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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

EFNAHAGASMÁL Franek Rozwadow-
ski, fulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins (AGS) á Íslandi, segir að ekkert 
skilyrði sé um lúkningu Icesave-
deilunnar í samningi sjóðsins við 
íslenska ríkið. Lán AGS sé þó óbeint 
tengt lausn deilunnar í gegnum 
lánin frá hinum Norðurlandaþjóð-
unum, sem eru hluti af fjármögnun 
áætlunarinnar. Þau hafi því miður 
verið tengd Icesave-deilunni.

Hann segir að það eina sem AGS 
þarfnist sé staðfesting þess efnis að 
norrænu lánin séu til reiðu og hægt 
sé að útdeila því fjármagni til stjórn-
valda. Hann segir ekki nauðsynlegt 
að fjármagnið komi endilega fyrst 
frá Norðurlöndunum heldur þurfi 
staðfesting og trygging fyrir lán-

inu að vera til staðar áður en önnur 
úthlutun lánsins frá AGS á sér stað. 
Hann býst við að heyra í ráðamönn-
um landanna á næstu dögum. 

Aðeins tvö erlend lán hafa verið 
veitt til Íslands eftir hrunið. Færey-
ingar lánuðu 300 milljónir danskra 
króna og AGS lánaði 827 milljónir 
dala. Bæði þessi lán voru veitt í nóv-
ember á síðasta ári. 

Rozwadowski býst við að hægt 
verði að slaka á gjaldeyrishöftun-
um fyrir lok þessa árs. Fullt afnám 
haftanna taki hins vegar lengri 
tíma. Skilyrði fyrir slökun á höft-
unum sé að traust á íslenska fjár-
málamarkaðnum sé endurvakið og 
framkvæmd fjárhagsáætlunar rík-
isins gangi að óskum. Auk þess sé 

mikilvægt að peningamálastefna 
Seðlabanka Íslands sé sterk.

Spurður segir Rozwadowski að 
áætlun ríkisstjórnarinnar í fjármál-
um hins opinbera hafi gengið nægi-
lega langt til að tryggja langvarandi 
stöðugleika fjármála ríkisins. Hann 
segir að tekist hafi að uppfylla flest 
skilyrði sem nauðsynleg séu fyrir 
endurskoðun áætlunar sjóðsins hér-
lendis. 

Stjórnarfundur AGS verður hald-
inn 3. ágúst. Miðað við gang mála á 
Alþingi er ólíklegt að Icesave-málið 
verði afgreitt fyrir þann tíma. Það 
þýðir að líklega verður ekki hægt að 
taka fyrir endurskoðun áætlunar-
innar fyrr en upp úr miðjum ágúst 
vegna sumarleyfa hjá AGS. - bþa

Norðurlöndin og AGS 
bíða átekta með lánin
Fjármögnun efnahagsáætlunar Íslands hjá AGS er í uppnámi. Framhaldið veltur 
á niðurstöðunni um Icesave. Öll önnur skilyrði sjóðsins hafa verið uppfyllt.  

HELGARÚTGÁFA

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

HIÐ ÁRLEGA STRANDHANDBOLTAMÓT  fer 
fram í Nauthólsvík í dag. Alls taka 20 lið þátt eða um 
það bil 200 keppendur. Mótið hefst klukkan 10 og verð-
ur spilað allt til 19.30 þegar úrslitaleikurinn verður háður.

Í Húnaþingi vestra verður mikið 
um að vera um helgina og er 
Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Selaseturs 
Íslands, ein þeirra sem mun eiga 
sérstaklega annríkt. 

„Á sunnudag fer selatalning-
in mikla fram í þriðja skipti en 
með henni reynum við að átta 
okkur á því hversu stór selastofn-
inn við Vatnsnes og Heggstaða-
nes er. Í fyrra töldum við 1.124 
seli en þetta eru talin vera ein 
aðgengilegustu sellátur og bestu 
selaskoðunarstaðir í Norður-Evr-
ópu. Það fer þó mikið eftir veðri 
hversu margir selir eru sjáanlegir 
en þeir eru svolítið eins og mann-
fólkið og liggja uppi í sól,“ útskýr-
ir Hrafnhildur en talið verður á 
háfjöru.

Í fyrra tóku tæplega fimm-
tíu manns þátt í talningunni og 

á Hrafnhildur von á öðrum eins 
fjölda á morgun. Sjálfboðaliðar 
mæta í Selasetrið klukkan 14.30 
og fá leiðbeiningar um hvernig 
talningunni skuli háttað. Taln-
ingasvæðið hefur verið stækkað 
frá því í fyrra og er nú ríflega 100 
kílómetrar en hver og einn fær 
úthlutað ákveðnu svæði sem búið 
er að merkja.“ 

Allir eru velkomnir í talning-
una og er hún tilvalin fyrir hressa 
og fótfráa sjálfboðaliða á öllum 
aldri. Margir taka fjölskylduna 
með og njóta húnvetnskrar nátt-
úru til hins ýtrasta en að talningu 
lokinni fær fólk hressingu og við-
urkenningarskjal. „Við erum mjög 
ánægð með hversu margir leggja 
okkur lið enda gætum við starfs-
menn Selasetursins, sem erum 
sjö talsins, aldrei framkvæmt 
talninguna upp á eigin spýtur, en 

rannsóknardeild setursins heldur 
utan um talninguna með mér.“  

Fleira verður um að vera í setr-
inu á morgun en þá verða opnað-
ar tvær listasýningar. Önnur er á 
verkum grafíklistakonunnar Elvu 
Hreiðarsdóttur en hin á verkum 
textíllistakonunnar Hrafnhild-
ar Sigurðardóttur en ávallt eru 
gestasýningar í setrinu á sumrin. 
„Auk þess höldum við úti fræðslu-
sýningu um seli við Ísland,“ segir 
Hrafnhildur.

Þá stendur unglistahátíðin Eldur 
í Húnaþingi sem hæst og ætlar 
Hrafnhildur ekki að láta sig vanta 
á viðburði hennar. „Eins hugsa ég 
að ég líti við á sveitamarkaðinum 
á Laugarbakka sem er haldinn 
um hverja helgi í sumar en þar er 
hægt að kaupa alls konar hand-
verk og mat beint frá býli.“

vera@frettabladid.is

Telur seli með aðstoð 
vaskra sjálfboðaliða
Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir mun ásamt sjálfboðaliðum þræða innanverðan Húnaflóann og reyna að koma auga á sem flesta seli á morgun en þá fer selatalningin mikla við Vatnsnes og Heggstaðanes fram. Þar eru talin vera ein aðgengilegustu látur og bestu selaskoðunarstaðir í Norður-Evrópu.

Í fyrra voru taldir 1.124 selir og hlakkar Hrafnhildur til að vita hversu margir selirnir verða í ár. MYND/ÚR EINKASAFNI

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins 6000 krónur
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TUDOR frístundarafgeymir CTEK hleðslutæki

Rafmagnað frí... ár eftir ár

Mesta úrval landsins af rafgeymum
fyrir húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi

dsins af rafgeyymumrafgeyl l dM t úú

• Er með kaupanda að góðum sumarbústað á  
 suðurlandi, verðbil 10-15 millj.

• Er með kaupanda að vönduðu 90-150 fm  
 sumarhúsi tilbúnu til fl utnings

• Er með kaupanda að rúmgóðri lúxusíbúð í  
 póstnúmeri 108, bein kaup eða
 skipti á mikið uppgerðu raðhúsi í sama hverfi .
• Er með kaupanda að nýju raðh / parh. upp við  
 Elliðavatn í skiptum fyrir 160 fm hæð ásamt  
 bílskúr (tvíbýli) í Smáíbúðahverfi nu   
 og eða einbýlishúsi í Ólafsvík

• Til sölu einkahlutafélag sem á og rekur tísku 
 verslanir í Kringlunni og Smáralind 

564 6464
Stórhöfða 33 -  110 Reykjavík
hof@hofid . is -  www.hofid . is

Guðm. Björn Steinþórsson, 
lögg. fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

inni&úti
LAUGARDAGUR  25. JÚLÍ 2009 Sumarblað Fréttablaðsins

● MATUR

Boðið til 
grillveislu

● HEIMILI

Borðbúnaður 
og skraut

● BÆNDAGISTING 
Á HRÍFUNESI

Laðar til sín 
erlenda ljós-

myndara

LÉTTMETI BEST  
Gunnar Björn Guð-

mundsson mælir með 

disk Ljótu hálfvitanna 

í ferðalagið. SÍÐA 2

LENGRI LÍFDAGAR  
Nokkur góð og ein-

föld ráð til að láta 

afskorin blóm endast 

betur. SÍÐA 6

TÍMAMÓT 22

INNI OG ÚTI 

Mæðgur afgreiða 
kaffi á Rauðasandi

VIÐTAL 16

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

Borðbúnaður og 
skraut DANAE PRINSESSA VIÐ FESTAR Skemmtiferðaskipið Princess Danae lá við festar í Reykjavíkurhöfn í gær. Skipið er hið glæsilegasta og hefur að geyma þrjá bari, bíósal, spilavíti 

og bókasafn. Farþegarnir, mest Bretar á miðjum aldri, eru um 600 en 225 manns starfa um borð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Hjón fagna 140 ára 
afmæli í Gulllandi

VIÐTAL 20

Í SJÁLFBOÐAVINNU 
MEÐ TÍGRISDÝRUM
Bryndís Hjálmarsdóttir og Sonja 
Hrund Steinarsdóttir vinna sem 
sjálfboðaliðar í tígrisdýragarðin-
um Tiger Temple í Taílandi.

JÖFN OG 
SPENNANDI 
KEPPNI Í 
GOLFINU
SPORT 32

VIÐSKIPTI Gömlu viðskiptabank-
arnir þrír áttu tæplega fjöru-
tíu útibú, umboðsskrifstofur og 
dótturfyrirtæki í tuttugu lönd-
um utan Íslands þegar ríkið 
tók bankana yfir síðasta haust. 
Aðeins brot af þessum félögum er 
enn starfandi, en flest hafa verið 
seld eða þeim lokað.  - bj / sjá síðu 10 

Leifar útrásarinnar að hverfa:

Útibúin á útleið
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FÓLK Taílendingamót verður end-
urvakið í Grindavík í dag en það 
hefur verið haldið einu sinni áður, 

fyrir fimm 
árum. Taílensk-
íslenska félagið 
stendur fyrir 
mótinu.

„Okkur í Taí-
lensk-íslenska 
félaginu lang-
aði til þess 
að halda mót 
fyrir Taílend-
inga svip-
að ættarmót-

um Íslendinga,“ segir Phetchada 
Khongchumchuen, formaður Taí-
lensk-íslenska félagsins.

Á mótinu verður meðal annars 
keppt í som dam-salatgerð, sem 
er þekkt í taílenskri matargerð 
en útlendingum hættir til að finn-
ast heldur sterkt að sögn Phet-
chödu. - mmf / sjá Allt í miðju blaðsins

Taílendingar koma saman:

Ættarmót að 
íslenskum sið

PHETCHADA 
KHONGCHUM-
CHUEN

EFNAHAGSMÁL Fullyrðing lög-
mannsins Ragnars Hall um að 
Ísland þurfi að greiða tvo millj-
arða króna í lögfræðikostnað 
vegna Icesave-málsins er röng. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá fjármálaráðuneytinu. 

Í tilkynningu frá ráðuneyt-
inu segir að innstæðutrygginga-
sjóðir Breta og Íslendinga hafi 
gert með sér samkomulag um 
að deila kostnaði við uppgjör við 
sparifjáreigendur Landsbank-
ans í Bretlandi. Íslenski sjóð-
urinn fellst á að greiða kostnað 
upp að 10 milljónum punda, um 2 
milljörðum króna. Hluti af þeim 
kostnaði er lögfræðikostnaður en 
auk þess er ýmis aðkeypt þjón-
usta og tölvuvinnsla.  - bþa

Tilkynning frá ráðuneytinu:

Fullyrðing 
Ragnars röng

KANARÍ, AP Einn öflugasti sjón-
auki heims hefur verið tekinn í 
notkun á Kanaríeyjum. Jóhann 
Karl Spánarkonungur vígði hann.

Sjónaukinn stendur efst á 
útkulnuðu eldfjalli og verður not-
aður til að kanna dauft ljós frá 
fjarlægum hlutum alheimsins.

Meira en þúsund manns hafa 
unnið að uppsetningu sjón-
aukans, sem heitir Gran Teles-
copio Canarias, en skipulagning 
hófst árið 1987.

Vísindamenn segja að hann 
muni nýtast til að kanna uppruna 
stjarna, eðli svarthola og greina 
efnasamsetningu allt aftur að 
upphafi heimsins í Miklahvelli.

 - gb

Nýtt mannvirki á Kanarí:

Einn öflugasti 
sjónauki heims

KOMINN Í NOTKUN Sjónaukinn mikli á 
Kanaríeyjum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENF, AP Líklegt þykir að yfir 
hundrað þúsund manns hafi smit-
ast af svínaflensu í Bretlandi og 
hefur smituðum fjölgað um helm-
ing nú í vikunni. Í Bandaríkjun-
um er talið að fjöldi þeirra sem 
hafa smitast sé kominn yfir millj-
ón.

Keiji Fukuda, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunarinnar WHO, segir að 
faraldurinn sé enn á byrjunar-
reit. Stofnunin hefur áður sagt 
líklegt að á næstu tveimur árum 
muni allt að tveir milljarðar 
manna smitast, eða nærri þriðji 
hver jarðarbúi.

„Þótt hundruð þúsunda eða 

jafnvel milljónir smitist, þá erum 
við samt á byrjunarstigi heims-
faraldursins,“ sagði Fukuda.

Víða um heim eru stjórnvöld að 
grípa til ráðstafana til að hægja 
á útbreiðslu faraldursins. Í Sádi-
Arabíu var til dæmis ákveðið 
að banna börnum, öldruðum og 
langveiku fólki að fara í píla-
grímaför til helgu borgarinnar 
Mekka í ár.

Af Evrópuríkjum er faraldur-
inn lengst á veg kominn í Bret-
landi. Um þrjátíu manns eru látn-
ir þar í landi. Stjórnvöld þar hafa 
nú áhyggjur af því hvort heil-
brigðiskerfið anni þeim verkefn-
um sem flensan kallar á.  - gb

Yfir hundrað þúsund hafa smitast af svínaflensu í Bretlandi:

Faraldurinn á byrjunarreit

VIÐBRÖGÐIN SKIPULÖGÐ Gordon 
Brown, forsætisráðherra Bretlands, átti 
fund með starfsmönnum heilbrigðisyfir-
valda í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ný siglingaaðstaða vígð
Ný aðstaða fyrir siglingafólk verður 
vígð í Kópavogi í dag. Húsið er í 
Naustavör og er á tveimur hæðum. 
Í Naustavör er einnig ný sjósetning-
arrenna ásamt flotbryggju og góð 
aðstaða fyrir báta í landi. 

KÓPAVOGUR

LÖGREGLUMÁL Alls óvíst er hvort 
tekst að endurheimta það fé sem 
á dögunum var svikið út úr Íbúða-
lánasjóði og tveimur hlutafélög-
um með stórfelldum blekkingum 
og skjalafalsi. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins vinnur efna-
hagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra 
nú að því að rekja slóð fjárins en 
hefur ekki haft erindi sem erfiði.

Tveir menn, fæddir 1989 og 
1990, voru handteknir vegna 
málsins á miðvikudag og sitja 
nú í gæsluvarðhaldi. Heimildir 
blaðsins herma að fleiri séu taldir 
við riðnir málið, en fleiri hafa ekki 
verið handteknir að svo stöddu.

Aðferðirnar sem mennirnir ungu 
beittu við svikin voru flóknar. Þeir 
tóku yfir stjórn tveggja fyrirtækja 
með því að falsa tilkynningar til 
fyrirtækjaskrár um breytingar á 
stjórnum þeirra og nýja prókúru-
hafa. Til þess þurftu þeir meðal 
annars að falsa undirskriftir allra 
stjórnarmanna. Síðan stungu þeir 
undan eigum félaganna.

Þá fölsuðu þeir samninga um 
sölu á fasteignum í eigu félag-
anna, tóku lán hjá Íbúðalánasjóði 
fyrir kaupunum og stungu fénu 
undan. Komist hefur upp um svik 
sem nema ríflega 50 milljónum 
króna og er talið að sú tala geti 
enn hækkað.

Félögin sem svikin voru hafa 
kært athæfið, auk þess sem fyr-
irtækjaskrá hefur lagt fram kæru 
vegna skjalafalsins.

„Þegar menn senda falsaðar til-
kynningar til okkar þá er það nátt-
úrlega bara grafalvarlegt mál,“ 
segir Skúli Jónsson, forstöðumað-
ur fyrirtækjaskrár. Hann segir 

mennina hafa tekið yfir stjórn 
tveggja félaga, og það hafi síðan 
verið árvökulir starfsmenn fyr-
irtækjaskrár sem uppgötvuðu að 
ekki væri allt með felldu þegar 
þeir reyndu að leika sama leik með 
þriðja félagið.

Skúli segir svikin hafa verið 
ótrúlega úthugsuð. Hann hafi 
aldrei séð neitt þessu líkt.

Hvorugur mannanna tengist 
félögunum, og þau tengjast ekki 
innbyrðis. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins starfaði annar 
mannanna sem gjaldkeri í banka 
og nýtti þá stöðu sína til verksins.

Þá eru allir heimildarmenn 
blaðsins sammála um að nær úti-
lokað sé að tveir menn um og 
undir tvítugu hafi átt frumkvæð-

ið að svo flóknum svikum, og hefur 
rannsókn lögreglu meðal annars 
beinst að því að reyna að komast 
að því hverjir fengu þá til verks-
ins. Rannsóknin mun meðal ann-
ars hafa teygt sig út fyrir land-
steinana.

Málið er afar viðkvæmt og lög-
regla verst af því allra fregna. 
Þá voru forsvarsmenn félaganna 
tveggja, sem mennirnir rændu 
völdum í, beðnir að láta málið 
ekki fréttast eftir að þeir komust 
á snoðir um það til að vernda rann-
sóknarhagsmuni.

Mennirnir voru úrskurðaðir í 
varðhald til 28. og 30. júlí. Þeir 
kærðu báðir úrskurðina til Hæsta-
réttar, sem mun dæma í málinu 
eftir helgi. stigur@frettabladid.is

Óvíst að milljónirnar 
sviknu finnist aftur
Svik tveggja ungra manna sem höfðu tugi milljóna af tveimur hlutafélögum og 
Íbúðalánasjóði voru ótrúlega úthugsuð, segir forstöðumaður fyrirtækjaskrár. 
Útilokað er talið að menn um og undir tvítugu hafi átt að þeim frumkvæði.

VIÐSKIPTI Færeyski bankinn, Eik 
banki, tapaði 69,2 milljónum 
danskra króna eða 1,7 milljörðum 
íslenskra króna á fyrri helmingi 
þessa árs. Bankinn tapaði um tíu 
milljónum danskra króna á sama 
tímabili fyrir ári. 

Í tilkynningu frá bankanum 
segir að auknar afskriftir og minni 
umsvif í kjarnastarfsemi bankans 
skýri þessa afkomu. „Að þurfa að 
kynna tap á starfsemi bankans er 
ekki hægt að sætta sig við,“ segir 
Marner Jacobsen, framkvæmda-
stjóri bankans. „Tapið kom hins 
vegar ekki á óvart í ljósi þeirra 
aðstæðna sem ríkja á alþjóðlegum 
mörkuðum.“  - bþa

Eik banki kynnir uppgjör:

Hafa tapað 1,7 
milljörðum 

LÖGGÆSLA Lögreglan hefur þurft að sleppa því að 
sinna fimm útköllum á tveimur sólarhringum vegna 
mannfæðar, segir lögreglumaður sem sent hefur fjöl-
miðlum bréf vegna ástandsins hjá lögreglunni.

Í myndum sem fylgja síðasta bréfi lögreglumanns-
ins, sem óskar starfs síns vegna eftir nafnleynd, má 
sjá yfirlit úr skrá lögreglu þar sem fram kemur að 
lögreglumenn hafi ekki sinnt útköllum, til dæmis inn-
broti við Reynisvatn.

 Þá var margítrekaðri kvörtun í fjölbýlishúsi vegna 
hávaða sinnt mjög seint. Þegar lögregla kom loks á 
staðinn var ölvað fólk að leika sér að opnum eldi við 
fjölbýlishúsið og notaði til þess grillvökva, segir lög-
reglumaðurinn.

Í bréfi hans segir enn fremur að Lögreglan á höf-
uðborgarsvæðinu skuldi rannsóknarlögreglumönnum 
um 200 yfirvinnutíma, og að hjá lögreglu bíði mörg 
mál frá því í maí sem ekkert hafi verið rannsökuð.

Lögreglumaðurinn undrast orð dómsmálaráðherra, 
sem sagði í viðtali við Fréttablaðið í gær að ekki komi 
til greina að fara fram á aukafjárveitingu fyrir lög-
reglu, en að hún voni að niðurskurður bitni ekki á 
þjónustu við almenning.

Lögreglumenn bjuggust við stuðningi frá ráðuneyt-
inu og því var það eins og blaut tuska í andlitið þegar 
ráðherra sagði að það væri hægt að halda uppi viðun-
andi löggæslu þrátt fyrir niðurskurð, segir lögreglu-
maðurinn. - vsp

Orð ráðherra um niðurskurð til lögreglu sögð eins og blaut tuska í andlitið:

Lögregla sinnir ekki útköllum

LÖGREGLA Orð dómsmálaráðherra um niðurskurð hjá lögreglu 
voru eins og blaut tuska í andlit lögreglumanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

FANGAKLEFAR Ungu mennirnir tveir sitja nú í gæsluvarðhaldi og munu gera þar til á 
mánudaginn hið minnsta, þegar Hæstiréttur tekur afstöðu til kæru þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Barnadagur í Viðey
Yngsta kynslóðin verður boðin sér-
staklega velkomin í Viðey á morgun. 
Barnamessa verður í kirkjunni og 
skemmtun verður haldin fyrir börnin. 
Að auki verður opinn smíðavöllur og 
hægt að smíða flugdreka. Siglt er í 
Viðey á klukkustundarfresti.

ÚTIVIST

Pétur, ætlarðu að bola okkur 
burt úr viðræðunum? 

„Ekki spurning, enda hef ég bol-
magnið til þess.“ 

Pétur Reynisson, bolahönnuður BV bola, 
hannar pólitíska boli og berst meðal 
annars gegn Evrópusambandinu með 
bolunum. 

SPURNING DAGSINS
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Minnisblað um lán ríkisins sem vísað 
var til í Fréttablaðinu í gær var unnið 
í fjármálaráðuneytinu en ekki Seðla-
bankanum, en starfsmenn Seðla-
bankans unnu að blaðinu með starfs-
mönnum ráðuneytisins. Minnisblaðið 
var unnið fyrir fjármálaráðherra.

ÁRÉTTING

ALÞINGI Fimm frumvörp voru 
afgreidd á Alþingi í gær sem má 
rekja til tilskipana Evrópusam-
bandsins sem íslenska ríkið er 
skuldbundið til að taka upp í lög 
samkvæmt samningnum um Evr-
ópska efnahagssvæðið (EES).

Þetta voru lög um brottfall 
á undanþágum starfsmanna 
í hlutastörfum, breytingu á 
ýmsum lögum um óréttmæta við-
skiptahætti, einföldum reglna um 
hlutafélög og einkahlutafélög og 
frumvarp um breytingu á tíma-
bundnum ráðningarsamning-
um. Síðast en ekki síst skal nefna 
frumvarpið með langa nafninu 
um „aðild starfsmanna við sam-
runa félaga með takmarkaðri 
ábyrgð yfir landamæri“. - vsp

Fimm EES-reglur að lögum:

Fimm tilskipan-
ir að lögum

NOTAÐU
FREKAR VISA

TÖFRASTUNDIR
VISA Í SUMAR

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!
100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yfir 4.000.000 kr.

EFNAHAGSMÁL Gylfi Magnússon við-
skiptaráðherra segir fjölmargar 
leiðir færar fyrir Seðlabanka Evr-
ópu að aðstoða Seðlabanka Íslands 
í gjaldeyrismálum. „Það má í sjálfu 
sér ímynda sér margvíslegar leiðir 
til þess en þær myndu flestar fela í 
sér með einum eða öðrum hætti að 
evrópski seðlabankinn stuðlaði að 
virkum viðskiptum með krónur.“ 

Eftir að samþykkt var að ganga 
til aðildarviðræðna við Evrópusam-
bandið sagði Gylfi Magnússon í við-

tali við Frétta-
blaðið það vel 
koma til greina 
að ganga á fund 
Seðlabanka Evr-
ópu strax í haust 
varðandi sam-
starf í gjaldeyr-
ismálum.

Hann segir að 
stofnun eins og 
Seðlabanki Evr-

ópu hafi margvísleg tæki sem hann 
geti notað til að aðstoða Ísland og 
ekki sé endilega víst að það hafi 
mikinn fjárhagslegan kostnað í för 
með sér fyrir bankann.

„Í þeirra tilfelli væri um að ræða 
kaup og sölur á krónum og evrum. 
Um leið og það yrði virkur mark-
aður fyrir krónur og evrur með 
bakhjarl eins og evrópska seðla-
bankann þá væri björninn unninn 
hvað það varðar að gera markaðinn 
með krónur nothæfan á ný,“ segir 
Gylfi. „Aðalmálið er að markaður-
inn verði dýpri og að sterkir aðilar 
standi á bak við kaup og sölutilboð 
á markaðnum.“

Gylfi segir að samstarf myndi 
auk þess flýta fyrir því að Ísland 

gæti afnumið gjaldeyrishöftin og 
uppfyllt að fullu skilyrði EES um 
frjálst fjármagnsflæði. Hann segir 
það vel hugsanlegt að samstarfið 
væri eitthvað í líkingu við gjald-
eyrisprógramm Seðlabanka Evr-
ópu sem kallast ERM II sem er 
undanfari þess að lönd geta tekið 
upp evruna. Það eigi þó eftir að 
semja um þessi málefni svo sem 
ákveðin vikmörk á gengi krón-
unnar og hvort bankinn kæmi til 
með að veita Seðlabanka Íslands 
lán eða einhverjar lánalínur. Gylfi 
segir það ef til vill ekki gott að fara 

að lýsa öllum óskum um samstarf 
á þessum tímapunkti áður en rætt 
er við bankann.

Samkvæmt svari Seðlabanka 
Íslands við fyrirspurn Fréttablaðs-
ins um hugsanlegt samstarf segir 
að væntanlega verði spurt um slíkt 
vegna umsóknar um aðild að Evr-
ópusambandinu. Engin sérstök 
breyting hafi orðið á starfsháttum 
bankans á þessu stigi en bendir þó 
á að stjórnendur bankans hitti for-
svarsmenn annarra seðlabanka 
reglulega á fundum. 

  bta@frettabladid.is

Seðlabanki Evrópu 
bakhjarl krónunnar
Viðskiptaráðherra segir björninn unninn við að gera markað með krónur not-
hæfan ef Seðlabanki Evrópu samþykkir að gerast aðili að honum. Seðlabanki 
Íslands segir að líklega verði spurt um samstarf í kjölfar aðildarumsóknar. 

GYLFI MAGNÚSSON

PÓLLAND, AP Mikið óveður í Evr-
ópulöndum síðustu daga varð sjö 
manns að bana í Póllandi, tveimur 
í Tékklandi og einum í Þýskalandi.

Í Póllandi urðu dauðsföllin á 
fimmtudagskvöld þegar mikið 
hvassviðri reið yfir. Einna verst 
varð ástandið í kringum borgina 
Wroclaw í suðaustanverðu Pól-
landi, þar sem raforkulínur slitn-
uðu. Í Tékklandi lést eldri kona 
og maður á þrítugsaldri drukkn-
aði. Lík hans fannst suður af Prag 
í gær.

Í Þýskalandi missti ökumað-
ur stjórn á bifreið sinni í úrhellis-
rigningu og ók á vegrið. - gb

Óveður í Evrópulöndum:

Fárviðri kostaði 
tíu manns lífið

BJÖRGUNARSTARF Í HVÍTA-RÚSSLANDI
Aðstoða þurfti aldrað fólk við að komast 
leiðar sinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SEÐLABANKI EVRÓPU ER STAÐSETTUR Í FRANKFURT  Viðskiptaráðherra telur það vel 
koma til greina að hann gangi á fund forráðamanna Seðlabanka Evrópu nú þegar 
samþykkt hefur verið að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 

HAGFRÆÐI „Við miðum við að það 
taki um tíu daga að klára þetta 
og þetta verður því tilbúið eftir 
verslunarmannahelgina,“ svarar 
Gunnar Ólafur Haraldsson, for-
stöðumaður Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands, spurningu um 
hversu langan tíma það taki fyrir 
stofnunina að skila áliti um Icesa-
ve. 

Fjárlaganefnd fól Hagfræði-
stofnun, á fundi sínum á fimmtu-
dag, að skoða álit Seðlabankans og 
fjármálaráðuneytisins á Icesave-
samningnum, sem lögð voru fyrir 
fjárlaganefnd á dögunum, og meta 
þær forsendur sem lágu að baki 
þeim álitum. Icesave-samningur-

inn verður ekki ræddur á þingi 
fyrr en álit Hagfræðistofnunar 
liggur fyrir.

„Við leggjum mat á þær forsend-

ur og metum hvort þær séu raun-
hæfar,“ segir Gunnar. Aðspurður 
segist hann gera ráð fyrir að fá 
aðgang að öllum þeim gögnum sem 
lágu að baki álitunum tveimur.

Margir koma að áliti Hagfræði-
stofnunar, að sögn Gunnars, en 
þrír starfa hjá stofnuninni í fullu 
starfi og nokkrir í hlutastarfi. 
Einnig er gert ráð fyrir að leitað 
verði álits sérfræðinga innan hag-
fræðideildar Háskólans.

En hvað eru þetta miklir pening-
ar sem þið fáið fyrir þetta? „Við 
lítum á þetta sem þjóðþrifamál 
og þetta verður svo sem ekki neitt 
gróðaverkefni,“ segir Gunnar.

 - vsp

Álit Hagfræðistofnunar Háskólans mun liggja fyrir eftir verslunarmannahelgina:

Líta á þetta sem þjóðþrifamál

EFNAHAGSMÁL Um þremur pró-
sentum færri ferðamenn fóru um 
Leifsstöð í júnímánuði saman-
borið við sama mánuð í fyrra. Í 
Morgunkorni Íslandsbanka segir 
að alls hafi 54.500 erlendir gestir 
farið um Leifsstöð í júní og ferða-
mönnum undanfarna tvo mánuði 
fækkað um þrjú þúsund saman-
borið við sama tímabil í fyrra.

Þrátt fyrir fækkun ferðamanna 
hefur gistinóttum erlendra ferða-
manna hérlendis fjölgað. Veikt 
gengi krónunnar gerir það jafn-
framt að verkum að ferðamenn 
eyða um helmingi fleiri krónum 
en áður.  - bþa

Eyða helmingi fleiri krónum:

Færri túristar

FÓLK Heyjað verður á Árbæjar-
safni á morgun, á árlegum hey-
annadegi. Af því tilefni verða 
amboð tekin fram og gestum og 
gangandi verður gefinn kostur á 
að taka þátt í heyönnum eins og 
þær voru áður en heyvinnuvélar 
komu til sögunnar. Notast verður 
því við ljái, orf og hrífur til þess 
að afla heysins. 

Dagskráin í Árbæjarsafni hefst 
klukkan eitt á morgun og stendur 
fram eftir degi. Sérstaklega er þó 
tekið fram í tilkynningu frá safn-
inu að dagskráin sé háð veðrinu.

  - þeb

Gamlir tímar rifjaðir upp:

Heyannadagur 
á Árbæjarsafni

GUNNAR 
ÓLAFUR 
HARALDSSON
Hagfræðistofn-
un stefnir að 
því að skila 
áliti sínu eftir 
verslunar-
mannahelgi.
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HÆGVIÐRI  Það 
verður áfram held-
ur svalt á landinu í 
dag en á morgun 
hlýnar heldur. Helst 
má búast við vætu 
á Vestfjörðum í 
dag og einnig eru 
horfur á síðdegis-
skúrum norðantil 
og í innsveitum 
vestanlands. 
Bjartast verður 
suðaustantil.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

VIÐSKIPTI Nýherji hagnaðist um 
90 milljónir króna á fyrstu sex 
mánuðum þessa árs. „Afkoma 
Ný herja hf. er undir væntingum á 
fyrri árshelmingi ársins 2009 og 
samdráttur í eftirspurn á Íslandi 
meiri en áætlað var,“ segir Þórð-
ur Sverrisson forstjóri.

Jafnframt er greint frá því í 
uppgjörinu að vel menntað og 
sérhæft starfsfólk er farið að 
flytjast til starfa erlendis og hafa 
um þrjú prósent starfsmanna 
Ný herjasamstæðunnar þegar 
flutt eða eru að flytjast til starfa 
hjá upplýsingatæknifélögum 
erlendis, þar á meðal til dótturfé-
laga Nýherja.  - bþa

Starfsmenn flytjast búferlum:

Uppgjör undir 
væntingum

GENGIÐ 24.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 231,4946
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 125,57  126,17

 206,76  207,76

 178,68  179,68

 23,997  24,137

 20,149  20,267

 16,79  16,888

 1,3231  1,3309

 195,57  196,73

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



50%
afsláttur

ÖLL SUMARBLÓM OG 
TRJÁPLÖNTUR

HELGAR
SPRENGJA!

30%
afsláttur

ÖLL GLÖS
Í HÚSASMIÐJUNNI
gildir ekki í Blómavali

og EGG

Flíspeysa
Bergans, herra, í 
bláu og grænu,
5860495-515

Vind/regnföt
Sett, svart
5868001-6

Bergans flíspeysur, vind/regnföt, leður sandalar

Allt á aðeins

2.999kr/stk

Mikil verðlækkun!

Sandalar
leður, mjúkir og 
góðir, st. 36-46
5861002-13

verð áður

5.999

verð áður

8.999

verð áður

6.999

TORGIÐ
V Ö R U M A R K A Ð U R  H Ú S A S M I Ð J U N N A R

Af öllum vörum 
í Torginu
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STÆKKUN EVRÓPUSAMBANDSINS

25. mars 1957

1. janúar 1973

1. janúar 1981

1. janúar 1986

1. janúar 1995

1. maí 2004

1. janúar 2007

Grænlendingar gengu 
upphaflega í ESB með 
Danmörku árið 1973 en 
sögðu sig úr sambandinu 
árið 1985 vegna deilna 
um fiskveiðiréttindi 
þeirra. Þó hafa Græn-
lendingar enn ýmis 
viðskiptaleg fríðindi við 
lönd ESB. Einnig hafa 
þegnar Grænlands ESB-
ríkisborgararétt en mega 
ekki kjósa í kosningum til 
Evrópuþingsins.

Í Evrópusambandinu eru 27 lönd. 
Sambandið á upphaf sitt að rekja til 
Kola- og stálbandalags Evrópu, sem 
stofnað var árið 1951. Í bandalaginu 
voru Ítalía, Frakkland, Vestur-Þýska-
land, Holland, Belgía og Lúxemborg. 
Árið 1957 skrifuðu löndin undir 
samning um efnahagslega samvinnu 
og var þá kominn vísir að ESB. 
Árið 1973 gengu Danir, Írar og Bretar 
inn í sambandið. Noregur átti að 
ganga í sambandið á sama tíma en 
aðild var hafnað í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Grikkir gengu í sambandið 

árið 1981 og Spánverjar og Portú-
galar fimm árum síðar. Sama ár var 
formlegur fáni sambandsins tekinn í 
gagnið og eru á honum 12 stjörnur, 
fyrir þau aðildarlönd sem voru í 
sambandinu árið 1986. 
ESB eins og við þekkjum það nú 
var stofnað formlega 1. nóvember 
1993, með Maastricht-sáttmálan-
um. Í honum er til dæmis kveðið á 
sameiginlegan gjaldmiðil, evruna. 
Tveimur árum síðar gengu Austurríki, 
Svíþjóð og Finnland í sambandið en 
þau tvö síðastnefndu voru fyrir í EES.

