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KJARAMÁL Félag framhaldsskóla-
kennara mun krefjast þess að 
launakjör þeirra verði svipuð 
og hjá Bandalagi háskólamanna 
(BHM). Samningar þeirra verða 
lausir í janúar næstkomandi og 
þá verða þessar kröfur settar í 
forgang, segir Aðalheiður Stein-
grímsdóttir, formaður Félags 
framhaldsskólakennara (FF).

Munurinn á heildarlaunum 
þessara tveggja hópa er rúm 

átta prósent. Aðalheiður segir 
að hefð hafi skapast fyrir því að 
þessi laun væru svipuð og sú hafi 
verið raunin árið 2007. Munurinn 
á daglaununum er enn þá meiri 
eða tæp 16 prósent.

Hún segir framhaldsskóla-
kennara vera orðna langþreytta. 
Laun þeirra hafi rýrnað um 18 
prósent sé mið tekið af vísitölu 
neysluverðs. Þar á ofan hafi þeir 
búið við niðurskurð í næstum 

áratug þar sem greiðslur ríkisins 
sem áttu að standa undir launa-
greiðslum hafi verið of lágar 
undan farin níu ár. 

Í fyrra vantaði 24 prósent upp 
á að framlag ríkisins hrykki til. 
„Þennan mismun höfum við síðan 
þurft að taka annars staðar frá 
þannig að við höfum fengið að 
finna fyrir  niðurskurðarhnífnum 
í mörg ár,“ segir Aðalheiður.

 - jse / sjá síðu 6 

Framhaldsskólakennarar munu krefjast verulegra kjarabóta í janúar:

Hafa dregist aftur úr í launum

FJÖLDI SUNDGARPA Á ÍSLANDSMÓTI  Það var mikið um að vera í Nauthólsvíkinni í gær þegar Íslandsmótið í sjósundi 
var haldið í Nauthólsvík. Þátttakendur voru þó færri en í fyrra og segir forsvarsmaður keppninnar að það megi rekja til vætu-
sams veðurs. „Það voru nú samt kjöraðstæður og spegilsléttur sjór þrátt fyrir vætuna. Við vorum því mjög ánægð í alla staði,“ 
segir Heimir Örn Sveinsson, félagsmaður samtakanna Coldwater sem stóðu fyrir keppninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bolungarvík 12°  SV 5
Akureyri 15°  SV 6
Egilsstaðir 20°  SV 5
Kirkjubæjarkl. 14°  SV 4
Reykjavík 13°  SV 6

MINNKANDI ÚRKOMA    Í dag verða 
suðvestan 5-10 m/s og rigning en 
úrkomulítið A-til. Dregur úr vætu er 
líður á daginn. Hiti 12-20 stig. 4

SAMFÉLAGSMÁL Forstöðukona 
vændisathvarfsins segir kampa-
vínsstaðina bera öll merki vændis 
og mansals. 

„Það er alls ekkert á huldu að 
þetta er vændisstarfsemi en það 
sem er öllu alvarlegra er að starf-
semin ber öll merki þess að vera 
mansal og stúlkurnar bera ein-
kenni þess að hafa verið fluttar 
hingað án þess að fá nokkru um 
það ráðið,“ segir Steinunn Gyðu- 
og Guðjónsdóttir, forstöðukona 
vændisathvarfsins. 

Fréttablaðið fjallaði um starf-
semi kampavínsklúbba í gær og 
hvernig þar væri hægt að kaupa 
aðgang að konum með dýru 
kampavíni. Þá sögðum við einnig 
frá því að á öðrum staðnum var 
í boði að fara afsíðis með stúlku 

gegn greiðslu og hvernig þær 
konur sem þar störfuðu bjuggu 
saman í lítilli blokkaríbúð. Þær 
höfðu aðeins dvalið hér á landi í 
eina viku og leituðu eftir samþykki 
hjá annarri konu um samskiptin 
við útsendara blaðsins.

„Reynslan hefur sýnt okkur að 
þær konur sem lenda í mansali 
eru fluttar hratt á milli landa. 
Þær ráða litlu um hvað þær 
gera og samskiptin þar 
sem ein stjórnaði greini-
lega gætu verið merki um 
að hún jafnvel geri þær út. 
Það eru ekki alltaf karlar,“ 
segir Steinunn.

Eftir að bann við nektar-
dansi tók gildi árið 2010 
tóku kampavíns klúbbarnir 
við. Siv  Friðleifsdóttir, 

fyrrverandi ráðherra, var fyrsti 
flutningsmaður lagafrumvarps um 
bannið. Hún kallar nú eftir rann-
sókn lögreglu á starfsemi stað-

anna. „Miðað við það sem 
ég hef séð í fjölmiðlum 
finnst mér eðlilegt að lög-
regla rannsaki þetta sér-
staklega,“ segir Siv. 

Stefán Eiríksson lög-
reglustjóri vildi ekki tjá 

sig um hvort til stæði 
að skoða starfsemi 
staðanna tveggja sér-
staklega og kvaðst 
lítið hafa fylgst með 
fréttaflutningi síðustu 
daga. Hann sagði þó að 
eðlilega væri það hlut-
verk lögreglu að rann-
saka grun um refsiverða 

háttsemi. „Það á við í öllum mála-
flokkum,“ segir Stefán.

Ekki náðist í eigendur staðanna 
við vinnslu fréttarinnar þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir. - mlþ

Bera mörg merki mansals
Forstöðukona vændisathvarfsins segir að starfsemi tveggja kampavínsklúbba beri merki um vændi og mansal. 
Kallað er eftir lögreglurannsókn. Lögreglustjóri segir lögreglu rannsaka ef grunur er um refsiverða háttsemi.

Björk Vilhelmsdóttir, borgar-
fulltrúi Samfylkingarinnar, sagði 
í kvöldfréttum Stöðvar tvö í gær 
að hún myndi beita sér sér-
staklega fyrir því að láta loka 
stöðunum. „Við erum alfarið 
á móti þessari starfsemi. Mér 
finnst full ástæða til þess að lög-
reglan kanni þetta. Þarna er verið 
að selja aðgang að konum sem er 
klárt vændi,“ sagði Björk.

„Klárt vændi“

ÍÞRÓTTIR Ísland fær ærið 
verkefni í 8-liða úrslitum 
 Evrópukeppninnar í Svíþjóð 
en liðið mætir heimamönnum 
fyrir framan 
 troðfullan völl í 
Halmstad. Það 
kom til hlut-
kestis milli 
Dana og Rússa 
um það hvort 
liðið færi áfram 
í keppninni. 

„Þetta er 
algjör drauma-
dráttur fyrir okkur,“ sagði 
 Margrét Lára Viðarsdóttir, leik-
maður íslenska landsliðsins. 
„ Svíþjóð og Frakkar eru bæði 
með frábær lið en það verður 
mun skemmtilegra fyrir okkur að 
mæta heimamönnum fyrir framan 
fullan völl í Halmstad. Við erum 
margar að spila hér í Svíþjóð sem 
gerir þetta enn sætara.“ - sáp

Landsliðið mætir Svíum:

Draumur að 
fá Svíana segir 
Margrét Lára

MARGRÉT LÁRA 
VIÐARSDÓTTIR



19. júlí 2013  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 2

UMHVERFISMÁL Lundaveiðar 
 hefjast í Vestmannaeyjum í dag 
eftir tveggja ára hlé. Bæjar-
stjórnin samþykkti í gær að 
veiða mætti í fimm daga frá og 
með deginum í dag. Veiðitíma-
bilið var 55 dagar á árum áður.

Georg Arnarsson, sem veitt 
hefur lunda í 35 ár, fagnar 
ákvörðuninni þótt hann  segist 
helst hafa viljað veiðidaga í 
ágúst líka. Algjör forréttindi séu 
að geta setið úti í náttúrunni og 
háfað sér nokkra fugla í soðið.

„Ég heyri á öðrum veiði-
mönnum að Eyjamenn eru 
þegar byrjaðir að hringja og 
kvabba um hvort þeir geti ekki 
 reddað nokkrum fuglum. Lund-
inn er ekki bara eign þeirra sem 
veiða hann og ég hef fyrir mitt 
leyti sagt við fólk að ég gefi því 
kannski smakk ef það kemur 
í tjaldið hjá mér á þjóðhátíð,“ 
segir Georg.

Harðar umræður urðu um 
málið á  bæjarstjórnarfundinum. 
Bæjarfulltrúar V-lista kváðust 
harma ákvörðun meirihluta 
sjálfstæðismanna. Við Frétta-
blaðið segist Kristín Jóhanns-
dóttir, úr V-listanum, treysta 
mati sérfræðinga Náttúrustofu 
Suðurlands og margra annarra 
sérfróðra sem telja viðkomu 
lundastofnsins of litla til þess að 
tímabært sé að taka  veiðarnar 
upp. Á  bæjarstjórnarfundinum 
benti hún á að hægt væri að 
halda í hefðir með því að veiða 
lundann en merkja hann síðan 
og sleppa.

Að sögn Kristínar segja þeir 
sem mæla með veiðunum að 
lundaveiðimenn muni taka tillit 
til stöðunnar og gæta hófs. „Það 

á auðvitað við um marga þeirra 
en ég hef samt áhyggjur að 
það séu ekki allir jafn ábyrgir. 
Mér finnst í góðu lagi að menn 
borði eitthvað annað en lunda á 
þjóðhátíð,“ segir Kristín. 

Eins og bæjarfulltrúar meiri-
hluta Sjálfstæðisflokks er Georg 
ekki sammála mati Náttúrustofu 
Suðurlands á stöðu lundastofns-
ins. Mikið sé af fugli.

