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DJASS Á JÓMFRÚNNIVeitingastaðurinn Jómfrúin býður upp á sumartónleika 
og á laugardaginn er það Reykjavík Swing Syndicate 
sem kemur fram og flytur dagskrá helgaða sveiflu girnd 

og bannáragleði. Tónleikarnir hefjast kl. 15.00 og 
fara fram utandyra á Jómfrúartorginu. Aðgangur er 

ókeypis. 

D úkalagningameistarinn Einar Bein-teinsson hefur áralanga reynslu af lagningu gólfs og veggefnis en 
hann leggur meðal annars gólfteppi, gólf-
dúka, veggfóður og flotgólf. Honum finnst 
talsvert skorta liti á íslensk heimili. „Ef þú 
skoðar íslensk híbýlablöð þá ræður svart, 
hvítt og grátt víðast hvar ríkjum. Erlendis 
er hins vegar mun algengara að fólk lífgi
upp á vistarv

Einar flytur einnig inn efni frá hollenska 
fyrirtækinu Rodeka. Þetta eru strigi, bambusveggfóður og veggfóður með upphleyptri plussáferð og segir hann þó 

nokkurn áhuga fyrir því.Einar segir flesta sjá fyrir sér veggfóður 
á heimili eða á stöku vegg en það býðurupp á fleiri möguleik

VEGGFÓÐUR FEGRAREINAR BEINTEINS EHF. KYNNIR  Með lituðu eða munstruðu veggfóðri má 

lífga upp á hvers kyns vistarverur og skapa tiltekin áhrif. Þá er hægt að leika 

sér með efni og meðal annars setja bambus, pluss og striga á vegg.

SVEITASÆLA Með því að veggfóðra sumar-bústaðinn má ná fram notalegri sveita-stemningu.

40% afsláttur af fatnaði og skóm

TÆKIFÆRISGJAFIR
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Kynningarblað Brimborg, Aflvélar, Vélfang, Konnasafn á Akureyri, fjörutíu ára jarðýta á Hellisheiði.
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&VÖRUBÍLAR

Ný kynslóð Volvo-vörubifreiða

Volvo Truck-fjölskyldan 
samankomin. Fjórir nýir 
vörubílar bætast við fram-
leiðslulínu Volvo Truck í 
september.  

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Getur ekki hætt
Björn Pétursson hætti í vor sem 
skólastjóri Melaskóla og var kvaddur 
með virktum. Í haust hefur hann 
hins vegar störf þar að nýju, þá sem 
skólaliði. 2
Enginn ráðinn  Sinfóníuhljómsveit 
Íslands réð engan umsækjendenna 
um starf tónlistarstjóra, heldur 
endursamdi við sænskan ráðgjafa. 2
Skógur felldur á Ísafirði  Skóg-
ræktarmönnum á Ísafirði gremst 
að fella skuli skóg til að koma fyrir 
varnargarði. 8
Ver hleranir  Angela Merkel Þýska-
landskanslari kemur Bandaríkja-
mönnum til varna vegna njósna. 10

MENNING Fjögur systkini halda úti 
vinsælu tískubloggi sem er tileinkað 
móður þeirra. 50

SPORT Öll þrjú íslensku liðin í for-
keppni Evrópudeildar UEFA eiga 
möguleika á að komast áfram. 42

SKOÐUN Við eigum eina umburðar-
lyndustu lögreglu í heimi, skrifar Gísli 
Jökull Gíslason. 21

Enn
meiri

afsláttur
Opið til

kl. 21
í kvöld

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

500GB VASAFLAKKARI

11.990

Bolungarvík 12°  VSV 2
Akureyri 15°  SSA 1
Egilsstaðir 18°  SA 1
Kirkjubæjarkl. 11°  SSA 3
Reykjavík 11°  V 3

Rigning vestan til    fyrri hluta dags en 
styttir upp og léttir heldur til síðdegis. 
Austanlands verður bjart með köflum í 
fyrstu en rigning síðdegis. 4

STJÓRNSÝSLA Eðlilegt væri að gera 
sömu kröfur til þeirra sem Alþingi 
skipar í bankaráð Seðlabankans 
og þeirra sem setjast í stjórnir 
fjármála fyrirtækja, að mati stjórn-
sýslufræðings. 

Í bankaráðinu situr nú vara-
þingmaðurinn Björn Valur Gísla-
son fyrir hönd Vinstri grænna. 
Hann uppfyllir ekki hæfisskilyrði 
um setu í stjórn slíkra fyrirtækja, 
eins og reyndar margir sem setið 
hafa í ráðinu á undan honum.

„Það er að sjálfsögðu fullkomlega 
eðlilegt að þeir sem sitja í banka-
ráði Seðlabankans uppfylli sömu 
kröfur og gerðar eru til þeirra 

sem sitja í stjórnum fjármála-
fyrirtækja, opinberra fjármála-
fyrirtækja og Fjármála eftirlitsins,“ 
segir Ómar H. Kristmunds son, pró-
fessor við Háskóla Íslands.

Stöðuna megi hugsanlega skýra 
með því að lög um Seðlabankann 
séu frá árinu 2001, en kröfur um 
hæfi stjórnenda og stjórnarmanna 
fjármálafyrirtækja voru lögfestar 
á síðasta kjörtímabili.

Ómar segir eðlilegt að setja 
slíkar kröfur um bankaráðsmenn 
þegar lög um Seðlabankann verða 
endurskoðuð. Þangað til reyni þing-
menn væntanlega að nota reglur 
um fjármálafyrirtæki sem viðmið.

Björn Valur segist treysta sér vel 
til setu í ráðinu en að hins vegar 
mætti hugsa sér að gera ákveðn-
ar kröfur til bankaráðsmanna. 
„Hinn endinn á þessu máli er að ég 
er ekkert sérstaklega hrifinn af því 
að sérfræðingavæða þjóðina. Þetta 
snýst líka um pólitíska stjórnun og 
það verður ekki allt gert af sér-
fræðingum.“  - bj / sjá síðu 4

Herða ætti kröfur 
til bankaráðsmanna
Prófessor í stjórnsýslufræði telur „fullkomlega eðlilegt“ að þeir sem sitji í bankaráði 
Seðlabankans uppfylli sömu hæfisskilyrði og stjórnarmenn fjármálafyrirtækja. 
Bankaráðsmaðurinn Björn Valur Gíslason segist treysta sjálfum sér vel til starfans.

FÓTBOLTI „Ég er nánast búin að 
vera að bíða eftir þessari keppni 
frá því á síðasta leik á EM 
2009,“ segir sóknarmaðurinn 
Hólmfríður Magnúsdóttir, sem 
verður væntanlega í stóru hlut-
verki þegar Ísland mætir Noregi 
í fyrsta leik liðanna á EM í Sví-
þjóð í kvöld.

Ísland fór á sitt fyrsta stórmót 
þegar EM var haldið í Finnlandi 
fyrir fjórum árum en alls eru 
þrettán leikmenn í hópi Íslands 
nú sem tóku þátt í því móti. 
Stelpurnar töpuðu öllum sínum 
leikjum þá en ætla sér lengra 
nú.

„Við erum íþróttamenn og við 
setjum ákveðnar kröfur á okkur 
sjálfar. Við viljum fá aðeins 
meira út úr þessu móti en bara 
ánægjuna af því að fá að vera 
með,“ segir markaskorarinn 
Margrét Lára Viðarsdóttir.

 - óój, esá / sjá síðu 40

EM í Svíþjóð hefst í kvöld:

Fjögurra ára 
bið á enda

BORIN Í GULLSTÓL  Varnarmaðurinn Sif Atladóttir fær ferð í gullstól hjá þeim Katrínu Ómarsdóttur og Margréti Láru Viðars-
dóttur. Fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir, lengst til vinstri, og Hallbera Guðný Gísladóttir fylgjast glaðbeittar með. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

ATVINNUMÁL Stjórnendur fiskeldisfyrirtækja 
á Vestfjörðum segja stjórnvöld kæfa fisk-
eldisfyrirtæki með óskilvirku kerfi. Sjávar-
útvegsráðherra hyggst gjörbylta kerfinu sem 
nú er notað við leyfisveitingar í fiskeldi. 

Leyfi fyrir um 7.000 tonna fiskeldi er nú 
fast í kerfinu, ásamt fleiri málum. Fyrirtæki 
hafa beðið í rúm tvö ár eftir svörum um það 
hvort stækkun þurfi að fara í umhverfis mat, 
sem mun taka önnur tvö ár. Framkvæmda-
stjóri fiskeldisfyrirtækisins Fjarðarlax segir 

það gremjulegt að erfið asti ljár í þúfu þess-
ara fyrirtækja skuli vera stjórnvöld.

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs-
ráðherra hefur hafist handa við breytingu 
á kerfinu. Hann segir stærstu breytinguna 
felast í því að leyfisveitingin fari í 
skipulags ferli í stað flókins umsagnar- 
og leyfisferlis hjá mörgum stofnunum og 
umsagnaraðilum. Í dag funda fulltrúar 
frá Landssambandi fiskeldisstöðva með 
Sigurði Inga um málið. - jse, ósk

Sjávarútvegsráðherra hyggst gjörbreyta ríkjandi kerfi um leyfisveitingar:

Fiskeldisfyrirtæki teppt í kerfinu

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

Ég er ekkert sérstak-
lega hrifinn af því að sér-

fræðingavæða þjóðina. 
Björn Valur Gíslason 

bankaráðsmaður í Seðlabanka Íslands

BANDARÍKIN Bandarísk flugfreyja 
hyggst höfða mál á hendur fyrr-
verandi vinnuveitenda sínum, 
American Airlines, eftir að flug-
félagið sakaði hana um að hafa 
smyglað rottum með sér inn í flug-
vél. Átti flugfreyjan að hafa falið 
þær í nærbuxum sínum. 

Engar rottur fundust hjá flug-
freyjunni þegar leitað var á henni 
við lendingu en hefur hún samt 
sem áður verið á svörtum lista 
hjá amerískum flugfélögum eftir 
atvikið. 

Hún segist nú þjást af verulegri 
áfallastreituröskun og stefnir hún 
að því höfða dómsmál 
á hendur 
flugfélaginu 
vegna þess 
skaða sem hún 
hefur hlotið af 
ásökununum. 

 - le

Flugfreyja ætlar í mál:

Átti að hafa 
smyglað rottum 
í nærbuxunum
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Glæsilegt úrval og góð 
aðstaða til að velja 
fullkomna hringa 
fyrir stóra daginn. 

Skoða, máta, velja, 
setja upp … hringana 

jonogoskar.is   Sími 5524910  Laugavegi 61     Kringlan   Smáralind

MANNLÍF Björn Pétursson var í vor 
hlaðinn lofi, gjöfum og þökkum 
við mikla athöfn enda lét hann þá 
af störfum sem skólastjóri Mela-
skóla. Honum þótti tilstandið þó 
helst til mikið því að hann er ekkert 
á förum þótt hann gæti sest í helg-
an stein með eftirlaun sín. Á kom-
andi skólaári mun skóla stjórinn 
fyrrverandi nefnilega sinna starfi 
skólaliða í skólanum.

„Ég er búinn að vera í Mela-
skólanum í 42 ár, sex ár sem 
nemandi og þrjátíu og sex sem 
starfsmaður,“ segir Björn. „Skýr-
ingin á þessu liggur bæði hjá Mela-
skólanum og svo hjá mér sjálfum. 
Hvað varðar Melaskólann þá er 
þetta staður þar sem fólk kemur 
til að vera. Starfsmannaveltan 
er mjög lítil. Margir kennaranna 
eru líka gamlir nemendur skól-
ans. Þetta helgast af því að það 
er mjög góður andi þarna. En það 
sem að mér snýr ber merki þess að 
eflaust er ævintýraþráin af skorn-
um skammti.“

Björn tekur við nýju hlutverki af 
mikilli auðmýkt. „Ég held að þetta 
verði skrítnara fyrir alla aðra en 
mig,“ segir hann. „Enda var það 
svo að þegar ég greindi kollegum 
mínum frá þessu þá var það eins og 
í Njálu, ég varð að segja þeim það 
þrem sinnum,“ segir hann kankvís. 
„Það verður eflaust undarlegt fyrir 
starfsmenn og eldri nemendur að 
sjá mig í nýju hlutverki.“ 

Þegar Björn er inntur eftir 
starfslýsingu á nýja starfinu virð-
ist danski titillinn „altmuligman“ 
eiga einna best við. „Tveir veiga-
mestu þættirnir eru að vera á 
verði í frímínútum og fylgjast 
með svo að allt gangi vel og svo 

er það að hjálpa til í matsalnum, 
bæði við skömmtun og frágang. 
Svo er það ýmislegt tilfallandi, 
það er nú svo margt í skóla starfinu 
sem ekki verður fyrir séð. Ég gæti 
til dæmis þurft að vera við bað-
vörslu í íþrótta húsinu. Svo er það 
eiginlega í hendi nýs skólastjóra 
að ákveða hvernig hann vill nota 
krafta mína. Þar sem maður er 
orðinn svo gamall og hokinn af 
reynslu getur maður nú gengið 
í öll störf. Til dæmis ef einhver 
kennaranna er vant við látinn get 
ég auðveldlega stokkið inn.“ 

Björn þekkir reyndar til flestra 
þessara verka enda taldi hann það 
ekki eftir sér, í skólastjóratíð sinni, 
að bretta upp ermar og gera það 
sem gera þurfti. Til dæmis tók 
hann að sér matarskömmtun eftir 
hrun þegar að kreppti í skólanum. 

Hann ber engan kvíðboga fyrir 
því að verða undirmaður fyrr-
verandi undirmanna sinna. „Nei, 
reyndar er ég afar ánægður með 
það hvernig nýr skólastjóri, Dagný 
Annasdóttir, tók þessu. Það væru 
kannski ekki allir ánægðir með 
að hafa mig þarna enn þá en hún 
varð hin kátasta. Eins gæti það 
orðið skrítið fyrir umsjónarmenn 
að þurfa að segja mér, gamla yfir-
manninum, til en fyrir mig verður 
það bara ánægjuleg tilbreyting.“ 
 jse@frettabladid.is

Skólastjórinn verður  
að skólaliða í haust
Melaskólinn er svona staður þar sem fólk kemur til að vera, segir fyrrverandi skóla-
stjóri, sem verður skólaliði þar næsta haust. „Verður skrítnara fyrir alla aðra en 
mig,“ segir hann. Ekkert mál að verða undirmaður fyrrverandi undirmanna sinna.

■ Kennari 1977 til 1994
■ Aðstoðarskólastjóri 1994 til 2007
■ Skólastjóri 2007 til 2013
■ Skólaliði 2013

➜ Ferill Björns 
í Melaskóla:

ÞEIR EIGA SAMLEIÐ  Björn segist hugsanlega verða skólaliði næstu þrjú til fimm 
árin. „Ef skólastjórinn telur að ég standi mig,“ segir hann af auðmýkt.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MENNING Enginn af umsækjendum 
um stöðu tónlistarstjóra Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands þótti hafa 
næg alþjóðleg tengsl og yfirsýn 
til þess að sinna starfinu. Því var 
Bengt Arstad endurráðinn sem 
ráðgjafi í starfið. Þetta staðfestir 
Arna Kristín Einars dóttir, verð-
andi framkvæmdastjóri Sinfóníu-
hljómsveitarinnar.

Fimm manns sóttu um stöðuna, 
sem var auglýst í lok maí. Að sögn Örnu voru 
þrír umsækjenda metnir hæfir en skorti yfirsýn 
og alþjóðleg tengsl, að mati þeirra sem um 
umsóknirnar fjölluðu.  

Hún segir, að þess vegna hafi verið ákveðið að 
taka aftur upp ráðgjafasamning við Bengt Arstad, 
en hann hafi starfað með hljómsveitinni síðast-
liðin ár. Athygli vekur að hann uppfyllir ekki þær 
hæfniskröfur sem gerðar eru til umsækjenda um 
íslenskukunnáttu. Bengt Arstad var heldur ekki í 
hópi umsækjenda um starfið.

Þá hafi það skipt máli að verið sé að leita að 

nýjum aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníunnar, þar sem 
Ilan Volkov núverandi aðalhljómsveitarstjóri hættir 
eftir næsta starfsár. Staða tónlistarstjóra verði 
svo auglýst aftur og þá hugsanlega með breyttum 
áherslum. - ósk

Enginn umsækjenda um stöðu tónlistarstjóra við Sinfóníuna fékk starfið:

Skorti yfirsýn og alþjóðleg tengsl

ÞRÍR UPPFYLLTU HÆFNISKRÖFUR  Bengt Arstad var ekki í 
hópi umsækjenda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ARNA KRISTÍN 
EINARSDÓTTIR

SÝRLAND, AP Stærstu samtök sýrlenskra 
uppreisnarmanna, Sýrlenska þjóðar-
bandalagið, vísar algerlega á bug ásök-
unum Rússa um að uppreisnarmenn hafi 
notað eiturgasið sarín í árás skammt frá 
borginni Aleppo í mars.

Vítalí Tsjúrkín, sendiherra Rússa hjá 
Sameinuðu þjóðunum, fullyrti þetta á 
mánudag og afhenti jafnframt Ban Ki-
moon, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-
anna, 80 blaðsíðna skýrslu um málið.

Tsjúrkín sagði að sýrlensk stjórnvöld 
hefðu beðið Rússa um að rannsaka atvikið, 
en efnavopnasérfræðingar á vegum Sam-

einuðu þjóðanna höfðu þá reynt að komast 
inn í landið til að rannsaka árásina, en 
fengu ekki heimild til þess.

Árásin kostaði 26 manns lífið, þar af 
sextán hermenn sýrlensku stjórnarinnar 
og 86 manns að auki særðust.

Uppreisnarmenn hafa sakað stjórnar-
herinn um þessa árás. Hvorki Bretar né 
Bandaríkjamenn segjast hafa séð nokkuð 
það sem sanni að uppreisnarmennirnir 
beri ábyrgð á henni. - gb

Sýrlenskir uppreisnarmenn hafna ásökunum Rússa um að þeir hafi notað eiturgasið sarín:

Neita að bera ábyrgð á árás með eiturgasi

Á SJÚKRAHÚSI Í ALEPPO  Læknar sinna fólki eftir 
árásina í mars. NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN Fulltrúadeild ríkisþingsins í Texas hefur samþykkt 
reglugerð sem takmarkar rétt kvenna til fóstureyðinga. Gera má ráð 
fyrir að þessi reglugerð verði að lögum innan skamms. Málið verður 
tekið fyrir í öldungadeild ríkisins í dag, þar sem það fær líklega braut-
argengi.

Í reglugerðinni er lagt blátt bann við fóstureyðingu ef móðirin er 
gengin tuttugu vikur eða meira og gerðar eru ríkari kröfur um aðstöðu 
lækna sem taka að sér fóstureyðingar. Reglugerðin mætir mikilli and-
stöðu, einkum á þeirri forsendu að þær knýi fóstur eyðingalækna til 
að loka stofum sínum og þar með neyðist ófrískar konur, sem ekki 
eru reiðubúnar í móðurhlutverkið, að leita til lækna sem starfa án til-
skilinna leyfa. Það geti stofnað lífi kvennanna í hættu.  - ósk

Öldungadeild ríkisþingsins í Texas fær umdeild lög til sín:

Skerða líklega rétt til fóstureyðinga

STYÐJA TAKMARKAÐAN RÉTT  Hér sjást stuðningsmenn nýrrar reglugerðar um 
takmarkaðan rétt kvenna til fóstureyðinga í borginni Austin í Texas-ríki.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Héraðsdómur Austur-
lands sýknaði í gær konu af 
líkams árás og broti gegn barna-
verndarlögum gagnvart átta ára 
gömlum nemanda. Konan var 
ákærð fyrir að hafa í október í 
fyrra fært drenginn með ofbeldi, 
yfirgangi og með ruddalegum 
hætti úr matsal skólans og meitt 
hann. 

Konan var sýknuð þar sem 
framburður vitna veitti ekki 
nægar upplýsingar háttsemina. - vg

Lögbrot talið ósannað: 

Kona sýknuð af 
árás á barn

BANDARÍKIN Stjórnendur banda-
rísku efnahagsþróunarstofnunar-
innar gripu til þess þegar í ljós 
kom að nokkrar tölvur voru sýkt-
ar af óværu að láta eyða miklu 
magni af tölvum, tölvuskjáum, 
prenturum, lyklaborðum og 
músum til að stöðva útbreiðsluna.

Um 2,7 milljónum dala, and-
virði nærri 350 milljóna króna, 
var eytt í eyðinguna, nýjar tölvur 
og ráðgjöf. Rúmt ár tók að koma 
tölvukerfinu í samt lag.  - bj

Eyddu tölvum fyrir milljónir:

Óttuðust veirur 
í tölvukerfinu

„Svavar, varst þú að spila með 
yfirvöld?“
„Já, ég var að spila póker.“
Svavari Kjarrval Lútherssyni, meðlimi í 
lífsskoðunarfélaginu Vantrú, er nú heimilt, 
samkvæmt Ríkissaksóknara, að spila bingó 
á helgidögum þrátt fyrir að kveðið sé á um 
annað í lögum.
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STJÓRNSÝSLA Eðlilegt væri að gera 
sömu kröfur til þeirra sem Alþingi 
skipar í bankaráð Seðlabanka 
Íslands og stjórnarmanna í fjár-
málafyrirtækjum að mati sérfræð-
ings í stjórnsýslu.

Lögfestar 
hafa verið kröf-
ur um hæfi 
stjórnenda og 
stjórnarmanna 
fjármálafyrir-
tækja, og hefur 
Fjármálaeftir-
litið eftirlit með 
að þær kröfur 
séu uppfylltar. 
Meðal annars er 
krafist háskóla-
menntunar sem 
nýtist í starfi, 
starfsreynslu 
og þekkingar á 
starfsemi fyrir-
tækisins. 

Engar slíkar 
kröfur eru gerð-
ar til þeirra sem 
Alþingi skipar í 
bankaráð Seðla-
bankans. Þess er 
einungis krafist 
að þeir starfi 
ekki fyrir fjár-
málastofnanir 
sem eiga við-
skipti við Seðla-
bankann.

Ó m a r  H . 
Kristmunds-

son, prófessor við 
stjórnmálafræði-

deild Háskóla Íslands og sérfræð-
ingur í opinberri stjórnsýslu, segir 
þetta óeðlilegt.

Hann segir hugsanlega skýringu 
á því hvers vegna slíkar kröfur eru 
ekki gerðar þá, að lög um Seðla-

bankann eru frá árinu 2001. Kröf-
ur um hæfi stjórnenda og stjórn-
armanna fjármálafyrirtækja voru 
lögfestar á síðasta kjörtímabili.

Ómar segir eðlilegt að setja slík-
ar kröfur um bankaráðsmenn þegar 
lög um Seðlabankann verða endur-
skoðuð. Þangað til reyni þingmenn 
væntanlega að nota reglur um fjár-
málafyrirtæki sem viðmið þegar 
þeir velja fulltrúa í bankaráðið.

Málefni Seðlabankans heyra 
undir efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis. Frosti Sigurjónsson, þing-
maður Framsóknarflokksins og for-
maður nefndarinnar, segir að þær 
kröfur sem ákveðið hafi verið að 
gera til stjórnenda og stjórnar-
manna fjármálafyrirtækja hafi 
verið framför, og það sé réttmætt 
að velta upp þeirri spurningu hvort 
gera ætti sömu kröfur til banka-
ráðsmanna Seðlabankans.

„Það gæti verið til bóta, þó ég 
efist ekki um að það fólk sem þar 
situr sé hæft,“ segir Frosti.

Nýtt bankaráð var skipað í lok 
síðustu viku. Af sjö aðalmönnum 
í ráðinu eru sex með háskólapróf 
í hagfræði, lögfræði og viðskipta-
fræði, þó ómögulegt sé að segja til 
um hvort það eitt dugi til þess að 
viðkomandi myndu standast kröf-
ur Fjármálaeftirlitsins til setu í 
stjórnum fjármálafyrirtækja.

Pólitískt hlutverk bankaráðs
Björn Valur Gíslason, fyrrverandi 
þingmaður Vinstri grænna, sker 
sig nokkuð úr þeim hópi, en hann 
er með skipstjórnarpróf og kennslu-
réttindi. Hann sker sig þó ekki sér-
staklega úr hópi fjölmargra forvera 
hans í ráðinu, en allir flokkar hafa 
á undanförnum árum komið fólki 
í ráðið sem ekki myndi uppfylla 
kröfur sem gerðar eru til stjórnar-
manna fjármálafyrirtækja í dag.

„Það eru ekki gerðar aðrar kröf-
ur en að þeir séu taldir hæfir af 
þeim sem skipa í ráðið og njóta 
trausts þeirra. Þetta er pólitískt 
skipað ráð og hefur þar af leiðandi 
pólitískt hlutverk líka,“ segir Björn 
Valur.

Hann segist treysta sér til setu í 
ráðinu. „Ég vona að ég standi undir 
þessu trausti. Það á eftir að koma í 
ljós. Ef ekki hlýt ég að víkja fyrir 
einhverjum öðrum.“

Björn Valur var fulltrúi Vinstri 
grænna í fjárlaganefnd Alþingis í 
fjögur ár, sem hann segir hafa verið 

mikla eldskírn. „Það var mitt mat 
og þeirra sem skipuðu mig að ég 
hefði nægilega burði til að sitja í 
bankaráði Seðlabankans.“

Spurður hvort honum þætti 
eðlilegt að auka kröfur til banka-
ráðsmanna segir Björn Valur að 
vissulega mætti hugsa sér að gera 
ákveðnar kröfur til bankaráðs-
manna, þótt hann sé ekki hrifinn 
af því að sérfræðingavæða þjóð-
ina. „Þetta snýst líka um pólitíska 
stjórnun og það verður ekki allt 
gert af sérfræðingum.“ 
 brjann@frettabladid.is

Allir geta setið í bankaráði
Engar hæfniskröfur eru gerðar til fólks sem Alþingi kýs í bankaráð Seðlabankans. Eðlilegt væri að gera sömu 
kröfur til bankaráðsmanna og til stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum segir stjórnsýslusérfræðingur við HÍ.

Hlutverk bankaráðs Seðlabankans margþætt. Ráðsmönnum er meðal 
annars ætlað að gera eftirfarandi:
■ Bankaráð hefur eftirlit með því að bankinn starfi í samræmi við lög. 
■ Bankaráð ákveður laun seðlabankastjóra, aðstoðarseðlabankastjóra og 
fulltrúa í peningastefnunefnd.
■ Bankaráð hefur umsjón með innri endurskoðun bankans.
■ Bankaráð fylgist með starfsháttum peningastefnunefndar Seðlabankans.
■ Bankaráð staðfestir ársreikning bankans.

Tryggir að bankinn starfi eftir lögunum

ÓMAR HLYNUR 
KRISTMUNDSSON

SÖMU KRÖFUR  Eðlilegt væri að gera sömu kröfur til þeirra sem skipa bankaráð 
Seðlabanka Íslands og stjórnarmanna hjá fjármálafyrirtækjum, að mati sérfræðings 
í stjórnsýslumálum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BJÖRN VALUR 
GÍSLASON

FROSTI 
SIGURJÓNSSON
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Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  
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SVONA ERUM VIÐ

366 manns sættu fangelsis-
refsingu á árinu 2011. 

Þar af flestir fyrir fíkniefnabrot eða 
109 manns, af þeim voru aðeins 
átta konur.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Laugardagur
Fremur hægur vindur.

VÆTA  með köflum mun einkenna veðrið á landinu næstu daga og þá sérstaklega 
sunnan- og vestanlands. Eitthvað mun þó sjást til sólar inn á milli skúra. Norðaustan til 
verður áfram hlýjast og sólríkast þótt þar falli einnig einhver væta.

12°

2
m/s

10°

3
m/s

11°

3
m/s

11°

5
m/s

Á morgun 
Hægur eða fremur hægur vindur.

Gildistími korta er um hádegi

10°

9°

10°

12°

12°

Alicante
Aþena
Basel

29°
32°
31°

Berlín
Billund
Frankfurt

21°
22°
24°

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn

25° 
20°
20°

Las Palmas
London
Mallorca

26° 
21°
31°

New York
Orlando
Ósló

28° 
31°
24°

París
San Francisco
Stokkhólmur

23° 
18°
19°

11°

3
m/s

11°

4
m/s

18°

1
m/s

11°

3
m/s

15°

1
m/s

11°

2
m/s

9°

4
m/s

11°

11°

11°

14°

11°

FJÖLMIÐLAR Hilmari Björnssyni, 
dagskrárstjóra Skjás eins, var 

sagt upp störf-
um í gær. Hann 
hafði verið dag-
skrárstjóri frá 
því um mitt 
ár 2011 og þar 
áður sjónvarps-
stjóri á sjón-
varpsstöðinni 
Sýn og á Stöð 2 
Sport.

Hilmar segir 
miður að farið 

hafi sem fór, en segist stoltur af 
starfi sínu hjá Skjá einum og þætti 
sínum í uppbyggingu stöðvar-
innar. Ástæðu uppsagnarinnar 
segir Hilmar vera ágreining á 
milli hans og framkvæmdastjóra 
Skjásins, Friðriks Friðrikssonar, 
um útsendingarrétt á golfefni sem 
félag í eigu Hilmars hefur haft 
réttindi á og sýnt hefur verið á 
stöðinni Skjár golf.  - ósk

Breytingar á Skjá einum:

Hilmari Björns-
syni sagt upp

HILMAR 
BJÖRNSSON

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra segir 
að skipuð verði nefnd til að bregð-
ast við skýrslu um Íbúða lánasjóð 
og meta framtíð húsnæðis mála. 
Nefndin fær ekki aðeins það verk-
efni að vinna úr skýrslunni held-
ur einnig leiðrétta villur sem eru 
í henni. Forsætis ráðherra hefur 
ýmsar athugasemdir við efni 
skýrslunnar og telur framsetn-
inguna gagnrýniverða.

„Framsetningin kom mér svo-
lítið á óvart. Meðal annars með 

hvaða hætt i 
menn áætluðu 
tap. Þeir tóku 
reyndar fram 
ítrekað í skýrsl-
unni að þetta 
væru tölur sem 
byggðu á laus-
legum áætlun-
um og mætti 
ekki taka of 
hátíðlega. En 
bi l ið  þarna , 

til dæmis að einn liðurinn skuli 

vera 0 til 103 milljarðar, er býsna 
breitt,“ segir hann. 

Bent á tvær augljósar villur í 
skýrslunni. Þar er annars vegar 
um að ræða einhliða frásögn þing-
mannsins fyrrverandi, Þórs Saari, 
um margra ára gamalt samtal 
sitt við Eirík Guðnason, fyrrver-
andi seðlabankastjóra, en hún var 
kveðin í kútinn af Seðlabankan-
um. Hins vegar staðhæfingu um 
að starf kynningarstjóra Íbúða-
lánasjóðs hafi ekki verið auglýst á 
sínum tíma, sem var gert.  - þþ, ósk

Sigmundur Davíð boðar nefnd til að vinna úr og leiðrétta skýrslu ÍLS: 

Framsetningin gagnrýniverð

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

SVÍÞJÓÐ Stofnendur skráardeili-
síðunnar The Pirate Bay eru að 
senda frá sér samskiptaforritið 
Heml.is, sem á að vera njósna-
helt. „Okkur fannst þörf á nýrri 
samskiptaþjónustu í ljósi njósna-
hneykslanna sem nýverið komust 
í hámæli,” segir Linus Olsson, 
annar stofnendanna , í viðtali við 
sænska fréttavefinn The Local.

Nafngiftin, með lénsending-
unni .is, er valin sérstaklega 
vegna dálætis Sundes og með-
stofnanda Pirate Bay, Linus Ols-
son, á Íslandi. „Við erum hrifnir 
af Íslandi. Hugsunarhátturinn 
þar hentar okkur og svo fellur 
lénsendingin vel að nafninu.“ - gb

Sjóræningjar stofna heml.is:

Þróa njósnahelt 
samskiptaforrit

KÍNA, AP Allt að fjörutíu manns 
grófust undir aurskriðu í bænum 
Zhongxing í Sichuan-héraði í 
Kína í gærmorgun. Meira en 100 
björgunarmenn eru mættir til að 
leita að fólki sem kynni að vera 
á lífi.

Mikið úrhelli hefur verið á 
þessum slóðum í vestanverðu 
Kína undanfarna daga, með 
tíðum skriðuföllum og miklum 
flóðum. Sums staðar hefur fólk 
ekki kynnst jafn miklum flóðum í 
meira en hálfa öld. - gb

Mestu flóð í hálfa öld:

Tugir grófust 
undir aurskriðu

ÚTSALA
38

ÞREP
Laugavegi 49 / sími 561 5813
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1. Hver er formaður Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands?
2. Hvers konar hatt var Bin Laden 
vanur að hafa á höfði þegar hann fór 
út í garð við hús sitt í Pakistan?
3. Hver er formaður atvinnuvega-
nefndar Alþingis?

SVÖR

1. María Rut Kristinsdóttir
2. Kúrekahatt
3. Jón Gunnarsson

VEISTU SVARIÐ?
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ATVINNUMÁL Stjórnendur fiskeld-
isfyrirtækja á Vestfjörðum segja 
uppbyggingu í geiranum vera fasta 
í óskilvirku kerfi. Í ár verður slátr-
að um 3.400 tonnum af eldisfiski á 
svæðinu en ef áform fyrirtækjanna 
næðu fram að ganga yrði framleiðsl-
an um 17.000 tonn. Til samanburð-
ar má geta þess að botnfiskafli sem 
var landað og unninn á Vestfjörðum 
árið 2011 var rúm 28.000 tonn.

Í ársbyrjun 2011 óskaði Hrað-
frystihúsið Gunnvör á Ísafirði eftir 
leyfi fyrir stækkun á fiskeldi sínu 
úr 2.000 tonnum í 7.000 tonn. Það 
er umfangsmesta leyfismál sem hið 
opinbera hefur á sínu borði. Í apríl 
síðastliðnum komst Skipulagsstofn-
un að þeirri niðurstöðu að slíkt leyfi 
skyldi ekki háð umhverfismati. 

Málið var kært og þá sent til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála sem ógilti ákvörðun 
Skipulagsstofnunar sem hefur nú 
fengið málið aftur til afgreiðslu. 
Sigmar Arnar Steingrímsson, sér-
fræðingur á umhverfissviði Skipu-
lagsstofnunar, segir að ákvörðunar 
sé að vænta á næstu dögum. 

Guðbergur Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
fiskeldisstöðva, segir líklegt að þá 
verði málið sent á byrjunarreit eða 
í algjöra óvissu. 

„Við vitum ekkert hvenær þetta 
kemst á klárt,“ segir Kristján G. 
Jóakimsson, vinnslu- og markaðs-
stjóri Hraðfrystihússins Gunn-
varar. „Stjórnsýslan virðist ekki 
vera í stakk búin til að takast á við 
svona mál,“ bætir hann við. 

Nýlega komst Hafrannsókna-
stofnun, sem er umsagnaraðili við 
afgreiðslu leyfismála, að þeirri 
niðurstöðu að stækkun eldisstöðva 
Fjarðarlax í Arnarfirði skyldi háð 

umhverfismati þótt önnur leyfi af 
sama umfangi hafi verið veitt án 
þess að gangast undir slíkt mat. 

Annað vestfirskt fyrirtæki sem 
bíður afgreiðslu hjá Skipulags-
stofnun er Dýrfiskur. Höskuldur 
Steinarsson, framkvæmdastjóri 
Fjarðarlax, segir að Hafrannsókna-
stofnun hafi ekki þekkingu til að 
taka á leyfismáli Fjarðarlax og sópi 
því þess vegna í umhverfismat. 