Árið 2004 var svo stærsta stækkun 
ESB þegar Malta, Kýpur, Slóvenía, 
Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, 
Tékkland, Slóvakía og Ungverjaland 
gengu í sambandið.
Þremur árum síðar gengu nýjustu 
Rúmenía og Búlgaría inn. Þrjú lönd 
bíða enn inngöngu, Króatía, Tyrkland 
og Makedónía. Líklegir umsækjendur 
næstu árin eru Bosnía og Herse-
góvína, Albanía, Svartfjallaland og 
Serbía. Kósovó kæmi einnig til greina 
en ESB viðurkennir það ekki sem 
sjálfstætt ríki.  vidir@frettabladid.is

Stækkun Evrópusambandsins frá 1957

Í sumar mun Brokey, Siglingafélag Reykjavíkur, bjóða upp á
skemmtileg siglinganámskeið og æfngar fyrir börn og fullorðna.

Börn og unglingar:
Fimm daga siglinganámskeið sem fram fer í Nauthólsvík og er fyrir 
krakka á aldrinum 10-15 ára. 
Námskeiðin standa yfir á milli kl.13:00-16:30 alla virka daga.

Fullorðnir:
Skemmtilegt þriggja kvölda siglinganámskeið þar sem kennt 
er á 26 feta seglbát. Farið er yfir það helsta sem hásetar á 
seglbát þurfa að kunna.

VILTU LÆRA AÐ SIGLA Í SUMAR

Skráning stendur yfir á www.brokey.is
Nánari upplýsingar í síma 8951551

Fimm innbrot í fyrrinótt
Þrjú innbrot voru í hús í umdæmi 
Lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu aðfaranótt föstudags. Einnig var 
tilkynnt um tvö innbrot í bíla.

Sparkaði í höfuð lögreglu
Lögregla hafði afskipti af ölvuðum 
manni í íbúðahverfi og flutti hann á 
brott. Við aksturinn í lögreglubílnum 
æstist sá ölvaði og sparkaði í höfuð 
annars tveggja lögreglumanna í bíln-
um. Hann slasaðist lítillega en hélt 
áfram vaktinni.

Fíkniefni í Hvalfirði
Lögreglan á Borgarnesi og á Akranesi 
fóru í sameiginlegt verkefni þegar 
bifreið sem ferjaði fíkniefni var stöðv-
uð í Hvalfirði. Lögreglan í Borgarnesi 
harðneitar að gefa frekari upplýsingar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

STJÓRNSÝSLA Frumvarp dómsmála-
ráðherra um að bæta við þremur 
nýjum sérstökum saksóknurum 
við hlið Ólafs Þórs Haukssonar 
var samþykkt í gær með atkvæð-
um allra viðstaddra. Allir skulu 
þeir uppfylla skilyrði til þess að 
vera héraðsdómarar, nema það má 
víkja frá aldurshámarkinu, sem 
er 70 ár. Lögin öðlast þegar gildi.

Einnig er í frumvarpinu lagt til 
að settur verði sérstakur saksókn-
ari yfir málefnum er varða banka-
hrunið en Valtýr Sigurðsson rík-
issaksóknari lýsti sig vanhæfan í 
maí síðastliðnum í þeim málum. 
Farið verður því með málið eins 
og þegar ríkissaksóknari lýsir sig 
vanhæfan í einstökum málum. - vsp

Frumvarp samþykkt í gær:

Þrír sérstakir í 
viðbót við Ólaf

BANDARÍKIN, AP Húsleit hefur verið 
gerð á læknastofu og í geymslu-
rými Conrads Murrey, sem var 
einkalæknir 
Michaels Jack-
son. Rannsókn 
á dauða Jack-
sons beinist 
nú aðallega að 
Murrey og því 
hvort hann hafi 
átt þátt í dauða 
Jacksons. Mur-
rey var með 
söngvaranum 
þegar hann dó og reyndi að lífga 
hann við. Hann hafði verið ráðinn 
sem einkalæknir hans nokkrum 
vikum fyrir andlátið. 

Lögregla gerði meðal ann-
ars upptæka tvo harða tölvu-
diska, tölvupóst og nokkurt 
magn af megrunarlyfjum og 
vöðvaslak andi lyfjum. Einnig 
fannst uppsagnarbréf frá spítala í 
Houston í eigum Murrey. Frekari 
upplýsingar hafa ekki verið gefn-
ar. - þeb

Lögregla rannsakar dauða:

Gruna einka-
lækni Jackson

MICHAEL JACKSON 

KONGÓ, AP Samkvæmt Flótta-
mannahjálp Sameinuðu þjóðanna 
hafa um 536 þúsund manns hrak-
ist að heiman í austurhluta Kongó 
það sem af er árinu vegna átaka 
milli stjórnarhersins og uppreisn-
arhópa Hútúa.

Hútúarnir eru margir hverj-
ir frá nágrannaríkinu Rúanda 
og tóku þátt í þjóðarmorðinu þar 
árið 1994. Ron Redmond, tals-
maður Flóttamannastofnunarinn-
ar, segir ýmsar sögur ganga af 
morðum, nauðgunum og pynting-
um sem Hútúarnir beri ábyrgð á.

Alls eru flóttamenn vegna 
átakanna á þessum slóðum orðnir 
1,8 milljónir. - gb

Óöldin í Kongó:

Hálf milljón 
manns á flótta

Finnst þér að blindir og 
heyrnarlausir eigi að greiða 
jafnháan skatt og aðrir til 
Ríkisútvarpsins?
Já 21%
Nei 79%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú á útihátíð um versl-
unarmannahelgina?

Segðu skoðun þína á visir.is.

ATVINNA Bæjarráð Garðabæjar samþykkti á þriðju-
dag að greiða flokksstjórum í Vinnuskóla þar í bæ 15 
klukkustunda yfirvinnu á tímabilinu júní til júlí. Einn-
ig verður þeim boðið að framlengja ráðningarsamn-
inga sína til 7. ágúst. Þetta var gert til að koma til móts 
við kröfur flokksstjóranna sem töldu sig hlunnfarna í 
launamálum.

Flokksstjórarnir voru með um 162 þúsund krónur í 
mánaðarlaun og engin yfirvinna var í boði. Atvinnu-
leysisbætur eru rétt tæplega 150 þúsund krónur. 
Vildu flokksstjórarnir meina að þetta væru afar 
ósanngjörn laun þar sem þeir bæru ábyrgð á börnum 
á aldrinum 14 til 16 ára. Allir flokksstjórarnir eru 
annaðhvort háskólanemar eða útskrifaðir úr háskóla. 

Nágrannasveitarfélögin buðu hins vegar töluvert 
betri laun. Sömu grunnlaun voru hjá Álftanesi og 
Hafnarfirði en í þeim sveitarfélögum var þeim boðin 
yfirvinna. Tuttugu tímar á mánuði á Álftanesi og tíu 
í Hafnarfirði. Reykvískir flokksstjórar fengu um 170 
þúsund krónur á mánuði auk 7.000 króna í matarpen-
ing. Kópavogur greiddi starfsmönnum sínum rétt um 
190 þúsund krónur og Mosfellsbær um 166 þúsund.

Auk launa þótti flokksstjórum ósanngjarnt að vera 
aðeins ráðnir til 1. ágúst, en starfsmenn Áhaldahúss 
Garðabæjar voru ráðnir út ágúst. - vsp

Bæjarráð Garðabæjar ákvað að koma til móts við launakröfur flokksstjóra:

Launabarátta sem skilaði sér

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hafnaði í gær frávísunarkröfu 
Hollendingsins Peters Rabe í hinu 
svokallaða Papeyjarmáli. Því verð-
ur réttað yfir Rabe hér á landi, en 
hann er talinn höfuðpaurinn í mál-
inu.

Rabe krafðist frávísunar á þeim 
grundvelli að fíkniefnin sem málið 
snýst um, ríflega 100 kíló af amf-
etamíni, kannabisi og e-töflum, 
hafi verið flutt úr skútunni sem 
hann sigldi yfir í gúmmíbát utan 
íslenskrar landhelgi. Íslensk lög 
næðu því ekki yfir athæfið.

Í niðurstöðu dómara er vísað til 
sjöundu greinar almennra hegn-
ingarlaga, þar sem segir að „sé 

refsing að einhverju leyti bundin 
að lögum við afleiðingar verknað-
ar skuli líta svo á að verkið sé einn-

ig unnið þar sem þessar afleiðing-
ar gerast eða er ætlað að koma 
fram“.

Í því ljósi að brot Rabe, að reyna 
að koma miklu magni af fíkniefn-
um á markað á Íslandi, beinist 
gegn íslenskum hagsmunum, sé 
því eðlilegt að rétta yfir honum 
hér.

Rabe getur ekki kært þennan 
úrskurð til Hæstaréttar, en getur 
hins vegar, verði niðurstöðu hér-
aðsdóms í málinu að endingu áfrýj-
að til Hæstaréttar, farið fram á að 
frávísunarkrafan verði þá tekin 
fyrir á nýjan leik.

Aðalmeðferð í málinu hefst á 
mánudag.  - sh

Héraðsdómur hafnaði kröfu Hollendings um frávísun í Papeyjarmálinu:

Máli á hendur Rabe ekki vísað frá

PETER RABE Hollendingurinn er talinn 
höfuðpaurinn í málinu. Hann hefur 
neitað að tjá sig nokkuð um það.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VESTURLANDSVEGUR Eftir áreksturinn 
lenti jeppinn á ljósastaur og lenti á 
hvolfi. Betur fór þó en á horfðist. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÖGREGLUMÁL Einn maður slasað-
ist þegar tveir bílar, fólksbíll og 
jeppi, skullu saman á Vesturlands-
vegi við Höfðabakkabrú í gær. 
Maðurinn slasaðist ekki alvarlega 
en var fluttur á slysadeild. 

Við áreksturinn fór jeppinn út 
af veginum og skall á ljósastaur. 
Hann endaði svo á hvolfi við veg-
inn. Ekki fengust upplýsingar um 
það hjá lögreglu hversu marg-
ir voru í bílunum né um tildrög 
slyssins að öðru leyti.  - þeb

Fór betur en á horfðist í slysi: 

Lenti á ljósa-
staur og valt

VINNUSKÓLINN Allir flokksstjórar Vinnuskóla Garðabæjar eru 
háskólanemar eða með háskólagráðu og fengu 162.017 krónur 
á mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

KJÖRKASSINN



SAMAN FINNUM VIÐSAMAN FINNUM VIÐ
RÉTTA LEIÐRÉTTA LEIÐ
SAMAN FINNUM VIÐ
RÉTTA LEIÐ

SKULDAAÐLÖGUN
Nýi Kaupþing banki kynnir nýtt úrræði fyrir fólk í greiðsluvanda. Með Skuldaaðlögun eru lán aðlöguð 
greiðslugetu viðskiptavina bankans. Skuldaaðlögun er einföld og sveigjanleg leið til að leiðrétta stöðuna. 

Skuldaaðlögun er enn ein lausnin sem Nýi Kaupþing banki býður viðskiptavinum til að takast á við erfiðan 
fjárhag. Meðal þeirra leiða sem bankinn gefur kost á eru: 

VIÐ GETUM LEYST MÁLIN Í SAMEININGU
Fáðu ítarlegri upplýsingar um Skuldaaðlögun og önnur úrræði 
á www.kaupthing.is, hafðu samband í  síma 444 7000 eða komdu 
við í næsta útibúi Nýja Kaupþings banka.

 • Skuldaaðlögun

 • Lenging lánstíma

 • Breyting á lánaskilmálum

 • Tímabundin frestun afborgana 

 • Ráðgjöf

 • Greiðslujöfnun

• Ekkert uppgreiðslugjald

• Innágreiðslur lána í Netbanka

 • Stöðumat

 • Heimilisbókhald

 • Lífeyris- og tryggingamál

 • Netdreifing/útgjaldadreifing    
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1 Hversu stóran hlut í HS Orku 
keypti kanadíska fyrirtækið 
Magma Energy Corporation af 
Geysi Green Energy?

2 Hver skoraði jöfnunarmark 
KR gegn gríska knattspyrnulið-
inu Larissa?

3 Hver er nýr dómari Gettu 
betur-spurningakeppninnar?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 38

■ 28. júní Herinn steypir Zelaya af 
stóli og rekur hann í útlegð til Kosta-
ríka eftir að hann hafði reynt að ná 
fram stjórnarskrárbreytingu um að 
endurkjósa megi forseta.

■ 29. júní Obama Bandaríkjaforseti 
segir stjórnarbyltinguna ólöglega.

■ 4. júlí Hondúras rekið úr Sam-
tökum Suður-Ameríkuríkja eftir að 
bráðabirgðastjórnin hunsar frest til 
að taka við Zelaya aftur í embættið.

■ 5. júlí Að minnsta kosti einn 
stuðningsmaður Zelayas lést í mót-
mælum við flugvöllinn í Tegucigalpa 
þegar herinn kemur í veg fyrir að 
Zelaya snúi heim aftur.

■ 8. júlí Bandaríkjastjórn afturkallar 
hernaðaraðstoð við Hondúras.

■ 9. júlí Michaletti og Zelaya fara til 
Kostaríka að hitta Oscar Arias forseta.

■ 21. júlí Evrópusambandið aftur-
kallar fjárhagsaðstoð við Hondúras.

■ 23. júlí Samninganefndum mis-
tekst að ná samkomulagi eftir þrjár 
samningatilraunir.

■ 25.-26. júlí Zelaya hyggst reyna að 
snúa aftur til Hondúras.

ATBURÐARÁSIN

Roberto Micheletti 
bráðabirgðaforseti 
hafnar tilboði um að 
Zelaya verði leiðtogi 
þjóðstjórnar.

Bráðabirgðastjórnin 
lokar landamærum 
til að koma í veg fyrir 
að Zelaya snúi heim 
frá Esteli.

EL SALVADOR

HONDÚRAS

GVATEMALA
BELÍS

Tegucigalpa

Esteli

Managúa

PANAMA

KOSTARÍKA

San Jose

Zelaya reynir aftur 
að snúa heim
Manuel Zelaya hyggst nú um helgina 
fara yfir landamærin frá Níkaragva til 
Hondúras að endurheimta forseta-
embættið. Stjórnin hótar að handtaka 
hann og óttast er að til átaka komi.

NÍKARAGVA, AP Manuel Zelaya hefur 
komið sér fyrir í Níkaragva og 
ætlar nú um helgina að halda yfir 
landamærin til Hondúras. Þar 
vonast hann til að endurheimta 
forsetaembættið, sem hann var 
rekinn úr fyrir mánuði.

Hann hvetur hermenn í Hond-
úras til að sinna ekki fyrirmæl-
um um að handtaka sig og virð-
ist treysta á víðtækan stuðning 
almennings.

Á fimmtudaginn ók hann á 
jeppa til bæjarins Esteli í Ník-
aragva, aðeins 40 kílómetra suður 
af landamærum Hondúras. Strax 
í dag eða á morgun stefnir hann 
síðan að því að sæta lagi og fara 
yfir landamærin. 

„Ég er á leiðinni til Hondúras, 
og ég vona að flestir íbúar í Hond-
úras geti komist fram hjá eftirliti 
hersins, fari til landamæranna og 
að þeir óttist ekki hermennina,“ 
sagði hann á blaðamannafundi á 
hóteli sínu í Esteli. „Ég er sterk-
ur. Ég óttast ekki, en ég veit að ég 
er í hættu.“

Zelaya segir að enginn árangur 
hafi orðið af samningatilraunum, 
sem Bandaríkjamenn hafa stað-
ið að.

Zelaya var steypt af stóli eftir 
að hann hafði kynnt áform um að 
efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um það hvort forseti eigi að fá að 
bjóða sig fram til fleiri kjörtíma-
bila.

Bráðabirgðastjórn undir for-
ystu Robertos Micheletti hefur 
stjórnað landinu síðan. 

Öll ríki á vesturhveli jarðar 
hafa fordæmt stjórnarbyltinguna. 
Jafnt vinstri- sem hægristjórnir 
hafa lýst yfir eindregnum stuðn-
ingi við að Zelaya snúi aftur og 
endurheimti forsetaembættið.

Bandaríkjastjórn hefur sagt 
að líklega verði Hondúras beitt 
refsiaðgerðum ef Zelaya fær 
ekki embættið á ný. Á hinn bóg-
inn styður Bandaríkjastjórn ekki 
þetta ferðalag Zelayas til Hondúr-
as upp á eigin spýtur. Hætt sé við 
átökum.

 gudsteinn@frettabladid.is

Zelaya gerir 
aðra tilraun
Manuel Zelaya hvetur hermenn til að hunsa fyrirskip-
anir um að handtaka sig. Hann ætlar yfir landamær-
in til Hondúras til að endurheimta forsetaembættið.

LÖGREGLUMÁL Um þrjátíu manna 
ferðahópur frá Póllandi greiddi 
ekki tjaldsvæðisgjald á Borgar-
firði eystri í gærmorgun. Flýðu 
þeir tjaldstæðið áður en þeir voru 
rukkaðir, að sögn Lögreglunnar 
á Egilsstöðum. Lögreglan reyndi 
að sitja fyrir þeim í gær en fyrir-
sátin gekk ekki.

Ferðahópurinn kom með Nor-
rænu á fimmtudag á vegum 
pólskrar ferðaskrifstofu, að sögn 
lögreglu. Ferðast hann á þremur 
hópferðabílum, tveimur gulum 
og einum hvítum. Þeir sem geta 
gefið upplýsingar um ferðir bif-
reiðanna eru beðnir um að hafa 
samband í síma 470-2140. - vsp

Svikulir ferðamenn:

Greiddu ekki 
tjaldsvæðisgjald

Þýðingarmiðstöð opnuð
Útibú þýðingarmiðstöðvar utanrík-
isráðuneytisins á Ísafirði hefur hafið 
starfsemi. Tveir þýðendur starfa þar 
en líklega verður starfsmönnum 
fjölgað í haust. 32 starfa hjá þýðing-
armiðstöðinni í Reykjavík, á Akureyri, 
Ísafirði og í New York. 

VESTFIRÐIR

50%

Ódýrt úr nammibarnum á

LAUGARDÖGUM

Tilboðið 
gildir aðeins 
á laugardögum

Tilboðið gildir aðeins 
á laugardögum

KOSNINGAR Stjórnlagaþing kostar 
minnst 362,3 milljónir og mest 442 
milljónir samkvæmt frumvarpi 
sem Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra lagði fram á þingi í 
gær. Gert er ráð fyrir að starfstími 
þingsins verði átta til ellefu mán-
uðir. Kostar hver mánuður um 30 
milljónir króna auk þess sem stofn-
kostnaður verður um 38 milljónir 
króna. Þriðji kostnaðarliðurinn, 
um 50 milljónir, er kostnaður við 
að útbúa og dreifa kynningarefni 
um frambjóðendur. 

Þingið á að skipa minnst 25 full-
trúa og mest 31. Ef til þingsins 
kjósast minna en 40 prósent af öðru 
kyninu verður sex fulltrúum bætt 

við. Gert er ráð fyrir að 11,8 millj-
ónir króna fari í launakostnað til 
þingfulltrúa á mánuði. Þingmenn 
fái því 472 þúsund krónur á mán-
uði ef fulltrúar eru 25. Ef fulltrúar 

eru 31 verða þau 381 þúsund krón-
ur, samkvæmt kostnaðaráætlun.

Gert er ráð fyrir að kosið verði 
til þingsins samhliða sveitar-
stjórnakosningum árið 2010. Kjör-
gengir eru þeir sem kjörgengir 
eru til Alþingis. Forseti Íslands, 
alþingismenn, varamenn þeirra og 
ráðherrar eru þó ekki kjörgengir.

Þingið, sem á að vera ráðgef-
andi, á að koma saman eigi síðar 
en 17. júní 2010 og ljúka störfum 
17. febrúar 2011. Getur þingið þó 
ákveðið að ljúka störfum fyrr. For-
sætisnefnd stjórnlagaþings skal 
hafa eftirlit með því að kostnaður 
við þingið rúmist innan fjárlaga. 

 - vsp

Stjórnlagaþing kostar minnst 362,3 milljónir og mest 442 milljónir:

25 til 31 fulltrúi sitji stjórnlagaþingið

ALÞINGI Laun stjórnlagaþingmanna 
verða mest 472 þúsund krónur á 
mánuði. 

HAAG, AP Vojislav Seselj, leiðtogi 
stærsta stjórnmálaflokks Ser-
bíu, var í gær dæmdur í fimmt-
án mánaða fangelsi af stríðs-

glæpadómstól 
í Haag fyrir að 
hafa sýnt rétt-
inum óvirð-
ingu.

Seselj hefur 
verið í haldi 
dómstólsins 
í Haag síðan 
árið 2003, 
ákærður fyrir 

að hafa hvatt serbneska her-
menn í Bosníu og Króatíu til 
voðaverka með hatursfullum 
ræðum sínum.

Óvirðingin er fólgin í því að 
Seselj nafngreindi, í bók sem 
hann skrifaði í fangelsinu, vitni 
sem höfðu undir dulnefni borið 
vitni gegn honum við réttar-
höldin. - gb

Stríðsglæpadómstóll í Haag:

Seselj dæmdur 
fyrir óvirðingu

VOJISLAV SESELJ

LANDBÚNAÐUR „Heyskapur hefur 
gengið mjög vel sunnanlands 
og að mestu leyti um vestan- og 
norðanvert landið. Ég veit hins 
vegar að uppskeran er minni 
norðaustanlands enda var þar 
eitthvað um kal í túnum.“ 

Þetta segir Sigurður Loftsson, 
bóndi á Steinsholti í Gnúpverja-
hreppi og formaður Landssam-
bands kúabænda.

Sigurður segir uppskeruna á 

sunnanverðu landinu – þar sem 
hann þekkir best til – mikla bæði 
að magni og gæðum. Heyið sé 
gott og sprettan mikil. Þó nokkr-
ir séu farnir að taka annan slátt 
og alltaf sé töluvert um að menn 
slái túnin þrisvar yfir sumarið.  

„Menn eru hættir að tala um 
seinni slátt því nokkuð er orðið 
um að menn slái þrisvar,“ segir 
Sigurður Loftsson bóndi.  

 - bþs

Heyskapur hefur gengið vel á Suðurlandi:

Mikill fengur að 
magni og gæðum

HEYANNIR Á ÁLFTANESI Víðast hvar geta bændur hrósað happi yfir heyfengnum 
þetta árið.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?
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FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

Fréttir af opnun útibúa eða 
umboðsskrifstofa íslensku 
viðskiptabankanna erlendis 
voru algengar á blóma-
tímabili hinna svokölluðu 
íslensku útrásarvíkinga. 
En bólan er sprungin með 
hvelli og því kemur í hlut 
skilanefnda bankanna 
að taka til eftir veisluna. 
Stjórnendur þeirra hafa 
undanfarið lokað útibúum 
og selt þau dótturfélög sem 
ekki eru komin í þrot.

Gömlu viðskiptabankarnir þrír 
áttu, eftir því sem næst verður 
komist, tæplega fjörutíu útibú, 

umboðsskrifstofur og dótturfélög 
í tuttugu löndum þegar ríkið tók 
bankana yfir. Nú er aðeins brot af 
þessum anga íslenskrar útrásar 
enn starfandi.

Veldi íslensku viðskiptabank-
anna náði allt frá Norðurlönd-
unum suður til Sameinuðu arab-
ísku furstadæmanna og austur til 
Hong Kong áður en ríkið tók þá 
yfir og greindi á milli innlendrar 
og erlendrar starfsemi. 

Markmið skilanefndanna virð-
ist vera að draga verulega úr 
umfangi starfseminnar erlend-
is, en þó þannig að verðmæti tap-
ist ekki. Þannig vinna nú um 75 
manns á skrifstofu skilanefndar 
Landsbankans í London við eigna-
umsýslu, mun fleiri en starfa fyrir 
skilanefndina hér á landi. 

Talsverður fjöldi útibúa íslensku 

bankanna erlendis hafa verið seld, 
eins og sjá má á meðfylgjandi 
korti, og stór hluti er í söluferli. 
Umboðsskrifstofum bankanna 
erlendis hefur meira og minna 
verið lokað. Þá eru fjölmörg dótt-
urfélög bankanna á ýmsum stig-
um gjaldþrotameðferðar eða hafa 
þegar verið tekin til gjaldþrota-
skipta.  

Eignir bankanna erlendis voru 
misjafnar, en helstu eignir hvers 
banka voru yfirleitt útlán. Bank-
arnir munu því geta innheimt þau 
útlán með vöxtum á næstu árum, 
þó heimskreppan hafi trúlega 
slæm áhrif á heimturnar.

Ekki allt slæmt við útrásina
Líklegt er að upphaflega hafi til-
gangurinn með því að opna útibú 
íslensku viðskiptabankanna erlend-
is verið sá að fylgja eftir útrásar-
fyrirtækjunum til að þjónusta þau 
á erlendri grundu, segir Ólafur 
Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík.

Auk þess vildu bankarnir leitast 
við að byggja upp hóp viðskipta-
vina erlendis og taka þátt í sam-
bankalánum, sem var auðveldara 
að gera í gegnum útibú. 

„Menn voru mjög stórhuga, og 
ég reikna með að fólkið sem starf-
aði í þessum útibúum hafi talið sig 
vera í miklum landvinningum, og 
að skapa ný tækifæri, enda harð-
duglegt og hámenntað fólk upp til 
hópa,“ segir Ólafur. 

„Ég held að margt hafi verið vel 
gert í þessum útibúum, þannig sló 
það mig að minnsta kosti,“ segir 
Ólafur. Hann heimsótti nokkrum 
sinnum útibú íslensku viðskipta-
bankanna í London ásamt nemend-
um í viðskiptafræði við Háskólann 
í Reykjavík. 

„Það má örugglega finna eitt-
hvað að þessu, að þetta hafi byggst 
of hratt upp, menn hafi farið of 
geyst, en það er ekki þar með sagt 
að það sem þarna var gert hafi allt 
verið ómögulegt. Það var ekki allt 
slæmt við útrásina, kannski starf-

seminni hefði farnast betur ef ekki 
hefði komið til alþjóðleg fjármála-
kreppa og brotalamir í innviðum 
bankanna,“ segir Ólafur.

Verðmætin aukast áfram
Skilanefndir bankanna þurfa nú 
að ákveða hvað verður um dótt-
urfélög og útibú erlendis. Mörg-
um hefur verið lokað, önnur eru í 
greiðslustöðvun eða söluferli, og 
enn önnur hafa verið seld. Einhver 
útibúanna verða þó rekin áfram 
enn um sinn.

„Við ákváðum í upphafi að verja 
eignir bankans og hámarka virði 
þeirra,“ segir Steinar Guðgeirs-
son, formaður skilanefndar Kaup-
þings. Hann segir stefnuna ekki þá 
að selja stórar eignir á lágu verði 
líkt og í hefðbundnum gjaldþrotum 
til að greiða lánardrottnum hluta 
af kröfum sínum með reiðufé. 

Farsælla sé fyrir alla að halda í 
eignir og setja þær inn í eignaum-
sýslufélag, sem kröfuhafar eign-
ist á endanum, þó slíkt geti tekið  
mörg ár. 

„Við teljum að verðmæti eign-
anna hafi aukist talsvert og muni 
gera það áfram,“ segir Steinar.

Skilanefnd Glitnis reiknar með 
að þurfa þrjú til fimm ár til þess 
að innheimta þau verðmæti sem 
bankinn átti erlendis, segir Árni 
Tómasson, formaður skilanefnd-
ar Glitnis. 

Markmið skilanefndar Glitnis 
er að bíða með að selja eignirnar 
þar til ástandið á mörkuðum lag-
ast. Þar sem eignir Glitnis erlend-
is voru aðallega í útlánum getur 

skilanefndin innheimt afborganir 
og vaxtagreiðslur á næstu árum, 
í stað þess að selja útlánin strax 
með miklum afföllum. 

Farið verður rólega í að selja 
aðrar eignir bankans erlendis í 
þeirri von að meira muni fást fyrir 
eignirnar síðar. Það eru einkum 
hlutabréf í félögum, og í örfáum 
tilvikum skuldabréf. Alls starfa tíu 
starfsmenn á vegum skilanefndar-
innar í útibúum erlendis.

Árni segir að í heildina reikni 
skilanefnd Glitnis með að ná um 
25 til 30 prósentum af öllum eign-
um bankans fyrir hrun. Hlutfallið 
verði væntanlega hærra af eignum 
bankans erlendis en af eignum hér 
á landi.

Starfa áfram í allt að sjö ár
Reiknað er með því að útibú gamla 
Landsbankans í London í Bretlandi 
verði starfrækt áfram í fjögur til 
sjö ár til að halda utan um eignir 
félagsins í Bretlandi, samkvæmt 
upplýsingum frá skilanefnd bank-
ans.  

Skilanefndin á í viðræðum við 
hollensk yfirvöld um framtíðar-
fyrirkomulag stjórnunar á útibúi 
bankans í Amsterdam í Hollandi, 
en það var tekið yfir af hollenskum 
yfirvöldum í byrjun október.

Starfsemi útibús gamla Lands-
bankans í Halifax í Kanada var 
í desember færð inn í sérstakt 
rekstrarfélag, Labki Finance Inc., 
sem heyrir undir skilanefnd gamla 
Landsbankans. Hlutverk Labki 
Finance er það sama og annarra 
starfandi erlendra eininga bank-
ans, að sjá um eignir gamla bank-
ans og hámarka verðmæti þeirra. 

Skilanefnd Landsbankans er 
með alls 85 manns í vinnu erlendis. 
Langflestir, 75 talsins, eru á skrif-
stofu skilanefndarinnar í London.

Fennir í spor útrásarvíkinganna

Glitnir (10)
1. Útibú í London í Bretlandi – lokun í vinnslu.
2. Útibú í Halifax í Kanada – lokun í vinnslu.
3. Umboðsskrifstofa í Sjanghæ í Kína – lokun í 

vinnslu.
4. Dótturfélagið Glitnir Corp. í Helsinki í Finnlandi 

– selt 14. október 2008.
5. Dótturfélagið Glitnir Bank SA í Lúxemborg – í 

söluferli.
6. Dótturfélagið Glitnir Bank ASA í Osló í Noregi 

– selt 20. október 2008.
7. Dótturfélagið Glitnir Marine Finance AS í Osló í 

Noregi – selt 23. október 2008.
8. Dótturfélagið Glitnir Securities í Osló í Noregi 

– selt 14. október 2008.
9. Dótturfélagið Glitnir AB í Stokkhólmi í Svíþjóð 

– selt 17. október 2008.
10. Dótturfélagið Glitnir Capital í New York í Bandaríkj-

unum – selt 16. október 2008.

Kaupþing (16)
1. Dótturfélagið FIH í Kaupmannahöfn í Danmörku – er fyrir-

tækja- og fjárfestingarbanki og enn starfandi.
2. Dótturfélagið Kaupthing Bank Sweden í Stokkhólmi í Svíþjóð 

– var selt í lok mars.
3. Dótturfélagið KFS í London í Bretlandi – í greiðslustöðvun 

frá 8. október 2008.
4. Dótturfélagið Kaupthing Singer & Friedlander á Mön – hefur 

verið tekið til gjaldþrotaskipta.
5. Dótturfélag í Lúxemborg – var selt og hefur hafið starfsemi 

á ný.
6. Dótturfélagið Kaupthing Bank US í New York í Bandaríkjun-

um – unnið er að því að loka félaginu.
7. Dótturfélagið Kaupthing Kabushiki Kaisha í Tókýó í Japan 

– lokað.
8. Dótturfélag í Hong Kong – hefur verið tekið til gjaldþrota-

skipta.
9. Útibú í Austurríki – búið að loka.

10. Útibúið Kaupthing Bank Finland í Helsinki í Finnlandi – var 
lokað í janúar.

11. Útibú í Þýskalandi – unnið að lokun útibúsins.
12. Útibúið Kaupthing Bank Norway í Osló í Noregi – í greiðslu-

stöðvun.
13. Útibú í Dúbaí – selt til fyrrverandi starfsmanna.
14. Útibú í Katar – selt til fyrrverandi starfsmanna
15. Útibú dótturfélags Kaupthings Luxembourg í Sviss – í 

gjaldþrotameðferð.
16. Útibú í Þórshöfn í Færeyjum – búið að loka.

Landsbankinn (12)
1. Útibú í London í Bretlandi – starfar áfram í fjögur til sjö ár til 

að halda utan um eignir í Bretlandi.
2. Útibú í Amsterdam í Hollandi – var tekið yfir af hollenskum 

yfirvöldum í byrjun október 2008.
3. Útibú í Halifax í Kanada – starfar áfram til að halda utan 

um eignir í Kanada.
4. Útibú í Osló í Noregi – lokað.
5. Útibú í Helsinki í Finnlandi – lokað.
6. Útibú í Madríd á Spáni – lokað.
7. Umboðsskrifstofa í New York í Bandaríkjunum – lokað.
8. Umboðsskrifstofa í Hong Kong í Kína – lokað.
9. Dótturfélagið Landsbanki Luxembourg í Lúxemborg – tekið 

til gjaldþrotaskipta.
10. Dótturfélögin Heritable Bank og Landsbanki Securities í 

London í Bretlandi – tekin til gjaldþrotaskipta.
11. Dótturfélagið Merrion Capital í Dublin á Írlandi – selt í 

október 2006.
12. Dótturfélagið Kepler Equities í Frakklandi – selt í október 

2006.
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Skoðun Alþingis á Icesave-
samningnum hefur verið 
afar mikilvæg. Hún hefur 
dregið upp skýrari mynd 

en fyrir var um þrjú atriði. Eitt 
þeirra auðveldar framgang máls-
ins en önnur gera það snúnara.

Í fyrsta lagi efast nú fáir um að 
óhjákvæmilegt var að leita samn-
inga um lausn á ágreiningsefninu 
við Hollendinga og Breta. Það er 
til einföldunar í ákvörðunarferl-
inu að þetta atriði þvælist ekki 
fyrir eins og áður.

Í öðru lagi hafa komið fram lög-
fræðilegar röksemdir sérfræðinga 
í skiptarétti sem hníga að því að 
við gætum að öllu óbreyttu setið 
uppi með ríkari ábyrgð en á okkur 
hvílir í raun og veru. Þessi sjónar-
mið flækja málið.

Í þriðja lagi liggja nú fyrir 
gleggri upplýsingar um stöðu 
þjóðarbúsins. Þær valda veru-
legum efasemdum um að Ísland 
geti staðið við skuldbindingarnar. 

Þá stöðu verð-
ur að taka með 
í reikninginn 
áður en málinu 
er lokað.

Hvað er til 
ráða? Athygli 
vakti að for-
sætisráðherra 
lét ekki reyna 
á samnings-
stöðu Íslands 

til þrautar í vor með því að taka 
samningana upp á borð forsætis-
ráðherra landanna. Öllum má vera 
ljóst að forsætisráðherra hefur 
meiri þunga til að láta reyna á 
íslensk sjónarmið en embættis-
mannanefnd. Engin ástæða er til 
að lasta hana eða formann hennar. 
Þetta er eðli samninga. Þeir eru 
færðir á efsta stig þegar nauðsyn 
krefur.

En með því að aldrei var reynt 
til þrautar er þetta úrræði eftir. 
Alþingi ætti því að réttu lagi að 

fresta umfjöllun um málið um 
nokkrar vikur og fela forsætis-
ráðherra að taka það upp við for-
sætisráðherra samningslandanna. 
Þegar jafn miklir hagsmunir eru í 
húfi er óverjandi að reyna ekki til 
hins ýtrasta með þeim þunga sem 
Ísland á mestan. 

Ekki er sjálfgefið að slík tilraun 
skili jákvæðri niðurstöðu. Ótti við 
að hafa ekki erindi sem erfiði má 
hins vegar ekki hindra forsætis-
ráðherra í að gegna skyldu sinni 
fyrir þjóðina í þessu örlagamáli. 
Fram til þessa hefur forsætisráð-
herra ekki axlað þær skyldur sem 
á honum hvíla í þessu efni.

