinn 
var styttur niður í 21 í upphafi árs 
2006. Fólk gat greitt atkvæði á 
internetinu og með SMS-
skilaboðum. Samtökin sem stóðu 
fyrir kosningunum, New7Wonders, 
sögðu eftir úrslit lágu fyrir að 
ekki væri nein örugg leið til að 
tryggja að fólk greiddi ekki 
atkvæði oftar en einu sinni. 

Ekki var hægt að kjósa pýra-
mídana í Gísa í Egyptalandi – einu 
mannvirkin sem enn standa uppi 
sem voru í hópi hinna upphaflegu 
sjö undra veraldar – því egypskir 
embættismenn sögðu að það væri 
skömm að þeir þyrftu að taka þátt 
í kosningunum. Pýramídarnir áttu 
því öruggt sæti á listanum. 

Hin upphaflegu sjö undur ver-
aldar voru öll á svæðinu í kringum 
Miðjarðarhafið eða í Miðaustur-

Ný sjö undur veraldar
Niðurstöðurnar voru kynntar á laugardaginn. Um 100 milljón atkvæði voru greidd. Þrjú af þeim eru í S-Amer-
íku. Pýramídarnir í Gísa áttu öruggt sæti því þeir eru einu mannvirkin sem voru í hópi upphaflegu undrana.

löndum. Þau voru ákveðin út frá 
heimildum sem grískir menn 
skrifuðu, sá þekktasti Antipater 
frá Sídon sem var uppi á annarri 
öld fyrir Krist. Meðal undranna 
voru Seifsstyttan á Ólympusar-
tindi, musteri Artemisar í Efesus í 
Litlu-Asíu og hengigarðarnir í 
Babýlon.

Flugmenn vonast eftir lendingu

Ætlar ekki að 
náða fangana

Lögregla leitar manns 
sem rændi banka dulbúinn sem 
tré í Manchester í New Hamp-
shire-ríki á laugardag. Þetta 
kemur fram á vefnum wbztv.
com.

Lögreglan segir að maðurinn 
hafi fest á sig trjágreinar með 
einangrunarlímbandi, gengið inn í 
banka og heimtað peninga. Undir 
greinunum var maðurinn í bláum 
bol, bláum buxum og með þykk 
gleraugu.

Enginn meiddist í ráninu og 
engin vopn voru notuð, að sögn 
lögreglu. Ekki er vitað hvað 
trjáræningjanum tókst að komast 
undan með mikið fé. 

Rændi banka 
dulbúinn sem tré





Sumartilboð Vildarþjónustunnar

25%
afsláttur hjá öllum
Fosshótelum

www.spar.is

Einnig í Hagkaupsverslunum

Orkuveitan efnir til göngu- og fræðslu-

ferðar um Elliðaárdal undir leiðsögn

Guðríðar Helgadóttur, líffræðings, þriðju-

dagskvöldið 10. júlí. Skoðað verður

margbreytilegt gróðurfar í

dalnum, blómplöntur og

byrkningar. Þátttakendur eru 

hvattir til að hafa með sér

stækkunargler. Gangan hefst kl. 19:30 við Minjasafnið í Elliðaárdal.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Íslenska
flóran
í Elliðaárdal
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– Mest lesið

„Það er einföld stað-
reynd að við höldum ekki í við  ört 
stækkandi vandamál.“ Þetta segir 
J. Brian Atwood, einn helsti sér-
fræðingur Bandaríkjanna í 
þróunarmálum. Hann hélt erindi á 
fjölmennum fundi í utanríkis-
ráðuneytinu á fimmtudag.

„Vesturlöndin til samans styrkja 
landbúnað í þróunarlöndunum um 
einn milljarð dala á ári,“ segir 
Atwood. „En þessi lönd eyða sömu 
upphæð daglega í að niðurgreiða 
eigin landbúnaðarframleiðslu.“

Að sögn Atwood er ómögulegt 
fyrir þróunarríkin að keppa við 
niðurgreiddar vestrænar landbún-
aðarvörur. „Ég mæli með að þessar 
niðurgreiðslur verði stöðvaðar,“ 
segir Atwood. „Fjárframlög til 
þróunarmála er bara einn þáttur 
þróunaraðstoðar, en þeir eru fleiri, 
meðal annars viðskipti og 
fjármögnun.“

Atwood varð tíðrætt um fátækt í 
heiminum og sagði hana ástand 
sem ekki mætti hunsa.

„Við sem höfum þau forréttindi 
að hafa alist upp á Vesturlöndum 
þurfum að láta okkur fátækt í 
heiminum varða,“ sagði Atwood. 
„Hryðjuverkaógnin og hlýnun 
loftslags eru hættur sem eru 
afleiðingar fátæktar í heiminum.“

Atwood segir mikil tengsl milli 
fátæktar og ofbeldis í heiminum. 

„Leiðtogar hryðjuverkahópa nýta 
sér fátækt fólks til að fá það til 
fylgis við málstað. Við getum litið 
á fátækt sem þjóðaröryggismál.“

Atwood var gagnrýninn á ríkis-
stjórn Bandaríkjanna í erindi sínu 
og sagði jafnframt misskiptingu 
auðs vera orðið gríðarlegt vanda-
mál í heiminum.

Fundurinn er liður í að opna 

fyrir samræður milli ráðuneytis-
ins og þeirra sem hafa áhuga, 
þekkingu og reynslu á utanríkis-
málum, að sögn Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur ráðherra.

Ráðherra segir það vera for-
gangsverkefni ráðuneytisins að 
endurbæta lagaramma og skipu-
lag þróunarmála á Íslandi. „Þró-
unarsamvinnustofnun býr við 
gömul lög frá 1981 og það segir sig 
sjálft að það er alltof gamall laga-
rammi fyrir þennan mikilvæga 
málaflokk,“ segir Ingibjörg.

J. Brian Atwood var yfirmað-
ur Þróunarstofnunar Bandaríkj-
anna, US-AID, í forsetatíð Bills 
Clintons og fulltrúi Bandaríkj-
anna í Brahimi-nefndinni sem 
fjallaði um friðargæslu á vegum 
Sameinuðu þjóðanna. Hann 
kennir einnig við Minnesota-
háskóla.

Talið er að hann hefði orðið full-
trúi Bandaríkjanna hjá Samein-
uðu þjóðunum hefði John Kerry 
náð kjöri til forseta Bandaríkj-
anna árið 2004.

Stöðva þarf ríkis-
styrktan landbúnað
J. Brian Atwood, sérfræðingur í þróunarmálum, segir ríkisstyrktan landbúnað 
á Vesturlöndum hindra þróun fátækari ríkja heimsins. Hann hélt erindi í utan-
ríkisráðuneytinu í vikunni. Ráðherra vill endurskoða lagaramma þróunarmála.

Rannsókn vísindamanna
við The Imperial College í 
Lundúnum sýnir að ekki aðeins 
þeir sem hafa ofnæmi fyrir 
köttum sýni við þeim 
ofnæmisviðbrögð sem líkjast 
astma á byrjunarstigi. 

Susan Chinn, einn af 
vísindamönnunum, tjáir fréttavef 
BBC að þessi niðurstaða bendi til 
þess að það gæti komið sér vel 
fyrir marga sem ekki hafa 
kattaofnæmi að komast sjaldnar í 
snertingu við þá.

Vísindamennirnir rannsökuðu 
tæplega tvö þúsund manns og 
heimili þeirra víðs vegar um 
Evrópu. Þeir tóku blóðsýni úr 

fólkinu til að leita að mótefnum 
sem kallast IgE sem eru merki 
um ýmis ofnæmisviðbrögð. 
Einnig tóku þeir ryksýni af 

heimilum fólksins og leituðu að 
rykmaurum í þeim og efnum sem 
valda til dæmis katta- og 
frjókornaofnæmi. Niðurstaðan í 
rannsókninni var sú að fjórðungur 
þátttakendanna sýndi ofnæmis-
viðbrögð við efnum sem valda 
kattaofnæmi, einkum öndunar-
truflanir. En einungis fimmtán 
prósent þeirra manna sem voru 
rannsakaðir eru strangt til tekið 
með ofnæmi fyrir köttum.

Að mati Chinn er þetta 
áhugavert vegna þess að ekki var 
búist við því að fólk sem ekki 
hefur kattaofnæmi myndi sýna 
ofnæmisviðbrögð við þeim.

 Líkur eru á því að 
margir iðnaðarmenn séu að 
vinna í asbestryki án þess að 
þeir geri sér grein fyrir því. 
Asbest getur valdið krabbameini 
í lungum og víðar. Asbest var 
mikið notað við byggingu húsa á 
árunum 1950 til 1980. 

Jóhannes Helgason, verkefna-
stjóri hjá Vinnueftirlitinu, vill 
brýna fyrir iðnaðarmönnum að 
vera meðvitaðir um þessa hættu. 
„Þrjátíu ár eru síðan hætt var að 

nota asbest og 
iðnaðarmenn í 
dag þekkja 
kannski ekki 
þetta efni,“ 
segir Jóhannes. 
„Einvörðungu 
þeir sem hafa 
þekkingu og 

réttindi til verks-
ins mega fjar-

lægja asbest úr byggingum eða 
öðrum stöðum.“

Greint var frá því í Fréttablað-
inu fyrir skömmu að menn hefðu 
unnið án hlífðarfata í asbestryki. 
Jóhannes segist ekki vita um 
fleiri dæmi lík þessu. Hins vegar 
sé líklegt að þetta hafi oftar 
gerst. 

Erfitt getur verið fyrir 
iðnaðarmenn að sjá að þeir séu 
að vinna með asbest. Vinnueftir-
litið er reglulega með 
réttindanámskeið fyrir þá sem 
vinna við niðurrif á asbesti. 

Vita oft ekki af asbestryki 



ÖRUGG FJÁRFESTING — TRYGGÐUR HÖFUÐSTÓLL

Kynntu þér málið á kaupthing.is, í síma 444 8950
eða komdu við í næsta útibúi.

ÁLin 0708
Lágmarksupphæð er 500.000 kr.

Innlánið er bundið í eitt ár

Höfuðstóll er tryggður í ISK

Ávöxtun tekur mið af hækkun á verði á áli í USD 
og greiðist út umreiknuð í ISK á lokadegi*

Ávöxtun ótakmörkuð

Þátttaka er 100%

Engin upphafsþóknun

Upphafsgengi ákvarðast í lok dags 12. júlí 2007

Sölutímabil er frá 29. júní til og með 11. júlí 

Sala er hafin á tveimur nýjum reikningum, ÁLin 0708, höfuðstólstryggðum 
reikningi og DOLLARin 0708, höfuðstólstryggðum reikningi.

Með því að leggja inn á reikningana sem eru opnir frá 29. júní –11. júlí getur
þú tekið þátt í að fjárfesta í álmarkaðnum og í dollurum, án fyrirhafnar og með 
takmarkaðri áhættu. Þú tapar aldrei höfuðstólnum sem þú leggur inn.

*Fylgir gengi LOAHDY Index í USD 
** Gengi USD/ISK á lokadegi miðast við kaupgengi Kaupþings kl. 15.00 á lokadegi.

DOLLARin 0708
Lágmarksupphæð er 500.000 kr.

Innlánið er bundið í eitt ár

Höfuðstóll er tryggður í ISK

Ávöxtun tekur mið af hækkun á gengi USD/ISK
og greiðist út í ISK á lokadegi **

Ávöxtun ótakmörkuð

Þátttaka er 121%

Engin upphafsþóknun

Upphafsgengi ákvarðast í lok dags 12. júlí 2007

Sölutímabil er frá 29. júní til og með 11. júlí

Sölutímabil
29.  júní -11. júlí

Innkoma Reykjavíkurborgar á endurvinnslumarkaðinn 
raskar samkeppni. Tvö einkafyrirtæki hafa um árabil boðið borgar-
búum upp á svipaðar endurvinnslutunnur og borgin auglýsir nú. Með 
þjónustunni eru borgaryfirvöld að ráðast í beina samkeppni við einka-
aðila, segir í tilkynningu frá Viðskiptaráði.

Á vefsíðu umhverfissviðs Reykjavíkurborgar segir að boðið verði 
upp á söfnun á pappírsúrgangi við heimili í sérstakar bláar tunnur, 
sem íbúar hafi hingað til getað losað á grenndar- og endurvinnslu-
stöðvar. Verð á blárri tunnu er um helmingi lægra en á venjulegri 
ruslatunnu.

„Þessi gagnrýni okkar er fyrst og fremst til komin vegna þess að á 
þessum markaði er nú þegar virk samkeppni,“ segir Frosti Ólafsson, 
hagfræðingur hjá Viðskiptaráði. „Ef borgin ætlar að bæta sína þjón-
ustu þá ætti hún að gera það í málaflokkum sem eru ekki þegar í boði 
hjá einkaaðilum. Kjósi hún að gera það þá er mikilvægt að það sé ekki 
á markaði með virkri samkeppni.“

Þau einkafyrirtæki sem eru með svipaða þjónustu á endurvinnslu-
markaðnum eru Íslenska gámafélagið og Gámaþjónustan.

Tvö umferðaróhöpp urðu í 
umdæmi lögreglunnar á 
Blönduósi í gær.

Frönsk fjölskylda velti Suzuki 
Grand Vitara bílaleigubíl sínum 
á Vatnsnesi á hádegi í gær. 
Fjórir voru í bílnum og olli 
líklega vankunnátta á aðstæðum 
slysinu, að sögn lögreglu. Þakka 
má bílbeltunum að ekki fór 
verr, en bíllinn er mikið 
skemmdur.

Um tvö leytið keyrði karlmað-
ur á handrið gamallar brúar í 
Blöndudal. Áreksturinn var 
harður og bíllinn skemmdist 
mikið. Maðurinn vankaðist og 
að sögn lögreglu björguðu 
bílbeltin honum frá frekari 
skaða.

Beltin björguðu

 Osvaldo Romo, sem var 
liðsmaður öryggissveita Augustos 
Pinochets (einræðisherra í Chile 
á árunum 1973-1990) lést af 
völdum hjarta- og öndunartrufl-
ana í fangelsi í Chile á miðviku-
dag sjötugur að aldri. 

Osvaldo hafði verið dæmdur í 
fimmtán ára fangelsi fyrir að 
myrða þrjá andstæðinga stjórnar 
Pinochets. Hann átti yfir höfði 
sér að vera sóttur til saka fyrir 
mörg önnur brot sem talið er að 
hann hafi framið.

Samkvæmt opinberum tölum 
frá Chile voru tæplega 3.200 
manns myrtir og mörg þúsund 
voru pyntaðir í valdatíð Pinochets 
sem lést í desember 2006. 

Drap þrjá fyrir 
Pinochet

Hugmyndir um að 
efla svæðisstöðvar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu eru nú til 
umræðu, að sögn Stefáns Eiríks-
sonar lögreglustjóra.

„Við erum nú í 
mjög nákvæmri 
skoðun á því 
hvernig við 
eigum að 
skipuleggja
okkar starfsemi, 
meðal annars í 
samræmi við 
nýja löggæslu-
áætlun. Þar

kemur til greina að efla forvarna-
starfið enn frekar. Þá horfum við 
til svæðisstöðvanna og þeirrar 
starfsemi sem þar fer fram. Í okkar 
huga eru forvarnir eitt af 
mikilvægustu verkefnum lögreglu, 
í samstarfi við alla þá sem að þeim 
koma. Áherslupunktar lögreglu 
eru á þremur sviðum, sýnileika, 
gæðum og skilvirkni rannsókna 
svo og forvörnum.“

Efling svæðis-
stöðva í skoðun



TAKTU OKKUR 
MEÐ Í FRÍIÐ!
Þegar þú kaupir gjaldeyri fyrir meira en 20 þúsund krónur 
eða færð þér MasterCard kreditkort færðu stórt og fallegt 
Latabæjarhandklæði í kaupbæti. Þú getur líka valið að fá 
þægilegt kælibox til að hafa með á ströndina.