„En þó að stofninn sé gríðar-
lega sterkur er maður uggandi 
yfir hvernig nýliðunin hefur 
verið í pysjunni. Ég ætla að 
skreppa og ná mér í soðið en 
bara ef ég sé að það er ungfugl 

og gott flug og ástandið í lagi. 
Ef það er lélegt ástand þá fer ég 
ekki í veiði,“ segir Georg Arnar-
son. gar@frettabladid.is

Eyjamenn veiða lunda 
eftir bann í tvö sumur
Meirihlutinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti í gær að heimila lundaveiðar 
í fimm daga frá og með deginum í dag. Náttúrustofa Suðurlands mælti gegn veið-
unum sem legið hafa niðri í tvö ár vegna lélegrar nýliðunar í lundastofninum. 

STOFNINN STERKUR  Georg Arnarson telur lundastofninn gríðarsterkan en kveðst 
uggandi yfir nýliðuninni. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

DÓMSMÁLIÐ ÞINGFEST Í GÆR  Daníel Isebarn, lögmaður Stúdentaráðs (t.v.), Sigur-
björn Magnússon, lögmaður LÍN, og Einar Karl Hallvarðsson, lögmaður ríkisins, í 
Héraðsdómi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DÓMSMÁL Stúdentaráð hefur nú höfðað mál gegn Lánasjóði íslenskra 
námsmanna og íslenska ríkinu vegna breytinga á úthlutunarreglum 
sjóðsins. Málið var þingfest í Héraðsdómi í gær.

Samkvæmt nýjum reglum munu námsmenn þurfa að sýna fram á 73 
prósenta námsframvindu, frá og með 1. september, til þess að fá lán 
frá sjóðnum. Áður var krafist 60 prósenta námsframvindu. 

Stúdentaráð fer fram á að úthlutunarreglurnar verði dæmdar 
 ógildar, meðal annars vegna of skamms fyrirvara. „Breytingarnar 
teljum við bæði ómálefnalegar og ólöglegar. Það verða væntanlega 
hundruð nemenda sem missa rétt sinn til námslána og flosna upp úr 
námi í kjölfarið,“ segir Daníel Isebarn, lögmaður Stúdentaráðs. - le 

Stúdentaráð höfðar mál gegn LÍN og íslenska ríkinu:

Hundruð missa rétt sinn til láns

Sigurður, eru spellvirkjarnir 
búnir að skáka ykkur?
„Þeir halda það en gera sér ekki 
grein fyrir að við erum að spila 
damm.“
Spellvirkjar hafa valdið skemmdum á 
skúlptúr sem Sigurður Arent Jónsson og tveir 
aðrir hönnuðu. Skúlptúrinn er á Bernhöfts-
torfunni þar sem menn spiluðu gjarnan skák 
á árum áður.

  Mér 
finnst í góðu 
lagi að menn 

borði eitthvað 
annað en 

lunda á 
þjóðhátíð. 

Kristín Jóhannsdóttir
bæjarfulltrúi V-lista

TRÚMÁL Stuðningsfólk Gunnars í 
Krossinum telur að hann eigi að 
hefja störf á ný hjá söfnuðinum sem 
fyrst, samkvæmt yfirlýsingu sem 
send var út í gær.

Árlegur aðalfundur Krossins var 
haldinn 3. júní síðastliðinn en þar 
átti að skipa í nýja stjórn. 

Á fundinum voru stuðningsmenn 
Gunnars í miklum meirihluta en 
núverandi stjórn og stuðningsmenn 
hennar voru með umboð frá öðrum 
safnaðarmeðlimum sem treystu sér 
ekki á fundinn.

Vegna deilu 
u m lög mæti 
umboðanna í 
kosningunni 
leystist fundur-
inn upp og urðu 
safnaðarmeðlim-
ir afar heiftugir 
samkvæmt heim-
ildum Frétta-
blaðsins. Kallað 

var til lögreglu sem batt enda á 
upplausnarástand á fundinum.

Ekki hefur enn verið haldinn 

aðalfundur hjá Krossinum í ár. 
Samkvæmt samþykktum safnaðar-
ins á fundurinn að vera haldinn í 
apríl ár hvert eða eftir ákvörðun 
stjórnar.

Í yfirlýsingu krefst stuðnings-
hópurinn þess að núverandi stjórn 
Krossins víki eða boði til nýrra 
kosninga strax.

„Við viljum Gunnar Þorsteins-
son aftur sem leiðtoga kirkjunnar 
enda aldrei orðið vör við neitt ósið-
legt í hans fari. Við teljum  ásakanir 
þeirra kvenna sem báru á hann 

sakir rökleysu og að þær snúist um 
völd og yfirráð í kirkjunni,“ segir í 
yfirlýsingunni.

Sigurbjörg Gunnarsdóttir, núver-
andi forstöðumaður Krossins og 
dóttir Gunnars, segir að málið sé 
í skoðun og verið sé að kanna lög-
mæti kosninganna. „Þegar  ferlinu 
lýkur verður boðað til fundar 
og kosið um nýja stjórn,“ segir 
 Sigurbjörg og fullyrðir að málið 
snúist ekki um valdabaráttu við 
föður sinn.  
 - le

Óformlegur stuðningshópur Gunnars telur ásakanir um kynferðisbrot rökleysu og snúast um völd:

Vilja fá Gunnar í forystu Krossins á ný

GUNNAR 
ÞORSTEINSSON

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær úrskurð Héraðsdóms Vestur-
lands um að karlmaður sem grun-
aður er um kynferðisbrot gegn 
tveimur stúlkum skuli sæta far-
banni til 19. september.

Sýslumaðurinn á Akranesi ósk-
aði eftir farbanninu þar sem rann-
sókn er enn í gangi í þeim tilgangi 
að tryggja nærveru mannsins á 
landinu þar sem hann liggur undir 
rökstuddum gruni um brot. 

Meint brot eiga að hafa hafist 
árið 2007 og staðið fram á mitt 
sumar 2012. Í öðru málinu barst 
kæra frá barnavernd en í hinu frá 
föður stúlkunnar.  - le

Úrskurðaður í farbann:

Ásakaður um 
kynferðisbrot

LÍBANON, AP Leila Zerrougui, 
fulltrúi Sameinuðu þjóðanna gagn-
vart börnum og stríðsátökum, 
segir að stríðsátökin í Sýrlandi 
hafi lagt líf fjölmargra barna í 
rúst. Hún hefur verið í Sýrlandi 
undanfarna daga og einnig heim-
sótt flóttamannabúðir í nágranna-
ríkjunum.

Í gær átti hún fund í Líbanon 
með fulltrúum bæði sýrlenskra 
stjórnvalda og uppreisnarmanna. 
Þar sagði hún að þegar stríðinu 
lýkur þá „þurfið þið að takast á við 
heila kynslóð barna sem hafa misst 
af bernsku sinni, sem verða bæði 
full haturs og ólæs“. - gb

Áhrif stríðs á börn í Sýrlandi:

Verða ólæs og 
full heiftar

SJÁVARÚTVEGUR Þvingunaraðgerðir 
Evrópusambandsins (ESB) í formi 
löndunarbanns á makríl og  skyldum 
afurðum hefðu lítil sem engin 
áhrif á íslensk útgerðarfyrirtæki. 
 Stærstur hluti aflans frá Íslandi er 
seldur til ríkja utan ESB, þá aðal-
lega Rússlands og Nígeríu.

Ágreiningur Íslands, Noregs og 
ESB um hlutdeild í  makrílstofninum 
hefur staðið yfir í fjögur ár án 
niðurstöðu.

Samkvæmt skýrslu sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytisins hefur 
makríll komið eins og himnasend-
ing inn í íslenskt efnahagslíf og 
námu tekjur þjóðarbúsins af fisk-
tegundinni 24,5 milljörðum króna 
árið 2011 og 26 milljörðum króna 
árið 2012.

Evrópuþingið samþykkti í fyrra 
reglugerð um aðgerðir gegn ríkjum 
sem stunda ósjálfbærar veiðar á 

fisktegundum sem deilt er um, þar 
á meðal makríl. Mikill þrýstingur 
er á sjávarútvegsstofnun ESB um að 
beita þessari reglugerð.

Iceland Seafood er einn stærsti 
endursöluaðili makríls á Íslandi og 
telur Friðleifur Friðleifsson, fram-
kvæmdastjóri sölusviðs fyrirtæk-

isins, að löndunarbann á makríl 
myndi lítil sem engin áhrif hafa á 
sölu makríls. 

„Við seljum nánast ekki neitt af 
makríl til ríkja Evrópusambands-
ins og því hefði bannið engin áhrif,“ 
segir Friðleifur.  
 - þþ

Löndunarbann á makríl hefði lítil sem engin áhrif á íslensk útgerðarfyrirtæki:

Aðgerðir ESB hafa engin áhrif

MAKRÍLLINN HIMNASENDING  Makríllinn hefur góð áhrif á þjóðarbú Íslendinga. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

SPURNING DAGSINS

Hörku-
spennandi 
saga

Eftir höfund
Góða nótt, 
yndið mitt

Leyndarmál, lygar 
og svikin loforð 
- sannleikurinn 
kemur alltaf í ljós

SG / MBL



GERÐU GÓÐ KAUP!

TILBOÐ GILDA TIL 24.07

BRESCIA
SÓLSTÓLL

Flottur sólstóll
r stáli og sterkum 

striga. Fæst í
svörtu, bláu og 

rauðu.

1

2

3

5 6

4

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

2

BÍLSESSA
Góð bílsessa fáan-

leg í nokkrum
litum. Fyrir
15 - 36 kg.