Hann segir það enn fremur 
gremjulegt að erfiðasti ljár í þúfu 
þessara fyrirtækja skuli vera 
stjórnvöld. „Eftir hrun hafa stjórn-
völd verið að kalla eftir auknum 
gjaldeyristekjum en Fjarðarlax, 
Dýrfiskur og Gunnvör eru nú í 
þeirri stöðu að strögla við stjórn-
völd um að fá að gera það sem 
stjórnvöld báðu um að gera.“  

Í dag munu fulltrúar frá Lands-
sambandi fiskeldisstöðva fara á 
fund Sigurðar Inga Jóhannsson-
ar, sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra. Að sögn Guðbergs 
Rúnars sonar, framkvæmdastjóra 
landssambandsins, verður ráðherra 
gerð grein fyrir mikilvægi þess að 
einfalda kerfið og auka skilvirkni 
þess.  jse@frettabladid.is

Uppbygging fyrir 
vestan föst í kerfinu
Stjórnvöld eru að kæfa fiskeldisfyrirtæki með óskilvirku kerfi segja stjórnendur 
fiskeldisfyrirtækja. Leyfi fyrir 7.000 tonna fiskeldi er nú fast í kerfinu. Ef áform 
þriggja fyrirtækja ganga eftir fer fiskeldi á Vestfjörðum að slaga upp í botnfiskafla.

VIÐ VINNSLU   Erfiðasti ljár í þúfu fiskeldisfyrirtækja er stjórnvöld, segir framkvæmdastjóri Fjarðarlax. MYND/FJARÐARLAX 

Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur 
þegar hafist handa við að gjörbylta kerfinu sem nú er notað 
við leyfisveitingar í fiskeldi. Ekki er þó unnt að segja hve-
nær breytingin kemur til framkvæmda. Stærsta breytingin 
felst í því að leyfisveitingin fer í skipulagsferli í stað 
flókins umsagnar- og leyfisferlis sem fer frá Skipulags-
stofnun til Fiskistofu og Umhverfistofnunar með viðkomu 
hjá mörgum umsagnaraðilum.

„Ég get sagt það að núverandi kerfi er algjörlega ónot-
hæft,“ segir Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, „sem sést best á því að 
nú eru nokkur mál komin í algjört öngstræti.“

„Markmiðið er að skipuleggja nýtingu ólíkra 
svæða til ólíkrar notkunar. Það gæti verið 
fiskeldi, veiði, nú eða til dæmis útivist. Þá 
myndu þessar leyfisveitingar fara í gegnum 
skipulagsferli þar sem menn fá ákveðnum 
svæðum úthlutað í staðinn fyrir þetta 
umsagnarferli þar sem umsækjendur þurfa 
að ganga stofnana á milli og rekast á 
hvern vegginn á fætur öðrum.“

Ætlar að bylta núverandi kerfi

■  Skipulagsstofnun ákveður hvort 
umhverfismats er þörf

■  Umhverfisstofnun veitir starfs-
leyfi

■  Fiskistofa veitir rekstrarleyfi
■  Umsagnaraðilar eru meðal 

annars viðkomandi sveitarfélög 
og Hafrannsóknastofnun

➜ Ferlið fyrir leyfi

EVRÓPUSAMBANDIÐ Evrópusam-
bandið hyggst leggja meira fé til 
menningar og lista á sama tíma og 
flest Evrópuríki skera niður fjár-
framlög til málaflokksins. Menn-
ing skapar hagvöxt og störf, segir 
framkvæmdastjórn sambandsins. 

Androulla Vassiliou, menningar-
fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar, 
hefur gert áætlun um það hvernig 
listamenn geta lagt sitt af mörkum 
til þess að blása lífi í hagvöxt innan 
sambandsins. „Hin skapandi menn-
ingarlega hlið Evrópu hefur ekki 

aðeins afgerandi áhrif á fjölbreytni 
í listalífinu. Hún felur einnig í sér 
stórt framlag til félagslegrar- og 
efnahagslegrar þróunar,“ segir hún. 

Framlag menningargeirans 
er allt að 4,5 prósent af tekjum 
Evrópu ríkja. Vassiliou telur að 
þessi tala gæti verið enn hærri ef 
listamönnum yrði veittur greiðari 
aðgangur að fjármunum. 

Framkvæmdastjórinn stefnir 
á að hækka framlög Evrópusam-
bandsins til menningarmála um 
níu prósent á árunum 2014-2020. Þá 

myndu framlögin nema 1,36 millj-
örðum evra. 

Dennis Abbott, talsmaður Andro-
ullu Vassiliou, segir aukin framlög 
bæði þjóna þeim tilgangi að styðja 
við listir og skapa fleiri störf. 
„Vegna atvinnuleysis, til dæmis í 
hópi ungmenna, eru þær lausnir 
sem skapa störf og auka hagvöxt 
mjög mikilvægar,“ hann segir þetta 
þó ekki vera einu ástæðuna fyrir 
auknum fjárframlögum: „Það er 
ekki munaður að fjárfesta í listum 
heldur nauðsyn.“ - nej      

Ætla að ráða bót á atvinnuleysi og auka hagvöxt á annan hátt en Evrópuríki:

ESB eykur fjárstuðning við listamenn

STYÐUR VIÐ LISTIR  Androulla 
Vassil iou, menningarfulltrúi 
framkvæmdastjórar ESB, hyggst leggja 
listamönnum lið fjárhagslega.

sem nú er notað 
t að segja hve-

ærsta breytingin 
erli í stað
á Skipulags-
r með viðkomu 

gjörlega ónot-
arútvegs- 
því að
ti.“
íkra 



AFSLÁTTUR
af fatnaði, skóm og heimilisvöru

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Gildir til 12 september.

og á Akureyri 

í sumar!
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Dala Feta fyrir þá 
sem gera kröfur

ms.is
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*Verðdæmi miðast við bíla sem til eru á lager. Aukabúnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn þeim sem eru á tilboði. **Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er samkvæmt stöðlum frá framleiðanda.facebook.com/opelvinir

3.990.000 kr.
Verð áður 4.390.000 kr.

Verð
frá*: 3,7 l

/100 km**

4,0 l4.190.000 kr.
/100 kmVerð áður 4.590.000 kr.

Verð
frá*:

**

NOKKRIR OPEL ASTRA DÍSIL Á SÉRKJÖRUM

Komdu í heimsókn í nýjan 
sýningarsal okkar

að Ármúla 17

Opel Astra Wagon vinnur 100.000 km 
gæðaprófun Auto Motor und Sport.
Opel Astra Wagon vann á dögunum 100.000 km gæðaprófun þýska bílatímaritsins Auto Motor und Sport. 
Opel Astra sigraði keppinauta á borð við VW Golf, Mercedes A class og Toyota Prius. Aldrei þurfti að leita 
með bílinn á verkstæði vegna óvæntrar bilunar heldur einungis að koma í reglulegar eftirlitsskoðanir þá 
104.800 km sem bílnum var ekið af blaðamönnum tímaritsins. Að launum hlaut Opel Astra nafnbótina 
„áreiðanlegasti bíllinn“. Til hamingju Opel!

Opel Astra Enjoy dísil Turbo 5d
2 99g/km 

Beinskiptur 6 gíra / hraðastillir / loftkæling 

Opel Astra Enjoy dísil Turbo 5d Wagon
2 105g/km 

Beinskiptur 6 gíra / hraðastillir / loftkæling 
 Frítt í stæði í miðborginni  Frítt í stæði í miðborginni 

NÁTTÚRUVERND Skógræktarmenn 
á Ísafirði eru óánægðir vegna 
spjalla sem verða á skógræktar-
svæði við Skutulsfjörð þar sem 
fyrirhuguð er bygging ofanflóða-
varnargarðs.

„Það hefur verið almanna-
vitneskja að á þessu svæði séu 
ekki nein snjóflóð. Hins vegar 
er einhver grjóthrunshætta. En 
skógur inn verkar á grjóthrun þó 
að hann virki ekki sem vörn fyrir 
snjóflóð,“ segir Gísli Eiríksson, 
formaður Skógræktar Ísafjarðar. 
Hann segir að sér þyki undarlegt 
að það sé verið að ráðast í þessar 
framkvæmdir. 

„Auðvitað eru menn sárir og 
heitir yfir þessu. En það er nú 
svoleiðis að þegar Alþingi ákveð-
ur að gera þetta er ekki gott við 
það að eiga.“ Gísli segir elstu 
trén, sem eru frá 1950, fá að 
halda sér en að spjöll verði unnin 
á stóru svæði þar sem standa tré 
frá 1970. 

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri á 
Ísafirði, segir Veðurstofuna hafa 
gert mat á svæðinu sem leitt hafi 
í ljós að þörf væri á varnargarði 
og skylda bæjarins sé að bregð-
ast við því. 

„Það er klárt mál að við viljum 
verja bæjarbúana okkar.“ Hann 
segir að þegar talað sé um að 
aldrei hafi orðið snjóflóð á svæð-
inu að þá sé miðað við manna 

minni. Sagt sé að snjóflóð séu 
um fimm talsins á hverjum þús-
und árum. 

„Það er alveg ljóst að það fer 
þarna tölvuert af skógi undir 
garðinn,“ segir hann um áhrif-
in sem garðurinn hefur. Hann 
segir þó að mikilvægt sé að bæta 
Skógræktarfélaginu upp tjónið 
og að aðalatriðið sé að það verði 
jafnsett og áður. „Ísafjarðarbær 
hefur lagt mikla áherslu á að 
gengið verði frá málum við skóg-
ræktina áður en framkvæmdir 
hefjast.“ nannae@frettabladid.is

Skógur felldur fyrir 
snjóflóðavarnargarð
Skógi vaxið svæði við Skutulsfjörð mun þurfa að víkja vegna byggingar varnar-
garðs. Náttúruspjöllin nauðsynleg til verndar íbúum bæjarins, segir bæjarstjóri. 

Menntaskólinn
á Ísafirði

Skógur

Varnargarður Heilbrigðis-
stofnun 

Ísafjarðar

Umdeildur varnargarður

  Það er 
alveg ljóst að 
það fer þarna 

töluvert af 
skógi undir 

garðinn. 
Daníel Jakobsson 

bæjarstjóri á ísafirði

SKÓGRÆKTIN ÓÁNÆGÐ  Á þessari mynd má sjá hvernig jarðvinnslusvæðið fyrir 
varnargarðinn skarast við skóglendið.

BRETLAND Minni útgerðir í Bret-
landi fagna dómsúrskurði, sem 
heimilar stjórnvöldum að úthluta 
þeim auknum kvóta á kostnað 
stórútgerða.

Stórútgerðir hafa ákveðið að 
áfrýja úrskurðinum, en deilur 
hafa staðið lengi um málið fyrir 
dómstólum. Þetta er í fyrsta sinn 
sem dómur fellur þar í landi um 
að stjórnvöld geti við ákveðnar 
kringumstæður endurúthlutað 
fiskveiðikvótum. Frá þessu er 
skýrt á vef The Guardian.  - gb 

Breskar smáútgerðir fagna:

Endurúthlutun 
kvóta heimiluð

FÓLK Korpúlfar, félag eldri 
borgara í Grafarvogi, boða til 
fegrunar átaksdags í bæjarfélag-
inu í dag. 

Mæting verður á Korpúlfs-
staði klukkan tíu og verður boðið 
upp á kaffi og heimabakaðar 
kleinur.

Þátttakendum verður dreift 
niður á starfsstöðvar og verða 
pokar og áhöld til staðar. Að til-
tekt lokinni verður hópnum 
boðið á grillhátíð við útigrillið í 
Gufunesbæ.  - nej 

Boða til átaks og bjóða í grill:

Eldri borgarar 
fegra Grafarvog
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EGYPTALAND, AP Aðalsaksókn-
ari Egyptalands fór í gær fram 
á að Múhamed Badie, leiðtogi 
Bræðralags múslima, yrði hand-
tekinn ásamt níu öðrum for-
ystumönnum samtakanna. Þeir 
eru sakaðir um að hafa hvatt til 
ofbeldis sem hafi síðan leitt til 
átakanna í Kaíró á mánudag sem 
kostuðu meira en fimmtíu manns 
lífið.

Þá hafa meira en 200 manns 
verið ákærðir vegna blóðbaðsins 
á mánudag og sakaðir um beina 
aðild að átökunum. Flestir þeirra 
eru liðsmenn Bræðralags mús-

lima og stuðningsmenn Múha-
meds Morsi forseta, sem herinn 
steypti af stóli í síðustu viku. 

Enn eru deildar meiningar um 
upphaf átakanna. Herinn full-
yrðir að vopnaðir einstaklingar 
hafi byrjað að skjóta á herinn, 
sem var að gæta höfuðstöðva 
sérsveita í Kaíró. Stuðningsmenn 
Morsis standa hins vegar fast á 
því að herinn hafi átt upptökin.

Bráðabirgðastjórnin hefur 
boðað endurskoðun stjórnar-
skrárinnar fyrir lok þessa árs og 
bæði þing- og forsetakosningar 
snemma á næsta ári. Bræðralag 

múslima hefur mótmælt þessari 
ákvörðun og krefst þess að Morsi 
fái forsetaembættið á ný. - gb

Nýja stjórnin herðir aðgerðir gegn Bræðralagi múslima:

Badie kennt um blóðbaðið

MÚHAMED BADIE  Helsti leiðtogi 
Bræðralags múslima er sakaður um að 
hvetja til ofbeldis. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hafnaði í gær að mestu kröf-
um þrotabús Fons á hendur Pálma 
Haraldssyni og fleirum. Dómurinn 
hafnaði meðal annars kröfu þrota-
búsins um riftun á 4,2 milljarða 
arðgreiðslum Fons.

Dómur féll í fimm af níu 
riftunar málum sem þrotabú Fons 
hefur höfðað. Í einu hafði þrota-
búið sigur, og var Fengur, félag 
Pálma, dæmt til að endurgreiða 
25 milljónir króna sem Fons hafði 
greitt í húsaleigu fyrir Pálma.

Óskar Sig-
urðsson, skipta-
stjór i  Fons , 
segir niðurstöð-
una vonbrigði, 
en nú verði 
lagst yfir niður-
stöðuna áður en 
ákveðið verði 
hvort dómunum 
verði áfrýjað.

Langstærsta 
málið sem niðurstaða fékkst í í 
gær var krafa um riftun á 4,2 

milljarða arðgreiðslum úr Fons 
til félagsins Matthews Holding. 
Skiptastjórinn taldi greiðsluna 
hafa verið ólögmæta vegna ann-
marka á ársreikningum Fons. 
Greiðsluna yrði því að líta á sem 
gjöf til eigenda Matthews Holding.

Dómarinn féllst ekki á þessi 
rök og taldi stöðu Fons á þeim 
tíma sem arðgreiðslan var innt 
af hendi hafa verið sterka, og að 
árs reikningarnir hefðu ekki verið 
með slíkum annmörkum að það 
réttlæti riftun. - bj

Riftunarkröfum þrotabús Fons á hendur Pálma Haraldssyni hafnað að mestu:

Heldur 4,2 milljarða arðgreiðslu

PÁLMI 
HARALDSSON

LURKASUMARIÐ

MIKLA ER KOMIÐ
Þrjár nýjar bragðtegundir!

Þú verður að prófa

HOLLT
FALAFEL
Prófaðu Falafel úr kjúklingabaunum. 
Holl og bragðgóð tilbreyting.

INNIHALD
Kjúklingabaunir (47%), 
kúrbítur, laukur, jurtaolía, 
brauðrasp, steinselja, 
krydd, salt (1,5%).

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

ÞÝSKALAND Angela Merkel Þýska-
landskanslari kemur Bandaríkja-
mönnum til varnar í viðtali við 
þýska vikuritið Die Zeit, og segir 
njósnir nauðsynlegar og óhjá-
kvæmilegar fyrir öryggi hvers 
ríkis.

Þetta er í fyrsta sinn sem hún 
tjáir sig um víðtæka njósnastarf-
semi Bandaríkjanna og fleiri lýð-
ræðisríkja, sem nú eru á hvers 
manns vitorði eftir að Edward 
Snowden ljóstraði upp um þær.

Hún hefur þó þann fyrirvara að 
enn eigi eftir að koma í ljós hversu 
víðtækar njósnir Bandaríkja-
manna eru. Ör tækniþróun valdi 
því að sífellt þurfi að endurmeta 
jafn vægið milli frelsis einstakling-
anna og þarfa ríkisins.

Sjálf ólst Merkel upp í Austur-
Þýskalandi, þar sem leyni-
lögreglan Stasi fylgdist grannt 
með hverri hreyfingu borgaranna. 
Hún vísar því algerlega á bug að 
njósnir bandarísku Þjóðaröryggis-

stofnunarinnar séu sambærilegar 
starfsemi Stasi.

„Þetta er tvennt algerlega ólíkt 
og samanburður af þessu tagi 
hefur ekkert annað í för með sér 
en að gera lítið úr þeim skaða sem 
Stasi olli borgurum Austur-Þýska-
lands. Í lýðræðisríkjum hefur starf-
semi leyniþjónustustofnana alltaf 
verið ómissandi fyrir öryggi borg-
aranna og verður það einnig til 
framtíðar. Ríki án leyniþjónustu-
starfsemi væri of berskjaldað.“

Ýmis Evrópuríki hafa harðlega 

gagnrýnt víðtækt eftirlitskerfi 
Bandaríkjanna, sem skráir og 
geymir ítarlegar upplýsingar um 
síma- og netsamskipti fólks, ekki 
aðeins innan heldur einnig utan 
Bandaríkjanna.

François Hollande Frakklands-
forseti krafðist þess að Bandaríkin 
hættu þegar í stað þessu „snuðri“ 
en ráðamenn í Bandaríkjunum 
hafa gert lítið úr þessum ásök-
unum og segja Evrópuríki stunda 
sambærilegt eftirlit.

 gudsteinn@frettabladid.is

Merkel ver hleranir 
Bandaríkjamanna
Þýskalandskanslari segir það mikilvæg öryggisatriði að leyniþjónustur hafi heim-
ildir til að hlera samskipti fólks. Hún vísar því á bug að njósnir bandarísku Þjóðar-
öryggisstofnunarinnar séu sambærilegar njósnum austurþýsku leyniþjónustunnar.

ANGELA 
MERKEL  
Þýskalands-
kanslari hefur 
dregið að tjá 
sig um njósna-
hneykslið.
NORDICPHOTOS/AFP

Meirihluti Bandaríkjamanna lítur á Edward Snowden sem uppljóstrara en 
ekki sem föðurlandssvikara. Fréttavefurinn Bloomberg skýrir frá þessu, 
og vísar í skoðanakönnun sem gerð var á vegum Quinnipiac-háskólans 
í Connecticut. 55 prósent aðspurðra segjast líta á Snowden sem 
uppljóstrara en 34 prósent líta á hann sem svikara. Þar kemur einnig 
fram að 45 prósent Bandaríkjamanna telja stjórnvöld ganga of 
langt í að skerða borgaraleg réttindi í tengslum við stríð þeirra gegn 
hryðjuverkamönnum. 

Meirihluti segir Snowden uppljóstrara



Opið til 21:00 
öll kvöld

Sumarútsalan hafin

20% til 70%  afsláttur

 Sumarblóm - Ávaxtatré - GRILL -  Grillvörur - Útistyttur  
Garðskraut - Tjarnarvara - Sláttuvélar - Útipottar - Garðljós  

Fræ- Garðhúsgögn - Viðarvörn - O.fl.
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UPPÁHALDSSTAÐURINN MINN Á ÍSLANDI 
NESKAUPSTAÐUR

Stóra púkamótið
12. til 13. júlí 2013
Knattspyrnumót á Ísafirði fyrir 
þroskaða leikmenn.

Eistnaflug
11. til 13. júlí
Rokkmetalhátíð í Neskaupstað.

HÁTÍÐIR HELGARINNAR VEÐUR
Föstudagur
8-15°C HLÝJAST Á SA-
LANDI Vestlæg átt, 5-10 
m/s og víða skúraleið-
ingar, en þurrt að kalla 
SA-lands. 

Allur akstur er bannaður á ýmsum hálendis-
leiðum vegna aurbleytu og hættu á skemmdum. Nánari upplýsingar 
Vegagerdin.is eða í síma 1777.

Sæluhelgin 
Suðureyri
11. til 14. júlí 2013
Hátíð fyrir alla fjöl-
skylduna.

Bryggjuhátíð á 
Stokkseyri
12. til 14. júlí 2013
Fjölskylduhátíð. 

Laugardagur
10-16°C HLÝJAST FYRIR 
NORÐAUSTAN Sunnan 
og sðvestan 5-10 m/s 
og rigning eða súld, en 
úrkomulítið NA-lands.

Sunnudagur
4-13°C KÓLNAR FYRIR NORÐAN
Norðaustan 8-13 m/s á Vestfjörðum, en 
annars breytileg átt, 3-8. Rigning víða 
um land, en úrkomulítið SA-til. 
Heimild: vedur.is

HÁLENDIÐ

„Mér þykir ægilega vænt um Norðfjörð og Neskaupstað,“ segir Felix Bergsson 
leikari. „Bæði náttúrufegurðin og fólkið gera þetta að uppáhaldsstaðnum 
mínum.“ 

Neskaupstaður er um 1.500 manna bær við Norðfjörð á Austfjörðum. 
Bæjarstæðið er merkilegt fyrir þær sakir að það er mjög langt. 

Bærinn liggur meðfram sjónum og nær upp í hlíðina fyrir 
ofan. „Það er óskaplega mikil fegurð á fjörðunum, gaman að 
koma þangað og ganga.“ 

Felix heldur að margir eigi enn eftir að uppgötva þessa 
perlu og hvetur fólk til þess að ferðast þangað sem fyrst. 

„Góða veðrið verður þar þetta sumarið ef það heldur áfram 
með þessari veðráttu.“ 

Hann segist hafa myndað tengsl við íbúa á staðnum. „Ég 
hef farið þangað mikið og skemmt. Þar er mikil gestrisni 
og velvild.“ 

Sjávarútvegur, fiskvinnsla og tengd þjónusta er 
aðalatvinnuvegur íbúa í Neskaupstað enda er þar eitt 
af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins, Síldar-
vinnslan hf. 

Felix stefnir á að heimsækja Norðfjörð fljótt aftur. 
„Það er á framtíðarplaninu að fara þangað og ganga 
milli fjarðanna.“ 

FELIX BERGSSON

Fegurð og vinátta á fjörðunum

1. Viðey
Í Viðey er margt að sjá og skoða. 
Þar er farið í göngur um fjörur, 
tún og stíga. Hesta- og hjóla-
leiga er á staðnum, sögu-
sýn ingar og mynd lista-
verk auk leik svæðis 
fyrir börnin.

2. Flatey
Flatey á Breiðafirði er 
stærsta Vestureyjan á 
Breiðafirði og tilheyra henni alls 
40 eyjar og hólmar. Í Flatey er 
hægt að ganga um heilt þorp þar 
sem svipmót gamla tímans hefur 
haldist.

3. Vigur
Margar af byggingunum í Vigur 
á Ísafjarðardjúpi voru reistar á 
19. öld. Elsta byggingin, vind-
mylla, var reist um 1840. Í göngu-
ferð um eyjuna fá gestir tækifæri 
til að skoða þúsundir fugla, t.d. 
æðarfugl, lunda og teistu.

4. Drangey
Drangey er fyrir miðjum Skaga-
firði. Hennar er fyrst getið í 
Grettis sögu en Grettir hafðist 
þar við seinustu ár sín ásamt 

Eyjarnar við Ísland
Með því að smella á ferjur á Íslandskortinu á vef Vegagerðarinnar, vegagerdin.is, 
komast ferðalangar að því hvaðan og hvenær þeir komast út í eyjarnar við landið 
og hversu langan tíma siglingin tekur. Fargjald er einnig gefið upp. 

1
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2

4 5

87

6

bróður sínum Illuga og þrælnum 
Glaumi. Eyjan hefur stundum 
verið nefnd „vorbæra Skagfirð-
inga“, en þeir sóttu til hennar 
bæði egg og fugl á hverju vori. 

5. Hrísey
Þrjár sérmerktar gönguleiðir 
eru í Hrísey í Eyjafirði með upp-
lýsingaskiltum þar sem finna 
má ýmsan fróðleik. Samfelld 
byggð hefur verið í Hrísey frá 
landnáms tíð.

6. Grímsey
Grímsey er fræg í hugum ferða-
manna fyrir heimskauts bauginn 
og kemur fólk gjarnan langa leið, 
til þess eins að stíga norður fyrir 

baug. Grímsey, sem kölluð 
hefur verið útvörðurinn í 
norðri, er í 41 km fjarlægð 
frá landi.

 Mynd: Friðþjófur Helgason

7. Papey
Papey, sem tilheyrir 
Djúpavogshreppi, er einn 

þeirra staða sem talið er að papar 
hafi búið, en samkvæmt íslensk-
um sagnariturum voru papar 
írskir eða skoskir einsetumenn 
eða munkar sem settust að í 
eyjum og útskerjum Atlantshafs-
ins. Fugla- og selaskoðun felst í 
Papeyjarferðum.

 Mynd: Í eigu Djúpavogs

8. Heimaey
Rúmlega þriðjungur Heimaeyjar 
er óbyggilegur sökum eldfjalla 
og fjalllendis. Heimaey er eina 
byggða eyjan í Vestmannaeyja-
klasanum, sem saman stendur 
af 15 eyjum og 30 skerjum og 
dröngum.
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ALPARNIR
s

Trekkkking g 
(Petrol rol og Ko hakiakikiki))
Kuldaþoaþol -20-20
Fyrir lír líkamskamsssstærstærð 1919ð 190 eð0 eð00 eð0 eðeðeð0 eðaa 17aa 1717aa 5cm5cm
Þyngd  1d  190/190/190/1 7070707070,70 70 kg okg okg ookg okkg okg oog 17g 17g 17ggg 171717g 17g 17g 17g 1g 17g 17175/15/15/15/15/1/5/1/1/15/15/15/15/1,55/1,5/1 65 kk65 k65 k65 k655 k656565 k656565656665 ggggggggggggggg
Verð kr. 13.995,- 

mmm
gggg

Tjaldasalur - verið velkomin
Kúlutjöld - fjölskyldutjöld - göngutjöld

Savaannna Juuniooor
(blár oog rarauður)r)u
Kuldaþolaþololl -15-15 °CCC
Fyrir lílíkamamsk msstærærstærð 15ð 15ð 15ð 151ð 11ð 1 15ð 15ð 15 111ð 1511ð 1ð 0 c0 cmmmmmm0 mmmmmmm
Þyngngdd 0,95 k5 kgg
VERÐ 11.995,-

Savanannaaan   
(blár)
Kuldaþþolol -15-15°CC
Fyrir lííkaammsstæærð 119955cm5cmm
Þyngdd 1,,445 kgg
Verð kr. 13.995,-

MicMicraa
(grærænn oog blg ár)ár)
Kuldaþol -14°Cld þ l °C
Fyrir líkamsstærð 195 eða 185cm
Þyngd 195/1,0 kg og 185/0,95 kgÞyngd 195/1 0 kg og 185/0 95 kg
Verð kr. 16.995,-

Stakir stólar 
kr. 5.995.-

Stök borð  
kr. 5.995.-

kkkk5 kk5 k5 k5 kk5 k55 k5 k5 k65 kk65 k5 kgggggggggggggg

FAXAFENI 8, 108 REYKJAVÍK SÍMI 534 2727  L  ALPAPP RNIR@ALPAAP RNIR.IS   WWW.ALPAPP RNIR.IS

15.000 til 20.000 kr. 
afsláttur af hústjöldum + kaupauki borð og stólar í setti  að verðmæti 19.995 fylgja með.

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ



FRÍHAFNARDAGAR 
Dagana 11. - 15. júlí

afnemum við virðisaukaskatt* 
af öllum snyrtivörum.

TAX
FREE
DAGAR
SNYRTIVÖRU

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.



SUMAR-
MARKAÐUR

HARDY 

VEIÐISTANGIR

40%
AFSLÁTTUR

SCOTT 

 HJÓLAVÖRUR

40%
AFSLÁTTUR

ÖLL GRILL Á

20%
AFSLÆTTI

SKOTVEIÐI-
VÖRUR

20%
AFSLÁTTUR

11.992 KR.
FULLT VERÐ 14.900 KR.

COLEMAN TRACK TJALD

3.592 KR.

COLEMAN HITABRÚSI
0,75 l.

FULLT VERÐ 4.490KR. 

COLEMAN VINDVEGGUR

7.920 KR.
FULLT VERÐ 9.900 KR.

COLEMAN COBRA 2 TJALD

19.920 KR.
FULLT VERÐ 24.900 KR.

7.920 KR.

SAMFELLANLEGT BORÐ SAMFELLANLEGT BORÐ
Stærð: 80x60cm

FULLT VERÐ 9.900 KR.

4.490 KR.

COLEMAN BRENNARI
Perfect Flow

FULLT VERÐ 5.990 KR. 

MERIDA FINSE REIÐHJÓL
Hybrid

89.990 KR. 
FULLT VERÐ 109.990 KR.

MERIDA BYGDOY 7 REIÐHJÓL
Götu

89.990 KR. 
FULLT VERÐ 109.990 KR. 

4.490 KR.

4.990 KR.

BARNASTÓLLBARNASTÓLL
Bleikur, blár, grænn

CAMPING POTTASETT
Panna og tveir pottar

FULLT VERÐ 5.990 KR. 

FULLT VERÐ 6.990 KR.

8.990 KR.

C LEMANOL STÓLLÓ
ð örmumMeð

FULLL T VERÐ 11.900 KR. 

6.990 KR.

COLEMAN SVEFNPOKIPOKI
XYLO, blár

FULLT VERÐ 8.990 KR.



– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 

ELLINGSEN
STANGVEIÐI-

VÖRUR

20%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

70%

MOUNTAIN HATT RDWEAR GÖNGUBUXUR
M–2XL

14.990 KR. 
FULLT VERÐ 24.990 KR. 

COLUMBIA BARNAJAKKI
Splash, 2XS–L

9.990 KR. 
FULLT VERÐ 13.990 KR. 

COLUMBIA SKYRTATT
Silver Abyss, M–2XL

11.992 KR. 
FULLT VERÐ 14.990 KR. 

COLUMBIA GÖNGUSKÓR
Dömu, 7,5–12. Herra, 8,5–15.

14.990 KR. 
FULLT VERÐ 28.990 KR. 

COLUMBIA SANDALAR
Herrastærðir 8-15.

7.990 KR. 
FULLT VERÐ 12.990 KR. 

COLUMBIA COMPOUNDER JAKKI
Dömu, M–XL. Herra, S–2XL.

39.990 KR. 
FULLT VERÐ 54.990 KR. 

DIDRIKSONS CASCADE
Dömu, 36–44. Herra, S–2XL.

13.990 KR. 
FULLT VERÐ 17.990 KR. 

VIKING GÚMMÍSKÓR
Stærðir 35–47

3.992 KR. 
FULLT VERÐ 4.990 KR.

BERGANS VIKA DÖMUK AÁPA
XL. Blá og svört.

29.990 KR. 
FULLT VERÐ 39.990 KR. 

DIDRIKSONS BOARDMAN
Barnastærðir 80–130.

9.990 KR. 
FULLT VERÐ 13.990KR. 

ZIMBERLAN NEW TRAIL GÖNGUSKÓR
Dömu, 37–42. Herra, 41–47.

24.990 KR. 
FULLT VERÐ 32.990 KR. 
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Fimm verslanir af 56 höfðu allar 
efnavörur rétt merktar þegar 
Umhverfisstofnun og heilbrigðis-
eftirlit sveitarfélaga gerðu könnun 
á merkingum efnavara í matvöru-
verslunum og stórmörkuðum frá 
nóvember 2011 til júní 2012. Alls 
reyndust 355 af 3.915 þeirra efna-
vara sem skoðaðar voru vanmerkt-
ar. 91 prósent varanna var því rétt 
merkt á íslensku.

Haukur Magnússon, sérfræð-
ingur hjá Umhverfisstofnun, segir 
að upplýsingunum sé hins vegar 
ekki alltaf komið almennilega til 
skila og það sé ákveðið vandamál.

„Þótt merkingarnar séu rétt-
ar er ekki alltaf vandað til verka. 
Aðrar upplýsingar á umbúðunum 
sem neytandinn þarf á að halda 
lenda þá undir merkingunni, eins 
og til dæmis notkunarleiðbeining-
ar. Það skiptir máli fyrir neytand-
ann að allar upplýsingar séu rétt-
ar og þeim komið almennilega til 
skila en ekki límdar með tilviljana-
kenndum hætti á umbúðir.“

Nokkrar þeirra verslana sem 
verst komu út eiga það sameigin-
legt að leggja megináherslu á inn-
fluttar vörur. Flestar vanmerktar 
vörur og jafnframt hæsta hlutfall 
vanmerktra vara var að finna hjá 
Europris í Kópavogi eða 59 pró-
sent. Á eftir komu Samkaup og 
11-11 með 29 prósent.

Verslanir Bónuss komu almennt 

best út úr könnuninni en hæsta 
hlutfall vanmerktra vara þar var 
8 prósent. Af þeim átta verslun-
um keðjunnar sem kannaðar voru 
var enga vanmerkta vöru að finna 
í þremur. Krónan og Víðir komu 
einnig vel út úr könnuninni. Hjá 
Víði var hlutfallið 6 prósent en 4 
prósent hjá Krónunni.

Í skýrslu Umhverfisstofnunar 
um könnunina er tekið fram að 
hún hafi beinst að einstökum versl-
unum en ekki innflytjendunum 

sem bera ábyrgð á að vörur fari 
með réttum merkingum í verslan-
irnar. Af niðurstöðunum hafi þó 
mátt greina að umsvifamestu inn-
flytjendurnir, sem dreifa vörum í 
margar verslanir, komu yfirleitt 
vel út. Innlendar vörur komu líka 
vel út þótt stundum hafi einhverju 
verið ábótavant. Til dæmis hafi 
vantað áþreifanlega viðvörun og 
öryggislok.

Haukur segir menn í raun ekki 
hafa vitað við hverju þeir ættu að 

búast. „Það eru rúm 10 ár síðan 
svipuð könnun var gerð í matvöru-
verslunum og stórmörkuðum en 
við höfum reglulega fengið niður-
stöður úr eftirliti heilbrigðis-
fulltrúa.“ 

Mörg þeirra brota sem koma 
í ljós við eftirlit eru ítrekuð. Á 
sumum stöðum virðist vanta að 
komið sé á skýru verklagi um að 
tryggja að merkingar verði réttar 
þar sem sömu atriðin eru jafnan í 
ólagi. Oft eru það sömu vörurnar 
sem eru alltaf vanmerktar þrátt 
fyrir ítrekuð tilmæli, að því er 
segir í skýrslunni.

 ibs@frettabladid.is

Efnavörur sem algengt er að fáist 
í matvöruverslunum og stórmörk-
uðum eru hreinsiefni fyrir heim-
ili, til dæmis uppþvottalögur, 
uppþvottavélaefni. tauþvottaefni 
og efni á úðabrúsum svo sem 
snyrtivörur, ilmefni og gervirjómi. 
Aðrar vörur í slíkum verslunum 
sem líklegar eru til að innihalda 
hættuleg efni eru grillkveikilögur, 
skordýraeitur, lampaolía, edik, 
stíflueyðir og klór. Enn fleiri 
tegundir voru kannaðar í ein-
staka verslunum.