Farðu í fríið með fjármálin á þurru:

KREDITKORT
- þægilegasti og öruggasti greiðslumátinn í útlöndum

NETBANKINN
- yfirsýn og helstu bankaaðgerðir hvar sem er í heiminum

REGLULEGUR SPARNAÐUR
- leggðu drög að næsta fríi

GREIÐSLUÞJÓNUSTA
- láttu okkur um að borga reikningana
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Tíðni neyðarútkalla 
í mismunandi hverfi höfuðborgar-
svæðisins fer eftir meðalaldri íbúa 
þeirra. Sjúkrabílar sinna oftast 
neyðarútköllum í þau hverfi sem 
eru með hæstan meðalaldur íbúa, 
en fara sjaldnast í þau þar sem 
meðalaldurinn er lægstur.

Árið 2005 sinntu sjúkraliðar
oftast neyðarútköllum í póstnúmeri
103 miðað við íbúafjölda, eða um 
áttatíu sinnum á hverja þúsund 
íbúa. Póstnúmer 103 nær yfir
Kringluna og nágrenni og er með 
hæsta meðalaldur höfuðborgar-
svæðisins, 50,3 ár. Þetta kemur
fram í skýrslu sem gerð var fyrir
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins.

Sjaldnast var farið í neyðarútköll
í póstnúmer 221, sem nær yfir
Ásland og Setberg í Hafnarfirði,
eða fimmtán sinnum á hverja þús-
und íbúa. Þar var meðalaldurinn
lægstur, eða 28,8 ár. Aldursmun-

urinn er meðal annars vegna þess 
að ungt fjölskyldufólk flytur oftar
í ný hverfi á borð við Áslands- og 
Setbergshverfið í Hafnarfirði.

Meðalaldur hverfa hefur einnig 

áhrif á tegundir neyðarútkalla.
Hjartatengd útköll voru mun fleiri
í eldra hverfinu, en á móti voru
útköll vegna áverka mun fleiri í 
yngra hverfinu.

 Flugfélag Íslands 
mun í sumar fljúga nítján sinnum 
í viku milli Íslands og Grænlands.

Flugfélagið fékk tímabundinn 
styrk frá samgönguráðuneytinu
vegna flugs til Narsarsuaq.
Fyrsta ferðin var farin síðastlið-
inn þriðjudag og voru Kristján L. 
Möller samgönguráðherra og 
Róbert Marshall, aðstoðarmaður
hans, farþegar í fluginu. 

Flogið verður til Narsarsuaq
tvisvar í viku fram í ágúst. 
Flugfélagið flýgur einnig milli 
Keflavíkur og Nuuk þrisvar í 
viku og á milli Reykjavíkur og 
Kulusuk fjórtán sinnum í viku. 

19 flug á viku 
til Grænlands

 Tony Blair, fyrrver-
andi forsætisráðherra Englands, 
var búinn að 
ákveða að 
segja af sér
nokkrum
mánuðum
áður en 
Íraksstríðið
hófst í mars
árið 2003. 
Þetta segir
Alastair
Campbell,
fyrrverandi
fjölmiðlafull-
trúi forsætis-
ráðherrans, í 
dagbókum sínum „The Blair
Years“ sem verða gefnar út í dag.  

Að sögn Campbells ætlaði Blair
að tilkynna afsögn sína á flokks-
þingi Verkamannaflokksins í 
september árið 2002; hugmynd 
hans var að láta af embætti fyrir
næstu kosningar í landinu sem 
haldnar voru árið 2005. 

Blair ætlaði að 
segja af sér



Grillið / Radisson SAS Hótel Saga / sími: 525 9960 / www.grillid.is

Nú er hásumar og þá notum við tækifærið og
förum í sumarfrí. Á meðan hlöðum við batteríin
og komum aftur með nýjan og spennandi
matseðil þegar við opnum í águst.

Grillið verður lokað frá 10. júlí til 10. ágúst.
Nýr matseðill í águst. Borðapantanir í síma 525 9960.

Nú þegar allir eru 
      að grilla fer Grillið í frí

Sumarkveðja,
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 Með greiningu á 
erfðaefni og aldagamalli tönn 
tókst yfirvöldum í Egyptalandi að 
bera kennsl á múmíu sem fannst 
fyrir hundrað árum og reyndist 
vera líkamsleifar Hatshepsut 
drottningar. Hatshepsut var ein 
fárra kvenna sem ríktu yfir 
Egyptalandi og ein sú dular-
fyllsta.

Múmían fannst árið 1903 í Dal 
konunganna í Egyptalandi en lá 
þar óhreyfð áratugum saman. 
Það var svo fyrir tveim mánuð-
um sem hún var flutt á safn í 
Kaíró til rannsókna og vísinda-
mönnum þar tókst að bera kennsl 
á múmíuna með samanburði á 

erfðaefni. Þar léku lykilhlutverk 
tönn og smurð líffæri Hatshepsut 
sem höfðu fundist í skríni.

Hatshepsut ríkti yfir Egypta-
landi á 15. öld fyrir Krist. Hats-
hepsut, sem klæddist karlmanns-
fötum og gekk með gerviskegg, 
lét kalla sig faraó og var valda-
meiri en tvær aðrar þekktar 
egypskar drottningar: Kleópatra 
og Nefertiti.

Talið er að Hatshepsut hafi 
rænt völdum af stjúpsyni sínum. 
Valdatíð hennar náði yfir 21 ár og 
er sú lengsta meðal hinna fornu 
egypsku drottninga. En þegar 
valdatíma hennar lauk hurfu öll 
ummerki um hana á dularfullan 

hátt, þar á meðal múmía hennar. 
Talið er að þar hafi verið um 

hefnd stjúpsonar hennar að ræða.

 Bandaríski 
öldungadeildarþingmaðurinn og 
repúblikaninn Pete Domenici vill 
að Bandaríkjastjórn hætti 
stríðsrekstri í Írak og sendi herlið 
sitt aftur heim fyrir næsta vor. 
Domenici sagði þetta á blaða-
mannafundi í Nýju-Mexíkó á 
fimmtudaginn.

Hann er einn af nokkrum 
repúblikönum og fyrrum 
stuðningsmönnum Íraksstríðsins 
sem á síðustu tíu dögum hafa 
snúið baki við stefnu Bush 
Bandaríkjaforseta í Írak. Í 
síðustu viku sögðu tveir öldunga-
deildarþingmenn Repúblikana-
flokksins, þeir Richard Lugar og 
George Voinovich, að Bandaríkja-
stjórn ætti að fækka hermönnum 
sínum í Írak. 

Vill bandaríska 
herinn heim

 1,3 milljónir manna sóttu 
söfn á Íslandi árið 2005 samkvæmt 
tölum sem Hagstofa Íslands tók 
saman í tilefni af íslenska safna-
deginum á sunnudag.

Þetta eru litlu færri gestir en 
sóttu kvikmyndahúsin sama ár en 
þeir voru 1,4 milljónir.

Árið 1995 sóttu tæplega 95 
þúsund manns þau 35 söguminja-
söfn, önnur en byggðasöfn, sem í 
boði voru. Árið 2005 voru söfnin 
orðin 62 og gestirnir ríflega 400 
þúsund.

Á sama tímabili hefur listasöfn-
um fjölgað úr þrettán í 62 og 
gestum fjölgað úr 340 þúsund í 
380 þúsund. 

Aðeins fleiri í 
bíó en á söfn

Efri deild þýska 
þingsins hefur samþykkt 
lagafrumvarp Angelu Merkel, 
kanslara
Þýskalands,
sem felur í sér 
að skattar á 
fyrirtæki
verða lækkað-
ir úr 38,5 
prósentum
niður í tæp 30. 
Frumvarpið
verður að 
lögum 1. 
janúar 2008.

Markmiðin með lagafrumvarp-
inu eru meðal annars að auka 
samkeppnishæfi þýskra fyrir-
tækja, tryggja að þau greiði 
skatta til þýska ríkisins og gera 
landið að vænlegri kosti fyrir 
fjárfesta.

Þýska fjármálaráðuneytið telur 
að með samþykkt frumvarpsins 
muni skattbyrði fyrirtækja í 
landinu minnka um tæpa 418 
milljarða íslenskra króna á ári. 

Skattar á fyrir-
tæki lækkaðir



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Auglýsingasími

– Mest lesið

Mýrin verðlaunuð Fjögur giftu sig af níu

Hópur ítalskra ævintýra-
manna hugðist fljúga á 
mótorknúnum fisvélum frá 
Mið-Ítalíu til Íslands. Slæmt 
veður á Bretlandseyjum og 
óhagstæðir vindar á flug-
leiðinni til Íslands gerðu 
það að verkum að hópurinn 
sneri við og ætlar að reyna 
aftur síðar.

„Við biðum í nokkra daga í Eng-
landi en það voru flóð og stormar 
allsstaðar og því ljóst að við færum 

ekki til Íslands á næstu dögum,“ 
segir Sebastiano Caristia fisflug-
maður frá Ítalíu.

Sebastiano er einn sex 
fisflugmanna sem hugðust fljúga 
frá Mið-Ítalíu til Íslands á litlum 
mótorknúnum fisflugvélum. 
Hópurinn hafði eytt nokkrum 
mánuðum í undirbúning en varð 
frá að hverfa á Bretlandseyjum 
vegna óhagstæðs veðurs.

„Við erum nokkrir félagar sem 
höfum gaman af ævintýrum og 
áskorunum,“ segir Sebastiano. 
Fyrir utan slæmt veður í Bretlandi 
hefur verið nánast viðvarandi 
norðanátt á leiðinni til Íslands og sá 
ekki fyrir endann á henni. Að þeim 
sökum ákváðu félagarnir að fljúga 
til suðurs og nota síðustu frídagana 
í að sóla sig á eyjunni Minorca, 
næstu eyju við Mallorka sem er 
Íslendingum vel kunn.

„Við vissum að við þyrftum að 
treysta á veðrið og því gæti tilraun-
in mistekist,“ sagði Sebastiano en 
tók fram að þeir væru ekki búnir að 
gefast upp. „Við reynum bara aftur 
síðar,“ sagði hann.

Fastir í óveðri á
Bretlandseyjum

Flugleiðín

Áætluð leið

Mæðgurnar Arndís Harpa Einars-
dóttir og Ásdís Ósk Einarsdóttir 
opnuðu nýverið fyrstu íslensku 
Fair Trade verslunina.

„Hér eru allt saman vörur, sem 
hafa fengið sérstaka vottun frá 
alþjóðlegu Fair Trade samtökun-
um, IFAT, og eru seldar undir 
merkjum þeirra,“ segir Ásdís. 
„Vörurnar þurfa að vera vist-
vænar og framleiddar við viðun-
andi vinnuskilyrði, svo sem ekki 
á stöðum þar sem vitað er um 
misrétti á borð við barnaþræl-
kun.“

Að sögn Ásdísar er markmið 
verslunarinnar að opna íslenskan 
markað fyrir framleiðslufyrir-
tæki sem eru velflest staðsett í 
þróunarlöndum. Á stefnuskránni 
sé að eiga viðskipti við dönsku 
Fair Trade samtökin þar til hægt 
sé að sér beint til framleiðenda á 
Indlandi og í Bangladesh.

„Með því að stunda milliliðalaus 
viðskipti við framleiðendur er 
hægt að borga sanngjarna upp-
hæð fyrir vöruna, hráefnið og 

vinnuna,“ segir Ásdís. „Ólíkt því 
þegar þeir þurfa að vinna frítt, til 
þess eins að geta selt vöruna sína. 
Þannig er heitið Fair Trade ein-
mitt til komið.“

Ásdís segir vöruverð ekki 
hækka við að greiða framleiðend-
um sanngjarna upphæð. Vörurnar 
séu þvert á móti seldar á góðu 
verði, einmitt meðal annars vegna 
þess að milliliðum hefur verið 
fækkað.

Eins og fyrr sagði er Fair Trade 
verslunin sú fyrsta sinnar tegund-
ar hér á landi, en til þessa hafa  
einstakir vöruflokkar verið seldir 
undir merkjum samtakanna hér-
lendis.

„Fair Trade matvara hefur verið 
seld í verslunum í gegnum Hjálp-
arstarf kirkjunnar,“ bendir Ásdís 
á. „Við bjóðum hins vegar upp á 
fleiri vöruflokka svo sem bús-
áhöld, skartgripi, leik- og ritföng 
og gjafavörur. Allt saman á fínu 
verði enda látum við ekki arðsem-
ina heldur hugsjónina ráða ferð.“

Mannúðin höfð að leiðarljósi

Ég er ósátt við 
þennan dóm

Ekki munaður að vera í rokkhljómsveit
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Það er kunnara en frá þurfi að 
segja að við lifum á tímum 

hnattvæðingar. Færri átta sig hins 
vegar á því hve hnattvæðingin er 
margslungin. Við erum nú á öðru 
stigi hnattvæðingarferlisins sem 
kenna má við tíma hreyfanleika.

Á fyrsta stigi hnattvæðingar 
nutu þróuð ríki og helstu viðskipta-
vinir þeirra, til dæmis Kína og 
Indland, ávaxtanna af því að losað 
var um hömlur á flutningi fjár-
magns og þjónustu. Þegar við fær-
umst yfir á nýtt stig hreyfanleika 
mun fólk í sífellt vaxandi mæli 
og sífellt oftar flytjast yfir landa-
mæri. Ójöfnuður einkennir okkar 
tíma en fólk á faraldsfæti í leit 
að tækifærum og betra lífi hefur 
möguleika á því að minnka bilið og 
hraða framþróun í þróunarríkjum.  

Tökum eitt dæmi: alþjóðlegt far-
andstarfsfólk sendi andvirði sautj-
án þúsund milljarða (264 milljarða 
Bandaríkjadala) til heimahaganna 
árið 2006 eða þrefalda alla saman-
lagða alþjóðlega þróunaraðstoð. Í 
sumum ríkjum duga þessar pen-
ingasendingar til að bægja fá-
tækt frá þriðju hverri fjölskyldu. 
Peningasendingar farandstarfs-
fólks að utan nema 30 prósentum 
af þjóðarframleiðslu Moldavíu og 
21 prósenti af þjóðarframleiðslu 
Haítí. Andvirði 432 milljarða (12 
milljarða Bandaríkjadala) er sent 
til Filippseyja á ári hverju sem 
er fjórföld öll erlend fjárfesting. 
Um allan þróunarheiminn standa 
vinnulaun farandverkamannanna 
undir heilsugæslu, menntun og 
nýrri atvinnustarfsemi.   

Frjáls flutningur fólks er vatn á 
myllu alþjóðlegs efnahags. Þegar 
starfsfólk vantar á sjúkrahús í 
Lundúnum eru kallaðar til hjúkr-
unarkonur frá Gana og Sierra 
Leone. Þegar Google leitar að hug-
búnaðarhönnuðum er oft leitað 
til Indlands. Barnfóstrur úr hópi 
innflytjenda gera foreldrum víða 
kleift að klifra metorðastigann. 
Hingað til hafa slíkir fólksflutn-

ingar aðallega verið ríku löndun-
um í hag og atgerfisflóttinn hefur 
valdið fátækum ríkjum áhyggj-
um. En þekking er að aukast á því 
hvernig hægt er að láta fólksflutn-
ingadæmið ganga upp fyrir alla.   

Samt sem áður hefur ríkis-
stjórnum gengið hægt að að-
laga stefnumörkun sína með það 
fyrir augum að hámarka ágóð-
ann af fólksflutningum. Það nægir 
að benda á þráteflið um innflytj-
endalöggjöf í Bandaríkjunum eða 
vandræði Evrópubúa við að aðlaga 
meira að segja börn innflytjenda. 
Árangurinn er stóraukinn ólögleg-
ur innflutningur fólks, félagsleg 
spenna, mismunun, álitshnekkir 
stjórnvalda og uppgangur alþjóð-
legra glæpasamtaka.