90 x 200 sm. 14.950
120 x 200 sm. 19.950
140 x 200 sm. 24.950
160 x 200 sm. 26.950
180 x 200 sm. 29.950

LD D TT30 YYFIRDDÝNNAA
VirVirkilegaga vööndun ð yð yfirdýnd a a úr 
MEMMORYYO  FO AMAM svavampipi meeð

þrýrýstijafafnanndi d eigiginleeika. LaggL aar 
sig vevel aðð líkaamannum og o veveitirr 
gógóðan n stuðnið ngng. Enndinngarg ggott t
áklklæðiiæ  s sem m hægægt err að ttakaa af 

ogog þvvo viið 600°C.
DýnnD an a eer 5 ssm. þþykkk.

PRICE STARTT SVAVV MPDÝNA
Flott og handhæg dýna sem hægt er að leggja

saman.  Tekur lítið pláss!  Stærð:  60 x 190 x 7 sm.

SUMARSÆNG

6.995
FULLT VERÐ: 7.995

2.495
BÍLSESSA

1.295
FULLT VERÐ: 1.695

POKAR
okum á frábæru verði.
2. SATURN svefnpoki 4.995
5  4. FRASER svefnpoki 4.995
6. TARTU svefnpoki 1.995

1.995
VERÐ FRÁ:

1.350
ÚTILEGUSTÓLL

2.995
FULLT VERÐ: 3.995

úr

MIKIÐ

ÚRVAL

595
FLÍSTEPPI VERÐ FRÁ:

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

MIKIÐ
ÚRVAL AF 
TJÖLDUM!

TILBOÐ GILD

SVEFNP
Mikið úrval af svefnpo

1. MARS svefnpoki 7.995   2
3. NEPTUNE svefnpoki 2.995

5. OSLO svefnpoki 2.495  6

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

14.950
STÆRÐ: 90 X 200 SM.

SPARIÐ

1000

SPARIÐ

1000

FREYJA SUMARSÆNG
Létt og þægile sæng fyllt með 700 gr. af holtrefjum. 

Áklæði er úr polyester og bómull. Stærð: 140 x 200 sm.

PPISAISA
ÚTILEGU-

STÓLL
Góður úti-

gustóll með leg
m og glasaörmum -
ra.haldar Hægt að að 

ggja samaleg n.
t í nokkrumFást m 

litumm.

2.995
VÍKINGASPIL

KUBBK B VVÍKK KKINNGAASPPIL
SniiS ðuggð t ffyriir ar llla

ffjöl k ld !ffjölskl yylduunaa!

5.995
SÓLSTÓLL

DEDELLUX UX KOKO DIDIODDODD
Góður koddi fylltur eð r me

polyesterkúlutre m.efjum
Frábært verð! S ð: Stær

50 x 70 sm. Þy d: yngd
600 gr. lir . Þol

þvo iðott v
C.60°C

AFSLÁTTUR
24%

2.495
TJÖLD VERÐ FRÁ:
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LEIÐRÉTT 
Nafn annars myndlistarmannsins sem 
sýnir í Dahlshúsi á Eskifirði misritaðist 
á síðu 26 í Fréttablaðinu í gær. Hann 
heitir Árni Páll Jóhannsson og er 
beðinn afsökunar á rangfærslunni.

4.533 börn fæddust á 
 Íslandi á síðasta ári 

en sama ár létust 1.952 manns. 
Áratugum saman hefur fjöldi 
fæðinga hér á landi verið svipaður, 
eða um og yfir fjögur þúsund börn á 
ári. Árið 2009 komst fjöldi fæðinga 
þó í fyrsta sinn yfir 5.000, en það ár 
fæddust hér á landi 5.026 börn. Það 
ár létust 1.987 manns.
 Heimild: Hagstofa Íslands

DÓMSMÁL „Þetta er eitt af því sem 
hefur komist mikil lausung á á 
 síðustu árum. Þessi helga skylda, 

sem er sama 
skylda og  gildir 
um lækna og 
presta, er komin 
á mjög mikið 
flökt.“ Þetta segir 
Karl Axelsson, 
stjórnarmaður í 
Lögmannafélagi 
Íslands, um rétt 
skjólstæðinga 
lögmanna t i l 
trúnaðar í sam-
skiptum þeirra á 
milli.

Hann er verj-
andi Magnúsar 
 Guðmundssonar, 
fyrrverandi 
bankastjóra 

Kaupþings í Lúxemborg, en  Magnús 
hefur verið ákærður vegna  meintrar 
markaðsmisnotkunar.

Karl hefur verulegar áhyggjur af 
því að fólk geti ekki lengur treyst 
því að það sem það segir við lög-
menn sína verði ekki borið á torg. 
„Þetta er einhver helgasti réttur 
hvers réttarríkis og skiptir máli 
fyrir alla menn sem eru bornir 
sökum. Þeir eiga rétt á því að halda 
uppi vörnum og hluti af því er að 
þeir hafi málsvara sem þeir geta 
talað við án þess að hver sem er sé 
upplýstur um þau samskipti opin-
berlega,“ segir Karl.

Hæstiréttur úrskurðaði fyrir 
skemmstu í máli Kaupþingsmanna 
að ákæruvaldinu væri heimilt að 
leggja fram hleranir af símtölum 

eins sakborninganna við tvo lög-
menn. Hæstiréttur hafnaði því að 
trúnaður skyldi ríkja um símtölin 
í ljósi þess að lögmennirnir væru 
ekki verjendur sakborningsins í eig-
inlegu dómsmáli. Lögmannafélagið 
telur úrskurðinn hvorki samræm-
ast lögum, stjórnarskrá, né mann-
réttindasáttmála Evrópu.

Björn Þorvalds son,  saksóknari 
hjá  Embætti  sérstaks saksóknara, 
gefur lítið fyrir þær röksemdir. 
„ Dómstólar eru sammála okkur og 

það gildir umfram það sem Lög-
mannafélagið segir. Þetta er bara 
rangt,“ segir Björn.

„Hann talaði ekki við þá sem sína 
lögmenn, þar skilur á milli,“ segir 
hann um sakborninginn. Björn telur 
rök Lögmannafélagsins varhuga-
verð. „Ég get bara sagt það hreint út 
að það er hætt við að lögmannsstof-
ur verði bara skálkaskjól ef það yrði 
fallist á öll þessi rök. Að allt sem sé 
inni á lögmannsstofum sé ósnertan-
legt gengur ekki.“ johannesss@365.is

Hafa þungar áhyggjur 
af offorsi stjórnvalda
Stjórnarmaður í Lögmannafélagi Íslands segir réttaröryggi teflt í verulega hættu 
vegna skilningsleysis yfirvalda á trúnaðarskyldu lögmanna. Saksóknari hafnar 
þessu og segir að lögmannsstofur yrðu að öðrum kosti eins konar skálkaskjól.

Í nýútgefinni meistararitgerð frá Lagadeild Háskólans í Reykjavík segir: 
„Stjórnvöld hafa beitt valdheimildum sínum ósparlega og óhóflega án 
þess að nauðsynlegu eftirliti þar með sé sinnt sem skyldi.“ Eftirlit með 
sím hlerunum sé ekki sem skyldi, meðalhófs ekki gætt við húsleitir og 
réttarvernd víða í ólestri. Sigurgeir Bárðarson, höfundur ritgerðarinnar, segir 
„gengið fram úr öllu hófi gegn friðhelgi einkalífs“. Það sé þess valdandi að 
fólk kunni að veigra sér að leita lögfræðiráðgjafar. „Þannig má ímynda sér 
að ráðleggingar lögmanns hefðu í einhverjum tilvikum getað komið í veg 
fyrir afbrot. Það má því segja að reglan um þagnarskyldu lögmanna stuðli 
að vissu leyti að löghlýðni borgaranna,“ segir Sigurgeir.

Stjórnvöld beita valdi sínu óhóflega

HÆSTIRÉTTUR  Heimilaði að nota hleruð símtöl sakbornings við lögmenn sem 
sönnunargögn. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

BJÖRN 
ÞORVALDSSON

LÖGREGLUMÁL Mál lögreglu-
mannsins sem handtók konu með 
 harkalegum hætti fyrir um  tveimur 
vikum er loks komið á borð ríkis-
saksóknara. 

Málið fær flýtimeðferð þar en það 
gæti tekið allt að mánuð að fá niður-
stöðu um hvort ákæra verður gefin 
út á hendur lögreglumanninum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa þó nokkrar skýrslur 
verið teknar, meðal annars af fólki 
sem varð vitni að handtökunni. Þá 
verður myndbandið sem sýnir hand-
tökuna notað við rannsóknina.

Lögreglumaðurinn sem stóð að 
handtökunni hefur verið leystur 
undan skyldum sínum.

Umboðsmaður Alþingis óskaði 
einnig eftir upplýsingum um málið.

Málið vakti mikla athygli en 
myndband náðist sem sýndi harka-
lega handtöku ofurölvi konu í mið-
borg Reykjavíkur.  
 - kh

Harkalega handtakan fær flýtimeðferð hjá embætti ríkissaksóknara:

Handtakan farin til saksóknara

HANDTEKIN  Harkalega handtakan er 
nú komin á borð ríkissaksóknara sem 
tekur ákvörðun um framhaldið.

Heimir Þorleifsson sagn-
fræðingur og fyrrverandi sögu-
kennari við Menntaskólann í 

Reykjavík 
lést þann 17. 
júlí síðast-
liðinn á Land-
spítalanum.

Heimir 
fæddist í 
Reykjavík 
22. nóvem-
ber 1936. 
Hann var 

giftur Steinunni Einarsdóttur 
fyrr verandi enskukennara í 
Menntaskólanum í Reykjavík og 
áttu þau saman tvö börn.

Heimir var mikilvirkur 
 höfundur fræðirita og kennslu-
bóka í sagnfræði. Hann flutti 
útvarpserindi og þætti, skrifaði 
fjölda greina í blöð og tímarit 
ásamt því að vera stundakenn-
ari við Háskóla Íslands.