 Heimild: Umhverfisstofnun

Efnavörur sem 
voru kannaðar

Aðeins 5 af 56 verslunum 
merkja allar efnavörur rétt
Bónus, Krónan og Víðir komu best út í könnun Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Þótt 
merkingar séu réttar er ekki alltaf vandað til verka. Mörg brotanna sem koma í ljós eru ítrekuð.

MATVÖRUVERSLUN  Verslanir Bónuss komu almennt best út úr könnuninni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Farþegar sem kaupa pakkaferðir 
hjá ferðaskrifstofum eru betur 
settir ef eitthvað ber út af en 
þeir sem setja ferðina saman 
sjálfir. Greint er frá þessu á vef 
Túrista, turisti.is, þar sem þess 
er getið að framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, ESB, vilji 
auka skyldur ferðasala.

Bent er á að verði flugfélag 
gjaldþrota sé hætta á að 
mikill meirihluti farþega verði 
strandaglópar og þurfi að koma 
sér heim fyrir eigin reikning. 
Þeir sem eigi ónotaða miða með 
félaginu fái þá ekki bætta nema 
gera kröfu í þrotabúið. Hins vegar 
séu þeir farþegar sem til dæmis 
hafi keypt flug og hótel saman í 
einum pakka mun betur staddir. 
Þeir fái borgaða heimferð sé 
ferðalagið hafið og fái ónýtta 
miða endurgreidda.

Á vef Túrista segir að fram-
kvæmdastjórn ESB ætli að beita 
sér fyrir því að fleiri farþegar 
njóti þeirra réttinda sem pakka-
ferðirnar bjóða upp á.

ESB vill bæta 
réttindi þeirra 
sem bóka á 
netinu

FLUG  Þeir sem kaupa flug og hótel í 
einum pakka eru betur settir.

Fyrirtækið Luxottica í Mílanó á 
Ítalíu er stærsti sólgleraugna-
framleiðandi heims og framleiðir 
merki eins og Chanel, Bulgari, 
Dolce & Gabbana, Oakley, Ver-
sace, Prada og Ray Ban. Sænska 
blaðið Dagens Nyheter greinir 
frá þessu og vitnar í tímaritið 
Forbes. Fram kemur í fréttinni 
að í fyrra hafi Luxottica framleitt 
47 milljónir sólgleraugna. 

Stofnandi fyrirtækisins, 
Leonardo del Vecchio, er sagður 
vera í 49. sæti á lista yfir ríkustu 
menn heims. Hann stofnaði 
fyrirtæki sitt á sjöunda áratug 
síðustu aldar. 

Helstu merkjasólgleraugun 
framleidd af sama fyrirtækinu

Á TÍSKUSÝNINGU  Ítalskt fyrirtæki 
framleiðir 47 milljónir sólgleraugna á 
ári.

„Bestu kaupin eru iPhone-inn minn. Þar er allt á einum stað,“ segir Eva 
Laufey Kjaran, einn vinsælasti matarbloggari landsins. Hún segir símann 
sinn ómissandi „Ég tek mikið af myndum með honum og skoða þar tölvu-
póstinn minn.“ 

Eva Laufey vinnur nú hörðum höndum að sinni fyrstu matreiðslubók, 
en útgáfa er fyrirhuguð nú í haust. „Ég klára von-
andi skriflega efnið í vikunni. Svo fer ég í að taka 
myndirnar í bókina,“ segir Eva en hún segist þó 
ekki ætla að taka þær með snjallsímanum. „Ég 
á líka Canon-myndavél sem er mjög fín og ég 
tek myndirnar á hana. En það er þægilegra 
að ferðast með snjallsímann.“ 

Verstu kaup Evu eru platform-skór 
sem hún keypti á netinu og lét senda frá 
útlöndum. „Þeir brotnuðu í miðju afmæli, það 
var voða skvísulegt.“ Hún segist ganga mikið 
á háum hælum en hefur eftir þetta atvik ekki 
treyst sér til að versla þá á netinu. „Ég er svo 
léleg í því, eins og sannaðist þarna í afmælinu. 
Það er betra að máta þá í búð-
unum.“ 

Bók Evu Laufeyjar kemur út 
snemma í haust. Þangað til geta 
áhugasamir sótt til hennar upp-
skriftir á vefsíðuna evalaufey-
kjaran.com. 

NEYTANDINN Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir

Skvísulegt að 
brjóta skó í afmæli 

Bogaklefar stærð: 80x80 & 90x90cm
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Staða íslenskra neytenda á fjár-
málamarkaði er bágmorin saman-
borið við önnur Norðurlandaríki, að 
mati nefndar um málið sem skipuð 
var af forsætisráðuneytinu.

Nefndin leggur til að samkeppnis-
umhverfi á fjármálamarkaði verði 

styrkt, meðal 
a n na rs  með 
því að afnema 
stimpilgjöld og 
bæta upplýs-
ingagjöf neyt-
enda á markaðn-
um, en slíku er 
afar ábótavant.

„Við teljum 
að stimpilgjöld 
og almenn lán-
tökugjöld séu 
samkeppnisleg 
hindrun á fjár-
málamarkaði 
þar sem þau 
koma í veg fyrir 
að fýsilegt sé 
fyrir viðskipta-
vini bankastofn-
ana að skipta 
um lánveitanda 
sem býður betri 

kjör,“ segir Guðbjörg Eva Baldurs-
dóttir, formaður nefndarinnar, og 
bætir við að mikilvægt sé að stjórn-
völd fari í endurskoðun á slíkum 
gjöldum. „Stimpilgjöld eru fáheyrð 
öðrum Evrópuríkjum enda koma 

þau í veg fyrir eðlilega samkeppni 
á fjármálamarkaði.“ 

Nefndin leggur einnig til að sett 
verði á fót einhvers konar saman-
burðarverðsjá þar sem allar upp-
lýsingar um fjármálaþjónustu eru 
veittar á skýran og aðgengilegan 
hátt og að stofnað verði nýtt emb-
ætti sem reki slíka þjónustu ásamt 
því að halda utan um neytendamál 
á þessu sviði. 

„Það er lykilatriði að veita neyt-
endum samanburð á kjörum fjár-
málastofnana, sem er erfiðleikum 
háð í dag. Eins og staðan er núna 
er ógjörningur að fara í samanburð 
á kjörum en slíka þjónustu er að 
finna í öllum hinum Norðurlanda-
ríkjunum,“ segir Guðbjörg Eva og 
bætir við að bankarnir þrír séu allir 
með sama lántökugjald sem gripið 
er úr lausu lofti.

„Fjármálaafurðir eru flóknari 
í eðli sínu en aðrar vörur en það 
verður að tryggja að neytendur á 
þeim markaði fái sömu vernd og á 
öðrum mörkuðum.“

Ásgeir Jónson hagfræðingur 
tekur undir tillögur nefndarinnar 
og segir gríðarlega mikilvægt að 
auka gegnsæi á markaðnum.

„Það ríkir nokkurs konar ein-
okun á íslenskum bankamarkaði 
sem þarf að vinna gegn og það er 
meðal annars gert með því að gefa 
neytendum greiðari aðgang að upp-
lýsingum um fjármögnunarleiðir og 

að halda lántökugjöldum í lágmarki 
til þess að auðvelda þeim að færa 
sig á milli fjármálastofnana,“ segir 
Ásgeir.

 „Til dæmis eru stimpilgjöld gjöld 
sem þarf að greiða fyrir enga þjón-

ustu, slík gjaldtaka hindrar sam-
keppni og hana þarf að afnema,“ 
segir Ásgeir og leggur áherslu á að 
lykilatriði sé að auka upplýsinga-
flæði til neytenda um mismunandi 
fjármögnunarleiðir. - le

Efla þarf stöðu íslenskra 
neytenda á fjármálamarkaði
Nefnd sem skipuð var til að kanna vernd neytenda á fjármálamarkaði leggur til að stimpilgjöld verði afnumin og 
ríkisstjórnin beiti sér fyrir samanburðarverðsjá. Auðvelda þarf neytendum að færa sig á milli fjármálastofnana.

Í RÁÐANDI STÖÐU  Þrír stærstu bankar á Íslandi eru í sameiginlegum yfirráðum á 
markaði, sem setur íslenska neytendur í slæma stöðu.  SAMSETT MYND

Tillögur nefndarinnar voru samþykktar á ríkisstjórnarfundi í apríl á 
þessu ári. Þau svör bárust frá fjármálaráðuneytinu að mikilvægt sé að 
bregðast við slæmri stöðu neytenda á fjármálamarkaði og að efla verði 
samkeppnis umhverfi á markaðnum. 

Stefnt er að því að vinna að bættri stöðu neytenda í þessum málaflokki 
í haust og verða tillögur skýrslunnar lagðar til grundvallar ásamt öðrum 
gögnum.

Unnið verður að tillögum í haust

ÁSGEIR JÓNSSON

GUÐBJÖRG EVA 
BALDURSDÓTTIR

Tæknifyrirtækið Apple hefur 
verið dæmt til að greiða sekt 
vegna markaðssamráðs. Fyrir-
tækið á að hafa haft samráð við 
bókaútgefendur um verðlagningu 
á rafbókum. 

Bandarískur dómari segir að 
Apple hafi gerst sekt um að hafa 
reynt að hefta frjáls viðskipti og 
verðlagningu og þannig náð að 
halda uppi verði á rafbókum.

Bókaútgefendurnir sem eiga að 
hafa tekið þátt í samráðinu eru 
fimm talsins og hafa þeir allir 
fallist á að greiða sektir vegna 
málsins.

Dæmt fyrir markaðssamráð:

Apple sektað

TÆKNIRISINN BROTLEGUR   Apple 
hafði samráð við bókaútgefendur.

LÍFEYRISSJÓÐIR
Draga þarf úr halla
Lífeyrissjóðirnir eru stórir í efnahags-
legu tilliti en umtalsverður halli er enn 
á tryggingafræðilegri stöðu þeirra, að 
því er fram kemur í upplýsingum frá 
Fjármálaeftirlitinu, fyrir stöðu sjóðanna 
á árinu 2012. Fjármálaeftirlitið segir 
að til að draga megi úr halla í lífeyris-
kerfinu þurfi að hækka iðgjöld, skerða 
réttindi eða hækka lífeyrisaldur.

MERKJAVARA Á GÓÐU VERÐI

SPORTÍS

LAGERHREINSUN!

ÓTRÚLEG VERÐ - NÝJAR VÖRUR DAGLEGA!

SPORTÍS

30 - 70% AFSLÁTTUR!

  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS



KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200Fylgstu með okkur á Facebook

ÚTSALAN

OPIÐ
mán. - mið.   10:00 - 18:30

fimmtudaga   10:00 - 21:00
föstudaga   10:00 - 19:00
laugadaga   10:00 - 18:00

sunnudaga   13:00 - 18:00

HEFST Í DAG

AF ÖLLUM VÖRUM

40-60%
AFSLÁTTUR
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Ekki kom ákvörðun forsetans um veiði-
gjöldin á óvart. Forsetinn er ekkert ólík-
indatól, hann er sjálfum sér samkvæmur 
um að gera það sem honum sýnist þegar 
honum sýnist.

Blaðamannafundur forsetans kom hins 
vegar nokkuð á óvart. Hingað til hefur 
mér fundist forsetinn gæta þess að tala 
ekki niður til fólksins í landinu, þó hann 
hafi á stundum talað niður til stjórnvalda 
og löggjafans.

Nú lýsti hann undrun sinni á því að 
einhverjum hefði dottið í hug að hann 
mundi ekki staðfesta lögin. Það var ekki 
nokkur ástæða til að ætla það, samt tók 
hann á móti þeim sem stóðu að undir-
skriftasöfnuninni á Bessastöðum, þó 
að hann hefði alveg getað látið þá skila 
undir skriftunum á skrifstofuna. Svona 
er nú forsetinn alþýðlegur, mátti á 
honum skilja.

Umhugsunarefni
Forsetinn er fyrrverandi fjármálaráð-
herra, sagð´ann og fyrrverandi prófessor 
í stjórnmálafræði svo hann veit hvað 
hann er að gera. Ég er nú ekki alveg viss 
um að það sé vottorð upp á óskeikulleika 
að hafa gegnt hvoru tveggja virðulegum 
embættum, en látum það liggja á milli 
hluta.

Ummæli forsetans við forsvarsmenn 
undirskriftasöfnunarinnar um að ekki 
hafi verið hávær mótmæli við lækkun 
veiðigjaldsins eru mér umhugsunarefni. 
Í sama anda voru ummælin á blaða-
mannafundinum um stuttan ræðutíma 
um málið í þinginu. 

Er forsetinn að mæla bót þeirri stjórn-
málamenningu sem ríkti hér á síðasta 
kjörtímabili? Stjórnarandstaðan beitti 
málþófi í flestum málum, ekki bara í 
Icesave og stjórnarskrármálinu. Það jók 
ekki virðingu Alþingis. 

Í einu orðinu tala forsetinn og ríkjandi 
stjórnvöld um víðtæka sátt og hinu orð-
inu er ekki nógu mikill hamagangur í 
andmælum. 

Vissulega breytir veiðigjaldið ekki 
fiskveiðistjórnunarkerfinu, til þess þarf 
róttækari aðgerðir. Með veiðileyfagjald-
inu fær eigandi auðlindarinnar, þjóðin, 
þó brot af arðinum af hagnýtingu henn-
ar.

Um og yfir 70% þjóðarinnar er á móti 
lækkun veiðigjaldsins og kvótakerfinu 
eins og það er útfært.

Í orðaforða forsetans og hinna nýju 
valdhafa er „víðtæk sátt“ að 70% þjóðar-
innar láti í minni pokann fyrir skoðun-
um forsetans og sérhagsmunaafla innan 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks.

Um forsetann og veiðigjaldið
SJÁVAR-
ÚTVEGSMÁL

Valgerður 
Bjarnadóttir
alþingismaður

Ó
lafur Ragnar Grímsson forseti Íslands tók rétta 
ákvörðun þegar hann ákvað að staðfesta lögin um 
lækkun veiðigjaldsins. Hann hefði reyndar getað sparað 
sér krúsidúllurnar í rökstuðningnum og bara sagt sem 
svo að forseti ætti ekki að grípa fram fyrir hendurnar á 

réttkjörnu Alþingi.
Forsetinn er líka á réttu 

róli þegar hann hvetur í yfir-
lýsingu sinni til þess að Alþingi 
og ríkisstjórn kappkosti að „ná 
varanlegri og víðtækri sátt um 
skipan fiskveiða og arðgreiðslur 
til þjóðarinnar“. Hann bendir 
réttilega á að sá fjöldi undir-
skrifta sem safnaðist á skömmum 

tíma vegna laganna um lækkun veiðigjaldsins sýnir að „almenn-
ingur hefur ríkan vilja og réttlætiskennd í þessum málum“.

Viðbrögð forsvarsmanna stjórnarliðsins í Fréttablaðinu í gær 
benda til að þeir átti sig á þessu líka. Sigurður Ingi Jóhannsson 
sjávarútvegsráðherra segir að í ljósi undirskriftasöfnunarinnar 
muni ríkisstjórnin leggja enn meira á sig til að ná fram víðtækari 
sátt í samfélaginu um stjórnun fiskveiða.

Ráðherrann segir að til þessa hafi fyrst og fremst verið unnið 
að sátt við hagsmunaaðila í sjávarútvegi en nú þurfi að taka 
umræðuna við byggðarlög landsins og ná til sem flestra. „Hluti 
af því er ekki síst að auka skilning í samfélaginu á því hvernig 
sjávarútvegurinn virkar og ég hef fulla trú á því að okkur takist að 
ná fram víðtækari sátt,“ segir Sigurður Ingi.

Vonandi fylgir hugur máli hjá ríkisstjórninni. Hún þarf að leggja 
sig fram í þessari vinnu. En hún er raunar líklegri en síðasta ríkis-
stjórn til að skapa sátt um sjávarútveginn. 

Stjórnarflokkarnir hafa verið útmálaðir sem stjórnmála-
armur LÍÚ en þegar betur er að gáð hafa þeir ekki hróflað við 
grundvallar atriðunum í þeirri nýju skipan sem komst á í tíð fyrri 
stjórnar. Eins og forsetinn bendir á í yfirlýsingu sinni verður áfram 
innheimt bæði almennt og sérstakt veiðigjald, samtals um tíu millj-
arðar króna. Sömuleiðis eru stjórnarflokkarnir inni á því að gera 
eigi tímabundna samninga við útgerðina um nýtingarrétt hennar á 
auðlindinni en ekki úthluta þeim réttindum varanlega.

Það eru ekki mörg ár síðan að engum hefði dottið í hug að pólitísk 
samstaða gæti í raun náðst um þessi grundvallaratriði. Það hefur 
verið komið mjög rækilega til móts við það réttlætissjónarmið að 
þjóðin sé eigandi auðlindarinnar og eigi að fá gjald fyrir afnotin af 
henni.

Þáttur í víðtækri sátt um sjávarútveginn er líka að aðrar 
atvinnugreinar sem nýta takmörkuð gæði í eigu almennings, eins 
og til dæmis orkuvinnsla, geri sambærilega nýtingarsamninga og 
greiði sambærilegt gjald fyrir afnotaréttinn.

Núverandi stjórnarflokkar hafa ekki þörf fyrir að útmála 
sjávarútveginn sem pólitískan andstæðing og ættu fyrir vikið að 
geta aukið skilning á því hvernig sjávarútvegurinn virkar, sem 
síðasta ríkisstjórn reyndi aldrei. Þótt gjaldtakan sé sjálfsögð má 
hún ekki ganga svo langt að athafnamenn séu ekki reiðubúnir að 
taka þá áhættu sem því fylgir að reka sjávarútvegsfyrirtæki. Lögin 
sem síðasta stjórn setti gengu of langt og komu í raun í veg fyrir 
arðbæran rekstur margra sjávarútvegsfyrirtækja.

Flestir hljóta að skilja að sátt sem þýðir að atvinnugreinin er 
ekki arðbær er lítils virði.

Rétt ákvörðun forsetans um veiðigjaldalög:

Sáttin um 
sjávarútveginn

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Okkar forna trú
Grein Ólafs F. Magnússonar um 
moskubyggingu í Reykjavík, sem 
birtist í Morgunblaðinu í gær, vakti 
talsverða athygli. Deila má um hvort 
hún var verðskulduð. Í stuttu máli 
er Ólafur þeirrar skoðunar að ekki 
eigi að leyfa múslimum að byggja 
hér mosku. Minni athygli hefur 
hins vegar verið beint að niðurlagi 
greinarinnar, sem hefði ef til vill 
verðskuldað hana enn frekar: 
„Minnumst þess ávallt að 
okkar forna trú var á margan 
hátt heiðarlegri og meira í 
samræmi við skapgerð og 
sómatilfinningu okkar en 
hin innflutta kristna trú 
er,“ skrifar Ólafur, og 
bætir við að við eigum 
að hafa ásatrúna í 

heiðri og rækta hana sem arfleifð 
okkar. Það má því kannski segja að 
það örli á samkvæmni í málflutningi 
Ólafs.

Bönkunum að kenna
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra tjáði sig um skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis um 
Íbúða lánasjóð í Morgunútvarpi 
Rásar 2 í gær. Þar sagði hann 

að ekki væri hægt að kenna 
90 prósenta lánunum sem 
Framsóknarflokkurinn lofaði 
fyrir kosningarnar 2003 um 

vandræði sjóðsins. Fasteigna-
bólan hefði orðið til þegar 

bankarnir 
komu inn á 
íbúðamark-
aðinn.

Gamalt stef
Þetta er kunnuglegt stef. Guðmundur 
Bjarnason, fyrrverandi forstjóri 
sjóðsins, talaði á svipuðum nótum 
í yfirlýsingu í upphafi vikunnar 
og ef við leitum enn aftar í tíma 
þá má finna nákvæmlega sömu 
skýringar hjá þeim stjórnmála-
mönnum og starfsmönnum hins 
opinbera sem bornir voru sökum 

um slæleg vinnubrögð í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis árið 
2010. Þeir gerðu ekkert rangt 
– þetta var allt bönkunum að 
kenna. Fljótlega er von á skýrslu 
rannsóknarnefndar þingsins 
um sparisjóðina. Við megum 

væntanlega búast við 
sömu frösunum eftir 
útgáfu hennar.  
 stigur@frettabladid.is

www.fronkex.is

Súkkulaðibitakökur

kemur við sögu 
á hverjum degi
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Gámasala!
 
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

 3+2+1 
3+1+1

Brúnt 

Svart 

Hvítt

Verð  299.000 Settið

Sófasett

Höfðabakka 9 
(Bakvið Ruby  Tuesday)

Topp Grade Leður 

Sími: 864-8685
Opið Virka  

daga kl 15-19
laugardaga - sunnudaga  

kl 13-17

FRI HEIMSENDING

Mjög ofarlega í um-
ræðunni í dag er hand-
taka lögreglumanns 
sem náðist á myndband. 
Umræðan er mjög á einn 
veg og orð eins og „ótrú-
lega harkaleg handtaka“ 
verið notuð. Myndskeiðið 
er aðgengilegt tölvulæs-
um einstaklingum. Lítið 
hefur þó verið fjallað um 
handtökuna af yfirvegun.

Byrjum á byrjuninni. 
Lögregla á Norðurlöndum er heims-
þekkt fyrir að vera umburðarlynd-
asta lögregla í heimi og samstarfs-
menn okkar á Norðurlöndum hafa 
oftar en einu sinni haft á orði að 
íslenska lögreglan sé vægari en 
þeir myndu líða. Við sem íslensk-
ir lögreglumenn leyfum fólki í alls 
kyns ástandi og oft með ógnandi til-
burði að koma mun nær okkur en 
vel sé án þess að bregðast við. Mun 
nær en við ættum frá einföldum 
öryggissjónarmiðum að leyfa. 

Þá er rétt að benda á að það er 
afar sjaldgæft að einstaklingur 
slasist í höndum íslensku lögregl-
unnar. Svo sjaldgæft að það er 
fréttaefni ef það gerist, frekar en 
hitt að það er frásagnarvert hvað 
það gerist sjaldan. 

Hluti af atburðarás
Í myndskeiðinu fáum við að sjá 
hluta af atburðarás. Við fáum ekki 
alla atburðarásina en við fáum 
hana nokkuð skýrt frá einu sjónar-
horni. Kona tálmar för lögreglubif-
reiðar, lögreglubifreiðinni er ekið 
áfram þegar tækifæri gefst til en 
konan gengur samt ekki í burtu. 
Hún gengur þá að glugga öku-
mannsins sem í framhaldi stjakar 
henni frá með hurðinni. Þá gerist 
eitthvað sem verður til þess að lög-
reglumaðurinn hleypur út úr bif-
reiðinni og handtekur konuna. Við 
það beitir hann viðurkenndu lög-
reglutaki sem íslenska lögreglan 
hefur tekið upp frá lögreglunni í 
Noregi. Aðferðin er ekki hnökra-
laus að því marki að konan rekst í 
bekk sem er þarna, en allt annað 
er gert nákvæmlega eftir bókinni 

og ef vel er að gáð þá held-
ur lögreglumaðurinn efri 
hluta konunnar uppi til þess 
að koma í veg fyrir að höfuð 
hennar skelli í götuna. 

Umburðarlynd lögregla
Ástæðan fyrir því að hún er dreg-
in áfram snýr að því að tryggja 
líkamsstöðu þess sem verið er að 
handtaka þannig að það sé auð-
velt að setja viðkomandi í hand-
járn og er hluti af aðferðinni. Vert 
er að benda á að sá tími sem líður 
frá því að lögreglumaðurinn gríp-
ur í konuna, hún er handjárnuð og 
komin inn í lögreglubifreiðina er 25 
sekúndur. Það er nokkuð fumlaus 
aðgerð. Annað er ekki hægt að sjá 
af myndskeiðinu og verður því að 
flokkast sem getgátur og ég ætla 
mér ekki út í þær enda væri það 
vitlaust af mér sem öðrum.

Líkamleg valdbeiting lítur aldrei 
vel út, frá hvaða sjónarmiði sem 
hún er skoðuð. En hún getur verið 
fumlaus og eins hættulítil og völ 
er á og það á við um þetta mynd-
skeið. Því þurfum við aðeins að 
fara rólega í það að básúna hugtök 
eins og ótrúlega harkaleg. Ekki síst 
ef við notum þau af vankunnáttu. 

Starf lögreglumanna er ekki auð-
velt. Lögreglumenn sem vinna á 
götunni þurfa að taka ákvarðanir 
oft bæði undir álagi og tímapressu. 
Það má til sanns vegar færa að eitt 
erfiðasta starf lögreglumanns sé að 
vinna á götunni og þar ertu jafn-
framt í langmestri hættu. Hættu á 
því að verða alvarlega slasaður eða 
átt á hættu að verða dreginn fyrir 
dómstóla fyrir það að vinna vinnu 
þína í góðri trú. Við Íslendingar 
búum í einu öruggasta landi í heimi 
og eigum eina umburðar lyndustu 
lögreglu sem til er. Gerum því ekki 
úlfalda úr mýflugu og förum var-
lega í stóru orðin þegar við dæmum 
aðra.

Fumlaus handtaka

Nýlega kom út skýrsla sem 
sýnir að Íslendingar eru 
elstir allra til að útskrifast 
úr háskóla. Sama skýrsla 
segir líka að við séum eina 
þjóðin sem styrkir grunn-
skólanemendur meira en 
háskólanema. Nú hefur 
stjórn Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna ákveðið að 
námsmenn þurfi að hafa 
75% námsframvindu til 
að geta fengið námslán. 
Fyrsta hugsun mín þegar 
ég heyrði um tillögu LÍN var eftir-
farandi: Veruleikafirring. Fólkið 
sem stendur að þessari breytingu 
hefur ekki þurft að lifa á náms-
lánum á sínum námsárum, hvað 
þá erlendis. Ég skrifaði um LÍN í 
Fréttablaðið í fyrra til að vonast 
eftir umbótum á öðrum hlægileg-
um LÍN-reglum, en ekki batnar 
ástandið. Það versnar.

75% nám þýðir 22,5 einingar, 
í flestum háskólum Evrópu eru 
fögin 10 einingar og 100% nám 
því 30 einingar, svo í rauninni 
þýðir þetta að maður verði að vera 
í 100% námi og ná öllum prófun-
um til að geta fengið krónu í náms-
lán. Í mörgum af nágrannalöndum 
okkar eru hluti peninganna styrk-
ur, jafnvel allt saman. Við erum að 
tala um lán en nú á að hefta enn 
frekar möguleika fólks til að geta 
tekið þetta lán. Í hvernig aðstæð-
ur setur þetta fólk sem fær tíma-
bundið lán þangað til að námslán-
in koma eftir prófin? Það þurfa 
margir að gera því ekki er hægt 
að lifa á lofti fyrstu önn háskóla-
námsins. Þetta eykur á kvíða og 
stillir fólki upp við vegg.

Töpum öll
Ég tel mig vera góðan námsmann. 
Ég tók BA-gráðuna mína erlendis 

og útskrifaðist á réttum 
tíma með góðum árangri. 
Samt hafði ég þörf fyrir 
að taka tvö fög (67% nám) 
en ekki þrjú eitt misserið, 
sem ég svo náði upp með 
því að taka fjögur fög 
(133% nám) önnina eftir. 
Ég get kallast dæmi gegn 
orðum Illuga Gunnars-
sonar menntamálaráð-
herra um að þetta sé eðli-
leg krafa sem þeir sem 
séu í námi af fullri alvöru 

ættu að ráða við. Ég þurfti svig-
rúm þrátt fyrir að hafa tekið mitt 
nám mjög alvarlega. Það er mann-
legt, æfingin skapar meistar-
ann og það sýndi ég önnina eftir 
þegar mér tókst að taka 133% með 
góðum árangri, enda aðstæður 
aðrar. Hefði ég ekki fengið krónu 
þetta sérstaka misseri, sem var 
undartekning frá reglunni, hefði 
minn persónulegi fjárhagur farið 
í rúst. Til hvers? Er það hvatning 
til frekara náms?

Háskólamenntun vanmetin
Allt bendir í sömu átt. Háskóla-
menntun er vanmetin á Íslandi 
sem hefur neikvæðar afleiðing-
ar. Það er erfitt að vera í námi á 
íslenskum námslánum án þess 
að vinna með. Þess vegna er ekki 
skrítið að fólki seinki í námi, enda 
er nám full vinna og ósanngjörn 
krafa að fólk geti unnið meira en 
100% með góðum árangri. Það 
væri réttara að byrja á að vinna 
gegn þessum vanda áður en hægt 
er að íhuga að krefjast enn meiri 
námsframvindu. Þessi nýja regla 
mun auka enn á vandamálin. Fólk 
hefur ekki tíma til eða efni á að 
mennta sig og hættir því námi eða 
kemst seint út á vinnumarkaðinn. 
Við töpum öll á því. 

LÍN-grín
MENNTUN

Dóra Björt 
Guðjónsdóttir
BA í heimspeki frá 
Háskólanum í Ósló

LÖGREGLA

Gísli Jökull 
Gíslason
lögreglumaður

➜ Gerum ekki úlfalda 
úr mýfl ugu og förum 
varlega í stóru orðin 
þegar við dæmum aðra.
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Uppljóstrarinn Edward 
Snowden hefur verið mikið 
í umræðunni upp á síð-
kastið en hann hefur vald-
ið uppnámi um allan heim 
eftir að hann greindi frá 
umfangsmiklum njósn-
um bandarískra yfirvalda 
einkum í Evrópu. Menn 
spyrja sig hvort Snow-
den sé hetja eða skúrk-
ur? Hann hefur sannar-
lega brotið lög og brugðist 
trúnaði, en hann segist gera það 
til þess að koma upp um alvarleg 
brot stjórnvalda á friðhelgi einka-
lífsins, mikil vægasta rétti hvers 
einstaklings. 

Að kvöldi á síðasta degi Alþing-
is greindu Píratar frá því að 
þeim hefði borist tölvupóstur frá 
Edward Snowden þar sem hann 
óskaði eftir því að fá íslenskan 
ríkisborgararétt. Í kjölfarið ósk-
uðu þingmenn Pírata og fleiri eftir 
að leggja fram lagafrumvarp um 
ríkisborgararétt til handa Snow-
den. Ef þetta hefði verið samþykkt 
hefði málið farið til nefndar sam-
kvæmt þingsköpum og tekið til 
umræðu í september þegar Alþingi 
kemur saman á ný. 

Án fordæma
Mikill hiti var í mönnum á Alþingi 
vegna málsins þetta kvöld. Minnt-
ust menn þess þegar Bobby 
Fischer fékk ríkisborgararétt með 
samþykki Alþingis árið 2005. Það 
mál bar að með allt öðrum hætti og 
var ekki sambærilegt að mínu áliti. 
Lítið barn sem íslensk hjón höfðu 
eignast með hjálp staðgöngumóður 
í Indlandi en var meinað að yfir-
gefa Indland fékk íslenskan ríkis-
borgararétt árið 2011. Það mál var 
heldur ekki sambærilegt.  

Fylgjendur frumvarpsins fyrir 
Snowden sögðu að nú væri komið 
að því að Íslendingar sýndu kjark 
og þor og hættu að bogna í hnjá-
liðunum þegar stórveldið Banda-
ríkin væru annars vegar. Furðu-
legt hvað sumir þingmenn eru 
hatrammir út í Bandaríkin, sem 
íslenska þjóðin hefur notið margs 
góðs af í gegnum tíðina. 

Þeir sem voru á móti Snowden-

frumvarpinu sögðu hins 
vegar að málsmeðferðin væri afar 
óvönduð og án fordæma. Atkvæða-
greiðsla fór fram og málið var 
fellt. Ég var ánægð með þá niður-
stöðu. Annað hefði verið til þess 
fallið að senda afar misvísandi 
skilaboð og skapað enn frekari 
óvissu um stöðu Snowdens, sem 
var fastur á flugvelli í Moskvu.

Mikilvægi persónuverndar 
Málið snýst ekki um það að þora 
ekki að mótmæla framferði banda-
rískra yfirvalda, eins og sumir 
hafa haldið fram. Ekki þarf annað 
en að lesa virta bandaríska fjöl-
miðla til að sjá að stjórnvöld þar í 
landi sæta harðri og vaxandi gagn-
rýni vegna þessa máls. Hins vegar 
eru margir Bandaríkjamenn þeirr-
ar skoðunar að stjórnvöld séu að 
gera rétt og eru tilbúnir til að færa 
fórnir á sviði friðhelgi einkalífs til 
að tryggja öryggi borgaranna. Að 
mínum dómi er slík þróun afar 
óskynsamleg og hættuleg lýð-
ræðinu.    

Við Íslendingar verðum að vera 
raunsæir og horfast í augu við 
það að við höfum ekkert bolmagn 
til í að skerast í leikinn í máli af 
þessari stærðargráðu. Hins vegar 
er nauðsynlegt að ræða almennt 
stöðu íslenskra borgara í ljósi 
Snowden-málsins með áherslu á 
stjórnarskrárvarinn rétt til frið-
helgi einkalífs og meðferð hins 
opinbera á persónuupplýsingum. 
Sérhver Íslendingur skilur eftir 
sig urmul af persónuupplýsingum 
á hverjum einasta degi, í gegnum 
farsíma, tölvur og greiðslukort. Í 
raun og veru er einkalíf fólks í dag 
eins og opin bók, ef fyllstu varúðar 
er ekki gætt.  

Snowden á Alþingi
Helgi Magnússon (fram-
kvæmdastjóri) skrifaði 
athyglisverða grein í 
Fréttablaðið laugardag-
inn 8. júní þar sem hann 
finnur fráfarandi ríkis-
stjórn allt til foráttu. 
Tónninn er strax sleg-
inn með því að draga 
þá ályktun að jákvæð-
ar umsagnir erlendra 
matsaðila á endur-
reisn íslensks efnahags 
á síðasta kjörtímabili 
séu marklausar vegna þess að 
stjórnin fékk slæma útkomu í 
alþingiskosningunum í apríl – 
sem verður að teljast mögnuð 
röksemdafærsla.

Helgi lætur ekki þar við sitja 
og kvartar sáran undan því að 
hafa þurft að láta mistök frá-
farandi stjórnar yfir sig ganga 
og er sannfærður um að sagan 
muni fara hörðum höndum um 
það vonda fólk sem tók við stjórn 
landsins eftir hrun – og sem nú 
reyni að falsa söguna til að fegra 
eigin ímynd. Þar á eftir fylgir 
herhvöt til nýrra stjórnvalda um 
að „taka til óspilltra málanna 
hratt og markvisst“, sem vekur 
óneitanlega hugrenningatengsl 
við ekki svo löngu liðna atburði.

Eftir því sem á líður færist 
Helgi í aukana og minnir þar um 
margt á krummana á Hrafna-
þingi ÍNN sem jafnan magnast 
upp í aðdáun hver á annars skoð-
un eftir því sem á þingið líður. 
„Ferill síðustu ríkisstjórnar var 
slys. Nú er björgunarliðið komið 
á slysstað og þá verður að láta 

hendur standa fram úr 
ermum.“ Þar höfum við 
það. Hér er öllu snúið á 
hvolf því Helgi virðist 
engan greinarmun gera á 
„slysinu“ og „björgunar-
leiðangrinum“ vegna 
slyssins. 

Því næst er komið að 
merkilegri upptalningu; 
lítill hagvöxtur, mikið 
atvinnuleysi, litlar fjár-
festingar, skattpíning, 
landflótti og illdeilur. Að 

ógleymdri þeirri ósvífni að láta 
sér detta í hug að ætla að rukka 
sjávarútveginn fyrir aðgang að 
auðlindinni eða að ætlast til að 
stóriðjan greiði markaðsverð 
fyrir raforkuna.