Vissulega hefur fólk áður flutt bú-
ferlum milli landa í stórum stíl. 
Þegar tuttugasta öldin gekk í garð 
voru um það bil þrjú prósent jarð-
arbúa á faraldsfæti. Hundrað 
árum síðar telst Sameinuðu þjóð-
unum til að gróft reiknað fylli 
álíka stórt hlutfall þennan flokk nú 
í dag eða 191 milljón manna. Þessi 
fjöldi fer vaxandi. Í nýrri skýrslu 
OECD segir að fjöldi innflytjenda 
í þróuðum ríkjum hafi verið tíu 
prósent árið 2005 á ársgrundvelli.   

Nú í dag flyst fólk á milli landa 
hratt og auðveldlega þökk sé ódýr-
um samgöngum. Fólk er í stöð-
ugum tengslum við heimahag-
ana í gegnum internetið, greiðan 
aðgang að síma og gervihnatta-
sjónvarpi. Bankar senda afrakst-

ur stritsins á augabragði til fjöl-
skyldnanna heima fyrir. Vinnu-
markaðir okkar hafa ekki síður 
gerbreyst vegna hnattvæðingar. 
Vaxandi efnahagslegur ójöfnuð-
ur ásamt náttúrulegum áföllum og 
öðrum af mannavöldum ýta svo 
undir að fólk færi sig um set. Það 
er þessi sveigjanleiki sem veld-
ur því að sérfræðingar kalla okkar 
tíma öld hreyfanleikans.  

Þessar nýjungar undirstrika 
möguleika innflytjenda á að ýta 
undir þróun. Sameinuðu þjóðirn-
ar héldu í fyrsta skipti í sögu sinni 
leiðtogafund um fólksflutninga í 
september 2006. Reynslan af fund-
inum var svo jákvæð að ríkin 
samþykktu tillögu forvera míns í 
embætti um að stofna Hnattræn-
an vettvang um fólksflutninga og 
þróun. Opnunarfundur vettvangs-
ins er í dag 9. júlí í Brussel en þar 
eru saman komnir 800 fulltrúar 
frá 135 ríkjum. 

Hnattræni vettvangurinn er mikil-
vægt fyrsta skref í að virkja kraft 
innflytjenda til að efla  þróun. 
Við munum til dæmis fræðast um 
frumkvæði IntEnt í Hollandi sem 
hefur veitt liðsinni við að stofna 
200 fyrirtæki í heimalöndum inn-
flytjenda. Við munum heyra um 
örlánastarfsemi banka í Mexíkó 
sem gera afskekktum samfélög-
um kleift að hagnýta sér greiðsl-
ur farandstarfsmanna til fjárfest-
inga í menntun, heilsugæslu og 
fyrirtækjum. Fólksflutningar geta 
verið af hinu góða. Margir hafa 
beðið í ofvæni eftir þriðja stigi 
hnattvæðingarinnar, þegar fleira 
fólk en nokkru sinni fyrr fær sinn 
skerf af velmegun heimsins. Við 
getum greitt fyrir því með því að 
hefja skynsamlegar, framsækn-
ar umræður byggðar á staðreynd-
um um hvernig stýra má betur 
sameiginlegum hag okkar af fólks-
flutningum. 

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna.

Öld hreyfanleikans

Sannast sagna kom mér á óvart 
sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar 

að lækka lánshlutfall lána 
Íbúðalánasjóðs úr 90% í 80%. 
Eins og margir vita eru aðrar 
sperrur fyrir lántöku úr sjóðnum 
en lánshlutfallið eitt, einnig 
brunabótamat að viðbættu 
lóðarverði. Lánið má ekki vera hærra en þessu 
nemur. 

Hátt fasteignaverð og einnig þessi skilyrði 
valda því að fáir eiga kost á hámarkslánum úr 
Íbúðalánasjóði. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar nú 
veldur því hins vegar að þeir sem eru að reyna að 
festa kaup á ódýrum íbúðum verða fyrir verulegri 
skerðingu. Kaupandi sem fengið hefur 90% lán frá 
Íbúðalánasjóði til kaupa á 15 milljón króna íbúð 
hefur átt rétt á 13,5 milljón króna láni en fær eftir 
breytinguna 12 milljónir króna. Skerðingin nemur 
1,5 milljónum króna! Félagsmálaráðherra segir að 
með þessum ráðstöfunum sé verið að senda skilaboð 

út í þjóðfélagið og að bönkunum beri að taka þau 
skilaboð alvarlega. Það ætla bankarnir að gera. 

Sama dag og félagsmálaráðherra sendi 
skilaboð sín út í þjóðfélagið var bankaforstjóri 
nokkur mættur í sjónvarp að fagna ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar og lýsa því jafnframt yfir 
að bankinn myndi hækka vexti sína fljótlega. 
Ríkisstjórnin er með þessari aðgerð sinni 
að takmarka aðgang að því lánsfé sem ber 
lægstu vextina og jafnframt knýja fram hærri 
vexti. Þetta er eflaust skýrt með því að lánsfé 
á hagstæðum kjörum þrýsti íbúðaverði upp. 
Það er hins vegar mikil einföldun. Á forsíðu 
Fréttablaðsins sl. föstudag sagði að húsnæðisverð 
færi nú snarhækkandi í „álbæjum“. Hvers vegna 
hækkar íbúðaverð meira þar en á Suðureyri og 
Raufarhöfn? Lánskjörin eru þau sömu á öllum 
stöðum. Skýringin er þensla og væntingar á 
markaði, ekki lágir vextir enda eru lægstu vextir 
á Íslandi okurvextir og ekki á bætandi því fólk er 
að kikna undan því sem fyrir er. En hvað með lágu 
„Evrópuvextina“ sem Samfylkingunni hefur orði 
svo tíðrætt um? Eru þeir þá ekki stórhættulegir 
fyrst skilaboðin eru á þann veg að herða beri á 
okrinu? Höfundur er alþingismaður.

Samfylking og Evrópuvextir

S
ú áherzla á efld tengsl Íslands við Afríku, sem kom fram 
í nýafstaðinni Afríkuferð utanríkisráðherra, er rétt og 
æskileg. Í Afríku eru mörg af fátækustu og vanþróuðustu 
löndum heims, sem þurfa mest á því að halda að hinar 
aflögufærari þjóðir heims leggi þeim lið í að komast á 

framfarabraut. En það er líka útbreiddur misskilningur, að eymd 
og volæði sé ríkjandi alls staðar í þessari stóru álfu. Það er mikill 
munur á þróunarstigi, öryggisástandi og velmegun milli landa 
innan álfunnar. 

Ísland hefur, stærðar sinnar vegna, skiljanlega takmarkaða getu 
til að leggja eitthvað áþreifanlegt af mörkum til þróunaraðstoðar. 
En sem ein ríkasta þjóð heims ber Íslendingum jafnframt 
siðferðisleg skylda til að gera það.

Ríkisstjórnin hefur sett sér það markmið að koma þróunaraðstoð 
Íslendinga upp í 0,35 prósent af þjóðartekjum árið 2009, en það er 
aðeins helmingur af því marki sem Sameinuðu þjóðirnar hafa lengi 
hvatt hinar ríku þjóðir heims til að leggja af mörkum. Frændþjóðir 
okkar á hinum Norðurlöndunum hafa staðið sig þjóða bezt í að ná 
þessu markmiði. Svíþjóð, Noregur og Danmörk ætla sér öll að 
leggja 0,8 prósent þjóðarframleiðslunnar í þróunaraðstoð. Á þessu 
var vakin athygli í liðinni viku, er kynnt var áfangaskýrsla um 
svokölluð Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem leiðtogar 
samtakanna settu sér árið 2000 að ná fyrir árið 2015. 

Sú endurskoðun sem er í gangi á lögum um Þróunar-
samvinnustofnun er liður í því að efla framlag Íslands til 
þróunarmála. En þar sem þjóðartekjurnar hafa vaxið hratt á 
undanförnum árum hafa framlögin til þróunarmála átt af þeim 
völdum erfitt með að vaxa í takt við þær.  

Utanríkisráðherra er vandi á höndum. Fyrir liggur að útgjöld 
til varnarmála munu stóraukast er Ísland yfirtekur reksturinn 
á ratsjárstöðvunum („Íslenzka loftvarnakerfinu“) nú í ágúst, og 
boðað hefur verið að útgjöld til varnarmála birtist í fyrsta sinn 
sem sérstakur útgjaldaliður á fjárlögum í haust. Bara rekstur 
ratsjárkerfisins gæti kostað um 800 milljónir á ári. 

Þar fyrir utan hefur utanríkisþjónustan sætt gagnrýni fyrir 
það hve dýr hún er í rekstri. 

Nú bætist það við, að hækka umtalsvert framlögin til þróunarmála. 
Stór hluti þess kostnaðar sem nú er talinn fram sem framlag Íslands 
til þróunarmála er rekstrarkostnaður Íslenzku friðargæzlunnar. 
Ætla mætti að sá kostnaður ætti eins vel heima undir hinum nýja 
fjárlagalið varnarmála. En yrði hann fluttur þannig milli málaflokka 
skapaðist enn stærra gat í framlögin til þróunarmála. 

Það hníga því mörg rök að því að framlög Íslands til 
þróunarmála vaxi til muna á komandi árum. En hafa ber í huga, 
að til að það fé sem lagt er til slíkra mála skili áþreifanlegum 
árangri þarf að velja verkefnin vel sem féð rennur til. Það er 
því heldur engin ástæða til að rasa um ráð fram. Á undanförnum 
árum hefur Þróunarsamvinnustofnun safnað dýrmætri reynslu 
af þróunarstarfi í nokkrum ríkjum í sunnanverðri Afríku. Það er 
rétt að byggja á þeirri reynslu og bera sig jafnframt eftir því að 
nýta krafta annarra Íslendinga sem aflað hafa sér menntunar og 
reynslu á þessu sviði – sem og annarra þjóða sem við getum átt í 
samstarfi við um einstök þróunarsamvinnuverkefni.

Tækifærin eru mörg, það þarf bara að vinna rétt úr þeim til 
að framlag Íslands skili sér í áþreifanlegum framförum þar sem 
þeirra er brýnust þörf. Neyð hinna þurfandi kallar á að Íslendingar 
taki sér verulegt tak í þessum efnum. 

Tökum okkur tak



NÝTT! DUX 1001 105x200cm með Xtandard yfirdýnu
(Verð áður kr 186.000) 123.000Kr.

112.000Kr.
DUX 1001 Original 90x200cm með Xtandard yfirdýnu
án fóta, (Verð áður kr 158.000)

224.000Kr.
2 stk DUX 1001 90x200cm og heil Xtandard yfirdýna 180x200cm
(Verð áður kr 316.000)

DUX Original

SUMARTILBOÐ TAKMARKAÐ MAGN

Ármúla 10 • Sími: 5689950

AUKASENDING



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og útfarir má 
senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Svanlaug Þorsteinsdóttir
Hlaðhömrum 2 Mosfellsbæ,

sem lést 29. júní  sl., verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju þriðjudaginn 10. júlí kl. 13.00.

Guðrún Aðalsteinsdóttir Sverrir Guðmundsson
Þorgerður Aðalsteinsdóttir   Jón Björnsson
Ísfold Aðalsteinsdóttir
Þorsteinn Aðalsteinsson Kristín Egilsdóttir
Helga Aðalsteinsdóttir
Aðalsteinn Aðalsteinsson  Unn Krogen
Birgir Aðalsteinsson      Ásthildur Skjaldardóttir
Svanlaug Aðalsteinsdóttir   Brynjar Viggósson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sesselja Kristinsdóttir
Glaðheimum 22,

sem lést laugardaginn 30. júní, verður jarðsungin frá
Langholtskirkju miðvikudaginn 11. júlí  kl. 15.00.

Þorgeir Guðmundsson
Herborg Þorgeirsdóttir Heimir Sigtryggsson
Ragnhildur Þorgeirsdóttir Jóhannes Árnason
Kristín Þorgeirsdóttir Einar F. Hjartarson
Óli Vilhjálmur Þorgeirsson Bodil W. Vestergaard
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þorvaldur Þorvaldsson,
bílstjóri, Núpalind 2, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn
10. júlí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent
á nýstofnaðan Minningarsjóð Lindakirkju,
0322-18-935502, kt.55.03.02-2920.

Þorvaldur Þorvaldsson
Þorgerður Þorvaldsdóttir Jón Helgason
Arnbergur Þorvaldsson Hanna Margrét Geirsdóttir
Gróa María Þorvaldsdóttir Ingólfur Garðarsson
barnabörn og langafabörn.

„Bækur voru frábær flótta-
leið fyrir mig þegar ég var 
lítill. Maður opnaði bók og 

hvarf inn í hana en það var 
eina flóttaleiðin út úr hús-

inu þegar ég var barn.“

Fyrir tuttugu og fimm árum voru lög 
um persónuvernd tekin í gildi og hefur 
starfsemi í kringum þau farið vaxandi 
æ síðan. Í dag starfa hjá Persónuvernd 
átta manns, ásamt fimm manna nefnd 
og aldrei skortir verkefnin. 

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir breytingarnar 
á starfsemi stofnunarinnar hafa verið 
gríðarlegar á þessum aldarfjórðungi, 
enda tækniframfarir miklar, sem og 
þjóðfélagsbreytingar:

„Með tilkomu ýmiss konar vökt-
unarbúnaðar hefur til dæmis orðið 
hálfgerð sprenging á síðustu árum. 
Slíkur búnaður er orðinn ódýr og að-
gengilegur, bæði fyrir einkaaðila og 

stofnanir, og því eru menn jafnvel 
farnir að nota slíkan búnað í stað þess 
að ráða eftirlitsaðila.  Þetta hefur 
leitt til ýmissa vandamála sem tengj-
ast bæði einkalífi og kjaramálum, 
sér í lagi þegar fólk nýtir sér þess-
ar skrár í tilgangi sem er allur annar 
en sá upprunalegi. „Áður en lög um 
persónuvernd gengu í gildi í ársbyrj-
un 1982, höfðu þingmenn lagt fram 
þingsályktunartillögur þess efnis að 
það væri orðið tímabært að búa til 
löggjöf sem verndaði réttindi lands-
manna til einkalífs og skoðana. Eða 
eins og stóð í tillögunni – það þarf að 
verja rétt manna til að haga lífi sínu 
og skoðunum að vild án þess að eiga 

á hættu íhlutun eða afskipti ríkisins,“ 
segir Sigrún og bætir við að fyrstu 
áratugina hafi starfsemin aðallega 
tengst málum sem komu upp í sam-
skiptum manna á milli, fremur en 
afskiptum ríkisvaldsins. 

„En allra síðustu ár, og einkum 
eftir hryðjuverkaárásirnar árið 2001, 
hefur þó meira borið á málefnum sem 
tengjast íhlutun af hálfu opinberra 
aðila og þá sér í lagi af hálfu lögreglu 
og dómsmálayfirvalda. Til dæmis 
í sambandi við stofnun greiningar-
deildar lögreglu, hlerunarheimildir 
án dómsúrskurðar og upplýsingar 
lögreglu um netumferð.“

Hörmungar í New Orleans

AFMÆLI

Ástkær sonur minn, bróðir okkar, mágur
og frændi,

Steingrímur Þorsteinsson
Erluás 68, Hafnarfirði,

sem andaðist sunnudaginn 1. júlí, verður jarðsunginn
frá Áskirkju þriðjudaginn 10. júlí klukkan 15.00.

Inga Lillý Bjarnadóttir
Jón Bjarni Þorsteinsson Guðrún Björt Yngvadóttir
Sigurður Þorsteinsson Ingibjörg Eiríksdóttir
Anton Pjetur Þorsteinsson Sigríður Hauksdóttir
börn og barnabörn aðstandenda.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
ÞórðarsonÁstkær eiginkona og móðir mín,

Sigríður Guðlaugsdóttir
frá Guðnastöðum, Austur-Landeyjum,     
til heimilis að Mjóuhlíð 14, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala miðvikudaginn 
4. júlí. 