Meiri reisn er óneitanlega yfir 
því að forsætisráðherra geri út um 
þau atriði sem efasemdum valda 
heldur en að Alþingi setji einhliða 
fyrirvara eða geri athugasemd-
ir sem augljóslega eru haldlitlar 
þegar á reynir. Þingmenn semja 
einfaldlega ekki við sjálfa sig um 
lausn á milliríkjasamningi.

Forsætisráðherra á að reyna til þrautar

Forysta VG sætir vaxandi 
gagnrýni innan flokks-
ins vegna afstöðunnar til 
umsóknar að Evrópusam-

bandinu. Þegar afstaða Alþýðu-
bandalagsins og síðar VG til 
grundvallaratriða í utanríkis- og 
varnarmálum er skoðuð í sögulegu 
samhengi kemur í ljós að í þessari 
afstöðu felst ekkert stílbrot.

Vissulega má segja að það sé ljóð-
ur á ráði stjórnmálaflokks að fórna 
stærstu hugsjónamálum sínum fyrir 
ráðherrastóla. Sósíalistaflokkur-
inn rauf nýsköpunarstjórnina 1946 
vegna ágreinings um herverndar-
aðstöðu Bandaríkjanna. Þá meintu 
menn það sem þeir boðuðu og létu 

stjórnarsamvinnu ráðast af því.
Á flokkstjórnarfundi í Sósíalista-

flokknum í desemberbyrjun 1958 
sagði Jóhannes Stefánsson, einn 
nánasti samverkamaður Lúðvíks 
Jósepssonar, að herstöðvarmálið 
væri algjört aukaatriði, kvað menn 
hafa litlar áhyggjur af því í Múla-
sýslum og fáránlegt væri að setja 
slíkan hégóma á oddinn. Síðan hafa 
utanríkispólitískar stefnuyfirlýs-
ingar Sósíalistaflokksins, Alþýðu-
bandalagsins og VG verið mark-
litlar og engin úrslitaáhrif haft á 
stjórnarsamvinnu. 

Í ljósi þessarar áratuga hefðar er 
innanflokksgagnrýnin á forystu VG 
líkust klingjandi málmi og hvellandi 

bjöllu. Hitt er svo annað mál að ekki 
er víst að forystan hafi gefið eins 
mikið eftir á þessu stigi og virðist 
vera við fyrstu sýn. Með hæfilegri 
einföldun má segja að samkomu-
lag stjórnarflokkanna gangi út á að 
Samfylkingin megi sækja um aðild 
en VG megi beita sér fyrir því að 
aðildarsamningurinn verði felldur. 

Að því gefnu að þetta sé rétt skil-
greining á stöðunni hefur VG ekki 
fórnað eins miklu og ætlað er. Aðild-
armálið er þar af leiðandi skemmra 
á veg komið en atkvæðagreiðslan 
segir til um. Sú óvissa getur verið 
í lagi innanbúðar í VG en er vond 
fyrir þjóðina og reyndar óviðun-
andi.

Klingjandi málmur og hvellandi bjalla

Aðild að Evrópusambandinu 
leysir tvö af þeim stefnu-
málum sem verið hafa 
á reiki um nokkra hríð. 

Annað snýst einfaldlega um það 
hvar Ísland ætlar að skipa sér í sveit 
í alþjóðasamfélaginu. Hitt hverfist 
um framtíðarstefnu í peningamál-
um. Hvort tveggja lýtur að grund-
vallaratriðum í pólitík.

Það er forsenda fyrir farsælli 
stjórn landsmálanna að ríkisstjórn-

ir á hverjum tíma og einstakir 
stjórnmálaflokkar hafi skýra sýn 
á grundvallaratriði af þessu tagi. 
Atkvæðagreiðslan um Evrópusam-
bandsumsóknina skilur þessi tvö 
höfuðmál eftir í meiri óvissu en 
ásættanlegt er, geri menn á annað 
borð kröfur um festu og traust í 
stjórnmálum.

Með því að ríkisstjórnarflokkarn-
ir eru algjörlega ósammála hefur 
ríkisstjórnin sem slík enga stefnu 

þegar kemur að þessum lykilmál-
um um framtíð þjóðarinnar. Afstaða 
stjórnarandstöðuflokkanna var efn-
islega svo óljós að þeir skulda þjóð-
inni líka skýringar á stefnu þeirra í 
peningamálum og hvernig þeir ætla 
að tryggja utanríkispólitíska hags-
muni landsins til frambúðar.

Ríkisstjórnin og stjórnarand-
stöðuflokkarnir þurfa einfaldlega 
að senda skýrari skilaboð til fólks-
ins í landinu.

Skýrari skilaboð eru nauðsynleg

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Nánari lýsing:
Skráð lengd: 8,58
Mesta lengd: 8,68
Breidd: 2,56
Dýpt: 1,21
Brúttórúmlestir: 5,04
Brúttótenn: 5,84
Vél Perkins árgerð 2002

Fylgihlutir: 
2 stk. af atlander rúllur fyrir 24 w                                            
2 stk. DNG rúllur fyrir 24w
Radar
Dýptarmælir
Plotterar 2 stk.
Sjálfstýring
VHF talstöð
Sjálfvirk tilkynningarskylda
Mælar á olíutönkum
Gummíbátur , 4ra manna
Slökkvikerfi í vél
Brunavarnarkerfi

Glæsilegt skip sem vel hefur verið haldið við.
Um er að ræða m/b Ölduljón Ve-509, 
sk.skr.nr. 6154  sem er trefjaplastbátur smíðaður árið 1980.  
Báturinn var mikið endurnýjaður árin 2002/2003 en  2003, 
var m.a. nýtt stýrihús endurnýjað.
Árið 2002 voru settir olíutankar úr rustfríu stáli, 
einnig rekkverk, geimakassar úr rústfríu stáli. Ekkert áhvílandi

gh@heimaey.net

Þ
að er auðvelt að missa sjónar á hinu góða og jákvæða, 
þegar flestar fréttir fjalla um bankasukk, spillingu, 
gjaldþrot og himinháar skuldir Íslendinga við erlenda 
innstæðueigendur.

Það getur verið gott að minna sig á hið augljósa, að 
hér ríkir jú enn meiri velferð en víðast hvar, við eigum gott heil-
brigðis- og menntakerfi og aðgangur að opinberri þjónustu eins 
og leikskólum er tiltölulega auðveldur. Þótt atvinnuleysi hafi auk-
ist er það enn minna en í mörgum ríkjum ESB þar sem það fór í 
maí hæst í 18,7 prósent á Spáni. 

Fólk hefur heldur ekki lagt árar í bát og ýmislegt lukkast, þótt 
stundum geti slíkar jákvæðar fréttir drukknað í umfjöllun um 
skuldasúpu og svínaflensu. En hvað skyldi hafa verið gott í frétt-
um undanfarna daga?

Frá því var til dæmis sagt á dögunum að lúxushótel á hálendinu 
gengi vel. Rétt hjá Hrauneyjafossvirkjun rekur Friðrik Pálsson 
ásamt fleirum Hótel Háland, í húsum sem áður hýstu starfsmenn 
en eru nú lúxushíbýli fólks sem sækir í frið og sérstaka náttúru, 
og er tilbúið að greiða allt að þrjátíu og fimm þúsund krónur 
fyrir gistinguna. Friðrik, sem rekur einnig Hótel Rangá, segir 
norðurljósin vera vænlega söluvöru erlendis og lætur engan bil-
bug á sér finna. 

Íslendingar ferðast meira innanlands en áður og skilja eftir 
sig tekjur í stað þess að fljúga með þær beint úr landi á erlenda 
sólarströnd. Frétt um blómstrandi ferðaþjónustu á Vestfjörðum 
rímar við það, en þar stefnir í metár. Þriðjungi fleiri sóttu Vest-
firði heim í júní í ár en árið 2008 og júlímánuður hefur þegar 
slegið öll met. 

Saumastofur hafa gengið í endurnýjun lífdaga þar sem fleiri 
virðast láta gera við föt eða breyta þeim í stað þess að henda og 
kaupa ný. Að vísu hefur orðið einhver samdráttur í fataverslun en 
ýmsir sem fæddir eru fyrir miðja síðustu öld myndu líklega halda 
því fram að þeir yngri hefðu gott af að læra örlitla nýtni.

Margir sjá tækifæri í makríltorfunum sem synt hafa inn í 
íslenska lögsögu, rétt eins og í olíuleit á Drekasvæðinu. Hvað aðra 
orkugjafa og fastari í hendi varðar, var notalegt að sjá í fréttum 
sagt frá því að virkjunin í Sigöldu hefði frá stofnun skilað um 
áttatíu milljörðum í þjóðarbúið og væri talin geta skilað tveimur 
til þremur milljörðum á ári í kassann um ókomna tíð. 

Samhugurinn er enn til, því í vesturbæ Reykjavíkur hefur 
vinafélagið Mímir hafið söfnun fyrir nýju fiskabúri í Vesturbæj-
arlaugina. Margir muna eftir gamla fiskabúrinu og sakna þess 
að geta staldrað við og skoðað litskrúðuga fiska. Einn forsprakka 
félagsins segir þetta vera afturhvarf til góðra gamalla gilda þar 
sem íbúar létu nærumhverfi sitt sig varða.

Það má líka fagna því að Ísland hlaut nýlega hæstu einkunn 
hjá evrópskum stýrihópi fyrir barnaslysavarnir og gott að vita 
til þess að þrotlaus vinna að þeim hefur skilað árangri. 

Það er nefnilega á ábyrgð okkar allra að koma börnum þessa 
lands til manns, í landi sem hefur margt að bjóða. Það er skuld 
sem er vert að greiða.

Lífið er ekki bara Icesave.

Góðar fréttir
SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR SKRIFAR



TILBOÐIN GILDA 23. - 26. JÚLÍ EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur26%

afsláttur

SUNLOLLY 10 í pk.

399 kr/pk.

HYTOP SYKURPÚÐAR 283g

198 kr/pk.
268 kr/pk.

PEPSI MAX 2l

119 kr/stk.

GRÍSAKÓTILETTUR, KRYDDAÐAR

1.199 kr/kg
1.998 kr/kg

MEXÍKÓ KJÚKLINGALEGGIR

489kr/kg
699 kr/kg

HAMBORGARAR 2x175g

398 kr/pk.
568 kr/pk.

KÍNAKÁL

199 kr/kg
398 kr/kg

LAMBALÆRI Í POKA, FROSIÐ

989 kr/kg
1.498 kr/kg

GRILL GRÍSAFILLE

1.469 kr/kg
2.098 kr/kg

34%
afsláttur

40%
afsláttur

50%
afsláttur

HREFNUSTEIK

1.498 kr/kg

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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Verslaðu ódýrt!

SPARNAÐUR
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É
g er búin að vera hér í viku og það hefur 
verið sól, hiti og léttur andvari allan 
tímann. Þetta er bara guðdómlegt,“ 
byrjar Eva María lýsingu sína á verunni 
á Rauðasandi við Breiðafjörð. „Svo er 
náttúrlega þessi gullni sandur hér fyrir 

augunum á mér allan daginn og ýmist Vaðallinn 
þegar flóð er eða votur sandurinn á fjöru,“ heldur 
hún áfram. „Þetta er mjög svipað og að vera við sól-
arströnd. Það passaði svo vel einn daginn að þegar 
vaktin var búin klukkan sex var háflóð, þá labbaði ég 
hér yfir veginn og út í sjó og tók þar nokkur sundtök. 
Alveg dásamlegt.“

Eva María kveðst ekki hafa ráðið sig á Rauðasandi 
í allt sumar. „Ég er að vinna á mínum stað, RÚV, en 
var orðin svo þjökuð af inniveru að ég hringdi hingað 
vestur og spurði hvort það vantaði ekki starfskraft 
í afleysingar – af því ég er nú gömul gengilbeina. 
Það vantaði akkúrat manneskju þessa viku, þá gat ég 
flýtt sumarleyfinu mínu aðeins og komist í útiloftið. 
Það er nefnilega pallur úti og þar er aðallega borið á 
borð þegar veðrið er svona gott. Ég gisti í litlu her-
bergi inn af kaffihúsinu og byrja bara strax að taka 
úr uppþvottavélinni þegar ég vakna á morgnana.“

Eva María segir ótrúlega mikið að gera í Kirkju-
hvammi miðað við að staðurinn hafi lítið verið aug-
lýstur. „Þetta kaffihús vill koma fólki á óvart enda 
finnst flestum sem koma hingað þeir vera að upp-
götva eitthvað nýtt. En á þessum sex dögum sem ég 
hef dvalið hér eru gestirnir samt orðnir þúsund tals-
ins. Síðasti laugardagur var metdagur í sögu húss-
ins. Þá komu þrjú hundruð manns. Húsið er einmitt 
opið í 300 mínútur þannig að það var einn gestur á 
mínútu að jafnaði.“ Spurð hvort ættarmót hafi verið 
í sveitinni þá eða álíka viðburður svarar hún: „Nei, 
en göngu- eða rútuhópar hysja upp tölurnar. Í þeim 

koma oft tugir manns saman og þá verður gríðar-
lega mikið stuð.“

Heitt súkkulaði, gott kaffi og gos í gleri eða vatn 
eru þeir drykkir sem gestir njóta í Kirkjuhvammi 
að sögn gengilbeinunnar og meðlætið er vöfflur með 
sultu og rjóma, frönsk súkkulaðiterta og hveitikök-
ur með reyktum silungi. „Þetta er kvalitetsmatseðill 
þótt hann sé ekki flókinn,“ segir Eva María og ber 
lof á hjónin sem reka kaffihúsið, Dröfn Árnadóttur 
og Einar Jónsson á Patreksfirði. „Þau eru frábær. 
Dröfn er rosa bakari og Einar er staðarhaldari hér 
og annast tjaldstæðið líka. Svo er stelpa að vinna hér 
sem heitir Sigríður María Sigurðardóttir og býr á 
Melanesi, þannig að hér starfar líka fólk úr heima-
byggð.“

Sjálfstæðismaðurinn Kjartan Gunnarsson á Kirkju-
hvamm sem var áður bóndabær og kaupfélagsversl-
un. „Hér bjuggu síðast þrjú systkini í kringum 1980. 
Þau sáu um verslunina sem var útibú frá Kaupfélag-
inu á Hvalskeri í Patreksfirði. Kjartan keypti jörð-
ina fyrir nokkrum árum og gerði húsið fallega upp,“ 
lýsir Eva María. Hún segir Rauðasand fallega sveit 
og gróðursæla. „Hér er margt að sjá en ég hef ekki 
komist í það allt núna. Ég hef til dæmis ekki farið út 
að Sjöundá í þetta sinn en þangað hef ég komið og ég 
hef farið inn í Skor, hvaðan Eggert Ólafsson ýtti frá 
og dó. Þangað er talsverð ganga og leiðin er svolítið 
varhugaverð. Til vesturs er svo Látrabjarg og ég hef 
farið eins langt þangað og komist verður.“ 

Bak við Evu Maríu heyrist barn raula og því er 
hún spurð hvort hún sé með ungana með sér. „Já, 
níu ára dóttir mín, Matthildur, var hér með mér sem 
starfsmaður í þjálfun en þau yngri komu í gær. Nú 
er ég eiginlega að ljúka mínum vöktum og er að fara 
í sumarfrí með börnunum. Þau eru hingað komin að 
sækja mig.“ gun@frettabladid.is

Svipað og að vera 
á sólarströnd
Þegar Stefán Karlsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, átti leið um Rauða-
sand nýlega rakst hann þar á sjónvarpsdrottninguna Evu Maríu Jóns-
dóttur að uppvarta gesti lítils kaffihúss í Kirkjuhvammi. Eva María sagði 
Gunnþóru Gunnarsdóttur að hún hafi verið orðin svo þjökuð af inniveru 
að hún hafi flýtt sumarfríinu til að komast vestur.

MÆÐGURNAR  „Matthildur var hér starfsmaður í þjálfun,“ segir Eva María um dótturina 
Matthildi Huldu Óskarsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

KIRKJUHVAMMUR Kaffihúsið sem vill koma fólki á óvart. RAUÐISANDUR Hinn gullni litur fjörunnar setur sterkan svip á umhverfið.

ALGJÖR PARADÍS Gullna fjaran á Rauðasandi er sannkölluð náttúruperla. Eva María Jónsdóttir segir að fjaran sé eins og á sólarströnd. En það eru væntanlega ekki margar sólarstrendur með viðlíka útsýni; yfir sjálfan 
Snæfellsjökul.
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                      Er erfitt að velja gjöf?
Af hverju ekki að gefa gjafakort  
- upphæð að eigin vali!
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                      Er erfitt að velja gjöf?
Af hverju ekki að gefa gjafakort  
- upphæð að eigin vali!

Mest seldu
sjálfvirku kaffivélarnar 
á Íslandi um árabil

Öll brúðhjón fá glæsilega 
svuntu með nöfnum 

sínum og brúðkaupsdegi 
ísaumuðum með 

hverri hrærivél

Sérstök 
brúðkaupsgjöf



�

Dalvegur

Fífuhvammsvegur

Smáralind

Turninn

Reyk
ja
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ra
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Það verður sann-
kölluð tívolístem n-
ing á planinu framan
við Smáratorg.  
Hringekja, hoppu-
kastali og fl eiri 
skemmtileg leiktæki. 

30 miðar á aðeins 
2.000 krónur um 
helgina.

Offi  ce fjölnotapappír
299 kr búntið

Aðeins í dag.
Hámark einn kassi á mann.

SUMARHÁTÍÐ

Vostro A860 fartölva
Intel Celeron 560 örgjörvi
Tilboðsverð 109.990 kr.     
Aðeins 30 stk.

50% afsláttur af  STORK 
garni frá Dale

20% afsláttur af 
skólatöskum 
- aðeins í dag!

Í tilefni þess að A4 opnar stórglæsilega verslun á Smáratorgi bjóða 
verslanir Smáratorgs uppá helgartilboð. Verslunin A4 mun standa 
fyrir margs konar leikjum og skemmtunum fyrir alla fjölskylduna.



790
kr. stk.

250
kr. parið

Bananarúlluterta

Snúður & Svali

�

Vertu skarpari með 

Efalex 
Animal Parade
krakkavítamín
Kynning laugardag kl.14-18

25% afsláttur 
um helgina

Vita Verde 
lífrænir ávaxtasafar

25% afsláttur 
um helgina

Kynning laugardag kl. 14-18

20% afsláttur
á snyrtivörum 
um helgina

Grillpinnar 
400 kr. / stk

Merkur tjald
Verð áður 5.890 kr. 
Nú aðeins 4.990 kr.

10% helgarafsláttur 
af listmálunarvörurm; 
strigar, penslar,
trönur, litir o.fl . 

Garðverkfæri 
10% helgarafsláttur.
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búrum en ekki úti í náttúrunni verður 
feldurinn svo skítugur að við böðuð-
um þá daglega,“ bætir hún við.

Ala upp tígrishvolpa
Aðspurð segir Bryndís að veiðieðli tígris-
dýranna sé mismikið milli dýra. „Hvolp-
arnir eru hjá móðurinni þar til þeir eru 
þriggja vikna, en eru svo vandir frá þeim 
smám saman því ef þeir eru lengur er 
erfiðara að venja þá við að vera í kring-
um fólk,“ útskýrir Bryndís. „Hvolparn-
ir bíta samt alveg og klóra og ef maður 
snýr baki í þá stökkva þeir strax á mann 
því það er í eðli þeirra að ráðast á bráð-
ina aftan frá. Þeir eru samt enn þá það 
litlir að við ráðum alveg við þá. Það er 
mjög gaman að ala upp litla unga því 
eftir smá tíma eru þeir búnir að læra 
að manneskjur eru þær sem gefa þeim 
að borða, leika við þá og þeir hafa enga 
ástæðu til að ráðast á okkur. Þegar þeir 
eru vanir mönnum er hægt að sitja með 
þá í kjöltunni,“ segir Bryndís. 

„Það fá samt ekki öll tígrisdýrin að 
fara út úr búrunum sínum því sum 
þeirra eru of villt til að geta verið með 

fólki, en til þess að gera þeim lífið bæri-
legra fórum við með gras og fleira til 

þeirra til að þefa af til tilbreyting-
ar. Nú er byrjað að byggja garð 

sem heitir Tiger island, þar 
sem villtu dýrin geta hlaup-
ið um frjáls. Ég hef lesið um 
að það séu fleiri tígrisdýr í 

haldi í heiminum en ganga 
villt í náttúrunni því þau eru 
svo verðmæt fyrir veiðiþjófa. 
Staður sem þessi er því mjög 
góður og öruggur fyrir þau.“

Ferðast um Suður-Taíland
Bryndís er 22 ára og búsett 
í London þar sem hún hefur 
lokið fyrsta ári í námi í 
almannatengslum, en Sonja 
Hrund, sem er 23 ára, er í 
dýralæknanámi í Danmörku. 
Eftir rúmlega tveggja vikna 

dvöl í Tiger temple ákváðu Bryndís og 
Sonja Hrund að leggja land undir fót og 
ferðast um Suður-Taíland með norskri 
stelpu sem þær höfðu kynnst. „Það var 
nóg af sjálfboðaliðum svo við fórum 
til Kanchanaburi þar sem við höfðum 
kynnst fólki. Þaðan fórum við svo til 
Bangkok þar sem við gistum eina nótt, 
héldum til Krapi og síðan yfir á eyjuna 
Phi Phi þar sem við erum staddar núna,“ 
útskýrir Bryndís og segir náttúrufegurð-
ina einstaka. „Við gistum á gistiheim-
ili og tökum bara ferju, rútu eða hvað 
sem hentar hverju sinni til að komast á 
milli staða. Við ætluðum að koma heim 
1. ágúst en erum búnar að lengja ferð-
ina um tíu daga því okkur langar að vera 
sem lengst,“ segir Bryndís. 

Ef maður 
snýr baki í 
þá stökkva 
þeir strax 
á mann 
því það er í 
eðli þeirra 
að ráðast á 
bráðina aft-
an frá.

U
ndanfarnar vikur hafa 
Bryndís Hjálmars-
dóttir og Sonja Hrund 
Steinarsdóttur unnið 
sem sjálfboðaliðar í 
tígrisdýragarðinum 

Tiger temple í Taílandi. „Ég var búin 
að sjá þátt um þennan stað á Anim-
al Planet fyrir nokkrum árum og 
langaði alltaf til að fara. Vinur minn 
í London kynnti mig svo fyrir vin-
konu sinni sem var að fara þangað 
og skömmu eftir að ég komst í sam-
band við hana ákvað ég að skrá mig í 
flýti. Við kynntumst svo bara í flug-
inu og náðum strax mjög vel saman,“ 
segir Bryndís.

„Tiger temple er munkaklaustur og 
þar er garður með tæplega fimmtíu 
tígrisdýrum og fjöldi villtra dýra er 
þar líka, svo sem hestar, svín, dádýr 
og fyrir utan kofann sem við bjugg-
um í voru villigeitur. Ferðamenn geta 
heimsótt garðinn, en taílensku starfs-
mennirnir kunna mjög litla ensku svo 
þeir fá sjálfboðaliða til að leiðbeina 
ferðamönnunum. Við sáum líka um 
ung tígrisdýr og vöknuðum klukkan 
sjö á morgnana til að sækja sjö mán-
aða tígrisdýr sem við gengum með í 
ól þvert yfir garðinn, að musterinu 
þar sem við borðuðum morgunmat 
með munkunum og starfsliðinu, 
en á svæðinu búa um tuttugu búdda-
munkar,“ útskýrir Bryndís. „Við fest-
um dýrin á meðan við borðuðum, en 
morgunverðurinn var svona hlaðborð 
af alls konar taílenskum mat sem er 
gefinn af fólki í nágrenninu því munk-
arnir mega ekki kaupa mat. Það var 
mjög áhugavert að borða eitthvað sem 
maður hafði ekki hugmynd um hvað 
var og fá kannski rosalega sterkt 
karrý klukkan átta um morgun,“ 
segir hún og hlær. „Eftir morg-
unmatinn fórum við með yngstu 
hvolpana sem eru þriggja mán-
aða, gáfum þeim mjólk og böð-
uðum þá, en þar sem þeir sofa í 

Í sjálfboðavinnu með tígrisdýrum
Sonja Hrund Steinarsdóttir og Bryndís Hjálmarsdóttir unnu í nokkrar vikur í tígrisdýragarði í Taílandi. Þær segja dvöl sína 
hafa verið mikla upplifun og svo hrifnar voru þær af Taílandi að ferðin var lengd um tíu daga. Alma Guðmundsdóttir sló á þráð-
inn til Taílands og ræddi við stúlkurnar sem kynntust fyrst fyrir alvöru í flugvélinni á leiðinni þangað.  

KRÚTTLEGUR Sonja Hrund heldur á nokkurra 
mánaða tígrishvolpi.

VINGJARNLEGT DÝR Bryndís og Sonja með fullvaxta tígrisdýri, en keðja er fest um háls dýrsins.

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Um tuttugu búddamunkar búa í Tiger temple, en hér má sjá tvo þeirra 
með tígrishvolpa.
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Veitinga- og samkomuhús sem 
byggt var í Hrífunesi 1947 hefur 
gerbreytt um svip. Haukur Snorra-
son, ljósmyndari og leiðsögumað-
ur, og Hadda Björk Gísladótt-
ir sviðsstjóri hafa gert það upp 
af mikilli natni til að eiga þar af-
drep. Þau bjóða líka upp á ból og 
bita sem á ensku útleggst bed and 
breakfast. 

Segja má að húsið, sem áður 
hýsti veitingasölu og mannfagnaði 
íbúanna í Skaftártungu, sé orðið 
að miðstöð fyrir ljósmyndara frá 
öllum heimshornum því þau hjón 
vinna að því að laða þá til lands-
ins og veita þeim leiðsögn, fæði og 
gistingu. „Erlendir ljósmyndarar 
sækja í miklum mæli til Íslands og 
við setjum upp vikuferðir fyrir þá 
um íslenska náttúru enda er stutt 
frá Hrífunesi í margar helstu nátt-
úruperlur landsins.“ segir Hauk-
ur.

Í Hrífunesi er líka gisting í öðru 
húsi sem sjá má á www.hrifunes.is 
husid og hlýlegt tjaldstæði, umvaf-
ið þéttvöxnum birkiskógi.  - gun

S
ólböð, sundferðir, spjall á kaffihúsum eða í kvöldmatarboðum 
og sumarbústaðaferðir eru stikkorð sem ég myndi nota til að 
lýsa sumrinu mínu. Þessi samsetning gæti við fyrstu sýn til-
heyrt sumri marga Íslendinga. Eitt atriði virðist vanta á list-

ann til að fullkomna og gera hann svipaðan upptalningu svo margra 
annarra. Það eru íþróttirnar sem sumir tengja sérstaklega sumrinu. 
Úr þessum skorti bætti ég í vikunni.

Ég fékk símtal frá vinkonu minni seinnipart dags og hún bað mig 
að koma með sér á fótboltaleik í þriðja flokki en sextán ára bróð-
ir hennar var að keppa. Ég var heldur treg til því að ég er ekki ein af 

þeim sem finnst fótbolti ómissandi. Mér finnst 
þetta vera íþrótt þar sem fólk hleypur fram og 
aftur, eltandi svarthvítan bolta á velli með línum. 
Kannski tengist það því að ég hef aldrei getað 
spilað fótbolta.

Ég lét þó til leiðast og lengdi sumarlistann 
minn og gerði hann líkari upptalningu margra 
annarra. Eins og fram hefur komið hef ég ekki 

verið dugleg við að sækja fótboltaleiki og fór þess vegna í léttum 
sumarfötum á leikinn. Sú ákvörðun er ekki sú besta sem ég hef tekið 
því það blés allan tímann og mér var orðið kalt eftir eins og hálftíma 
setu.

Þá að leiknum. Hann fór rólega af stað og ég komst að því að áhorf-
endurnir voru ansi skemmtilegir. Ég fann út að maðurinn sem sat 
fyrir aftan mig átti son í sókninni, sonur hjónanna fyrir framan mig 
var í óvinaliðinu og vinur krakkanna í sætaröðinni minni var góður. 
Áhorfendur fylgdust spenntir með.

Seinni hálfleikur byrjaði líkt og sá fyrri, rólega. „Liðið mitt“ 
gleymdist þó inni í búningsklefa að mati þjálfarans og þegar það loks-
ins mætti til leiks var eins og æði rynni á áhangendur liðanna. Tveir 
leikmenn „míns liðs“ voru reknir út af og við það trylltust foreldrarn-
ir sem að sjálfsögðu skiptust í tvo hópa í stuðningi við þessa ákvörð-
un dómarans. Setningar eins og: sest þú bara niður, 
var svarað með orðunum: já, þegiðu líka. Ég hef 
heyrt af foreldrum á íþróttaleikjum en þetta 
var ekkert í líkingu við það sem ég ímyndaði 
mér.

Ég held að ég láti þessa stuttu reynslu mína 
í stúkunni vera þá síðustu í sumar og snúi mér 
aftur að sundferðum, sólböðum og sumarbústaða-
ferðum.

Hús með nýtt hlutverk
● Hrífunes í Skaftártungu var eitt sinn í þjóðbraut en hefur á seinni árum orðið friðsæll dvalar-
staður sumarhúsaeigenda og ferðafólks. Gamla samkomuhúsið hefur breyst í hlýlegt hreiður.

Sveitastíllinn er allsráðandi í eldhúsinu. Fleiri myndir eru á www.hrifunes.com. MYND/HAUKUR SNORRASON

Blátært lindarvatnið bunar úr krananum 
í eldhúsinu.

Snerillinn er forngripur. 

Gamla veitinga- og samkomuhúsið var 
byggt 1947. 

Við fengum við aðstoð fagmanna við 
endurgerð hússins,“ segir Hadda Björk.

E kki verður annað sagt en að Gunnar Björn Guðmundsson 
leikstjóri hafa fjölbreyttan kvikmyndasmekk. Grínmyndir 

og evrópskar myndir eru í mestu uppáhaldi og því kemur ekki 
á óvart þegar hann segðist helst taka sjónvarpsþættina Freaks 
and Geeks í sumarbústaðinn. „Þetta eru þættir í anda Wonder 
Years nema dramatískari,“ upplýsir hann. „Aðalpersónurnar eru 
systkini sem hefja nám í nýjum framhaldsskóla og hvernig þau 
aðlagast umhverfinu, hún vingast við fríkin og hann lúðana. 
Þarna sér maður marga af helstu leikurum yngri kynslóðar-
innar stíga sín fyrstu skref.“

Þegar umræðuefnið berst að tónlist segir Gunnar að íslensk 
tónlist yrði fyrir valinu. Þessa stundina heilla Ljótu hálfvitarn-
ir mest. „Ég er algjör aðdáandi, enda eru strákarnir rosalega 
skemmtilegir.“  Ekki fer hins vegar mikið fyrir léttmetinu 
þegar hann er inntur eftir því hvaða bók hann hefði með 
sér. „Ilmurinn. Tvímælalaust. Það er eitthvað svo brjál-
að við hana og pælingarnar með lykt. Svo fær maður ein-
hverja sérkennilega samúð með illmenninu.“

Í FERÐALAGIÐ

Viðundur, lúðar og hálfvitar

Sumarkvöld í stúkunni

 SUMAR 
 MARTA MARÍA FRIÐRIKSDÓTTIR

„Tveir leikmenn 
„míns liðs“ voru 
reknir út af og 
við það trylltust 
foreldrarnir …“

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 S

F
G

 4
20

40
 0

4.
20

08

 25. JÚLÍ 2009  LAUGARDAGUR2



Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun lokað - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM SÓFUM

Leðursófasett 503
Fáanlegt í svörtu leðri
3ja sæta 

Verð: 159.000,-
Stóll

Verð: 78.000,-

ARAN leðurtungusófi
Fáanlegur í svörtu leðri
Stærð: 275X175

Verð: 235.000,-

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 285X165
Fáanlegur í svörtu leðri

Verð: 289.000,-

VISION leðursófasett
Fáanlegt í svörtu og hvítu leðri
3ja sæta

Verð: 169.000,-
Stóll

Verð: 85.000,-

ROCKPORT 
tungusófi

Fáanlegur í 2 litum 
Stærð: 320X165

Verð áður: 

249.000,-
Verð nú: 

199.200,-

LUND tungusófi
Stærð: 232X160

Verð: 

158.000,-

MORRIS tungusófi
Stærð: 260cmX180cm

Microfiber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum

Verð áður: 209.000,-
Verð nú: 

156.750,-

-20% -20%

-25%

MOON tungusófi
Stærð: 295cmX162cm
Eingöngu fáanlegur 
í ljósum lit
Verð áður: 

215.000,-
Verð nú: 

172.000,-

EAST COAST 
tungusófi
Fáanlegur í 2 litum
Stærð:260X180
Verð: 

187.000,-

-20%

COMFORT sófasett
2ja sæta

Verð áður: 

112.000,-
Verð nú: 

89.600,-
3ja sæta

Verð áður: 

123.000,-
Verð nú: 

98.400,-
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„Auk þess að vera veitingastað-
ur með fjölbreyttan matseðil þá 
býður Bautinn upp á grillþjón-
ustu fyrir ýmiss konar veislur og 
mót. Þá förum við með grillvagn-
inn og sjáum um grillveislur fyrir 
hópa. Í boði er allt mögulegt: kjöt, 
fiskur, kjúklingur, salöt, sósur og 

fleira,“ segir Guðrún Hrönn Guð-
mundsdóttir, kokkur á Bautanum 
á Akureyri, en hún töfraði fram 
einfalda en jafnframt gómsæta 
grillveislu fyrir norðan nú á dög-
unum.

Grillþjónusta Bautans er hugs-
uð fyrir stærri veislur, tuttugu 

manna og upp úr. „Við erum ný-
búin að halda grillveislu fyrir 350 
manns þannig það er allt í þessu,“ 
segir Guðrún Hrönn og brosir. 
„Við erum liðleg og til í allt hér 
á Bautanum.“ Grillþjónustan er 
einkar vinsæl á sumrin enda hefur 
veðrið leikið við landsmenn.

Grillveisla að hæ

Spjót með folalda filet
1 kg folaldafilet

Kryddlögur
½ dl olía 
½ dl  sojasósa (Kikkoman)
½ dl púðursykur
½ rauður chilipipar, fínt saxað-
ur og steinalaus

Skerið kjötið í litla bita og marinerið 
í kryddlegi í 20 mínútur.

Spjót með kjúklinga-
bringu
1 kg kjúklingur

Kryddlögur
2 dl BBQ sósa
½ dl hunang

Skerið kjúkling í hæfilega stóra bita 
og þræðið upp á grillpinna. Penslið 
kjúklinginn með BBQ-sósu rétt áður 
en hann er tilbúinn á grillinu.

Grænmetisspjót
1 kúrbítur
5 sveppir
2 rauðlaukar
1 rauð paprika

Skerið grænmetið í jafna bita, 
þræðið upp á grillpinna og pensl-
ið með olíu. Kryddið með salti og 
pipar.