Heimir Þor-
leifsson látinn

HEIMIR 
ÞORLEIFSSON

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  
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  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Veðurspá

Sunnudagur
Svipað veður áfram.

HELGARVEÐRIÐ  Það dregur smám saman úr vætu á landinu í dag og verða þó 
líklega víða smá skúrir í kvöld. Fremur hæg suðlæg átt um helgina og bjart með 
köflum en smá væta af og til vestan til. Milt í veðri víðast hvar.
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Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

SÚTUN Á SAUÐÁRKRÓKI  Hér er verið 
að vinna roðið.

VIÐSKIPTI Fyrirtækið Sjávarleður 
á Sauðárkróki seldi tískuvörur 
sem unnar voru úr um 130  þúsund 
fiskroðum úr landi í fyrra.

Það er löngu liðin tíð að litið sé 
á fiskroð sem verðlausan úrgang. 
Fyrirtækið hefur nýtt það í mörg 
ár við sína tískuhönnun, þar á 
meðal í handtöskur, skó og annan 
fatnað. 

Helstu markaðirnir fyrir roð-
vörur eru í sunnanverðri Evrópu 
og í Bandaríkjunum, segir Gunn-
steinn Björnsson, framkvæmda-
stjóri Sjávarleðurs. Hann stýrir 
einnig fyrirtækinu Loðskinni, 
sem sérhæfir sig í vinnslu á 
gærum. Þrjátíu og fimm manns 
vinna hjá fyrirtækjunum  tveimur. 
 - jse 

Öflug roð- og skinnverkun:

Flytja út 130 
þúsund roð

SAMGÖNGUR
Fá ekki bæjarábyrgð á flug
Ferðaskrifstofan Trans-Atlantic á Akur-
eyri fær ekki umbeðna 212 þúsund 
evra fjárhagsábyrgð frá bæjarsjóði 
vegna áætlunarflugs frá Akureyrarflug-
velli frá 2014 og út árið 2016. Bæjar-
ráðið segist ekki mega gangast í ábyrgð 
fyrir þriðja aðila. 212 þúsund evrur 
svara til um 34 milljóna króna.

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarráð Hafnar-
fjarðar lýsti yfir áhyggjum á fundi 
sínum í gær af yfirvofandi niður-
skurði í Flensborgarskóla. Frá-
farandi skólameistari, Einar Birgir 
Steinþórsson, sagði niðurskurðinn 
óhjákvæmilegan á næsta skólaári 
til að mæta miklum hallarekstri.

Sagði hann meðal annars að til 
uppsagna yrði að koma. Hefur 
reynst skólanum dýrt að sinna 
nemendum með sérstakar þarfir 
en honum ber skylda til að taka við 
öllum nemendum í Hafnarfirði.

Bæjarráð skoraði á mennta- og 
menningarmálaráðherra að beita 
sér fyrir því að skólanum yrði gert 
fjárhagslega kleift að sinna nem-
endum sínum í samræmi við lög og 
reglugerðir.  - jse

Áskorun frá Hafnarfirði:

Vilja meira fé 
fyrir Flensborg

BJÖRGUN Björgunarsveitir Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar á 
Snæfellsnesi voru kallaðar út í 
gær eftir að tvær erlendar göngu-
konur villtust í þoku á fjalllendi 
norðan við Hnappadal í gær.

Konurnar höfðu samband við 
Neyðarlínu um klukkan tvö í gær-
dag og voru þær týndar í tæpa 
fjóra tíma.

„Konurnar voru töluvert kaldar 
og skelkaðar,“ sagði Jónas Guð-
mundsson hjá Slysavarnafélag-
inu. Hann telur það hafa bjargað 
konunum að hafa verið í síma-
sambandi.  - le

Sími bjargaði göngukonum:

Villtust í þoku

KARL AXELSSON



– 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. 
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SCOTT VÖRUR

40%
AFSLÁTTUR

DEVOLD Á

20%
AFSLÆTTI

MERIDA CROSSWAY 20 REIÐHJÓL
Hybrid.

84.992 KR. 
FULLT VERÐ 99.990 KR.

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

41.243 KR. 
FULLT VERÐ 54.990 KR.

COLUMBIA SKÓR, CONSPIRACY
Dömu, 38–41. Herra, 41–47.

17.990 KR. 
FULLT VERÐ 28.990 KR.

COLUMBIA SKÓR, MASTER FLY
Dömu, 38–41. Herra, 41–47.

14.990 KR. 
FULLT VERÐ 28.990 KR.

CONWAY GÖNGUSKÓR
Stærðir: 36-46.

14.392 KR. 
FULLT VERÐ 17.990 KR.

PRIMUS TJALDHITT TARITT
2000–2500W.

9.592 KR. 
FULLT VERÐ 11.990 KR.

COLEMAN TAOS SVETT FNPOKI

8.392 KR. 
FULLT VERÐ 10.490 KR.

COLEMAN LED TJALDLTT UKT
85–22 tíma ending.

4.792 KR. 
FULLT VERÐ 5.990 KR.

DIDRIKSONS REGNSETT, ODYSSEY
Dömu, 36–46. Herra, S–3XL.

15.992 KR. 
FULLT VERÐ 19.990 KR.

MOVERA SKJÓLVEGGUR
500x140 cm. 

8.990 KR. 
FULLT VERÐ 14.900 KR. 

TI

COLEMAN COBRA 2 TJTT ALD

19.920 KR.
FULLT VERÐ 24.900 KR.

ÖLL GRILL Á

20%
AFSLÆTTI

VEIÐIVÖRUR

20%
AFSLÁTTUR

KSONS BOARDMAN POLLAGALLI
Barnastærðir 80–130.

9.990 KR. 
FULLT VERÐ 13.990KR. 

SUMAR-
MARKAÐUR
ELLINGSEN

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

70%
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VEISTU SVARIÐ?

30%
afsláttur 

af öllum hjólum

Götuhjól • Fjallahjól • Barnahjól

Racerar • 29er hjól

MENNTUN Framhaldsskólakennarar 
munu krefjast þess að fá sambæri-
leg laun og aðrir háskólamenntaðir 
ríkisstarfsmenn þegar samningar 
þeirra verða lausir um næstu ára-
mót. Munurinn á heildarlaunum 
þessara hópa er nú um átta prósent.

Mikil ólga er meðal framhalds-
skólakennara vegna launaskerðing-
ar sem þeir hafa orðið fyrir á und-
anförnum árum. Að sögn Aðalheiðar 
Steingrímsdóttur, formanns Félags 
framhaldsskólakennara, hafa heild-
arlaun þeirra rýrnað um 18 prósent 

miðað við vísitölu 
neysluverðs á síð-
ustu sex árum. 

Deildu þeir 
botnsætinu hvað 
það varðar með 
Félagi íslenskra 
hjúkrunarfræð-
inga, áður en það 
fékk sína launa-
leiðréttingu fyrir 

skemmstu. Til samanburðar var 
þessi rýrnun 13 prósent hjá Banda-
lagi háskólamanna. 

„Við erum með lausa samninga í 
byrjun næsta árs,“ segir  Aðalheiður. 
„Þá munum við leggja fram þær 
kröfur að okkar laun verði sam-
bærileg við laun annarra háskóla-
menntaðra ríkisstarfsmanna.“

Hún segir að launamunurinn 
á Félagi  framhaldsskólakennara 
og Bandalagi háskólamanna hafi 
breikkað töluvert frá hruni. Árið 
2007 var aðeins eins prósents munur 
á heildarlaunum þessara hópa en á 
síðasta ári var hann rúm átta pró-
sent, BHM í vil. Munurinn á dag-
vinnulaunum er hins vegar tæp 16 
prósent.

Einnig segir Aðalheiður að nið-
urskurður hafi reynst framhalds-
skólum þungbær. „Satt að segja 
byrjaði niðurskurðurinn fyrir 
um það bil níu árum,“ segir hún. 
„ Þannig að þegar það þurfti svo að 

fara í stórtækan niðurskurð eftir 
efnahagshrunið þá fórum við úr 
öskunni í eldinn.“

Hún bendir á að árið 2003 hafi 
verið byrjað að miða við svokallaða 
launastiku við útreikning á launa-
kostnaði í framhaldsskólum lands-
ins. Átti hún að sýna rauntölur um 
mánaðarlaun kennara en nýleg 
úttekt sýnir að launastikan hefur 
allt frá árinu 2004 verið langt undir 
raunverulegum dagvinnulaunum. 

Sá munur hefur farið stigvaxandi 
og var hann rúm 24 prósent á síð-
asta ári, sem þýðir að upphæðin sem 
fengin er til að standa undir launa-
kostnaði er 24 prósentum lægri en 
raunveruleg laun kennaranna. 

„Þennan mismun höfum við síðan 
þurft að taka annars staðar frá 
þannig að við höfum fengið að finna 
fyrir niðurskurðarhnífnum í mörg 

ár,“ segir Aðalheiður. Hún segir að 
þessi niðurskurður birtist meðal 
annars í sístækkandi námshópum, 
minna námsframboði og skerðingu 
á þjónustu við nemendur.

 jse@frettabladid.is

Kennarar fara fram 
á miklar hækkanir
Framhaldsskólakennarar eru orðnir langþreyttir á margra ára niðurskurði og 
kjaraskerðingu. Kaupmáttur þeirra hefur rýrnað um 18% frá hruni. Fyrir hrun 
voru heildarlaun þeirra svipuð og hjá BHM en eru nú um átta prósentum lægri.