Ingólfur Majasson
Júlía Guðrún Ingólfsdóttir



SAFT er vakningarverkefni 
um örugga notkun netsins og 
annarra nýmiðla. Markhópurinn 
er börn og unglingar, ásamt 
foreldrum þeirra.

„Við leggjum ríka áherslu á að ná til 
foreldra og forráðamanna. Þeir eru 
hluti af þessu nýja tækniumhverfi 
og ábyrgðin á notkun miðlanna 
liggur að miklum hluta inni á 
heimilinu. Einnig leggjum við mikla 
áherslu á samstarf við þjónustuaðila 
og endursöluaðila,“ segir Guðberg 
Jónsson, framkvæmdastjóri SAFT 
á Íslandi, sem stendur fyrir 
Samfélag, fjölskylda og tækni.

Ísland er eitt af 25 Evrópulöndum 

sem taka þátt í verkefni um örugga 
netnotkun, sem er unnið innan 
aðgerðaáætlunar
Evrópusambandsins og hófst árið 
2002.

Nýmiðlar eru meðal annars 
netið og nettengdar leikjatölvur 
ásamt farsímum og þriðju 
kynslóðar símunum.

SAFT hefur staðið fyrir 
reglulegum mælingum á 
nýmiðlanotkun barna og 
fullorðinna síðan 2003. Guðberg 
segir nýjustu niðurstöðurnar, 
sem kynntar verða í ágúst, gefa 
til kynna jákvæða þróun. 

„Síðan mælingar hófust höfum 
við lagt mikla áherslu á nettengdar 
tölvur í opnu rými. Þá geta foreldrar 

fylgst betur með og tekið þátt. Þetta 
hefur breyst gífurlega síðastliðin 
ár,“ segir Guðberg.

Hann segir jafnframt að SAFT 
setji engar reglur eða takmörk. 
Markmiðið sé frekar að allir njóti 
og noti net og nýmiðla á skynsaman 
hátt. „Mörg börn og unglingar þurfa 
að nota netið fyrir heimavinnu og í 
félagslegum samskiptum. Foreldrar 
þurfa því að fylgjast með notkuninni 
og síðan meta sjálfir hversu mikil 
notkun er við hæfi. Flestir foreldrar 
nota og eru vel læsir á nýja miðla, 
annars er kjörið að sækja námskeið 
hjá krökkunum sínum til að brúa 
þetta bil,“ segir Guðberg. Nánari 
upplýsingar um SAFT: www.saft.is. 

Foreldrar geta sótt nám-
skeið hjá krökkunum

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6,

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Heilsaðu iPhone.

Hann er loksins kominn. iPhone síminn frá Apple er til sýnis í verslun 
Farsímalagersins Laugavegi 178. Síminn er ekki kominn í sölu strax 
en áhugasamir geta skráð sig á biðlista á farsimalagerinn.is

Fyrstir koma – fyrstir sjá!

póstlista



Theo Jansen hannar furðu-
verur sem feykjast um 
hollenskar strendur.

Hollendingurinn Theo Jansen er 
hreyfiaflsskúlptúristi. Hann er 
listamaður sem nýtir sér tækni og 
verkfræði til að búa til 
stórkostlegar furðuverur með ótal 
fætur sem knúnar eru áfram af 
veðri og vindum. 

Jansen lærði vísindi við 
háskólann í Delft í Hollandi og bjó 
árið 1980 til fljúgandi undirskál 
sem raunverulega gat flogið. Hún 
sveif yfir Delft og kom almenningi 
og lögreglunni í talsvert uppnám.  

Síðastliðin tíu ár hefur hugur 
hans dvalið við að búa til nýjar 
lífverur úr gulum plaströrum. 
Hann býr til flóknar beinagrindur 
sem geta gengið í vindi. 

Á vefsíðunni www.strandbeest.
com er hægt að skoða myndbönd 
af nokkrum verum úr smiðju 
Jansens og er ótrúlegt að sjá 
risastórar skepnurnar líða um 
sandinn líkt og krabbadýr. 
Lokamarkmið Jansens er að 
skepnurnar hans verði í stórum 
hjörðum á ströndunum og lifi þar 
eigin lífi. www.strandbeest.com.

Verkfræði, hreyfi-
list og tækni

Andlitin á 
vefnum

Í Sense er boðið upp á mynd-, 
hljóð- og ljósastýringar fyrir 
fyrirtæki og heimili.

„Þetta er í stuttu máli sagt lífsstíl-
verslun með mynd- og hljóðlausn-
ir og -stýringar fyrir fyrirtæki og 
heimili,“ segir Hrafnkell Pálmars-
son, verslunarstjóri Sense, sem 
var á dögunum opnuð í Hlíðar-
smára 3.

„Svo ég útskýri þetta nánar, þá 
bjóðum við upp á öflugt stjórn-
kerfi sem kallast Crestron og er 
notað til að stýra rafmagnstengd-
um tækjum og kerfum,“ heldur 
Hrafnkell áfram. „Það er að segja 
sjónvarps- og hljómtækjum, raf-
stýrðum gluggatjöldum, öryggis-
búnaði, hita og lýsingu, svo fátt 
eitt sé nefnt.“

Að sögn Hrafnkels má stjórna 
öllum þessum þáttum með einu 
viðmiði, það er að segja íslenskum 
snertiskjá, sem fylgir stjórnkerf-
inu og er tiltölulega einfaldur í 
notkun.

„Þetta er náttúrulega ákveðin 
hagræðing fyrir fólk, því þannig 
er hægt að stýra öllum græjunum 
og kerfunum með einu tæki, í stað 

nokkurra fjarstýringa,“ bendir 
Hrafnkell á. „Svo er undir hverj-
um og einum komið hvers konar 
viðmið hann velur sér, það er að 
segja hvernig viðmiðið er útlits og 
hvaða notkunarmöguleikum það 
býr yfir.“

Hrafnkell segir tilvalið fyrir þá 
sem standa í byggingarfram-
kvæmdum og ætla að verða sér úti 
um Crestron stjórnkerfið, að 
afhenda starfsmönnum Sense 
teikningar af húsnæðinu. Með því 
móti sé hægt að koma stýringum 
haganlega fyrir áður en fram-
kvæmdum ljúki. Uppsetning 
stjórnkerfisins inni á fullbúnum 
heimilunum sé engu flóknari, en 
þá þurfi að hanna lausnir undir 
snúrurnar sem fylgja. Allt sé gert 
til að uppfylla þarfir hvers og eins.

Öllu stýrt frá einum stað

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir Netsamfélög á borð 
við MySpace hafa náð 
gífurlegum vinsældum. 
Nýjasta æðið er Facebook.

Við þurfum ekkert að fara út 
lengur. Við hittum vinina á 
netinu. Spjöllum á spjallrásum, 
skiptumst á skoðunum á bloggi, 
látum í okkur heyra og sjá hjá 
netsamfélögum á borð við 
MySpace, Ringo og Flickr. 

Nýjasta æðið er 
netsamfélagið Facebook eða 
„Andlitsbók“. Þetta samfélag 
er keimlíkt MySpace, þar sem 
gamanið gengur út á að safna 
vinum og kunningjum í 
misjöfnum tilgangi. Ýmist til 
að eignast vini, stækka 
tengslanetið eða jafnvel finna 
ástina einu sönnu.

Á Andlitsbókinni er hægt að 
koma fyrir myndum og skrifa 
skilaboð, en þar kemur líka 
fram hvernig þú tengist 
viðkomandi vini. Síðan er mjög 
lík MySpace en er með minni 
áherslu á tónlist og myndbönd. 
Andlitsbókin er einföld í notkun 
og hentar ágætlega fyrir þá 
sem vilja stækka  tengslanetið 
á vefnum enn frekar. www.
facebook.com.
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Vel skipulagt endaraðhús á Völlunum í 
Hafnarfirði er til sölu hjá Ási fasteignasölu. 
Það verður tilbúið til afhendingar í ágúst.

E ndaraðhús á tveimur hæðum ásamt 29,5 
fermetra bílskúr er að verða klárt fyrir 
nýja eigendur að Kvistavöllum 56 í 

Hafnarfirði. Það er fullbúið að utan en fokhelt 
að innan og lóðin er grófjöfnuð.

Neðri hæðin skiptist í forstofu, gestasnyrt-
ingu, stórt svefnherbergi, eldhús, stofu og 
borðstofu, auk bílskúrs og geymslu. Á efri 

hæðinni er rúmgott sjónvarpshol, þrjú svefn-
herbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Sjónvarpsholinu er 
hægt að loka og breyta í fimmta herbergið. Úr 
því er gengið út á svalir. Íbúðin er 222,4 fer-
metrar að stærð auk bílskúrs. Ásett verð er 
34,6 milljónir. 

Leikskóli og grunnskóli eru í göngufæri og 
stutt í aðra þjónustu. Haukarnir eru með góða 
íþróttaaðstöðu í grenndinni og stór sundlaug 
verður opnuð á næsta ári.

Opið hús verður á Kvistavöllum 56 á morg-
un, 10. júlí milli klukkan 17 og 18.

Til afhendingar í ágúst

Kíkt niður á hæðirnar tvær.

Bakhliðin er óneitanlega snotur.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

fasteignir
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Lögmenn Suðurland eru með til sölu glæsilegt lítið einbýlishús við Baugöldu á Hellu. Eignin afhendist tilbúin til 
innréttinga og skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, forstofu, þvottahús og bílskúr. Húsið fengist afhent við 
kaupsamning. 

Verð 17,9 m.

801 Hella Lítið einbýlishús með bílskúr
Baugalda 31: Afhendist tilbúin til innréttingaEinbýlishús í Ólafsfirði Til sölu er 272 fm vel byggt og

fallegt 8 herb. einbýlishús á tveim hæðum með bílskúr og frábæru
útsýni. Brunabótamat 34,7 millj. Fasteignamat 13,6 millj.

Tilboð óskast. Nánari upplýsingar
í síma 848-9985 og tury@nett.is

Til sölu á Ólafsfirði

Fr
um

Fr
um

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu eða leigu glæsilegt
steinsteypt atvinnuhús-
næði. Steinsnar frá Bónus
og Húsasmiðjunni Elliða-
vatnsmegin í Kópavogi.
Húsnæðið er í byggingu
og afhending getur verið í
lok sumars. Möguleiki er
að leigja eða kaupa húsið

að hluta til eða  í heild sinni, t.d. 640 fm á tveimur hæðum, eða t.d.
2.690 fm súlulaust rými. Allar nánari upplýsingar, teikningar og
skilalýsing á skrifstofu.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljótlega.
Hringið og fáið tíma til að
skoða.

Eyrartröð, Hfj,
Til sölu vel viðhaldið iðn-
aðarhúsnæði á Hvaleyrar-
holti í Hafnarfirði. Húsið er
samtals 1.171 fm að stærð
og skiptist í tvær einingar,
annarsvegar 652,8 fm, þar

af eru um 130 fm milligólf og eru m.a. skrifstofur, geymslur og
snyrting, er í útleigu, og svo hinsvegar er um að ræða 518,4 fm við-
byggingu sem hefur um 5,8 meðaltals lofthæð og býður þvi uppá
marga skemmtilega nýtingarmöguleika, hægt að fá leigt. 2x Inn-
keyrsluhurðir eru um 4 mtr. Lóðin er mjög rúmgóð og telur um
2.976 fm að stærð. Báðir hlutar hússins eru sambyggðir og því
hægt að nýta í tvennu lagi eða í heild sinni. Til sölu í heild sinni eða
tvennu lagi  Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Hverafold 240 fm
Fallegt húsnæði mót suðri
sem er nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innréttað. Góð
aðkoma og bílastæði.
Skjólveggir við húsnæðið
og verönd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Tilboð ósk-
ast.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með  fylgir byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um. Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildar-
stærð þar sem grunnflötur

hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa
og eldhús um 210 fm. Heildarlóðarstærð er Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu okkar.

Köllunarklettsvegur 841 fm.
Til sölu eða leigu við
Sundahöfn, lager- eða
framleiðsluhúsnæði á 2.
hæð með innkeyrslu á
jarðhæð auk hlaupakötts í
lofti sem gengur inneftir
rýminu. Húsnæðið er eitt-
hvað stúkað niður með
léttum innveggjum en
þarfnast standsetningar.
Nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu
stálgrindarhúsi tvö iðnað-
arhúsnæði sem eru hvor
um sig 10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að fá
iðnaðarrýmin stök eða
bæði saman þá samtals
635 fm. Annarsvegar er
um að ræða 270 fm iðnað-
arhúsnæði, stærð 10,8 mtr
x 25 mtr, mikil lofthæð, 4x
innkeyrsluh. -tvær á hvor-

um enda, og hinsvegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95
fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

Drangahraun Hfj.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm. Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op
á milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, mót-
taka. Á efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús.
Manngengt geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og
op. Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né -kjallari eru
í fm-tölu húss. Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og
góðri lofthæð, að mestu eitt iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í
heilu lagi eða smærri einingum. Mögulegur byggingarréttur Teikn-
ingar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt horn-
hús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brú-
arkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur,
wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi.  Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum okkar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

próf í fasteigna-, fyrirt.-
og skipasölu, ráðgjafi

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.-

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.
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Höfum til leigu 2 samliggjandi sali sem hægt er að hafa opið á milli. Sá stærri er 157
fm. með eldhúsinnréttingu, ræstingageymslu, tveimur fatahengjum og tveimur salern-
um. Sá minni er 117 fm. með einu salerni. Hægt er að setja upp eldhúsinnréttingu. Í
þeim báðum eru tölvulagnir svo hægt er að nota þá sem opið skrifstofurými. Henta
einnig vel sem samkomusalir t.d. fyrir félagasamtök.

Skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð, sem er 469 fm með sjö rúmgóðum skrifstofum, ca. 12
starfsstöðvum og eldhúsaðstöðu. Það er herbergi með ljósritunaraðstöðu, tölvuher-
bergi, pappírsgeymsla, ræstingarherbergi og 3 salerni og hægt að bæta við því fjórða.
Húsnæðið er að Lynghálsi 10. Leigusali er Brimrás.

Upplýsingar í símum 896 6551 Ingólfur - 863 6551 Pálmi - 899 5068 Dóróthea

Erum með til leigu 3 misstórar vörugeymslur:
318 ferm. með innkeyrsludyrum - 176 ferm. með innkeyrsludyrum. Á hæðinni fyrir of-
an þær er 93,5 ferm. vörugeymsla sem hægt er að breyta í skrifstofu, og tengist hún
hinum geymslunum með vörulyftu. Gæti hentað vel t.d. fyrir heildverslun. Möguleiki
er að leigja þær allar saman, eða í sitthvoru lagi.

Höfum til leigu 146 fm. sal/skrifstofurými/vinnustofu á fjórðu hæð, með eldhúsinnrétt-
ingu og salernisaðtöðu með sturtu.

Erum með til leigu skrifstofu og verslunarhúsnæði á jarðhæð, samtals 402 fm. Þar af
eru 236 fm. gluggalaus sýningarsalur. Getur einnig hentað sem lager. Getur einnig
tengst vörugeymslum á annarri hæð, sem eru með innkeyrsludyrum. Annars vegar 318
ferm og hins vegar 176 fm. Vörulyfta er á milli hæða.
Sjón er sögu ríkari því margir möguleikar felast í húsnæðinu.

Til leigu – til leigu

Fr
um

Fr
um

Opið hús – opið hús
L a u g a r n e s v e g u r  1 0 4 ,
1 0 5  R e y k j a v í k

4ra herbergja endaíbúð með aukaherbergi 
í kjallara.

Verð: 25.000.000

Stærð: 123,6 fm.

Róbert, sími 866 3644, sýnir í kvöld 
mánudagskvöld, milli kl. 19 og 21.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI Til
sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og með eigin
innflutning. Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

FYRIRTÆKI Í UMBÚÐAIÐNAÐI Til sölu gott fyrirtæki með
góða afkomu og viðskiptasambönd. Miklir vaxtamöguleikar. Hentar
mjög vel 2 samhentum aðilum. Upplýsingar á skrifstofu okkar.