Lefsur að hætti 
vinkonu
400 g hveiti
3 msk. síróp
Um ½ l súrmjólk
1 tsk. hjartarsalt

Hrærið létt saman. M
kökur á stærð við lum
með ólífuolíu og grill
útur á hvorri hlið. Go

SÓLSKINSGRILL FRÁ BAUTANUM fyrir 6 manns

● Veðrið hefur verið með ágætu móti í sumar og þegar vel viðrar er tilvalið að draga fram 
grillið og töfra fram gómsæta grillrétti fyrir vini sína og vandamenn. Guðrún Hrönn Guð-
mundsdóttir, kokkur á Bautanum, útbjó fyrirtaks grillveislu sem hægt er að njóta.
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V illisveppir frá Miðhúsum á Fljótsdalshér-
aði eru væntanlegir á markað áður 

en langt um líður. Edda Björns-
dóttir húsfreyja kveðst hafa 
gert tilraunir með þá í fyrra 
sem hafi tekist vel. „Ég tíndi 
lerki-, furu- og kóngasveppi 
og verkaði þá á þrennan 
hátt, þurrkaði þá, frysti ferska 
og setti þá í lög. Ég er ákveðin 
í að gera meira af þessu í haust 
og er búin að innrétta sérstaka 
álmu undir framleiðsluna. Við vorum að 
flísaleggja og erum rétt að klára. Þá er eftir að fá starfsleyfið.“ 

Edda er með fleira í takinu. „Ég geng mikið og hef alla tíð haft áhuga 
á jurtum enda er flóran fjölskrúðug í kringum mig. Nú hef ég keypt mér 
þurrkskáp og er að þurrka jurtir fyrir SagaMedica,“ upplýsir hún. Auk 
þessa stendur hún að listmunagerðinni Eik á Miðhúsum með manni 
sínum, Hlyni Halldórssyni, og syninum Fjölni, sem fyrir löngu er lands-
þekkt enda hefur hún verið við lýði frá 1972. „Við vinnum hér úr íslensk-
um viði, beini og hornum,“ segir Edda. „Allt frá skarti upp í kirkjugripi.“ - gun

Í íslenskum sveppamó

Flóran er fjölskrúðug. 

Kívíkrapís (sorbet) 
400 g þroskuð kíví
125 g sykur
½ dl vatn
1 tsk. sítrónusafi

Sítrónusafi, sykur og vatn er hitað í potti 
og látið krauma þar til sykurinn er bráðn-
aður. Ávextirnir eru marðir eða hakkað-
ir og blandað saman við sykurlöginn. 
Blandan sett í álbakka eða skál og þaðan 
í frysti en gott er að hræra í af og til. Það 
fer svo vel að færa krapið upp á fat með ís-
skeið og móta þannig fallegar kúlur.

drykkir
Skál í boðinu! Gestirnir í grillveislu Bautans 

léku við hvern sinn fingur í blíðunni enda 
fátt sem toppar góða grillveislu að sumri.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

...flísar...parket...flísar...parket  
teppi...dúkar... teppi...dúkar...

Allt á gól ð á góðu verði !Allt á gól  ð á góðu verði !
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

HIÐ ÁRLEGA STRANDHANDBOLTAMÓT  fer 

fram í Nauthólsvík í dag. Alls taka 20 lið þátt eða um 

það bil 200 keppendur. Mótið hefst klukkan 10 og verð-

ur spilað allt til 19.30 þegar úrslitaleikurinn verður háður.

Í Húnaþingi vestra verður mikið 
um að vera um helgina og er 
Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Selaseturs 
Íslands, ein þeirra sem mun eiga 
sérstaklega annríkt. 

„Á sunnudag fer selatalning-
in mikla fram í þriðja skipti en 
með henni reynum við að átta 
okkur á því hversu stór selastofn-
inn við Vatnsnes og Heggstaða-
nes er. Í fyrra töldum við 1.124 
seli en þetta eru talin vera ein 
aðgengilegustu sellátur og bestu 
selaskoðunarstaðir í Norður-Evr-
ópu. Það fer þó mikið eftir veðri 
hversu margir selir eru sjáanlegir 
en þeir eru svolítið eins og mann-
fólkið og liggja uppi í sól,“ útskýr-
ir Hrafnhildur en talið verður á 
háfjöru.

Í fyrra tóku tæplega fimm-
tíu manns þátt í talningunni og 

á Hrafnhildur von á öðrum eins 
fjölda á morgun. Sjálfboðaliðar 
mæta í Selasetrið klukkan 14.30 
og fá leiðbeiningar um hvernig 
talningunni skuli háttað. Taln-
ingasvæðið hefur verið stækkað 
frá því í fyrra og er nú ríflega 100 
kílómetrar en hver og einn fær 
úthlutað ákveðnu svæði sem búið 
er að merkja.“ 

Allir eru velkomnir í talning-
una og er hún tilvalin fyrir hressa 
og fótfráa sjálfboðaliða á öllum 
aldri. Margir taka fjölskylduna 
með og njóta húnvetnskrar nátt-
úru til hins ýtrasta en að talningu 
lokinni fær fólk hressingu og við-
urkenningarskjal. „Við erum mjög 
ánægð með hversu margir leggja 
okkur lið enda gætum við starfs-
menn Selasetursins, sem erum 
sjö talsins, aldrei framkvæmt 
talninguna upp á eigin spýtur, en 

rannsóknardeild setursins heldur 
utan um talninguna með mér.“  

Fleira verður um að vera í setr-
inu á morgun en þá verða opnað-
ar tvær listasýningar. Önnur er á 
verkum grafíklistakonunnar Elvu 
Hreiðarsdóttur en hin á verkum 
textíllistakonunnar Hrafnhild-
ar Sigurðardóttur en ávallt eru 
gestasýningar í setrinu á sumrin. 
„Auk þess höldum við úti fræðslu-
sýningu um seli við Ísland,“ segir 
Hrafnhildur.

Þá stendur unglistahátíðin Eldur 
í Húnaþingi sem hæst og ætlar 
Hrafnhildur ekki að láta sig vanta 
á viðburði hennar. „Eins hugsa ég 
að ég líti við á sveitamarkaðinum 
á Laugarbakka sem er haldinn 
um hverja helgi í sumar en þar er 
hægt að kaupa alls konar hand-
verk og mat beint frá býli.“

vera@frettabladid.is

Telur seli með aðstoð 
vaskra sjálfboðaliða
Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir mun ásamt sjálfboðaliðum þræða innanverðan Húnaflóann og reyna að 
koma auga á sem flesta seli á morgun en þá fer selatalningin mikla við Vatnsnes og Heggstaðanes fram. 
Þar eru talin vera ein aðgengilegustu látur og bestu selaskoðunarstaðir í Norður-Evrópu.

Í fyrra voru taldir 1.124 selir og hlakkar Hrafnhildur til að vita hversu margir selirnir verða í ár. MYND/ÚR EINKASAFNI

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins 6000 krónur

Þú
ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

+

=
TUDOR frístundarafgeymir CTEK hleðslutæki

Rafmagnað frí... ár eftir ár

Mesta úrval landsins af rafgeymum
fyrir húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi

dsins af rafgeyymumrafgeyl l dM t úú

• Er með kaupanda að góðum sumarbústað á  
 suðurlandi, verðbil 10-15 millj.

• Er með kaupanda að vönduðu 90-150 fm  
 sumarhúsi tilbúnu til fl utnings

• Er með kaupanda að rúmgóðri lúxusíbúð í  
 póstnúmeri 108, bein kaup eða
 skipti á mikið uppgerðu raðhúsi í sama hverfi .

• Er með kaupanda að nýju raðh / parh. upp við  
 Elliðavatn í skiptum fyrir 160 fm hæð ásamt  
 bílskúr (tvíbýli) í Smáíbúðahverfi nu   
 og eða einbýlishúsi í Ólafsvík

• Til sölu einkahlutafélag sem á og rekur tísku 
 verslanir í Kringlunni og Smáralind 

SKIPHOLT – LAUS FLYÐRUGRANDI – JARÐ-
HÆÐ

LAUFRIMI - SÉRINN-
GANGUR.

Verð 25,9 millj.

LYNGMÓAR – GARÐA-
BÆR

LAUTASMÁRI – JARÐ-
HÆÐ

Áhv. 26 millj. Verð 29,9 millj.

BAUGAKÓR – SÉRHÆÐ

Verð 35,8 millj.

TRÖNUHJALLI - ÍB. MEÐ
HÚSGÖGNUM

Verð 18,9 millj.

SKERJABRAUT – SEL-
TJARNARNES

Verð 19,9 millj.

HRAUNTUNGA – HAFN-
ARFJÖRÐUR

Verð 53,3 millj.

FREYJUGATA – ÚTSÝNI

Verð 25,4 millj.

SMÁRARIMI - AFH.
STRAX

Verð 56,9 millj.

EYKTARHÆÐ – GARÐABÆR

SKIPHOLT – LAUS FLYÐRUGRANDI – JARÐ-
HÆÐ

LAUFRIMI - SÉRINN-
GANGUR.

Verð 25,9 millj.

LYNGMÓAR – GARÐA-
BÆR

LAUTASMÁRI – JARÐ-
HÆÐ

Áhv. 26 millj. Verð 29,9 millj.

BAUGAKÓR – SÉRHÆÐ

Verð 35,8 millj.

TRÖNUHJALLI - ÍB. MEÐ
HÚSGÖGNUM

Verð 18,9 millj.

SKERJABRAUT – SEL-
TJARNARNES

Verð 19,9 millj.

HRAUNTUNGA – HAFN-
ARFJÖRÐUR

Verð 53,3 millj.

FREYJUGATA – ÚTSÝNI

Verð 25,4 millj.

SMÁRARIMI - AFH.
STRAX

Verð 56,9 millj.

EYKTARHÆÐ – GARÐABÆR

564 6464
Stórhöf ða 33 -  110 Reykjavík
hof@hofid . is -  www.hofid . is

Guðm. Björn Steinþórsson, 
lögg . fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is



„Okkur í Taílensk-íslenska félag-
inu langaði til þess að halda mót 
fyrir Taílendinga svipað ættar-
mótum Íslendinga,“ segir Phet-
chada Khongchumchuen, formað-
ur Taílensk-íslenska félagsins, um 
Taílendingamót sem endurvakið 
verður í dag í Grindavík en það 
var haldið einu sinni fyrir fimm 
árum. 

„Taílendinga langar til að 
skemmta sér með fjölskyldunni, 
öðrum Taílendingum og Íslending-
um giftum Taílendingum,“ segir 
Phetchada sem býður þó alla vel-
komna á mótið. „Taílendingamót-
ið er hugsað fyrir fjölskyldur, vini 
og vinkonur, fólk úr Reykjavík, 
Grindavík og af öllu landinu.“

Skipulagning mótsins hófst í vor 
og Phetchada segist renna nokk-
uð blint í sjóinn með fjölda móts-
gesta. „Það gætu komið svona sex-
tíu til sjötíu manns. Ég sendi bréf 
til Taílendinga og svo kynnti ég 
þetta aðeins á íslensku líka,“ upp-
lýsir hún.

Dagskrá mótsins hefst klukk-
an ellefu þegar Saltfiskssetrið í 
Grindavík verður skoðað. „Svo 
verður spilaður fótbolti, farið í rat-
leik, hellaskoðun og karókí.“ 

Á dagskránni er einnig som dam-
salatkeppni þar sem fólk mætir og 

gerir som dam-salat sem þekkt er í 
taílenskri matargerð. „Og kannski 
verður dansað með salatgerðinni. 
Vinningshafinn fær 10.000 krónur. 
Í som dam-salati er papaja-ávöxt-
ur, tómatar, chilipipar og fisksósa 
sett saman. Ef Taílendingar fá ekki 
papaja nota þeir stundum rófur,“ 
útskýrir Phetchada en að hennar 
sögn finnst útlendingum som dam-
salat oft vera mjög sterkt.

„Klukkan fimm munu svo allir 
borða saman,“ segir Phetchada 
en á boðstólum verður taílensk-
ur matur. „Þar verður boðið upp 
á grillað svínakjöt og svínaboll-
ur, djúpsteiktar rækjur, núðlur og 
vorrúllur, som dam og hrísgrjón.“ 
Eftir matinn mun taílensk hljóm-
sveit troða upp. „Þá munu allir 
dansa og skemmta sér saman.“

 martaf@frettabladid.is

Phetchada býður alla velkomna á Taílendingamótið í Grindavík í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Som dam-keppni á Taí-
lendingamóti í Grindavík
Taílendingamót verður endurvakið í dag og fer fram í Grindavík en Taílensk-íslenska félagið stendur fyrir 
mótinu. Ýmislegt er á dagskrá, til dæmis som dam-keppni. Fimm ár eru liðin frá síðasta Taílendingamóti.

MÆRUDAGAR  standa nú yfir á Húsavík. Áhersla er 

lögð á fjölskylduvæna dagskrá þar sem ungir og aldnir 

fá að njóta sín. Hafnarmarkaður, myndlistarsýning og 

dansleikir eru á meðal þess sem er í boði.

Keppt verður í motocrossi á 
Álfsnesi í dag.

Þriðja umferð Íslandsmeist-
aramótsins í motocross fer 
fram á keppnissvæði Vélhjóla-
íþróttaklúbbsins í Álfsnesi í dag.

Hátt í hundrað keppendur eru 
skráðir til leiks í sex mismunandi 
flokkum. Búast má við hörku-
keppni því eins og fram kom í ann-
arri umferð hafa margir bætt sig 
frá því í fyrra og baráttan nú harð-
ari en áður. Í öflugasta flokknum 
verður eflaust hörð viðureign enda 

fremstu ökumenn landsins skráðir 
til leiks og fjöldi nýrra ökumanna 
sem láta að sér kveða. 

Keppni í kvenna- og yngri flokk-
um hefst klukkan 12 og í opnum 
flokki klukkan 14.

Þess má geta að leiðin á Álfsnes 
frá Reykjavík liggur í gegnum 
Mosfellsbæ, beygt er til vinstri 
stuttu eftir að komið er fram hjá 
nýjasta íbúðarhverfinu áður en 
ekið er inn í Kollafjörð, sama 
afleggjara og liggur í sorpurðun-
arstöðina.

Nánar á www.motocross.is.

Búist við hörkukeppni

Búist er við harðri viðureign í þriðju umferð motocross. MYND/ÚR EINKASAFNI



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

Mötuneyti leik- og 
grunnskóla Seltjarnarness

Laus störf
Matráður óskast til starfa hjá mötuneyti leik- og 
grunnskóla. Um er að ræða 100% stöðu.

Starfsmaður í eldhús óskast til starfa hjá 
mötuneyti leik- og grunnskóla. Um er að ræða 65% 
stöðu.  Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.

Áhugasamir hafi  samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson 
í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is
Skólaskrifstofa Seltjarnarness

 
 

Frístund – lengd viðvera 
grunnskólabarna á Álftanesi

Starfsfólk óskast til gæslustarfa í Frístund, um er að ræða 
hlutastörf eftir hádegi. 

Starfi ð felst í gæslu og vinnu með yngstu nemendum Álftanesskóla.

Frístund er rekin undir velferðar- og skólasviði og er til húsa í nýju og 
glæsilegu húsnæði sem samnýtt er með Álftanesskóla.

Nánari upplýsingar veitir Skarphéðinn Jónsson forstöðumaður 
velferðar- og skólasviðs í síma: 550-2300.

Umsókn skal senda til: Sveitarfélagið Álftanes, Bjarnastaðir, 225 
Álftanes, eða á netfangið: skarphedinn@alftanes.is fyrir 8. ágúst nk.

Okkur vantar kraftmikið

og hresst fólk, 20 ára 

og eldra, sem hefur 

frumkvæði og metnað, 

er fljótt að læra og 

tilbúið í slaginn. 

Sveigjanlegur vinnutími 

(vaktavinna) og árangurs-

drifin laun í boði.

Við leitum að
   sölufólki í
 símasölu

   

Smíðakennari óskast til starfa vegna forfalla, veturinn 
2009 – 2010.
Um er að ræða 100% starf.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 863 4911.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

www.kopavogur.is   job.is

SNÆLANDSSKÓLISNÆLANDSSKÓLI

KÓPAVOGSBÆR
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Helgarstörf
Í Breidd og Granda

Frá Menntaskólanum í Kópavogi

Framhaldsskólakennarar
Við Menntaskólann í Kópavogi eru laus til umsóknar 
störf framhaldsskólakennara í eftirfarandi greinum á 
haustönn:

Dönsku          1 staða
Spænsku          1/2 staða

   
Launakjör fara eftir kjarasamningi framhaldsskólakenn-
ara og  stofnanasamningi MK. Nauðsynlegt er að hafa 
háskólapróf  í viðkomandi kennslugrein  og kennslu-
réttindi á framhaldsskólastigi.
 
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn þarf 
að fylgja afrit af prófskírteini auk yfi rlits um fyrri  störf. 
Umsóknir skal senda til skólameistara.

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is 
. Frekari upplýsingar um störfi n veita skólameistari, 
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari Helgi 
Kristjánsson í síma 594 4000 eftir 4. ágúst. 
      

    Skólameistari

Vegna aukinna umsvifa leitar Marorka að tveimur nýjum liðsmönnum í öflugan og samheldinn hóp
starfsmanna fyrirtækisins. Annars vegar er um að ræða starf verkfræðings í orkustjórnunardeild
og hins vegar starf forritara á vöruþróunarsviði.

Verkfræðingur og forritari

Marorka er öflugt, ISO 9001 vottað sprotafyrirtæki sem býður einstakar lausnir á heimsvísu varðandi orkustjórnun í skipum.
Lausnir Marorku eru notaðar daglega um allan heim og leiða til hagkvæmari orkunýtingar og minni mengunar.

Við bjóðum starfsmönnum okkar krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu fyrirtæki, sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt
starfsumhverfi og þátttöku í áframhaldandi uppbyggingu hátæknifyrirtækis.

Marorka er stoltur handhafi
Norrænu umhverfisverðlaunanna

Verkfræðingur í orkustjórnunardeild Forritari á vöruþróunarsviði

Starfssvið:
 Innleiðing á orkustjórnunarkerfi Marorku um borð

í skipum
 Ráðgjöf og greining á orkukerfum í skipum
 Fræðileg líkanagerð og gagnavinnsla
 Tækniþróun á vörum Marorku

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Meistarapróf í verkfræði
 Sjálfstæð vinnubrögð
 Góð tölvukunnátta
 Góð kunnátta í ensku

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sturla Gunnsteinsson,
deildarstjóri orkustjórnunardeildar.

Marorka | Borgartúni 20 | 105 Reykjavík | Sími 582 8000 | marorka@marorka.com

Starfssvið:
 Þróun á vörum Marorku, frá viðmóti til gagnalags

í NET/C# og SQL umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun í tölvunarfræði, sambærilegt nám 

eða reynsla
 Æskilegt er að viðkomandi hafi unnið við hugbúnaðargerð

í a.m.k. 3 ár og þekki af reynslu lífsferil hugbúnaðarvöru
 Mjög mikilvægt er að viðkomandi hafi tamið sér öguð

og vönduð vinnubrögð og eigi auðvelt með hópvinnu

Nánari upplýsingar veitir Ari Vésteinsson, framkvæmdastjóri
vöruþróunarsviðs.

Æskilegt er að umsækjendur um geti hafið störf 1. september 2009.
Umsóknir sendist fyrir 9. ágúst 2009 á careers@marorka.com.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar í  Skaftafelli

Starfið felur m.a. í sér:

• Umsjón með rekstri Skaftafellsstofu, upplýsinga-
miðstöðvarinnar í Skaftafelli.

• Fræðslu og upplýsingagjöf.

• Starfsmannahald

• Eftirlit, vöktun og uppbygging í Skaftafelli

• Vinnu við að bæta aðgengi gesta.

• Vinnu við verndar- og skipulagsáætlanir.

• Skýrslugerð.

Aðstoðarmaður er jafnframt staðgengill 
þjóðgarðsvarðar.

Eftirfarandi kröfur um menntun, reynslu og þekkingu 
eru hafðar til viðmiðunar við val á umsækjendum:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Þekking og reynsla á náttúruvernd og umhverfis-
málum svo og landvörslu og/eða leiðsögn.

• Góð íslensku- og enskukunnátta, önnur tungumál 
eru kostur.

Eftirfarandi kröfur um hæfni eru hafðar til 
viðmiðunar við val á umsækjendum:

• Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd ákvarðana

• Skipulagshæfileikar og þjónustulund

• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

• Þekking og reynsla af rekstri og bókhaldi.

• Þekking á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er 
æskileg, sem og staðgóð almenn  landfræðileg 
þekking á Íslandi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra 
og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar 
eru hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði Skaftafelli 745 Öræfi eigi 
síðar en 17. ágúst n.k.

Upplýsingar um starfið veitir Regína Hreinsdóttir, 
þjóðgarðsvörður í Skaftafelli, sími 842 4370 eða 
regina@vatnajokulsthjodgardur.is

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar í Skaftafelli 
laust til umsóknar.  

Um er að ræða heilsársstöðu. Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem sér um rekstur 
Vatnajökulsþjóðgarðs, en landsvæði hans nær alls yfir u.þ.b. 14.000 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: Norðursvæði, Austursvæði, 
Suðursvæði og Vestursvæði. Starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar í Skaftafelli tilheyrir 
Suðursvæði, sem nær frá Lóni í austri að Lómagnúpi í vestri. 

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á alþjóða- og markaðssviði bankans.

Helstu verkefni alþjóða- og markaðssviðs 
• fyrirgreiðsla við fjármálafyrirtæki og samskipti við þau 
• eftirlit með innlendum gjaldeyris- og krónumarkaði 
• ávöxtun gjaldeyrisforða 
• umsjón með erlendum og innlendum skuldum ríkissjóðs
• umsjón með kröfum ríkissjóðs og Seðlabankans á innlend fjármálafyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í fjármálatengdum greinum
• Þekking á bókhaldi og fyrirtækjafjármálum
• Starfsreynsla á fjármagnsmarkaði æskileg
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli.
• Frumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Færni í mannlegum samskiptum 

Starfi ð tengist fyrst og fremst umsjón með kröfum á fjármálafyrirtæki en einnig öðrum verkefnum alþjóða- 
og markaðssviðs. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skilað fyrir 10. ágúst 2009 til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands sem veitir nánari upplýsingar um starfi ð.

Sérfræðingur á alþjóða- og 
markaðssviði Seðlabanka Íslands



Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og 
góð sala. Við leitum að rétta bílnum 
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30 
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan. 
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II S. 
Árg. 2003, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. TVÆR TOPPLUGUR. 7 
MANNA OG FLEIRA. Verð 3,5 millj 
TILBOÐSVERÐ 2,9 MILLJ, LÁN 2,9 
MILLJ. . Rnr.128496.

AUDI RS6 TWIN TURBO. 505 
hö fourwheeldrive. Árg 2003, , 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Ásett 6,9 millj. 
StaðgreiðsluTilboð 4,2 millj. lán 4,2 
millj Rnr.101839 ÓSKUM EINNIG EFTIR 
ÖKUTÆKJUM Á SKRÁ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 120 VX, árg. 3/04, 
ek. 140þús.km, 33“ breyttur, leður, 
krókur, omfl. Flottur bíll. Tilboð yfirtaka 
+ sölulaun, áhv.3830þús.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

BMW M5 08/2005, ekinn 25 þ.km, 
507 hö, SMG, fluttur inn af umboði 
. GLÆSILEGUR BÍLL! Verð 8.990.000. 
Rnr.280196

M.BENZ CL 500. Árgerð 2003, ekinn 92 
þ.km, sjálfskiptur. GLÆSILEGUR BÍLL! 
Verð 5.780.000. Rnr.280003

LAND ROVER DISCOVERY 3 HSE. 
07/2007, ekinn 22 þ.km, DÍSEL, sjálf-
skiptur, leður, 7 manna (innfl. B&L). 
Verð 6.990.000. Rnr.280259

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Vantar ferðavagna á skrá og 

staðinn (innisalur)!
http://www.bilalind.is

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 kr. með skráningu full búð 
af frábærum og góðum Vespum sjáið 
fleyri tegundir á www.sportx.is

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá 
195.000 kr með skráningu full búð af 
frábærum og góðum Vespum sjáið 
fleyri tegundir á www.sportx.is

KTM 400 EXC Factory á hvítum númer-
um 2007 ekið aðeins 2 tíma! nýtt hjól. 
Verð 800þús.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

 Bílar til sölu

Frábært Verð!
Vínrauður Kangoo. Árg. 11/’03. ek. 70 
þús. V.aðeins 500 þús. Uppl. í s. 660 
4119.

TIL sölu Hyundai Accent árg. 1995 
ek.138þús. frábær kreppu eða skóla bíll 
nýskoðaður 2010 bíll í góðu lagi verð 
100 þús. uppl. í s. 663-2696 Eyjólfur.

Til sölu Toyota Yaris árg. 2005 ek. 58þ. 
ssk. 1300cc mjog fallegur og góður bíll 
verð 1.280 þús. uppl. í s. 663 2696 
Eyjólfur.

Til sölu Cadillac Seville árg. 1993 v8 
4600cc 32v north star. ek.111þ. km ný 
almálaður, ný dekk, allur ný yfirfarinn 
og ný skoðaður 2010. Mjög fallegur og 
góður bíll í akstri. Tilboð óskast uppl. í 
s. 663 2696 Eyjólfur.

Til sölu Toyota Yaris árg.2005 ek. 38þ 
ssk. 1300cc flottar álfelgur ný dekk 
mjög vel með farinn konu bíll. Verð 
1.350þ. Uppl. í s. 663-2696 Eyjólfur.

Til sölu VW Passat station árg. 2001, 
ek. 104 þús. Skipt á tímar. í 67 þús. 
Staðgreitt eða lán 16 þús. á mán. Uppl. 
í síma 866 1161.

Ford F 250 ‘99 ek. 170þ. mílur. Terry 
lite hús, Fleet wood, ‘99. Svefnaðstaða 
fyrir 8. Útdraganleg hlið. Verð saman 3 
M. Skipti möguleg á minna hjólhýsi. s. 
894 7667.

Mazda CR9 árg. 2007 ekinn 16. þús. 
Sjö manna lúxusjeppi hlaðinn bún-
aði. Ásett verð 6.990 þús. tilboðsverð 
gegn staðgreiðslu 5.900 þús. Uppl. í 
820-3300.

Nissan Primera 2000 
Turbo 300hö (97)

SR20DET mótor LINK forrritanleg vél-
artölva 18“ Jordan R felgur DLS Græjur 
Clarion Skjáir og DVD Nitro kerfi 
1850Þús eða 1550Þús. Stgr. Uppl. 862-
5534 / hra@btnet.is

VW Golf R32’04 ek.52þ. leð-
ur,lúga,4x4,240hö. Hrikalega flottur bíll 
sem tekið er eftir fæst á yfirt.á láni 
og 400.000 fylgir með. Uppl. í s.699 
2447.

Mazda 3 Sport eins og nýr. Ek. 48þ. 
km. beinsk. ýmiss auka búnaður. S. 
820 9530.

Dadge Ram árg’96. Dísel, sjsk. rafm. í 
öllu. Stóll og bremsubúnaður fyrir trai-
ler. Burðageta 2,5 tonn. S.692 9144.

Ég hef bílinn sem þig vantar. Mitshubishi 
Spacewagon. Árg.’97. 7 manna. nýsk. til 
sölu. Uppl. í 554 4736 & 893 6736.

Vel með farin Ford Fiesta, árg. 2003, 
ek. 67.000 fæst gegn yfirtöku á láni. 
Lánið er 890.000, bíllinn metinn á 
999.000 hjá Brimborg. Ný sumardekk 
fylgja. Eyðir engu. Afb. á mánuði um 
24-25.000. Uppl. 868 6069.

DODGE RAM 1500 ág.’05 ek. 55.000 
mil Hemi mótor ssk. skel, sumar og 
vetrardekk. Öll skifti skoðuð. Verð 
2.390.000 ákvílandi 970.000 gott 
islenskt lán ca.26.000 á mán uppl. í 
s. 843 7733 heimir.petursson@alcoa.
com.

Renault Kangoo sendibíll árg. 2001 
til sölu. Bein sala eða skipti á eyðslu-
grönnum fólksbíl, helst jeppling. 
Upplýsing í síma 897 2274.

Honda civic árg.’96. Ssk. Ek. aðens 
106 þ. Nýsk. Verð 290 þ. Uppl. í s. 
659 3459.

Fæst gegn yfirtöku ca. 790þ. afb. 33þ. 
Grand Cherokee ‘4/00 Ek. 112þ. m. 
4,7 263hö. Sk. ‘10. Fallegur bíll í topp 
standi. Sævar 894 3005.

Toyota Tacoma ‘05 ek. 47þ. mílur. 6 cyl. 
ssk., ásett verð 2750þ. Uppl. í s. 696 
3867 / 893 8976.

Ford Escape Limited 2006 ek. 62 þ 
mílur. Sjálfsk. Verð 2,3 milj. Uppl. í s. 
899 9940.

Suzuki Baleno ‘97 4X4 station, ekinn 
111 þús. nýleg vel og tjónaður. S 899 
2060.

Golf ‘96. Ek. 132þ. Nýskoðaður. V.165þ. 
Uppl. í s. 697 3297.

Hyundai Santa Fe 2003 keyrður 95,000, 
listaverð 1.490þ, áhv 930þ afb 30þ á 
mán, 4 sumardekk, 4 vetrardekk, vel 
með farinn. Tilboð óskast í s:896 1556.

Til sölu Subaru Impreza ‘97. Skoðaður, 
ek. 175þ. 2.l, ssk. V. 250þ. Uppl. í S. 
862 9191.

Subaru Impressa árg.’97. Ek. 147 þ. 
km. Hvítur. Verð 330 þús. Uppl. í s. 
862 9150.

Til sölu Musso árg. ‘00, 33“ dekk, beinsk., 
diesel, ekinn 194’000. Tímakeðja slitin; 
góður annars. Tilboð óskast. - Símar 
662 1199 eða 553 6306.

Ný bónstöð opnar þriðju-
daginn 28. júlí kl. 14

Bón og þvottur vatnagörðum 16 
opnar þriðjudaginn 28. júlí kl. 

14:00 3 fyrstu sem mæta á stað-
inn fá fría þjónustu að eigin vali.

www.bonogtvottur.is S. 445 
9090 og 615 4090.

Toy.Aygo 07. Ek.23.500. Silfurgrár. 
Beinsk. Sumar+vetrard. 1.200 þús. eða 
tilboð. S: 867-4173

 0-250 þús.

Station bíll á 140 þús!!
Skoda felicia station árg.’97 ek. 140 
þús. með skoðun og í fínu standi, lítur 
þokkalega út verð 140 þús stgr. Uppl. í 
s. 691 9374.

Opel Astra F, 1996, Ný timareim - keyrð-
ur 192k - 180.000 kr.- s: 6915363

Combi Camp Venizía tjaldvagn árg 
2001 til sölu verð 450 þús s 895-1890

Heilsárs húsbíll
Ford F150 King Ranch innfl nýr 11/2005 
4x4 til sölu með eða án Campers, 
ekinn 68þ km, þaklúga, breyttur f 35-
37 dekk, brettakantar, bensínmiðstöð, 
bedliner, palllok, tölvukubbur loftpúðar. 
Sunlite Camper innfl nýr 07/06. Verð 
3950+1450 þ. Skipti á litlum fólksbíl 
mögul. Sími 695 1854.

Kerrur Erum að fá nýja sendingu af kerr-
um. Örfáum óráðstafað. Topplausnir 
ehf S.8987126 www.topplausnir.is.

Wv Golf GL árg. 96 til sölu, keyrður 
165.000, skoðaður til sept. 10. tilboð 
óskast. sími 892 9592.

Yfirtaka á láni. Accord ‘06, ssk, sk. ‘11. 
Alltaf ástandsskoðaður hjá Honda. Fæst 
gegn yfirtöku á láni. S: 6926292

 250-499 þús.

Toyota corolla arg. 2000 ekin 135.000 
ásett verð 490þ góður bill fæst á góðu 
verði. upl í s: 8232073

Dodge Stealth árg.91.Ekinn 105 þ.m 
Mjög gott eintak. Nýskoðaður.Uppl. 
S.8465775.

Renault Megane árg’00 ek 151þ álfelg-
ur beinsk eyðir litlu verð 320þ s:772-
4123

Vw Passat 4WD 98’ ekinn einungis 
100.000km. Ný skráður. Lækkað verð: 
350.000kr Simi. 699 4613/699 1967.

Chrysler Stratus ‘96
Nýskoðaður og vel með farinn í topplagi 
sjálfsk. ek. 184þús km. Verð 350.000. 
Uppl. í síma 896 7967.

Til sölu Opel Vectra árg.’98 nýlega 
yfirfarinn + vél. Krókur sumar og vetr-
ardekk á felgum. Verð 390 þús. Uppl. í 
síma 858 2913.

OPEL ASD350TRA G 1.2 arg 2000 stat-
ion 5 girask SK10 ek166000VERD 350 
Uppl.6924887

Cherokee, árg. ‘97 ek. 173 þús. km. Til 
sölu Grand Cherokee, skoðaður 2010, 
dráttarkúla, 2 eigendur, bíll í mjög 
góðu lagi, verð 400.000 kr. Uppl. í síma 
856 1147.

Kia Sportage 4wd. árg. ‘ 01/01. Í topp-
standi. Sk.10. 4.naglad. Silfurgrár. S: 
554 5744 & 696 9982

Izusu Trooper „99 til sölu. Ný kúpling, 
allt nýtt í bremsum og margt annað 
sem búið er að endurnýja síðustu tvö 
ár. Ásett verð 750 þús. Tilboð 500 þús. 
Fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl. í síma 
895-1998

Subaru Legacy 2.5 outback 4WD ‘98. 
Ek.150þ. Einn eigandi, v. 480þ. Uppl. í 
s. 899 2920.

 500-999 þús.

Fíat Ducato 9 manna árg 2001 ek 
aðeins 63.600 km, nýskoðaður, vel 
með farinn, rúmgóður, kr. 750 þús, s. 
8255160.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Til sölu Hyundai Getz GLS 5/2005. 
Ekinn 70þ. b.sk. sumar og vetrardekk. 
Verð 990þ. S. 692 2459.

Til sölu vegna flutninga: Chevrolet 
Blazer 4.3 ltr, 5 dyra. ek. 169þkm. 
Sk. ‘10. Ekkert áhvílandi, reyklaus, góð 
vetrardekk fylgja. Verð 990.000, Uppl. 
842 3351.

„Gullmoli“
Ford Focus ‘02 Nýsk. Ek. aðeins 66 þús. 
Nagladekk fylgja. Aðeins 2 eigendur. 
Listaverð 890 þ. Stgr. 790 þ. S. 696 
0404.

Kjörinn pakki fyrir verslunarmannahelg-
ina Pajero árg 97’2,8dísel sjálfskiptur 
með topplúgu ný skoðaður verð 600 
þús, einnig tjaldvagn HOLIDAY CAMP 
árg 01 verð 350 þús uppl í síma : 
4536522 eða 8461288

 1-2 milljónir

Suzuki Grand Vitara xl-7 ek 83,000km 
7manna. ath. sk á ód. v-1650,000. S. 
821 7889.

Til sölu Chrysler Town&Country árg. 
2003. Ekinn 85 þús. míl. Frábær fjöl-
skyldu og ferðabíll. Skipti á minni fólks-
bíl skoðuð. Áhvílandi 700 þús. S. 862 
4271.

 2 milljónir +

Til sölu BMW M5 2002, ek. 110þús. 
19’felgur á nýjum dekkjum, ný kúpling, 
nýtt svinghjól, mjög gott eintak.! S. 
867 6704.

 Bílar óskast

Amerískur Pickup
Óska eftir amerískum pickup árgerð 
‘06-’07. Skipti á mustang Gt ‘04. ek 55 
þús. km. flottur bíll. Verð 3.490 + milli-
gjöf. sjá myndir á www.lourimi.bloggar.
is Uppl. í síma 692 3099.

Ódýr bíll óskast má þarfnast lagfær-
ingar eða vera beyglaður,verð 30 til 70 
þúsund. uppl í síma 8204640.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot, Daewoo og Lancer bíla. 
Nánari uppl.í s. 661 2222.

 Jeppar

Heimsmeistarinn í Traktorstorfæru 
2008 óskar eftir styrktaraðilum. Ekki 
væri verra ef einhver lumar á Zetor 
fyrir keppnina í ár! Hafið samband í 
891 7772.

Til sölu Land Cruser 120 vx árg. 2004 
ekinn 95 þús. km. Topp eintak Uppl. í 
síma 895 2515.

Til sölu Pajero árg. 93. 33“ dekk. Vél 
upptekin fyrir 400þús. Uppl. s. 864 
4207.