GANGA MENNTAVEGINN  Oft hefur meðferðin á nýnemum í framhaldsskólunum 
verið talin ámælisverð en nú segjast kennararnir vera orðnir langþreyttir á með-
ferðinni sem þeir hafa fengið síðustu árin. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AÐALHEIÐUR 
STEINGRÍMSDÓTTIR

 Daglaun Heildarlaun
2007 13% 1%
2008 16% 3%
2009 14% 3%
2010 15% 7%
2011 15% 8%
2012 16% 8%

Launaforskot 
Launaforskot háskólamanna 
(BHM) á framhaldsskóla-
kennara hefur aukist töluvert 
síðustu árin.

SUÐUR-AFRÍKA, AP „Við hlökkum til að fá hann aftur heim,“ sagði 
Zindzi Mandela, ein af dætrum Nelsons Mandela, í gær. 

Ættingjum hans ber saman um að hann sé hægt og rólega að 
ná heilsu aftur eftir að hafa legið þungt haldinn á sjúkrahúsi í 
nærri hálfan annan mánuð.

Suður-Afríka fagnaði í gær 95 ára afmæli hans og skein 
hlýjan í hans garð úr hverju auga: „Hann er sá sem batt enda á 
aðskilnaðar stefnuna og maður friðar sem allir geta litið upp til,“ 
segir Ashley Kunutu, tólf ára skólanemi í Jóhannesarborg, þar 
sem fólk kom saman til að heiðra Mandela og óska honum bata.

Mandela sat í fangelsi í 27 ár fyrir baráttu sína gegn 
aðskilnaðar stefnu hvíta minnihlutans. Hann varð forseti árið 
1994 í fyrstu frjálsu kosningum landsins.

„Suður-Afríka er betri staður nú en árið 1994 og það er 
vegna framlags Madiba og samtaka hans,“ segir í yfirlýsingu 
frá  Afríska þjóðarráðinu, samtökunum sem börðust lengi gegn 
aðskilnaðarstefnunni og eru nú stærsti og valdamesti stjórn-
málaflokkur landsins. - gb

Íbúar Suður-Afríku fögnuðu 95 ára afmæli Nelsons Mandela:

Ættingjarnir halda í vonina

ÞJÓÐIN FAGNAR  Hlýhugur landsmanna í garð 
Mandela leyndi sér ekki. NORDICPHOTOS/AFP

KVEIKTU Á KERTUM  Víða á Indlandi hafa verið haldnar minningarathafnir um hin 
látnu. NORDICPHOTOS/AFP

INDLAND Í gær lést eitt barn enn úr matareitrun í Patna á Indlandi. 
Þar með hafa 23 börn alls á aldrinum 5 til 12 ára látið lífið eftir að 
hafa snætt ókeypis skólamáltíð á þriðjudag.

Minningarathafnir hafa verið haldnar víða í skólum landsins vegna 
barnanna. Mikil reiði braust út á miðvikudag og þúsundir barna hafa 
síðan neitað að borða skólamatinn. - gb

Minningarathöfn um 23 börn sem létust úr matareitrun:

Þúsundir barna neita að borða

SKIPULAGSMÁL Sex hópar sækjast 
eftir því að hanna sjúkrahótel og 
bílastæðahús við nýjan Land spítala. 
Umsóknir um þátttöku í forvali 
fyrir hönnun spítalans voru  opnaðar 
hjá Ríkiskaupum í gær.

Hóparnir sem tóku þátt í forval-
inu voru Hnit verkfræðistofa hf., 
Kos-hópurinn, Arkitektastofan OG 
ehf. og Vsb verkfræðistofa ehf., 
Mannvit hf., Corpus 2- hópurinn og 
Verkís hf., að því er fram kemur í 
tilkynningu frá Landspítalanum.

Fimm hópar skiluðu forvalsgögn-
um fyrir hönnun á meðferðarkjarna 

og rannsóknarhúsi. Það voru Mann-
vit hf., Corpus 2-hópurinn, Verkís 
hf., Kos-hópurinn og Salus hf.

Kynna á niðurstöðu forvalsins 21. 
ágúst. Þá mun liggja fyrir hvaða 

þátttakendur uppfylla kröfur sem 
gerðar eru í forvalsgögnum. Þeir 
geta tekið þátt í lokuðum útboðum 
fyrir fjórar byggingar, samtals tæp-
lega 100 þúsund fermetra.  - bj, js

Fyrirvarar gerðir í útboði að verkinu verði tryggð fjármögnun á fjárlögum:

Sex vilja hanna Landspítalann

1. Frá hvaða landi eru þeir ferðamenn 
sem eyða hæstu fjárhæðunum hér á 
landi?
2. Hver skoraði mark Íslendinga í EM 
kvenna gegn Hollendingum?
3. Hver er sveitarstjóri Skagafjarðar?

SVÖR

PATREKSFJÖRÐUR Félagið Sjó-
ræningjar ehf. hefur óskað 
eftir leyfi fyrir flotbryggju við 
Sjóræningja húsið á Patreksfirði.

Sjóræningjafélagið er á vefnum 
uppspretta.is sagt vera ferðaþjón-
ustu- og afþreyingarfyrirtæki 
sem vinni að uppbyggingu á sýn-
ingu um sjórán. Félagið starfræki 
kaffihús, taki á móti hópum í mat 
og bjóði upp á menningarviðburði 
allt árið. Hafnarstjóra Vestur-
byggðar hefur verið falið að ræða 
nánar við sjóræningjana.  - gar

Nýtt safn á Patreksfirði:

Sjóræningjar 
vilja flotbryggju

1. Frá Kína.
2. Dagný Brynjarsdóttir.
3. Ásta Pálmadóttir. 

NÝR LAND-
SPÍTALI  Nýi 
spítalinn verður 
tæpir 100.000 
fermetrar 
 samkvæmt 
áætlunum.



Láttu hjartað ráða

„Himneskir lífrænir gosdrykkir úr fyrsta �okks hráefni og allir
í fjölskyldunni �nna eitthvað við sitt hæ�.“
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RÚSSLAND, AP „O jæja. Látið ykkur 
ekki leiðast án mín,“ skrifaði rúss-
neski stjórnarandstæðingurinn 
Alexeí Navalní á Twitter-síðu sína 
þegar dómari í Kirov dæmdi hann 
í fimm ára fangelsi í gærmorgun.

„Og það sem máli skiptir, farið 
nú ekki að sitja aðgerðarlaus,“ 
bætti hann við í hvatningarskyni 
til félaga sinna í stjórnarandstöð-
unni.

Navalní er einn áhrifamesti 
leiðtogi  stjórnarandstöðunnar 
í Rússlandi. Hann er þekktur 
bloggari og var í forystu fjölda-
mótmælanna í kjölfar þing-
kosninganna 2011. Þar sakaði 
hann stjórnvöld um víðtækt 
kosningasvik.

Bæði hann og félagar hans 
hafa sagt ákærurnar á hendur 
honum vera af pólitískum rótum 
spunnar. Vladimír Pútín forseti 
sé þarna að losna við einn áhrifa-
mesta andstæðing sinn.

Dómari í Kirov-héraði, austan 
til í Rússlandi, komst að þeirri 

niðurstöðu að Navalní væri sekur 
um að hafa svikið 16 milljónir 
rúblna, jafnvirði um það bil 60 
milljarða króna, út úr ríkisfyrir-
tækinu Kirovles þegar hann var 
ráðgjafi héraðsstjórans í Kirov 
árið 2009. Þau ráðgjafastörf vann 
hann í sjálfboðavinnu.

Féð átti hann að hafa náð sér 
í með timburviðskiptum, þar 
sem timbrið var selt langt undir 
markaðs verði.

Á meðan dómarinn las upp 
dóminn, en sá lestur tók þrjár 
og hálfa klukkustund, notaði 
Navalní tímann til að sýsla í 
snjallsímanum sínum.

Hann brosti kaldhæðnislega 
þegar fangelsisdómurinn var orð-
inn að veruleika. Hann hafði áður 
sagst nokkuð öruggur um að fá 
dóm en vissi ekki hvort hann yrði 
skilorðsbundinn eða ekki.

 gudsteinn@frettabladid.is

Gagnrýnandi Pútíns 
hlýtur þungan dóm
Alexeí Navalní var dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir fjárdrátt. Hann segir mála-
ferlin gegn sér sprottin af pólitískum rótum. Pútín sé að losna við óþægilega rödd. 

Í RÉTTARSALNUM  Dómarinn taldi Alexeí Navalní sekan um fjársvik í tengslum við timburviðskipti en Navalní telur málaferlin 
gegn sér sprottin af pólitískum rótum. NORDICPHOTOS/AFP

■ 1976: Fæddur í Bútín, nálægt Moskvu.
■ 1998: Útskrifast úr lögfræðinámi frá háskóla í Moskvu.
■ 2008: Bloggskrif hans um spillingu stjórnvalda vekja athygli. Hann 

verður einn áhrifamesti leiðtogi rússneskra stjórnarandstæðinga.
■ 2011: Fræg verða ummæli hans um að Sameinað Rússland, flokkur 

Vladimírs Pútíns forseta, sé bandalag þrjóta og þjófa.
■ Desember 2011: Hefur forystu um fjöldamótmæli gegn þing-

kosningum og gagnrýnir stjórnvöld fyrir víðtækt kosningasvindl. 
Dæmdur í fimmtán daga fangelsi.

■ 10. júlí 2013: Lýsir yfir framboði til borgarstjóra í Moskvu.
■ 18. júlí 2013: Dæmdur til fimm ára fangelsis fyrir fjársvik.

Alexei Navalní

SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli 
íslenskra skipa í júnímánuði 
var 13,6 prósentum minni en í 
fyrra. Þetta kemur fram á vef 
 Hag stofunnar.