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR Til sölu fiskútflutnings-
fyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl. sambönd. Mikil vaxandi
velta. Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu - ekki í síma.

FLOTTUR HVERFISPÖBB Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm
húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma og bílastæði. Stór verönd og
skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag. Endilega leitið uppl.

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR Glæsileg versl-
un í nýju leiguhúsnæði í Smáranum. Flytur inn gjafavöru, húsgögn og
teppi frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða fylgir. Frábært tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó of snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í skemmti-
legu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI Til sölu
skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16
ára í nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp
tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN Til sölu
þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101 Til sölu þekkt
hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj. 

INNRÖMMUNAR - STUDIÓ Til sölu innrömmunarstofa á
frábærum stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo sam-
henta einstaklinga. Góður tækjakostur og gott verð.

Endilega leitið nánari upplýsinga - Sjáið www.atv.is

Fr
um

Konfektbúðin
Kringlunni
Verslunarrekstur

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: Tilboð
Til sölu er rekstur Konfektbúðarinnar. Verslunin er afar vel staðsett á fyrstu hæð Kringlunnar. Konfektbúðin
er  sérverslun  með  gæða  konfekt  og  aðra  gómsæta  gjafavöru.  Reksturinn  býður  upp  á  mikla  ónýtta
tekjumöguleika  sem  og  hagræðingu  í  rekstri.  Frábært  tækifæri  fyrir  framtakssama  aðila.   Allar  nánari
upplýsingar veitir Ragnar í síma: 695 9331

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ragnar Helgi
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

rhr@remax.is

Rótgróin verslun og vörumerki

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9331
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Fossheiði 62, íbúð 202, Selfossi
Snyrtilega 56,7 fm 2ja herb íbúð á annarri hæð í fjölbýlishúsi.
Íbúðin er öll nýstandsett og eru öll gólfefni ný sem og eldhús-
innréttingin og eldavélin.  Íbúðin var öll sandspörtluð og mál-
uð að innan. Allt gler í íbúðinni er nýtt. Í kjallaranum fylgir 25,6
fm stúdíóíbúð sem verið er að standsetja og eru góðir tekju-
möguleikar fólgnir í útleigu á henni. Verð 14,9 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Fr
u

m

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kerhraun 58, Grímsnes- og Grafningshreppi
29 fermetra sumarhús á 0,8 ha eignarlóð. Lóðin er kjarri
vaxin og búið er að planta talsverðu af bæði lerki og
víði.

Verð 5,9 m.

Baugalda 31, Hellu
Glæsilegt lítið einbýlishús við Baugöldu á Hellu. Eignin af-
hendist tilbúin til innréttinga og skiptist í stofu, eldhús, 3
svefnherbergi, forstofu, þvottahús og bílskúr. Húsið fengist
afhent við kaupsamning. 
Verð 17,9 m.

Grænamörk 2, íbúð 408, Selfossi 
91,9 fm íbúð á 4 hæð ásamt 7,9 fm geymslu og bílastæði
í kjallara í nýju fjölbýlishúsi fyrir 50 ára og eldri. Glæsilegt út-
sýni er frá íbúðinni. 

Verð 28,5 m.

Bogatún 12,14 og 16, Hellu
Glæsilegar íbúðir í raðhúsi í skemmtilegu nýlegu rólegu hverfi
við Bogatún á Hellu.  Heildarstærð íbúðar er 116 m2, íbúð er
87 m2 og bílskúr 28,9 m2. Íbúðir þessar eru byggðar eftir
sömu teikningu og þær vinsælu íbúðir sem Smíðandi ehf.
byggði árið 2001 í Bogatúni 32-40. 
Verð frá 19,0 m.

Heiðarbrún 4, Grímsnes- og Grafningshreppi
4,4 ha spilda úr landi Bjarnastaða í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi.  Spildan er að hluta til tún sem hægt er að slá en ann-
að er hæðótt land.  Stutt er í kalt vatn og rafmagn og auk
þess er möguleiki á að fá hitaveitu á svæðið.  Landið er tilval-
ið fyrir hesta. 
Verð 6,0 m.

Fr
u

m

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Jón Bjarni Jónsson
Sölufulltrúi
GSM: 896 1067
jonbjarni@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.isSkipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir glæsilega eign í Grafarvoginum. 
Íbúðin er á tveimur hæðum og er samtals 162.2 fm á tveimur efstu 
hæðunum í sex hæða blokk. Íbúð með miklu útsýni og hátt til lofts. 
Stofa og borðstofa er stórt rými með mikilli lofthæð (ca 4,7 m) og með 
stórum gluggum og glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs. Útgengt er 
úr stofu út á svalir. Úr stofu er síðan stigi upp á efri hæðina. Á efri hæð 
er einnig opið rými með stórum gluggum til norðvesturs. Borðst., stofa 
og eldhús. Eldhús er nýlegt. Glæsileg eign. Stutt í alla þjónustu s.s. í 
Spönginni. Makaskipti á ódýrari eign koma til greina.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

162.2 fm

Byggt 2000

Brunab.mat
24,3 millj.

Barðastaðir Verð 45.000.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir heilsársbústað við Sandskeið E-gata 2 
í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Bústaðurinn er rúmlega 74 fm. að auki 
er ca 65 fm pallur. Rúmgóð forstofa og geymsla innaf. Svefnh. eru 3 geta 
verið 4. Baðh. með sturtuklefa. Eldhúsinnr. verður kláruð, aðrar innrétt. 
vantar ásamt gólfefni. Rafmagn. Ál og plastgluggar allir með innbyggðu 
flugnaneti. Kamína er í stofu, innflutt frá Kanada bjálkaklædd. 5000 fm 
eignalóð. Að sögn eiganda verða ekki byggð fleiri hús við þessa götu, 
gott útsýni að vatninu. Stutt í Golf. 30 km á Selfoss. Bústaður með mikla 
möguleika. gott lán frá Lífeyrissjóði VR getur fylgt með ca 3 millj.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

74 fm

Byggt : 2005

Brunab.mat
16 millj.

Miðfellslandi við Þingvallavatn. Verð 19.700.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir vel skipulagða 4ra herb. íbúð 96,4 
fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Komið er inn í forstofu með eikarparketi, á 
vinstri hönd eru barnaherbergi með plastpaketi síðan kemur rúmgott 
hjónaherbergi með góðu skápaplássi, á hægri hönd er baðherbergi 
með kari og sturtu ágæt innrétting og gert ráð fyrir þvottavél á baði. 
(einnig eru tæki í sameign). Eldhús er rúmgott með borðkrók. Korkur á 
gólfi. Stofa og borðstofa með eikarparketi útgent á suðursvalir. Garður 
er skjólgóður blokk er U-laga og er því garðurinn mjög barnvænn. Fjöl-
skylduvænt hverfi - íbúð á rólegum og eftirsóknarverðum stað.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

96.4 fm

Byggt 1967

Brunab.mat
16 millj.

Hraunbær 188 Verð 21.300.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN var að fá í einkasölu glæsilegan bústað 
á leigulóð í landi Þóroddsstaða í Grímsnesshrepp. Um er að ræða 
leigulóð til 30 ára. (Nánari skilalýsing er í vinnslu). Bústaðurinn 
afhendist rúmlega fokheldur búið er að einangra og pasta. 18 fm 
svefnloft sem ekki er innifalið í fermetratölu. Makaskipti á 3ja herb, 
íbúð á höfuðborgarsvæðinu möguleg. 
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

81,7 fm

Byggt 2007

Sumarhús Grímsnes Verð 14.900.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir til leigu stórglæsilegt verslunnar-
húsnæði við Grenásveg. Um er að ræða 320 fm verslunnar og lager-
rími, góðir sýningargluggar falleg gólfefni góða kaffiaðstaða. Húsnæði 
sem býður uppá miklamöguleika. Frábær staðsetning. Húsnæðið er 
laust.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

319,8 fm

Byggt 1981

Brunab.mat
34,3 millj.

Grensásvegur Til leigu

EIGNIR ÓSKAST!
• 2ja herbergja í hverfi 

101, 105, 107 og 220

• 3ja herbergja í hverfi 
105, 107, 109, 200 og 220

• 4ra herbergja í hverfi 109

• Rað- og eða parhúsi í 201 og 203 

• Einbýlishúsi í hverfi 108, 170, 201 og 203 
eða Norðurbæ Hafnarfjarðar á einni hæð.



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

CD - DVD - Playstation 2 - Nintendo 
- Dreamcast

XBOX - Sony PSX og alla tölvudiska

Aðeins 650 kr. pr. disk

!

Grensásvideó - www.grensasvideo.is
Grensásvegi 24
108 Reykjavík

5686635

Á grensásvideó er gert við allar 
gerðir geisladiska.

Auglýsingasími

– Mest lesið





512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Ég ætla ekkert að hætta að vinna 

þótt hann sé á leiðinni.

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



Atlantsolía stendur í útrás. Fram-
kvæmdir eru hafnar við uppbygg-
ingu bensínstöðvar fyrirtækisins 
í Fossnesi við bæjarmörk Selfoss. 
Stefnt er að því að framkvæmd-
um ljúki í byrjun hausts en stöðin 
verður sjálfsafgreiðslustöð með 
átta dælum. Á svipuðum tíma 
hefjast framkvæmdir sams konar 
stöðvar í Hveragerði.

Af vef www.sudurland.is.

Nýjar stöðvar 
á Suðurlandi

Bent Scheving Thorsteinsson 
hefur fært Landspítala - háskóla-
sjúkrahúsi 30 milljónir króna að 
gjöf sem stofnfé í styrktar- og 
verðlaunasjóð sem stofnaður 
hefur verið í hans nafni. Sjóðn-
um er ætlað að veita styrki og 
verðlaun fyrir vísindaleg afrek, 
rannsóknir, ritgerðir og skylda 
starfsemi á sviði hjartalækninga 
og hjarta- og lungnaskurðlækn-
inga.

„Ég hef gengist undir erfiða 
hjartaðagerð sem þetta frábæra 
fólk á Landspítalanum hjálpaði 
mér í gegnum. Með þessu vil ég 
þakka fyrir mig,“ segir Bent sem 
hefur áður stofnað þrjá sjóði 
við Háskóla Íslands til styrktar 
góðum málefnum og rannsókn-
um. Það eru verðlaunasjóður 

Óskars Þórðarsonar barnalækn-
is, Verðlaunasjóður Bergþóru og 
Þorsteins Scheving Thorsteins-
sonar lyfsala og styrktarsjóð-
ur Margaret og Bents Scheving 
Thorsteinssonar sem styður við 
rannsóknir á sviði eineltis.

Magnús Pétursson, forstjóri 
Landspítala - háskólasjúkrahúss, 
tók við gjöfinni við hátíðlega at-
höfn í gær og þakkaði Bent fyrir 
rausnarlegt framlag. 

Á heimsíðu Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar hefur nú verið 
sett upp ný vefsíða um Sunda-
braut. Safnað hefur verið saman 
gögnum sem tengjast þessu viða-
mikla verkefni: Skýringarmynd-
um, skýrslum, kynningargögnum 
og eldri fréttum.

Síðan á að auðvelda jafnt 
almenningi, hagsmunaaðilum og 
fjölmiðlum að nálgast gögn máls-
ins, fá yfirsýn yfir þá valkosti sem 
eru til skoðunar og hvernig mats-
ferlið gengur fyrir sig. 

Sundabrautarverkefninu er 
skipt í tvo áfanga. Fyrsti áfangi 
er vegtenging yfir Elliðaárvog en 
annar áfangi liggur frá Gufunesi 
upp á Kjalarnes. 

Tilgangurinn með lagningu 
Sundabrautar er að bæta sam-
göngur á norðurhluta höfuð-
borgarsvæðisins, bæta tengingu 
Vestur- og Norðurlands við 
höfuðborgarsvæðið, auka öryggi 
í samgöngum, létta á umferðar-
þunga á öðrum vegum, auka hag-
ræði í samgöngum og atvinnu-
starfsemi og opna fyrir þróun 
byggðar á höfuðborgarsvæðinu til 
norðurs og norðausturs.

Ný gögn verða sett inn á síð-
una jafnóðum og þau koma fram. 
http://www.rvk.is/desktopdefault.
aspx/tabid-2441

Ný vefsíða 
um Sunda-
braut

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 0
8

4
5

KIA CARENS 
Nýi sjö manna fjölnotabíllinn frá Kia er kominn 
og sameinar glæsilegt útlit, sveigjanlegt rými og 
frábæra aksturseiginleika. 

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi

•  ESP stöðugleikastýring

•  Álfelgur

•  Bakkskynjari

•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega

•  Hraðastillir

•  Aksturstölva

•  Ræsitengd þjófavörn

... og margt fleira

2.850.000 kr.
DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.

BÍLABÍÓ
Nú bjóðum við KIA Carens með 
DVD bílabíói og þráðlausum 
heyrnartólum, ásamt 5 frábærum 
DVD diskum frá Senu.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.



Það er ekki svo 
langt síðan þekkja 
mátti öll almennileg 
bæjarfélög á 
tvennu: Þar var 
frystihús og þar 
var félagsheimili. 
Í dag hefur 

frystihúsunum verið lokað og 
félagsheimilin standa auð. Í staðinn 
koma nýjar kröfur því nú kemst 
ekkert krummaskuð almennilega 
á kortið nema þar sé annaðhvort 
háskóli eða álver og helst hvort 
tveggja.

Álversslagurinn er orðinn svo 
þreytandi að maður má hafa sig 
allan við ætli maður að átta sig á því 
hvar næsta álver mun rísa. Rætt er 
um álver á Keilisnesi, í Helguvík, 

í Þorlákshöfn og á Húsavík. Allir 
vilja álver og þar sem engar 
reykspúandi álverksmiðjur eru 
uppi á teikniborðinu fyllast menn 
vonleysi og biðla til ríkisins um að 
fá að minnsta kosti einn háskóla 
svo allt fari nú ekki til fjandans. 

Ég hef ekki tölu á öllum þeim 
háskólum sem sprottið hafa 
upp úti um allar koppagrundir 
undanfarið. Frá áramótum hefur 
verið stofnaður: háskóli í gömlu 
herstöðinni á Keflavíkurflugvelli, 
orkuháskóli á Akureyri og útibú á 
Ísafirði frá Háskólanum á Bifröst. 
Ef fram fer sem horfir mun fjöldi 
íslenskra háskóla tvöfaldast áður 
en árið er úti. Gott ef ég heyrði ekki 
einhvern ávæning af því að stofna 
ætti þjóðlagaháskóla á Siglufirði. 

Ég prísa mig sæla að vera ekki 
nýútskrifuð úr menntaskóla. Val-
kvíði nýstúdenta hlýtur að vera 
óbærilegur.

Fyrir hundrað árum síðan áttu 
Íslendingar engan háskóla. Nú 
erum við að safna þeim.

Ég furða mig á því að engum 
skuli hafa dottið í hug að sameina 
þessi tvö helstu kappsmál 
Íslendinga með því að setja á 
fót álskóla. Sveitarfélögin gætu 
slegist um staðsetningu hans 
og eflaust myndi hann bjarga 
einhverju sjávarplássi frá því að 
þurrkast út af Íslandskortinu. Þar 
yrði boðið upp á nám í öllu því sem 
viðkemur álverum og álæði. Og að 
sjálfsögðu á háskólastigi því allt 
annað er rugl. 

– ódýrari valkostur

Vantar
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
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Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu 
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Valur Grettisson.

Ég er blaðamaður á DV af því að ég vil segja sögur
af raunverulegu fólki í raunverulegum aðstæðum.
Ég vil miðla þessum sögum, því þær geta haft 
mikil áhrif og eru nauðsynlegt innlegg í þjóðfélags- 
umræðuna. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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Kl. 13 í dag hefst nýtt sakamála-
leikrit á Gufunni kl. 13. Sá yðar 
sem syndlaus er eftir Ævar Örn 
Jósepsson í leikstjórn Ágústs Guð-
mundssonar. Stór hópur leikara 

Tónlist semur Hallur Ingólfsson en 
hljóðvinnsla er í höndum Einars 
Sigurðssonar.