Tilboð óskast
Til sölu 38“ Nissan Patrol Elegance árg. 
11/00 sjálfskiptur ek. 156.þ km 70.þ á 
vél. Leður, lúga, hlutföll, 14“ krómfelgur, 
olíumiðstöð, aukatankur, tölvukubbur, 
2,5“púst, dráttarbeisli framan/aftan ofl. 
Ásett verð 2.450.þ Uppl. í síma 896 
5290.

Til sölu. NMT bílasími + taska með 
rafhlöðu, er af Nec gerð. kr. 20.000 
Upplýsingar í s. 892 8755.

Korando ekinn 150 þús. árg. ‘00. 
Breyttur fyrir 33“. Læstur framan og 
aftan. Verð 680 þús. Skoða skipti. S. 
660 8166.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Glæasilegt eintak af Pontiac GTO 
2005,ek 24þús km,sjálfskiptur,leð-
ur,400 HÖ,Verð 4,9m,áhvíl,3,4m,www.
bill.is,sími 5773777

Til sölu körfubíll árg. 98. allur ný yfir-
farinn og í góðu standi,vinnuhæð 16m. 
Verðhugmynd 2,85M m. vsk. Uppl. 
8961736 Helgi.

 Pallbílar

250þús í pen fylgir, MMC L200 dou-
ble cab 05 árg. Keyrður 150 þús 
Lánið er í 1950 þús 50ísl/50jenog-
franki%. Afborgun um 30 þús á mán. 
S:6984123

Langar þig í 250.000kr og bíl? Isuzu 
pallbíll/hús, árg ‘04. ek. 73þ. sk.’10, ný 
32“ dekk. Lán um 2.7, afb um 40-50 þ. 
1/3 ísl kr 2/3 erlent. S:6153438

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Get tekið að mér 
búslóðaflutninga til Danmerkur, Noregs 
og Svíþjóðar. Uppl. í s. 898 3206.

 Hópferðabílar

Til sölu Bens 303. Árgerð 1980 skatt-
laus Skoðaður 2010 vél og kúpling. 
Ekin c.a 10000 km. Verð 500.000 Ath. 
Skipti Sími 897 4323.

Til sölu benz 614 D. 20 sæti með 
beltum. Góður bíll með lofthurð. Uppl. 
893 2256.

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ. 
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl. í s. 588 8660 
og 892 8672.

Til sölu WW carawella 9 farþega. árg. 
94. ekinn um 315þ. verð 290 þ. uppl. 
893 2256.

Bílstjóri með meirabílpróf og margra 
ára reynslu óskar eftir vinnu. rutubil-
stjori@gmail.com

 Vörubílar

Volvo FL 10. m/stól og snjóbúnaði. 
Árg.’93, ek. 278 þús. V. 1550 + vsk. 
Uppl. í s. 698 1710.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Til sölu húsbíll. Joint Z480 ‘07 Ekinn 
12þús. Eins og nýr. Frábær ferðabíll. 
Uppl. 864 3336.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522. 
www.ke.is

Econoline 6,9 disel ‘86 sk10 innrétt-
aður og fortjald fylgir verð 600þús. 
772 3118.

Til sölu Tr.matick 4000 miðstöð, nánast 
ónotuð með öllu, v.100þ. stgr. Á sama 
stað nýtt Amica keramik helluborð, enn 
í umbúðum, v.35þ. stgr. 2 rafmagns-
hellur, sambyggðar, v.5þ. stgr. Uppl. í 
s. 849 9015.

 Mótorhjól

Hyosung Aquila 250GV, árg. ‘07. EK. 
1350km. Frábært byrjendahjól. V. 550þ. 
Kolbrún S. 864 1664.

HusqvarnaTE-450’06 ek2900km 
115timar Hvít númer 14Ltankur nagla-
dekk.Fæst á yfirtöku láns250þ+290þ í 
pen.S:862-3740

Suzuki intruder LC1500. árg. 2003. ek. 
12 þús mílur. Mikið breitt og sérspraut-
að af Ýrr tattoobike. Verð. 1.200 þús. 
uppl. í síma 696-2045.

Til sölu Yamaha V star 2005. Með öllum 
aukahlutum. Uppl. í s. 894 2614.

Til sölu Harley Davidson Sportster 
árg 2003 ek.8.000km verð 850þús 
S.6961968

Harley Davidson - Road King 2006. 
Eins og nýtt, ekið 400 mílur. Bein sala 
- ekkert áhvílandi. verð: 2.500.000 kr. 
Upplýsingar: Þórir s.663 5525.

Harley Davidson Sportster 1200 XC 
árg. ‘06. Ek. 4200 km. V. 990þ. Uppl. í 
s. 893 8976.

Suzuki Gsx-R600 til sölu! Árg. ‘07, svart, 
ek 2500km. Áhv. 1.140þ fer á yfirtöku 
og næsta greðsla í okt. Uppl. s. 663 
4453.

Erum að fara í 5 daga ferð um hálendi 
Íslands á ferðahjólum. 28/7 - 1/8. Gott 
verð. Komdu með á hjóli frá okkur eða 
á þínu eigin hjóli. Allt innifalið, gisting, 
matur, fylgdarbíll, leiðsögumaður, mót-
orhjól og tryggingar. Hringdu strax í dag 
í s. 5787860 eða info@bluemountain.is 
www.bluemountain.is

Til sölu Yamaha Phazer 600 cc árg. 
2004 á götuna 9.2004 mjög gott eintak 
ekið 14.000 km/h alltaf geymt inni. 
Næsta skoðun 10.2010 Verð 780 þús. 
Upplýsingar í síma 896-1634.

Kawasaki VN 900 til sölu árg 06 ekið 
11 þús. verð 850 þús gott íslenskt lán 
getur fylgt að hluta. sími 6593960 eða 
ari@netradgjof.is

Terra Moto 125cc torfæruhjól til sölu. 
Hjólið er lítið notað og er nýskráð 
2008. Verð kr. 120.000,- Á sama stað 
fæst einnig allur hlífðarbúnaður. Nánari 
upplýsingar í síma 698 5795.

Til sölu KLX 110 Byrjandahjól 4gengist 
lítil notað. Nýtt Mai ‘09. V. 270 þús. S. 
892 3403.

KTM 450 EXC árg.’08. Fæst með yfir-
töku á láni, afb. c.a 23.800 á mán. 
Hjólið er sem nýtt, keyrt c.a 20 tíma, 
moose framan og aftan. Uppl. í s. 
897 7200.

Honda CRF-250 árg. 2004. Í topp 
standi. Verð 330þús. Uppl. í síma 869 
3150.

Husaberg 450FE 2005 ek. 4500 km. 
Lán 450 þ. afb. 13þ. verð 550 þ. s. 
695 2095.

 Vespur

Til sölu vespa (Vento) léttbifhjól. Rauð 
og grá, árs gömul, sem ný. Ek. 300 km. 
S. 564 4344 & 844 0424.

 Fjórhjól

Götuskráð Can Am Renegade 800, 
nýskráð 08.2007. Ekið 96 tíma, nýkom-
ið úr 100 tíma skoðun. Áhvílandi 1 mkr. 
(ísl. lán) Listaverð 1.590 kr. Verðtilboð 
óskast. Uppl. í s. 824 3804.

 Hjólhýsi

CARAVELAIR Hjólhýsi með áföstu for-
tjaldi til sölu. Tekur 4 í svefn. Ísskápur 
m/frysti, Wc, vaskur, 3 hellur, ofl. Verð 
1,6 mill. Uppl í síma. 895 0123.

T.E.C. VELT BUMMER. CREATION. ‘05. 
Hjólhýsi til sölu. Auka útbúnaður. Íssk.
Tv.Dvd.Útvarp og markísa og grjótgrind. 
Sem nýtt. Uppl. í s. 892 7910.

Nýskráð hjólhýsi til sölu. Skráð í maí 
20009. Gerð: BURSTNER. Aukahlutir: 
Maskír-2 gaskútar-sólarsella og fl. S:554 
2357 &865 5900

Til sölu Hobby hjólhýsi 560 UFE. Árg. 
‘06 V. 2.690 þús. S. 894 2460.

Til sölu Polar 590 kojuhús, árg. ‘07. Nýtt 
fortjald og hjólagrind fylgir. Uppl. í S. 
695 0737 / 698 4779.

Nýlegt hjólhýsi óskast fyrir 3ja her-
bergja íbúð. Mánaðarl afb undir 100 
þús. s 586 2480

Hjólhýsi til sölu, Knaus Sudwind 
500EU árgerð 2004. Kom á götuna í 
júlí 2005. Vel með farið og lítið notað. 
Verð: 1.950.000kr. Upplýsingar í síma 
8921552

Til sölu LMC Dominant árg.’08. Mikið 
af aukahlutum. Áhvílandi lán. Uppl í 
s. 899 5787.

 Fellihýsi

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Palomino Colt fellihýsi til sölu. Árg. ‘98. 
Mjög vel með farið og allt ný yfirfarið. 
Nýtt fortjald. Mjög gott eintak. Verð 590 
þ. Uppl. í síma 695 7670.

Til sölu Víking 9 fet. Markísa tengda-
mömmubox og fl. Nýskoðað og ný yfir-
farið. Verð 550. Uppl. í s. 898 1904.

Palomino Yearling 11ft, árg. ‘06. Tilbúið 
í útileguna m/ fortj., svefntj., gaskút, 
geymslukassa o.fl. lítið notað. Ásett v. 
1450þ. S. 893 4718.

Futura fellihýsi 10ft ‘05. M/ Sólarsellu, 
TV-loftnet, geymslukassa á beysli og 
markísu. V. 1290þ. Góður stgr. afsl. 
Uppl. í S. 898 5732 / 898 4585.

Palamoni Colt ‘05. Ísskápur, miðstöð, 
CD, 2 gaskútar, svefntjald og fortjald. 
Get tekið uppí. Uppl. s. 660 2816.

Til sölu Palomino Filly fellihýsi árg.03 
11 fet, m/fortjaldi, svefntjöldum, útvarpi 
m/ CD ofl. Ný skoðað til 2011. Ásett 
verð 1150 þ. Uppl. 6944989

Til sölu Víking fellihýsi ‘98 með nýlegu 
fortjaldi. Mjög vel með farið. Verð 450 
þús. Uppl. í s. 898 3302. Erum á 
Akureyri.

 Pallhýsi

Til sölu PALLHÝSI. Ásett verð KR. 750þ. 
Uppl. í s. 863 6687.

 Tjaldvagnar

Combi Camp árg. 2005 
og 2008

Erum með til sölu Combi Camp 
Venezia árgerð 2005 með eldhúsi, 
geymslukassa, fortjaldi og einangrun. 
Mjög góður vagn. Ásett verð 850.000,-. 
Eigum einnig til sölu Combi Camp 
Valley árgerð 2008 með fortjaldi og 
bremsubúnaði. Ásett verð 870.000;-
. Upplýsingar hjá omar@combicamp.
is og í síma 857 6467. Combi Camp 
Ísland.

3 manna tjaldvagn 2003 árg. til sölu 
með fortjaldi, kassa á beisli, dúk í for-
tjald mörgu fleira, vel með farinn vagn, 
verð 360þúsund uppl. s. 6991700

Til sölu comanche easy camp tjaldvagn 
árgerð ‘99. Er með áföstu fortjaldi, 
álkassa á beislinu og er ný skoðaður 
„11. Verðtilboð 270þús. Nánari upplýs-
ingar í síma 660 6270.

Til sölu gamall Combicamp tjaldvagn 
í góðu standi. Verð 75 þús. Uppl. í s. 
893 7502.

Camplet Appollo Lux árg.’08. Aðeins 
notaður 6 sinnum. Allt sem nýtt, er 
með innbyggðu eldhúsi 3 hitahellur , 
sambyggt fortjald , farangurskassi og 
motta í golf fylgir með. Verð 980 þús. 
S. 897 7200.

Óska efitr að kaupa fortjald og yfir-
breiðslu á gamlan ISAL-tjaldvagn. Uppl. 
í síma 820 8161.

Til sölu Caplet Concorde tjaldvagn, árg. 
‘07. Lítið notaður. Uppl. í S. 897 8481.

Combi Camp family ‘97 til sölu. Ný 
skoðaður. Nýtt fortjald og nýtt segl 
yfir vagninn. Stór geymslukassi. Ýmsir 
fylgihlutir. Verð 395 þús. Uppl. í síma 
820-2092

 Vinnuvélar

Case 580f traktorsgrafa árg’79 verð 
400þús.s 6935710

Til sölu grillo fd 1500 sláttuvél high lift, 
notud 272 tíma simi: 6182405

Til sölu case 659 super b timar 4900, 
ný dekk og keðjur. simi:6182405

 Bátar

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott 
verð! www.gummibatar.is Opið um 
helgar. S:6607570
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Til sölu kraftmikill og skemmtilegur 6 
metra langur bátur með 220hö.Volvo 
Penta vél sem öll er ný yfirfarin af 
umboðinu. Uppl. í síma 898 1766.

Shatlander 570. Yhamha utanborðs-
mótor Verð aðeins 1200 þús. S: 692 
9144.

Til sölu sportbátur 19 fet. M. utanborðs 
140 hö. Suzuki. V. 3.450 þús. S. 894 
2460.

Óska eftir gúmíbjörgunarbát. Uppl. í 
s. 864 1249

Til sölu seglbátar WR 17 notaður ásamt 
kerru WR 10 nýr uppl. 897 9999/896 
4341

Til sölu skel 80 með helstu siglinga-
tækjum. STK og 3 DNG handfæra-
vindum. Ný heddpakkning og búið að 
skipta um kælivatnskerfið. Er á vagni. 
Er án haffæraskirteinis. Staðsettur á 
ströndum. Verð 2.5 milljónir. Uppl. í s. 
821 2702 eða beni@isl.is

Til sölu Zodiac 3.4 metrar. Verð 120 
þús. Einnig hraðbátur 3.2 metrar m/
kerru. Verð 220 þús. Uppl. í s. 695 
9543.

Vantar tvær 12volta færarúllur, DNG 
eða atlander. Uppl í s: 893 2179

Til sölu Sómi 599. Dekkaður skemmti-
bátur. Verð 3,2 millj. Uppl. kotto@
simnet.is & 661 1674.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

37“ dekk á felgum til sölu. S. 896 
9711.

 Varahlutir

Til sölu afturhurðir m/ gleri af VW 
sendibíl (Sama body og Sprinter). 
Bílstj. stóll og 2fallt farþ.sæti. Uppl. í S. 
S. 856 1125.

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Á varahluti í Skoda Octavia, Ford Fíesta, 
Daewoo Lanos-Musso, Renault og 
Hyundai uppl. í S. 894 0068.

 Viðgerðir

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Veitingastaðir

Vinsamlegast pantið borð. Sérstakur 
staður á sérstökum stað. Hafið bláa 
útsýnis og veitingastaður við Ósa 
Ölfusár. www.hafidblaa@hafidblaa.is 
& 483 1000.

 Garðyrkja

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

Pallahönnun/
Garðahönnun

Sendið teikningar og ljósmyndir af hús-
inu, sumarbústaðnum eða sveitabýlinu 
og ég teikna upp pallinn og/eða garð-
inn í 3vídd og grunn. Lifandi teikningar 
og áratuga reynsla.

 Lóðalist ehf. Bjarnheiður Erlendsdóttir 
S: 699-2464 Netf: 2shadows@inter-
net.is.

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

Airlessco LP 460 málningarsprauta, 
sprautan er 1 árs gömul og lítið not-
uð,frekari uppl. í síma 772 0095.

Þorbjörn Ingi, lögg. múrarameistari. Get 
bætt við mig verkefnum. 863 2134.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

 Hellulagnir, þökulagnir, klóa-
klagnir, drenlagnir, múrviðgerðir, 

flísalagnir og allt því tengt, 
berum á sólpalla, garðúðun, 
grassláttur og margt margt fl. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, tröppur og málun. Geri 
tilboð innan viku yður að kostnaðar-
lausu. Hinrik, s. 892 9499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

Nudd Nudd Nudd! Excellent Whole 
Body Massage! S.822 7301.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Trésmíði

Bergiðjan ehf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við 
sumarhús og útileiktæki og almenn 
trésmíðavinna, smíðum borð með 
áföstum bekkjum. Uppl. í s. 867 3245 
& 869 1690 Bergiðjan ehf Smiðshöfða 
12, pukinn@simnet.is

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla virka 
daga. 

Úrval af notuðum og nýjum 
herra- og dömufatnaði á góðu 

verði. 
Skór, töskur, slæður ofl.

Marylin Monroe, Starmýri 2. 
(gengið inn frá Álftamýri) s. 

866 9747.

Til sölu mjög góð og lítið notuð sláttu-
vél og sláttuorf. V. 25þ. f. bæði. Uppl. í 
S 844 4077.

Vinnupallar frá Plettac til sölu ca 290fm. 
Uppl. í S. 897 6655.

Nýlegt amerískt heilsurúm (latex) til 
sölu. 1,90x2. Lök og hlífðardýna fylgja. 
Verð hugm. 75þús. Uppl. s. 824 8408.

Til sölu góður snigill og loftpressa. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 895 2281.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Óska eftir nýlegum Bang & Olusen 
hljómtækjum og sjónvörpum til kaups, 
upplýsingar í síma 841 8311.

Óska eftir að kaupa notaða loftpressu 
í góðu ásigkomulagi, þarf að dæla frá 
500 til 800 lítrum á mínútu. Nánari 
upplýsingar í síma 899-6699

VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með gull-
skartgrip, gullpening eða annað úr gulli 
sem þú vilt selja? Komdu til okkar á 
Laugarvegur 76 og þáðu gott stað-
greiðsluverð.Uppl.695-2804

Óska eftir að kaupa 3 stk. 17“ flatskjái, 
öflugan prentara með skanna og 1 stk. 
skrifstofustól með svörtu netáklæði. 
Aðeins góðir og vel með farnir hlut-
ir á sanngjörn verði koma til greina. 
Upplýsingar óskast sendara á gunnar@
gluggasmidjan.is

 Heimilistæki

Til sölu f.15000 kr Siemens ofn og 
keramik helluborð, samtengt. Kristín 
8469803

 Hljóðfæri

Til sölu 29 ára Kawai píanó og bekkur 
úr mahoní. Metið á 250.000. Fæst á 
200.000 gegn því að það verði sótt. 
Solveig 822 2914.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir 15 kílówatta rafstöð og 400 L 
loftpressu. Uppl. í s. 660 6111.

Geirungsög-stingsög-fræsari-sdshögg-
borvél-loftpressa-borð-undir sög-
DeWalt/Bosch. Uppl. s. 822 6808.

 Til bygginga

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

Óska eftir þakpappa og þakjárni Sími 
898 7697.

Til sölu
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ætti Bautans

Ástu 

Mótið litlar flat-
mmur. Penslið 
lið í 1 til 2 mín-
tt er að bera 

hvítlauksolíu á lefsurnar þegar búið 
er að grilla þær.

Mangósósa
1 dl mangó-chutney
1 dl sýrður rjómi
2 msk. síróp

Setjið allt í matvinnsluvél eða 
blandara og hrærið saman. 

Sumardrykkur
Blandið saman sódavatni og app-
elsínusafa eftir smekk. Setjið sítr-
ónu- og limesneiðar út í og grenad-
ín allra síðast til að fá lit. 

Grillspjót eru skemmtilegur 
framreiðslumáti og gaman 

er að skreyta diskinn með 
þeim. Hér er þeim raðað í 

eins konar indíánatjald og 
salatið sett undir.

„Réttirnir sem ég framreiði 
hér eru mjög einfaldir og auðvelt 
að finna í þá hráefnið. Auk þess 
bragðast þeir mjög vel,“ segir Guð-
rún Hrönn en hún útbjó þrenns 
konar rétti á spjótum og lefsur. 
„Gott er að leggja spjótin í bleyti 
áður en maturinn er þræddur upp 
á til að koma í veg fyrir að þau 
brenni á grillinu.“

Hún mælir einnig með lefs-
unum sem passa með alls konar 

mat. „Þetta er æðislegt grillbrauð 
og hentar með flestu. Gæta þarf 
þess að hræra deigið ekki of mikið 
því þá verður það seigt en lefsurn-
ar eru mjög góðar nýbakaðar og 
gaman er að leika sér með alls 
konar olíur og pestó til að bragð-
bæta.“

Mangósósan er hugsuð með 
öllum réttunum og ferskt salat 
og svalandi sumardrykkur toppa 
síðan herlegheitin.  - hs

Guðrún hefur starfað á Bautanum í tæp sjö 
ár og kann því vel til verka. Hér hleður hún á 
grillvagninn réttum á spjóti og grilllefsum.

Engin málamiðlun í gæðum

Eykur styrk og þol vöðva
         Lengri högg, lægri forgjöf !

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.
Rannsóknir staðfesta árangur, sjá www.celsus.is

Astazan er öflugt 
andoxunarefni sem 
kemur í veg fyrir og
lagar eymsli, strengi, 
vöðva- og sinabólgur.  
Fyrir bak, fætur og hné.

Íþróttafólk  og sjúkra-
þjálfarar mæla
með  AstaZan.

gæðum

1 hylki á dag. 

Virkar strax! 
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1. Plastdiskur  með blóma-
munstri er tilvalinn í garðpartíið. 
Fæst í mörgum litum. Verð 1.190 
krónur. Duka. 

2. Borðbúnaður 
 sem kyndir undir 
kátínunni í gest-
um. Kökudisk-
ur 4.280 krónur. 
Diskur 2.490 krónur. 
Kokka.

3. Plastbakki, glös og karafla 
 í stíl við sólina. Plastbakki á 4.500 
krónur. Sagaform-glös, fjögur í 
pakka, á 3.500 krónur og karafla á 
4.500 krónur. Fæst í Duka.

4. Dúkkulegt kaffisett  á pallinn. 
Bolli 1.890 krónur. Undirskál 
1.250 krónur. Mjólkurkanna 2.990 

krónur og sykurkar 1.650 
krónur. Kokka.

5. Borðskraut 
 sem er meðal 
annars til þess 
fallið að lífga 

upp á einlitan 
dúk. Duka. Verð 

3.284 krónur.

6. Skemmtileg salatáhöld  í 
sumarsalatið. Tilfinningin er nán-
ast eins og að taka það upp með 
puttunum. Duka. Verð 3.490 krónur. 

BORÐBÚNAÐUR 
sem gleður augu gesta
● Garðveislur eru einhverjar skemmtilegustu samkomur sem um getur og er jafnan létt 
yfir fólki sem kemur saman undir berum himni og vætir kverkarnar. Vitanlega er ekki alltaf 
hægt að treysta á veðrið en með lopapeysur við höndina má sjá við því. Útiveislur má gera 
enn gleði- og girnilegri með því að nostra við umgjörðina um það sem á boðstólum er.

● SVONA ENDAST BLÓMIN BEST  Nokkur 
kúnst er að halda lífi í afskornum blómum en til þess 
eru ýmis ráð. Best er að byrja á því að skáskera alla stilk-
enda með beittum hníf til að opna vatnsæðarnar. Ekki 
er gott að klippa þá með skærum því það kremur stilk-
ana og lokar fyrir, að því er kemur fram á heimasíðu 
Blómavals. Gott er að stytta greinarnar hæfilega og fjar-
læga öll laufblöð sem gætu lent í vatninu en það dreg-
ur úr hættu á að blómin fúlni. Almenna reglan er að 
hafa vatnið við stofuhita og nota blómanæringu en 
pakkinn dugar í lítra af vatni. Ef blómanæring er ekki 
notuð þarf að skipta um vatn á hverjum degi.  - ve

heimili
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● KOSTULEG KERTI  Sjaldan eða aldrei 
hefur matjurtarækt verið eins vinsæl á Ís-
landi og einmitt nú. Þessi skemmtilegu 
kerti frá Ginger Rose ættu að smellpassa 
inn á heimili þeirra sem hafa fallið fyrir 
garðræktinni auk þess að vera fínasta 
stofustáss sem mun örugglega vekja at-
hygli. Sjá wwww.
gingerrose.com.

hönnun

Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

50% 
afsláttur

Mikill raki, kælir húðina og djúpnærir.
Ekkert klístur. Gott eftir sólbruna og rakstur
www.celsus.is Fæst í Apótekum

Lagar magaónot og vanlíðan strax
Eitt hylki eða 2 msk. saf i á dag
www.celsus.is Fæst í Apótekum
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Velkomin á 
Unglingalandsmót UMFÍ
á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina

Keppnisgreinar:

• frjálsíþróttir • glíma • golf • hestaíþróttir • knattspyrna
• körfuknattleikur • motocross • skák • sund

Frábær ókeypis afþreying fyrir alla:
Beatbox-námskeið, bogfimi, leiktæki, freestyle-námskeið, 

gönguferðir, götukörfubolti með KKÍ, Hara systur og Pína 

pokastelpa, karneval, knattþrautir með KSÍ, listasmiðja, 

flugeldasýning, siglinganámskeið, sprelligosaklúbbur, 

fjörkálfaklúbbur, strandblak, sjósund, söngkeppni, o.fl., o.fl.
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Vímuefnalaus íþrótta- og fjölskylduhátíð
Skráning á www.ulm.is

Kíktu á heimasíðuna okkar; www.ulm.is en þar færðu 

frekari upplýsingar um mótið.

Kvöldvökur:
Ása Svanhildur, Bróðir Svartúlfs, Spútnik, Frank-Fürth, 

Fúsaleg helgi, DJ MeissDarri, Gegndrepa, Mister Newman, 

Sveinn Rúnar og Von.

Spútnik
Von

Beatbox strákarnir

Pína pokastelpa og Posi

Bróðir Svartúlfs



● inni&úti

fróðleikur í tölum
196 barna- og unglingabækur komu 

út á árinu 2005 samkvæmt 
upplýsingum frá Hagstofu Íslands.25 

bæir á Íslandi báru 
nafnið Grund árið 2007.

77 
staðfest eldgos áttu sér 
stað í heiminum árið 2005.

2 fiskasöfn og dýragarðar voru á landinu árið 1995 
samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands en vísar 
fjöldinn til sýningar staða þar sem fjöldi gesta er talinn. 28.000 

tegundir fiska eru þekktar í heiminum í dag.

… AÐ FJÖLSKYLDAN GERI 
SÉR GLAÐAN DAG og heim-

sæki Viðey á 
morgun. Þar er 
morgundagurinn 
helgaður börn-
um og þeirra 
hugðarefnum. 
Því verða leiktæki 
á staðnum, 

barnamessa í Viðeyjarkirkju, matseð-
ill sniðinn að smekk heiðursgestanna 
auk þess sem Villi og Sveppi bregða 
á leik.

… HEIMSÓKN Á KJARVALS-
STAÐI. Sýningarstjórinn Hrafnhild-
ur Schram 
verður með 
leiðsögn um 
sýninguna 
Frá Unuhúsi 
til Áttunda 
strætis á 
morgun 
klukkan 15. 
Ferill Louisu 
Matthíasdóttur og Nínu Tryggva-
dóttur og tengsl þeirra við aðra 
listamenn á Íslandi og í New York 
verða til umfjöllunar.

… DJASSTÓNLEIKUM Á 
GLJÚFRASTEINI. Hljóðfæra-
leikararnir Andrés Þór Gunnlaugsson 
gítarleikari og Sunna Gunnlaugs 
píanóleikari leiða saman hesta sína á 
næstu stofutónleikum Gljúfrasteins á 
morgun klukkan 16. Aðgangseyrir er 
500 krónur.

… FYRSTU EINKASÝNINGU 
INGIBJARGAR HELGU 
ÁGÚSTSDÓTTUR sem verður 
opnuð í Norska húsinu í Stykkishólmi 
í dag klukkan 14. Sýningin ber yfir-
skriftina „… nema fuglinn fljúgandi“ 
og samanstendur af verkum sem 
eru unnin í tré og sækir listakonan 
innblástur í þjóðsögur og ævintýri 
sem eru henni sum hver minnisstæð 
síðan í æsku.

VIÐ MÆLUM MEÐ … 

Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.
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 Verslun

UMA.IS Ný Hönnunarvefverslun Útsalan 
í fullum gangi, allt að 30% afsláttur.

 Fyrirtæki

Rektu þinn eigin veiti
Lítill vel búinn veitingast til sölu á 
Smiðjuv. í Kópav. halldor74@hotmail.
com

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

ALNUDD - TILBOÐ KR. 
3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-

 slökunarnudd,Svæðanudd, sjúkra-
nudd, Ayur Veda, hunangsnudd, heit-
steina- og jurtanudd, sogskálanudd, 
allskyns snyrting og fleira. Pantanir í S. 
445 5000.

 Námskeið

 ENSKA fyrir BÖRN 
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30,start: 
4/8. Level II: 4w Md to Frd18-19:30 st. 
4/8. Level III: 4w. Md to Fr10-11:30 st 
4/8. Level IV: 4 w. Md to Fr20-21:30; st: 
4/8. ENSKA f. börn: 2 vikur: 5-8 ára: Md-
Fös 10:00-11:00. 9-12 ára;11:15-12:15: 
4/8, 17/8. ANGIELSKI dla POLOKÓW: 
start 4/8: Level I: 4 weeks; Md to-Fr;18-
19:30, Level II: 19:45-21:15. Ármúli 
5, s.5881169. Fullorðinsfræðslan,www.
icetrans.is/ice

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Skemmtilegt námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Nánari uppl. s: 895 1551 
www.brokey.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Gefins

Óska eftir ónýtum eða skemmdum 
hljóðfærum. Harmonikkur, trommur, 
og blásturshljóðfæri. Kem og sæki. 
Kristinn 6997896.

 Barnavörur

Notað og nýtt
Óskum eftir notuðum og ónotuðum 
barnavörum fyrir 0-10 ára: fatnaði, 
kerrum, rúm, leikf. ofl. til endursölu í 
barnavöruverslun sem verður opnuð í 
RVK í byrjun sept. Sendið fyrirspurnir 
á si@st.is

 Dýrahald

Járnbúrin eru komin.
Dýrabær Smáralind og 

Hlíðasmára 9, Kóp.

Til sölu labradorhvolpar bólusettir og 
heilbrygðiskoðaðir og ættbókafærðir 
hjá HRFÍ afhendast eftir 24 júlí.

Tökum að okkur tamningar, 35þ. kr. 
mán. + skattur. Vönduð og góð vinnbr. 
góð reynsla. Uppl. í s. 844 5428.

Til sölu litlir og sætir Chihuahua hvolpar 
undan verðlaunatík. Uppl. í s. 772 
2372.

 Gisting

Fáskúsfjörður - Gisting
 www.hotelbjarg.is

Hótel Bjarg - Tilboð á herbergjum - 
Sjóstangaveiði. S. 475 1466.

 Fyrir veiðimenn

Sjóbleikja
Til sölu veiðileyfi í Fellsá, Kollafirði, 
Strandabyggð. Upplýsingar veitir 
Barbara Ósk í síma: 451 3343 og GSM 
663 4628.

ATH !!! Pantið maðkana í tíma Þið gerið 
það í síma 695-2572 & 615-3500 Milli 
10-12 og 17-19.

 Hestamennska

EIK
Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðn-
ingar. Hefluð, nótuð og vel þurrkuð. 
Uppl. í s. 691 8842.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / 
Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Stórt iðnaðarhúsnæði á iðnarsvæði 
Hafnarfjarðar. Uppl. s. 893 9477.

58fm íbúð í tvíbýli í Hjallahv. í Kóp. Góð 
aðstaða f. börn. V. 80þ. pr. mán m/ hita 
& rafmagni. Uppl. í S. 892 4624.

56 fm íbúð, reykfrí, á Njálsg. sér inng. 
og þvottah., geymsla, bílast., frá 1.sept. 
Leiga 115/mán. Bankaáb. S. 551 2596 
+ 868 2726.

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

Stúdíóíbúð á jarðhæð, leigist með hús-
gögnum og húsbúnaði. Rétt hjá FB, 
laus frá 15. ágúst. Verð 70 þús. með 
hússjóði. Sendið uppl. á ibudtilleigu3@
gmail.com.

ATH. 4 herb. íbúð á 1. h í efra Breiðholti. 
Leigist frá 1. ágúst. Uppl. í s. 696 0970.

Orlofshús 120fm í Vaðlaheiði gegnt 
Akureyri. Leigist frá föstud. - föstud. 
5 mín. frá Akureyri. Mjög gott útsýni. 
Einnig svefnpokapláss á Akureyri. 
Aðgangur að wc, sturtu og eldh. Uppl. 
í s. 897 7613.

Lítil studíó - Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
leiga 60þ. með hússjóð. Uppl. í síma 
895 0497.

einstaklings íbúð til leigu í breiðholt-
inu laus fyrsta ágúst. uppl. 5571861-
8241861

2ja herb. íbúð til leigu á Framnesvegi 
42. Laus strax. Verð 70 þ. Uppl. í s. 
894 3110.

Gott herbergi til leigu í seljahverfi. Aðg. 
að baðh., eldaðst., þvottav., neti og fl. 
S. 891 7630.

Meðleigandi óskast í stóra snyrtileg 
íbúð í álftamýri leiga 50 þús. Eingöngu 
reglusamir koma til greina. Uppl. 868 
1461.

Til leigu 3 herb. íbúð í Grafarvogi. 90 
þús. á mánuð með hússjóði. Laus strax. 
Uppl. s. 772 9794, jón.

Stórt og gott einb.hús í Hveragerði til 
leigu. Laust fljótlega. S. 692 1568.

Til leigu 84 fm endaíb á jarðh í Keflavík. 
Laus um mánaðarmót, leiga 100 þ. 
Uppl í síma 893 9888

2 herb. kjall. íbúð í kóp. Öll þjónusta 
og MK í göngufæri. Laus. verð 85.000 
með hita á mán. Uppl. 860 0811 og 
860 0812.

NULL
Herbergi með húsgögnum til leigu á 
sv. 104. Aðgangur að eldhúsi, baði og 
þvottahúsi, rúm, sjónvarp og internet 
til staðar. S. 697 4032.

Gott herbergi með smá eldhúskrók á 
besta stað í bænum. Wc fram á sam-
eiginlegum gangi. Laus 1. ágúst. Uppl. 
í s. 868 5599.

3 herbergja 85 m2 íbúð til leigu á 
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Sér 
inngangur, góður garður. Upplýsingar í 
síma 696 2045.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Uppl. 
í 770 6090.

 Húsnæði óskast

Vantar 5.herbergja leiguhúsnæði í 
Kópavogi , Garðabæ eða nágrenni. 
Þarf helst að vera laust fyrir 14 ágúst. 
Áhugasamir hafið samband í síma 866 
4017 eða sendið tölvupóst á stebbi00@
hotmail.com

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð til leigu í 
Mosfellsbæ eða nágreni. Uppl. í síma 
660 9604.

Einbýli eða raðhús óskast til leigu á höf-
uðborgarsvæðinu. Má þarnast viðgerða 
- viðhalds. Er með 2 hunda og mun sjá 
um (skafa) girðingu. Gott tækifæri fyrir 
eignafólk þar sem vinnu er þörf. Uppl. 
í s. 690 4876.

3ja manna fjölsk. óskar eftir 3-4 herb. 
húsnæði með bílskúr á höfuðborgarsv. 
Traust, örugg og reyklaus. Karen s.692 
2336.

3-4 herb. íbúð á hagst. verði óskast 
til leigu í vesturbæ Kópavogs. Reglus. 
og skilv. greiðslum heitið. Uppl. í s. 
696 2886.

Óskum eftir 1 herb. íbúð til leigu í 2 
mánuði. S. 848 7125.

Ungur reglusamur kk. óskar eftir húsi 
til leigu. Get borgað 1 mán. fyrir-
fram. Greiðugeta ca. 100 þús. Rvk og 
nágrenni. Uppl. í s. 857 4279.

Óskum eftir 3.herb. íbúð í Hafnaf., helst 
á Völlunum. Erum með einn kött. Uppl. 
í 690 0519 Lilja.