Sleginn blindu?
En getur verið að Helgi sé 
sleginn blindu vegna andúðar 
sinnar á fráfarandi stjórn? 
Lítum á nokkrar fyrirsagnir í 
Fréttablaðinu og hjá Greiningu 
Íslandsbanka í apríl og maí: 
Kaupmáttur eykst; Verðbólga 
hjaðnar; Krónan styrkist; Dreg-
ur úr atvinnuleysi; Staða jafn-
réttismála hvergi betri í heim-
inum en á Íslandi; Kaupmáttur 
hefur tekið við sér; OECD telur 
að aðhald peningastefnunnar og 
bætt staða krónunnar leiði áfram 
til lægri verðbólgu og minna 
atvinnuleysis; Afkoma ríkissjóðs 
betri en áætlað var; Jákvæð 
þróun utanríkisviðskipta, óvenju 
hagstæð byrjun á árinu hvað 
viðskiptajöfnuð varðar; Könnun 
Capacent sýnir mikla ferða-

gleði, ekki verið fleiri Íslend-
ingar á faraldsfæti frá því fyrir 
hrun; Stórkostlegur árangur í 
markaðs setningu landsins sem 
ferðamannastaðar allt árið; 
Ísland friðsælasta land í heimi. 
Nýleg tveggja vikna rannsókn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var á 
sömu lund.

Í ljósi þess sem á undan fer er 
ákallið um sáttastjórnmál í loka 
greinar Helga, sem greinilega 
er beint til núverandi stjórnar-
andstöðu, nánast súrrealískt 
því hvergi vottar fyrir sátt eða 
sanngirni í hans málflutningi. 
Vitað er að stjórnarandstaðan á 
síðasta kjörtímabili vann kerfis-
bundið að því að eyðileggja öll 
mál þáverandi stjórnar, jafnvel 
mál sem þjóðin hafði lýst stuðn-
ingi sínum við í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Ekki mikill sáttahugur 
á ferðinni þar.

Reynum að komast upp úr 
sandkassanum. Engin ríkisstjórn 
er alvond eða algóð. Látum því 
stjórnvöld á hverjum tíma nóta 
sannmælis. Það væri skref í átt 
að bættri stjórnmálamenningu.

Helgi mættur á slysstað

Ég heiti Ingibjörg Íris og 
er 21 árs háskólanemi. 
Síðastliðin ár hef ég glímt 
við þunglyndi. Í dag er ég 
í bata, en leið mín í rétta 
átt hefur ekki verið ein-
föld. Meginástæða þess 
var sú að ég átti erfitt með 
að viðurkenna ástand mitt 
og frestaði því að leita mér 
hjálpar.

Samkvæmt tölum land-
læknis þjást 12-15 þúsund 
manns af þunglyndi á hverjum 
tíma. Mig grunar sterklega að sú 
tala sé í raun mun hærri. Þrátt 
fyrir að vera algengur sjúkdóm-
ur mætir þunglyndi miklum for-
dómum í okkar samfélagi. Það er 
löngu sannað að fordómar verða 
til vegna fáfræði. Það er enginn 
einn þáttur sem orsakar þung-
lyndi og að mínu mati ýtir sú 
óvissa undir ranghugmyndir.

Algengasta ranghugmyndin er 
ef til vill sú að þunglyndi stafi af 
leti og aumingjaskap, dugleysi 
eða ónægum viljastyrk. Þetta 
gæti ekki verið fjær sannleikan-
um. Það er samspil af erfðum, líf-
fræðilegum orsökum og sálræn-
um þáttum sem ráða því hvort 
einstaklingur veikist. Afleiðing-
ar sjúkdómsins eru hins vegar 
minni lífsgleði og lítil framtaks-
semi. Fólk sem þekkir ekki til 
aðstæðna gæti túlkað þetta sem 
leti eða dugleysi. 

Latur einstaklingur vaknar 
ekki einn daginn og er allt í einu 
orðinn þunglyndur. Það velur eng-
inn þunglyndi. Fólk einfaldlega 

veikist rétt eins og með alla aðra 
sjúkdóma. 

Þú ert kannski að hugsa með 
þér að þetta sé ekki algilt og að 
sumir séu lausir við þessa for-
dóma og það er sem betur fer hár-
rétt. En ég vil samt biðja þig að 
velta því fyrir þér hversu oft þú 
hefur heyrt setninguna: „Nei, því 
miður, ég kemst ekki, ég á bók-
aðan tíma hjá lækni.“ Skiptu svo 
læknisheimsókninni út fyrir tíma 
hjá sálfræðingi.

Staðreyndin er sú að okkur 
skortir opinskáa umræðu um 
þunglyndi sem og aðra geðsjúk-
dóma. Skömmin sem margir upp-
lifa út frá hugmyndum samfélags-
ins leiðir til sjálfsfordóma, sem er 
ein helsta hindrun bata. Einstak-
lingurinn fer sjálfur að trúa því 
að þetta sé sjálfskapað ástand og 
óbreytanlegt ástand og leitar sér 
ekki hjálpar. Samfélagið þarf að 
sýna aukinn skilning og stuðning. 
Því það eina sem þarf til að hefja 
bataferlið er að einstaklingur fái 
von um að breyting sé möguleg. 
Bati er möguleiki fyrir alla.

Fordómar sem nauð-
synlegt er að uppræta

STJÓRNMÁL

Guðmundur 
Árnason
landvörður/
leiðsögumaður

➜ Vitað er að stjórnar-
andstaðan á síðasta kjör-
tímabili vann kerfi sbundið 
að því að eyðileggja öll mál 
þáverandi stjórnar, jafnvel 
mál sem þjóðin hafði lýst 
stuðningi sínum við í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. 

SAMFÉLAG

Ingibjörg Íris 
Þorvaldsdóttir
háskólanemi

➜ Algengasta rang-
hugmyndin er ef til 
vill sú að þunglyndi 
stafi  af leti og aum-
ingjaskap, dugleysi 
eða ónægum vilja-
styrk. Þetta gæti ekki 
verið fjær sannleik-
anum.

PERSÓNU-
NJÓSNIR

Elín Hirst
alþingismaður

➜ Við Íslendingar 
verðum að vera 
raunsæir og horfast 
í augu við það að við 
höfum ekkert bol-
magn til í að skerast í 
leikinn í máli af þess-
ari stærðargráðu.

Ræktun og notagildi 
orkujurta á Íslandi
Sökum aukinnar losun-
ar á koltvísýringi (CO2) 
hefur hitastig um allan 
heim breyst mikið með 
ýmsum ófyrirsjáan-
legum afleiðingum hvað 
varðar veðurfar og 
sjávar borð sem ósjálf-
rátt mun leiða til gríðar-
legra áhrifa á efnahags-
líf alls heimsins.

Ísland er engin 
undan tekning hvað 
varðar þessi mál þrátt 
fyrir að 85% af innlend-
um orkugjöfum séu frá 
endurnýjanlegum orku-
gjöfum. Afgangurinn, eða um 
15%, er í formi innfluttrar olíu 
sem að langmestu leyti er nýtt 
í samgöngur eða fiskiskip. Hér 
er hægt að gera betur án þess 
að breyta þurfi uppbyggingu 
dreifikerfis fyrir olíu né breyta 
þurfi vélum í bílum eða bátum 
og þar af leiðandi minnka notk-
un á svokölluðum mengandi 
orkugjöfum eins og jarðefna-
eldsneyti.

Repjuræktun á Íslandi
Undanfarin ár hefur verk-
efninu „Umhverfisvænir orku-
gjafar“ verið stýrt af Siglinga-
stofnun Íslands í forsvari Jóns 
Bernódussonar verkfræðings 
en verkefnið er hluti af sam-
gönguáætlun stjórnvalda. Verk-
efnið hefur falist í samstarfi 
bænda, Landbúnaðar háskólans, 
N1 og Siglingastofnunar þar 
sem markmiðið hefur verið 
að gera sér grein fyrir hvaða 
möguleikar eru til staðar inn-
anlands varðandi ræktun orku-
jurta til framleiðslu á vistvænu 
eldsneyti fyrir bíla og skip. 

Við ræktun á einum hektara 
af repju bindast í jarðveginn 
um sex tonn af koltvísýringi. 
Einn hektari gefur um þrjú tonn 
af hálmi og þrjú tonn af fræjum 
sem eru pressuð í sérstakri 
olíupressu. Við olíu pressunina 
myndast tæp tvö tonn af fóður-

mjöli (hrati) og um 
1.200 lítrar af repju-
olíu. Við brennslu repju-
olíu í dísil vél af einum 
hektara lands losna um 
þrjú tonn af koltvísýr-
ingi út í andrúmsloftið. 
Því er hægt að segja 
að kolefnisjöfnunin sé 
tvöföld. Notkunarmögu-
leikar repjuolíunnar eru 
margir, m.a. er hún ein 
hollasta matarolía sem 
fyrir finnst. Einnig hefur 
hún m.a. verið notuð 
sem hráefni í nuddolíu- 
og sápugerð hérlendis.

Í dag er Ólafur Eggertsson, 
bóndi á Þorvaldseyri, í farar-
broddi þeirra bænda sem standa 
í repjurækt. Lang stærstur hluti 
framleiðslunnar er nýttur í mat-
arolíuframleiðslu, enda er Ólaf-
ur eini íslenski framleiðandinn 
á matarolíu sem framleidd er úr 
íslensku hráefni og markaður 
því ómettaður og möguleikarnir  
miklir.

Lífdísill í stað jarðdísils
Vegna nauðsynjar þess að 
uppfylla alþjóðlega staðla er 
varða eiginleika eldsneytis 
er nauðsynlegt að repjuolían 
fari í gegnum ferli sem kallast 
umestrun (transestrification) 
þar sem útkoman er lífdísill. 
Lífdísill mun aldrei leysa jarð-
dísil af sem fyrsti valkostur 
sem orkugjafi í samgöngum. 
Kostir lífdísils fram yfir jarð-
dísil er samt sá að hann eykur 
smurningu dísilvélar, minnkar 
slit á legum og minnkar losun 
eiturefna. Orkuinnihaldið er 
rétt um 9% minna en í hefð-
bundinni jarðolíu sem jafnast 
nánast út þar sem lífdísill er 
yfirleitt notaður sem íblöndun 
við hefðbundna olíu í hlutfall-
inu 5-7% (B5-B7) í flestum 
löndum Evrópu. Hérlendis selur 
N1 dísil blandaðan með lífdísil 
(B5) á fjórum stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu.

Höldum verkefninu áfram
Fyrir tveimur árum vann 
undir ritaður að verkefni sem 
tengdist hagkvæmni þess að 
nota lífdísil (framleiddur úr 
repjuolíu) á íslensk fiskiskip. 
Niðurstaða þess verkefnis sýndi 
að notkun lífdísils væri á marg-
an hátt fjárhagslega hagkvæmt 
fyrir útgerðina. Í dag eru 
aðstæður jafnvel enn hagkvæm-
ari þar sem olíuverð hefur 
hækkað um 124% á tímabilinu 
2007-2012, samkvæmt frétt 
RÚV um mitt ár 2012. Einnig 
hefur verð á hrati (fóðurmjöli) 
hækkað mikið á síðustu tveimur 
árum sem leiðir til hærri arð-
semi við ræktun repjunnar. 

Eins og staðan er í dag stend-
ur Ísland tiltölulega vel miðað 
við önnur Evrópulönd er varðar 
aðstæður til repjuræktunar og 
þar af leiðandi til framleiðslu á 
lífdísil. Framleiðsla á lífdísil er 
viðleitni til þess að auka orku-
öryggi hérlendis þar sem Ísland 
er algjörlega háð innfluttri olíu. 
Með lífdísilframleiðslu sparast 
gjaldeyrir og lífdísillinn er mun 
umhverfisvænni en hefð bundin 
jarðolía. Nýsköpun eykst og 
fleiri störf verða til. Ræktun 
orkujurta hérlendis er góð við-
bót við þá möguleika sem felast 
í landbúnaði á Íslandi.

ORKUJURTIR

Sævar 
Birgisson
MSc í 
alþjóðaviðskiptum 
og MSc í orku-
vísindum (REYST) 
frá Háskólanum í 
Reykjavík

➜ Eins og staðan er í dag 
stendur Ísland tiltölulega 
vel miðað við önnur 
Evrópu lönd er varðar 
aðstæður til repju ræktunar 
og þar af leiðandi til fram-
leiðslu á lífdísil. Fram-
leiðsla á lífdísil er viðleitni 
til þess að auka orkuöryggi 
hérlendis þar sem Ísland 
er algjörlega háð innfl uttri 
olíu.



Frábærir nýir kæliskápar
frá SAMSUNG

Úrval
þvottavéla
frá Samsung.
Hágæða vélar.
Verð frá
kr. 109.900

Treystu
Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 159.900

T

t

V

12 mánaða
vaxtalausar
raðgreiðslur

Úrval Samsung kæliskápa
á góðu verði.
Dæmi - hér sýndur:
178 cm hár hvítur skápur
kr. 129.900

Bjóðum fáein tæki á kynningarverði!

42" · UE42F5005AK  · Kr. 159.900,- // 46" · UE46F5005AK  · Kr. 179.900,-  

Ný og glæsileg Samsung sjónvarpstæki

NÝR SAMSUNG LED SKJÁR · 100 Hz · Full HD–1920x1080p · Mega skerpa · USB: kvikmyndir, ljósmyndir, 
tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2 · Tengingar: 2xHDMI, 1xUSB, 1xScart, Komponent, Komposit · Heyrnartól    

Samsung 5005  línan – árgerð 2013 er komin

// SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900 // LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800



ÁÐUR 3.298 KR/KG

NAUTAGRILLSTEIK
USA

ÁÐUR 798 KR/KG

LAMBARIF
GRILL

ÁÐUR 998 KR/PK

GOURMET LÚXUS-
BORGARI 2 STK.
M/BEIKON OG OSTI

ÁÐUR 3.799 KR/KG

NAUTA PIPARSTEIK
FERSK

Tilboðin gilda 11. - 14. júlí
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

ÁÐUR 325 KR/KG

SÆTAR  
KARTÖFLUR

ÁÐUR 225 KR/KG

BÖKUNAR-
KARTÖFLUR



ÁÐUR 189 KR/STK

KLEINUHRINGIR
USA - BAKE OFF

ÁÐUR 549 KR/KG

PLÓMUR & NEKTARÍNUR
1 KÍLÓ

ÁÐUR 489 KR/STK

HYTOP ÁLPAPPÍR
22,8M -  30CM BREIÐUR

ÁÐUR 199 KR/STK

HYTOP ÁLPAPPÍR
7,6M - 30CM BREIÐUR

ÁÐUR 379 KR/STK

HYTOP ÁLPAPPÍR 
11,4M - 45CM BREIÐUR

KR/STK

HYTOP GRILLKOL
3,8KG

ÁÐUR 1.598 KR/STK

SÚKKULAÐITERTA
USA

ÁÐUR 1.398 KR/STK

BEN & JERRYS ÍS 500ML
DOUGH-BLE WHAMMY-CORE / 
OH! MY APPLE PIE

netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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„Ég byrjaði tíu ára í skátunum og það 
var gæfuspor. Þar naut ég útivistar 
og ævintýra og sá náttúruna og lífið 
á nýjan hátt,“ segir Bragi Þórðarson, 
fyrrum bókaútgefandi á Akranesi. Í til-
efni áttræðisafmælis var hann nýlega 
sæmdur merkinu skátakveðja úr silfri 
en merkið er veitt þeim sem hafa unnið 
skátahreyfingunni mikið gagn og 
starfað af dugnaði og fórnfýsi. 

„Ég veit ekki af hverju félagið tók 
upp á því að heiðra mig,“ segir Bragi. 
„Mér var sagt að mæta niður í skáta-
hús og þar var bara fullt af skátum. Þá 
var þetta afmælishóf fyrir mig, terta, 
skátakór og hljómsveit og skáta höfðingi 
Íslands mættur. Mér fannst þetta held-
ur mikið í lagt því mín upplifun er sú 
að ég hafi bara verið þiggjandi allra 
þeirra gæða sem skáta starfið býður 
upp á,“ segir Bragi. En hefur hann 
ekki verið að kenna hinum yngri og 
koma þeim til þroska? „Jú, ég hef verið 
virkur í félaginu alla tíð og var félags-
foringi um tíma,“ viður kennir hann 
og segir stöðu skáta hreyfingarinnar 
nokkuð góða á Akranesi þó hún sé allt 
öðruvísi en þegar hann var ungur. „Við 
erum með góða skátamiðstöð í Skorra-
dal. Þar höfum við stundað ræktun og 
kennt krökkunum að umgangast skóg 
og róa á vatninu.“

Eldað á hlóðum í mikilli rigningu
Skátafélag Akraness var stofnað árið 
1952 en Bragi segir sögu skátastarfs á 
Skaganum þó teygja sig aftur til 1926. 
Hann fór í sína fyrstu útilegu tíu ára 
í skála sem skátarnir áttu uppi við 
Akrafjall og er búinn að fara í marg-
ar útilegur síðan og á mörg skáta-
mót. „Eftirminni legustu ferðina fór 
ég 1953. Þá fórum við tíu saman á 
alheimsmót skáta í Kandersteg í Sviss. 
Þar var eldað á hlóðum í mikilli rign-
ingu allan tímann sem mótið stóð. Við 
vorum sex vikur í þessari ferð, ferð-
uðumst í lestum til sex landa í Evrópu 
og sváfum alls staðar í tjöldum, meðal 
annars í London og París. Þetta var 
mikil og góð lífsreynsla.“

Rithöfundur og útgefandi
Bragi rak Prentverk Akraness í 20 ár 
og ásamt konu sinni Elínu Þorvalds-
dóttur rak hann Hörpu útgáfuna í 
mörg ár. Síðan stofnuðu þau hjónin 
búð á Akranesi sem hét Bóka skemman 
og seldu þar meðal annars tölvur og 
tölvubúnað. „Bókaskemman var fyrsta 
tölvuverslun á Vesturlandi. Þá voru 
Hvalfjarðargöngin ekki komin og fólk 
leitaði mikið til okkar,“ segir Bragi og 
kveðst jafnframt hafa skrifað bækur 

og unnið útvarpsþætti. „Ég gerði 
60 útvarpsþætti með þjóðlífs efni úr 
Borgar firði og af Akranesi. Á þeim 
þáttum byggðust nokkrar af bókunum 
sem við gáfum út og við vorum með 
efnið líka á hljóðbókum og diskum,“ 
lýsir Bragi. „Það var sem sagt heil-
mikið í gangi.“

Nú er Bragi hættur bókaútgáfu en 

er enn að skrifa. Nítjándu bókina gaf 
hann út fyrir síðustu jól, bæði sem raf-
bók og kilju, og er með verkefni í tölv-
unni en kveðst vilja sjá fyrir endann á 
því áður en hann tjái sig um það. „Mér 
finnst ég afskaplega lánsamur að hafa 
getað fengist við þetta allt og vera við 
góða heilsu, hún er lykillinn að þessu 
öllu.“ gun@frettabladid.is

Fékk skátakveðju úr silfri
Braga Þórðarsyni, fyrrverandi bókaútgefanda, var nýlega komið á óvart er hann var boðaður 
í skátahúsið á Akranesi og heiðraður af skátahreyfi ngunni vegna 80 ára afmælis hans. 

ÞAKKAÐI FYRIR SIG  Bragi sagði hugsjónir skátahreyfingarinnar hafa mótað líf sitt en 
vináttan sem hann hefði notið innan hennar væri það besta af öllu.  MYND/CARSTEN KRISTINSSON

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ERLA LÍSA SIGURÐARDÓTTIR
Völvufelli 44, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
sunnudaginn 23. júní sl. Útförin fer  
fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, 
mánudaginn 15. júlí kl. 15.00.  
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði. 

Kolbrún Pálína Hafþórsdóttir Páll Heiðar Magnússon
Sigríður Einarsdóttir              Ragnar Þórarinn Bárðarson
Jónas Steindór Óskarsson     María Erla Hilmarsdóttir
Sigurður Óskar Óskarsson     Þórunn Edda Björgvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, sambýliskona,  
dóttir, systir, tengdamóðir og amma, 

NANNA SVAVARSDÓTTIR
lést laugardaginn 29. júní sl. á 
Borgarspítalanum. Útför fer fram  
frá Fossvogskirkju mánudaginn  
15. júlí kl. 13.00. Kveðjuathöfn fer  
fram í Hamarsseli, Hamarsfirði fimmtudaginn 
18. júlí kl. 14.00 og jarðsett verður í Djúpavogskirkjugarði. 

Árni Bergmann Jóhannsson
Linda Rós Jónsdóttir
Steinar Már Ævarsson
Guðný Jónsdóttir
systkini, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÍÐUR JÓNASDÓTTIR 
til heimilis að Funalind 1, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
sunnudaginn 7. júlí sl.  
Jarðsungið verður frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 15. júlí kl. 13.00.

Jóhanna Valdimarsdóttir Grétar Örn Marteinsson
Anna Valdimarsdóttir Guðmundur Örn Jónsson
Magnús Helgason
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGURVEIG JÓHANNSDÓTTIR 
Hrafnistu, Hafnarfirði,

áður Miðvangi 41,

lést laugardaginn 6. júlí. Útför hennar 
fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
fimmtudaginn 18. júlí kl. 13.00.

Þuríður Guðmundsdóttir  Kristján B. Kristjánsson
Guðríður Guðmundsdóttir Alf H. Pedersen
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,  
amma, dóttir, systir og tengdamóðir,

ELÍSABET ÓLADÓTTIR 
Suðurgötu 13, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
laugardaginn 6. júlí. Útför hennar  
fer fram frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
miðvikudaginn 17. júlí kl. 13.00.

Jónas Sigurðsson
Arndís Jónasdóttir  Brynjar Þór Gestsson
Árný Jónasdóttir Jón V. Guðmundsson
Óli Hrafn Jónasson
Brynjar Jónasson
Andri Jónasson
Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HELGA SVANLAUGSDÓTTIR 
hjúkrunarfræðingur,

Kársnesbraut 27, Kópavogi,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund, 
föstudaginn 5. júlí. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju, mánudaginn 15. júlí  
kl. 15.00. Jarðsett verður í Akureyrarkirkjugarði miðvikudaginn  
17. júlí kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.

 
Jónas Finnbogason Eyrún Eyþórsdóttir
Aðalbjörg J. Finnbogadóttir Bjarni Ingvarsson
Svanlaug R. Finnbogadóttir Ómar Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkonan mín, móðir,  
tengdamóðir,  amma og langamma,

ÞÓRA SIGRÚN GUNNARSDÓTTIR
blómaskreytingameistari, 

sem varð bráðkvödd að heimili sínu  
29. júní, verður jarðsungin frá Grafarvogs-
kirkju fimmtudaginn 11. júlí kl. 13.00.

Eggert Ólafsson
Guðrún Eggertsdóttir Jón Viðar Óskarsson
Kristín Eggertsdóttir Kjartan Flosason
Stella Bára Eggertsdóttir
Gunnar Þór Eggertsson Stephenie Lyn Surbey
Sigrún Eggertsdóttir
Ólöf Dröfn Eggertsdóttir Adam Charles Drennan
barnabörn og langömmubörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

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

HREFNA EINARSDÓTTIR 
Hvanneyrarbraut 2, Siglufirði, 

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Siglufirði 
föstudaginn 5. júlí sl. Útför hennar verður 
gerð frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn  
13. júlí kl. 14.00.

 Kristrún Sigurbjörnsdóttir
Sigrún Friðriksdóttir Jens G. Mikaelsson
Kolbrún Friðriksdóttir Hjálmar Jóhannesson
Sigurður Friðriksson
Stefán Einar Friðriksson Jónbjörg K. Þórhallsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför kærs frænda okkar, 

JÓNS GESTS SIGURÐSSONAR 
frá Tungu.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
Heilbrigðisstofnunarinnar á Hvammstanga 
fyrir góða umönnun.

 
Systkinabörn.



DJASS Á JÓMFRÚNNI
Veitingastaðurinn Jómfrúin býður upp á sumartónleika 
og á laugardaginn er það Reykjavík Swing Syndicate 
sem kemur fram og flytur dagskrá helgaða sveiflu girnd 

og bannáragleði. Tónleikarnir hefjast kl. 15.00 og 
fara fram utandyra á Jómfrúartorginu. Aðgangur er 

ókeypis. 

Dúkalagningameistarinn Einar Bein-
teinsson hefur áralanga reynslu 
af lagningu gólfs og veggefnis en 

hann leggur meðal annars gólfteppi, gólf-
dúka, veggfóður og flotgólf. Honum finnst 
talsvert skorta liti á íslensk heimili. „Ef þú 
skoðar íslensk híbýlablöð þá ræður svart, 
hvítt og grátt víðast hvar ríkjum. Erlendis 
er hins vegar mun algengara að fólk lífgi 
upp á vistarverur sínar með litum og 
munstri.

Einar hefur um árabil flutt inn sænskt 
og hollenskt veggfóður sem hann segir 
gefa fallegt yfirbragð. „Sænska Duro vegg-
fóðrið, sem er endurunnið og umhverfis-
vænt, fæst í yfir 600 litum og munstrum. 
Munstrin eru af ýmsum toga og er meðal 
annars hægt að velja um veggfóður með 
munstrum sem eiga rætur sínar að rekja 
til fyrri alda, en þau hafa til dæmis verið 
valin inn á hótel hérlendis. Þá hafa þeir 
sem eru að gera upp gamlar byggingar 
í Reykjavík valið slík veggfóður til að ná 
fram réttu áhrifunum, en þau ná allt aftur 
að átjándu öld,“ segir Einar.

Einar flytur einnig inn efni frá hollenska 
fyrirtækinu Rodeka. Þetta eru strigi, 
bambusveggfóður og veggfóður með 
upphleyptri plussáferð og segir hann þó 
nokkurn áhuga fyrir því.

Einar segir flesta sjá fyrir sér veggfóður 
á heimili eða á stöku vegg en það býður 
upp á fleiri möguleika. „Það er til dæmis 
hægt að veggfóðra sumarbústaði í stað 
þess að mála eða hafa panel og ná þannig 
fram notalegri sveitastemmningu. Eins hef 
ég veggfóðrað baðherbergi með góðum 
árangri. Þá er lakkað með parketlakki á 
eftir og virkar það jafn vel og flísar.”

Einar segir lítið mál að leggja nýtt 
veggfóður ef fólk vill skipta. „Þá er það 
rétt slípað og nýtt límt yfir. Það er líka 
algengur misskilningur að það sé erfitt 
að ná veggfóðri af. Það þarf bara að beita 
réttum aðferðum.” Einar segir veggfóður 
sömuleiðis hafa þann kost að veita um-
talsverða hljóðeinangrun. 

 Á vefsíðunni www.veggfodur.is er hægt 
að skoða mikið úrval veggfóðurs. Hægt er 
að senda fyrirspurnir á einar@eb.is

VEGGFÓÐUR FEGRAR
EINAR BEINTEINS EHF. KYNNIR  Með lituðu eða munstruðu veggfóðri má 
lífga upp á hvers kyns vistarverur og skapa tiltekin áhrif. Þá er hægt að leika 
sér með efni og meðal annars setja bambus, pluss og striga á vegg.

EINAR BEINTEINSSON
MYND/VILHELM

SVEITASÆLA Með því 
að veggfóðra sumar-
bústaðinn má ná fram 
notalegri sveita-
stemningu.

40% afsláttur af fatnaði og skóm

TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

pHnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Save the Children á Íslandi
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Við hjá Útgerðinni erum heilluð af 
sjónum. Samspil manns og sjáv-
ar er stór hluti af hinni íslensku 

arfleifð og er það leiðarstefið í hönnun 
okkar,“ segir Kristín Ýr Pétursdóttir, 
hönnuður hjá Útgerðinni, splunkunýju 
hönnunarfyrirtæki sem er til húsa 
við Reykjavíkurhöfn. Fyrsta vörulína 
Útgerðarinnar, Iceland Ocean Fisheries, 
er væntanleg í verslanir á næstu dögum 
en það er barnafatalína með skírskotun 
í íslenskan sjávarútveg og sögu hans.

„Útgerðin er í húsi Sjávarklasans 
við Reykjavíkurhöfn og því má segja 
að innblásturinn sé hér allt í kringum 
okkur á þessum skemmtilega stað, þar 
sem ein aðalatvinnugrein Íslendinga á 
sér djúpar rætur,“ segir Kristín Ýr. „Við 
berum mikla virðingu fyrir umhverfinu 
og sýnum það með því að hanna vand-
aða vöru sem er framleidd á hagstæð-
an og umhverfisvænan hátt.  Vöru-
merkið okkar, Iceland Ocean Fisheries 
sækjum við til Iceland Fisheries sem 
var bresk-íslensk útgerð, stofnuð í 

Vestmannaeyjum rétt um aldamótin 
1900. Með þessari vísun erum við að 
tengja okkur sögunni og sýna henni 
virðingu,“ útskýrir Kristín.

Fyrstu línuna vann Útgerðin í sam-
vinnu við Halldóru Vífilsdóttur arki-
tekt. Línan samanstendur af barna-
skyrtum, bolum og klútum fyrir börn á 
aldrinum 4-14 ára.

„Vinnufatnaður íslenskra sjómanna 
var innblástur okkar við hönnunina. 
Hann varð að vera vandaður og 
endingar góður og við notum hinn 
sterk- appelsínugula lit sem svo margir 
tengja við sjávarútveg og sjómenn 
klæddust í öryggisskyni til varnar 
hinum óblíðu náttúruöflum. Þetta er 
fatnaður fyrir flotta krakka sem láta 
ekkert stoppa sig, síst af öllu veðrið,“ 
segir Kristín.  

Barnafatnaður Iceland Ocean Fisher-
ies verður til sölu í sérvöldum verslun-
um en nánar má forvitnast um Iceland 
Ocean Fisheries á Facebook.

 ■ heida365.is

SÆKJA TIL SJÁVAR
ÍSLENSK HÖNNUN  Útgerðin er glænýtt hönnunarfyrirtæki sem sent hefur frá 
sér sína fyrstu barnafatalínu. Fyrirtækið er til húsa við Reykjavíkurhöfn og er 
innblásturinn sóttur til sjávarútvegs og sögu hans. 

ÍSLENSK HÖNNUN Útgerðin er glænýtt hönnunarfyrirtæki sem sent hefur frá sér barnafatalínu. Línan kemur í verslanir á 
næstu dögum.  MYND/ÚTGERÐIN

ÚTGERÐIN „Við berum 
mikla virðingu fyrir 
umhverfinu og sýnum 
það með því að hanna 
vandaða vöru sem er 
framleidd á hagstæðan 
og umhverfisvænan 
hátt,“ segir Kristín Ýr 
Pétursdóttir, hönnuður 
hjá Útgerðinni.
MYND/ÚTGERÐIN

HEIMATILBÚIN SÓLAR-
VÖRN MEÐ ALLT AÐ 20-SPF 
STUÐLI.

¼ bolli olía, til dæmis kókosolía 
eða ólífuolía
5 tsk. sink oxide-púður (finnst 
yfirleitt í ungbarnadeildinni 
innan um bleiur og blautklúta)
1 msk. bývax
3 msk. aloe vera-gel
½ bolli eimað vatn
2-3 belgir af E-vítamínolíu (má 
sleppa)
ilmolíur (má sleppa og ekki 
nota olíur af sítrusávöxtum þar 
sem þær geta ert húðina)

Hitið olíuna og bývaxið yfir 
vatnsbaði þar til það bráðnar 
saman. Takið þá af hitanum 
og bætið olíunni úr E-vítamín 
belgjunum út í og ilmolíunni ef 

ætlunin er að nota ilm. Hellið í 
skál og blandið sinkpúðrinu út í.
Velgið vatnið í potti ásamt aloe 
vera-gelinu og hellið því svo 
rólega saman við olíublönduna 
og þeytið á meðan með pískara. 
Hellið í hreint ílát, glerkrús eða 
plastílát og látið harðna, til 
dæmis í ísskáp. Berið ríkulega 
á kroppinn áður en farið er út 
í sólina.
Það er sinkpúðrið sem veitir 
vörnina gegn sólinni og ef þetta 
er of mikil fyrirhöfn má líka búa 
til afar einfalda sólarvörn með 
því að blanda nokkrum mat-
skeiðum af sinkpúðri út í það 
húðkrem sem er til uppi í skáp. 
Kremið má bara ekki innihalda 
sítrusolíur.

Uppskriftin er fengin af 
www.kidzworld.com

HEIMAGERÐ VÖRN
HEILSA  Geislar sólar geta skaðað húðina illa ef hún er ekki vel varin. Heima 
í eldhúsi er hægt að kokka upp sólarvörn með einföldum hætti.

VÖRN Hreint aloe vera-
gel er talið gott fyrir 
húðina.

BÝVAX Gott er að nota 
bývax í heimagerða sólar-
vörn en með því hrindir 
húðin frá sér vatni.

vel fylltur  
í 70-90  
A,B,C,D  
skálum  

á kr. 8.680,- 

ALVEG FRÁBÆR !

Laugavegi 178 - Sími: 551 
3366

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is

Opið frá 10-18 virka daga.
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Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Birna Ketils-
dóttir er 19 ára 
menntaskóla-

mær sem fylgist mikið 
með tísku. Hún hefur 
þó ekki haft mikinn 
tíma til þess að sinna 
þeim áhuga í sumar. 
„Ég er að vinna hjá 
Jafningjafræðslunni 
og á Tapas-barnum 
auk þess að sinna 
inspector-störfum 
á fullu,“ segir Birna, 
en hún er tíundi kvenkyns inspector í sögu 
Menntaskólans í Reykjavík. 

„Ég er búin að gera lítið annað en að vinna 
og sinna félagsstörfum en það tekur alveg 
gríðarlegan tíma. Það þarf að skipuleggja árið, 
semja við fyrirtæki, tala við undirnefndir og 
skipuleggja böllin,“ segir Birna. 

Seinna í sumar ætlar hún að ferðast til 
Barcelona. „Ég bjó þar þegar ég var yngri og 
það er tvímælalaust uppáhaldsborgin mín,“ 
útskýrir hún. 

Í ágúst fer Birna í útskriftarferð með skól-
anum til grísku eyjarinnar Krítar.

Þegar kemur að fatavali hjá Birnu sækist 
hún í afslappaðan og þægilegan stíl. „Ég er 
búin að gefast upp á hælunum og fer ekki í 
neitt sem er óþægilegt. Ég myndi lýsa stílnum 
mínum sem kvenlegum með smá blöndu af 
hippa- og indíánastíl.“ Uppáhaldsbúðir á Ís-
landi eru Aftur og Geysir. „Það er þó ekki beint 
hægt að missa sig inni í þeim búðum en það 
er alltaf gaman að skoða og láta sig dreyma,“ 
segir Birna. „Ef það er eitthvað sem ég fell fyrir 
þá eru það yfirhafnir. Ég á allt of mikið af þeim. 
Það getur samt verið nauðsynlegt að eiga nóg 
af þeim hér heima af því að á veturna fer ég 
lítið úr þeim yfir daginn,“ segir hún. 

Á netinu skoðar Birna blogg til þess að fá 
hugmyndir og innblástur. „Trendnet og Tumblr 
eru partur af daglegu rútínunni á netinu en 
þegar ég hef meiri tíma þá skoða ég mikið 
dönsk og íslensk blogg,“ segir Birna sem hefur 
ekki enn kíkt á útsölurnar, enda á fullu að safna 
fyrir tveimur utanlandsferðum auk þess sem 
hún hefur lítinn tíma. Hún hlakkar þó til þess 
að komast til útlanda og kíkja í uppáhalds-
búðirnar sem eru Urban Outfitters, Monki og 
American Apparel.  ■ gunnhildur@365.is

GAFST UPP Á 
HÆLASKÓNUM
ALLTAF NÓG AÐ GERA  Birna Ketilsdóttir sinnir 
inspector-störfum í sumar ásamt því að vera í 
tveimur störfum. Henni þykir nauðsynlegt að 
klæðast þægilegum flíkum en gafst nýlega upp á 
háhæluðu skónum. 