Aflinn í júní í ár nam alls 39.812 
tonnum en í fyrra nam hann 
52.290 tonnum. Mest  veiddist af 
botnfiski eða tæp 26.400 tonn, en 
þó dróst botnfiskveiði saman um 
1.300 tonn frá júní 2012. Af botn-
fiski veiddist mest af þorski eða 
rúm 15.100 tonn. 

Afli uppsjávartegunda nam 
rúmum 9.100 tonnum, sem er 
 rúmlega 11.300 tonnum minni afli 
en í júnímánuði í fyrra. Afli flat-
fiska var tæp 2.100 tonn í ár sem 
er 46 tonnum meira en í fyrra. 

 - nej 

Mælingar fyrir júní ljósar:

Fiskafli minni 
nú en í fyrra

SJÁVARÚTVEGUR Opinbert eftirlit 
með heilbrigði eldisfiska á Íslandi 
er almennt fullnægjandi. Kemur 
þetta fram í skýrslu Eftirlits-
stofnunar EFTA. 

Stofnunin kannaði fiskeldis-
stöðvar í mars í því skyni að 
skera úr um hvort opinbert eftir-
lit með heilbrigði fiskanna væri í 
 samræmi við EES-reglur. 

Þrátt fyrir jákvæðar niður-
stöður benti stofnunin á ýmislegt 
sem betur mætti fara, til dæmis 
hagsmunaárekstra þegar dýra-
læknar gegna einnig hlutverki 
eftirlitsaðila, að ekki væru gæða-
stjórnunarkerfi og líföryggis kerfi 
til staðar alls staðar og að einnig 
vanti aðstöðu og búnað til neyðar-
slátrunar á fiski.  -nej

Ýmislegt sem betur má fara:

Fiskeldiseftirlit 
fullnægjandi

www.volkswagen.is

Nýr Golf kostar frá

3.540.000 kr.

Komdu og reynsluaktu bíl ársins

Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 
122 hestöfl.

Nýr Golf.
Evrópu- og heimsmeistari
Volkswagen Golf var kosinn bíll ársins í 
Evrópu 2013 á bílasýningunni í Genf og 66 
bílablaðamenn hvaðanæva að útnefndu 
hann bíl ársins í heiminum á bílasýningunni 
í New York.

DÆmdu Hann Á InnIhAldInu

LjúFfengUr rjóMaís Með ekta súKkulaðiHjúP

Með KarAmEllUkÚlumMeð KarAmEllUkÚlum

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA





19. júlí 2013  FÖSTUDAGURSKOÐUN

HALLDÓR

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Sigríður Björg Tómasdóttir, sigridur@frettabladid.is  HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is 
VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is  Fréttablaðið kemur út í 90.000 
eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á 
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. 
 ISSN 1670-3871 

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætis-
ráðherra gerði góða för til  Brussel í 
 vikunni og heimsótti meðal annars 
 Evrópusambandið og NATO. Það er gaman 
að fylgjast með þessum yngsta forsætis-
ráðherra í sögu lýðveldisins á fundum með 
erlendum stjórnmálaleiðtogum því að hann 
talar ensku reiprennandi og á í engum 
vandræðum með að tjá sig um flóknustu 
mál á erlendri tungu.

Ég er reyndar viss um að hann talar 
betri ensku en margir frammámenn 
 Evrópusambandsins sem hann ræddi við, 
eins og Jose Manuel Barroso, forseti fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 
Herman van Rompuy, forseti leiðtogaráðs 
ESB, og Maria Damanaki, sjávarútvegs-
tjóri ESB. Um þetta get ég náttúrulega 
ekki fullyrt, en ég veit hins vegar fyrir 
víst að tungumálakunnátta er mikilvæg 
fyrir stjórnmálamenn sem þurfa að gæta 
hagsmuna Íslands á erlendum vettvangi og 
þar er góð enskukunnátta lykilatriði.

Kunnátta fólks í erlendum tungumálum 
er þess eðlis að hún ryðgar nema að henni 
sé haldið við. Þannig stundaði  undirrituð 
bæði háskólanám í Bandaríkjunum og 
Noregi á sínum yngri árum og talaði og 
skrifaði bæði málin svo til reiprennandi. 
Nú, rúmum þrjátíu árum síðar, myndi ekki 
veita af því að fara á strangt námskeið 

með góðum leiðbeinendum til að rifja upp 
gamla takta.

Eins og menn kannski vita er ég mikill 
stuðningsmaður þess að Ísland standi utan 
ESB. Ég hef ekkert á móti Evrópusam-
bandinu og fagna því að mörg ríki Evrópu 
telji það farsælasta farveginn fyrir sig 
og sínar þjóðir. En ég tel að hagsmunum 
Íslands sé mun betur borgið utan ESB og 
hef fært fyrir því ýmis rök, til dæmis að 
framsal á fullveldi komi ekki til greina 
fyrir nýfrjálsa þjóð eins og okkur Íslend-
inga.

Ég hjó því sérstaklega eftir ummælum 
forsætisráðherra um makríldeiluna eftir 
fundi með ráðamönnum í Brussel. Hann 
sagði að Ísland væri í mun betri samnings-
stöðu um makrílinn utan ESB en innan. Ef 
við værum innan ESB væri Evrópusam-
bandið löngu búið að ákveða lyktir þessa 
máls án okkar atbeina. Þar hitti hann for-
sætisráðherra einmitt naglann á höfuðið. 
Skýrt dæmi um ótvíræða kosti þess að 
standa utan ESB til að varðveita sjálfstæði 
okkar og hagsmuni.

Hvað heitir makríll á ensku?
EVRÓPUMÁL

Elín Hirst
þingmaður 
Sjálfstæðisfl okksins

➜ Það er gaman að fylgjast með 
þessum yngsta forsætisráðherra í 
sögu lýðveldisins á fundum með 
erlendum stjórnmálaleiðtogum.

L
ífeyrismál opinberra starfsmanna hafa verið í brenni-
depli undanfarið. Í skýrslu Fjármálaeftirlitsins um stöðu 
lífeyrissjóða kemur fram að staða sjóða með ábyrgð ríkis 
og sveitarfélaga – sem sagt skattgreiðenda – sé „sem fyrr 
mjög slæm“. Um áramót vantaði nærri 574 milljarða upp 

á að þessir lífeyrissjóðir ættu fyrir skuldbindingum. 
Ef þetta væru lífeyrissjóðir almennra launþega myndu þeir 

þurfa að skerða réttindi. En 
það gerist ekki hjá sjóðum hins 
opinbera nema að litlu leyti. Stór 
hluti opinberra starfsmanna 
nýtur lífeyrisréttinda, sem 
miðast ekki við það hvað hefur 
safnazt í sjóðina heldur eru þau 
skilgreind í lögum og skattgreið-
endur borga ef upp á vantar. 

Lífeyrissjóður ríkisstarfsmanna (LSR) er stærsta vandamálið. 
Hallinn á honum er 466 milljarðar, þar af um 360 vegna B-deild-
arinnar sem heldur utan um réttindi eldri starfsmanna. Hallinn 
er til kominn vegna þess að ríkið hefur sparað sér að hækka 
iðgjald launagreiðanda þannig að það stæði undir skuldbindingum 
sjóðsins. Stjórnmálamenn hafa ekki talið svigrúm til að fjár-
magna sjóðinn eins og þurfti og í staðinn safnað upp þessari skuld 
við hann. Þeir hafa ýtt vandanum á undan sér og ekki lagt í að 
skera enn meira niður í þjónustu hins opinbera til að eiga fyrir því 
sem þurfti að leggja sjóðnum til.

Á mannamáli heitir þetta: Við skattgreiðendur höfum ekki efni 
á þessum ríkulegu lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna. Töl-
urnar eru ævintýralegar – hallinn samsvarar hér um bil heilum 
fjárlögum ríkisins. Árlega bæta stjórnmálamennirnir einni 
dínamíttúpu í tifandi tímasprengju með því að gera ekki neitt.

Hvernig á að gera sprengjuna óvirka? LSR boðar að um 
áramótin þurfi að hækka iðgjald til A-deildar sjóðsins um eitt 
prósentustig til að leysa bráðavanda hennar, en hallinn á henni 
er orðinn meiri en lög leyfa. Pétur Blöndal, þingmaður og trygg-
ingastærðfræðingur, bendir á það í Fréttablaðinu í gær að miklu 
stórtækari aðgerðir þurfi til að bregðast við vandanum og koma 
þurfi hallanum með einhverjum hætti inn á fjárlög.

Það þýðir að skattgreiðendur munu næstu árin þurfa að borga 
marga milljarða á ári til að standa við skuldbindingar gagnvart 
eldri ríkisstarfsmönnum. Svigrúmið hjá ríkissjóði er ekkert, 
þannig að skera verður niður á móti. Það er ekki hægt án þess að 
fækka starfsfólki ríkisins. 

Bent hefur verið á að eigi að skerða lífeyrisrétt opinberra 
starfsmanna sem borga í A-deildina verði að hækka við þá launin. 
Það má til sanns vegar færa, en jafnlitlir peningar eru til í ríkis-
sjóði fyrir því. Ef laun ríkisstarfsmanna eiga að hækka, þarf því 
um leið að fækka þeim sem þiggja þau.

Þannig standa hagsmunasamtök opinberra starfsmanna 
frammi fyrir þeirri áhugaverðu þversögn í hagsmunabaráttu 
sinni að það verður að fækka ríkisstarfsmönnum til að tryggja 
lífeyrisréttindi ríkisstarfsmanna.

Það finnst mönnum vafalaust vont, en er einhver önnur leið til 
að aftengja tímasprengjuna? Hér með er lýst eftir sprengjusér-
fræðingnum sem kann þau trix. 

Hvernig á að laga gífurlegan halla á LSR?