5 manna fjölskylda óskar eftir 4+ herb. 
íbúð til leigu í Garðabæ frá 1. sept. 
Emilía 820 7202 eða emilialoa@gmail.
com

Erum 3 utan af landi, vantar 3 herb. 
íbúð. Erum á leið í HÍ. Erum reyklaus, 
skilvísum greiðslu og reglusem heitið. 
S:869-9141

Reglusamur einstaklingur vantar íbúð á 
svæði 101-108 Rvk. Leiga ekki hærri en 
50.000 kr. uppl. 861 7297.

 Fasteignir

Land til sölu er 28 ha spilda sem 
skiptist í 2 ha tún og 26 ha gras-
gefna, framræsta mýri. Landið er í 
Rangárþingi eystra og í 120 km fjarlægð 
frá Reykjavík. Vegur liggur að landinu. 
Ásett verð er 20 milljónir og frekari 
upplýsingar er í síma 867 6419.

 Sumarbústaðir

Til sölu 2 stk. stöðuhýsi. Stór stofa, eld-
hús, wc með sturtu og 2 góð herbergi. 
S 892 2879.

Þrastahólar Grímsnesi 
- Útsala

Snyrtilegt og nýstandsett 58fm sumar-
hús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 100 fm 
sólpallur. Tilb. óskast. Skoða skipti á bíl 
eða hjólhýsi. Uppl. í s: 898 1598.

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu. Uppl. 
seydisfjordur@hotmail.com & 895 
4948 & 846 1206.

Eignalóð til sölu í Grímsnesi. Stærð 
6900fm. Verð 1500þ. Uppl. í s. 896 
2888.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, gámaaðgengi. armuli@
visir.is

Óska eftir að leigja sérbýli á höfuðb.
svæði. Kristín í s.772-9001- kristinelfa@
gmail.com.

Iðnaðar- íbúðarhúsnæði
Á Bíldshöfða. 100 fm iðnaðarhúsnæði 
á jarðhæð og 100 fm góð íbúð á efri 
hæð. Leigist saman eða í sitthvoru lagi. 
Uppl. í s. 892 2722.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annalilja@stracta.com.

Hús í Florida m/sundl óskast til leigu 
19.3-3.4 2010. 4 svefnh. Staðgr. Ýr 
825 3516.

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

 Atvinna í boði

Pósthúsið er dreifingarfyrirtæki á lands-
vísu. Við leitum eftir aðilum til samstarfs 
í ýmsum dreifingarverkefnum á eftir-
farandi svæðum: Keflavík - Grindavík 
- Garður - Akranes -Sauðárkrókur - 
Selfoss - Hveragerði -Hvammstangi 
Þorlákshöfn. Áhugasamir hafa sam-
band við Siggu Birtu í s.585-8330 
eða í gegnum tölvupóst siggabirta@
posthusid.is

Verkamaður
Viljum ráða mann með vinnuvélarétt-
indi og meirapróf. Þarf að geta annast 
vélaviðhald. Uppl. í s. 893 3020.

Járnsmíði
Viljum ráða starfsmann með reynslu í 
járnsmíði. Þarf að geta unnið sjálfstætt. 
Uppl. í s. 899 4120.

Múrarar og Verkamenn
Menn óskast til starfa sem fyrst. Uppl. 
í s. 893 5017.

 Atvinna óskast

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Tapað - Fundið

Tyson tapaðist sunnudagskvöld frá 
Hamraborg. Hann er með brúna hálsól 
með bláu merki. Hann er eyrnamerktur 
K306. Uppl. s. 565 0998 / 659 5556.

 Einkamál

Á ég að vera draumadísin 
þín í nótt?

Hvað ertu að gera nótt? Ertu 
einmanna? Hringdu þá í okkur, 
engin bið nema við séum að 

tala.
Sími 908 6666

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Frábær ný upptaka
Ung kona fer í nudd til annarrar konu. 
Frásögnin er ákaflega næm og per-
sónuleg og seinasti hluti upptökunnar 
er svo „innilegur“ að það er unun á að 
hlýða. Sögur Rauða Torgsins, s. 905-
2002 og 535-9930, upptökunr. 8530.

Karlmaður á besta aldri óska eftir að 
kynnast konu 30 - 40 ára. Sem vin og 
félaga. Svar sendist fréttablaðinu merkt 
1.ágúst.

Óskast til leigu

Tilkynning



22  25. júlí 2009  LAUGARDAGUR

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur vináttu, samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs föður, bróður, 
mágs og afa, 

Jóhanns Briem
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar-
heimilinu Eir. 

Ásta Kristín Briem
Páll Jóhann Briem
Haraldur Páll Briem Vera Nily
Birna Jóna Jóhannsdóttir Þór Kristjánsson
Kristín Briem Sigurjón H. Ólafsson
Sigrún Briem Jón Viðar Arnórsson
Jóhanna Björk Briem Guðmundur Þorbjörnsson
                                   og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæru,

Súsönnu Halldórsdóttur 
(Sunnu)
frá Vestmannaeyjum,

sérstakar þakkir til starfsfólks heimahlynningar 
Landspítalans og líknardeildar Landspítala Landakoti 
fyrir góða umönnun.

Örn Sævar Ingibergsson  Guðlaug Óskarsdóttir
Elín Dóra Ingibergsdóttir  Haraldur L. Haraldsson
Jón Kristinn Ingibergsson  Sonja Christensen
Þórunn Einarsdóttir   Richard Kelley
Halldór Einarsson   Esther Magnúsdóttir
Elín Einarsdóttir   Jón Gunnlaugsson
Ingibjörg Einarsdóttir
Birna Einarsdóttir   Guðmundur Þorsteinsson
Haukur H. Gröndal   Ásta Sigurðardóttir
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Benediktsson
Skipholti 43, Reykjavík,

lést á heimili sínu 23. júlí. Útför fer fram frá 
Háteigskirkju miðvikudaginn 5. ágúst kl. 15.00.

Hjördís M. Jóhannsdóttir
Benedikt Harðarson
Gylfi Harðarson Stella F. Sigurðardóttir
Hilmar Harðarson Þorgerður L. Diðriksdóttir
Hörður Harðarson Eva Jóhannsdóttir
Áslaug Þ. Harðardóttir Ingólfur Arnarson
barnabörn og langafabarn.

Glatt verður á hjalla í svokölluðu Gull-
landi í kvöld, sumarbústað gegnt af-
leggjaranum að Gunnarsholti á Rang-
árvöllum. Þar efna hjónin Sigurvina 
Samúelsdóttir og Erlingur Guðmunds-
son á Hellu til hátíðar í tilefni af sjö-
tugsafmælum beggja. „Leigan var svo-
lítið dýr á sumarbústaðalandinu fyrstu 
árin og við héldum að það hlyti að vera 
gull í jörðinni.“ Hún segir þau eiga 
landið núna og alltaf að smá bæta við 
byggingarnar. „Nafnið festist við enda 
er er gott að vera þarna og það er gulls 
ígildi,“ segir Sigurvina. 

Hjónin eru í verslun sinni Vör-
u felli þegar viðtalið er tekið, innan 
um blóm, gosbrunna og annað garða-
skraut. Hana hefur Sigurvina rekið 
frá 1980, fyrst í bílskúrnum heima hjá 
sér en í seinni tíð í einstöku húsi sem 
þau hjón byggðu að Rangárbökkum 2. 
Starfssvið Erlings hefur verið á fram-
kvæmdasviðinu, lengst af á jarðýtum 
en líka á vörubílum og gröfum. „Ég 
var fyrstu tíu  árin hjá Vegagerðinni 
og önnur tíu hjá ræktunarsambandinu 
en hef verið að basla sjálfur síðan með 
eigin tæki,“ lýsir hann. Þegar honum 
er bent á að hann geti þá haldið áfram 

þó hann sé orðinn sjötugur, þótt opin-
berir starfsmenn hætti flestir við þau 
tímamót, svarar hann: „Það eru nátt-
úrlega bara hinir sem ráða því hvort 
þeir vilja mann í vinnu eða ekki. Ég 
svo sem ræð því ekki sjálfur.“

Erlingur er uppalinn á Uxahrygg á 
Rangárvöllum en hefur búið á Hellu 
frá 1960. Sigurvina er frá Bæ í Trék-
yllisvík í Strandasýslu. Hún kveðst 
hafa dagað uppi á Rangárvöllunum 
og kunna vel við sig enda sé þar veð-
ursæld og yndislegt fólk. En hvernig 
skyldi fundum þeirra hjóna hafa borið 
saman? Sigurvina lýsir því. „Ég fór 
sem ráðskona austur í Rangárvalla-
sýslu en ekki samt heim til hans. Þegar 
ég var búin að vera hér í þrjá daga var 
haldið margfalt brúðkaup í sveitinni og 
allir voru boðnir í veisluna hvort sem 
þeir þekktu til eða ekki. Erlingur var 
bróðir tveggja brúðanna og þar hitt-
umst við fyrst í mikilli veislu og gleði. 
Þess vegna höldum við mikið upp á 
veislur. Við byrjuðum þannig!“ 

Þau Erlingur og Sigurvina eiga fleiri 
sameiginleg áhugamál. Þar er hesta-
mennskan ofarlega á blaði og þau segj-
ast reyna að fara í einhverjar útreiðar 

á hverju sumri. Hrossastofninn er nær 
allur frá Uxahrygg, ættaróðali Erlings. 
„Ég ólst upp við hesta. Það var ferð-
ast á hestum og allt unnið með þeim,“ 
segir Erlingur og minnist þess að hafa 
verið sjö ára kúskur hjá Vegagerðinni 
í fyrirhleðslum við Þverá.

Svo er stórfjölskyldan líka meðal 
áhugamála hjónanna. Börnin eru 
fimm, búsett á Hvolsvelli, Selfossi og 
í Kópavogi og Erlingur segir þau oft 
á ferðinni. Barnabörnin eru fimmt-
án og langafa- og ömmubörnin þrjú. 
„Þetta er alveg hópur,“ segir Sigurvina 
glaðlega og kveðst hlakka til að hitta 
hann í kvöld. „Þetta er mikið músík-
fólk. Við erum hin heppnustu með það. 
Þau syngja öll og spila og þetta verður 
óskaplega gaman.“

Þau hjón hafa áður haldið upp á 
stórafmælin saman þó frúin eigi af-
mæli 1. ágúst og hann 17. septemb-
er. „Við gerum þetta svona á tugum. 
Héldum bæði upp á fimmtugs- og sex-
tugsafmælin saman,“ segir Sigurvina. 
„Okkur finnst tilefni til að gleðjast nú 
enda veit maður aldrei hvað marga tugi 
maður á eftir.“

 gun@frettabladid.is

HJÓNIN SIGURVINA OG ERLINGUR:  HALDA 140 ÁRA AFMÆLI Í GULLLANDINU

Hittust í veislu á sínum tíma

AFMÆLISBÖRNIN Sigurvina og Erlingur hlakka til að hitta ættingja og vini í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFMÆLI

PÁLL STEIN-
GRÍMSSON 
kvikmynda-
gerðar-
maður er 
79 ára.

HILDUR 
HERMÓÐS-
DÓTTIR 
bókaútgef-
andi er 59 
ára.

ÁRNI 
HAUKSSON 
athafna-
maður er 
43 ára.

SKJÖLDUR 
EYFJÖRÐ 
stílisti er 31 
árs.

timamot@frettabladid.is

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
BLAÐAMAÐUR FÆDDIST ÞENNAN 

DAG ÁRIÐ 1957.

„Bónusgrís framan á karl-
mönnum sem eiga að vinna 

íþróttaafrek virkar ekki 
sannfærandi á konu eins og 

mig.“

Kolbrún er skeleggur bók-
menntagagnrýnandi og 

blaðamaður. 

MERKISATBURÐIR
1912 Hannes Hafstein verður 

Íslandsráðherra í annað 
sinn og situr í tæp tvö ár. 

1929 Marteinn Meulenberg 
vígður biskup kaþólskra á 
Íslandi, fyrstur eftir siða-
skipti. 

1946 Alþingi samþykkir að 
sækja um inngöngu Ís-
lands í Sameinuðu þjóð-
irnar. Aðildin kemur til 
framkvæmda 19. nóvem-
ber. 

1974 Alþjóðadómstóllinn í 
Haag úrskurðar að Íslend-
ingum sé óheimilt að út-
víkka landhelgi sína í 50 
mílur. 

1984 Svetlana Savitskaja verð-
ur fyrsta konan til þess 
að vera utan geimfars í 
geimnum.

Hekla hóf að gjósa þennan dag árið 1510 eftir 
120 ára hlé. Þetta var kraftmikið gos sem hófst 
með gríðarlegum jarðskjálfta og dynkjum. Log-
arnir teygðu sig til lofts og ösku og glóandi grjóti 
rigndi í nálægum sveitum.  

Gosið olli miklum skaða um allt Suðurland, 
meðal annars mannskaða. Heimildir herma að 
fjórir menn hafi farist í Rangárvallasýslu og einn 
hafi rotast af steinkasti í Skálholti. Vindur stóð 
af norðaustri og askan barst yfir Rangárvelli og 
Landeyjar en einnig yfir Landssveit og Holt og 
allt vestur í Flóa. Í jarðvegi á Suðurlandi er askan 
frá 1510 langþykkasta og grófasta Heklulagið frá 
sögulegum tíma. 

Mikið hraunrennsli varð einnig í gosinu. Megn-
ið rann til suðurs milli Trippafjalla og Vatnafjalla 
og samkvæmt heimildum virðist sem fá gos hafi 
orðið afdrifaríkari fyrir byggðaþróun á Suður-
landi.

ÞETTA GERÐIST:  25. JÚLÍ 1510

Gríðarlegt gos hófst í Heklu



Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa

Péturs Þorbjörnssonar
fv. kaupmanns, Hjallabraut 33, 
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sólvangs 3.h., St. 
Jósepsspítala Hafnarfirði, Oddfellowbræðrum í Bjarna 
riddara og karlakórnum Þresti.

Valgerður Sigurðardóttir
Svanhildur Pétursdóttir Gissur Guðmundsson
Birgir Pétursson Hrefna Geirsdóttir
Sverrir Pétursson Sandra L. Pétursson
Hrönn Pétursdóttir Jafet E. Ingvason
Björk Pétursdóttir Sveinn Sigurbergsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð við 
andlát og jarðarför

Dagbjarts K. Gunnarssonar
frá Marteinstungu.

Fjölskyldan frá Marteinstungu.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför ástkærrar systur okkar, mágkonu 
og frænku,

Rögnu Haraldsdóttur, Dídí
hjúkrunarfræðings, Æsufelli 2, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á líknardeild 
Landspítalans Landakoti fyrir einstaka umönnun og 
hlýju.

Sigurður Haraldsson
Gunnar Haraldsson  Ragnheiður Eiríksdóttir
og fjölskyldur.

Þökkum auðsýnda hlýju og vinarhug 
vegna fráfalls elskulegs eiginmanns míns, 
föður, tengdaföður, sonar, bróður, mágs 
og afa,

Reynis Helgasonar
Álfheimum 34, Reykjavík.

                              Björg Gísladóttir
Berglind Reynisdóttir Samson Magnússon
Sveinbjörg Jónsdóttir  
Jón Helgason Stefanía Björnsdóttir
                              og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Fanney G. Hannesdóttir 
Neðstaleiti 4, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Grensáskirkju mánudaginn 
27. júlí, kl.13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
vinsamlegast bent á Ljósið eða önnur líknarfélög.

Bára Brynjólfsdóttir
Brynjólfur G. Brynjólfsson         Emma Eyþórsdóttir
Sólveig Hlín Brynjólfsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegrar eiginkonu minnar, móður,  
tengdamóður og ömmu,

Guðnýjar Kristínar  
Árnadóttur
Funalind 1, Kópavogi.

                           Einar Markússon
Markús Einarsson Hólmfríður Pálsdóttir
Árni Dan Einarsson Sigrún Dan Róbertsdóttir
Kristín Einarsdóttir Jón Karlsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

María Hólmfríður 
Jóhannesdóttir
Asparfelli 8

lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð fimmtudaginn 
23. júlí.

Fyrir hönd ástvina,
Bjarni Thorarensen Sigríður Magnúsdóttir
Smári Thorarensen Steinunn Sigurjónsdóttir
Hallbjörg Thorarensen Óskar Elvar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku systir mín, amma og langamma 
okkar,

Vilborg Pálmadóttir
er látin. Útförin fer fram í kyrrþey að hennar ósk.

Steingerður Pálmadóttir
Sunna Vilborg Jónsdóttir Kristinn Már Torfason
Eiríkur Ingvi Jónsson Halldóra Katrín Kjartansdóttir
og langömmubörn.

Útför móður okkar og tengdamóður,

Valgerðar Þórarinsdóttur
(fædd Bjarnastöðum Selvogi)
Hrafnistu Hafnarfirði

fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju á mánudag þann 27. 
júlí kl. 15.00.

Margrét Brynjólfsdóttir Gísli Jónsson
Guðni Már Brynjólfsson
Dagur Brynjólfsson Ína K. Árnadóttir

Móðir okkar, 

Lára Vilhelmsdóttir
Hringbraut 50

lést þriðjudaginn 22. júlí 2009.

Ingþór Friðriksson
Hallbera Friðriksdóttir
og  fjölskyldur.

Elskuleg dóttir okkar, systir, mágkona og 
frænka,

Kolbrún Ólafsdóttir 
lést í London sunnudaginn 19. júlí.

Guðrún Ása Ásgrímsdóttir  Ólafur Rúnar Árnason
Þröstur Ólafsson Inga Björk Gunnarsdóttir
Íris Ólafsdóttir Halldór Gunnar Vilhelmsson
Ólöf Karitas, Rakel Ósk, Aron Örn, Mikael Andri, Guðný 
Ása og Ingi Rúnar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Halldór S. Gröndal
fyrrverandi sóknarprestur,
Bræðraborgarstíg 18, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu að morgni fimmtu-
dagsins 23. júlí sl. Jarðarförin verður auglýst síðar. 

Ingveldur Lúðvíksdóttir Gröndal
Lúðvík H. Gröndal Kristbjörg Konráðsdóttir
Sigurbjörg H. Gröndal Ólafur Haukur Ólafsson
Hallgrímur H. Gröndal Sólveig Fanný  
 Magnúsdóttir
Þorvaldur H. Gröndal Lára Sveinsdóttir
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og bróður,

Sigurðar Karls Sigfússonar
Drekagili 28, Akureyri.

Ása Þorvaldsdóttir
Valur Þór Sigurðsson Kamonrat Tiemerat
Guðrún Margrét Sigurðardóttir Birgir Marinósson
Þorvaldur Sigurðsson Kristín Margrét Gísladóttir
Sigurður Brynjar Sigurðsson Bryndís Dröfn Traustadóttir
afabörn og systkini hins látna.

Krakkakort Vesturlands er nýkom-
ið út. Það er sérstaklega ætlað börn-
um á ferð með fjölskyldunni því þar 
er að finna upplýsingar um þá upp-
lifun og afþreyingu sem er í boði 
fyrir börn og fjölskyldur á ferða-
lagi um Vesturland. 

Þar er nefnilega hægt að kynn-
ast landnámsmönnum og víkingum, 
tröllum og huldufólki, heimsækja 
leikfangasafn og sveitabæ, heimili 
skálds, fara í þjóðgarð, fuglabyggð, 
að jökli, í sjóferð og upplifa allskyns 
önnur óvænt ævintýri. 

Kortið er fyrsti afrakstur sam-
starfsverkefnis níu ferðaþjón-

ustufyrirtækja á Vesturlandi 
er nefnist Krakkar ráða för. 
Stjórnandi þess er Sigurborg 
Hannesdóttir og að hennar 
sögn rýkur kortið út. „Það 
er greinilegt að krökkunum 
finnst skemmtilegt að gerast 
leiðsögumenn fjölskyldunn-
ar. Þannig verða þau virk-
ari í ferðalaginu,“ segir 
hún. 

Krakkar gerast 
leiðsögumenn

KRAKKAKORTIÐ Beinir ferða-
fólki á fjölskylduvæna staði.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.



margir litir, stærðir: S-XXL

Verð áður 13.276 kr.

Verð áður 74.900 kr. Verð áður 84.900 kr. Verð áður 86.117 kr. Verð áður 88.556 kr. 

SUMARMA
Vnr: 61287 Vnr: 61290 Vnr: 54439 Vnr: 54777

COLEMAN-LUKT
Vnr: 24946

3 litir, 16 stk.
Vnr: 61227

Verð áður 5.387 kr.Verð áður 19.194 kr. Verð áður 12.900 kr.

Vnr: 29760

Verð áður 3.696 kr.

f. bensín
Vnr: 01449 Vnr: 36105 

Verð áður 1.278 kr.

COLEMAN-LOFTDÝNA
tvíbreið
Vnr: 24938

48 ltr.
Vnr: 01447 Vnr: 56249

COLEMAN-LUKT
Vnr: 15979

Verð áður 7.500 kr.Verð áður 14.442 kr. Verð áður 25.946 kr. Verð áður 7.124 kr.

36 ltr. / 12 volta
Vnr: 54740

Verð áður 28.829 kr.
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REYKJAVÍK AKUREYRI

www.ellingsen.is

FRIEDOLA-DÚKUR
3 litir, orange, gulur, grænn
Vnr: 61249

4,2 kW
Vnr: 28601

3. manna tjald
Vnr: 61556

Verð áður 3.990 kr.

Verð áður 18.900 kr.

Verð áður 29.900 kr

Verð áður 9.900 kr.

Verð áður 49.900 kr. 

ARKAÐUR

f. palla
Vnr: 47659 

Verð áður 44.170 kr.

 -14°C kuldaþol

Stærð: 215 x 83 cm

2,22 kg að þyngd
Vnr: 44535

Vnr: 44536

Vnr: 44100

f. palla
Vnr: 29316 

Verð áður 73.772 kr.

COLUMBIA
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þegar ég pæli 
betur í því þá held 
ég að það sé ekki 
sniðugt að byrja í 

línudansi.

EKKI DREPA EKKI DREPA 
MIG!MIG!

Aldrei, aldrei, 
aldrei, aldrei, 
aldrei, aldrei, 
aldrei, aldrei, 
aldrei, aldrei, 
aldrei, aldrei, 
aldrei aftur!

Nú hættir þú 
að drekka 

sterkt vín með 
strákunum!

Djíses!

Hvar er 
síminn?

Palli var 
með 
hann 
síðast.

Þá er hann 
aftur í 

herberginu 
hans!

FLÝTTU 
ÞÉR! 
Áður 

en lagt 
verður á.

Það 
er til 
þín.

Auðvitað.

Hvað seturðu svo 
í jólasokkana sem 

aðstoðarmaður Jóla?
Hó. Hó.

Gúmmíbirni, súkkulaði, 
mandarínur, lakkrís...

... og eina og 
eina hárkúlu 

af og til.

Það er moldarflag undir rólunum, leikföng út um 
allt og fíflar að spretta upp um allan garð!

Já.

Garðurinn okkar er 
sá versti í bænum.

Garðurinn okkar er 
sá besti í bænum!

MMisjöfn sýn á ssömu hluti

Ó, þessir yndislegu tímar þegar allir 
mega hafa skoðun og tjá hana í máli 
og myndum á hvaða vettvangi sem 

er. Hvílík er dýrð nútímans! Það er að 
segja svo lengi sem skoðunin stangast ekki 
á við pólitíska rétthugsun.

Í dag má ekki fyrirlíta neinn og 
það þorir enginn að koma upp um 
eigin fordóma. Guð hjálpi þér ef 

þú skilur ekki dýrahneigð og lætur 
þau orð falla að tilhugsunin veki hjá 

þér furðu og jafnvel viðbjóð. Jafnvel 
þegar dýraeigendurnir taka upp á því 

að hittast og skiptast á dýrum líkt og 
í „swing“-partíunum goðsagnakenndu 

þegar dregið var um bólfélaga. Ef þú 
ert svo með hommafóbíu eða pínulít-

ið gamaldags hvað varðar samskipti 
kynjanna þá skaltu gjöra svo vel og 
halda kjafti. Við getum þó öll verið 
sammála um að fólk sem laðast að 

börnum á greinilega bágt og ætti helst að 
brennimerkja svo við getum grýtt það, 
verði það á vegi okkar. 

Ó, víðsýni okkar á sér engin takmörk! 
Leyfum börnum að kæra foreldra, köllum 
kvenkyns þingmenn þingkonur en kennara 
af kvenkyni má alls ekki kalla kennslukon-
ur. Slíkur er munaður áratugalangrar jafn-
réttisbaráttu. Verkalýðsbaráttan er hafin 
að nýju, nú getum við skömmustulaust 
kjaftað um tekjur náungans við yfirvaldið. 
Lífið hefur aldrei verið jafn gott og nú.

Hvað vinnst samt með því að drekkja 
allri „rangri“ hugsun í nafni hinnar réttu? 
Getum við í alvörunni sagt að við séum 
víðsýn þegar við fordæmum rasista? Er 
víðsýni ekki byggð á því að skilja hliðar 
beggja og gera ekki upp á milli? Pólitísk 
rétthugsun er tvíeggja sverð. Ef enginn 
segir raunverulega skoðun sína, hvernig 
getum við byggt hið víðfræga Nýja Ísland?

Þessir yndislegu tímar rétthugsunar!

NOKKUR ORÐ
Kolbrún Björt 

Sigfúsdóttir

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið 
stendur upp úr

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnis-
aðila sinn eins og síðasta könnun Capacent 
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum auðvitað rífandi 
stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskot okkar 
þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft...

34%

74%



K.S LAMBALÆRI OG
LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM

FRYSTIVARA 1359 kr./kg.

AFSLÁTTUR
AFSLÁTTUR

FF RRRSSSKKKTTT
HHRREE NNUUKKKJJJÖÖ

FFERSKERSKTT HH FFFFNNUUKKJÖT JÖT
MERKT VERÐ 1498 KR./KG. 20% AFSLÁTTUR 1198 kr./kg.

KJÖR Ó  359 kr.

EINNOTA GRILL 259 kr.

498 kr.

Ý
SÚKKULAÐI EÐA KARAMELLU 159 kr.stk

698 kr.

SA
LTA

Ð HROSSAKJÖT

3
KG . 69 8 K R

ÞA R F  A Ð E I N S  A Ð  H ITA !
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> ILLT BLÓÐ

Svo virðist sem leikkonunni Ang-
elinu Jolie sé ekki sérstaklega vel 
við Megan Fox, en sú síðarnefnda 
er sláandi lík Jolie og hafa fjölmiðl-
ar slegið þeim upp sem samkeppn-
isaðilum vegna þess. Í nýlegu viðtali 
var Angelina spurð hvað henni þætti 
um Megan, leikkonan sagðist ekki 
vita hver hún væri. „Ég veit ekki 
hver það er. Er hún að vinna fyrir 
SÞ? Er hún tilnefnd til Óskarsins?“ 

„Við erum nokkur sem erum 
að vinna þetta saman, en ég 
tók svolítið að mér að stýra 
þessu verkefni,“ segir Sigríður 
Torfadóttir Tulinius, nemandi 
í Listaháskóla Íslands, en hún 
og samnemendur hennar hafa 
tekið að sér að lífga upp á port-
ið fyrir framan gömlu Kaffi-
stofuna sem nú hýsir nem-
endagallerí á vegum skólans. 
„Hverfisgatan er gata sem 
hefur fengið að grotna niður 
í friði í ansi mörg ár og þetta 
var orðið hálfgert „slömm“. 
Svæðið fyrir utan galleríið var 
nýtt sem bílastæði áður og það 
var mikið af rusli út um allt 
og því fylgdi rottugangur. Því 
ákváðum við að taka okkur til 

og breyta þessu og búa til smá 
grænt svæði,“ segir Sigríður, 
sem bætir við að með garðin-
um hafi þau grætt nýtt sýn-
ingarrými sem hægt væri að 
nota undir skúlptúra og annað 
slíkt. Hún segir Reykjavíkur-
borg hafa styrkt þau fjárhags-
lega og veitt þeim aðgang að 
garðverkfærum. 
„Ég held að framtíð Hverfis-
götu sé björt, hér eru komin 
tvö græn svæði á stuttum tíma 
og svo eru gallerí og vinnu-
stofur að spretta upp hér og 
þar. Með þessu áframhaldi 
verður Hverfisgatan þekkt 
sem listagatan í Reykjavík en 
ekki sem niðurnídda gatan,“ 
segir Sigríður.   - sm 

Hverfisgatan endurfædd

GRÆNIR LISTNEMAR Sigríður og skólasystkin hennar hafa unnið að 
grænu svæði fyrir utan nemendagalleríið við Hverfisgötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 25. júlí 2009 

➜ Fjölskylduhátíð
14.00 Á Kjarvalsstöðum er boðið upp 
á dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem 
skoðaðar verða sérstaklega myndir af 
dýrum eftir Kjarval. Fræðslufulltrúi Lista-
safns Reykjavíkur, Klara Þórhallsdóttir, 
sér um dagskrána. Aðgangur er ókeypis. 

➜ Tónlistarhátíð
20.00 St. Christopher strengjasveitin 
frá Vilnius leikur verk m.a. eftir Haydn 
og frumflytur á Íslandi fiðlukonsert eftir 
Senderovas á Reykholtshátíð. Einnig 
verður flutt Serenaða eftir Josef Suk. 
Stjórnandi er Donatas Katkus. 
20.30 Tónlistarhátíðin Bræðslan á 
Borgarfirði. Í ár koma fram engir aðrir en 
hinn Íslenzki Þursaflokkur, Páll Óskar 
og Monika ásamt strengjasveit og sigur-
vegarar Músíktilrauna Bróðir Svartúlfs.

➜ Íþróttir
10.00 Seinni hluti Skagafjarðar-rallsins 
hefst.

➜ Tónlist
00.30 Sjonni Brink og Vignir Snær 
spila á Players. 
15.00 Ný jazzhljómsveit, kvartettinn 
Jazzbakan, kemur fram á sjöundu tón-
leikum sumartónleikaraðar Jómfrúarinnar. 
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Kristjana Helgadóttir flautuleik-
ari, Gunnhildur Einarsdóttir hörpuleikari 
og Matthias Engler slagverksleikari flytja 
verk eftir Girolamo Frescobaldi í Skál-
holtskirkju. 
16.00 Hljómsveitin Amiina spilar í Dala-
tangavita. Aðgangur ókeypis.

17.00 Gítarleikararnir Arnaldur Arn-
arson og Kristinn H. Árnason flytja 
gítardúetta frá Englandi, Kúbu og Spáni 
í Kaupangskirkju í Eyjafjarðarsveit.
17.00 Tónleikar með Ásgeiri Pál 
Ágústssyni, Þorvaldi Kristni Þorvalds-
syni og Önnu Guðnýju Guðmunds-
dóttur í Nýheimum á Hornafirði.
20.00 Seinustu tónleikar sumartúrs 
Kimi Records á Sódómu Reykjavík. 
FM Belfast, Sudden Weather Change, 
Skakkamanage, Miri og Swords of 
Chaos.
21.00 Sumartónleikar í Reykja-
hlíðarkirkju, Mývatni. Flytjendur eru 
Tónlistarhópurinn Vokalensemble 
Vocembalo. 
22.00 Hljómsveitin Sólstafir heldur 
upphitunartónleika fyrir Evróputúr á 
skemmtistaðnum Grand Rokk. Hrafna-
þing og Forgarður Helvítis hita upp. 
Aðgangseyrir er 1000 krónur. 
22.00 Hljómsveitin HEK spilar á Café 
Rosenberg Klapparstíg.
23.00 Sniglabandið spilar í Sjallanum, 
Akureyri. Miðinn kostar 1000 kall fyrir 
fyrstu 100 gestina. Forsala er hafin í 
Imperial og Gallerí Ráðhústorgi. 

➜ Myndlist
16.00 Hafið í öllum sínum margbreytileika 
er fókus samsýningar sem opnar í Nor-
ræna húsinu í dag.

Nokkrir ungir menn sem 
tengjast í gegnum Kaffibar-
inn hafa stofnað reiðklúbb. 
Nafn klúbbsins tengist 
Jónsa, söngvara Sigur 
Rósar.  

Reiðklúbburinn Tíjú er skipað-
ur piltum sem allir eiga það sam-
eiginlegt að tengjast skemmti-
staðnum Kaffibarnum á einhvern 
hátt, þá annaðhvort sem fasta-
kúnnar eða sem starfsmenn, og 
má þar nefna Þórhall Sævarsson 
leikstjóra og Halla Valla, söngv-
ara hljómsveitarinnar Ælu. Nafn 
hópsins er fengið frá ullarklædd-
um brennivínspela eins meðlims-
ins sem kallast Tíjú vegna þess að 
hann þykir minna á Jónsa, söngv-
ara Sigur Rósar. Hópurinn hefur 
gert það að árlegum viðburði að 
fara í nokkurra daga hestaferð 
um landið yfir sumartímann undir 
leiðsögn Ólafs Flosasonar, syni 
leikarans Flosa Ólafssonar. „Við 
byrjuðum ferðina í Reykholti þar 
sem Óli býr og riðum þaðan með 
um sjötíu hesta stóð með okkur til 
Snæfellsness. Þetta voru um tvö 
hundruð kílómetrar allt í allt sem 
við riðum og margir voru orðnir 
ansi sárir og aumir á síðasta degi,“ 
segir Ámundi Óskar Johansen, 
meðlimur í Tíjú, en þetta er annað 
árið sem þeir leggja upp í slíka 
hestaferð. 

Ámundi segir veðrið hafa leik-
ið við hópinn þá daga sem ferðin 
stóð yfir. „Þetta voru langir dagar 
og skemmtilegar vökunætur, eins 

og alvöru kúrekaferðir eiga að 
vera. Það gekk reyndar saga um 
sveitina, með hjálp Fésbókarinn-
ar, að Óli Flosa væri á ferð um 
sveitina með hóp af ölvuðum ribb-
öldum úr borginni þannig að orð-
sporið fór á undan okkur alla leið,“ 
segir Ámundi og hlær. Aðspurður 
segir hann að menn upplifi land-
ið á annan hátt þegar ferðast er á 
hestbaki en þegar ferðast er með 
bíl. „Maður skiptir um hest tvisv-
ar til þrisvar á dag og er þá kom-
inn með nýtt farartæki undir sér 
í hvert sinn því að hestarnir voru 
svo misjafnir, sumir æddu áfram, 
aðrir fóru varla úr sporunum og 
svo framvegis. Við fórum líka í sjó-
sund á hestunum sem tók svolítið 
á taugarnar, maður þurfti að passa 
vel upp á að hestarnir flæktu ekki 
fæturna í ístöðunum á sundinu. 
Þannig að það var alveg nauðsyn-
legt að hafa vanan mann eins og 
Óla með til að leiðbeina okkur.“ 

Næsta ferð hópsins verður farin 
að ári og ætla þeir félagar þá að 
ríða um hálendi Íslands líkt og 
sönnum kúrekum sæmir. 

 sara@frettabladid.is

Kaffibarsstrákar á þ 

REIÐKLÚBBURINN TÍJÚ Strákarnir eiga 
það allir sameiginlegt að stunda Kaffi-
barinn eða vinna þar.

Ertu klár fyrir Verslunarmannahelgina?

MÉR F INNST 
RIGNINGIN GÓÐ
MÉR F INNST 

RIGNINGIN GÓÐ

Þessar vörur verða seldar á Útsölumarkaði í 
Faxafeni 12, í Kringlunni, Miðhrauni 11 og 

Glerárgötu 32 á Akureyri.

20%
afsláttur

Fylgstu vel með á mánudaginn!
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Söngkonan Kelis og fyrrum eig-
inmaður hennar, rapparinn Nas, 
eignuðust barn í vikunni. Fæðing-
in gekk hægt fyrir sig og var söng-
konan með hríðir í heilar 67 klukku-
stundir þar til barnið fæddist. 

Nas og Kelis slitu sambandi sínu 
fyrr á árinu þegar Kelis var komin 
nokkra mánuði á leið, en þau giftu 
sig árið 2005 eftir tveggja ára sam-
band. Nas var ekki viðstaddur fæð-
inguna en samkvæmt heimildar-
mönnum mætti hann drukkinn á 
sjúkrahúsið stuttu eftir að barnið 
fæddist en var vísað frá. 