Breska blaðið Observer greindi frá 
því í fyrri viku að að fyrirhugaður 
skáli Ólafs Elíassonar og norska 
arkitektsins Ketils Thorsen við 
Serpentine-galleríið í London 
yrði ekki reistur sökum þess að 
þeir hefðu ekki staðist skilafrest 
á teikningum. Í þeirra stað hefði 
íranski arkitektinn Zaha Hadid 
tekið að sér verkefnið og myndi 
skila því þann 11. júlí. „Við skulum 
kalla þessa frétt leiðinlegan 
misskilning,“ sagði Tom Coupe 
á kynningardeild safnsins sem 
stendur við samnefnda tjörn í Hyde 
Park. „Allar áætlanir standast 
og skálinn verður tilbúinn fyrir 
samkomu helstu fjárfesta okkar.“

Ólafur og Ketill teiknuðu stóran 
skála við galleríið sem er skammt 
frá Royal Albert Hall og skyldi 
hann standa uppi tímabundið. Átti 
húsið að vera risið í ágústbyrjun 
og standa til loka nóvember. 
Er hugmynd þeirra sú að þar 
verði vinnustofa arkitekta og 
vísindamanna opin hvern föstudag. 
Atburðaskráin í skálanum endar á 
maraþonráðstefnu í tvo sólarhringa 
með hléum þar sem krufin yrði 
arkitektúr skynfæranna.

Ólafur er sem kunnugt er 
hönnuður á ytra byrði tónlistarhúss 
sem nú rís í Reykjavík. Hann er 
einnig í samvinnu við Hirshhorn-
safnið í Washington um endurbætur 
á safninu til að auka þar aðsókn 
og vann hugmyndasamkeppni um 
viðbyggingu á ArOs-listasafninu 
glæsilega í Árósum.

Ketill vinnur á hinni heimskunnu 
arkitektastofu Snjóhettu og er 
aðalhöfundur nýja bókasafnsins í 
Alexandríu. Hann hefur unnið áður 
með Ólafi að hluta nýja óperuhússins 
í Osló sem nú er í byggingu. 

Það er Íslandsvinurinn og 

sýningarstjórinn Hans Ulrich 
Obrist sem hefur umbylt nokkuð 
stefnu Serpentine. Hans er einn 
af sýningarstjórum þar og hefur 

getið sér gott orð sem slíkur víðar: 
hann skipulagði stóra sýningu 
bandarískra listamanna sem hér 
var fyrr í vetur og átti einnig 
hlut að stóru Kína-sýningunni – 
fyrsta hluta – sem var í Battersea-

listamiðstöðinni á liðnu ári. 
Hans hefur átt í samstarfi við 
Eiðasetur og Ara Alexander 
kvikmyndahöfund, kom meðal 

annars að kvikmynd hans um 
Magnús Blöndal Jóhannsson.

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
myndum er skálinn óvenjuleg smíð 
og geta lesendur Fréttablaðsins 
lagt leið sína út í Hyde Park og 

litið á bygginguna fram eftir 
hausti. Þar verður sýning Hreins 
Friðfinnssonar frá 18. júlí og þegar 
henni lýkur tekur þar við sýning á 
verkum Matthews Barney. 

Misskilningur blaðamanns 
Observer kann að skapast af því 
að annað tímabundið mannvirki 
verður reist í Serpentine undir 
fjáröflunarhóf fyrir ríka fólkið 
sem gefur fé til rekstrar gallerísins 
þar sem það kemur saman og 
drekkur kampavín í sínu fínasta 
pússi. Það er einhvers konar 
myndverk – innsetning er það 
kallað – eftir íranska arkitektinn 
og samstarfsmenn hennar. Hadid 
er mikil uppreisnarkona í heimi 
byggingarlista vesturálfu. Hún 
er fædd 1950 og hefur á liðnum 
árum hannað fjölda bygginga sem 
margar hafa ekki risið. Meðal 
þekktari verkefna hennar eru 
Vitra-slökkvistöðin í Sviss, Phaeno-
vísindamiðstöðin í Wolfsburg 
fyrir Wolksvagen, og Rosenthal-
listamiðstöðin í Cincinnati. Hún er 
nú að hanna sundlaugahöll fyrir 
Ólympíuleikana í London 2012.

Hrófatildur í Hyde Park 

Tónleikar í Sigurjónssafni





Ástalíf Hollywoodstjarnanna einkenn-
ist oftar en ekki af miklum sviptivind-
um. Það eru þó ekki bara ástarsam-
böndin sem eru brokkgeng í Hollywood, 
því oftar en ekki einkennir sama kergja 
sambönd foreldra og barna.

Britney Spears bættist nýlega í hóp þessa 
frægðarfólks, þegar hún sagði móður sinni, 
Lynne Spears, að halda sig fjarri börnum sínum 
og Kevins Federline. Britney vill meina að 
móðir hennar sé háð verkjalyfjum og vill ekki 
sjá hana nálægt drengjunum ef hún er undir 
áhrifum þeirra. Slúðurpressan hermir að Britn-
ey sé fyrst og fremst að hefna sín á móður sinni. 
Britney segir Lynne, í samráði við umboðsmann 
sinn og Kevin Federline, hafa neytt sig til að 
leggjast inn á meðferðarheimilið Promises fyrr 
á árinu. Söngkonan segist hins vegar aldrei hafa 
verið háð áfengi eða eiturlyfjum, heldur þjáðst 
af fæðingarþunglyndi, og hafi þar með ekki átt 
erindi í meðferð. Lynne segist hafa fulla trú á 
að deilan leysist von bráðar. Britney segist hins 
vegar bara biðja fyrir móður sinni.

Lindsay Lohan hefur átt í lengri útistöðum en 
svo við föður sinn, Michael. Hann hefur verið 
tíður gestur á lögreglustöðvum ytra, og losnaði 
úr fangelsi í mars á þessu ári eftir að hafa af-
plánað tveggja ára dóm fyrir ölvunar-
akstur og tilraun til líkamsárásar. 
Hann og Dina Lohan, móðir og um-
boðsmaður Lindsay, hafa einnig átt 
í hatrammri skilnaðardeilu sem 
hefur markað sín spor. Lindsay 
samdi lagið Confessions of a 
Broken Heart um raunirnar sem 
faðir hennar hefur valdið henni. 
Þrátt fyrir að hún ítreki ást sína 
á föður sínum í texta lagsins 
hefur hún enn ekki haft sam-
band við hann og ekki er útlit 
fyrir að svo verði í bráð.

Samband Jennifer Aniston við móður sína, 
Nancy, var allt annað en vinalegt í mörg ár. An-
iston lokaði alfarið á hana eftir að Nancy fór 
mikinn um dóttur sína í sjónvarpsspjallþætti 
árið 1996, þegar frægð Aniston var sem mest. 
Nancy lét það ekki á sig fá og gaf út bók um 
barnæsku Jennifer sem hún kallaði „Frá móður 
til dóttur til Vina“. Eftir níu ára aðskilnað rauf 
Jennifer þögnina og rétti út sáttarhönd þegar 
skilnaður hennar og Brad Pitt stóð sem hæst. 
„Ég er svo ánægð að hún er ennþá hérna,“ segir 
hún um sættirnar.

Samband Angelinu Jolie, sem er af mörgum 
talin hafa valdið ofannefndum skilnaði, við 
föður sinn, leikarann Jon Voight, hefur líka lengi 
verið stirt. Þegar Voight sagði blaðamönnum 
árið 2002 að Angelina væri ekki í jafnvægi rauf 
hún öll tengsl við hann. Voight hefur í gegnum 
árin gert ítrekaðar tilraunir til að ná sáttum við 
dóttur sína, en þær hafa engan árangur borið. Í 
nýlegu viðtali við breska blaðið Evening Stand-
ard kom Angelina öllum á óvart þegar hún sagði 
að hún og faðir hennar myndu reyna að eiga ein-
hver samskipti. „Þegar öllu er á botninn hvolft 
viljum við hvort öðru aðeins það besta,“ sagði 
Angelina og ýjaði þar með að því að einhverra 
breytinga væri von.

Paris Hilton mætti í 21 árs afmæli 
Lindsay Lohan á Malibu-ströndinni 
um helgina. Breska blaðið The Sun 
greindi frá þessu í gær. Þetta þykir 
tíðindum sæta enda ekki langt 
síðan glamúrgellurnar voru svarnir 
óvinir. Þær höfðu báðar verið áber-
andi á galeiðunni í Hollywood fyrir 
um ári síðan og fengið sér einn eða 
tvo drykki saman. En þegar Lindsay 
reyndi við unnusta Paris sauð upp 
úr hjá stúlkunum og þær létu sví-
virðingar og fúkyrði fjúka hvor um 
aðra á opinberum vettvangi.

En síðan þá hefur mikið vatn runn-
ið til sjávar. Þær hafa báðar komist 

í kast við lögin, farið í meðferð 
eftir sukksamar nætur og sækja 
nú kirkju af miklum móð. Enda 
mæla fjölmiðlafulltrúar stjarnanna 
með því fyrir umbjóðendur sína 
að eftir að hafa orðið á í mess-
unni sé langbest fyrir þær að 
finna Guð. 

Og fyrirgefningin virð-
ist leika þar stórt hlutverk 
því vel fór á með þeim í 
afmælinu og bíða fjöl-
miðlar nú spenntir eftir 
því að Britney Spears 
sláist í hópinn með þeim 
stöllum.

Paris og Lindsay 
grafa stríðsöxina

Leikkonan Michelle Pfeiffer seg-
ist eiga margt að þakka hönnuð-
inum Giorgio Armani en hann 
bauðst til þess að klæða hana upp 
þegar hún var að leika í mynd-
inni Scarface árið 1983. „Ég vissi 
ekki að fólk í kvikmyndaiðnaðin-
um gerði slíka hluti,“ sagði hún í 
viðtali við Contactmusic. „Ég man 
að ég hugsaði: „Af hverju ætti ein-
hver að vilja klæða mig upp? Og 
hver er þessi Giorgio Armani?“ 
Nú er hann sálufélagi minn,“ sagði 
Pfeiffer. „Hann getur stundum 
lagað sig að klikkuðum persónu-
leika mínum. Ég vil ekki þurfa að 
hugsa um í hverju ég á að vera á 
stórum viðburðum. Hann bjarg-
ar mér frá því að vera á listunum 
yfir þær verst klæddu.“

Þakklát Armani
Myndlistarmaðurinn Damien Hirst 
opnaði í byrjun júnímánaðar sýn-
ingu þar sem hann sýnir dýrasta 
listaverk sem hefur verið búið til. 
Verkið er hauskúpa í fullri stærð 
úr títaníum alþakin demöntum. Á 
hauskúpunni eru 8.601 demantar 
sem eru samtals 1.106,18 karöt. 

Ásett verð hauskúpunnar er 50 
milljónir punda sem eru um 6 millj-
arðar íslenskra króna. Ef verkið 
selst á þessu verði er Hirst kominn 
í sama verðflokk og Picasso. 

Damien Hirst varð í júnímánuði 
sá núlifandi listamaður sem á verð-
hæsta listaverkið. Verk hans Lulla-
by Spring, eða Vögguvísuvor, var 
selt á uppboði á tæpar 10 milljónir 
punda eða um 120 milljónir króna.

George Michael og sambýlis-
maður hans eru enn sem komið 
er þeir einu sem hafa lýst áhuga á 
að kaupa hauskúpuna enda ekki á 
færi allra að kaupa listaverk á sex 
milljarða. 

Damien Hirst er afar umdeild-
ur listamaður sem er þekktast-

ur fyrir að sýna 
sundurskornar
beljur í form-
aldehíði, rotn-
andi dýrshræ og 
fleira huggulegt. 
Á sömu sýningu 
og hauskúpan er 
sýnd má sjá mál-
verk eftir Hirst 
af keisaraskurðs-
fæðingu sonar 
hans og krabba-
meinsæxlum.

Rándýr hauskúpa

Leikkonan og þokkadísin Jessi-
ca Alba vill sjá meira af nöktum 
karlmönnum í tímaritum sem stíl-
uð eru á konur. „Karltímarit hafa 
myndir af geirvörtum kvenna. 
Af hverju geta konur ekki skoðað 
tímarit þar sem menn sýna typpin 
á sér?“ spyr Alba í viðtali við GQ. 
„Ef það væri til slíkt tímarit þá 
myndi ég kaupa það. Nekt er ekk-
ert feimnismál fyrir mig,“ segir 
Alba jafnframt. 

Alba vill 
meiri nekt

Aðstandendur
bandaríska
gamansþáttarins
Ugly Betty hafa 
gengið frá samn-
ingum við krydd-
píuna Victoriu 
Beckham um 
að hún leiki í 
tveimur þátt-
um í næstu seríu 
þáttaraðarinnar. 

Victoria mun 
tæplega þurfa að 
reyna mjög á leikræna hæfileika í 
þáttunum því hún mun leika sjálfa 
sig í litlu hlutverki. Hin 32 ára 
gamla Victoria fær um 10 milljón-
ir fyrir hlutverkið en áætlað er að 
hefja tökur í lok mánaðarins. 

Victoria í 
Ugly Betty

Afmælisveislur
Pinnaborð

Smáréttahlaðborð
Danbrauð



Sjá einnig frekari upplýsingar á heimasíðu skólans:

Undanfarin ár hefur Háskólinn á Bifröst, í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, boðið upp á rekstrarnám fyrir konur sem 
hafa áhuga á að bæta rekstrarþekkingu sína. Stefnt er að því að halda Mátt kvenna I í fimmta sinn vorið 2008. Auk þess verður nú í haust 
boðið upp á Mátt kvenna II, framhaldsnámskeið fyrir konur sem hafa lokið Mætti kvenna I. Námið fer fram í fjarnámi en það hefst og lýkur 
með sameiginlegri vinnuhelgi á Bifröst.

Máttur kvenna I
• Bókhald I
• Upplýsingatækni
• Markaðs- og sölumál
• Fjármál
• Áætlanagerð

Máttur kvenna II
• Bókhald II
• Enska
• Skattar
• Rekstrarhagfræði
• Samningatækni
• Starfsmannastjórnun

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Skráning og nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra símenntunar Huldu Ingibjörgu Rafnarsdóttur, 
í síma 433 3000 eða hulda@bifrost.is

Máttur kvenna
Háskólinn á Bifröst býður upp á 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa áhuga á að bæta 
þekkingu sína í atvinnurekstri

Verð
Máttur kvenna I: 60.000 kr.
Máttur kvenna II: 85.000 kr.
Innifalið í verðinu er kennsla í fjarnámi, 2 vinnuhelgar með kennurum, gisting og matur á vinnuhelgum.

Dagsetningar
Máttur kvenna I: 18. janúar - 5. apríl 2008
Máttur kvenna II: 31. ágúst 2007 - 24. nóvember 2007

Markmið námsins
Markmið námsins er að gera konur í atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki sín, auka arðsemi fyrirtækjanna og efla störf á landsbyggðinni. Auk þess aðundirbúa nemendur fyrir 
almennan rekstur smærri fyrirtækja, er lögð áhersla á að viðhalda og efla tengslanet kvenna.



STÆRSTA
GRÍNMYND

SUMARSINS

STÆRSTA
GRÍNMYND

SUMARSINS

Evan hjálpi okkur!Evan hjálpi okkur!

FRÁ LEIKSTJÓRA                         BRUCE ALMIGHTY

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE LOOKOUT kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30

14

18
10

14
12

14
12

EVAN ALMIGHTY kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.20
PREMONITION kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EVAN ALMIGHTY kl. 6 -8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 8 -10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6

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. 8 - 10:30  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 10

PIRATES 3 kl. 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. 10 14

SHREK 3 kl. 8 L

www.SAMbio.is 575 8900

Evan 
hjálpi
okkur

Kevin Richardson er nýj-
asta stjarnan í dýralífs-
þáttagerð og hefur verið 
nefndur næsti Steve Irwin. 
Hann hefur einstakt lag á 
ljónum og getur fengið villt-
ustu karldýrin til að leika 
við sig.  