Sprengjusér-
fræðingur óskast

Yfirlýsingar Þorbjargar
Borgarfulltrúinn Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir viðurkennir í viðtali 
við Nýtt líf að sjálfstæðismenn hafi 
notfært sér veikindi Ólafs F. Magnús-
sonar í ársbyrjun 2008 til að komast 
til valda. Hún kveðst sjá mjög eftir því 
en þau hafi bara verið svo svekkt að 
missa meirihlutann eftir REI-málið, 
að ósekju að þeim fannst, að þau 
hafi verið til í að gera hvað sem er 
til að komast aftur til valda. Þetta 
eru ótrúlegar yfirlýsingar hjá 
Þorbjörgu Helgu, sem lýsir því 
reyndar líka yfir í viðtalinu að 
ef hún haldi áfram í pólitík 
þá stefni hún á oddvitasæti 
flokksins í borginni.

Er henni vært?
Það má hins vegar spyrja 

hvort það geti mögulega verið að Þor-
björg Helga ætli að halda áfram eftir 
að hafa ljóstrað upp um þátttöku sína 
í þessum kollektíva dómgreindar-
bresti fyrir hálfum áratug, sem hún 
lýsir sjálf með orðunum „misnotkun 
á valdi“. Einhvers staðar myndi fólk 
sem viðurkenndi að hafa komið 
veikum manni til valda í eigin þágu 
einfaldlega snúa sér að öðru. En Ís-

lendingar eru reyndar mjög fljótir 
að gleyma.

Fyrir neðan 
allar hellur
Erfiðlega gekk að fá 
félaga Þorbjargar Helgu 
úr borgarstjórnar-
flokki sjálf-

stæðis-
manna 

til að tjá sig um fullyrðingar hennar 
í gær. Sá eini sem það gerði var Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson, sem sendi 
frá sér yfirlýsingu og skilur ekkert 
í Þorbjörgu, finnst þau „dapurleg“ 
og „fyrir neðan allar hellur“, sakar 
hana um „ímyndanir“ og fleira í 
þeim dúr. Vilhjálmur segir samstarf 
hans og Þorbjargar Helgu hafa verið 

með ágætum, „þótt vissulega 
hafi borið skugga á það 
samstarf, sem leiddi til 
100 daga meirihlutans í 
borgarstjórn“. Vilhjálmur 
er greinilega ekki búinn 
að gleyma sms-skeyti Þor-
bjargar Helgu til borgar-

fulltrúa annarra flokka 
haustið 2007, sem í stóð: 

„Til í allt, án Villa“. 
 stigur@frettabladid.is

www.seglagerdin.is

FERÐAVAGNINN
FÆRÐU HJÁ OKKUR! AFMÆLISTILBOÐLBOÐ

Þar sem ferðalagið byrjar

TIL ÞJÓNUSTU Í  100 ÁR

w.s

Verð kr. 1.442.700.

Afsláttur kr. 352.700.

Afmælistilboð kr. 1.090.000.

     Ægir-Tjaldvagn

+ Fortjald + Dúkur + Yfirbreiðsla



FÖSTUDAGUR  19. júlí 2013  | SKOÐUN | 11

Mýrdalshreppur skipulags – 
og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál í Mýrdalshreppi 
Breyting á Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2012-2028

Í samræmi við 31.gr. Skipulagslaga nr.123/2010, er hér með 
auglýst eftir athugasemdum vegna tillögu að breyttu aðal-
skipulagi Mýrdalshrepps 2012-2028. Um er að ræða breyttan 
landnotkunarflokk við Suðurvíkurveg 1. Landnotkunarflokkur 
viðkomandi reits breytist úr „þjónustustofnun“ í „verslun og 
þjónustu“.

Tillaga að Deiliskipulagi
Í samræmi við 1. og 2.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst eftir athugasemdum vegna deiliskipu- 
lagstillögu fyrir Suðurvíkurveg og Mylluland Vík í Mýrdal. 
Um er að ræða deiliskipulag á grunni aðalskipulagsbreyt- 
ingar við Suðurvíkurveg 1 og skipulagningu hverfis við  
Mylluland.

Viðkomandi aðal- og deiliskipulagstillögur liggja frammi hjá 
fulltrúa skipulags-og byggingarmála í Mýrdalshreppi,  
Austurvegi 17, 870 Vík og á heimasíðu Mýrdalshrepps  
www.vik.is frá 19.júlí til 5. September 2013. Athugasemda-
frestur við tillögur þessar er til 5.september 2013. Athuga- 
semdum skal skila skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps. Þeir 
sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast samþykkar 
þeim.

Fh.Skipulags-og Byggingarfulltrúa
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi skipulags-og byggingarmála
Mýrdals-og Skaftárhreppi

Ég ferðast oft með strætó. Það 
gera, sem betur fer, æ fleiri. 
Sumir þeirra ferðast  reyndar 
með ósýnilegan vin með sér. 
Þeir  sjálfir sitja þá við ganginn 
en ósýnilegi vinurinn tyllir sér 
gjarnan við gluggann. Bæði sætin 
eru því frátekin: Gangsætið fyrir 
þann holdi klædda, en glugga-
sætið fyrir hinn ósýnilega. Auð-
vitað dettur engum í hug að reyna 
að troða sér fram hjá raunmann-
inum og setjast í gluggasætið. 
Þá myndi maður setjast á vininn 
ósýnilega. Og það er dónaskapur 
að setjast á fólk, þótt ósýnilegt sé.

Já, það er þægilegt að vera með 
tvö sæti í stað eins. Og menn eru 
vissulega misfrekir á þetta auka-
sæti sitt. Sumir færa sig um leið 
og vagninn fer að fyllast. Aðrir 
bíða með það í lengstu lög, í von 
um að nýir farþegar setjist  frekar 
við hlið einhvers sem er ekki jafn-
frekur á pláss sitt. En sumir sitja 
sem fastast þótt vagninn sé  orðinn 
troðfullur og fólk þurfi að standa. 
Þessir plássvandlátu farþegar 
horfa oft niður á snjall símann 
til að forðast augnaráð hinna og 
stundum geyma þeir töskuna sína 
í gluggasætinu. Skilaboðin eru 
skýr: „Ég kom hingað fyrstur. 
Ég vil fá að vera út af fyrir mig. 
Nei, þú mátt ekki setjast. Þú getur 
fundið þér annað sæti.“

Standið bara
Fyrr í mánuðinum gekk Króatía 

í Evrópusambandið. Þar með 
 öðluðust króatískir  borgarar rétt 
til að flytja til annarra ríkja ESB 
og EES. Ríkin hafa  reyndar heim-
ildir til að setja tíma bundnar 
skorður við  þessum flutn ingum, 
sum þeirra hafa gert það, en 
meirihluti þeirra, þar með talin 
Danmörk, Svíþjóð, Finnland og 
Írland, ekki. Ísland virðist hins 
vegar ætla að vera í vonda liðinu, 
allavega til að byrja með. Afstaða 
Íslands ætlar því verða hin sama 
og afstaða farþegans í gang-
sætinu. Farþegans sem hvikar 
hvergi og hugsar: „Er ekki nóg 
af sætum? Annars  staðar en hjá 
mér?“

Opnum á Króatíu
Íbúar Króatíu eru innan við 1% 
af íbúum ESB. Ég myndi  raunar 
fagna því ef einhverjir þeirra 
kysu að flytjast til Íslands í 
leit að betra lífi. En þeir verða 
örugglega ekki mjög margir, 
stærri lönd sem liggja nær hafa 
þegar opnað sín landamæri fyrir 
 Króötum og flestir þeirra sem á 
annað borð hyggjast flytja munu 
enda í þeim löndum.

Samkvæmt frétt RÚV vilja Sam-
tök atvinnulífsins að Ísland opni 
sín landamæri fyrir  Króötum. 
Mannvinirnir hjá ASÍ eru því hins 
vegar andvígir. Í fréttinni segir: 
„Undanþáguheimildin [til að tak-
marka frjálsa flæðið] heyrir undir 
félagsmálaráðherra. Í áliti ASÍ til 
ráðuneytisins er óskað eftir því að 
stjórnvöld nýti hana. Í minnisblaði 
kemur fram að ef til vill séu ekki 
veigamikil vinnumarkaðsleg rök 
fyrir því. Aftur á móti geti staðan 
breyst á skömmum tíma. Liecht-
enstein og Noregur ætli að nýta 
sér heimildina og ákveðin rök séu 

fólgin í því að eiga samleið með 
Noregi.“

Sem sagt: ASÍ telur ekki veiga-
mikil rök fyrir því að loka á fólk 
frá Króatíu en vill gera það samt. 
Það vill geyma plássið fyrir 
ósýnilega vininn. Það vill geta 
lagt frá sér töskuna í glugga-
sætið. Fólkið getur sest annars 
staðar, eða bara staðið. Það þarf 
nú ekki að standa lengi. Bara 
kannski í svona tvö ár til við-
bótar. Eða mest sjö. En er þetta 
ekki ungt fólk og heilsuhraust?

ASÍ ræður þessu ekki
ASÍ eru hagsmunasamtök. Þau 
vilja væntanlega ekki að kjör 
félagsmanna í aðildarfélögum 
ASÍ skerðist með aukinni sam-
keppni erlendis frá. Kannski er 
það skiljanlegt. En mér finnst 
það ekki mjög vingjarnlegt. 
Og raunar líka efnislega rangt. 
Það verður ekkert verra að vera 
launþegi þótt Íslendingum fjölgi. 
Fleira nýtt fólk mun þýða fleiri 
ný tækifæri.