AFSLAPPAÐ OG 
ÞÆGILEGT
Birna er í kjól 
frá H&M, með 
hálsmen frá Urban 
Outfitters og í 
skóm frá Vaga-
bond. MYND/VALLI

UPPÁHALDSFLÍKIN
Þessi slá frá Gina Tricot 
er í miklu uppáhaldi hjá 
Birnu. MYND/VALLI

Grensásvegur 8, sími 553 7300 
mán-fim 12–18, fös 12–19, lau 12–17

ÚTSALAN HAFIN

50–70 % 
afsláttur af öllum fatnaði 

Kjólar, pils, buxur, skyrtur, leggings, peysur, bolir o.fl.

50 % 
afsláttur af öllu skarti 

Hálsmen, hringar, úr, armbönd,  

eyrnalokkar, gsm cover og fylgihlutir

30 % 
afsláttur af klútum, 

 töskum og öðrum fylgihlutum 
10% afsláttur af standard bolum og toppum

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

í fullum  
gangi!

Útsalanútsalan heldur áfram  
Útslalan heldur áfram 50 til 70 prósent  

afsláttur af völdum kjólum

áður 16990 áður 16990

Nú 5000 kr. 

Nú 7990 kr. 

áður 19990



Kynningarblað Brimborg, Aflvélar, Vélfang, 
Konnasafn á Akureyri, fjörutíu ára jarðýta á Hellisheiði.

VINNUVÉLAR
FIMMTUDAGUR  11. JÚLÍ 2013

&VÖRUBÍLAR

Fjórir nýir fjölskyldu meðlimir, 
sem munu tilheyra fram-
leiðslulínu Volvo Truck í 

september, voru kynntir fyrir um-
boðsaðilum Volvo Truck í Svíþjóð í 
vor. „Þeir hafa allir fengið andlits-
lyftingu og eru búnir fullt af nýj-
ungum,“ segir Kristinn Már Emils-
son, framkvæmdastjóri atvinnu-
tækjasviðs Volvo hjá Brimborg.

Um að ræða Volvo FM sem er 
alhliða vörubíll. Hann er einna 
helst notaður til dreif ingar á 
vörum en er þó tilbúinn í hvaða 
verkefni sem er. Eins var kynnt-
ur nýr Volvo FMX sem er hugsað-
ur í erfiða verktakavinnu og hefur 
því verið líkt við ofurhetju. Volvo 
FE og FL eru svo hugsaðir í vöru-
dreifingu innanbæjar. Þeir henta 
að sögn Kristins einstaklega vel í 
þéttbýli við þröngar og krefjandi 
aðstæður.

Tækninýjungar 
Mesta tæknibyltingin í Volvo FM 
og FMX er að sögn Kristins án efa 
tengd stýrinu. „Í báðum bílunum 
er hægt að fá aukabúnað sem 
nefnist Volvo Dynamic Steering 
en tæknin gengur út á raf stýrðan 
rafmótor áföstum vökvastýris-
dælunni. Útkoman er nákvæm-
ari stjórnun stýris sem skapar 
öruggara, þægilegra og betra 
ökumannsumhverfi.“  

„Þessi nýja tækni mun gera 
það að verkum að álag á öku-
manninn við það að stýra vöru-
bifreiðinni verður mun minna, 
sem leiðir til þess að minni hætta 
verður á verkjum í hálsi, hönd-
um og baki ökumanna. Jafnvel á 
litlum hraða á fullhlöðnum vöru-
bíl er svo auðvelt að snúa stýrinu 
að ökumaður getur gert það með 
einum fingri,“ segir Claes Nils-
son, forstjóri Volvo Truck.  

Yfirgripsmiklir bæklingar 
á íslensku 
„Undanfarið hefur verið unnið að 
þýðingu á bæklingum um nýju lín-
una á íslensku og eru þeir einn af 
öðrum að detta í hús,“ segir Krist-
inn. Hann hvetur menn endi-
lega til að koma við að Bíldshöfða 
6, ræða málin og grípa bæklinga. 
„Þeir eru mjög yfirgripsmiklir og 
er farið ítar lega ofan í allar helstu 
nýjungar í hverri tegund Volvo-
vörubifreiðanna.“

Flaggskip Volvo Truck eru nýir 
Volvo FH og FH16 
Síðastliðið haust voru nýju Volvo 
FH og FH16 kynntir til sögunnar 
en þar er um alfarið nýja vörubíla 
að ræða. Framleiðsla bílanna hófst 
fyrr á þessu ári í verksmiðju Volvo 
Truck TUVE í Gautaborg.  „Volvo 
FH-flaggskipið býr yfir fullt af 
góðum nýjungum. Ber þar helst að 
nefna sjálfstæða fjöðrun að fram-
an með tannstangarstýri sem gerir 
stjórnun vörubifreiðarinnar ná-
kvæmari og betri og er tilfinning-
in ekki ósvipuð því að aka fólksbíl. 
Sjálfstæða fjöðrunin að framan er 
fáanleg sem aukabúnaður,“ segir 
Kristinn. 

Hann segir Volvo FH16-bílana 
koma til landsins von bráðar en 
Jón og Margeir ehf., Ragnar og Ás-
geir ehf. og Einhamar ehf. fá þá af-
henta innan skamms. „Það verður 
gaman að sjá þá aka um þjóðvegi 
landsins á komandi misserum,“ 
segir Kristinn.

Volvo CE-vinnuvélar
Að sögn Kristins eru stöðugar upp-
færslur á framleiðslunni í gangi en 
helsta stækkunin í framleiðslu-
línunni hefur verið í flokki vega-
gerðarvéla (e. Road Machinery). Í 
þeim flokki eru malbikunarvélar, 

valtarar og vegheflar en Volvo CE 
keyptu malbikunarvélina og valtar-
ann af vörumerkinu Ingersoll Rand 
árið 2007.

Volvo Bus-hópferðabílar og 
strætisvagnar
Volvo-hópferðabifreiðar hafa fengið 
góðar viðtökur hjá aðilum sem gera 
út hópferðabifreiðar hér á landi.  
Framleiðslulína Volvo Bus í hóp-
ferðabifreiðum og strætisvögnum er 
mjög stór og því innanborðs strætis-
vagnar og rútur sem henta mjög vel 
íslenskum aðstæðum. Á þessu ári 
hefur Brimborg afhent þrjár nýjar 
Volvo 9500-rútur til aðila í ferða-
þjónustu hér á landi. Sem stendur 
er mjög vel útbúinn Volvo 9500 13 
metra og 59 sæta hópferðabíll til á 
lager að Bíldshöfða 6.

Volvo Penta-bátavélar
Bátavélarnar frá Volvo Penta eru vel 
þekktar hér á landi í smærri bátum, 
skemmtibátum og hraðfiski bátum. 
Undanfarin misseri hefur notk-
un Volvo Penta-bátavéla í atvinnu-
bátum aukist talsvert. Notkun-
in hefur aukist mikið við tilkomu 
strandveiða á sumrin um land allt.

Ný kynslóð Volvo-vörubifreiða
Volvo Truck hefur að undanförnu kynnt fjölda áhugaverðra nýjunga til sögunnar; nýja bíla og fjölmargar tækninýjungar.

Brimborg hefur afhent þrjár nýjar Volvo 9500-rútur til aðila í ferðaþjónustu hér á landi 
það sem af er þessu ári. Sem stendur er mjög vel útbúinn Volvo 9500 13 metra og 59 
sæta hópferðabíll til á lager að Bíldshöfða 6. MYND/PJETUR

Volvo Truck-fjölskyldan 
samankomin. Fjórir nýir 
vörubílar bætast við fram-
leiðslulínu Volvo Truck í 
september.  

Volvo CE-malbikunarvélar og valtarar eru í 
flokki vegagerðarvéla.

Brimborg hefur verið umboðsaðili Volvo atvinnutækja frá árinu 1988, 
eða í 25 ár, og er því mikil þekking og reynsla innandyra á þeim 
vörumerkjum sem verið er að selja og þjónusta. Undir Volvo-atvinnu-
tæki falla eftirfarandi vörumerki:  Volvo Truck (vörubifreiðar), Volvo 
Construction Equipment (vinnuvélar), Volvo Bus (hópferðabifreiðar) og 
Volvo Penta (bátavélar) ásamt mörgum öðrum vörumerkjum tengdum 
ábyggingum.  Brimborg er með starfstöð á Akureyri að Tryggvabraut 5 
og sinnir þar einnig viðgerðum á Volvo-atvinnutækjum.

ÞEKKING OG REYNSLA



Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Ívar Örn Hansen, ivarorn@365.is, s. 512 5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Konráð Vilhjálmsson hafði alla tíð 
mikinn áhuga á vinnuvélum, var 
fróður um þær og laghentur við-

gerðarmaður. Frá 1986 starfaði hann nær 
alfarið sem vélamaður, aðallega á jarð-
ýtum hjá fjölskyldufyrirtæki sínu Arnar-
felli. Tveimur árum fyrr hafði hann fest 
kaup á fyrsta safngrip sínum, sem var 
jarðbor.

„Pabbi hafði lengi safnað vinnu vélum á 
borð við jarðýtur, víragröfur, hjóla skóflur, 
veghefla, gamla steypubíla og allra-
handa vinnuvélar en ákvað árið 2009 að 
stofna formlega safn,“ segir Þór Konráðs-
son, sonur Konráðs sem Konnasafn heitir 
eftir. „Þegar hann féll frá í febrúar 2011 
var hann búinn að segja okkur börn-
um sínum hvernig ætti að þróa hlutina 
áfram og var meira að segja búinn að ráða 
safnstjóra, Brynjólf Snorrason frá Mið-
Samtúni,“ segir Þór.

Konnasafn er í dag staðsett á athafna-
svæði Skútabergs, fyrirtækis í eigu Þórs, 
að Sjafnarnesi 2-4 á Akureyri. Framtíðar-
staðsetning þess verður hins vegar á 
Skútum í Hörgárbyggð en þar er ætlunin 
að reisa nokkrar skemmur undir starf-
semina. „Við vonumst til að geta flutt 
safnið að Skútum á næsta ári,“ upp lýsir 
Þór, en beðið er eftir samþykkt á breyttu 
deiluskipulagi. „Við erum því hér á meðan 
fyrir náð og miskunn Akureyrar bæjar 
enda hafa gamlar vinnuvélar aldrei þótt 
neitt augnayndi,“ segir hann glettinn.

Safnið er opið virka daga frá 8 til 17, 
ekki er rukkaður aðgangur en gestir eru 
beðnir að kvitta í gestabók. „Safnið er 
mjög merkilegt fyrir áhugamenn. Margir 
gera sér sér ferð til okkar enda er hér að sjá 
muni sem hvergi eru til annars staðar. Til 
okkar hafa komið útlendingar sem segjast 
sjá hjá okkur vélar sem þeir hafi hvergi 
annars staðar séð í vinnuvéla söfnum í 
Evrópu,“ segir Þór og bendir á að ljós-
myndarar hafi einnig mikinn áhuga á að 
taka myndir af þessum gömlu risum.

Vélar frá öllum 
landshornum
Konnasafn er vinnuvélasafn á Akureyri sem stofnað var af Konráð 
Vilhjálmssyni heitnum. Þar gefur að líta um sjötíu vélar af ýmsu tagi og sífellt 
fleiri bætast við. Í framtíðinni fær safnið samastað að Skútum í Hörgárbyggð.

Áhugamenn um vinnuvélar koma um langan veg til að skoða safnið.

Áætlað er að byggja um tíu þúsund fermetra húsnæði að 
Skútum í Hörgárbyggð. 

Brynjólfur safnstjóri við eina af þeim vélum sem voru í sérstöku 
uppáhaldi hjá Konráði Vilhjálmssyni.  

Safnið er einkaframtak Konráðs heitins og niðja hans. 

Vélarnar í safninu koma alls staðar að af landinu. Mörgum hefur 
verið bjargað frá niðurrifi. MYNDIR/AUÐUNN
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og fleiri vinnuvélar og vörubíla.

Útvegum uppgerð og ný olíuverk í 
flestar gerðir véla og bíla.

Tökum einnig að okkur viðgerðir á 
öllum vélum og bílum.

EIGUM
VARAHLUTI Í

JCB
DAF
MAN
IVECO

NEW HOLLAND

B.Sturluson ehf • Sala á atvinnutækjum • Vagnhöfði 9
110 Reykjavík • 577 11 89 – 774 11 88 • www.trucks.is

Hafðu samband og 
fáðu tilboð í tækið 

sem þig vantar.

Traust og góð þjónusta.

Sérhæfum okkur 
í sölu og 

innflutningi 
á vinnuvélum, 

vörubílum 
og dráttarvélum.

Vantar þig nýtt 
eða notað  

atvinnutæki ?



Aflvélar ehf. er fjölskyldufyrirtæki í eigu feðganna Friðriks Inga Friðriks-
sonar og Friðriks Hróbjartssonar.

„Aflvélar hefur í fjölmörg ár sérhæft sig í sölu vinnuvéla og aukabúnaðar 
á vinnuvélar fyrir viðhald þjóðvega og gatnakerfa,“ segir Halldór Kr. Jóns-
son framkvæmdastjóri, og bætir við að Aflvélar séu auk þess með stórt og 
fullkomið eigið verkstæði sem geti tekið við tækjum af öllum stærðum. 

Aflvélar starfa fyrst og fremst á fyrirtækjamarkaði en meðal viðskiptavina 
eru ríkisstofnanir, bæjar-
félög og verktakar.

„Við erum með 
umboð fyrir nokkur 
gæðamerki. Til að mynda 
fyrir ASH, Aebi Schmidt 
International, sem er 
stórfyrirtæki í sumar- og 
vetrartækjum,“ upplýsir 
Halldór en hundruð tækja 
frá ASH Aebi Schmidt til 
snjóruðnings og sumar-
starfa eru í notkun á 
Íslandi í dag. „Við erum 
einnig með umboð fyrir 
veghefla frá Veekmas Oy 
í Finnlandi, ásamt fleiri 
umboðum á borð við 
snjótennur og undirtenn-
ur frá GMI í Noregi og 
Monroe í Bandaríkjunum, 
slitblöðum frá Scana steel 
í Noregi ásamt efni í sópa 
og tilbúna bursta fyrir 
sópbíla,“ segir Halldór.  

Nýlega tóku Aflvélar við 
umboði fyrir ruslabíla frá Faun Viatec í Þýskalandi. „En nýjasta umboðið er 
fyrir fjölnota vinnuvél frá Holder. Þar er á ferðinni tæki sem hefur fjölmarga 
notkunarmöguleika,“ segir Halldór en með lítilli fyrirhöfn er hægt að 
tengja tækið við sóp, snjóplóg, snjóblásara, sanddreifara og sláttuvél, svo 
fátt eitt sé nefnt. „Þetta er tæki sem hentar mjög vel bæjarfélögum og 
litlum verktökum fyrir öll verkefni sem tengjast daglegri þjónustu bæjar-
félags,“ segir hann og býður fólk velkomið í húsnæði Aflvéla að Vestur-
hrauni 3 í Garðabæ.
Nánari upplýsingar má finna á www.aflvelar.is

Allt fyrir viðhald 
þjóðvega og gatnakerfa

Halldór Kr. Jónsson  framkvæmdastjóri Aflvéla, 
Vesturhrauni 3 í Garðabæ. MYND/ARNÞÓR

Vélfang ehf. selur og þjón-
ustar jafnt nýjar sem notað-
ar vélar og tæki fyrir land-

búnað, vélaverktaka, f lutninga-
fyrirtæki og sveitarfélög. Markmið 
fyrirtækisins er að veita bestu 
þjónustu sem völ er á á markaðn-
um með þarfir viðskiptavinanna í 
fyrirrúmi. 

Sigurjón P. Stefánsson, sölu-
stjóri JCB hjá Vélfangi, segir sölu 
nýrra véla að mestu leyti hafa legið 
niðri frá hruni, en nú sé aftur að 
færast líf í markaðinn. „Menn 
eru að horfa fram á betri tíð, svo 
framkvæmdir og verkefni eru að 
fara aftur í gang,“ segir Sigur jón 
og bætir við að viðskiptavinir séu 
einstaklingar, fyrir tæki og sveitar-
félög. „Við bjóðum upp á allar 
vinnuvélar. Stórar og smáar gröf-
ur, margar stærðir af skotbómu-
lyfturum, valtara í mörgum 
stærðum, allt frá litlum plötu-
þjöppum og upp í stóra jarðvegs- 
og malbiks valtara. Svo býður JCB-
fyrirtækið upp á dísilrafstöðvar í 
mörgum stærðum og útfærslum. 
Eins er mikið úrval af hjóla-
skóflum,“ segir Sigurjón. 

Helstu söluvörurnar segir Sigur-
jón hafa verið traktors gröfurnar 

frá JCB, skotbómu lyftara, stórar 
beltagröfur, hjólaskóflur og smá-
vélar. Hann segir vöruúrvalið sí-
fellt fara vaxandi og nú séu breyt-
ingar í gangi hjá JCB. „Á þessu 
ári er lögð mikil áhersla á þróun í 
dísil vélum, til að lækka eldsneytis-
eyðslu í vélum og draga úr meng-
un. Eins er unnið að því að gera 
umhverfi stjórnandans þægilegra, 
bæði með innréttingum og með 
því að draga úr allri hljóðmengun 

inni í stjórnunarklefanum,“ út-
skýrir hann. „Vélarnar eru því að 
verða ódýrari í rekstri vegna minni 
eldsneytis eyðslu.“

Vélfang ehf. rekur einnig vara-
hlutaþjónustu sem sinnt er á 
landsvísu. „Við erum með full-
komna varahlutaþjónustu fyrir 
JCB-vélarnar og útvegum allt sem 
þarf,“ segir Sigurjón. „Við rekum 
líka eigin verkstæði, bæði í Reykja-
vík og á Akureyri.“

JCB-vélarnar eru 
ódýrari í rekstri
Vélfang ehf. er umboðsaðili JCB-vinnuvélanna. Hjá JCB er sífellt unnið að því 
að auka þægindi notandans og hagkvæmni í rekstri, bæði hvað varðar 
eldsneytisneyslu, hljóðmengun og almenn þægindi.

Sigurjón P. Stefánsson, sölustjóri JCB hjá Vélfangi, segir að líf sé nú að færast í markaðinn 
á ný eftir hrun og framkvæmdir að fara í gang.  MYND/ VALLI
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Nú eru liðin 40 ár síðan TD-15 C-Series kom í Svarfaðardal, en það 
var þann 17. júní árið 1973. 

„Þetta er jarðýta sem var notuð hjá Ræktunarsambandi Svarf-
dæla í mörg ár,“ segir Hallur Steingrímsson hjá Ýtumanninum 
ehf. „Hún fór svo í eigu annars aðila áður en við keyptum hana, ég 
og sonur minn.“ 

Formlegur eigandi vélarinnar er Vélaverk ehf., dótturfélag 
Dexta orkutæknilausna, í eigu Gauta Hallssonar frá Skáldalæk. 
Faðir hans, Hallur Steingrímsson hjá Ýtumanninum ehf., leigir 
vélina til framkvæmda á Hólmsheiði við fangelsisgerð. 

Hallur segir ekki óvanalegt að vél af þessu tagi endist svo lengi. 
„Verðum við ekki öll gömul?“ spyr hann og hlær. „Hún var bara 
gerð upp. Það er hægt að gera alla hluti upp og þá verða þeir eins 
og nýir. Hún er nýsprautuð með Nallalitnum, gula litnum sem var 
framleiddur fyrir þessar vélar.“

Vélar af þessu tagi eru enn framleiddar, en undir vörumerkinu 
Dressta. 

Ætlunin er að koma vélinni aftur heim í Svarfaðardal. „Ég er 
Svarfdælingur og ég myndi helst vilja taka hana heim með mér 
einn daginn,“ segir Hallur brosandi. 

Allt er fertugum fært
Hallur Steingrímsson segir gömlu jarðýtuna alveg eins og nýja. MYND/ARNÞÓR



RISAVAXIN VINNUVÉLA
SÝNING
Stærsta vélasýning heims 
fyrir bygginga- og jarðvinnu-
iðnaðinn heitir Bauma og er 
haldin í München í Þýskalandi á 
þriggja ára fresti. Hún var haldin 
í þrítugasta sinn 11. til 17. apríl 
2013 en Bauma var fyrst haldin 
árið 1954 og hefur farið stækk-
andi síðan.

Sýningin í ár sló öll aðsóknar-
met, bæði hvað varðar sýningar-
aðila og gesti. 530 þúsund 
gestir frá 200 löndum mættu 
á svæðið til að skoða það sem 
3.420 sýningaraðilar frá 57 
löndum höfðu upp á að bjóða. 
Hlutfall gesta utan Þýskalands 
hefur aldrei verið hærra, en 200 
þúsund gestir komu frá löndum 
á borð við Austurríki, Sviss, Ítalíu, 
Rússlandi, Frakklandi, Hollandi, 
Bretlandi, Svíþjóð og Póllandi.
Á síðustu sýningu árið 2010 
voru sýningaraðilar 3.150 talsins 
en gestir aðeins 415 þúsund. 
Gestafjöldinn var heldur minni 
en áætlað var og var um að 
kenna okkar eigin Eyjafjallajökli 
sem kom róti á flugsamgöngur 
á þessum tíma.

Næsta Bauma-sýning verður 
haldin í apríl 2016 en þeim sem 
vilja kynna sér sýninguna nánar 
er bent á vefsíðuna 
www.bauma.de

Vélarnar á Bauma-sýningunni eru af 
öllum stærðum og gerðum. Dekkið 
sem konan stendur við með barnið 
sitt gefur hugmynd um stærð tækisins 
sem hvílir á því. IMAGEFORUM/AFP

Ein stærsta vinnuvél heims er 
jarðborinn Strata 950 sem var 
notaður til að bjarga 33 námu-
mönnunum frá Síle árið 2010. 
Mennirnir höfðu lokast inni neðan-
jarðar þann 5. ágúst þegar göng 
hrundu í koparnámunni þar sem 
þeir störfuðu. Þar sátu þeir fastir í 
69 daga á 700 metra dýpi. Að þeim 
tíma loknum var þeim bjargað með 
aðstoð Strata 950-borsins. 

Borinn er 40 tonn að þyngd og var 
notaður til að bora 60 cm breiða 
holu 700 metra í gegnum kletta til 
að komast að námu mönnunum. 
Til að koma bornum á slysstaðinn 
þurfti að taka hann í sundur og 
flytja á 42 flutningabílum. Nota 
þurfti mismunandi hluta borsins á 
misjöfnum tíma því ekki var hægt 
að setja borinn allan saman vegna 
plássleysis.

Bjargaði 
mannslífum
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Til þess að mega notast við allar gerðir 
vinnuvéla er nauðsynlegt að hafa öðlast 
vinnuvélaréttindi. Byrjað er á vinnuvéla-
námskeiði sem eru mismunandi sett 
upp eftir því hvar þau eru tekin. Hægt 
er að taka þau í flestum ökuskólum og 
hjá Vinnueftirlitinu. Þegar námskeiðinu 
er lokið er tekið verklegt og bóklegt 
próf. 
Eftir að hafa öðlast vinnuvélaréttindi 
opnast dyr að ýmsum atvinnutæki-
færum, ekki aðeins á Íslandi heldur 
líka á Evrópska efnahagssvæðinu. 
Námskeiðin kosta flest í kringum 65 
þúsund til 85 þúsund krónur. Réttindin 
sem námskeiðin veita eru á allar gerðir 

og stærðir vinnuvéla og eru byggð 
upp eftir reglugerðum frá Vinnueftirliti 
ríkisins. 
Nú þegar atvinnulífið og framkvæmdir 
á landinu eru aftur komnar af stað er 
gott að hafa slíkt próf. Nauðsynlegt er 
að vera fróður um öryggismál, búnað 
og vinnutækni þegar kemur að svo 
stórum vélum. Við framkvæmdir á 
Kárahnjúkavirkjun árið 2004 komst 
upp um tuttugu erlenda verkamenn 
sem störfuðu án réttinda á gröfum og 
stórum vinnubílum. Þeir þurftu allir að 
þreyta prófið. Eftir þessa uppákomu 
hefur eftirlitið verið hert um land allt til 
þess að koma í veg fyrir vinnuslys. 

HENTUGT AÐ HAFA VINNUVÉLARÉTTINDI
FR
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VERKIN  TALA

LEIÐANDI 
Í FRAMÞRÓUN

 Vinnuvélar í öll verk
 Þjónusta
 Varahlutir
 Verkstæði



ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16.6. Opið á sunnudögum í allt sumar 10 – 14

Barnavöðlur

Þessar hafa heldur betur 
slegið í gegn. Hvort sem 
í veiðina eða leikskólann. 
Aldrei aftur blautir fætur. 

Grænar, bleikar, bláar  
og mosagrænar.
stærðir 22 – 41

Verð frá 9.900 kr  

Strandveiðisett Stangartilboð

14 eða 15 feta Jaxon stöng 
stórt 6 legu hjól með aukaspólu, 
250 m af 80 punda ofurlínu, sökkur 
og slóðar fylgja. Allt að 200m köst !

Fullt verð 
41.750 kr
Afmælistilboð 
31.750 kr

Jaxon stangar tilboð 7 eða 8 feta 
spinnstöng 3 legu hjól og lína 
Aðeins 5.900 kr.

Jaxon fluguveiðisett

Flugustangarsett.
Jaxon XT pro besta stöngin frá Jaxon.
Lína 4, 5, 6, 7, eða 8 large arbour hjól, okkar besta flotlína, undirlina og 
hólkur. Frábærar stangir sem gefa dýru stöngunum ekkert eftir.
Fullt verð 43.900 kr. Afmælistilboð 33.900 kr 

Tvíhendu tilboð 

Jaxon Eternium 14 feta tvíhenda, 
stórt large arbour hjól, undirlína 
og skotlína frá G.loomis.
Fullt verð 43.900 kr. 
Afmælistilboð 
33.900 kr 

Jaxon slöngubátar 50.000 kr afsláttur 

290 cm fullt verð 249.000 kr
Afmælisverð  199.000 kr

320cm fullt verð  
289.000 kr 
Afmælisverð  

249.000 kr 90 cm fululltlt v verð 249.000 kr
fmælisvererð 199.000 kr

3220c0cmm fullt ve
28899.00000 krr 
Affmælisvvererðð 

249.000 k

Allar nánari uppl.um bátana á veidiportid.is

Yukon nætursjónaukar Nánari uppl. á veidiportid.is

Yukon nætursjónaukar  
á byssur NVRS 2,5 X 50  
Fullt verð 118.900 kr 
Afmælistilboð

108.900 kr

Yukaon Sentinel  3x60  
Fullt verð 149.000 kr 
Afmælistilboð  

129.000 kr 

Yukon nætursjónauka 
kitt á haglabyssu 
3x42 ,titanium festing, 
laiser mið mjög léttur 
Fullt verð 69.900 kr 
Afmælistilboð 

59.900 kr

Nýr og öflugri 
rafmagnsmótor frá Jaxon 
55 libs í þrýsting 
( rúmlega hestafl ).  
5 gírar áfram og  
3 afturábak.  
Nýjasta tækni gerir kleift 
að sigla í lengri tíma á 
hverri hleðslu.  
Mælt er með 120 ampera 
neyslugeymi.
Verð 49.900 kr 

Heitreykingarofnar og Jaxon veiðihjól Rafmagnsmótor Jaxon fiskileitartæki

Frábærir  
heitreykingarkofnar.
Hvergi betra verð.
Aðeins 9.900 kr 

Besta strandveiðihjólið frá 
Jaxon. 6 legur, long kasting, 
2 spólur úr áli, 2 ára ábyrgð. 
Tekur allt að 400 metra á 
0.40 línu. Verð 15.900 kr 
Tilboð 12.900 kr.

Jaxon Harpon. 
Gott hjól sem þolir saltvatn.
6 legur ,auka spóla. 
2 ára ábyrgð
Verð 7.900 kr.

á Jaxon

). 

iir r kleift
mama á 

amampeperara

r

Allt nýjar vörur enginn gömul flot sem eru hætt að fljóta eða gamlar sökkur sem eru hættar að sökkva

Ódýrt strandveiðisett

Ódýrt strandveiðisett  14 – eða 15 
feta stöng, 6 legu Jaxon hjól  
250 metrar af 25 punda girni. 
Allt að 120 metra köst gott 
byrjenda sett. Verð 18.900 kr

Mikið úrval 
af Polaroid gleraugum

Poki og bönd fylgja öllum 
gleraugum 
Verð frá 3.900 kr 

Að

Þetta tæki er sett 
á aukastöng og 
baujan hnýtt á og 
hent út í eins og 
flotholti. Sendir 
svo upplýsingar 
í allt að 40 metra 
fjarlægð og 
dregur niður á 
allt að 30 metra 
dýpi. Fljót leið til að komast að 
því hvort yfir höfuð sé fiskur á 
svæðinu. 

t

g g

að komast að

Verð 22.900 kr

8 eða 9 feta stöng  
lína 5, 6,eða 7 
Diskabremsuhjól, 
lína, taumur, 
10 flugur og 
veiðihúfa. 

Allt þetta fyrir 
19.900 kr. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Avensis s/d terra. Árgerð 
2001, ekinn 205 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.106047.
Bilabankinn 588-0700 100% visa eða 
euro lán

FORD Focus trend. Árgerð 2005, ekinn 
141 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.090.000. Rnr.106495.100% lán visa 
eða euro lán Bílabankinn 588-0700

SUZUKI Swift gl 4wd. Árgerð 2009, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.580.000. Rnr.106300.Bilabankinn 
588-0700

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2011, 
ekinn 44 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.240031.
Bílabankinn 588-0700

HYUNDAI I30 comfort diesel 
sjálfskiptur. Árgerð 2008, ekinn 
84 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.150.000. Rnr.106366.Bílabankinn 
588-0700

HONDA Cr-v. Árgerð 2012, ekinn 
33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.106666.Bilabankinn 
588-0700

VW Transporter 6 til 12 manna 
. Árgerð 2003, ekinn 135 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. Verð 1.590.000. 
Rnr.191710.100% visa eða euro lán 
Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

OFFROAD E1 - 1990Þ!!!
Hálendið here we come.....vel útbúinn 
og öflugur ferðavagn sem lítur út sem 
nýr. Fleetwood Evolution E1 árg.2008. 
Svefnpláss f. 6-8 manns. Ísskápur, 
eldavél, fortjald o.fl. Tilboðsverð 
1990þ. Er á staðnum. BÍLALÍF 
Kletthálsi.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

LÆKKAÐ VERÐ, GÓÐ KAUP
Ford Transit hobby T600 Árgerð 2006, 
ekinn 32 Sólarsella. Marcisa. Stór lest. 
Sttigbretti. Lengd 6,38. breidd 2,28 
Einn eigandi Tilboðsverð 5.500.000. 
Rnr.118758.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

VW Caddy Diesel 2/2013 ekinn 16.000 
ásett 3190 2990 stgr Raðnúmer 
123140

Land Cruiser 100VX 5/2002 Diesel 
ekinn 216.000 ásett 2890 Raðnúmer 
126413

VW Touareg 8cyl 2/2006 Bíll með öllu 
loftpúðafjöðrun leður ofl ofl ásett 
3.880 Raðnúmer 170152

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KIA Sorento luxury. Árgerð 2011, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.890.000. Rnr.990436. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

LEXUS Rx 400 hybrid. Árgerð 2007, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.990332. Verð nú 
kr: 4.590.000,-

MERCEDES BENZ C 250. Árgerð 2013, 
ekinn 8 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
8.900.000. Rnr.210055. Verð nú kr: 
8.490.000,-

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2005, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.140041.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá 
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta 
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð 
frá kr. 168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Til Sölu Hobby 650 WFU,2006, Stórt 
baðherbergi, Sturtuklefi, Isabella 
fortjald. V. 3.090 kr. Á staðnum. Rnr: 
121623. Vantar húsbíla af öllum 
gerðum á skrá/stæði.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

GMC K3500 4wd. Árgerð 1993, ekinn 
240 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
690.000. Rnr.170005.

Bílval.is
Hrísmýri 5, 800 Selfoss

Sími: 480 1400
http://www.bilval.is

BMW X3 2.0i. Árgerð 2006, ekinn 228 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.290.000. 
tilboð kr. 1.890.000, Rnr.321533. 
Einn eigandi frá upphafi, sumar og 
vetrardekk. bíllinn er á staðnum.

FORD F250 ext 4x4. Árgerð 2002, 
ekinn 119 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
bill og camper Verð 2.950.000. 
möguleiki að fá camper keyptan sér. 
uppl. í s. 567-4000 og fleiri myndir 
Rnr. 321521

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2002, 
ekinn 170 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
790.000. Rnr.321238. bíllinn er á 
staðnum, dráttarkrókur.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

M.BENZ Cl 63 amg coupe. Árgerð 
2008, ekinn aðeins 13 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 17.900.Lúxus 
sportbíll með öllu Rnr.111095.

DODGE Viper rt/10. Árgerð 1995, 
ekinn aðeins 16 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 6.900.TILBOÐ 5.900 ein 
sem tilbúinn út í sumarið að leika 
Rnr.113137.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

CRV árg‘00. 2000 vél. Ek. 190þús Km. 
Verðhugmynd 660þús Uppl. í síma: 
865 2269.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

Evrópskar gæðakerrur. Verð frá 
129.900. Skoðaðu úrvalið á kerrur.
is eða kíktu til okkar. Dekkjahöllin 
Akureyri, Egilsstöðum og Skútuvogi 12.

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

Árgerð 2012, 
ekinn 26þ.km. 
Einn sá glæsilegasti 
á götunni. 
Er á staðnum. 
Verð 19.900.000kr. 
Raðnúmer 133222

Range Rover HSE Vogue 4.4 V8 Dísel

til sölu

til sölu

ÚRVAL
GÆÐABÍLA
Ú
HJÁ HEKLU

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

Skoda Fabia 1,2 Classic
Árgerð 2012, bensín.
Ekinn 30.000 km, beinsk.
       Ásett verð:
    1.890.000,-

VW Passat Comfort Ecofuelt
Árgerð 2012, bensín/metan
Ekinn 10.000 km, sjálfsk.
       Ásett verð:
    4.690.000,-

MM PajeroMM P j   3.5 GLS
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.590.000,-
Tilboð: 1.990.000,-

VW Polo Trendl. 1,2
Árgerð 2010, bensín
Ekinn 58.000 km, beinsk.
       Ásett verð:
    1.850.000,-

Audi A4 Avant 2,0 TDI
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 23.000 km, sjálfsk.
       Ásett verð:
    5.490.000,-

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Reiðhjól  Bílaþjónusta  Bátar

 Fellihýsi

VÍKING EPIC 1906.
Til sölu Víking epic 1906 fellhýsi. Lítið 
notað og vel með farið, og lítur mjög 
vel út. Svefntjöld,nýr geimir, gaskútur 
og ný yfirfarnar bremsur. Alltaf geymt 
í upphituðu húsi á veturnar. Listaverð 
1.200.000, en öll tilboð skoðuð. 
upplýsingar í síma 867-5723/564-3395.