Barnið, sem er drengur, hefur 
fengið nafnið Knight Jones.  

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 26. júlí 2009 

➜ Tónlistarhátíð
16.00 Hátíðartónleikar Reykholtshá-
tíðar. St. Christopher hljómsveitin leik-
ur m.a. Píanókvintett eftir Schostakovich 
í útsetningu tónskáldsins fyrir píanó 
og strengjasveit ásamt Steinunni Birnu 
Ragnarsdóttur píanóleikara.

20.00 Lokatónleikar Reykholtshátíð-
ar. Karlakórinn Fóstbræður flytur fjöl-
breytta efnisskrá. Auður Gunnarsdóttir 
sópran syngur með kórnum og St. 
Christopher hljómsveitin og Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir leika með. 
20.30 Tónlistarhátíðin Bræðslan á 
Borgarfirði. Í ár koma fram engir aðrir 
en hinn Íslenzki Þursaflokkur, Páll 
Óskar og Monika ásamt strengjasveit 
og sigurvegarar Músíktilrauna Bróðir 
Svartúlfs.

➜ Leiklist
22.00 Áhugaleikhús atvinnumanna 
flytur sjónleikinn Ódauðlegt verk um 
samhengi hlutanna eftir Steinunni 
Knútsdóttur í Verksmiðjunni, Hjalteyri. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. 

➜ Söngleikir
16.00 Söngleikurinn Grease í Loftkast-
alanum.

➜ Tónlist
15.00 Long Island Youth Orchestra 
flytjur fjölbreytta efnisskrá undir stjórn 
Martin Dreiwitz í Skálholti. Einleikari á 
tónleikunum er Sigurður Halldórsson. 
17.00 Hjónin David Schlaffke, org-
anisti frá Þýskalandi, og Mariya Sem-
otyuk, flautuleikari frá Úkraínu, spila 
á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju. 
Aðgangur er ókeypis. 

21.00 Hljómsveitin Amiina spilar í 
Hvalasafninu á Húsavík í samstarfi við 
Mærudaga.
21.00 Myster-
ious Marta 
og Ivar túra á 
vegum Alþjóð-
lega trúbadora-
samsærisins. 
Spila í kvöld 
á Rosenberg 
ásamt Heiðu 
Dóru og Sunday Parlours. Aðgangseyrir 
1000 krónur. 

➜ Sýningarspjall
15.00 Sýningarstjórinn og listfræðing-
urinn Hrafnhildur Schram er með leið-
sögn á Kjarvalsstöðum um sýninguna 
Frá Unuhúsi til Áttunda strætis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

ORÐIN MÓÐIR Kelis eignaðist sitt fyrsta 
barn í vikunni.

Kelis orðin mamma

eysireið um sveitir

ÞREYTTIR OG SÁRIR Ámundi Óskar, lengst til hægri, segir ferðina ekki hafa gengið 
slysalaust fyrir sig. Með honum á myndinni eru Halli Valli, Ægir og hundurinn Skuggi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Engin útborgun
og 12.000 kr.
inneign fylgir

Komdu strax í næstu verslun
Vodafone eða á vodafone.is
og kláraðu dæmið

Lifðu núna

Nokia 5800
XpressMusic
Frábær sími með snertiskjá 
og tónlistarspilara

0 kr. út 
og 5.500 kr. á mánuði 
í 12 mánuði.

1.000 kr. inneign á mánuði 
í 12 mánuði.

Staðgreitt: 64.900
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„Margeir Vilhjálmsson, frændi 
minn, átti hugmyndina að þætt-
inum og bað mig um að vera 
með,“ segir Þórey Vilhjálmsdótt-
ir, framkvæmdastjóri Hönnun-
armiðstöðvar Íslands, um nýjan 
golfþátt sem hún stjórnar ásamt 
Margeiri á Stöð 2 sport. Fyrsti 
þátturinn var sýndur í júní, en 
þættirnir verða alls fjórir talsins 
og er sá næsti á dagskrá þriðju-
daginn næsta, 28. júlí.

„Þátturinn er byggður á móta-
röð sem Margeir setti af stað í 
sumar og heitir Meistaradeild-
in, en þetta er fyrst og fremst 
skemmtiþáttur um golf. Við erum 
ekki bara að fókusera á atvinnu-
kylfinga á vellinum heldur einnig 
áhugafólk sem er einmitt meiri-

hluti þeirra sem stunda íþróttina. 
Ég fjalla til dæmis um kvennagolf 
og hitti þá konur og kvennahópa 
og svo erum við með alls konar 
grín og glens. Við fylgjumst til 
dæmis með Jóa úr Idolinu koma 

sér af stað í golfinu, velja sér 
sett og æfa sveifluna,“ útskýrir 
Þórey.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Þórey vinnur í sjónvarpi því að 
árið 2001 var hún annar stjórn-
enda sjónvarpsþáttarins Vélar-
innar á RÚV og starfaði bæði í 
Íslandi í bítið og Íslandi í dag á 
Stöð 2 árið 2004. Aðspurð segir 
Þórey golfþáttinn hið skemmti-
legasta aukaverkefni meðfram 
vinnu sinni í Hönnunarmiðstöð-
inni, en sjálf hefur hún stundað 
golf í nokkur ár. „Ég er enn bara 
byrjandi, en mér finnst þetta 
rosalega gaman. Sonur minn sem 
er tíu ára er líka í golfi og þetta er 
alveg frábær fjölskylduíþrótt.“

  - ag

Nýr sjónvarpsþáttur um golf

Hannes Óli Ágústsson 
leikur á móti tengdapabba 
sínum í leikritinu Rándýr. 
Bjartur Guðmundsson leik-
ur Danny aftur.

„Ég losna aldrei við Danny-kar-
akterinn, ég er eiginlega búinn að 
missa alla von um það,“ segir Bjart-
ur Guðmundsson leikari í gamni. 
Hann leikur Danny í uppsetningu 
Heiðars Sumarliðasonar á Rándýr, 
sem frumsýnt verður 25. ágúst í 
Leikhús-batteríinu, og Danny Zuko í 
Grease. „Þessi er dálítið mikið öðru-
vísi en Zuko. Persónan er leikari og 
er alltaf að berjast gegn því að upp-
lifa sig sem minnipokamann. Það 
er þveröfugt við hinn Danny, sem 
er sigurvegari í alla staði.“

Verkið verður sett upp á artFart 
og er lokaliður í leikstjóranámi 
Heiðars við East 15 í London. Heið-
ar er best þekktur fyrir skrif sín 
en verk hans, Rautt brennur fyrir, 
verður sett upp á nýja sviði Borg-
arleikhússins. Þá þýddi hann verk-
ið Heima er best, sem verður sýnt á 
sama sviði næsta leikár.

Rándýr var fyrst sett upp í Þjóð-
leikhúsinu í London 2002. „Þetta 
verk fjallar um átta manneskjur í 
vestrænni stórborg. Þau eru frek-
ar týnd í kapphlaupinu, en eru drif-
in áfram af þessari þrá að eignast 
meiri peninga og flottari föt. Það 

gerast hlutir í þessu verki sem eru 
einhverjir þeir tragískustu sem 
gerst geta í lífinu, en samt er það 
versta að mati karakteranna þegar 

kreditkorti einnar er lokað. Það er 
meiri heimsendir en að einhver hafi 
dáið.“ 

Leikarar eru Árni Pétur Guðjóns-
son, Hannes Óli Ágústsson, Hjörtur 
Jóhann Jónsson, Bjarni Snæbjörns-
son, Magnús Guðmundsson, Anna 
Svava Knútsdóttir og Tinna Lind 
Gunnarsdóttir. 

Athygli vekur að Hannes leikur á 
móti tengdaföður sínum, Árna Pétri. 
„Ég er ekki búinn að æfa á móti 
Árna enn þá, en það verður örugg-
lega allt í lagi.“ Hannes leikur Alex, 
starfsmannaþjóf á uppleið en leiðir 
þeirra Árna liggja saman sem endar 
með því að Alex ber persónu Árna. 
„Það ætti að verða áhugavert.“  -kbs

Ber tengdapabba á sviðinu

ALLTAF DANNY Bjartur losnar aldrei við 
karakternafnið Danny. Heiðar leikstjóri 
er ungur maður á uppleið, með banana.

VERÐUR ÁHUGAVERT Hannes Óli sýnir vægast sagt sterkan mótleik gegn tengda-
pabba sínum, Árna Pétri.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁHUGASÖM Margeir og Þórey stjórna 
golfþætti á Stöð 2 Sport í sumar, en 
bæði eru þau mjög áhugasöm um 
íþróttina. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

SparBíó

HANGOVER
kl. 1.30 í Álfabakka

TRANSFORMERS 2
kl. 2 í Álfabakka 
kl. 2 á Akureyri

BRUNO
kl. 2 í Álfabakka

550kr

550kr

MYND SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF!

HARRY POTTER 6
kl. 1 í Álfabakka 
kl. 2 í Kringlunni á Akureyri, Keflavík og á Selfossi

550kr
550kr

TILBOÐSVERÐ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl & enskt tal

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.2 BORGARBÍÓ

550kr.

550kr. 3D
850kr.

550kr.
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550kr.

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

PROPOSAL (BÓNORÐIÐ) kl. 8 (FORSÝND) L

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. klkl 2  5  8  11- 5 - 8 - 11- 5 - 8 - 11 7  

BRUNO kl. 6 - 10 14 

TRANSFORMERS 2 kl. 2 10

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6
kl.kl. 1 - 2- 2D - 4 - 5- 4 - 5D - 7 - 8- 7 - 8D - 10:10 - 11:10 - 10:10 - 11:10D 10

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 - 8 - 11:10kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 VIP
BRUNO
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10:10 - 10:30 14

PROPOSAL (BÓNORÐIÐ) kl. 8 (FORSÝND) L

THE HANGOVERTHE HANGOVERTHE HANGOVER   kl.klkl 1:30  3:40  5:50  8   10:20- 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20- 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 12

TRANSFORMERS 2 kl. 2 - 5 10

HARRY POTTERHARRY POTTER kl. kl. 2D - 3- 3D - 5- 5D - 8- 8D - 10- 10D - 11:10 - 11:10D 10

FIGHTING kl. 5:50 - 8 - 10:20 14

BRUNOBRUNO kl. 6kl. 6D - 8:15- 8:15D 14

THE HANGOVER kl. 1:50 - 3:50 12

tryggðu þér miða í tíma!

örfá sæti laus

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

FORSÝND Í KVÖLD

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

SparBíó 550kr

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100

„Hún var FRÁBÆR!“
New York Magazine – 90/100

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 27.000 GESTIR

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
12
16
L
L
L
10

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 2 - 5 - 8 - 11
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX kl. 2 - 5 - 8 - 11
BALLS OUT  kl. 8 - 10.10
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3.30 - 5.45 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl. 1 - 3.30 - 5.45 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  8 - 11 

SÍMI 462 3500

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 3 - 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 2 - 4 
MY SISTERS KEEPER   kl.  6 - 8 
LESBIAN VAMPIRE KILLERS     kl.  10

16
L
12
16

16
14
12
L

KARLAR SEM HATA KONUR   kl.3-4.30-6 -7.30 -9-10.30
B13 - ULTIMATUM    kl.  8 - 10.10 
MY SISTERS KEEPER    kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 3.40 - 5.50 

SÍMI 530 1919

16
12
16
L
14

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 2.30-4-5.30 -7- 8.30 -10
BALLS OUT  kl. 3.40 - 5.50 - 8
THE HURT LOCKER  kl. 10.10
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.50 - 8
ANGELS & DEMONS         kl.  10.10 

SÍMI 551 9000

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

"Karlar sem hata konur er hrein snilld, 
maður getur varla beðið eftir framhaldinu."

S.V. MBL

550kr.

850kr.

550kr.

550kr.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FIGHTING kl. 8 og 10.10 14

HARRY POTTER - POWER kl. 2, 4, 7 og 10 10

MY SISTER´S KEEPER kl. 4.50, 8 og 10.10 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 2, 4 og 6 L

GULLBRÁ kl. 2 L

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

„Í FiFigighghthtitiningng erer alalvlvövöröruru 
hahararkrkaka ogog frfrárábábæbæræriririr 

leleieikikakararararar.r.“
- BoBosoststotonon glglolobobebe



OPIÐ 11 - 19 ALLA DAGA VIKUNNAR

ÞÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðumÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðum

Vorum að fylla á úrvaliðVorum að fylla á úrvalið

NNýjarýjarvörurvörurdaglegadaglega

Nýjarvörurdaglega

Leikir á allar leikjavélar
PC - PS2 - PS3

PSP - Xbox - Nintendo

Topptitlar á botnverði

klassík - jazz - DVD tónlist
Íslensk tónlist - erlend tónlist 

TTónlist
frá 99 kr.kr.
Tónlist

frá 99 kr.

TölvuleikirTölvuleikir

frá 999 kr.kr.
Tölvuleikir

frá 999 kr.

DVD myndirDVD myndir

frá 399 kr.kr.
DVD myndir

frá 399 kr.
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> Lið 13. umferðar Pepsi-deildar karla

Eftirtaldir leikmenn eru í liði umferðarinnar hjá Frétta-
blaðinu fyrir 13. umferð Pepsi-deildar karla.
Markvörður: Hannes Þór Halldórsson (Fram). 
Varnarmenn: Guðmundur Sævarsson (FH), Guðni 
Rúnar Helgason (Stjörnunni), 
Hafsteinn Rúnar Helgason 
(Stjörnunni). Miðjumenn: 
Tómas Leifsson (Fjölni), Andri 
Steinn Birgisson (Fjölni), 
Baldur Sigurðsson (KR), 
Halldór Orri Björnsson (Stjörn-
unni), Christopher Clements 
(ÍBV). Framherjar: Tryggvi 
Guðmundsson (FH), Ajay 
Leitch-Smith (ÍBV).

2.
PRENTUN
KOMIN Í

VERSLANIR

IFV / DV

21.08.09

FÓTBOLTI Undanúrslit VISA-bikars 
kvenna fara fram á morgun, Valur 
og Stjarnan spila á Vodafonevell-
inum og Breiðablik og Fylkir á 
Kópavogsvelli. Fréttablaðið fékk 
þjálfarana Dragan Stojanovic hjá 
Þór/KA og Guðrúnu Jónu Kristj-
ánsdóttur hjá Aftureldingu/Fjölni 
til þess að spá í spilin.

Guðrún Jóna segir nánast 
ómögulegt að spá um hvort Valur 
eða Stjarnan vinni og telur að 
framlengingu og vítaspyrnukeppni 
þurfi til að skera úr um hvort liðið 
fari í úrslitaleikinn.

„Þetta verður sama baráttan og 
í leiknum fyrr í sumar og ég á von 
á mjög föstum leik. Bæði lið hafa 
spilað vel í sumar og þetta getur 
farið á báða vegu,“ segir Guðrún 
Jóna. Dragan hallast frekar að 
sigri Vals en telur þó að ekki verði 
um neinn stórsigur að ræða.

„Ég held að Valur sé með of 
sterkt lið fyrir Stjörnuna. Valur 
er með frábæra leikmenn í öllum 
stöðum á vellinum og ég hugsa að 
þetta fari 2-0 fyrir Val. Þetta verð-
ur samt mikill baráttuleikur og 
Stjörnustelpur mæta grimmar til 
leiks eftir tapið gegn Breiðabliki í 
deildinni,“ segir Dragan.

Guðrún Jóna á von á jöfnum leik 
hjá Breiðabliki og Fylki en hallast 
þó að Blikasigri, í markaleik.

„Bæði Breiðablik og Fylkir 

spila mjög skemmtilegan sóknar-
bolta þannig að ég á von á því að 
þetta verði mjög hraður og opinn 
leikur. En miðað við hvernig liðin 
hafa verið að spila undanfarið þá 
held ég að Blikarnir vinni þetta á 
endanum. Það er engin spurning 
að Fylkisstúlkur geta gert Blikum 
skráveifu en eigum við ekki að 
segja 3-2 fyrir Breiðablik, þó svo 
að þetta verði mjög tvísýnt,“ segir 
Guðrún Jóna. Dragan telur að öfl-
ugur sóknarleikur Blika verði of 
stór biti fyrir Fylki á morgun.

„Blikastúlkur eru með frábært 
lið og frábæran þjálfara. Þær eru 
með skemmtilegasta sóknarliðið og 
sex fremstu leikmennirnir á miðj-
unni og í sókninni eru allir mjög 
góðir og geta allar þær stúlkur 
klárað leikinn upp á sitt einsdæmi. 
Eigum við samt ekki að segja að 
þetta fari 4-1 fyrir Breiðablik,“ 
segir Dragan.  - óþ 

Undanúrslitaleikir VISA-bikars kvenna á sunnudag:

Verður vítakeppni 
á Valsvellinum?

BARÁTTA Það má búast við hörkuleik 
hjá Val og Stjörnunni FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Við vorum orðnir ansi æstir í að ná þremur stigum eftir að hafa 
tapað tveimur leikjum í röð gegn liðum í neðri helmingnum. 
Þetta var kærkominn sigur,“ segir Halldór Orri Björnsson sem 
átti frábæran leik fyrir Stjörnuna þegar liðið burstaði Þrótt 5-1 á 
fimmtudag. Hann er leikmaður umferðarinnar hjá Fréttablaðinu.

Halldór gat ekki tekið þátt í umferðinni á undan vegna leik-
banns en þá tapaði Garðabæjarliðið fyrir Grindavík. „Ég horfði á 
þann leik úr stúkunni og það var grátlegt að sjá hvernig við 
töpuðum niður forystunni þar. Ég var orðinn æstur í að 
spila og fann mig vel í þessum leik gegn Þrótti,“ segir 
Halldór en Stjarnan vann 6-0 sigur þegar liðið mætti 
Þrótti í fyrri umferðinni.

„Það væri ekki verra ef við gætum spilað við 
þá í hverri viku miðað við þessa tvo leiki á 
móti þeim. Ég hef enga sérstaka skýringu 
á því af hverju okkur gengur svona 
vel á móti þeim en 11-1 í tveimur 
leikjum er ansi mikill markamunur. 
Við drápum leikinn í fyrri hálfleik 

með því að komast í 3-0. Við náðum flottum mörkum eftir föst 
leik atriði og það var hálfgert formsatriði að klára seinni hálf-
leikinn.“

Mikið hefur verið rætt um gervigrasvöll Stjörnunnar en liðið 
hefur fengið langflest stig sín á honum. 

„Heimavöllurinn hefur reynst okkur drjúgur. Við höfum 
enn ekki tapað leik hérna, erum komnir með 19 af 23 
stigum á heimavelli. Svo má ekki gleyma stuðnings-
mönnunum sem eru líklega þeir bestu á landinu. Þeir 
eru að standa sig vel í frystikistunni eins og við köllum 
stúkuna okkar. Það er alltaf kalt þarna sama hvernig 
veðrið er,“ segir Halldór.

Mætingin á leiki Stjörnunnar hefur verið döpur 
síðustu ár en nú iðar allt af lífi í Garðabæ. „Nokkrir 

félagar mínir tóku sig til á miðju sumri í fyrra. Þeir 
fjölmenntu á leiki með trommur og söngva. Við 

töpuðum síðan ekki leik í seinni umferðinni svo það 
sést alveg að stuðningsmennirnir eiga stóran þátt í 
þessu,“ segir Halldór Orri Björnsson.

HALLDÓR ORRI BJÖRNSSON:  ER LEIKMAÐUR 13. UMFERÐAR PEPSI-DEILDAR KARLA HJÁ FRÉTTABLAÐINU

Væri fínt að geta spilað við Þrótt í hverri viku

Íslandsmótið í höggleik
KARLAR EFTIR TVO HRINGI 
1. Ólafur Björn Loftsson NK (72-70) Par
2. Stefán Már Stefánsson GR (71-73) +2 
3. Sigmundur Einar Másson GKG 74-72  +4 
4. Björn Guðmundsson GA (77-72) +7 
5. Arnar Snær Hákonarson GR (79-71) +8 
5. Guðmundur Rúnar Hallgr. GS (74-76) +8 
5. Andri Þór Björnsson GR (73-77)  +8 
5. Heiðar Davíð Bragason GR (72-78) +8 
5. Guðmundur Ágúst Kristj. GR (72-78) +8 
10. Arnór Ingi Finnbjörnsson GR (78-73)  +9 
10. Björgvin Sigurbergsson GK (73-78) +9 

KONUR EFTIR TVO HRINGI 
1. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL (74-76)    +8 
2. Ásta Birna Magnúsdóttir, GK (75-76)    +9 
3. Helena Árnadóttir, GR (77-76)   +11 
4. Signý Arnórsdóttir, GK (79-75)    +12 
4. Tinna Jóhannsdóttir, GK (78-76)   +12 
4. Þórdís Geirsdóttir, GK (78-76 ) +12 
4. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO (77-77) +12 
4. Ragna Björk Ólafsdóttir, GK (77-77)    +12 
9. Ólafía Þórunn Kristinsd., GR (78-77)   +13 
10. Berglind Björnsdóttir, GR (78-78)    +14

Pepsi-deild kvenna
Keflavík-KR 0-7
0-1 Sonja Björk Jóhannsdóttir (3.), 0-2 Katrín 
Ómarsdóttir (6.) 0-3 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir 
(22.), 0-4 Katrín, víti (42.), 0-5, Kristín Sverris
dóttir (45.), 0-6 Sonja Björk (48.), 0-7 Sonja 
Björk (52.)

1. deild karla
Fjarðabyggð-Haukar 1-1
0-1 Pétur Ásbjörn Sæmundsson (7.), 1-1 Högni 
Helgason (35.)
Afturelding-Víkingur Ó.  3-0
1-0 Sigurður Helgi Harðarson (8.), 2-0 Sigurður 
Helgi (43.), 3-0 Wentzel Steinarr Kamban (84.)
HK-Víkingur R. 1-2
1-0 Calum Þór Bett (9.), 1-1 Daníel Hjaltason 
(39.), 1-2 Christopher Vorenkamp (54.)

ÚRSLIT  Í GÆR

GOLF Það stefnir í spennandi bar-
áttu um Íslandsmeistaratitlana í 
golfi á seinustu tveimur dögum 
Íslandsmótsins í höggleik á Graf-
arholtsvelli en úrslitin ráðast á 
morgun. Efstu kylfingar geta 
bæði unnið tímamótasigra haldi 
þau toppsætinu út mótið, Ólaf-
ur Björn Loftsson getur fetað í 
fótspor föður síns 37 árum síðar 
og Valdís Þóra Jónsdóttir getur 
orðið fyrsti Íslandsmeistari 
kvenna hjá Golfklúbbnum Leyni 
á Akranesi.

Ólafur Björn Loftsson úr Nes-
klúbbnum er með tveggja högga 
forskot á Stefán Már Stefánsson 
úr GR. Ólafur lék í gærdag á 70 
höggum og er því á parinu eftir 
tvo hringi. Stefán Már sem var 
efstur eftir fyrsta hring, lék á 73 
höggum í gær og er því á 2 högg-
um yfir pari eftir 36 holur. Sig-
mundur Einar Másson, GKG er 
þriðji en hann er á fjórum högg-
um á eftir Ólafi eftir að hafa leik-
ið á 72 höggum í gær.

„Þetta var mjög góður dagur í 
alla staði. Byrjunin var svipuð og 
í gær. Ég spilaði rosalega vel á 
fyrri níu holunum og hefði getað 
verið á fleiri höggum undir pari. 
Á seinni níu gekk þetta líka vel 
og þetta var mjög stöðugt golf. 
Ég hélt mér við leikskipulagið og 
tók enga óþarfa áhættu,” sagði 

Ólafur Björn Loftsson kátur eftir 
annan hringinn í gær. 

„Það er gaman að vera í 
forystu en mótið er bara 
hálfnað og það er nóg 

eftir. Ég er ekki mikið að pæla 
í stöðunni eins og er. Ég fer á 

morgun og held bara áfram 
að spila minn leik eins og ég 
hef verið að gera fyrstu tvo 
dagana,“ sagði Ólafur Björn 
en faðir hans vann Íslands-
meistaratitilinn fyrir 37 
árum. Ólafur Björn undirbjó 
sig vel og ætlaði sér mikið á 
mótinu.

„Ég tók fimm til sex 
æfingahringi sem er frekar 

mikið og pældi mikið í vellin-
um. Ég setti síðan upp leikskipu-

lag og það hefur gengið mjög vel 
hingað til,“ sagði Ólafur.

Valdís Þóra Jónsdóttir úr Golf-
klúbbnum Leyni hélt eins höggs 
forskoti á Ástu Birnu Magnúsdótt-
ur úr Keili í kvennaflokki en báðar 
léku þær á 76 höggum eða fimm 
höggum yfir pari. Íslandsmeistar-
inn Helena Árnadóttir úr GR náði 
heldur ekki að nálgast þær því hún 
kom inn á sama skori og er þremur 
höggum á eftir Valdísi.

„Það gekk ekki mjög vel hjá 
mér og ég var að spila frekar 
illa,“ sagði Valdís Þóra eftir annan 
hringinn í gær. „Ég var að missa 
frekar mikið á púttum sem áttu að 
fara auðveldlega niður. Það verð-
ur bara að koma á morgun,“ sagði 
Valdís. „Þetta er mjög jafnt og það 
eru margar sem vilja fyrsta sætið,“ 
sagði Valdís og ein af þeim er Ásta 
Birna Magnúsdóttir sem er aðeins 
einu höggi á eftir henni. 

Ásta var mun sáttari með dag-
inn en stalla hennar í efsta sæt-
inu. „Hringurinn gekk mjög vel 
hjá mér og það þýðir ekkert annað 
en að vera bjartsýn,“ sagði Ásta 
sem spáir áframhaldi spennu. 
„Það getur allt gerst. Ég held að 
við stelpurnar ætlum bara að taka 
sviðsljósið þetta árið og halda 
spennunni allt fram í lokin. Þetta 
verður bara gaman,“ sagði Ásta.

  ooj@frettabladid.is

Var mjög góður dagur í alla staði
Spennan er mjög mikil fyrir tvo síðustu dagana á Íslandsmótinu í höggleik en litlu munar bæði í karla og 
kvennaflokki. Ólafur Björn Loftsson úr NK og Valdís Þóra Jónsdóttir úr GL eru í efstu sætunum.

TAKK FYRIR DAGINN Það munar aðeins 
einu höggi á Valdísi Þóru og Ástu Birnu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EFSTUR Ólafur Björn 
Loftsson úr Nes-
klúbbnum.



45 MILLJÓNIR
Í ÚTILEGUNA?
Lottópotturinn er sexfaldur og stefnir beinustu leið í 45 milljónir.

Ekki gefa milljónunum frí. Leyfðu þér smá Lottó!

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

3
0

1
2

3



 25. júlí 2009  LAUGARDAGUR34

SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.10 Boxen 10.25 Tjenesten classic 
10.40 I lære som stjerne 11.10 SPAM 
- Piraten vs. piratjægeren 11.35 Flight 29 
savnes! 12.00 Det lille hus på prærien 
12.50 Den store dag 14.00 Barnedåb 
i Mogeltonder - gæsterne ankommer 
14.30 Barnedåb i Mogeltonder - De 
kongelige ankommer 15.30 Barnedåb i 
Mogeltonder - hvad skal prinsen hedde? 
16.45 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.05 Sherlock Holmes 18.00 Klodens 
kræfter 19.00 TV Avisen 19.15 Aftentour 
2009 med SAS liga 20.00 Hojdepunkter 
fra dagens 20.20 Taggart 22.00 Reimers 
22.40 Dodens detektiver 23.00 Seinfeld 

10.30 Ut i naturen jukeboks 11.30 Du 
skal høre mye jukeboks 12.30 Norsk 
på norsk jukeboks 13.05 Friidrett 14.05 
Lollipop 14.30 Vi var i alle fall held-
ige med været 15.30 Åpen himmel 
16.00 Pip og Papegøye 16.25 Småkryp 
16.30 Et apeliv 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Sportsrevyen 17.45 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu 18.15 Secret Wilderness 
19.05 Poirot 20.50 Billedbrev fra Europa 
21.00 Kveldsnytt 21.20 Sørgekåpen 
22.15 &quot;Nordkaperen&quot; seiler 
i Indonesia 23.15 Verdensarven 23.30 
Jazz jukeboks 

08.00 Morgunstundin okkar:  í 
næturgarði, Lítil prinsessa, Geirharð-
ur Bojng Bojng, Disneystundin, Gló 
magnaða, Sígildar teiknimyndir, Nýi 
skólinn keisarans, Einu sinni var... 
Jörðin, Landið mitt

10.30 Popppunktur  (múm - Árs-
tíðir)(e)

11.20 Óvænt heimsókn  
(5:7)(Uventet besøg: Havaí) (e) 

11.50 Helgarsportið  (e)

12.50 Ganges  (2:3)(Ganges: Lífs-
fljótið) (e) 

13.40 Ganges  (3:3)(Ganges: 
Vatnaland) (e)

14.30 Landsmótið í golfi  Bein 
útsending frá keppni á Íslandsmót-
inu í golfi sem fram fer á Grafar-
holtsvelli í Reykjavík.

17.55 Táknmálsfréttir

18.05 Stundin okkar  

18.35 Hellisbúar  (8:13) (Cavem-
en) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður  Gísli Einarsson 
fer um landið og heilsar upp á for-
vitnilegt fólk. 

20.05 Gróðabragð  (1:8)(Scalp) 
Franskur myndaflokkur um unga 
konu sem situr uppi með miklar 
skuldir eftir að maðurinn hennar fyr-
irfer sér. Hún fer að vinna í kaup-
höll en kemst að því að það er ekki 
tekið út með sældinni. 

21.00 Sunnudagsbíó - Upp-
landsríkið  (Inland Empire) Bíó-
mynd frá 2006. Veruleikaskyn leik-
konu brenglast um leið og hún 
verður ástfangin af meðleikara 
sínum í endurgerð pólskrar kvik-
myndar sem bölvun er talin hafa 
hvílt á. Aðalhlutverk: Laura Dern, 
Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry 
Dean Stanton, Grace Zabriskie, 
Diane Ladd, Julia Ormond, Naomi 
Watts, Nastassja Kinski og William 
H. Macy. 

23.55 Söngvaskáld (5:6) (Jón 
Hallur Stefánsson) (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

06.00 Pepsi Max TV

12.25 World Cup of Pool 2008 
 (9:31) (e)

13.15 Rachael Ray  (e)

14.00 Rachael Ray  (e)

14.45 America’s Funniest 
Home Videos  (5:48) (e)

15.10 What I Like About You 
 (10:24) (e)

15.35 Style Her Famous 
 (12:20) (e) 

16.05 Stylista  (9:9) (e) 

16.55 Monitor  (5:8) (e) 

17.25 Britain’s Next Top Model 
 (4:10) (e) 

18.15 Bachelorette  (2:12) (e) 
Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem ung og einhleyp kona fær 
tækifæri til að finna draumaprinsinn 
í hópi myndarlegra piparsveina.

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (6:48)

20.10 Robin Hood  (6:13) Gis-
borne er mættur aftur með sérsveit 
sér við hlið og leynivopn til þess 
að drepa Hróa en sjálfur hefur Hrói 
meiri áhuga á glæsilegri og dular-
fullri konu sem er með illmenni á 
hælunum.

21.00 Eight Days to Live  Sann-
söguleg sjónvarpsmynd frá árinu 
2006 með Kelly Rowan og Dust-
in Milligan í aðalhlutverkum. Ungl-
ingurinn Joe Spring týnist á fjalli en 
finnst ekki þrátt fyrir víðtæka leit. 
Móðir hans gefst ekki upp þrátt fyrir 
að hætta eigi leitinni. 

22.30 Blue Smoke   Rómantísk 
spennumynd sem byggð er á sögu 
eftir Noru Roberts. Myndin fjall-
ar um Reenu Hale sem vinnur við 
að rannsaka eldsupptök. Þegar hún 
heimsækir æskuslóðirnar fellur hún 
fyrir nágranna sínum, en morðóður 
brennuvargur er á eftir henni. Aðal-
hlutverk: Alicia Witt, Scott Bakula og 
Matthew Settle.

00.00 CSI  (10:24) (e)

00.50 Murder  (3:10) (e)

01.40  Pepsi Max TV

07.00 Barnaefni: Lalli, Gulla 
og grænjaxlarnir, Willoughby Drive, 
Blær, Þorlákur , Algjör Sveppi, Kalli 
og Lóa, Boowa and Kwala, Svamp-
ur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, 
Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn 
Dóra, Apaskólinn, Aðalkötturinn, The 
Sandelot 2

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 So You Think You Can 
Dance (10:23) 

15.10 So You Think You Can 
Dance (11:23)

16.05 Hell‘s Kitchen Gordon 
Ramsay er snillingur í að etja saman 
efnilegum áhugamönnum um mat-
reiðslu í einstaklega harðri keppni 
um starf á alvöru veitingahúsi. 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Pressa (5:6) Rammíslensk 
spennuþáttaröð í sex hlutum eftir 
Óskar Jónasson og Sigurjón Kjart-
ansson.

19.55 Amne$ia (8:8)  Keppend-
ur í þessari fersku og stórskemmti-
legu spurningakeppni þurfa að svara 
spurningum sem tengjast þeim sjálf-
um og oftar en ekki eru þær afar 
vandræðalegar. 

20.40 Monk (5:16) 

21.25 Numbers (2:23) Þættirnir 
fjalla um tvo ólíka bræður sem sam-
eina krafta sína við rannsókn flók-
inna sakamála. Sá eldri, Don er varð-
stjóri hjá FBI en sá yngri, Charlie er 
stærðfræðiséní sem fundið hefur 
leið til að nota reikniformúlur og lík-
indareikning í þágu glæparannsókna.

22.10 Lie to Me (6:13) 

22.55 60 mínútur 

23.40 Bury My Heart at 
Wounded Knee

01.50 Freedomland 

03.40 We Don‘t Live Here An-
ymore

05.20 Peep Show (2:12) 

05.45 Fréttir 

08.00 On A Clear Day 

10.00 RV 

12.00 Fjölskyldubíó: Ice Age. 
The Meltdown 

14.00 On A Clear Day 

16.00 RV 

18.00 Fjölskyldubíó: Ice Age. 
The Meltdown 

20.00 Oprah Winfrey Presents. 
Mitch Albom‘s For One More 
Day 

22.00 Miami Vice Stórgóð kvik-
mynd með Jamie Foxx í aðalhlut-
verki.

00.10 House of Flying Daggers 

02.05 Edison 

04.00 Miami Vice 

15.30 Sjáðu 

16.00 Hollyoaks (236:260) Há-
gæða bresk unglingasápa sem segir 
frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks í 
Chester. Serían er ein sú vinsælasta 
á Englandi þar sem hún hefur verið 
sýnd óslitið síðan 1995.

16.25 Hollyoaks (237:260) 

16.50 Hollyoaks (238:260)

17.15 Hollyoaks (239:260) 

17.40 Hollyoaks (240:260) 

18.10 Seinfeld (8:22) 

18.35 Seinfeld (9:22) 

19.00 Seinfeld (11:24) 

19.30 Seinfeld (12:24) 

20.00 Total Wipeout (9:9) Hér 
er á ferð ómenguð skemmtun, gam-
all og góður buslugangur með nýju 
tvisti sem ekki nokkur maður getur 
staðist. Þáttastjórnandi er Richard 
Hammond úr Top Gear þáttunum. 

21.00 America‘s Got Talent 
(8:20) Nú er leitin hafin í þriðja sinn 
og aldrei verið vinsælli. Líkt og síðast 
verða dómararnir þau David Hass-
elhoff, Piers Morgan og hin orð-
heppna og stundum kjaftfora Shar-
on Osbourne. 

22.25 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.

23.10 The O.C. 2 (4:24) 

23.55 Seinfeld (8:22) 

00.20 Seinfeld (9:22)

00.45 Seinfeld (11:24) 

01.10 Seinfeld (12:24) 

01.35 Sjáðu

02.40 Myndbönd frá Nova TV 

11.00 F1: Við rásmarkið Hitað 
upp fyrir komandi keppni. Gunnlaug-
ur Rögnvaldsson skoðar undirbúning 
liðanna fyrir kappaksturinn.