„Ég hef verið kallaður klikkaður, 
oft og mörgum sinnum. En fyrir 
mér er miklu hættulegra að keyra 
á hraðbrautinni. Það er raunveru-
leg klikkun,“ segir Kevin, sem 
hefur sérhæft sig í atferli spen-
dýra og starfar í ljónagarði í 
Suður-Afríku. Hann er 32 ára gam-
all og hefur rannsakað líf og hegð-
un ljóna frá unglingsaldri. Á þeim 
tíma hefur hann náð að þróa ein-
stakan hæfileika sem gerir það að 
verkum að hann getur, algjörlega 
áhyggjulaus, sofið með heilli ljóna-
hjörð og jafnvel kysst og knús-
að ljónaunga með samþykki móð-
urinnar. Myndbönd með Kevin er 
að finna á YouTube og þættir með 
honum hafa verið sýndir á sjón-
varpsstöðvum sem sérhæfa sig í 
dýralífi.

„Þau sjá mig sem eitt af þeim. 
Þau ná að tengja mig við sig og 
treysta mér,“ sagði Kevin þegar 
hann var spurður að því hvern-
ig hann færi að. Hann segist ekki 
geta útskýrt hvernig hann nálg-
ast ljónin öðruvísi en aðrir – fyrir 
honum sé þetta einfaldlega með-
fætt. „Því hefur verið haldið 

fram að ég hafi verið ljón í fyrra 
lífi. Ég gef nú lítið fyrir það,“ 
segir Kevin, sem nefndur hefur 
verið næsti Steve Irwin, ástralski 
krókódílafræðingurinn sem lést á 
síðasta ári. 

„Þetta er ótrúlegur og einstak-
ur hæfileiki. Ljónin elska Kevin en 
samt sem áður fær hann alla okkar 
virðingu fyrir að þora að klappa og 
kyssa þessi dýr. Það er með ólík-
indum,“ segir Ian Melass, eigandi 
ljónagarðsins sem Kevin vinnur í. 

Ástríða og áhugi Kevins á villt-
um dýrum er langt um meiri en 
venja er hjá dýravinum. Segist 
hann jafnvel bera meiri tilfinning-
ar til ljóna en eiginkonu sinnar. 

„Lykilorðin eru ást og virðing. 
Ljónin skynja þá skilyrðislausu 
ást sem ég ber til þeirra,“ segir 
Kevin og bætir við að hann treysti 
ljónum miklu betur en mannfólki. 
„Ég hef aldrei áhyggjur af því að 
ljón muni stinga mig í bakið. Það 
eru miklu meiri líkur á að mann-
eskjur komi mér í vandræði.“

Á The Traveling Wilburys Coll-
ection eru báðar plötur hljóm-
sveitarinnar, nokkur aukalög 
og DVD diskur með þeim fimm 
myndböndum sem hún gerði og 
heimildarmynd um tilurð og sögu 
sveitarinnar. Semsagt allt það 
sem skiptir máli í einum pakka.

Traveling Wilburys var einstök 
sveit í poppsögunni. Þessi mesta 
súpergrúppa allra tíma hafði inn-
anborðs þá George Harrison, Bob 
Dylan, Roy Orbison, Tom Petty 
og Jeff Lynne. Hún varð til fyrir 
hreina tilviljun árið 1988 þegar 
Harrison þurfti að taka upp B-
hliðarlag fyrir smáskífu. Sveitin 
hefði sennilega aldrei getað neitt 
ef einhver hefði reynt að hugsa 
hana upp og plana og hún virkaði 
svona vel af þeirri ástæðu helstri 
að fimmmenningarnir voru allir 
góðir vinir. 

Textar og lög Traveling Wil-

burys voru samin á staðnum og 
tekin upp nánast samstundis. Það 
segir eitthvað um hæfileika þess-
ara fimm tónlistarmanna að báðar 
plöturnar eru fullar af fínum laga-
smíðum. Annað sem maður tekur 
strax eftir er söngurinn. Roy Or-
bison (sem féll frá eftir gerð fyrri 
plötunnar) nýtur sín sérstaklega 
vel og hinir skila sínu líka vel 
hver með sínu nefi. Það er auð-
vitað mikill fengur í hljómsveit 
sem hefur Bob Dylan innanborðs 
og manni hlýnar um hjartarætur í 
hvert sinn sem karlinn hefur upp 
raust sína, enda virkar hann sér-
staklega afslappaður og sáttur í 
þessu samstarfi. 

Traveling Wilburys heyrir sög-
unni til þar sem bæði Roy Orbi-
son og George Harrison eru farn-
ir yfir móðuna miklu. Collection 
pakkinn sem er unninn af hinu 
rómaða endurútgáfufyrirtæki 

Rhino Records setur punktinn 
aftan við feril hljómsveitarinnar. 
Hér er sagan öll. 

Öll sagan sögð



Nikótíntyggjóið er ómissandi

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/F

L
U

 3
77

33
 0

5/
07



 Tímabilið í norsku 
úrvalsdeildinni er nú hálfnað 
en þriggja vikna hlé var gert á 
deildinni fyrir rúmri viku síðan. 
Fréttablaðið hefur fylgst reglulega 
með frammistöðu íslensku 
leikmannanna í deildinni en þeir 
eru fjórtán sem spila í norsku 
úrvalsdeildinni. Fjórir stærstu 
miðlarnir í Noregi; Verdens 
Gang, Nettavisen, Aftonbladet og 
Dagbladet, gefa öllum leikmönnum 
einkunn og má sjá í meðfylgjandi 
töflum hvaða dóma íslensku 
leikmennirnir hafa fengið. 

Þeir Veigar Páll Gunnarsson 
og Stefán Gíslason eru ofarlega 
á öllum listum og hafa nokkurt 
forskot á aðra Íslendinga. Veigar er 
með örlítið hærri meðaleinkunn en 
Stefán sem í síðustu viku gekk til 
liðs við danska úrvalsdeildarliðið 
Bröndby frá Lyn. 

Veigar Páll og félagar í Stabæk 
hafa komið rækilega á óvart í 
deildinni en liðið er nú í efsta sæti 
hennar. „Enginn bjóst við að við 
yrðum í efsta sæti deildarinnar 
að mótinu hálfnuðu,“ sagði Veigar 
Páll. „Ég held að fólk sé almennt 
að átta sig á því fyrst núna hversu 
góða leikmenn liðið er með. 
Árangurinn kemur okkur ekkert 
rosalega á óvart, þannig séð, en 
öllum öðrum.“

Veigar Páll og Svíinn Daniel 
Nannskog slógu í gegn á síðustu 
leiktíð og hafa haldið áfram góðu 
samstarfi sínu í sóknarleik Stabæk 
á þessari. Þeir eru almennt taldir 
skipa besta sóknardúett deildar-
innar.

„Það hefur gengið mjög vel hjá 
okkur tveimur og hef ég oft sagt 

áður að við pössum fullkomnlega 
saman. Hann er þessi dæmigerði 
markaskorari og er nú 
næstmarkahæstur í deildinni. Ég 
skoraði aðeins of mikið af mörkum 
í fyrra og er kominn með fimm 
núna. Ég er mjög sáttur við það. 
Ég hef líka gefið níu stoðsendingar 
og er langhæstur á þeim lista.“

Stabæk sló í gegn í fyrra og 
náði góðum árangri þá. Nú, enn og 
aftur, hefur liðið farið langt fram 
úr væntingum og segja sparkspek-
ingar í Noregi að það sé ekki síst að 
þakka miðvallarleikmönnunum Al-
anzinho og Simon Tchoi. „Alanz-
inho er búinn að vera hjá okkur í 
dálítinn tíma en er einfaldlega að 
blómstra þetta tímabilið. Tchoi 
kom til okkar frá Odd Grenland þar 
sem hann fékk ekki mörg tækfæri. 
En þjálfarinn okkar hefur séð eitt-

hvað í honum sem aðrir þjálfarar 
sjá ekki því hann er algjör kóngur 
á miðjunni hjá okkur.“

Veigar Páll óttast þó ekki að 
gengi Stabæk sé bara bóla sem 
eigi eftir að springa. „Við erum 
með það sterkt lið að við erum ekk-
ert að fara að gefa eftir. Þetta lítur 
vel út.“

Skiptar skoðanir eru á því hver 
sé sterkasta deildin á Norðurlönd-
unum. Fáir deila á að FC Kaup-
mannahöfn sé með sterkasta lið 
Norðurlandanna en Veigar Páll 
vill meina að heildarsvipurinn á 
norsku deildinni sé betri. „FCK og 

Bröndby eru með mjög sterk lið 
en það er mikið af lélegum liðum í 
Danmörku. Norska deildin er með 
fleiri góð lið, að mínu mati. Ég held 
að norska deildin sé einnig sterk-
ari en sú sænska. Það eina sem 
ég hef fyrir mér í því er að ég hef 
spilað fullt af æfingaleikjum gegn 
sænskum liðum og aðeins einu 
sinni tapað. Norsku liðin vinna líka 
almennt oftar gegn þeim sænsku,“ 
sagði Veigar Páll. „En ég veit að 
það eru skiptar skoðanir á þessu. 
Norska deildin er allavega sterk-
ari en sú íslenska,“ sagði hann í 
léttum dúr.

 Ferrari-ökumaðurinn 
Kimi Raikkonen gerði draum 
Lewis Hamilton á McLaren um 
sigur á heimavelli að engu þegar 
Finninn ók til sigurs á Silverstone-
brautinni á Englandi í gær. Þetta 
er annar sigur Raikkonen í 
Formúlunni í röð.

Raikkonen var annar á ráspól 
en Hamilton missti hann fram 
úr sér þegar hann tók þjónustu-
hlé. Raikkonen gekk á lagið, náði 
góðu forskoti en Fernando Alonso 
náði aftur á móti forystunni eftir 

fyrsta hlé sitt.
Hann náði þó ekki að stinga 

Raikkonen af og með frábærum 
akstri og góðum þjónustuhléum á 
réttum tíma sigldi Finninn Ferrari-
fáki sínum í mark, rétt á undan 
Alonso. Hamilton varð þriðji.

„Bíllinn var frábær alla helgina. 
Þegar ég vissi að ég ætti nægt 
eldsneyti náði ég að komast fram úr 
Lewis og það er mjög góð tilfinning 
að hafa unnið keppnina. Keppnin 
um titilinn er langt frá því að 
vera búin, þetta er langt tímabil,“ 

sagði Raikkonen sem er nú í þriðja 
sæti í heimsmeistarakeppninni. 
Hamilton er með 70 stig, Alonso 
58 og Raikkonen 52. 

Hamilton var sáttur þrátt fyrir 
brostnar vonir. „Ég er sáttur þar 
sem ég ók mjög stöðugt en ég náði 
bara ekki upp nægilegum hraða, 
svo einfalt er það,“ sagði heima-
maðurinn Hamilton.

Taktískur sigur Ferrari á Silverstone

Allir eru orðnir pirraðir á þessu endalausa veseni

Landsliðsmaðurinn Emil 
Hallfreðsson mun væntanlega 
skrifa undir þriggja og hálfs 
árs samning við norska 
úrvalsdeildarfélagið Lyn á 
þriðjudaginn. Arnór Guðjohnsen, 
umboðsmaður Emils, sagði 
við Fréttablaðið í gær að Emil 
færi út á morgun, gengist undir 
læknisskoðun, og myndi síðan ef 
ekkert óvænt kæmi upp skrifa 
undir samninginn sem Emil líst 
vel á.

Arnór sagði jafnframt að 
Tottenham og Lyn hefðu komist 
að samkomulagi um kaupverð 
á Emil. „Lyn hefur fylgst með 
honum lengi eins og fleiri lið. 
Hann vill fara að fá að spila 
strákurinn og ég held að þetta sé 
rétt skref fyrir hann,“ sagði Arnór 
en ekki náðist í Emil sjálfan í gær.

Skrifar undir hjá 
Lyn á morgun

Veigar Páll Gunnarsson og Stefán Gíslason hafa fengið bestu dómana í norskum fjölmiðlum af þeim Íslend-
ingum sem þar spila. Veigar og félagar í Stabæk hafa komið á óvart en liðið situr í efsta sæti deildarinnar.

Roger Federer vann sitt 
fimmta Wimbledon-mót í röð í gær 
þegar hann vann Rafael Nadal 
í fimm settum, 7-6, 4-6, 7-6, 2-6 
og 6-2 í sannkölluðum maraþon 
úrslitaleik. Hann jafnaði þar með 
met  goðsagnarinnar Björns Borg 
sem vann mótið einnig fimm 
sinnum í röð.

„Hver sigur er sérstakur en að 
vinna meistara eins og Rafa, og að 
jafna metið, er mjög sérstakt. Þetta 
var jafn leikur og ég sagði honum 
við netið að hann hefði alveg eins 
átt skilið að vinna, en ég var sá 
heppni í dag,“ sagði Federer sem 
féll tárvotur á hné eftir sigurinn í 
frábærum leik.

Sögulegur sigur 
á Wimbledon
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ÚTILEGUÚTSALA
Tjaldaútsalan okkar er hafin.  Frábært úrval, frábært verð.

Um 30 gerðir af alvöru tjöldum á stórmarkaðsverði.

Sportbúðin býður alla báta og búnað með vaxtalausum
Visa og Euro raðgreiðslum til allt að 12 mánaða.

3% lántökugjald og færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

Munið vinsælu
gjafabréfin okkar

Eitt mesta úrval landsins af tjöldum í öllum stærðum og gerðum.

Frá einföldum tveggja manna göngutjöldum upp í stór, 8 manna fjölskyldutjöld.

Á tjaldaútsölunni gefum við 20% afslátt af öllum svefnpokum, bakpokum,
útileguhúsgögnum, eldunaráhöldum og öðrum útilegubúnaði.

Útsalan er líka í netverslun Sportbúðarinnar – sportbudin.is

Við sendum samdægurs um allt land.

Mallard fjögurra manna tjald
Fullt verð 27.995 – Útsöluverð aðeins 17.995Mallard sex manna tjald

Fullt verð 39.995 – Útsöluverð aðeins 24.995 Mallard átta manna tjald
Fullt verð 51.895 – Útsöluverð aðeins 31.995

Merlin tveggja manna tjald
Fullt verð 12.895 – Útsöluverð aðeins 7.995

Merlin þriggja manna tjald
Fullt verð 13.895 – Útsöluverð aðeins 8.995

Merlin fjögurra manna tjald
Fullt verð 18.995 – Útsöluverð aðeins 11.395

Prairie tveggja manna tjald
Fullt verð 9.595 – Útsöluverð aðeins 6.995

Prairie þriggja manna tjald
Fullt verð 11.595 – Útsöluverð aðeins 7.995

Prairie fjögurra manna tjald
Fullt verð 13.695 – Útsöluverð aðeins 9.995

Shrike fjögurra manna tjald
Fullt verð 15.985 – Útsöluverð aðeins 9.995

Shrike fimm manna tjald
Fullt verð 18.995 – Útsöluverð aðeins 11.995

Curlew 6 manna tjald
Fullt verð 34.995 – Útsöluverð aðeins 21.995

Curlew 8 manna tjald
Fullt verð 44.995 – Útsöluverð aðeins 29.995

Hawk fjögurra manna tjald
Fullt verð 45.995 – Útsöluverð aðeins 29.995

Hawk sex manna tjald
Fullt verð 52.495 – Útsöluverð aðeins 32.995

Hawk átta manna tjald
Fullt verð 59.995 – Útsöluverð aðeins 39.995

Ron Thompson
nestisbakpoki í útileguna

á aðeins 3.900 með
hverju keyptu tjaldi



 Siguróli Kristjánsson 
skoraði sigurmark Íslands gegn 
Dönum þremur mínútum fyrir 
leikslok á Akureyri á laugardaginn. 
Ekki var um hefðbundinn landsleik 
að ræða, heldur voru samankomnar 
gamlar landsliðskempur landanna, 
en leikurinn var lokahnykkur á 
N1-móti Þórs. Leikið var í tvisvar 
sinnum 35 mínútur og leyfðar 
voru frjálsar skiptingar. Leikurinn 
var skiljanlega mjög rólegur enda 

flestir leikmenn komnir úr forminu 
sem þeir voru í á gullaldarárum 
sínum.  Danirnir voru ívið sterkari 
en nýttu ekki færin og var refsað 
grimmilega að lokum.