 Varahlutir

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-6277 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Glæsilegu vörurnar  
frá Vanity Fair

Save the Children á Íslandi

FIMMTUDAGUR  11. júlí 2013 7



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Varahlutir

 Mótorhjól

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

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

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

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

 Málarar

Almenn málningarvinna utan sem 
innan. Tilboð í síma 893 5537 og 
arno@internet.is Arnar Málarameistari.

MÁLNINGARTJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@gmail.com

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ELDRI MÚRARI
Eldri múrari óskar eftir múrverki 
td. múra bílskúra, kjallara, einnig 
flísalögn. S. 866 3175

HÚSEIGNAÞJÓNUSTA
Lekaþéttingar, þakviðg. múrviðg. öll 
málningarvinna, háþrýstiþv. Uppl í s. 
892 1565

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna

Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25. 
Uppl. í S. 698 2260

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Trampólin og öryggisnet á frábæru 
verði. Allar frekari upplýsingar á 
trampolin.is

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Býð upp á gott nudd, heilnudd og 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. 105 
Rvk/síðumúli S. 894 4817.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu vegna flutninga amerískt 
Broyhill sófasett. 3ja-, 2ja og stóll mjög 
vel með farið. Verð 170þús. S: 894 1907.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

SILUNGANET SILUNGANET
Flotnet, sökknet. Góð reynsla - gott verð. 
Heimavík S. 892 8655 www.heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

Herbergi til leigu í miðbænum. Uppl. í 
s. 866 6344.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

AFGREIÐSLUSTARF
Viljum ráða starfskraft til 
afgreiðslustarfa sem fyrst. 

Vinnutími 10 til 18 ásamt vinnu 
tvo laugardaga í mánuði.

Lámarksaldur 25ára viðkomandi 
þarf að vera stundvís, heiðarlegur 

og hafa góða þjónustulund.
Reynsla í handmenntum æskileg.

Eingöngu tekið á móti 
umsóknum á 

litirogfondur@litirogfondur.is

Apartment hotel in 101 RVK, seeks 
applicants for housekeeping. Both 
part and fulltime positions available. 
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg 
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif. 
Hlutastörf + full störf. Umsóknir 
sendast á job@apartmentk.is

Finnst þér gaman að spjalla við karla? 
Rauða Torgið og Sexy Iceland leita 
samstarfs við hressar símadömur. 
Nánar uppl. á RaudaTorgid.is (atvinna)

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 
Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

SEXY ICELAND
Nýr heitur vefur í mótun. Vertu með 
frá byrjun. SexyIceland.com

Flottur karlmaður vill kynnast 
karlmanni með góðar stundir í huga. 
Hefur ekki aðstöðu. Rauða Torgið 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8731.

Kona, leitar þú tilbreytingar? Auglýsing 
hjá Rauða Torginu kostar ekkert og 
skilar árangri strax. Sími 555-4321.

Viltu breyta til? „Kona með reynslu” 
vill kynnast karlmanni. Rauða Torgið, 
s. 905-2000 og 535-9920, augl.nr. 
8343.

Sexy miðaldra kona vill kynnast 
karlmanni eldri en fimmtugt. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8158.

Ung íslensk kona í heitum einleik. 
Mjög góður endir! Sögur Rauða 
Torgsins, s. 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8792

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Vantar allar gerðir eigna á skrá

Blómvellir - 221 Hafnarfirði
Sérstaklega skemmtilegt  
tæplega 200 fm einbýli á  
tveimur hæðum. 5 svefn- 
herbergi. Ca: 35 fm þaksvalir. 
Íbúðin skiptist í forstofu,  
þvottahús, hol, 2 baðherbergi,  
5 svefnherbergi, eldhús, stofu 
og innbyggðan bílskúr.   
Við húsið er góð afgirt timbur-
verönd.  V-53 millj.

Garðastræti - 101 Reykjavík
Glæsileg 98,7fm 3 herb. efri 
hæð í mjög fallegu húsi ásamt 
20,0fm bílskúr, samtals : 
118,7fm. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Eignin getur losnað 
fljótt. Frábær staðsetning í 
miðbænum. V-44,9millj.

Þórðarsveigur  - 113 Reykjavík
Glæsileg og vel skipulögð 
113,8 fm 4ra herb. endaíbúð 
á 3.hæð (efstu) í fjölbýli með 
stæði í bílageymslu. Mjög 
fallegt útsýni. V-28,5 millj.

Lundur - 200 Kópavogi
Stórglæsileg 144,3fm 3 herb.
íbúð á 5 hæð með frábæru 
útsýni í Lundi í Kópavogi. 
Eignini fylgir stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Yfirbyggðar 10,5fm 
flísalagðar svalir. Tvær lyftur. 
V-52,9 millj.

Vífilsgata - 101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð eign sem 
saman stendur af tveimur  
2 herbergja íbúðum (hæð og 
kjallari) í mjög góðu húsi.  
Hús og íbúðir til fyrirmyndar. 
V- 29,8 millj.

Fannborg Kópavogi

Nýstandsettar 40 - 50 fm studeó og 2ja herb. Íbúðir, úsýni til allra átta. Sjón er sögu ríkari.

Þingvað 9 – 110 Rvk. 

OPIÐ HÚS Í DAG 11.JÚLÍ
kl. 18:00 - 18:30

Glæsilegt 250 fm. einbýlishús á einni hæð með 4 svefnher-
bergjum, stórri stofu og glæsilegri lóð í Norðlingaholltinu, 
mjög gott aðgengi er að húsinu. Örstutt í skóla og leikskóla. 
Uppl. Kristberg  í síma 892-1931

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann 
í raftækja- og spilliefnavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum.
• Að flokka raftæki og spilliefni.
• Framtíðarstarf.

• Að vinna við vinnslu á raftækjum
 og spilliefnum.
• Lyftarapróf er nauðsyn.
• Íslenskukunnátta er yskilyrði.

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum.

Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 20. júlí næstkomandi.

atvinna fasteignir

fasteignir

Save the Children á Íslandi
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

7 1 6 5 2 9 8 3 4
4 8 3 6 7 1 2 9 5
2 5 9 8 3 4 6 1 7
6 7 1 3 9 5 4 8 2
3 4 8 2 1 7 5 6 9
5 9 2 4 6 8 3 7 1
9 3 5 7 4 6 1 2 8
8 6 7 1 5 2 9 4 3
1 2 4 9 8 3 7 5 6

8 1 6 9 2 5 3 4 7
7 2 4 1 6 3 8 5 9
9 3 5 7 4 8 2 1 6
2 8 9 3 7 4 5 6 1
4 6 1 5 8 9 7 3 2
3 5 7 2 1 6 4 9 8
6 7 8 4 3 1 9 2 5
1 9 3 8 5 2 6 7 4
5 4 2 6 9 7 1 8 3

8 2 6 3 5 9 4 7 1
3 9 5 1 4 7 2 8 6
7 4 1 2 8 6 3 9 5
2 3 9 4 6 1 8 5 7
1 6 7 5 2 8 9 3 4
4 5 8 7 9 3 6 1 2
5 8 3 6 1 4 7 2 9
9 1 4 8 7 2 5 6 3
6 7 2 9 3 5 1 4 8

2 1 7 3 6 8 5 4 9
8 5 6 4 1 9 3 2 7
4 9 3 5 2 7 8 6 1
6 8 4 2 9 3 7 1 5
3 2 5 7 4 1 9 8 6
9 7 1 6 8 5 4 3 2
5 6 8 9 3 2 1 7 4
1 4 9 8 7 6 2 5 3
7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3
1 8 4 3 9 5 2 7 6
3 6 7 4 8 2 5 9 1
9 4 6 5 2 7 3 1 8
5 3 2 8 1 9 7 6 4
7 1 8 6 3 4 9 2 5
8 5 9 7 6 3 1 4 2
4 2 1 9 5 8 6 3 7
6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1
2 1 6 9 4 8 3 5 7
5 8 7 2 1 3 9 4 6
4 6 1 8 9 7 5 3 2
7 9 5 3 2 1 4 6 8
8 2 3 5 6 4 7 1 9
6 3 4 1 7 9 2 8 5
9 5 8 6 3 2 1 7 4
1 7 2 4 8 5 6 9 3

LÁRÉTT
2. lítill, 6. tvíhljóði, 8. arinn, 9. smá-
skilaboð, 11. tveir eins, 12. reiknivél, 
14. hrææta, 16. í röð, 17. tilvist, 18. 
drulla, 20. kringum, 21. velta.

LÓÐRÉTT
1. jurtatrefjar, 3. fyrirtæki, 4. tala, 5. 
upphaf, 7. umhirða, 10. berja, 13. 
kjökur, 15. útmá, 16. skraf, 19. ullar-
flóki. LAUSN

LÁRÉTT: 2. smár, 6. au, 8. stó, 9. sms, 
11. tt, 12. tölva, 14. náæta, 16. mn, 
17. líf, 18. aur, 20. um, 21. snúa. 

LÓÐRÉTT: 1. bast, 3. ms, 4. áttatíu, 5. 
rót, 7. umönnun, 10. slá, 13. væl, 15. 
afmá, 16. mas, 19. rú.

Ekki gráta vegna þess að því er 
lokið, brostu yfir því að það gerðist.

Dr. Seuss

Jæja, gamla „sjampó 
á tannburstann“ 

trixið? Ætlarðu aldrei 
að biðjast afsök-

unar?

Baðst 
afsökunar 
fyrir löngu. 
Hins vegar...

Inn Út

Stingdu 
af.

Einhverjar hugmyndir?

Ég á að kaupa g jöf 
sem mun uppfylla óskir 

eiginkonunnar fyrir 
steypiboð sem mér er 
ekki einu sinni boðið í,

handa konu sem ég 
þekki ekkert.

Það er skemmtilega teflt á FIDE 
Grand-mótinu í Peking. Anish Giri 
yfirspilaði Gata Kamsky og fann lag-
legan lokahnykk.
Svartur á leik

Bleyju-
skannar

Raftæki Torfæru-
kerrur

Rafmagns-
snuð

43...Hxh3+! Hvítur gafst upp. Ef 44. 
Kg1 þá Rf3+ og ef 44. gxh3 Dd5+ og 
svo 45...Rf3+. Skást væri 44. Rh2 en 
þá tryggir 44...Hh4 og svo 45...Df4 
svörtum kolunna stöðu.
www.skak.is Hjörvar er meðal efstu 
manna á Opna skoska meistara-
mótinu.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00
BRIDESMAIDS

Fersk, frumleg og hárbeitt gamanmynd sem hefur notið mikilla 
vinsælda.

21:30
BREAKING BAD

Vinsælir dramatískir þættir sem hafa unnið til fjölda  
Emmy verðlauna.

20:00
MASTERCHEF USA

Gordon Ramsey er mættur aftur í hinum geysivinsæla þætti 
sem um þessar mundir er í framleiðslu í yfir þrjátíu löndum.

FJÖLBREYTT
FIMMTUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

22:15
VICE

Fréttaskýringaþátturinn í kvöld fjallar m.a. um sjávarhækkun 
undanfarin 100 ár og afleiðingar hennar.

7:00-20:00
BARNAEFNI ALLA DAGA 

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu 
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 

SNÝRAFTUR
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? Ég er með spurningu sem 
er smá persónuleg. Ég geng 

með mitt fyrsta barn og ég þarf 
mögulega að fara í keisara en 
það er enn óvíst þar sem ég er 
bara gengin 33 vikur og barnið 
er sitjandi. Mig langar svolítið 
að reyna að fæða en ég er samt 
hrædd við það og hef heyrt svo 
margar hræðilegar sögur af 
sitjandafæðingu. En ég er líka 
hrædd við að fara í uppskurð en 
mér finnst eins og það sé það 
eina í boði fyrir mig. Mig lang-
aði bara aðeins að heyra þína 
reynslu af þessu.
● ● ●

SVAR Málefni sem er mér afar 
hugleikið, sitjandi keisari að 
skjótast út um lítið gat. Ef barnið 
er sitjandi og þig langar til að 
fæða þá getur þú farið í vend-
ingu á Landspítalanum. Þá er 
reynt að snúa barninu með hand-
afli utan frá. Mér fannst það ekki 
sárt en það var heldur ekkert 
kósí, bara eitt af því sem mögu-
lega gat hjálpað. Mér skilst að 
það virki í um helmingi tilfella, 
jafnvel sjaldnar. Ef barnið snýr 
sér ekki en þú vilt samt reyna 
að fæða þá getur þú látið mæla í 
þér grindina til að vita hvort sitj-
andafæðing sé möguleg fyrir þig. 
Mælingin er gerð með röntgen-
mynd. Séu málin hagstæð fyrir 
fæðingu og barnið hefur enn 
ekki snúið sér þá er um að gera 
að finna sér fæðingarlækni og 
ljósmóður sem hafa tekið á móti 
sitjandi barni og munu sína þér 
stuðning í því. Það er æskilegt að 
barnið sé ekki þyngra en fjögur 
kíló. Því getur tíminn skipt svo-
litlu máli en það verður vel fylgst 
með þér. Hvað varðar sársauka 
þá held ég að það sé alltaf frekar 
sárt að fæða og ekkert hægt að 
segja að þetta sé verri fæðing en 
hver önnur.

Ef þú ferð í keisaraskurð þá 
færðu dagsetningu í hann og 
góða fræðslu um hvernig hann 
ber að. Þú mætir fastandi í upp-
skurðinn og ert lögð inn á stofu 
þar sem þú bíður eftir að röðin 
komi að þér. Mér skilst að skorið 
sé upp á þriðjudögum og fimmtu-
dögum svo mögulega færðu að 

velja afmælisdag barnsins þíns. 
Þú trítlar upp á skurðstofu og 
færð mænurótardeyfingu. Mér 
fannst það lítið mál og það tók 
stutta stund. Svo mætir her 
af sérfræðingum sem hver er 
öðrum blíðari, fæðingarfélag-
anum er boðið að vera með, svo 
er skorið, barninu lyft upp og þú 
saumuð saman. Eftir þetta ferðu 
á vöknun og svo inn á þína stofu.

Persónulega fannst mér 
líkam inn lengur að ná sér eftir 
keisarann en það er eflaust ögn 
persónu bundið. Að mínu mati þá 
er það sem skiptir máli að standa 
með sjálfri þér í þessu ferli en 
einnig að taka tillit til mats sér-
fræðinga. Þú þarft bara að koma 
þessu barni í heiminn og sinna 
svo foreldrahlutverkinu af ein-
lægni og alúð. Gangi þér ofsa-
lega vel.

Sitjandafæðing

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

HÆGT AÐ FARA Í VENDINGU  Sigga 
Dögg segir að ef barnið sé í sitjandi 
stöðu dugi oftast að fara í vendingu 
uppi á Landspítala.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FIMMTUDAGUR 11. JÚLÍ 2013 

Tónleikar
21.00 Hljómsveitin Samaris fagnar 
útgáfu samnefndrar plötu sinnar með 
tónleikum á Volta í kvöld. Tónleikarnir 
hefjast kl. 21. Aðgangseyrir er kr. 1000. 
Fríar vöfflur í boði fyrir gesti.

Tónlist
12.00 Lára Bryndís Eggertsdótttir, org-
anisti, heldur tónleika í Hallgrímskirkju 
í dag kl. 12. Hún leikur fjölbreytta orgel-
tónlist. Aðgangseyrir er kr. 1.700.

Vígsla
16.30 Suðurhluti Dalsbrautar verður 
vígður á Akureyri kl. 16.30. Klippt 
verður á borða við gangbrautarljósin 
við Lundarskóla og síðan verður haldið 
fylktu liði suður götuna. Bifreiðar frá 
Fornbílaklúbbi Akureyrar verða fremstar 
í flokki. 

Upplýsingar um viðburði sendist
 á hvar@frettabladid.is.

HLJÓM-
SVEITIN 
SAMARIS  
Áslaug Rún 
Magnús-
dóttir, 
Jófríður 
Ákadóttir og 
Þórður Kári 
Steinþórs-
son.
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„Þetta er þriðja árið í röð sem dans-
skólinn SalsaIceland reynir að slá 
þátttökumet í þessum skemmtilega 
fjöldadansi, rueda de casino. Fyrsta 
árið mættu sjötíu manns til leiks og 
í fyrra bættum við metið verulega 
þegar níutíu manns mættu og döns-
uðu saman.“ segir Hanna Harpa, 
danskennari hjá SalsaIceland. Hún 
segir rueda-dansinn hafa náð mikl-
um vinsældum hjá salsadönsurum 
um allan heim enda sé skemmtana-
gildi hans mikið og sköpunargleðin 
fái að njóta sín. 

En hvernig dans er rueda de cas-
ino? „Dansinn þróaðist í Havana, 
höfuðborg Kúbu, seint á sjötta ára-
tugnum og heitir eftir Casino-hjól-
inu. Það er þannig að tvö eða fleiri 
pör mynda hring og dansa og fylgja 
skipunum eins stjórnanda. Flestar 

dansflétturnar fela í sér að skipt 
er um dansfélaga og þannig skap-
ast skemmtilegt flæði þar sem allir 
dansa við alla. Ef fólk nær ekki 
skipunum stjórnandans hermir það 
bara eftir næsta manni.“

En þarf það ekki að kunna salsa 
til að taka þátt? „Nei, þetta er það 
einfaldur dans. Við verðum með 
upphitun á Austurvelli klukkan hálf 
sjö og þar kennum við einföldustu 
sporin. Því fyrir utan að vilja slá 
fjöldametið erum við líka að koma 
þeim skilaboðum á framfæri hversu 
einfalt er að dansa salsa.“ 

Hanna segir áhuga á salsa alltaf 
að aukast hér á landi. „Íslending-
um finnst gaman að svona salsa-
sveiflu,“ fullyrðir hún og segir 
það eiga við um bæði kyn. „Þátt-
taka karla hefur stóraukist á síð-

ustu árum. Á síðasta byrjendanám-
skeiði voru í fyrsta skipti fleiri 
karlmenn,“ upplýsir hún og ótt-
ast ekkert að þeir láti sig vanta á 
Austurvöll. „Við erum margar stelp-
urnar sem kunnum karlasporin 
svo við getum hoppað inn í ef með 
þarf.“ Hún segir hefð hafa skapast 
fyrir því víðs vegar um heiminn að 
setja fjöldamet í dansinum og telur 
heimsmetið vera rúmlega 350 pör. 

Það verður sem sagt ekta kúb-
önsk stemning á Austurvelli í kvöld 
en skyldi grasið þola áganginn? „Já, 
ég mæli með að fólk mæti í æfinga-
skóm eða stígvélum en ekki háum 
hælum,“ segir hún og bætir við. 
„Þetta er fjölskylduviðburður og 
vinir og vandamenn eru velkomnir 
að koma og fylgjast með.“  
 gun@frettabladid.is

Ekta kúbönsk sveifl a 
á Austurvelli í kvöld
Salsadansarar og annað dansáhugafólk mun reyna við nýtt fj öldamet í kúb-
verska hringdansinum Rueda de Casino í kvöld klukkan 19 á Austurvelli. Hanna 
Harpa Agnarsdóttir hjá dansskóla SalsaIceland er fróð um fyrirbærið.

LÍF OG FJÖR  Skemmtanagildi rueda-dansins er mikið því þar fær sköpunargleðin að njóta sín að sögn Hönnu Hörpu.



OG GERÐU 

FRÁBÆR 
KAUP!

KOMDU

AFSLÁTTUR

AF  ÖLLUM  SKÓM
DAGANA  11. - 14. JÚLÍ

20%

INTERSPORT LINDUM  /  SÍMI 585 7260  /  LINDIR@INTERSPORT.IS  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 11 - 19.LAU. 11 - 18. LL SUN. 12 - 18.  INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  /  BILDSHOFDIA @INTERSPORT.IS  /  OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18.LAU. 10 - 18. LL SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4890  /  AKUREYRI@INTERSPORT.IS  /  OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. LL INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  SELFOSS@INTERSPORT.IS  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.LL
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Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.  
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

LAGALISTINN TÓNLISTINN
Sæti  Flytjandi Plata

 1 Emmelie de Forest Only Teardrops
 2 Capital Cities Safe and Sound
 3 Margaret Berger I Feed You My Love
 4 Robin Thicke / T.I. / Pharrell Blurred Lines
 5 Olly Murs Dear Darling
 6 Imagine Dragons Demons
 7 Daft Punk / Pharrell Get Lucky
 8 Bruno Mars Treasure
 9 Hjaltalín Halo
 10 Kaleo Vor í Vaglaskógi

Sæti  Flytjandi Plata
 1 Sigur Rós Kveikur
 2 Ýmsir This Is Icelandic Indie Music
 3 Ýmsir Tíminn flýgur áfram
 4 Ýmsir Einnar nætur gaman með Sigga Hlö
 5 Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
 6 Samaris Samaris
 7 Of Monsters and Men My Head Is an Animal
 8 Ljótu hálfvitarnir Ljótu hálfvitarnir (2013)
 9 Ýmsir Acoustic Iceland
 10 Ýmsir Pottþétt 59

4.7.2013 ➜ 10.7.2013

Hlandlyktin er enn í nösunum á mér eftir nýafstaðna Hróarskelduhátíð, 
sem var mín fyrsta þrátt fyrir háan aldur. Ég hef sótt aðrar tónlistar hátíðir 
en einhverra hluta vegna aldrei þessa stærstu hátíð Norðurlandanna 
sem hundruð Íslendinga sækja árlega. Ég sveik að vísu föðurlandið og lét 
tónleika íslensku listamannanna mæta afgangi, en nýsjálenskir ferðafélagar 
mínir létu vel af þeim öllum.

Að vanda lék mikill fjöldi skemmti-
krafta listir sínar á hátíðinni og aldursbil 
þeirra var jafn breitt og áhorfenda. Hinir 
ungu og framsæknu voru margir hverjir 
heillandi en að mínu mati voru það 
gömlu sleðarnir sem áttu þessa hátíð og 
þrennt sem stóð upp úr.

Gráhærði pönkarinn og leikarinn 
Henry Rollins kom alls fjórum sinnum 
fram. Hann bauð ekki upp á tónlist 
heldur magnaðar ferðasögur í bland 
við þrælfyndnar þrumuræður þar sem 
rasismi, hommafælni og karlremba 
fengu á baukinn. Það er erfitt að setja 
hinn 52 ára Rollins í kassa. Uppistandari 
er hann ekki, en samt er hann fyndnari 
en fjölmargir uppistandarar. Ég tímdi 

ekki öðru en að sjá hann í öll fjögur skiptin og sá ekki eftir því þar sem 
engin tvö voru eins.

Heimamaðurinn Lars Ulrich var síðan í góðu stuði á laugardagskvöldinu 
ásamt félögum sínum í Metallica, en liðsmenn sveitarinnar eru allir um 
fimmtugt. Væntingar mínar til þeirra voru undir meðallagi en sveitin reynd-
ist vera í gríðarlega góðu spilaformi og hljómurinn var óaðfinnanlegur, að 
minnsta kosti þar sem ég stóð. Þessar þunnhærðu hetjur tóku öll sín bestu 
lög, skutu upp flugeldum og drituðu strandboltum yfir áhorfendaskarann 
sem allur söng með. Ég hafði gleymt því fyrir löngu hvers vegna Metallica er 
vinsælasta þungarokkshljómsveit allra tíma. Ég man það núna.

En allt sem ég sá á hátíðinni bliknaði í samanburði við sjálft lokaatriðið, 
hina goðsagnakenndu Kraftwerk. Ralf Hütter, forsprakki sveitarinnar, er 
66 ára en tónlistin er hins vegar algjörlega tímalaus. Glæsileg þrívíddar-
tölvugrafíkin á bak við hljómsveitina lyfti tónleikunum upp í hæstu hæðir, 
og í tvær klukkustundir varð hlandblautt túnið fyrir framan stóra sviðið að 
besta nýlistasafni í heimi. Líklega er erfitt að finna starfandi hljómsveit sem 
hefur haft jafn mikil áhrif á poppsöguna og Kraftwerk. Það eru því forrétt-
indi að fá að sjá hana spila og þeir sem eiga miða á tónleikana í Hörpu í 
vetur eiga von á virkilega góðu.

Áður en þið farið svo að stríða mér á gamlingjablætinu vil ég taka það 
fram að hinn tæplega áttræði Kris Kristofferson var hundleiðinlegur.

Gömlu góðu sleðarnir

TÓNNINN 
GEFINN
Haukur Viðar Alfreðsson

Jay-Z - Magna carta... Holy Grail
Kanye West - Yeezus
Empire of the Sun - Ice on the Dune

Í spilaranum

Platan Uncovered Queens of the 
Stone Age kom út á dögunum og á 
henni spreyta tólf söngkonur sig 
á tólf lögum bandarísku rokk-
sveitarinnar Queens of the Stone 
Age (QOTSA). Íslenska söng-
konan Emilíana Torr-
ini er á meðal söng-
kvennanna tólf en 
það er Olivier Libaux, 
liðsmaður frönsku 
hljómsveitarinnar 
Nouvelle Vague, 
sem heldur utan 
um verkefnið.

Libaux 
segist hafa 
gengið lengi 
með hugmynd-
ina í maganum 
þar sem hann 
teldi að hrá 
og hávær tón-
list QOTSA 
yrði dásam-
leg í mjúkum og 
rólegum flutningi 
söngkvenna. „Ég 
bjó til lista yfir 
allar uppáhalds-

söngkonurnar mínar og 
sendi ógrynni tölvu-

bréfa. Til allrar 
hamingju fékk 

ég jákvæð 
viðbrögð frá 

mörgum,“ 
segir 

hann 
í 

samtali við Wall Street Journal.
Torrini syngur lagið Go with 

the Flow af plötunni Songs For 
the Deaf frá árinu 2002, en hún er 
almennt talin besta plata Queens 
of the Stone Age. Af öðrum söng-
konum á plötunni má nefna Kath-
arine Whalen, Inara George, 
Gaby Moreno og Alela Diane.

Josh Homme, aðalsprauta 
QOTSA, lagði blessun sína yfir 
verkefnið og er að eigin sögn í 
skýjunum yfir útkomunni, en 

sveitin sendi á dögunum frá 
sér breiðskífuna … Like 
Clockwork, sem hefur 
fengið góðar viðtökur frá 

gagnrýnendum jafnt sem 
almenningi.  haukur@frettabladid.is

Fara mjúkum 
höndum um rokkið
Emilíana Torrini er í hópi söngkvenna sem fl ytja lög rokkhljómsveitarinnar 
Queens of the Stone Age á nýrri ábreiðuplötu.

Nouvelle Vague er samstarfsverkefni Frakkanna Olivier Libaux og Marc 
Collin sem staðið hefur yfir í um áratug. Þeir hafa sent frá sér nokkrar 
plötur þar sem þeir fá ýmsar söngkonur til að spreyta sig á gömlum pönk- 
og nýbylgjuslögurum sem settir hafa verið í bossa nova-útsetningar að 
hætti 7. áratugarins. Hljómsveitir eins og Joy Division, Dead Kennedys, 
Buzzcocks og XTC hafa verið heiðraðar af Nouvelle Vague, og enn í dag 
má stundum heyra þessar óvenjulegu útgáfur á millifínum veitingahúsum 
borgarinnar.

Breyta pönki í dinnertónlist

ÍSLENSK RÖDD Á PLÖTUNNI  Emilíana Torrini er ein tólf söngkvenna sem fá að spreyta sig á lögum Queens of the Stone Age á 
nýrri ábreiðuplötu sveitarinnar.
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Kvikmyndin The Heat var frum-
sýnd hér á landi í gærkvöld 
en myndin skartar gaman-
leikkonunum Söndru Bullock 
og Melissu McCarthy í aðal-
hlutverkum. Myndin segir frá 
lögreglu konunum Söruh og 
Shannon sem eru þvingaðar til 
að starfa saman þrátt fyrir að 
eiga nánast ekkert sameigin-
legt. Shannon, sem leikin er af 
McCarthy, er hörð í horn að taka 
og fer óhefðbundnar leiðir í við 
yfirheyrslur glæpamanna. Stöll-
urnar finna þó leiðir til þess að 
starfa saman þegar þær fá það 
verkefni að stöðva hættulegan 

eiturlyfjabarón, og útkoman 
verður vægast sagt skrautleg.
Myndinni leikstýrði bandaríski 
leikstjórinn Paul Feig en hann 
hefur getið sér gott orð sem leik-
stjóri. Feig leikstýrði meðal annars 
hinni stórskemmtilegu gamanmynd 
Bridesmaids, sem kom út árið 2011 
og uppskar Melissa McCarthy til-
nefningu til Óskarsverðlauna fyrir 
leik sinn í myndinni. Feig hefur 
einnig leikstýrt nokkrum þáttum 
af Arrested Development og The 
Office, sem og völdum þáttum af 
30 Rock, Parks and Recreation og 
Mad Men.

Melissa McCarthy skaust hratt 

fram á sjónarsviðið en hjólin fóru 
almennilega að snúast hjá leik-
konunni í kjölfar Brides maids-
myndarinnar. McCarthy lék aðal-
hlutverkið í kvikmyndinni Identity 
Thief sem kom út fyrr á árinu en 
hún leikur einnig í þriðju Hangover-
myndinni sem var frumsýnd í vor. 
Sandra Bullock hefur lengi vel 
verið ein launahæsta leikkonan í 
Hollywood. Henni mun þó aðeins 
bregða fyrir í tveimur kvik-
myndum á árinu, The Heat og 
vísinda tryllinum Gravity. Bullock 
fer með aðalhlutverkið í vísinda-
tryllinum ásamt hjarta knúsaranum 
George Clooney.  - ka

Laufl éttur lögguhasar
Gamanmyndin The Heat skartar Söndru Bullock og Melissu McCarthy í aðalh-
lutverkum. Handritið skrifaði Katie Dippold, en hún skrifar einnig handritið fyrir 
hina bráðskemmtilegu þætti Parks and Recreation. 

GÓÐAR SAMAN  Þær Sandra Bullock og Melissa McCarthy fara með aðalhlutverkin í The Heat. Leikkonurnar þykja báðar stór-
skemmtilegar og má því lofar þessi gamanmynd góðu. 

Breska kvikmynda- og sjónvarps-
þáttaakademían (BAFTA) mun 
verðlauna leikarann og leikstjór-
ann George Clooney fyrir ævi-
starf sitt. Verðlaunin sem Clooney 
hlýtur eru kennd við leikstjór-
ann Stanley Kubrick og eru veitt 
þeim leikara sem skarað hefur 
fram úr á hvíta tjaldinu. Í til-
kynningu frá BAFTA segir að 
verðlaunin séu veitt „…einstak-
lingi sem skarar fram úr, aðila 
sem hefur unnið verk sem ber 
vott um sterk höfundar einkenni 
og festu, og þeim sem lyft hefur 

greininni á hærra plan“. Stjórnar-
formaður BAFTA, Gary Dartnall, 
lof samar leikarann í tilkynning-
unni. „George Clooney er án alls 
vafa einn af mestu listamönnum 
kvikmyndageirans. Verk hans 
hafa hreyft við áhorfendum frá 
öllum heimshornum.“ Leikarinn 
mun hljóta viðurkenninguna þann 
9. nóvember. Aðrir sem hlotið hafa 
viðurkenninguna í gegnum tíðina 
eru til dæmis þeir Warren Beatty, 
Jeff Bridges, Daniel Day Lewis, 
Clint Eastwood, Steven Spielberg 
og Denzel Washington. - ka

BAFTA verðlaunar George Clooney
George Clooney hlýtur hin virtu Stanley Kubrick-verðlaun hinn 9. nóvember. 

FLOTTUR FERILL  George Clooney 
hlýtur hin eftirsóttu Stanley Kubrick-
verðlaun þann 9. nóvember næst-
komandi. 

Tvær kvikmyndir voru frum-
sýndar í íslenskum bíóhúsum 
í gær, myndirnar World War Z 
og The Heat. Stórleikarinn Brad 
Pitt er í aðalhlutverki í myndinni 
World War Z, en þar leikur Pitt 
blaðamanninn Gerry Lane, fyrr-
verandi rannsóknarfulltrúa hjá 
Sameinuðu Þjóðunum, sem þarf 
að taka á honum stóra sínum til 
að stöðva her uppvakninga sem 
herja á mannkynið. 

Í ljós kemur að hundaæði 
hefur brotist út sem veldur því 
að allir sem verða bitnir af upp-
vakningunum breytast í uppvakn-
inga 12 sekúndum síðar. Af stað 
fer mikið kapphlaup við tímann 
þar sem Gerry reynir hvað hann 
getur til að stöðva útbreiðsluna. 

Auk Brads Pitt fara þau 
Mireille Enos, James Badge Dale 

og Matthew Fox með stór hlut-
verk. Marc Forster leik stýrir 
myndinni en Forster á fleiri stór-
myndir að baki. Hann leikstýrði 
meðal annars stór myndunum 
Monster‘s Ball, Finding Never-
land, The Kite Runner og Bond-
myndinni Quantum of Solace. 
World War Z er byggð á sam-
nefndri skáldsögu Max Brooks, 
en Brooks hefur einnig skrifað 
fjölmörg handrit fyrir Saturday 
Night Live. World War Z er bæði 
sýnd í 2D og 3D.

Gamanmyndin The Heat var 
einnig frumsýnd í gær. Það eru 
leikkonurnar Sandra Bullock 
og Melissa McCarthy sem fara 
með aðahlutverkin en þær leika 
lögreglu konurnar Sarah og 
Shannon sem eiga gjörsamlega 
ekkert sameiginlegt.   - ka

Hundaæði herjar 
á mannkynið
Kvikmyndirnar World War Z og The Heat voru 
frumsýndar í bíóhúsunum í gær.

DRAMATÍK Í HÁMARKI  Brad Pitt fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni World War 
Z. Hann leikur Gerry Lane, sem reynir að koma í veg fyrir að uppvakningar taki yfir 
heimsbyggðina.

Nýjasta kvikmynd leikarans Johnny 
Depp fellur ekki í kramið hjá kvik-
myndagagnrýnendum víða um 
heim, svo vægt sé til orða tekið. 

Myndin sem kostaði 250 milljón-
ir dollara í framleiðslu hefur fengið 
afleita dóma og vilja sumir meina að 
hún marki endalok stórmyndanna. 
Það er talið ólíklegt að hún muni 
ná að þéna 300 milljónir eftir sýn-
ingar um heim allan og mun gengi 
myndarinnar vera sérstakt áhyggju-
efni fyrir Disney sem fjármagnar 
myndina.

Gilbert Cruz, kvikmyndagagn-
rýnir hjá vulture.com, segir mynd-
ina fullkomið dæmi um allt sem 
getur verið að hinni hefðbundnu 

Hollywood-stórmynd. „Fyrir utan 
að hafa verið fáránlega dýr í fram-
leiðslu, þá er söguþráðurinn léleg-
ur, handritið reiðir sig um of á blóð-
laust ofbeldi og myndin er of löng og 
langdregin.“

Gæti markað endalok 
stórmyndanna
Lone Ranger fær afspyrnuslæma dóma.

MISHEPPNAÐ Nýjasta stórmynd  Johnny 
Depp, Lone Ranger, þykir ekki góð.
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Dala-Brie er kominn i nýjar umbúðir 
og er enn jafngóður a �agðið. L júfur og mildur 
hvítmygluostur sem hentar við öll tækifæri. 

Dala-Brie er kominn i nýjar um

Flo�ur úr 
Dölunum
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BAKÞANKAR 
Bergs Ebba 
Benediktssonar

Glamúr og glæsileiki
Hasar- og ævintýramyndin Pacifi c Rim var frumsýnd í Los Angeles í myndinni. 
Það er Sons of Anarchy-leikarinn Charlie Hunnam sem fer með aðalhlutverkið í 
myndinni en Idris Elba og Rinko Kikuchi fara einnig með stór hlutverk.