11.30 F1: Búdapest/Kappakst-
urinn Bein útsending frá Formúlu 1 
kappakstrinum í Búdapest.

14.15 F1: Við endamarkið 
Keppni helgarinnar krufin til mergjar. 

14.45 US Open 2009 

18.45 Pepsímörkin 2009 Magn-
ús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson 
fara yfir alla leiki umferðinnar ásamt 
íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

19.45 FH - Breiðablik Bein út-
sending frá leik FH og Breiðabliks í 
Pepsí-deild karla.

22.00 Eiður Smári Guðjohn-
sen Sjöundi þátturinn af tíu í þátta-
röð um tíu bestu knattspyrnumenn 
Íslandssögunnar. 

22.45 F1: Við endamarkið 
Gunnlaugur Rögnvaldsson og sér-
fræðingar skoða keppnina gaumgæfi-
lega og leiða áhorfendur í gegnum 
allan sannleikann.

23.15 FH - Breiðablik

09.15 Chelsea - AC Milan Út-
sending frá leik Chelsea og AC Milan 
í World Football Challenge mótinu.

12.55 Tottenham - Man. Utd., 
2001 Hápunktarnir úr bestu og eft-
irminnilegustu leikjum úrvalsdeild-
arinnar.

13.25 Liverpool - Tottenham, 
92/93 Hápunktarnir úr bestu og eft-
irminnilegustu leikjum úrvalsdeild-
arinnar.

13.55 Season Highlights 

14.50 Tottenham - Celtic Bein 
útsending frá leik Tottenham og Celt-
ic á Wembley Cup.

17.00 Barcelona - Al Ahly Bein 
útsending frá leik Barcelona og Al 
Ahly á Wembley Cup.

18.40 Premier League World 
2009/10 Flottur þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum skemmtilegum hliðum.

20.55 AC Milan - Inter Bein út-
sending frá leik AC Milan og Inter.

22.55 Chelsea - Club America 
Bein útsending frá leik Chelsea og 
Club America.

10.00 100 procent bonde 10.30 Den 
första kretsen 12.25 Uppdrag granskning 
- sommarspecial 13.25 Brando 16.00 
Rapport 16.15 Hedebyborna 17.15 En 
dag i Sverige 17.30 Rapport 17.50 På 
Stockholms slott 18.00 Solens mat 
18.30 Sportspegeln 19.00 Being human 
20.00 Hemligstämplat 20.30 Språkresan 
21.00 Packat &amp; klart sommar 21.30 
Hunter 

17.30 Skýjum ofar 

18.00 Borgarlíf 

18.30 Íslands safarí 

19.00  Reykjavík – Akureyri/
Akureyri – Reykjavík, fyrri hluti 

19.30 Eldað Íslenskt  

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Útvegurinn  

21.30 Maturinn og lífið 

22.00 Hrafnaþing 

> Naomi Watts
„Mamma leyfði mér að fara 
í leiklistartíma þegar ég var 
fjórtán ára gömul. Ég hafði 
suðað um það í nokkurn 
tíma þannig að kannski vildi 
hún bara þagga niður í mér.“
Naomi Watts fer með 
hlutverk í kvikmyndinni 
Upplandsríkið í Sjónvarpinu 
kl. 21.00.

Þættirnir fjalla um tvo ólíka bræður 
sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. Sá 
eldri, Don, er varðstjóri hjá FBI en 
sá yngri, Charlie, er stærðfræðiséní 
sem fundið hefur leið til að nota 
reikniformúlur og líkindareikning í 
þágu glæparannsókna.

STÖÐ 2 KL. 21.25

Numbers

▼

Leikkonan Nikki Grace er að búa sig 
undir stærsta hlutverk sitt til þessa, 
en þegar hún verður ástfangin af 
meðleikara sínum áttar hún sig á því 
að grunsamlega margt er líkt með lífi 
hennar og myndinni sem hún er að 
leika í. Og svo ruglar það hana enn 
meira í ríminu þegar hún kemst að 
því að þau eru að endurgera pólska 
kvikmynd sem bölvun er talin hafa 
hvílt á.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Upplandsríkið
Sjónvarpið kl. 21.00



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

TAX FREE!
AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT

AF HEIMILISTÆKJUM
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - ELDAVÉLAR - HELLUBORÐ - OFNAR - HÁFAR  

UPPÞVOTTAVÉLAR - ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR

22-27 júlí

22 júlí-8 ágúst

Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT

AF ÚTILEGUVÖRUM
LEIKFÖNG - TJÖLD - SVEFNPOKAR - VINDSÆNGUR - FERÐAGRILL  

GRILLÁHÖLD - KÆLIBOX - TJALDSTÓLAR

TAX FREE!
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00  Reykjavík – Akureyri/Akureyri 
– Reykjavík, fyrri hluti 

17.30 Græðlingur 

18.00 Hrafnaþing 

19.00  Reykjavík – Akureyri/Akureyri 
– Reykjavík, fyrri hluti 

19.30 Græðlingur 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30  Skýjum ofar 

> Sharon Osbourne
„Ef einhver segir að andlits-
lyfting sé ekki sársaukafull, 
þá er sá hinn sami að 
ljúga. Mér leið eins og ég 
hefði eytt kvöldinu með 
axarmorðingja.“ 
Sharon Osbourne er dóm-
ari í þáttunum America‘s 
Got Talent en einn þeirra 
er sýndur á Stöð 2 kl. 
19.35.

08.00 Morgunstundin okkar:  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Bangsím-
on og vinir hans, Tóti og Patti, Ólivía, Strák-
urinn, Elías knái, Fræknir ferðalangar, Skúli 
skelfir, Hrúturinn Hreinn.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.10 Leiðarljós  (e)

12.00 Helgarsportið (e) 

13.00 Út og suður (e) (Elfar Logi 
Hannesson og Marsibil Kristjánsdóttir)

13.30 Mótókross  (e)

14.00 Landsmót UMFÍ Þáttur um 100 
ára afmælislandsmót UMFÍ. 

15.00 Landsmótið í golfi  Bein útsend-
ing frá keppni á Íslandsmótinu í golfi. 

17.55 Táknmálsfréttir

18.05 Popppunktur  (e) (múm - Árstíðir) 

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fjölskylda mín  (9:9)(My Fa-
mily VII) 

20.10 Í hringnum  (Jump In) Bandarísk 
fjölskyldumynd frá 2007 um ungan hnefa-
leikagarp sem ætlar að feta í fótspor pabba 
síns og verða meistari. Aðalhlutverk: Corbin 
Bleu, Keke Palmer, David Reivers og Shan-
ica Knowles.

21.35 Afbrotavarnir  (Minority Report) 
(e) Aðalhlutverk: Tom Cruise, Max von 
Sydow, Steve Harris, Neal McDonough og 
Patrick Kilpatrick. 

00.00 Partídýrið  (e) (Party Monster) Að-
alhlutverk: Seth Green, Macaulay Culkin, 
Chloë Sevigny, Marilyn Manson og Dylan 
McDermott. 

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.05 School for Scoundrels 

10.00 Underdog 

12.00 The Adventures of Brer Rabbit 

14.00 School for Scoundrels 

16.00 Underdog 

18.00 The Adventures of Brer Rabbit 

20.00 Betrayed 

22.05 Gone Baby Gone 

00.00 Charlie‘s Angels

02.00 The Squid and the Whale

04.00 Gone Baby Gone

06.00 Oprah Winfrey Presents. Mitch 
Albom‘s For One More Day

06.00 Pepsi Max TV

13.10 Rachael Ray  (e)

13.55 Rachael Ray  (e)

14.40 Rachael Ray  (e)

15.25 All of Us  (15:22) (e)

15.55 America’s Funniest Home Vid-
eos  (3:48) (e)

16.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (4:48) (e)

16.45 How to Look Good Naked  (4:8) 
(e) 

17.35 Matarklúbburinn  (5:8) (e)

18.05 Greatest American Dog  (7:10) 
(e)

18.55 Family Guy  (8:18) (e)

19.20 Everybody Hates Chris  (9:22) 
(e) 

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (5:48)

20.10 According to Jim  (1:18) (e) 

20.40 Van Wilder  (e) Aðalhlutverk: Ryan 
Reynolds og Tara Reid.

22.15 Dr. Steve-O  (3:7) (e) 

22.45 The Dudesons  (3:8) (e)

23.15 Battlestar Galactica  (15:20) (e) 
Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst með klass-
ískri baráttu góðs og ills. 

00.05 World Cup of Pool 2008  (9:31) 
(e)

00.55 Murder  (3:10) (e)

01.45 Penn & Teller: Bullshit  (27:59) (e) 

02.15 Penn & Teller: Bullshit  (28:59) (e) 

02.45 Monitor (5:8) (e)

03.15 Pepsi Max TV

07.00 Barnaefni: Kalli á þakinu, Flints-
tone krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir   , Al-
gjör Sveppi, Elías, Boowa and Kwala, Refur-
inn Pablo, Sumardalsmyllan, Svampur Sveins-
son, Hvellur keppnisbíll, Könnuðurinn Dóra, 
Maularinn, Tommi og Jenni, Kalli litli Kanína 
og vinir, Nornafélagið, Ofuröndin

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 Total Wipeout (9:9) 

14.40 Gossip Girl (24:25)

15.30 You Are What You Eat (1:18) 

15.55 Jamie At Home (13:13) 

16.20 The Big Bang Theory (6:17) 

16.45 Worst Week (14:15) Hættulega 
fyndnir gamanþættir sem fjalla um seinhepp-
inn náunga sem upplifir verstu viku ævi sinn-
ar þegar hann heimsækir tilvonandi tengda-
foreldra sína til að tilkynna þeim að dótt-
ir þeirra sé ólétt og að hann ætli að giftast 
henni. Til að gera langa sögu stutta þá fer ná-
kvæmlega allt úrskeiðis sem hugsast getur.

17.10 ET Weekend 

18.00 Sjáðu 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Ísland í dag - helgarúrval 

19.30 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (8:20) 
Nú er leitin hafin í þriðja sinn og aldrei verið 
vinsælli. Líkt og síðast verða dómararnir þau 
David Hasselhoff, Piers Morgan og hin orð-
heppna og stundum kjaftfora Sharon Os-
bourne. 

21.00 The Heartbreak Kid Léttgeggj-
uð rómantísk gamanmynd með Ben Stiller úr 
smiðju Farelly-bræðra. 

22.30 Me and You and Everyone We 
Know Myndin segir frá nokkrum manneskj-
um sem eiga það sameiginlegt að hafa átt 
í mestu vandræðum með að tengjast öðru 
fólki og finna sér ástvin í þessum kuldalega 
og sundraða heimi.

00.00 Firewall

01.45 Primer

03.00 Volcano

04.40 Worst Week (14:15) 

05.05 Fréttir

08.25 Ungverjaland Frá æfingum liðanna 
fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Ungverjalandi.

08.55 F1: Búdapest/Æfingar 

10.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

10.50 Inside the PGA Tour 2009 

11.15 F1: Við rásmarkið 

11.45 F1: Búdapest/Tímtaka 

13.20 Stjarnan - Þróttur Útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla.

15.10 Pepsímörkin 2009 

16.10 Gillette World Sport 2009 

16.35 Augusta Masters Official Film 
Þáttur um Masters mótið árið 2004. 

17.35 F1. Búdapest/Tímtaka 

19.10 Meistaradeild Evrópu. Barce-
lona - Man. Utd. 

20.50 Herminator Invitational 

21.20 Ríkharður Jónsson Sjötti þátturinn 
af tíu í þáttaröð um tíu bestu knattspyrnu-
menn Íslandssögunnar. 

22.00 $10,000 Pot Limit Omaha Sýnt 
frá World Series of Poker. 

22.45 $10,000 Pot Limit Omaha 

23.30 UFC Unleashed

00.15 Red, White &amp; Bruised

07.00 Chelsea - AC Milan Útsending 
frá leik Chelsea og AC Milan í World Football 
Challenge mótinu.

18.00 Goals of the Season 2005 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

18.55 Premier League World 2009/10 
Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

19.25 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-
arinnar frá upphafi.

20.20 Chelsea - AC Milan Útsending 
frá leik Chelsea og AC Milan í World Football 
Challenge mótinu.

22.00 Thailand - Liverpool Útsending 
frá leik Tælands og Liverpool.

23.45 Liverpool - Man. United, 1993 
Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu 
leikjum úrvalsdeildarinnar.

00.15 Chelsea - Liverpool, 2001 Há-
punktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikj-
um úrvalsdeildarinnar.

19.35 America‘s Got Talent  
 STÖÐ 2

19.45 America’s Funniest 
Home Videos   SKÁREINN

20.50 Herminator Invitational  
 STÖÐ 2 SPORT

21.25 So You Think You Can 
Dance    STÖÐ 2 EXTRA

21.35 Afbrotavarnir 
  SJÓNVARPIÐ

Skjáreinn hefur nýlega hafið sýningar á nýrri þáttaröð af Pipar-
jónkunni (The Bachelorette) og er það vel. The Bachelorette 
eru nefnilega um það bil jafnskemmtilegir þættir og The 
Bachelor eru leiðinlegir. Af einhverri framandi ástæðu, 
sem endurspeglar kannski hugmyndir framleiðendanna 
um kynin, virðast kvenkyns keppendur í Bachelor allir eins, 
bæði að utan og innan, en karlarnir í Bachelorette hafa hins 
vegar ögn fjölbreyttari persónuleika, þótt þeir séu ekki endilega 
mjög spennandi. Í nýju seríunni er til dæmis einn síðhærður 
með greitt í píku sem mætti í gallabuxum og fríkuðum jakka með 
glitrandi útsaumi þegar allir hinir voru í stífpressuðum jakkafötum. 
Hann fékk rós. Pælið í því.

Eftirlætis vonbiðillinn minn tók hins vegar þátt í fyrstu þáttaröð-
inni, og reyndi þar eftir fremsta megni að vinna ástir ljóshærðrar 
leiðindapjásu, Tristu Rehn að nafni, sem hafði lent í öðru sæti í 
Bachelor árið áður. Sá var hávaxinn lúði í peysuvesti sem hét Gor-
don eða George eða Graham – allavega eitthvað sem byrjaði á G.

G-maðurinn var sannfærður um að enginn væri meira húsbónda-

efni en einmitt hann sjálfur. Því til staðfestingar lýsti hann því fyrir 
Triciu, í einu af eftirminnilegri atriðum síðari tíma sjónvarps-
sögu, að hann hefði sett sér þrjú (gullin, innsk. blm.) markmið 
í lífinu.

Hið fyrsta var að verða atvinnumaður í körfubolta. Það hafði 
honum þegar tekist, með einhverju minnimáttarliði í neðrideild 

að því er manni skildist. Annað markmiðið var að skrifa barnabók 
og það var líka frá. Það fylgdi þó ekki sögunni um hvað bókin væri 
eða hvort hún hefði yfirhöfuð komið út. Þriðja markmiðið var það 
göfugasta af öllum: Að útrýma fátækt í veröldinni. Það verkefni var 
þá óleyst, og er raunar enn í dag. G-maðurinn fékk ekki síðustu 
rós hinnar kaldlyndu Triciu, ótrúlegt en satt, en hann vann eins og 
gefur að skilja þeim mun fleiri hugi og hjörtu áhorfenda.

Þættir eins og Bachelorette eiga sannarlega rétt á sér ef þeir, þó 
ekki væri nema á fjögurra ára fresti, geta af sér jafnhugumprúða 
menn og G-manninn. Við skulum vona að síðan þáttaröðinni 
lauk hafi honum miðað eitthvað áleiðis með þriðja markmiðið á 
listanum.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON VERÐUR AÐ FARA AÐ SETJA SÉR GÖFUG MARKMIÐ

Körfubolti, barnabók og útrýming fátæktar



LAUGARDAGUR  25. júlí 2009 37

RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.20 My Hero 10.50 My Hero 11.20 EastEnders 
11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 12.50 
EastEnders 13.20 Dalziel and Pascoe 14.10 Dalziel 
and Pascoe 15.00 My Family 15.30 My Family 
16.00 My Hero 16.30 Any Dream Will Do 17.45 
Gavin And Stacey 18.15 Gavin And Stacey 18.45 
Dalziel and Pascoe 19.35 Dalziel and Pascoe 
20.25 Waking the Dead 21.15 Any Dream Will Do 
22.30 Gavin And Stacey 23.00 Gavin And Stacey 
23.30 Dalziel and Pascoe 

10.00 Danmarks Storste Beach Party 10.30 
Hovdingebold 11.15 Flight 29 savnes! 11.40 Det 
lille hus på prærien 12.50 Napoleon 14.20 aHA! 
15.10 For sondagen 15.20 Held og Lotto 15.30 
Johanne i Troldeskoven 16.00 Mr. Bean 16.30 
TV Avisen 16.55 Tæt på tigeren 17.50 Aftentour 
2009 18.15 Merlin 19.00 Kriminalkommissær 
Barnaby 20.35 Ingen vej tilbage 22.25 Conviction 
23.05 Seinfeld 

10.30 Ut i naturen jukeboks 11.30 Du skal høre 
mye jukeboks 12.30 Norsk på norsk jukeboks 
13.30 Friidrett 14.25 Skulle det dukke opp flere 
lik er det bare å ringe 16.00 Skrimmel Skrammel 
16.30 Rosa og livet 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lotto-
trekning 17.40 4-4-2 19.20 20 spørsmål 20.15 
Sjukehuset i Aidensfield 21.00 Kveldsnytt 21.15 My 
summer of love 22.40 Tre kongelige dager 23.05 
Jorda rundt med litt av en luring 23.35 Dansefot 
jukeboks m/chat 

10.00 Månen nästa! 11.00 Historien om Nasa 
11.55 Var de verkligen på månen? 13.40 Strömsö 
14.20 Älskar dig för evigt? 14.50 Allsång på Skansen 
15.50 Helgmålsringning 15.55 Kronprinsessan 
Victorias fond 16.00 Rapport 16.15 Disneydags 
17.00 Bobster 17.25 Bernard 17.30 Rapport 17.45 
Sportnytt 18.00 Sommarkväll med Anne Lundberg 
19.00 Minnenas television 20.05 Kriminaljouren 
20.50 Pistvakt 21.20 Sjukan 21.50 Chicago 23.40 
Sändningar från SVT24  

16.00 Nágrannar

16.20 Nágrannar 

16.40 Nágrannar 

17.00 Nágrannar 

17.20 Nágrannar L

17.40 E.R. (21:22) 

18.30 Ally McBeal (10:21) Ally dreymir 
einkennilegan draum og er sannfærð um að 
John Cage sé hennar eini sanni en John er 
sem fyrr yfir sig ástfanginn af Nell.

19.15 X-Files (21:24) 

20.00 So You Think You Can Dance 
(10:23) Keppnin í ár verður með svipuðu 
sniði og þær fyrri. Allt byrjar þetta á prufun-
um sem fram fóru í fjórum borgum. Aldrei 
fyrr hafa jafn margir hæfileikaríkir dansarar 
skráð sig. Þessari miklu þátttöku fylgir óhjá-
kvæmilega að þátttakendur hafa aldrei verið 
skrautlegri. 

21.25 So You Think You Can Dance 
(11:23) 

22.10 Stelpurnar (9:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af Stelpunum, sem tvisv-
ar sinnum í röð hefur verið valinn besti leikni 
þátturinn á Eddu-verðlaunahátíðinni. Á meðal 
leikenda eru Guðlaug Elísabet Ólafsdótt-
ir, Brynhildur Guðjónsdóttir, Ilmur Kristjáns-
dóttir, Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Kjart-
an Guðjónsson en leikstjóri er Óskar Jónas-
son. Sigurjón Kjartansson er einn handrits-
höfunda ásamt hópi valinkunnra kvenna. 
(9:20) Stelpurnar verða skrautlegri en nokkru 
sinni í kvöld.

22.35 E.R. (21:22) 

23.25 Ally McBeal (10:21) 

00.10 X-Files (21:24) 

00.55 Stelpurnar (9:20) 

01.20 Sjáðu

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
07.00 Fréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
13.00 Vistaskipti
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Með laugardagskaffinu
15.35 Stiklur úr furðum hversdagsins
16.10 Í boði náttúrunnar
17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009

18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Jacqueline du Pré
20.00 Sagnaslóð
20.40 Tríó
21.30 Án ábyrgðar
22.00 Fréttir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Gullöld revíunnar
23.10 Stefnumót
00.00 Fréttir
00.07 Næturtónar

▼

Í gamanþáttaröðinni Fjölskyldunni 
minni er fylgst með uppákomum og 
átökum í lífi tannlæknis og fjölskyldu 
hans. Út á við virðist allt vera slétt og 
fellt hjá þeim en í rauninni er hver 
höndin upp á móti annarri á heimilinu. 
Hjónin Ben og Susan eru varla 
sammála um nokkurn skapaðan hlut, 
nema ef vera skyldi að þau hefðu jafn-
takmarkaða samúð með börnunum 
sínum þremur.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Fjölskylda mín
Sjónvarpið kl. 19.35

Léttgeggjuð rómantísk 
gamanmynd með Ben 
Stiller úr smiðju Farelly-
bræðra sem gerðu Dumb 
and Dumber og There’s 
Something About Mary. 
Með önnur hlutverk í 
myndinni fara meðal ann-
ars faðir Bens, Jerry Stiller, 
og Michelle Monaghan.

STÖÐ 2 KL. 21.00

The Heartbreak Kid

▼

TÓNLIST

Laugavegi · Kringlunni
www.skifan.is

Nýtt
í Skífunni!

Kemur
út 28. júlí

Ingó og Veðurguðirnir Ingó og Veðurguðirnir
spila og árita í Skífunni spila og árita í Skífunni
Kringlunni kl. 14 Kringlunni kl. 14 í dag!í dag!

Ingó og Veðurguðirnir 
spila og árita í Skífunni 
Kringlunni kl. 14 í dag!
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„Ég komst inn í airbrush þegar ég 
var að taka út dóm á Kvíabryggju 
og ég er búin að vera að gera 
þetta síðan,“ segir Friðjón Veigar 
Gunnarsson. Hann vann Airbrush-
keppni Poulsen og House of Kolor 
árið 2008 og setur nú upp sýningu 
á Veitingastaðnum Lystin, Lauga-
vegi 73. 

Friðjón var í neyslu áður en 
hann fór í fangelsi en er breyttur 
maður í dag og fór beint úr Stein-
inum í skóla í Danmörku. „Ég er 
að læra margmiðlunarhönnun. 
Það er bara mjög fínt og gengur 
mjög vel.“ Hann hóf nám í janúar í 
NOMA, Nordic Multi-media Acad-
emy. Hann segist alsæll með ver-
una í Danmörku.

Honum finnst airbrush-tækn-

in hafa breytt lífi sínu. „Þetta er 
það sem ég ætla að vinna við. Þetta 
nám sem ég er í er meira svona 
bakhjarl. Þetta er það sem ég á 
greinilega að vera að gera. Ég er 
kominn mjög langt á stuttum tíma. 
Ég er mjög sáttur.“     

Friðjón heldur úti síðunni fjand-
inn.dk. „Ég var með aðra síðu en 
gerði þessa sem lokaverkefni þess-
arar annar í skólanum.“

Þegar vinur hringdi í hann ákvað 
hann að slá til og setja upp sýningu 
í fríinu á Íslandi. „Ég ákvað bara 
að búa til nokkur ný verk í bland 
við eitthvað gamalt. Ég hef eigin-
lega ekkert náð að mála meðan ég 
var úti. Ég var að mála til klukkan 
átta í morgun.“ Sýningin er opin í 
dag og sunnudag.  - kbs
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 10,8 prósent.

 2 Grétar Sigfinnur Sigurðarson.

 3 Örn Úlfar Sævarsson.

LÁRÉTT
2. dans, 6. drykkur, 8. svif, 9. bók-
stafur, 11. tveir eins, 12. skrípaleikrit, 
14. græða, 16. samtök, 17. skörp 
brún, 18. fát, 20. stöðug hreyfing, 21. 
stefna.

LÓÐRÉTT
1. viðlag, 3. samþykki, 4. skyldmenni, 
5. flík, 7. ótvíræður, 10. frjó, 13. 
gerast, 15. flatormur, 16. ái, 19. tvö 
þúsund.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. djæf, 6. te, 8. áta, 9. eff, 
11. tt, 12. farsi, 14. lækna, 16. aa, 17. 
egg, 18. fum, 20. ið, 21. ismi. 

LÓÐRÉTT: 1. stef, 3. já, 4. ættingi, 5. 
fat, 7. efalaus, 10. fræ, 13. ske, 15. 
agða, 16. afi, 19. mm. 

„Hemmi Gunn Noregs ætlar að 
taka viðtal við okkur Åste. Norð-
menn eru að koma til mín unnvörp-
um,“ segir heilsudrottningin Jónína 
Benediktsdóttir.

Jónína rekur detox-stöð í Reykja-
nesbæ og þangað streyma nú Norð-
menn í stórum stíl. Åste Hunnes 
Sem, Idolstjarna í Noregi, hefur 
dvalið hjá Jónínu í tíu daga, lést 
um tíu kíló og er alsæl. „Stelpan 
er algerlega gerbreytt manneskja, 
hefur lést þvílíkt og nú erum við að 
fara í hárgreiðslu til að gera okkur 
sætar fyrir sjónvarpið. Þetta er 
svona „tótal meikóver“ á henni. 
Norska sjónvarpið ætlar að taka 
viðtal við okkur um detox-meðferð-
ina sem sem er að slá í gegn meðal 
Norðmanna. „Gott kvöld Noregur“ 
fjallar um fræga fólkið og er einn 

sá vinsælasti þar.“ Og ýmsir fræg-
ir Norðmenn hafa verið hjá Jónínu 
undanfarna daga: Kine, ein helsta 
söngstjarna Noregs og Marie Thil-
ström – sem mun vera einn þekkt-
asti og virtasti söngþjálfari og kenn-
ari Norðmanna og þjálfar meðal 
annars Idolstjörnur, og áfram má 
telja. Tengsl Jónínu við Noreg hóf-
ust þegar Norðmenn mættu í detox-
meðferðir Jónínu í Póllandi. „Ég hef 
verið að hjálpa þeim eftir banka-
hrunið með að útskýra hvað gerðist. 
Og þetta er fljótt að gerast.“ Jónína 
hefur vart undan við að taka við 
bókunum. Norðmenn vilja koma til 
Íslands fremur en Póllands. „Þetta 
er meiriháttar. Þeir elska Ísland. 
Okkar stærsti markhópur. Þeir eiga 
svo mikið af peningum því þeir eru 
ekki í Evrópusambandinu.“ 

Jónína segir Norðmennina afar 
ánægða en skipulagðar hópferð-
ir eru samhliða meðferð; Hvala-
skoðun, hestaferðir og Bláa lónið. 
„Upplifun fyrir þá. Von er á fleiri 
hópum frá Norðurlöndum, Tékk-
landi og svo Kanada.“

Åste Hunnes, sem sigraði í 
norska Idolinu árið 2007, stað-
festir orð Jónínu og gott betur, 
segist ástfangin af landi og þjóð, 
Jónína frábær og hún á vart orð 
til að lýsa gæðum meðferðarinn-
ar. „Allra besta sem ég hef gert 
fyrir sjálfa mig. Líkaminn allur 
er að styrkjast, hár, neglur … 
þetta styrkir mig andlega. Erfitt 
að útskýra en ég vona að fólk opni 
augun fyrir því hversu stórkostleg 
þessi meðferð er.“ 

 jakob@frettabladid.is

JÓNÍNA BEN: Í SJÓNVARPSVIÐTALI VIÐ HEMMA GUNN NOREGS

Norðmenn flykkjast í detox

PERSÓNAN

Örn Úlfar Sævarsson

Aldur: 36 ára.
Starf: Hugmyndasmiður hjá auglýs-
ingastofunni Fíton.
Stjörnumerki: Fiskur.
Fjölskylda: Er giftur og með kött.
Búseta: Á Melunum í Vesturbæn-
um.

Örn Úlfar Sævarsson er nýr dómari og 
spurningahöfundur Gettu betur.

Sagði skilið við sukkið og sneri sér að sköpun

Margir bíða bókar Ármanns 
Þorvaldssonar, fyrrum forstjóra 
Kaupþings Singer og Friedlander í 
London, um hrunið með mikilli eft-
irvæntingu. Enda fljóta þar ýmsar 
sprengjur svo sem þær að Ármann 
segir frá því að Davíð Oddsson 
hafi á sínum tíma komið í veg fyrir 
að stjórn Moggans segði Styrmi 
Gunnarssyni upp störfum. Bókin er 
tilbúin í enskri útgáfu, heitir Frozen 
Assets – How Iceland 
Lived the Boom and 
Bust og útgefandi er 
Wiley. Ármann vinnur 
nú að íslenskri útgáfu 
bókarinnar og nýtur við 
það fulltingis Svan-
borgar Sigmars-
dóttur blaða-
manns.

Nú þegar er hægt að panta sér 
bókina fyrirfram á Amazon og 
kynna sér efni hennar lítillega fyrir 
áætlaðan útgáfudag í október. Í 
kynningunni segir að Ármann hafi 
komið fram fyrir hönd fyrirtækja á 
borð við EasyJet, Hamleys og Karen 
Millen og að íslensku bankamenn-
irnir hafi unnið með og skemmt 
sér með alþjóðlegum kúnnum 

sínum. Meðal þeirra hafi 
verið sjónvarpskokkur-
inn Gordon Ramsay, 
Robert Tchenguiz og 
Mike Ashley, eigandi 

hins fallna knatt-
spyrnuliðs 

Newcastle 
United.

Söngleikurinn Grease hefur gengið 
með ágætum í Loftkastalanum í 
sumar en fer nú í hálfsmánaðar 
frí – til þess gert að leikarar safni 
kröftum – en þráðurinn verður 
tekinn upp að nýju. Á meðan nýtir 
Laddi tækifærið og hefur æfingar á 
jólaeinleik þar sem hann 
bregður sér í allra kvik-
inda líki – en sýningin 
byggir á Jólasögu eftir 
Dickens um Skrögg 
hinn níska – sem 
finnur engan jólaanda í 
brjósti sér. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Fyrsta bókin sem gerist innan Eve online, Eve, The 
Burning Life,  kemur út í nóvember. Hjalti Daníels-
son er höfundur bókarinnar og starfsmaður CCP. 

„Ég hef verið að skrifa smásögur fyrir CCP í 
mörg ár. Þær eru gefnar út á tveggja vikna fresti á 
slóðinni eveonline.com/stories. Ég skrifa líka ann-
ars konar skáldskap, hef skrifað leikrit fyrir þá sem 
eru leikin úti á „fanfest“-hátíðinni okkar á hverju 
ári og núna er ég búinn að skrifa bók.“ Bókin er 
fyrsta verk hans sem kemur út á prenti.

„Þetta er alveg einstakur heimur. Hann gerist 
mörg mörg ár í framtíðinni, er vísindaskáldskapar-
heimur þannig að ég hef heilan geim og alls konar 
stórveldi að leika mér með, en hvert um sig hefur 
sína baksögu og stríð og plott sín á milli. Ég get í 
raun skrifað um hvað sem er. Mér finnst ofboðslega 
heillandi að kanna það hvernig venjulegt fólk lifir á 
framtíðartímum í heimi sem er gjörólíkur þeim sem 
við eigum að venjast.“ 

Hjalti er kerfisfræðingur að mennt. „Það er 
kannski ekki algengasta starfskúrvan að fara úr því 
yfir í að skrifa, en það virkar mjög vel fyrir mig.“ 

Lesendahópurinn stór. „Ég hef ekki athugað 
hverjar tölurnar eru nýlega, en við erum að minnsta 
kosti með tíu þúsund manns sem lesa hverja einustu 
smásögu sem ég gef út.“ 

En langar hann aldrei að skrifa um fólk í núinu? 
„Mann langar náttúrlega að skrifa um allt mögu-
legt. En starf mitt er að skrifa um það sem ger-
ist í þessum heimi. Það er svo mikið sem maður 
getur skrifað um, sérstaklega þegar maður fær 
aðeins að skapa leikreglurnar sjálfur eins og þegar 
maður skrifar vísindaskáldskap. Það er bara miklu 
skemmtilegra.“   - kbs

Úr kerfisfræði í skáldskapinn

TÍU ÞÚSUND LESENDUR Hjalti skrifar smásögur, leikrit og skáld-
sögur sem gerast innan Eve.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÝR OG BETRI MAÐUR 
Friðjón snýr sér að list-
inni og opnar sýningu. 
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JÓNÍNA OG ASTE HUNNES 
SEM Norðmenn flykkjast 
til Jónínu í detoxmeðferð 

og er norska sjónvarpið 
mætt til að kanna hvað 

sé eiginlega í gangi.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar 
Alexandersdóttur

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Í dag er laugardagurinn 25. júlí 
2009, 206. dagur ársins.

4.12 13.34 22.53
3.36 13.19 22.59

Eitt ómeðvitaðasta en jafnframt 
með hættulegri trúboðum und-

anfarinna ára hefur snúist um það 
að stafa ofan í fólk að elska sjálft 
sig. Heilli kynslóð hefur verið inn-
rætt að henni séu allir vegir færir 
– bara ef hún trúir á eigið ágæti. 

DÆGURLÖG, sjálfshjálparbæk-
ur, vatnslitamáluð afmæliskort, 
sem seld eru á næstu sólbaðsstofu, 
hafa reynst nýju kennisetningunni 
hollir fylgismenn – „I believe I can 
fly“. Kunningi minn hélt líka eitt 
sinn að hann gæti flogið. Því þá 
var hann á kókaíni. 

PREDIKUNIN hefur verið nær 
fríkeypis og alls staðar fáanleg. 
Ef þú last ekki bókina eða sást 
ekki myndina – neita ég að trúa 
því að Magga frænka hafi undið 
sér upp að þér í síðasta jólaboði 
(klædd í flippaða sjálfsástarkjól-
inn sinn með marglitu afrísku fest-
arnar sínar) horft djúpt í augu þér 
og sagt: „Júlía, maður verður bara 
að trúa á sjálfan sig.“

VIÐ misstum hins vegar greini-
lega af því þegar náunginn heltist 
úr ástarlestinni. Kannski heyrðum 
við ekki þegar hann skall í gólf-
ið fyrir hávaðanum í möntrunni 
okkar. Við fórum í það minnsta 
létt með að láta sem fyrri hlut-
inn í boðorðinu, sem Jesús kallaði 
sjálfur það æðsta: „Þú skalt elska 
náungann eins og sjálfan þig“ hafi 
aldrei verið til. Spurning hvort 
sjálfshjálparbækur undanfarinna 
ára hefðu ekki fremur átt að leggja 
áherslu á félaga okkar en okkur 
sjálf. Vorum við ekki nokkuð sjálf-
bjarga með sjálfselskuna? 

ÁRNI Bergmann flutti frá-
bært erindi hjá Siðfræðistofnun 
Háskóla Íslands í vor sem lesa má 
á Smug unni. Í stuttu máli fjall-
ar ræða hans um að það sé ekki 
aðeins séríslenskt vandamál um 
þessar mundir að menn geti ekki 
játað mistök sín. Heilu samfélög-
in, jafnvel mannkyn allt, stríði við 
það að geta einfaldlega ekki sagt: 
„Fyrirgefið. Ég gerði rangt.“ Að 
skipta um skoðun og sjá að sér, 
telji fólk merki veikleika – að það 
brjóti niður sjálfsmynd þess og 
stolt. Ofuregóið, með fulla trú á 
sjálfu sér, þolir ekki að hafa haft 
rangt fyrir sér. 

ÉG mæli með lestri á grein Árna. 
Hver og einn ætti að geta tekið til 
í sínum garði. Ef þetta er hugar-
ástand heimsins er svo ofurauðvelt 
að leggja eitthvað af mörkum.

Ódýr 
ástaróður
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