Nokkrir gamlir taktar sáust en 
samt það John Sivebæk, fyrirliði 
Dana, sem var hve sprækastur af 
leikmönnum liðanna. Í leikslok var 
hann nokkuð sáttur þrátt fyrir tap. 
„Þetta var athyglisverður leikur, 
Íslendingar áttu skilið að vinna 

þó svo að við hefðum fengið færin 
til að klára leikinn. Íslendingar 
voru mjög líkamlega sterkir 
og við vorum kannski ekki jafn 
undirbúnir fyrir það, og líklega 
skildi það liðin að í leikslok.“

Guðni Bergsson var kampakátur 
í leikslok og var mjög ánægður með 
að hafa loksins lagt Dani að velli. 
„Þetta var frábært, það er alltaf 
gaman að koma á Akureyrarvöll og 
ég tala nú ekki um að leggja Dani 
í leiðinni. Við erum allir orðnir 
svo gamlir að við erum ekki í eins 
góðri æfingu og Danirnir því þeir 
spila reglulega. Við vorum með 
fleiri skiptimenn þannig að við 
vorum að skipta meira en þeir sem 
var eins gott. En það var gaman að 
vinna þetta og Danirnir voru með 
léttleikandi og skemmtilegt lið 
eins og við vissum reyndar.“

Atli Eðvaldsson, fyrirliði 
íslenska liðsins, var eini leikmaður 
Íslands sem spilaði allan leikinn. 
Hann var vígreifur í leikslok og 
bíður spenntur eftir næsta leik. 
„Þetta var æðislegt. Ég er búinn að 
bíða í sextán ár eftir þessum leik 
og vona að það verði ekki sextán 

ára bið eftir þeim næsta.“
Halldór Áskelsson, skipuleggj-

andi leiksins, var mjög sáttur við 

afraksturinn. „Ég held að þetta 
hefði ekki getað heppnast betur. 
Ég er alveg í skýjunum, þetta 
var frábært, stemningin góð og 
Akureyrarvöllur sjaldan verið 
eins mikið á lífi og í kvöld, þetta 
minnti á gömlu dagana. Þetta 
er í einu orði sagt frábært, að 
koma aftur og spila með gömlu 
félögunum í landsliðinu og er 
gríðarlega þakklátur fyrir að 
þessir menn skyldu gefa sér tíma 
til að koma og gamla stemningin 
lifir ennþá, rétt eins og sjá má, 
hópurinn stendur saman og getur 
gert ýmislegt ennþá.“

Vaskir landsliðsmenn sýndu og sönnuðu að lengi lifir í gömlum glæðum á 
Akureyri um helgina. Íslendingar lögðu Dani á 40 ára afmæli 14-2 leiksins 
margfræga á Parken. Mikil ánægja ríkti með þennan einstaka viðburð.
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– Mest lesið

 Sauðkrækingurinn og 
landsliðsþjálfarinn Eyjólfur 
Sverrisson var eins og flestir 
leikmenn Íslands í leiknum mjög 
sáttur við sitt framlag. ,,Það var 
virkilega gaman að spila með 
gömlu félögunum og að byrja á 
sigri er algjör snilld. Moli kórónaði 
þetta, kóngurinn á Akureyri, 
og það gladdi okkur alla. Ég er 
gjörsamlega búinn, ég spilaði líka 
á Pollamótinu þannig að það er 
ekki mikið eftir, en þetta er búið að 
vera virkilega gaman.“

Siguróli Kristjánsson,
markaskorari Íslands, var í 
skýjunum þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum eftir leik ,,Ólýsanleg 
tilfinning að skora hérna, hún er 
frábær og það fyrir framan 4.000 
áhorfendur, algjör snilld.“

„Algjör snilld“
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Sayonara, harði heimur
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„Ég hlusta nú aðallega á Útvarp 
Sögu og Rás 2. Ég hlusta ekkert 
endilega á tónlist.“

„Ég get ekki uppljóstrað hve-
nær það verður, en þetta verð-
ur fyrr en seinna á þessu ári,“ 
segir óperusöngvarinn Kristján 
Jóhannsson. Hann hyggst snúa 
aftur til Íslands og halda tón-
leika hér á landi en það yrðu þeir 
fyrstu eftir að mikið fjölmiðlafár 
varð í kringum góðgerðatónleika 
Ólafs M. Magnússonar árið 2004 
en þar var Kristján sagður taka 
óeðlilega há laun fyrir að koma 
fram.

Kristján var þögull sem gröf-
in um það hvenær og hvar tón-
leikarnir yrðu en taldi nokk-
uð víst að þeir yrðu á undan tón-
leikum Andrea Bocelli í Egilshöll 
í lok október. „Vonandi verða 
þetta ánægjulegir endurfundir og 

kannski verður maður bara eins 
og týndi sonurinn, alikálfinum 
slátrað og þar fram eftir götun-
um,“ bætir Kristján við.

Hetjutenórinn hefur haft nóg 
fyrir stafni. Hann er með tólf 
nemendur hjá sér í kennslu og 
hefur verið að æfa nýjar óperur. 
Enn sem fyrr er mikil eftirspurn 
eftir kröftum Kristjáns. Kristj-
án hefur jafnframt verið dugleg-
ur við að halda tónleika og þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum 
voru einir sjö í burðarliðnum. 

Kristján býr við Gardavatn á 
Ítalíu og varð nýlega fyrir því 
óláni að missa farsíma sinn ofan 
í vatnið þegar hann var á siglingu 
með vini sínum. „Já, þarna hurfu 
nokkur hundruð símanúmer með 

góðum samböndum. En mér gafst 
líka tækifæri til að vinsa út þá sem 

ég vildi ekki lengur hafa í síman-
um hjá mér.“ 

Styttist í endurkomu Kristjáns Jóhannssonar

Birta Björnsdóttir, fatahönnuður 
í Júníform, og eiginmaður hennar 
hafa fest kaup á lóð í Hvalfirði og 
áforma að reisa þar sumarbústað. 
Birta vakti mikla athygli fyrr á 
árinu, eftir að Ragnhildur Stein-
unn Jónsdóttir klæddist fötum frá 
henni sem kynnir í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins. Í kjölfarið rauk 
eftirspurn eftir fötum frá Birtu 
upp úr öllu valdi og búðin tæmd-
ist á örfáum dögum. 

Birta segir þá velgengni þó ekki 
vera ástæðuna fyrir lóðakaupun-
um. „Nei, almáttugur. Maður verð-
ur nú ekki beint ríkur á þessu,“ 
sagði hún. Júníform hefur þó 
gengið afar vel og hefur Birta leit-
að til saumastofu til að fá aðstoð 
við framleiðsluna. „Ég er með fólk 
á saumastofu til að hjálpa mér. 
Það er ennþá brjálað að gera þó 

það hafi auðvitað hægst aðeins 
um,“ sagði hún.

Sumarhúsið er ekki gamall 
draumur, að sögn Birtu. „Við feng-
um þessa flugu í hausinn á þessu 
ári og vorum svo heppin að við 
fundum strax lóð sem hentaði 
okkur vel,“ sagði hún. „Við fílum 
Hvalfjörðinn í botn, hann er leynd 
náttúruperla. Fólk gleymir honum 
svolítið, en það er ótrúlega fallegt 
þarna. Við erum að láta teikna 
húsið í rólegheitunum, en þetta 
verður gert í nánustu framtíð,“ 
sagði Birta. 

Birta byggir sumarhús í Hvalfirði

„Stemningin er alltaf góð en það 
mætti vera meira af Íslending-
um,“ segir Keran Stueland Ólason, 
staðarhaldari í Breiðavík, en hann 
rekur þar gistiheimili ásamt konu 
sinni, Birnu Mjöll Atladóttur. Að 
sögn Kerans finna þau mikinn 
mun á milli ára hvað heimsókn-
ir Íslendinga varðar og er skýr-
ingarnar einna helst að finna í 
Breiðavíkurmálinu. „Þeir virðast 
eitthvað vera feimnir við að koma 
hingað en ég veit eiginlega ekki 
hvað þeir hafa að hræðast,“ segir 
Keran sem bætir því þó við að 
fjöldi útlendinga hafi ekki breyst 
mikið á milli ára.

Breiðavíkurmálið skók íslenskt 
þjóðlíf í upphafi þessa árs þegar 
upp komst að drengir sem höfðu 

verið vistaðir á betrunarheimili 
þar höfðu verið beittir líkamlegu 
og kynferðislegu ofbeldi af starfs-
mönnum og öðrum vistmönnum 
á 6., 7. og 8. áratug síðustu aldar. 
Mikið var fjallað um málið í fjöl-
miðlum og urðu þau Keran og Birna 
fyrir miklu áreiti vegna málsins og 
þeim jafnvel hótað líkamsmeiðing-
um þótt þau hafi ekki hafið rekst-
ur þar fyrr en 1999. „Menn hafa 
viljað koma og rústa okkur, meiða 
okkur,“ sagði Birna Mjöll í sam-
tali við Fréttablaðið í febrúar. Þá 
höfðu einnig komið fram ásakanir 
um að þetta væri bara auglýsinga-
brella fyrir staðinn. 

Á Breiðavík hefur flestum um-
merkjum um heimilið verið eytt 
en þó má enn finna gamlan fanga-

klefa þar sem drengirnir voru 
settir ef þeir gerðust sekir um 
ólæti. Þau Keran og Birna hafa 
rekið þarna ferðaþjónustu í átta 
ár og má finna margar af helstu 
náttúruperlum í næsta nágrenni 
við staðinn.

Nokkur fjöldi þeirra drengja 
sem voru vistaðir fyrir vestan 
hefur gert sér ferð til staðarins og 
endurupplifað hræðilegar minn-
ingar frá árunum sínum þar. Nú 
þegar hefur heimildarmynd í leik-
stjórn Bergsteins Björgólfsson-
ar um hvað fór þarna fram verið 
frumsýnd og nýjasta kvikmynd 
Guðnýjar Halldórsdóttur, Veðra-
mót, fjallar að einhverju leyti um 
árin eftir að heimilinu var breytt 
til batnaðar.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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Hvar sem þú ert – Hvert sem þú ferð
Sportbúðin er í leiðinni út úr bænum

Kayakarnir fást í Sportbúðinni Krókhálsi 5

Sportbúðin býður alla báta og búnað með
vaxtalausum Visa og Euro raðgreiðslum

til allt að 12 mánaða.  3% lántökugjald og
færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

15% afsláttur af
þurrgöllum og
aukabúnaði með
keyptum sjókayak
í Sportbúðinni

P&H Capella 160 – Einn albesti plastbáturinn á markaðnum.
Lengd 495 sm, breidd 56 sm, þyngd 23 kg.  Framlest, afturlest og daghólf.    Capella kemur

með skeggi / ugga.  Stillanlegt sæti og bak.  Stillanleg fótstig.   Litir Lava og Sunbeam.
Verð aðeins 169.900 eða aðeins 14.733 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Easky 13 Weekender – Mjög stöðugur bátur, sérlega
hentugur fyrir þá sem eru að byrja að róa.

Lengd 415 sm, breidd 67 sm, þyngd 21 kg.  Framlest og afturlest.
Verð aðeins 89.900 eða aðeins 7.867 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Easky 15 Weekender – Annar vinsæll og 
stöðugur byrjendabátur frá Venture. Lengd 458 sm, breidd 60 sm, þyngd 23 kg.

Easky 15 Weekender er með fram- og afturlest ásamt skeggi / ugga. Verð aðeins 99.900 
eða aðeins 8.725 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Venture Orca 16 Weekender
Vinsæll, stöðugur byrjendabátur frá Venture. 

Lengd 468 sm, breidd 58 sm, þyngd 25 kg.  Fram- og afturlest. Orca 16 kemur með ásettu stýri.
Verð aðeins 99.900 eða aðeins 8.725 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Seayak – Mest keypti sjókayak á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Lengd 490 sm, breidd 55 sm, þyngd 26 kg.  Prijon Seayak er með fram- og afturlest

ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.
Nú fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Motion – Vinsæll bátur fyrir smærri og léttari ræðara. 
Nokkuð hraðskreiður og stöðugur. Lengd 454 sm, breidd 59 sm, þyngd 26 kg.  Fram- og

afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir luxus stýri
öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og blár. 

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Touryak – Ekki ósvipaðir eiginleikar og Prijon Motion en
hannaður fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 470 sm, breidd 63 sm, þyngd 25

kg.  Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú
fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Kodiak – Vinsæll sjókayak frá Prijon, einkum hannaður
fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 518 sm, breidd 59 sm, þyngd 28 kg.

Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir
luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og Granite (grár).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.



Fyrir nokkrum árum sýndi tékk-
nesk stúlka mér alveg sérstak-

an áhuga. Það gerðist í Borgarvirki 
eða Hradcany í Prag. Því miður 
beindist áhugi hennar ekki að mér 
persónulega heldur var það þjóð-
erni mitt sem gerði mig spenn-
andi. Það var hinn íslenski lög-
reglumaður Erlendur í bókum 
Arnaldar Indriðasonar sem átti 
hug hennar og hjarta.

kom mér því ekki á óvart 
þegar þær góðu fréttir spurðust 
að Mýrin, kvikmynd Baltasars 
Kormáks, hefði unnið fyrstu verð-
laun á frægri kvikmyndahátíð í 
Karlovy Vary í Tékklandi, en þar 
eru heilsulindir eins og í Hvera-
gerði. En hversu vel kynntur sem 
Erlendur lögreglumaður kann að 
vera í Tékklandi hefði kvikmynd 
um hann ekki unnið til verðlauna 
á hátíðinni í Hveragerði nema 
myndin stæðist ítrustu gæðakröf-
ur.

er mitt álit að Baltasar Kor-
mákur sé meðal fremstu leik-
stjóra sem nú eru að störfum í 
Evrópu hverra verk ég kannast 
við (og örugglega besti hestamað-
urinn í þeim hópi). Það kæmi mér 
því ekki á óvart að næst þegar 
leið mín liggur til Prag og ég hitti 
aftur stúlkuna sem ég spjallaði 
við hérna um árið að hún spyrði 
mig ekki einungis um Erlend held-
ur einnig um Baltasar og hvaða 
myndir hann hefði á prjónunum.

þjóðir væru metnar eftir auð-
sæld sinni nytu Sádi-Arabar 
sennilega mestrar virðingar allra 
þjóða í heiminum. Það er þó ekki 
ríkidæmið sem mestu ræður um 
það orðspor sem af þeim fer held-
ur hvað þjóðir gera við pening-
ana sína. Þótt það sé góðra launa 
vert að hafa brennandi áhuga á 
að græða peninga skiptir ekki 
minna máli vinnuframlag þeirra 
sem kjósa fremur að framleiða 
menningarverðmæti. Þess vegna 
væri skynsamlegt að þeir sem 
við þá framleiðslu fást byggju 
við kjör sem væru sambærileg – 
ekki kannski við mikilmenni eins 
og seðlabankastjóra – heldur að 
minnsta kosti við lögreglublók hjá 
hinu opinbera á borð við Erlend 
í bókum Arnaldar. Vonandi fer 
fjölgandi þeim peninga- og stjórn-
málamönnum sem hafa sálargáfur 
til að skilja að fjármagn þarf til að 
rækta andleg verðmæti sem eru 
undirstaða tilveru þjóðarinnar – 
með djúpri virðingu fyrir þorski,  
stóriðju og viðskiptum.

Stúlka í Prag