MYNDARLEGUR  Charlie Hun-
nam er ein skærasta stjarnan 

í Hollywood um þessar 
mundir. Hann leikur 

aðalhlutverkið 
í Pacific Rim.

TÖFF Í TAUINU 
 Leikarinn Ben 
Barnes, sem 
meðal annars lék 
í The Chronicles 
of Narnia, tók 
sig vel út á rauða 
dreglinum.

GULLFAL-
LEG LEIK-

KONA  Rinko 
Kikuchi var 
mætt í sínu 
fínasta pússi á 
frumsýninguna.

HUGGULEG SAMAN 
 Þau Charlie Day 
og Mary Elizabeth 
Ellis voru flott. 

FLOTTUR 
LEIKSTJÓRI 
 Guillermo del 
Toro leikstýrir myndinni, 
en hann var mættur á rauða 
dregilinn með Lorenzu 
Newton upp á 
arminn.

Eitt þætti mér gaman að vita. Hversu 
stórt hlutfall ofbeldisverka er framið 

á fastandi maga? Án þess að gera lítið úr 
alvarleika málsins grunar mig að þrátt 
fyrir marga aðra augljósa áhættuþætti ger-
enda, eins og vímuefnanotkun og persónu-
leikabrenglanir, séu ofbeldismenn oftast 
svangir og pirraðir þegar þeir láta til skar-
ar skríða. Það þarf ekki vísindi til staðfest-
ingar á því hversu mikil áhrif hungur hefur 
á geðslag fólks. Það tekur nokkrar vikur að 
deyja úr hungri en bara nokkrar mínútur 
að missa stjórn á skapi sínu hafi maður 
ekki neytt matar. Ég tek það skýrt fram að 
hungur er ekki afsökun fyrir rangri hegð-
un en það getur samt verið áhrifavaldur.

HUNGUR er undarlegt fyrirbæri. Ef 
maður hefur ekki borðað í nokkra 

klukkutíma er maður síður en 
svo í heilsufarslegri hættu. Samt 
sendir líkaminn boð sem heilinn 
túlkar á versta veg. Lundarfarið 
vanstillist. Maður finnur fyrir 
pirringi og vanmætti, jafnvel 
ofsóknaræði, og allt virðist von-
laust. Einföld verkefni verða 
óyfirstíganleg og næmnin fyrir 
fínleika í samskiptum hverfur. 
Orð breytast í kurr, kurr breyt-

ist í garg og brátt fer sá svangi að berja í 
borð og annað sem fyrir verður. Lokatil-
finning hungursins er svo reiðin. Svangur 
maður er reiður maður. Ég fullyrði þetta 
án þess að hika enda eru orðin keimlík. 
Hungur er skylt angri sem enskumælandi 
nota fyrir reiði sbr. „angry“, angrið er svo 
náskylt því að vera svangur. Það er ekki til-
viljun að þessi orð bæði hálf- og heilríma.

HUNGRAÐ fólk er hættulegt. Ekki bara 
vegna ofbeldisverka. Hungrað fólk tekur 
vondar ákvarðanir. Svangur maður í mat-
vörubúð kaupir bara kex, flögur og sósur. 
Sesar treysti ekki Cassíusi því hann leit út 
fyrir að vera svangur. Kannski eru allar 
hörmungar heimsins hungri að kenna. 
Kannski var Ghengis Khan gjarn á að fá 
blóðsykurfall. Milljónir manna í valnum. 
Tvær heimsálfur í uppnámi. Svangur 
maður á hesti alveg snarvitlaus. Kannski 
eru „hungrið“ og „hrunið“ líka af sömu rót. 
Kannski var Bjarni Ármannsson hungur-
morða að hugsa um maraþonhlaup allan 
daginn og tók þess vegna hörmulegar 
ákvarðanir. Kannski.

AÐ lokum. Áður en þið dæmið þessi skrif 
fáránleg og heimskuleg: fáið ykkur djúsglas 
og tvö harðsoðin egg.

Hungur. Angur. Reiði. Afl eiðingar.

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

EMPIRE

H.S.S. - MBL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

WORLD WAR Z 3D                 KL. 5.30 - 8 - 10.30 12  
WORLD WAR Z 3D LÚXUS     KL. 5.30 - 8 - 10.30 12  
THE HEAT                  KL. 5.30 -8 -10.30 12 
THIS IS THE END                 KL. 5.30 - 8 - 10.30 16  
THE LONE RANGER              KL. 5 - 8 12 
WHITE HOUSE DOWN   KL. 11  16
EPIC 2D ÍSL.TAL                   KL. 3.20  L
EPIC 3D ÍSL.TAL                   KL. 3.20 L

THE HEAT                         KL. 5.30 - 8 - 10.30  12 
THIS IS THE END              KL. 5.30 - 8 - 10.30  16 
WHITE HOUSE DOWN       KL. 8 - 10.50   16 
THE PURGE                       KL. 10.35  16 
THE INTERNSHIP              KL. 5.25 - 8 7
EPIC 3D ÍSL.TAL                KL. 5.45 L

THE HEAT                            KL. 5.40 - 8 - 10.10  12 
THIS IS THE END                KL. 5.40   16 
WHITE HOUSE DOWN        KL. 8 - 10.10   16 Miðasala á: og
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Óskar Ófeigur Jónsson 
ooj@frettabladid.is
Skrifar frá Svíþjóð

EM KVENNA 
2013 

0 DAGAR Í FYRSTA 
LEIK ÍSLANDS

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í 
fótbolta, er einn af fimm þjálfurum á EM í Svíþjóð 2013 sem voru 
einnig með lið sitt í Finnlandi fyrir fjórum árum. 

Hinir eru Kenneth Heiner-Möller (Danmörku), Silvia Neid 
(Þýskalandi), Hope Powell (Englandi) og Bruno Bini (Frakk-
landi). Hope Powell er sú eina í hópnum sem er komin 
með lið sitt á þriðju úrslitakeppni EM í röð.

Sigurður Ragnar í fámennum hópi
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BRUGÐIÐ Á LEIK  Það var létt yfir leikmönnum íslenska landsliðsins á hótelinu í gær. Hér eru Katrín Ómarsdóttir, Margrét Lára 
Viðarsdóttir og Hallbera Guðný Gísladóttir að fara yfir málin eftir spennandi borðtennisviðureign. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

FÓTBOLTI Tvö jafntefli litu dags-
ins ljós á opnunardegi EM í Sví-
þjóð en heimamenn gerðu 1-1 
jafntefli við Dani í opnunarleikn-
um. Stine Petersen, markvörður 
Dana, var hetja sinna manna en 
hún varði tvær vítaspyrnur í síð-
ari hálfleik.

Ítalía og Finnland gerðu 
markalaust jafntefli í hinni 
viður eign dagsins. - esá

Varði tvö víti

HETJA  Samherjar Stine Petersen fagna 
henni eftir að 1-1 jafntefli gegn Svíum 
var í höfn í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Þær eru reynslunni ríkari 
frá því í Finnlandi fyrir fjórum 
árum og í hefndarhug eftir ósann-
gjarnt tap í síðasta leik á móti 
Noregi. Stelpurnar okkar hefja 
leik á EM í Svíþjóð í kvöld og nú 
á spennustigið að vera rétt. Lands-
liðsfyrirliðinn Katrín Jónsdóttir, 
markadrottningin Margrét Lára 
Viðarsdóttir og landsliðsþjálfar-
inn Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
sjá mikinn mun á íslenska liðinu 
frá því á fyrsta Evrópumótinu árið 
2009. 

„Það var frábær upplifun að hafa 
fengið að fara á það mót. Við erum 
íþróttamenn og við setjum ákveðn-
ar kröfur á okkur sjálfar. Við vilj-
um fá aðeins meira út úr þessu 
móti en bara ánægjuna af því að 
fá að vera með. Við ætlum okkur að 
fara upp úr riðlinum, það er yfir-
lýst markmið okkar og við erum 
ekkert hræddar við að sýna það og 
segja,“ segir Margrét Lára Viðars-
dóttir. Hún náði ekki að skora á 
EM í Finnlandi en er nú laus við 
meiðslin og tilbúin í slaginn. 

Bara venjulegur fótboltaleikur
Katrín Jónsdóttir fyrirliði rifjar 
upp stressið sem var erfiður and-
stæðingur þegar liðið steig sín 
fyrstu spor á stórmóti. „Við vorum 
margar svolítið stressaðar fyrir 
fyrsta leikinn og það var hátt 
spennustig í liðinu. Það er rosa-
lega gott að svona margar í liðinu 
hafa upplifað þetta áður og geta 
um leið miðlað þeirri reynslu til 
hinna. Þótt þetta sé rosalega stórt 
mót og miklir leikir þá er þetta 
samt sem áður bara venjulegur 
fótboltaleikur. Maður má ekki láta 
það draga orku frá sér heldur nýta 
alla orkuna í fótboltann inni á vell-
inum,“ segir Katrín.

Margrét Lára efast ekki um 
að íslenska liðið sé betra í dag. 
„Það er rosalega mikill munur. Þá 
vorum við að koma á okkar fyrsta 

stórmót og nánast enginn leikmað-
ur liðsins hafði reynslu af því að 
spila erlendis. Núna erum við allar 
reynslunni ríkari þegar við spilum 
á þessum háa standard sem er spil-
aður erlendis. Ég tel okkur vera 
með mikið betri leikmenn og betra 
lið,“ segir hún og bætir við:

„Það var svolítið spennufall að 
komast inn á mótið fyrir fjórum 
árum en núna finnst mér rosaleg 
yfirvegun í hópnum. Þetta er bara 
eins og hver annar landsleikur þó 
að við séum að fara inn á stórmót á 
morgun. Gæsahúðin og þjóðarstolt-
ið eru alltaf til staðar en þetta er 
bara eins og hver annar leikur. Það 
er nefnilega mjög mikilvægt að við 
höldum spennustiginu réttu,“ sagði 
Margrét Lára.

Landsliðsþjálfarinn Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson valdi marga 

leikmenn í hópinn núna sem voru 
með á EM 2009. „Við höfum þrett-
án leikmenn sem voru með í Finn-
landi fyrir fjórum árum. Þær hafa 
reynsluna og það er ekki alveg 
eins mikið stress hjá þeim,“ segir 
Sigurður Ragnar og hann viður-
kennir að það sé erfiðara að velja 
byrjunar liðið núna en fyrir fjórum 
árum.

Mun nota fleiri leikmenn
„Já, ég held það. Fyrir síðasta 
mót þá vorum við nánast búnir að 
velja byrjunarliðið í fyrsta undir-
búningsleik á árinu og keyrðum á 
því liði alla undirbúningsleikina 
og síðan í mótinu. Þetta er öðru-
vísi núna því við munum sjá fleiri 
leikmenn taka þátt í þessum leikj-
um. Ég mun spila á aðeins fleiri 
leikmönnum því við höfum meiri 

breidd. Við höfum þróað leik okkar 
mikið áfram sóknarlega síðan þá. 
Við spiluðum fyrst og fremst mjög 
þétta vörn í mótinu síðast og gátum 
lítið fram á við í því móti,“ segir 
Sigurður Ragnar. 

Hefur beðið í fjögur ár
Hólmfríður Magnúsdóttir skoraði 
strax á sjöundu mínútu í fyrsta 
leik á EM 2009 en íslensku stelp-
unum tókst ekki að bæta við marki 
þær 263 mínútur sem eftir lifðu af 
mótinu. „Ég er nánast búin að vera 
að bíða eftir þessari keppni frá því 
á síðasta leik á EM 2009. Vonandi 
náum við að skora meira en eitt 
mark í þessari keppni. Ég er viss 
um að við náum að skapa okkur 
einhver færi. Það er bara að nýta 
þau,“ sagði Hólmfríður og það er 
hægt að taka undir þau orð.
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Rosalegur munur á liðunum
Fyrir fj órum árum fór kvennalandslið Íslands á sitt fyrsta stórmót. Síðan hafa þær margar talað um að þær 
geti ekki beðið eft ir að fá annað tækifæri. Það kemur í kvöld þegar Ísland mætir Noregi á EM í Svíþjóð.

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson landsliðsþjálfari 

segir það greinilegt á æfingum 
liðsins að það ætla margar 

sér að vera í hópi 
þeirra ellefu sem 
byrja á móti Noregi í 
kvöld. „Það er eftir-
vænting í hópnum 
og við sáum það 
á æfingunni í gær 
þar sem það var 
hart barist og vel 
tekið á því. Þær 
vilja allar vera 
í liðinu,“ segir 

Sigurður Ragnar. Íslenska liðið hefur 
tapað sex af sjö leikjum ársins og 
hefur mátt þola meiri gagnrýni en 
áður. Sigurður Ragnar gerir sér fulla 
grein fyrir því að liðið hefur valdið 
mörgum vonbrigðum. 

„Fólk er farið að gera miklar kröfur 
til liðsins og hefur kannski ekki mikla 
þolinmæði fyrir því ef við náum ekki 
árangri á hverju ári og erum alltaf að 
bæta okkur. Þetta ár hefur verið eitt 
skref til baka frá því sem hefur verið 
undanfarin ár. Við höfum fengið 
gagnrýni og það er þroskandi ef 
maður tekur rétt á henni og reynir að 
gera betur. Það höfum við gert sem 

hópur og gagnrýni verður maður að 
svara inni á vellinum,“ segir Sigurður 
Ragnar.

En má líta á þennan leik í kvöld 
sem úrslitaleik? „Það eru þrír leikir 
í riðlinum og það getur allt gerst en 
þetta er gríðarlega mikilvægur leikur. 
Það að ná að byrja mótið vel og ég 
tala ekki um að ná í þrjú stig. Þá 
værum við komin í mjög góða stöðu. 
Eitt stig væri ekki heimsendir en núll 
stig væri mjög, mjög slæmt. Þessi 
leikur er gríðarlega mikilvægur,“ 
sagði Sigurður Ragnar. - óój

Eitt stig væri enginn heimsendir

FÓTBOLTI Katrín Jónsdóttir, fyrir-
liði íslenska liðsins, er ekki að fara 
að spila fyrsta leikinn við Noreg á 
ferlinum. Hún er með það á hreinu 
hvað íslenska liðið þarf að gera í 
Kalmar í kvöld. 

„Við þurfum að koma vel 
skipulagðar inn í leikinn, 
sérstaklega í vörn. Það er 
rosalega mikilvægt að halda 
markinu okkar hreinu því ég 
er alveg viss um að við 
munum fá færi. Stemn-
ing og barátta er samt 
það mikilvægasta,“ 
segir Katrín og 
bætir við: „Auðvitað 
er taktík líka mikil-

væg en í svona jöfnum leik eins og 
þessir leikir við Norðmenn hafa 
verið, þá hefur það verið dags-
formið sem réði úrslitum. Það lið 
sem vill þetta meira vinnur þenn-

an leik,“ sagði Katrín. 
Ísland og Noregur eru 

bæði lið sem vilja láta 
finna fyrir sér inni á vell-
inum. „Ég held að það verði 

alveg rosaleg harka í 
þessum leik. Við getum 
alveg verið vinkonur 
utan vallar en inni á 
vellinum á morgun (í 
kvöld) þá verður þetta 
bara stríð,“ sagði 
Katrín.  - óój

Mikil harka í kvöld
Katrín Jónsdóttir spáir stríðsástandi í Kalmar.

FÓTBOLTI Ísland tapaði 1-2 á móti 
Noregi þegar liðin mættust síð-
ast. Norðmenn voru þá á heima-
velli í úrslitaleik um sigurinn í 
riðlinum. Íslenska liðið spilaði vel 
í leiknum og átti skilið að fá eitt-
hvað út úr honum en tapið þýddi 
að íslenska liðið þurfti að fara á 
EM í gegnum umspilið. 

„Það var svolítið skrítinn leik-
ur. Við vorum að spila fínan bolta 
og mér fannst við betri en Norð-
mennirnir í þeim leik. Þær voru 
klókar, beittu skyndisóknum og 
notuðu þau svæði sem opnuðust 
þegar við vorum að sækja. Það er 
alltaf hættulegt,“ segir Margrét 
Lára Viðarsdóttir sem skoraði 
mark íslenska liðsins.

„Við eigum að þekkja norska 
liðið og við teljum okkur alveg 
geta unnið þær. Við teljum okkur 
vera með betri leikmenn í öllum 
stöðum en við þurfum bara að 
sýna það inni á vellinum,“ sagði 
Margrét Lára full sjálfstrausts.
 - óój

Við erum betri 
í öllum stöðum
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SUMARÚTSALA
REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI

4 DAGAR EFTIR
AFSLÁTTUR

%50
ALLT AÐ

ETETHHANAN
HORNSÓFI

Afb. á mán. m.v. 
2 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

NN

1

AÐEINS

18.277
KRÓNUR

ETHHAN Hornsófi. Ljósgrátt áklæði.
Stærð: 240x240 H: 96,5 cm.

50%

STORY
3+2 SÓFASETT

RY

AÐEINS

20.000
KRÓNUR

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán1

3,5% lántökugj.

STORY 3+2 sófasett. Ljóst áklæði.
Stærð: 2ja 171x86 cm 3ja 2ja 210x86 cm H: 81 cm

20%

CLUB LUX
HÆGINDASTÓLL

Afb. á mán. m.v.
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

B LUX

AÐEINS

2.752
KRÓNUR

CLUB Hægindastóll Svart áklæði. 
Fæst einnig í bonded leðri.

%

PLUMP
barstóll,
krómlappir.

ur: svart.Litur: 

DALLAS barstóll,
krómlappir. Litir:kkkkkk

art og hvítt.svasvasvasvasvarrrrrrrrr

DUMPLING
barstóll,
krómlappir. 
Litir. Svart, 
rautt og
hvítt.

KAUP
FRÁBÆR

GERÐU
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Það er ekki eins 
og við séum bilað reyndir 

í Evrópukeppni.

Finnur Orri Margeirsson, fyrirliði Blika

FÓTBOLTI Mikið hefur verið rætt 
um brottvísun Eyjamannsins 
Aarons Spear í bikarleik gegn KR 
á sunnudaginn. Þá ýtti Spear við 
Gunnari Þór Gunnarssyni, leik-
manni KR, sem féll til jarðar með 
tilþrifum. 

Hermann Hreiðarsson, þjálfari 
ÍBV, var afar ósáttur með dýfu 
Gunnars Þórs en Rúnar Kristins-
son, þjálfari KR, sér hlutina í öðru 
ljósi.

„Þú getur metið það hvort leik-
maðurinn leiki sér að því að detta 
eða hrindingin sé þess eðlis að 
menn geti ekki staðið í lappirnar,“ 
segir Rúnar. Hann segir leikmenn 
ekki eiga að bjóða upp á þetta.

„Þeir eru að bjóða upp á vanda-
mál og þeir setja dómarann í þessa 
stöðu. Dómararnir þekkja regl-
urnar og valdið er þeirra,“ segir 
Rúnar. Hann minnir á að for maður 
dómaranefndar KSÍ hafi tekið af 

allan vafa um hvernig dómarar 
skuli bregðast við í atvikum sem 
þessum.

„Ég hélt að menn hefðu kannski 
hlustað á það og áttað sig á því 
að það mætti ekki ýta eða leggja 
hendur á aðra menn. Þú býður 
hættunni heim með því að láta 
svona.“

Hannes Þór Halldórsson ýtti við 
Ragnari Péturssyni seint í leikn-
um. Ragnar stóð hrindinguna af 
sér en ólíkt Spear fékk Hannes 
aðeins gult spjald. Hefði Rúnar 
verið svekktur við Gunnar Þór 
hefði hann einnig staðið af sér 
hrindinguna?

„Nei, ég hefði alls ekki verið 
svekktur yfir því. Það er ekki 
þannig að við séum að biðja okkar 
leikmenn um að detta ef þeir 
eru snertir, það kæmi aldrei til 
greina,“ segir Rúnar. 

„Við förum inn á völlinn til þess 

að spila fótbolta og vinna fótbolta-
leiki. Það er það eina sem við 
hugsum um. Við leggjum ekki upp 
með neinn dónaskap eða leiðindi í 
okkar leik.“ - ktd

Biðjum leikmenn ekki að detta
Rúnar Kristinsson segir leikmenn bjóða hættunni heim með hrindingum.

REGLURNAR SKÝRAR  Rúnar Kristins-
son segir leikmenn KR aðeins einbeita 
sér að því að vinna leiki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI „Það var bara eitt lið á 
vellinum í sjötíu mínútur í Eyjum,“ 
segir Hermann Hreiðarsson, þjálf-
ari ÍBV. Eyjamenn gerðu 1-1 jafnt-
efli gegn HB frá Færeyjum í fyrri 
leiknum þrátt fyrir mikla yfir-
burði. Af íslensku liðunum þrem-
ur má segja að staða Eyjamanna sé 
fyrir fram verst sé horft til úrslita 
í fyrri leiknum.

„Það var okkar klúður að ganga 
ekki frá fyrri leiknum og viður-
eigninni í heild sinni. Það verður 
bara sætara að klára seinni leik-
inn,“ segir Hermann boru brattur. 
Eyjamenn flugu til Færeyja í gær 
og æfðu á keppnisvellinum um 
kvöldið. Hermann segir mikið í 
húfi fyrir ÍBV í kvöld og raunar 
öll íslensku félögin.

„Íslensku félögin í heild sinni 
þurfa að fara áfram og fá fleiri 
stig til að komast ofar á styrk-
leikalista UEFA. Við ætlum áfram 
í næstu umferð og það er mikill 
hugur í okkur.“

Eigum fína möguleika
Aldrei áður hafa öll þrjú karlalið 
Íslands lagt andstæðinga sína að 
velli sama árið. Möguleikinn er 
góður en KR-ingar eiga erfitt verk-
efni fyrir höndum í Belfast eftir 
markalaust jafntefli við Glentor-
an í fyrri leiknum í Vesturbænum.

„Við erum mjög bjartsýnir og 
vonumst til að geta komist áfram. 
Við eigum fína möguleika en 
þurfum að eiga góðan leik,“ segir 
Rúnar Kristinsson, þjálfari KR. 
KR-ingar réðu gangi fyrri leiks-
ins en gekk bölvanlega að skapa 
sér marktækifæri.

„Kannski koma þeir eitthvað 
framar og þá gæti opnast eitthvað. 
Úrslit fyrri leiksins eru alls ekki 
svo slæm. Við þurfum að skora en 
þeir líka,“ segir Rúnar. 

KR mætti norður-írska liðinu 
fyrir þremur árum við sama til-
efni. KR vann 3-0 sigur í heima-

leiknum en gerði 2-2 jafntefli úti. 
Sömu úrslit myndu duga Vestur-
bæingum í kvöld.

Ekki bilaðslega reyndir
Breiðablik er komið með annan 
fótinn og rúmlega það í aðra 
umferð eftir 4-0 sigur á FC Santa 
Coloma frá Andorra í fyrri leikn-
um.

„Við þurfum að fara auðmjúkir 
í þetta þó svo að gengið hafi vel í 
fyrri leiknum. Þessi leikur verður 
tekinn tökum frá fyrstu mínútu,“ 
segir Finnur Orri Margeirsson, 
fyrirliði Blika. Hann segir mark-
miðið að halda markinu hreinu og 
fara í leikinn af miklum krafti.

„Menn geta ekkert leyft sér að 
slaka á í Evrópukeppninni. Það er 
ekki eins og við séum bilað reyndir 
í Evrópukeppni.“

Leikurinn í Andorra hefst 
klukkan 15.30, í Færeyjum verð-
ur flautað til leiks klukkan 18 
og hálftíma síðar á Írlandi. 
Fylgst verður með gangi 
mála í öllum leikjunum á Vísi. 
 kolbeinntumi@365.is

Öll þrjú í dauðafæri
Breiðablik, ÍBV og KR verða í eldlínunni ytra í undankeppni Evrópudeildar UEFA 
í kvöld. Blikar eru í vænni stöðu eft ir fyrri leik sinn en Eyjamanna og KR-inga 
bíða erfi ð verkefni. Möguleiki á einstöku kvöldi í Evrópukeppni er fyrir hendi.

LEIKTÖF  Liðsmenn Glentoran reyndu hvað þeir gátu að tefja í fyrri leiknum í 
Vestur bænum. Uppskeran var markalaust jafntefli sem þeir þáðu með þökkum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Karlalið Hauka og 
kvennalið Fram verða fulltrúar 
Íslands í Evrópukeppnum þennan 
veturinn. Karlalið Fram og ÍR auk 
kvennaliðs Vals ákváðu að vera 
ekki með af fjárhagslegum ástæð-
um. 

„Þetta hefur verið þannig hjá 
okkur í Haukum að við leikmenn 
sjáum um helming kostnaðarins og 
síðan sér félagið um hinn helming-
inn,“ segir Matthías Árni Ingimars-
son, leikmaður Hauka. Hann segir 
mjög skemmtilega reynslu að taka 
þátt í Evrópukeppni. Hefðbundnar 
leiðir eru farnar í fjáröflun þar sem 
seldur verður klósettpappír, efnt til 
happdrættis og fiskur seldur, svo 
fátt eitt sé efnt.

„Á síðasta tímabili gekk þetta allt 
saman upp og við náðum að safna 

fyrir okkar helmingi. Ég veit svo 
sem ekkert hvernig fjárhagslega 
staðan var á hlutunum hjá klúbbn-
um sjálfum.“

Bjarki Sigurðsson, þjálfari bikar-
meistara ÍR, segir að þótt um ævin-
týri sé að ræða geti Evrópukeppni 
knésett félög.

„Ef þú ert heppinn geturðu dreg-
ist gegn nágrannaliði. Undan farið 
hafa íslensku liðin fengið and-
stæðinga ansi langt í burtu,“ segir 
Bjarki. Hann segist vita til þess að 
hjá öðrum liðum fjármagni leik-
menn kostnaðinn að hluta, líkt og 
hjá Haukum og kvennaliði Fram. 
Kostnaður á hvern leikmann sé 
engu að síður mikill.

„Það eru alltaf einhverjir sem 
verða farþegar í svona söfnunum.“ 
 - ktd

Farþegar í söfnunum
Haukar ætla til Evrópu en ÍR-ingar verða heima.

HEIMA OG ÚTI 
  Davíð Georgsson 
(t.v.) og félagar 
í ÍR munu 
einbeita sér að 
keppnum heima 
fyrir á leik-
tíðinni. Matthías 
Árni og félagar 
ætla utan. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSAR Hilmar Örn Jónsson, 
kastari úr ÍR, hafnaði í 25. sæti af 34 
keppendum í undankeppni kúlu-
varps á heimsmeistaramóti 17 ára og 
yngri í frjálsum íþróttum í Donetsk í 
gærmorgun.

Hilmar Örn kastaði 5 kg kúlunni 
17,86 metra, sem er hans besti 
árangur utanhúss. Hann átti áður 
best 17,68 metra í greininni. Hann 
keppir í sleggjukasti á morgun.

Aníta Hinriksdóttir, ÍR, keppir í 
undanrásum í 800 m hlaupi í dag 
og Ásgerður Jana Ágústsdóttir, UFA, 
í undankeppni í kúluvarpi. Ásgerður 
Jana keppir einnig í sjöþraut á 
mótinu í Úkraínu. - ktd

Hilmar Örn bætti 
sig í kúluvarpi

FÓTBOLTI Stjarnan og FH eigast við í 
Pepsi-deild karla í kvöld, en þetta eru 
liðin í 2. og 3. sæti deildarinnar. Sigri 
FH kemst liðið í efsta sæti deildar-
inar, stigi á undan KR sem á nú leik til 
góða á Hafnfirðinga.

Leikurinn er ekki síður mikilvægur 
fyrir Stjörnumenn, sem eru fimm 
stigum á eftir KR-ingum. Garð-
bæingar þurfa stig í kvöld til að missa 
toppliðin tvö ekki of langt frá sér.

Stjörnumenn verða þó án mark-
varðarins Ingvars Jónssonar í kvöld 
þar sem hann mun taka út leikbann 
vegna rauða spjaldsins sem hann 
fékk í bikarleiknum gegn Fylki um 
helgina. - esá

Stórleikur í Garða-
bænum í kvöld

FRJÁLSAR Evrópumeistaramót 22 
ára og yngri í frjálsíþróttum hefst í 
Tampere í Finnlandi í dag og sendir 
Ísland fjóra keppendur til leiks.

Tveir þeirra keppa strax á fyrsta 
degi. Stefanía Valdimarsdóttir, 
Breiðabliki, ríður á vaðið í undan-
rásum í 400 m grindahlaupi. 
Síðar í dag keppir FH-ingurinn Blake 
Thomas Jakobsson í kringlukasti.

Tvær efnilegar fjölþrautarkonur 
keppa svo í sjöþraut um helgina. Það 
eru Sveinbjörg Zophaníasdóttir, FH, 
og María Rún Gunnlaugsdóttir, Ár-
manni, sem bættu báðar sinn besta 
árangur á EM landsliða í fjölþraut um 
þarsíðustu helgi. - esá

Fjögur keppa á EM 
U22 í frjálsum

KEVIN
BACON
STJÖRNUM PRÝDDUR MATSEÐILL
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PÖNK Í REYKJAVÍK
Þegar Jón Gnarr var pönkari sem hékk á Hlemmi átti  
hann ekki von á því að verða borgarstjóri einn daginn. 
Þættirnir eru fjórir talsins og voru gerðir í aðdraganda 
borgarstjórnarkosninganna.

HEFST 23. JÚLÍ

ORANGE IS THE 
NEW BLACK
Dramatísk þáttaröð sem byggð er á sönnum atburðum. 
Tilveru Piper Kerman er snúið á hvolf þegar hún er dæmd 
til fangelsisvistar fyrir áratugagamalt fíkniefnabrot.

HEFST 15. JÚLÍ

THE NEWSROOM
Önnur þáttaröðin af þessum vinsælu þáttum sem hlotið 
hafa mikið lof gagnrýnenda og áhorfenda beggja vegna 
Atlantshafs. The Newsroom eru frá HBO og Aaron 
Sorkin sem á heiðurinn af sjónvarpsþáttaröðinni The 
West Wing.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

GLEÐIN ER Á STÖÐ 2 Í SUMAR

SJÓNVARP Í HÆSTA
GÆÐAFLOKKI

NÝ ÞÁTTARÖÐ

ð

SNÝR AFTUR

MIÐVIKUDAGSKVÖLD

DALLAS
Ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð allra 
tíma snýr aftur í nýjum þáttum en Ewing 
fjölskyldan hefur lengi eldað grátt silfur 
saman. Aðalsöguhetjurnar eru
afkomendur J.R. og Bobby Ewing.

HEFST 11. JÚLÍ

MASTERCHEF
Gordon Ramsey er mættur aftur til leiks 
í hinum geysivinsæla þætti sem um 
þessar mundir er  í framleiðslu 
í yfir þrjátíu löndum.

HEFST 23. JÚLÍ

VEEP
Julia Louis-Dreyfus sem flestir þekkja
úr sjónvarpsþáttunum Seinfeld fer 
á kostum í nýjum gamanþætti. 
Í Veep leikur hún Selinu Meyer,
varaforseta Bandaríkjanna. 

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 4
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag
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HEFST 14. JÚLÍ

CROSSING LINES
Glæný sakamálaþáttaröð sem fjallar um hóp þrautþjálfaðra 
rannsóknarlögreglumanna sem ferðast um Evrópu og rannsaka 
dularfull sakamál. Þessum öfluga hópi er því ekkert óviðkomandi 
og enginn er óhultur. 
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GOLF Íslenska karlalandslið í golfi 
hefur þátttöku á European Men´s 
Challenge Trophy 2013-mótinu sem 
fram fer á Kunétická Hora-vellin-
um í Tékklandi næstu þrjá daga. 

Þrjár þjóðir af tíu komast á Evr-
ópumótið sjálft eftir ár en auk 
Íslands eru það Belgía, Tékkland, 
Eistland, Ungverjaland, Rússland, 
Serbía, Slóvakía, Slóvenía og Tyrk-
land sem taka þátt á mótinu.

Á European Men´s Challenge 
Trophy-mótinu er leikinn 54 holu 
höggleikur. Liðin leika 18 holur á 
dag næstu þrjá daga en í hverju 
liði eru sex kylfingar. Fjögur bestu 
skorin eru talin í hverju liði fyrir 
sig en ef staðan er jöfn þá er sjötti 
kylfingurinn einnig metinn.

„Þetta mót leggst bara gríðarlega 
vel í mannskapinn,“ segir Birg-
ir Leifur Hafþórsson, liðsstjóri 
íslenska landsliðsins. 

Góð stemmning í hópnum
„Menn eru bara mjög vel stemmd-
ir enda ekki annað hægt í svona 
aðstæðum. Hér er bara sól, mikill 
hiti og mikil blíða.“

Landsliðið var á æfingu fyrir 
mótið þegar blaðamaður Frétta-
blaðsins heyrði í Birgi Leifi en 
mótið fer fram á Kunétická Hora-
vellinum í Tékklandi. Völlurinn 
er um 120 kílómetrum frá Prag, 
höfuð borg Tékklands. 

„Við erum rétt í þessu að venj-
ast vellinum og ætlum okkur að 
taka góðan æfingahring í dag. Það 
verður leikinn 54 holu höggleikur 
á mótinu, sex í liði og fjögur bestu 
skorin á hverri holu gilda.“

Birgir Leifur Hafþórsson er 
atvinnumaður í golfi og má því 
ekki leika fyrir íslenska lands liðið 
á mótinu.

„Þetta er aðeins fyrir áhuga-
menn og því verð ég þeim til halds 
og trausts, set upp ákveðið leik-
skipulag fyrir leikmenn liðsins en 
mitt hlutverk er einnig að hvetja 
áfram liðið. Þegar maður ræðst 
í þátttöku á svona móti er mikil-
vægt að skoða hvern leikmann 
fyrir sig, því þeir eru ekki allir 
eins, og leggja mótið upp með til-
liti til þess. Þessi golfvöllur refsar 

töluvert og það er gríðarlega mikil-
vægt að vera inni á braut sem mest 
til þess að geta átt góð innáhögg. 
Grasið sem liggur utan brautar er 
rosalega þykkt og því verða leik-
menn að vera skynsamir.“

Þurfum að vera þolinmóðir
„Það skiptir miklu máli að spila 
varfærnislega á fyrsta degi, leggja 
upp með að vera alltaf inni á braut 
og vera þolinmóðir í okkar leik. 
Við þurfum síðan að sjá til hvar 
við stöndum eftir fyrsta daginn og 
bera okkur saman við aðrar þjóðir, 
þá getum við farið að skipuleggja 
næstu tvo hringi.“

Þrjár þjóðir fara áfram
„Þrjár efstu þjóðirnar fara áfram 
á Evrópumótið sem fer fram á 
næsta ári og ég tel að við eigum 
bara góða möguleika á því að kom-
ast áfram. Við erum mjög bjart-
sýnir og erum mjög einbeittir og 
ætlum okkur stóra hluti. Ég hef 
verið að koma því hugafari inn 
hjá strákunum undanfarna daga 
að leikskipulag okkar sé skothelt 
og ef menn eru ávallt innan þess 
þá eigum við bara virkilega góða 
möguleika. Við ætlum okkur klár-
lega áfram á þessu móti og það er 
skýrt markmið liðsins.“

Landsliðið leikur næstu þrjá 
daga í Tékklandi og möguleiki er 

fyrir hendi að liðið fari áfram. 
Mótið hefst í dag og verða strák-
arnir í eldlínunni næstu þrjá 
keppnisdaga. Hinn margreyndi 
Birgir Leifur Hafþórsson mun 
án efa nýta þá reynslu sem hann 
hefur.   stefanp@frettabladid.is  

Landsliðshópurinn
Andri Þór Björnsson, GR

Axel Bóasson, GK

Guðmundur Á. Kristjánsson, GR

Haraldur F.  Magnús, GR

Ragnar M. Garðarsson, GKG

Rúnar Arnórsson, GK

Liðsstjóri: Birgir L. Hafþórsson

GOLF Englendingurinn Ian Poulter 
ætlar að skipta um pútter eftir að 
kylfingurinn hafnaði í 25. sæti á 
Opna franska meistaramótinu um 
síðustu helgi. 

Kylfingurinn vill ekki meina að 
slæmt gengi sé alfarið pútternum 
að kenna en Poulter ætlar samt 
sem áður að vera með nýja kylfu 
í pokanum á næsta stórmóti en 
Opna breska meistaramótið hefst 
eftir viku. 

Poulter fer óhefðbundnar leiðir 
í því að auglýsa eftir nýjum pútter 
en hann setti inn auglýsingu á 
samskiptamiðlinum Twitter þar 
sem hann fór þess á leit við kylfu-
framleiðendur að senda sér nýjan 
pútter til þess að prófa. 

„Ég hef núna ákveðið að reka 
pútterinn minn og ætla mér að 
finna nýjan fyrir opna breska. 
Kylfuframleiðendur mega því 
endilega senda mér púttera á 

skrifstofu IJP [Ian James Poulter]. 
Ég vil ekki kenna pútternum um 
slæmt gengi en ég vil samt sem 
áður prófa nýja kylfu,“ skrifaði 
Poulter á Twitter-síðu sinni.

Ian Poulter hefur að undan-
förnu notað pútterinn Odyssey XG 
númer sjö.

„Breytingar eru oft góðar í 
golfi. Það hefur hentað mér vel 
á ferlinum að skipta um kylfur. 
Stundum þarf maður bara að sjá 
eitthvað nýtt þegar maður lítur 
niður. Það er komin tími á hvíld 
fyrir gamla pútterinn,“ sagði 
Poulter. 

Það má fastlega gera ráð fyrir 
því að kylfingurinn eigi eftir að 
fá þónokkuð marga púttera senda 
á skrifstofuna og hann verður lík-
lega kominn með nýja kylfu þegar 
Opna breska meistaramótið hefst 
þann 14. júlí á Muirfield-vellinum. 
 - sáp

Poulter auglýsir eft ir nýjum pútter á Twitter
Kylfi ngurinn Ian Poulter verður með nýjan pútter á Opna breska meistaramótinu í næstu viku. 

NÝR PÚTTER Ian Poulter mun mæta til leiks með nýjan pútter á Opna breska eftir 
viku. Kylfingurinn auglýsti eftir nýjum pútter á Twitter. NORDICPHOTOS/GETTY
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4X50 W MOSFET magnari / Útvarp með 24 
stöðva minni / Spilar MP3, WMA, WAV, 
CD-R/RW / AUX og USB tengi á framhlið / Hægt 
að tengja við fjarstýringu í stýri (tengi fylgir ekki)
/ EEQ, Tónstillir fyrir bassa, mið- og hátóna.
Verð: 22.900,- kr.

4X50 W MOSFET magnari / Útvarp með 24 
stöðva minni / Spilar MP3, WMA, WAV, 
CD-R/RW / AUX tengi á framhlið / Hægt að tengja 
við fjarstýringu í stýri (tengi fylgir ekki) / EEQ, 
Tónstillir fyrir bassa, mið– og hátóna.
Verð: 19.900,- kr.

4X50 W MOSFET magnari / Útvarp með 24 
stöðva minni / Spilar MP3, WMA, WAV, 
CD-R/RW / AUX og USB tengi á framhlið / iPod í 
gegnum USB / Bluetooth, mic fylgir /  EEQ, 
Tónstillir fyrir bassa, mið– og hátóna.
Verð: 37.900,- kr.

Ætlum okkur á Evrópumótið
Íslenska karlalandsliðið í golfi  tekur þátt á móti í Tékklandi, en með góðum árangri tryggir liðið sér sæti á 
Evrópumótinu á næsta ári. Birgir Leifur Hafþórsson liðsstjóri telur að liðið eigi góða möguleika. 

HÓPURINN Frá vinstri til hægri: Guðmundur, Andri, Haraldur, Axel, Ragnar, Rúnar á vellinum í Tékklandi í gær. Hópurinn æfði 
af kappi við frábærar aðstæður á Kunétická Hora-vellinum en liðið ætlar sér að hafna í einu af efstu þremur sætum mótsins.    

GOLF Englendingurinn Lee 
Westwood hefur fengið til liðs 
við sig nýjan þjálfara sem á að 
aðstoða hann við púttin en Ian 
Baker–Finch mun undirbúa 
kylfinginn fyrir átökin á Opna 
breska meistaramótinu. 

Opna breska meistaramótið 
hefst á Muirfield-vellinum í 
Skotlandi eftir eina viku en mótið 
telst vera eitt allra erfiðasta 
golfmót ársins. 

Baker–Finch fór með sigur 
af hólmi á Opna breska mótinu 
árið 1991 en hans aðalsmerki 
á golfvellinum hefur í gegnum 
tíðina verið frábær spilamennska 
á flötunum. Westwood hefur 
aftur á móti átt erfitt uppdráttar 
á flötunum á sínum ferli. 

„Við hittumst í síðustu viku 
og lékum saman nokkrar holur. 
Maður sér strax af hverju hann 
[Ian Baker–Finch] hefur alltaf 
verið kallaður galdramaður á 
flötunum. Hann hjálpaði mér 
mikið og mun gera á næstu 
dögum. Þetta er að mestu leyti 
andlegt vandamál hjá mér sem 
ég verð að vinna í,“ sagði Lee 
Westwood.  - sáp

Galdramaður 
með pútterinn

AKKILESARHÆLL Helsti veikleiki 
Westwood er púttin.  NORDICPHOTOS/GETTY

GOLF Íslenska kvennalandslið-
inu í golfi hefur ekki gengið sem 
skyldi á Evrópumóti landsliða 
sem fram fer í York á Englandi. 
Íslenska liðið er samanlagt á 59 
höggum yfir pari eftir tvo fyrstu 
hringi mótsins. Alls taka 19 þjóð-
ir þátt á mótinu en eftir fyrstu 
tvo keppnisdagana verður þjóð-
unum skipt upp í þrjá riðla eftir 
frammistöðu. Ísland mun því fara 
í C-riðið eða þann neðsta.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir, 
GK, lék ágætlega fyrir íslenska 
landsliðið í gær en hún fór hring-
inn á 76 höggum. Átta efstu 
þjóðirnar fara í A-riðil, næstu 
átta þjóðir í B-riðil og loks þær 
þjóðir sem hafna í 17. sæti eða 
neðar sem fara í C-riðil. Íslenska 
landsliðið mun leika í C-riðli eftir 
nokkuð dapra frammistöðu á 
mótinu hingað til.  - sáp 

Ísland í neðsta 
riðlinum á EM 

HÓPURINN Íslenska landsliðið hefur 
ekki náð sér á strik. AÐSEND MYND

Allt of lítil mynd



Gómsætir bitar úr 100% kjúklingabringu, kryddaðir 

með leyniuppskrit ofurstans. Engin bein, ekkert 

vesen. Frábærir einir og sér eða sem viðbót við 

máltíð. Fjórir bitar eru ein heil kjúklingabringa.
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Lerki
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*Sjá nánar skilmála á www.husa.is

heflað

100% verðöryggi 
5 ára ábyrgð
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ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA
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LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Útsöluafsláttur gildir ekki af vörum merktum 
Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar.
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Bílskúrshurðir aðeins 7-10 
daga afgreiðslufrestur!
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

20.00 Hrafnaþing
21.00 Auðlindakistan
21.30 Fiskikóngurinn

19.00 Friends  (13:24)
19.25 Two and a Half Men  (6:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (17:22)
20.10 The O.C.  (11:27) 
20.55 Game Tíví  
21.20 Pretty Little Liars  (11:25) 
22.05 Pretty Little Liars  (12:25) 
22.50 The O.C.  (11:27) 
23.35 Game Tíví  
00.00 Pretty Little Liars  (11:25) 
00.45 Pretty Little Liars  (12:25) 
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

11.05 Charlie and the Chocolate 
Factory  
13.00 The Seven Year Itch  
14.45 Dear John
16.30 Charlie and the Chocolate 
Factory  
18.25 The Seven Year Itch  
20.10 Dear John  
22.00 Bridesmaids
00.05 The Expendables
01.50 Vampires Suck  
03.10 Bridesmaids

20.00 Strákarnir
20.30 Stelpurnar
20.55 Fóstbræður  (6:8)
21.25 Curb Your Enthusiasm  (2:10) 
22.00 The Drew Carey Show  (19:22) 
22.25 Strákarnir  
22.55 Stelpurnar
23.20 Fóstbræður  (6:8)
23.50 Curb Your Enthusiasm  (2:10)
00.25 The Drew Carey Show  (19:22) 
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 ESPN America 07.00 The Greenbrier 
Classic 2013 (4:4) 11.30 Golfing World 12.20 
Golfing World 13.10 The Greenbrier Classic 
2013 (4:4) 17.40 PGA Tour - Highlights (26:45) 
18.35 Inside the PGA Tour (28:47) 19.00 John 
Deere Classic 2013 (1:4) 22.00 The Open 
Championship Official Film 1995 23.00 The 
Open Championship Official Film 1993 23.55 
ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (21:22) 
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (27:175) 
10.15 Human Target  (4:13) 
11.05 Masterchef  (6:13) 
11.50 Man vs. Wild  (11:15) 
12.35 Nágrannar
13.00 Who Do You Think You Are? 
UK  (4:6) 
14.00 Ultimate Avengers 2
15.15 Ofurmennið  
15.35 Lína langsokkur  
16.00 Tasmanía  
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (13:22) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (14:23) 
19.35 Modern Family
20.00 Masterchef USA  (1:20) Stór-
skemmtilegur matreiðsluþáttur með 
Gordon Ramsey í forgrunni. 
20.45 Revolution  (16:20) Hörkuspenn-
andi þættir um heim sem missir skyndi-
lega allt rafmagn og þarf að læra að 
komast af án þess.  
21.30 Breaking Bad  (4:8) Fimmta 
þáttaröðin um efnafræðikennarann og 
fjölskyldumanninn Walter White sem 
nýtir efnafræðiþekkingu sína í fram-
leiðslu og sölu á eiturlyfjum.
22.15 Vice  (8:10) Glænýir og áhrifa-
miklir fréttaskýringaþættir þar sem 
fjallað er um málefni líðandi stundar 
um heim allan og þeim gerð góð skil.
22.45 Grimm  (14:22) Spennandi þátta-
röð þar sem persónur úr ævintýrum 
Grimm-bræðra hafa öðlast líf og eru 
færðar í nútímabúning. 
23.30 Harry‘s Law  (7:22) 
00.15 Rizzoli & Isles  (5:15) 
01.00 The Killing  (5:12) 
01.45 Mad Men  (13:13) 
02.30 Burn Notice  (15:18) 
03.15 Le Code A Changé
04.55 Simpson-fjölskyldan  (13:22)
05.20 Fréttir og Ísland í dag  

16.35 Michelle Wie á heimaslóðum  
17.20 Tottenham - Lyon  
19.00 Sumarmótin 2013
19.45 Stjarnan - FH  BEINT
22.00 Liverpool - Zenit  
23.40 Borgunarmörkin 2013
00.25 Stjarnan - FH  

17.45 Tottenham - Arsenal  
19.30 Premier League World 
2012/13
20.00 Inter - Tottenham - 20.10.10  
20.30 Tottenham - Reading
22.10 Inter - Tottenham - 20.10.10  
22.40 Bogi Ágústsson  Guðmundur 
Benediktsson hittir glerharða stuðnings-
menn ensku stórliðanna.
23.10 Chelsea - Tottenham  

15.30 EM-stofa
15.45 EM kvenna í fótbolta (Ísland-
Noregur)  Bein útsending frá leik Íslands 
og Noregs á Evrópumóti kvennalands-
liða í fótbolta í Svíþjóð.
17.50 EM-stofa
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Marteinn (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Áhöfnin á Húna (5:9)  Húni II 
siglir í kringum landið í júlí og Áhöfnin 
rokkar í hverri höfn.  
20.00 Hið ljúfa líf (Det Söde Liv) 
20.20 Tony Robinson í Ástralíu (4:6) 
(Tony Robinson Down Under)  
21.15 Sönnunargögn (1:13) (Body of 
Proof )  Bandarísk sakamálaþáttaröð. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (15:24) (Criminal 
Minds VII)  Bandarísk þáttaröð um sér-
sveit lögreglumanna. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.
23.05 Paradís (1:8) (The Paradise)
00.00 Þrenna (6:8) (Trekant)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos
07.35 Everybody Loves Raymond (7:25)
08.00 Cheers (15:22)
08.25 Dr.Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.45 Once Upon A Time (2:22)
17.35 Dr. Phil
18.20 Psych (9:16)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond (8:25)
19.55 Cheers (16:22)   
20.20 How to Be a Gentleman - 
LOKAÞÁTTUR (9:9)  Bandarískir gaman-
þættir sem fjalla um fyrrum félaga úr 
grunnskóla.  
20.45 The Office (14:24)   
21.10 Royal Pains (10:16)  Bandarísk 
þáttaröð sem fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga fólksins. 
22.00 Flashpoint (4:18)  Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar. 
22.50 Dexter (12:12)  
23.40 Common Law (9:12)
00.25 Excused
00.50 The Firm (18:22)
01.40 Royal Pains (10:16)
02.25 Flashpoint (4:18)
03.15 Pepsi MAX tónlist

18.20 EM kvenna í knattspyrnu 
(Þýskaland-Holland)  Bein útsending frá 
leik Þjóðverja og Hollendinga.
20.30 EM kvenna í knattspyrnu  Ís-
land-Noregur. Endursýndur leikur.
22.20 EM stofa  Uppgjör á EM kvenna.

07.00 Lalli  07.05 Lalli 07.10 Refurinn 
Pablo 07.15 Litlu Tommi og Jenni   07.40 
Brunabílarnir 08.05 Svampur Sveinsson 
08.25 Dóra könnuður 08.50 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 09.10 Strumparnir   09.35 
Waybuloo   09.55 Hvolpurinn Scooby-
Doo   10.20 Áfram Diego, áfram!  10.40 
Histeria!   11.05 Doddi litli og Eyrnastór   
11.15 Latibær  (6:18)  11.35 Lalli   11.40 
Lalli   11.45 Refurinn Pablo 11.50 Litlu 
Tommi og Jenni   12.15 Svampur Sveinsson 
12.35 Dóra könnuður 13.00 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 13.25 Strumparnir 13.45 
Waybuloo 14.05 Hvolpurinn Scooby-Doo   
14.30 Áfram Diego, áfram! 14.55 Histeria!   
15.15 Doddi litli og Eyrnastór 15.25 Latibær 
 (6:18)  15.50 Lalli   15.55 Lalli  V 16.00 
Refurinn Pablo   16.05 Litlu Tommi og 
Jenni   16.30 Svampur Sveinsson   16.50 
Dóra könnuður   17.15 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 17.35 Strumparnir   18.00 
Waybuloo   18.20 Hvolpurinn Scooby-Doo   
18.45 Áfram Diego, áfram!  19.10 Histeria!   
19.35 Latibær  (6:18) 

Stöð 2 kl. 20.00
MasterChef USA
Kjaft fori kokkurinn Gordon 
Ramsey er mættur aft ur til 
leiks í þriðju þáttaröðinni af 
MasterChef USA á Stöð 2. 
Sem fyrr eru það efni-
legir áhugakokkar sem 
fá tækifæri í þessum 
skemmtilegu þáttum. 
Þeir þurfa að leysa 
ýmsar þrautir og kitla 
bragðlaukana hjá 
dómnefndinni til þess 
að fá að halda áfram í 
þáttunum.

Bylgjan kl. 09.00
Ívar Guðmundsson
Ívar Guðmundsson sér um morgnana 
frá 9-13 og er þátturinn hans fyrst og 
fremst skemmtilegur 
tónlistarþáttur. 
Hann er persónu-
legur og byggður 
upp þannig að 
fólk hafi  gaman 
af því að hlusta á 
útvarp. Ívar er 
dagskrárstjóri 
Bylgjunnar.

 The Big Bang Theory
STÖÐ 2 KL. 19.15  Stórskemmtilegir 
gamanþættir um ævintýri nördanna við-
kunnanlegu Leonard og Sheldon. Þrátt 
fyrir að hafa lært mikið um samkipti 
kynjanna hjá Penny, glæsilegum ná-
granna þeirra, eiga þeir enn langt í land.

Body of Proof
RÚV KL. 21.15  Spennandi bandarísk 
sakamálaþáttaröð. Meinafræðingurinn 
Megan Hunt fer sínar eigin leiðir í starfi  
og lendir iðulega upp á kant við yfi r-
menn sína. 

Fáðu þér áskrift
512 5100
 stod2.is
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STJARNAN–FH 
Í KVÖLD KL. 19:45

FH-ingar sækja Stjörnuna heim og má gera ráð 
fyrir hörkuleik því toppbaráttan fer harðnandi og 
hvert stig skiptir máli. Ekki missa af grannaslag af 
bestu gerð í leiftrandi háskerpu á Stöð 2 Sport.

PEPSI-MÖRKIN ERU Á DAGSKRÁ 
KL. 22:00 Á MÁNUDAGSKVÖLD.

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

9.0 8.6TV.COM 9.09.1TV.COM 6.48.1TV.COM

Dexter
SKÁR 1 KL. 22.50 Sjötta þáttaröðin um 
dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan 
sem drepur bara þá sem eiga það skilið. Í 
þessum lokaþætti reyna Dexter og morð-
deildin að koma í veg fyrir síðasta verk 
Dómsdagsmorðingjanna og Debra reynir 
að horfast í augu við eigin tilfi nningar.
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Örugg
vefverslun

Sendum um
allt land

Hagstætt
verð

Hraðsending

heimkaup.is

Heimkaup er fyrsta vefverslun sinnar tegundar á Íslandi. 
Þar finnur þú frábært vöruúrval úr ótal vöruflokkum á góðu verði og getur sparað þér búðarápið. Þú ræður svo 

hvort þú sækir vöruna í vöruhús okkar í Turninum í Kópavogi eða lætur senda þér hana. Þú getur einnig komið 

beint í vöruhúsið, skoðað vörur í sýningarsal, þegið aðstoð frá starfsfólki og verslað á staðnum.
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Brot af vöruúrvali okkar

Weber hamborgarapressa
Pressar í 125g og 250g hamborgara.

Smelltu þér á hágæða grill og grillvörur á frábæru verði!

Weber gasgrill Spirit
E310 premium
Eitt best búna grillið í Spirit-línunni.
Hér sameinast áralöng þróun og
áhugi Weber á því að vera fremst
á sínu sviði og skilar ótrúlega góðu
grilli sem svíkur engan!

136.900VERÐ
ÁÐUR

116.350
2.490VERÐ

ÁÐUR

1.990

20%

afsl.15%
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vali okkar
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Spirit-línunni.
g þróun og
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n!

%
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Sendum

FRÍTT!

38.890 1.950 4.990

Weber ferðagasgrill Q120

Lottie English Coun

3.5905.590

2.390

Char-Broil grænmetis- og kartöflukarfa Sagaform Pop kaffikrús 

39.900 4.990

Landmann Pantera fjölnota gasgrill Weber grillsett
Weber kjöthitamælir

 þráðlaus digital 

6.390

Landmann grilltangasett
18 stk. í töskuntle Giraffen

970

Aspen glös 3 samUnder Armour Victory hlýrabolur ndlitskrem (50 ml)

tle Giraffentle Giraffen

6390

18 stk. í tösku

6.390

Landmann grilltangasett
18 tk í tö k

6.390 5

 þráðlaus digital

5.590

Weber kjöthitamælir
þ áðl di it l

5.590

W b kj hi li

39.900

Land

9.900

dmann Pantera fjölnota gasgrill

.9000000000000000000000000000000000000000000000000 4

Weber grillsettW b ill tt

44.990

ndlitskrem (50 ml)ndlitskrem (50 m

23902.390

Char-Broil grænmetis- og kartöflukarfaCh B il i k fl k f Weber ferðagasgrill Q120

38.890 1.950

Sagaform Pop kaffikrús

4.99

Under Armour Victory hlýrabolur 

9

Armour Victory hlýrabol

90

Lottie

3.590

e English Cou

590

English Cou

590000000000

970

Aspen glös 3 samspen glös 3 sam

Mikið
vöruúrval
sem fer 
vaxandi 

dag frá degi

Við
sendum

FRÍTT
til þín

í kvöld!
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„Mamma hefur alltaf farið sínar 
eigin leiðir í tískunni og virðist 
alltaf vera á undan straumnum. 
Yngsta systir mín sem er grafísk-
ur hönnuður fékk hugmyndina að 
blogginu eftir að hafa séð síðu sem 
heitir What Ali wore og við ákváð-
um að byrja á þessu verkefni,“ 
segir Jóhanna Helga Þorkelsdóttir 
myndlistarkona, sem ásamt systk-
inum sínum, Birnu Bryndísi, Frið-
rikku Björk og Guðbrandi Ágústi, 
setti á laggirnar tískublogg tileink-
að móður þeirra Mögnu Fríði Birnir. 
Bloggið heitir What Magna wore og 
sýnir myndir af Mögnu klædda upp 
eins og henni er lagið.

Síðan hefur fengið talsverða 
athygli frá því hún var stofnuð og 
segir Jóhanna að yfir 300 IP-tölur 
hafi skoðað hana fyrsta sólar-
hringinn.

 „Við tókum mynd af mömmu 
í hvert skipti þegar við hittum 
hana og í fyrstu vissi hún ekkert 
af þessu verkefni. Þegar hún sá 
bloggið fannst henni það æðislegt 
og er núna aðeins farin að spila 
með og klæða sig sérstaklega upp 

á þegar hún hittir okkur.“ 
Jóhanna Helga segir takmarkið 

að taka 100 myndir og gefa síðan 
út bók. „Við höfum öll svo gaman af 
þessu og takmarkið er að þetta endi 
sem bók. Mamma á heilu 
skipsfarmana af fötum 
heima hjá sér þannig að við 
eigum ekki eftir að verða 
uppiskroppa með mynd-
efni.“ 

Jóhanna segir að 
þegar hún og systk-
ini hennar voru ung-
lingar hafi þeim oft 
þótt klæðnaður móður 
þeirra vandræðalegur. 
„Okkur fannst þetta 
oft óþægilegt þegar 
við vorum ungling-
ar en núna finnst 
okkur þetta æðis-
legt. Hún hugsar 
út fyrir kassann 
og oft sér maður 
hana í einhverju 
sem manni finnst alls ekki 
smart en síðan er það komið í 
tísku stuttu seinna og maður 

biður um að fá það lánað hjá henni,“ 
segir Jóhanna kímin.

Magna Fríður er menntaður 
hjúkrunarfræðingur og starf-
aði lengi sem slíkur. Í dag 

starfar hún sem dáleiðari og 
rekur hún sína eigin stofu. 

„Mamma er mikill lista-
maður í sér þó að hún 
starfi ekki sem slík-
ur og þetta er henn-
ar leið til þessa að fá 
útrás fyrir sköpunar-
kraftinn. Hún er ekk-
ert feimin við athygl-
ina sem hún fær enda 
myndi hún ekki klæðast 

svona fötum ef svo væri.“
Fyrir áhugasama má skoða 

bloggið á síðunni WhatMagnaWore.
tumblr.com/  hannarut@365.is

Stofnuðu tískublogg 
tileinkað mömmu
Systkinin setja inn myndir af móður sinni sem fer sínar eigin leiðir í tískunni

„Við erum í mjög stóru rými nú 
þegar en það er svo gríðarlega 
mikil aðsókn að við ætlum að bæta 
við okkur nýjum sal sem verður til-
búinn í september. Við vitum ekki 
til að það sé í boði annað „bardaga-
gym“ af þessari stærðargráðu í 
allri Evrópu,“ segir Jón Viðar Arn-
þórsson, formaður Mjölnis. Í hverj-
um mánuði hefjast ný námskeið í 
Mjölni og segir Jón Viðar að það séu 
margir þættir sem spila inn í þenn-
an mikla áhuga. „Þetta er ótrúlega 
skemmtileg hreyfing og svo hefur 
Gunnar Nelson fengið gott umtal. 

Nú erum við með um þúsund með-
limi og bætum því við mörgum 
tímum og förum upp í að kenna 85 
tíma á viku,“ segir Jón Viðar og 
bætir við að konur séu duglegar 
að sækja tíma í víkingaþreki þrátt 
fyrir að meirihluti meðlima sé karl-
menn. Jafnframt segir Jón Viðar að 
margir útlendingar og ferðamenn 
séu farnir að sækja æfingar hjá 
Mjölni og skemmtilegt þyki að sjá 
viðbrögðin.  - mmm

Húsnæðið springur utan af Mjölni
Bardagaíþróttaklúbburinn Mjölnir er svo vinsæll að stækka þarf húsnæðið til að anna eft irspurninni

ÁNÆGÐUR MEÐ EFTIRSPURNINA  Jón 
Viðar Arnþórsson, formaður Mjölnis.

➜ Mjölnir hefur 
verið starfandi í 
10 ár. Um 1.000 

meðlimir æfa 
í klúbbnum en 
boðið er upp á 

Kick Box, Glímu og 
Víkingaþrek. 

„Það hefur gengið vel og fólk virðist mjög hrifið af hugmynd-
inni,“ segir myndlistarkonan Helga Birgis dóttir, eða Gegga, 
sem hannar hálsmenin Smiler. 

Hálsmenin eru þannig gerð að sá sem þau kaupir getur stung-
ið þeim á milli munnvikanna og þar með búið til bros. 
„Hugmyndin kviknaði þegar ég var við nám í Listaháskóla 
Íslands um aldamótin. Þá fór ég að vinna mikið í sjálfri mér 
og skoða mín eigin gildi, og byrjaði svo að hanna þennan grip,“ 
segir Gegga, sem er lærð ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur og 
starfar á geðdeild Landspítalans. Hún segir Smiler eigi að fá 
menn til að hugsa um andleg gildi sem henni finnst vanta í þjóð-
félagsumræðuna. Mikið hefur verið fjallað um hrottafengnar 
sýruárásir gegn konum í Indlandi undanfarna mánuði. Gegga 
ákvað því að láta hluta af sölunni á Smiler renna til góðgerðar-
samtakanna Stop Acid Attacks í takmarkaðan tíma, en samtökin 
berjast einmitt gegn árásum sem þessum. Fjölmargir Íslend-
ingar hafa sýnt hugmyndafræði Smiler áhuga. „Það er virkilega 
margt gott og kraftmikið fólk í þjóðfélaginu sem vill hreykið 
telja sig í hópi „Smilera“,“ segir Gegga. Hægt er að skoða háls-
menin og hugmyndafræðina inn á vefsíðunni Smiler.is   - ka

Hálsmenin fá fólk til að brosa  
Myndlistarkonan Gegga hannar hálsmenin Smiler. Í takmarkaðan tíma rennur 
ágóði sölunnar á Smiler til samtaka sem berjast gegn sýruárásum gegn konum.

„Óreiða á striga og Karitas án titils 
eru uppáhaldsbækur mínar í dag. 
Enda er rithöfundurinn fæddur í 
Hafnarfirði.“
Margrét Gauja Magnúsdóttir, forseti bæjar-
stjórnar Hafnarfjarðar.

UPPÁHALDSBÓKIN

ALLIR EIGA AÐ BROSA  Myndlistarkonan Gegga hannar 
hálsmenin Smiler.  MYND/BJARNEY LÚÐVÍKSDÓTTIR 

FJÖLSKYLDAN 
 Magna Fríður 
og Birnir ásamt 
börnum sínum 
Friðrikku Björk, 
Birnu Bryndísi, 
Jóhönnu Helgu og 
Guðbrandi Ágústi 
sem stofnuðu 
tískublogg til 
heiðurs henni og 
gera bók þegar 100 
myndum af henni 
er náð. MYND/ARNÞÓR

 Mamma á heilu 
skipsfarmana af fötum 

heima hjá sér þannig að 
við eigum ekki eftir að 

verða uppiskroppa með 
myndefni.
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1. SÆTI
BÓKSÖLULISTINN 

ALLAR BÆKUR

3. - 9. JÚLÍ 

„Á SKILIÐ AÐ 
VERÐA SUMAR-

SMELLUR!“

★★★★★
„Stórkostleg saga. 

Hún grætir og kætir.“

– Kristjana Guðbrandsdóttir, 

DV

„Ekki láta sumarið líða 
án þess að lesa Maður 

sem heitir Ove ... í senn 
hrífandi og fyndin.“ 

– Kolbrún Bergþórsdóttir, 

Morgunblaðinu

„Einfaldlega 
hrein 

dásemd“
– Kolbrún Bergþórsdóttir,

 Morgunblaðinu

– Kolbrún Bergþórsdóttir, Mbl.

„Feykiskemmtileg“
– FRIÐRIKA BENÓNÝS,

FRÉTTABLAÐINU



SSLLTLTL --TT A57 MEÐ 18-55MM LINSU OG AUKALINSU

Tilboð 119.990.- Aukahlutir að verðmæti 59.990.-

SLTLL -TT A65 MEÐ 18-55MM LINSU OG AUKALINSU

Tilboð 159.990.- Aukahlutir að verðmæti 59.990.-

SLTLL -TT A77 MEÐ 18-55MM LINSU OG AUKALINSU

Tilboð 199.990.- Aukahlutir að verðmæti 59.990.-

SLTLL -TT A77 MEÐ 15-50MM LINSU OG AUKALINSU

Tilboð 259.990.- Aukahlutir að verðmæti 59.990.-

SLTLL -TT AA99 MEÐ HÁGÆÐA FEÐ HÁGÆ LASSI OG BATTERYGRIP

Tilboð 499.990.- lutir að verðmæti 185.990.-Aukahlutir að 

16.1 pixla APS Exmor HD flaga
Full HD video með Auto Focus
18-55mm linsa, taska og 16GB kort

Tilboð 119.000.- Aukahlutir að verðmæti 199.990.-

Exmor R 1/5.8” CMOS baklýst flaga
Upptaka 1920x1080 punktar
Carl Zeiss linsaCar

Tilboð 39.990.- Verð áður 54.990.-Verð 

 HD Ready 1366 x 768 punktar
100Hz X-Reality myndvinnslukerfi
Multimedia HD link fyrir snjallsíma

Tilboð 99.990.-  Verð áður 119.990.- 

 Intel Pentium örgjörvi
15,5” Flat LED skjár
4GB innra minni, 500GB diskur500GB diskur

Tilboð 79.990.-  VeVerð áður 109.990.- 

 Frábær hljómgæði 2 x 10W
Tónjafnari; Rock, Pop, Vocal, Flat
Fjarstýring fylgir

Tilboð 29.990.-  Verð áður 39.990.-

 Frábær hljómgæði
Útvarp með 30 stöðva minni
Geislaspilari og USB tengi

Tilboð 29.990.-  Verð áður 34.990.- 

 Frábær hljómgæði 2 x 20W
Útvarp með 30 stöðva minni
Geislaspilari og USB tengi

Tilboð 39.990.-  Verð áður 54.990.- 

 Frábær hljómgæði 30mm hátalarar
Hægt að leggja saman
1.2m langur kapall

Tilboð 4.990.-  Verð áður 7.990.- 

ÖRÞUNNT OG FLOTTLL
32” LED MOTIONFLOLL W KDL32R423

FLOTT LL VAIO Á FRÁBÆRU VERÐIVV
VAIOVV  SVE1511B1EB 15,5”

KRAFTMIKIL IPOD/IPHONE DOKKA 
RDPX30IP

FLOTT IPOLL D/IPHONE/CCDD DDOOKKA
CMTV10IPW

ÆÐA IPOHÁGÆ D/IPHONE/CD DOKKA
V50IPRCMTV

DÚNDRANDI HÁGÆÐA BASSI
CMTV50IPR

Full HD 1920 x1080 punktar 
100Hz X-Reality myndvinnslukerfi
Frábær myndgæði í glæsilegu tækiæði í glæsilegu tæ

Tilboð 139.990.-  VVerð áður 179.990.- 

www.sonycenter.is

FRÁBÆRT VERÐ
42”LED MOTIONFLOLL W KDL42EX443

Sýnishorn og síðustu 
eintök á allt að 80% afslætti!

25% afsláttur af öllum 
heyrnartólum frá Sony

400W / 2 hátalarar og bassi
Full HD Blu Ray spilari innbyggður
Innbyggður netvafriInnbygg

Tilboð 59.990.- Verð áður 89 990 -áður 89.990.Verð áVerð áð

GLÆSILL LEGT HEIMABÍÓKERFI BLU-RAY
BDVEF420

ATVINNUAA NUMMANNAGÆÐI Í VASASTÆRÐANNAGÆ
NEX-5RKB

KRISTALTÆRLL FULL HD UPPTÖKUVÉL
NEX-5R

Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center 
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri
569 7645 

12 mánaða vaxtalaus lán*
*3,5% lántökugjald og 330 kr. færslugjald á hvern gjalddaga.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Ryan Gosling í árekstri á Sæbraut
2 Konan ætlar að kæra handtökuna
3 Skora á forsetann að segja af sér
4 Stefnir í hitamet á Akureyri
5 Blindfull á brjóstunum
6 Hundar bútaðir niður eft ir 

kókaínsmygl

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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ÚTSALA!
50% afsláttur af öllum vörum

B O S S  K O N U R  M E N N  K R I N G L U N N I  5 3 3  4 2 4 2

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

GRINKRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

AF ÖLLUM VÖRUM

40%
60% 

ÚTSALAN

AFSLÁTTUR

TIL

HEFST Í DAG

Rappveisla á Faktorý
Rappsveitin Forgotten Lores treður 
upp á Faktorý í kvöld ásamt röppur-
unum Kött Grá Pjé, sem heitir réttu 
nafni Atli Sigþórsson, og Heimi Bjé 
úr Larry BRD. Kött Grá Pjé á eitt 
vinsælasta lag sumarsins, Aheybaró, 
en búist er við að hann taki lagið á 
tónleikunum í kvöld, í annað sinn 
opinberlega. Ljóst er að margir 
munu leggja leið sína á tónleikana 
og herma fregnir að Kött Grá Pjé 
hafi verið að vinna að vinna nýju 
efni, meðal annars með Birki úr 
Forgotten Lores, og Heimi bróður 
sínum, félaga Atla 
úr norðansveitinni 
Skyttunum, en 
þeir hafa þegar 
getið sér gott 
orð í rapp-
heiminum. 
Ekki er úti-
lokað að 
eitthvað 
nýtt efni 
fái að 
heyrast á 
þessum 
tón-
leikum.
 - ósk 

Snorri Helgason
hleður batteríin
Tónlistarmaðurinn góðkunni Snorri 
Helgason lagði nýverið lokahönd á 
sínu þriðju plötu, en hún ber heitið 
Autumn Skies. Snorri var á Vestfjörð-
um um helgina en hélt svo á Galtar-
vita, sem er utan þjónustusvæðis, í 
þeim tilgangi að hlaða batteríin og 
semja nýja tónlist fyrir þyrsta tón-
listarunnendur. Snorri verður síðan 

á Íslendinga-
slóðum í 
Winnipeg um 
verslunar-
mannahelg-
ina þar sem 

hann 
heldur 
tón-
leika. 

- ósk 
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