En kannski skiptir ekki máli 
hvað ASÍ finnst. Það er ekki 
slíkra samtaka að móta stefn-
una. Við ættum að opna á frjálst 
flæði fólks frá Króatíu. Og ekki 
einu sinni af neinum mannúðar-
ástæðum heldur vegna þess að 
græðum á því að fá fólk. Það er 
kominn tími til að leggja töskuna 
á lærin og færa sig í gluggasætið. 
Þetta verður allt í lagi. 

Ósýnilegir vinir ASÍ
Við ættum að opna 
á frjálst flæði fólks 

frá Króatíu.

Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

MERKJAVARA Á GÓÐU VERÐI

SPORTÍS

LAGERHREINSUN!

ÓTRÚLEG VERÐ - NÝJAR VÖRUR DAGLEGA!

SPORTÍS

30 - 70% AFSLÁTTUR!30 - 70% AFSLÁTAFSLLÁTÁTTURÁTTUR!!

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



Tilboðin gilda 18. - 21. júlí
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

ÁÐUR 3.799 KR/KG

NAUTA PIPARSTEIK
FERSK

ÁÐUR 3.298 KR/KG

NAUTA GRILLSTEIK
USA

ÁÐUR 798 KR/KG

LAMBARIF
GRILL

ÁÐUR 159 KR/STK

MAÍSKORN
HY-TOP 432 G

ÁÐUR 349 KR/PK

MARSHMALLOWS
HY-TOP 283 G

KR/STK

GRÆNN ASPAS 
HY-TOP 411 G BITAR

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.

ÁÐUR 1.598 KR/STK

SÚKKULAÐITERTA
USA

ÁÐUR 189 KR/STK

KLEINUHRINGUR
USA

ÁÐUR 549 KR/ASKJAN

PLÓMUR & NEKTARÍNUR
1 KÍLÓ
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Elsku hjartans eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og sonur,

VIGFÚS VIGFÚSSON 
(SÚDDI)

lést að heimili sínu þann 17. júlí síðastliðinn 
í faðmi fjölskyldu sinnar. Hann verður 
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
26. júlí kl 13.00. 

Guðrún Jóhannesdóttir
Fanney Vigfúsdóttir
Vigfús Vigfússon Guðrún Ágústa Önnudóttir
Vigfús Kr. Vigfússon Herdís K. Hervinsdóttir
Súsanna Sól 
Vigfús Kristinn
Ísak
Ríkey Guðrún

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu sem 
sýndu okkur samúð, vináttu og umhyggju 

við andlát og útför okkar ástkæra 
eiginmanns, föður, tengdaföður,  

afa og langafa,

BRYNJARS JÓNSSONAR
Skarðshlíð 30a, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við stúlkunum á 
Heimahlynningu og á Lerkihlíð á dvalarheimilinu Hlíð fyrir þá 
umhyggju og nærgætni sem þær sýndu honum og okkur.

Steinunn Jónasdóttir
Jóhann Svan Brynjarsson
Fanný María Brynjarsdóttir          Birgir Rúnar Davíðsson
afa- og langafabörn.

Bróðir okkar og mágur,

MATTHÍAS ELÍASSON
til heimilis að Austurvegi 12, Reyðarfirði,

lést í Reykjavík föstudaginn 12. júlí.
Jarðsungið verður frá Reyðarfjarðarkirkju 
laugardaginn 20. júlí  kl 14.00.

Kristrún Elíasdóttir                          
Marteinn Elíasson Helga Soffía Aðalsteinsdóttir
Elín Elíasdóttir Filippus Jóhannsson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 
mannsins míns, föður okkar, stjúpföður, 

tengdaföður og afa,

ÞÓRHALLS DAN JOHANSEN 
Urriðakvísl 9, Reykjavík.

Anna Lilja Gunnarsdóttir
Bertha Ingibjörg Johansen Elliði Vignisson
Gyða Dan Johansen Ari Edwald
Hallur Dan Johansen Oddný Jóna Bárðardóttir
Agnar Gunnar Agnarsson Atsuko Sato
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og bróðir,

JÚLÍUS ÓSKAR SIGURBJÖRNSSON
Hrísateig 26, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 4. júlí. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Innilegar 
þakkir til allra þeirra sem heiðrað hafa 
minningu hans. 

Margrét Gróa Júlíusdóttir
Jón Júlíusson Ragna Ingimundardóttir
Sigurður Tryggvi Júlíusson Sirigorn Inthaphot
Kristín Ósk Júlíusdóttir 
systkini og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð  
við fráfall míns ástkæra eiginmanns, 

RÓBERTS ARNFINNSONAR.  
Sérstakar þakkir færi ég starfsfólki 
hjúkrunar- og dvalarheimilisins Grund.

Fyrir hönd fjölskyldunnar
Stella Guðmundsdóttir

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

90 ára afmæli
Guðrún Margrét  

Sölvadóttir
frá Efri-Miðvík

lengstum í Álftamýri 38, Rvk.

Í tilefni af 90 ára afmæli mínu 
21.  júlí nk. langar mig að bjóða 
fjölskyldu og vinum að gleðjast með 

mér. Boðið verður upp á kaffi og veitingar í Safnaðarheimili 
Guðríðarkirkju í Grafarholti. Mér þætti vænt um að í stað 
hefðbundinna afmælisg jafa fengi viðhaldssjóður kirkjunnar 
á Stað í Aðalvík að njóta þess. Hægt er að legg ja inn á reikn-
ing 0156-15-380375 kt. 4906710729. Merkt Magga Sölva. Eins 
verður baukur í veislunni sem hægt verður að legg ja í. Þætti 
mér vænt um að sjá sem flesta sunnudaginn 21. júlí milli 
klukkan 15 og 18.

Kveðja, Magga Sölva.

Okkar ástkæri,

EYJÓLFUR GUÐMUNDSSON 
verslunarmaður,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 22. júlí kl.13.00. Blóm og 
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeir sem 
vilja minnast hans eru beðnir um að láta 
Krabbameinsfélagið eða Samhjálp njóta 
þess.

                          Svanfríður Þorkelsdóttir
Sólveig B. Eyjólfsdóttir Sigurður Þorkelsson 
 Steinarr Höskuldsson 
Helga Kr. Eyjólfsdóttir Sigurður V. Bjarnason 
Guðrún S. Eyjólfsdóttir Helgi Þórsson 
Guðmundur Þ. Eyjólfsson Díana J. Svavarsdóttir
                          og aðrir aðstandendur.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

ARNVIÐUR ÆVARR BJÖRNSSON
frá Húsavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð 
þann 17. júlí. Útför hans fer fram frá 
Húsavíkurkirkju föstudaginn 26. júlí kl.14.00.

Eydís Arnviðardóttir Snorri Pétursson
Björn Jósef Arnviðarson Jóhanna Sigrún Þorsteinsdóttir
Hermann Arnviðarson Unnur Eggertsdóttir
Börkur Arnviðarson Inga Dóra Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

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

MARTEINN KRISTINSSON
rafvirkjameistari, 

lést miðvikudaginn 17. júlí á Landspítalanum 
Fossvogi. Jarðarförin verður auglýst síðar. 

 
Kristín Þ. G. Jónsdóttir
Ingibjörg Þóra Marteinsdóttir Hilmar Teitsson
Kristinn Óskar Marteinsson Þóra Stefánsdóttir
afabörn og langafabörn. 

Elskaður eiginmaður minn og besti vinur,

EYÞÓR STEFÁNSSON
myndlistarmaður, tónlistarmaður og kennari, 

Vogum á Vatnsleysuströnd, 

er látinn. Jarðarförin hefur farið fram.

Fyrir hönd dætra og annarra aðstandenda,
Guðrún M. Pétursdóttir.

„Guðjón er gamall félagi hjá okkur og konan hans líka 
og allur ágóði af mótinu rennur óskipt til þeirra,“ segir 
Hallberg Svavarsson tannsmiður. Hallberg er formaður 
mótanefndar Golfklúbbs Vatnsleysustrandar sem heldur 
styrktarmót á morgun, laugardag, til styrktar Guðjóni 
Sigurðssyni, formanni MND-félagsins, og fjölskyldu 
hans. 

Völlurinn er rétt við kirkjustaðinn Kálfatjörn, skammt 
frá Vogum. „Flottur staður og flottur völlur,“ segir Hall-
berg og upplýsir að um 170 manns séu í klúbbnum þar. 
„Félagarnir eru margir af höfuðborgarsvæðinu, þeir 
vilja frekar vera í litlum klúbbi og geta farið í golf þegar 
þeim sýnist en þurfa að bóka sig með fjögurra daga 
fyrir vara.“  

Á mótinu á morgun er bæði um einstaklingskeppni að 
ræða og firmakeppni. „Á svona styrktarmóti er alltaf 
leitað til fyrirtækja, þau senda inn tveggja manna lið og 
leggja sitt af mörkum,“ segir Hallberg og upplýsir að 
verðlaun séu í boði fyrir þrjú efstu sæti í firmakeppn-
inni og karla- og kvennaflokki en einnig nándarverðlaun 
fyrir 3. og 8. holu.  

Hallberg segir klúbbinn áður hafa haldið svona mót 
fyrir Guðjón sem ávallt hafi mætt ásamt konu sinni. „Við 
höfum alltaf viljað styrkja okkar félagsmenn sem hafa 
lent í einhverjum hremmingum,“ segir hann og hvetur 
kylfinga til að vera með og styðja við gott málefni.

Skráning einstaklinga er á www.golf.is en firmaskrán-
ing hjá Guðjóni, gudjon@mnd.is.

 gun@frettabladid.is

Styrkja félagsmenn sem 
lenda í hremmingum
Golfað fyrir lífi ð er yfi rskrift  styrktarmóts sem Golfk lúbbur Vatnsleysustrandar heldur 
á morgun fyrir Guðjón Sigurðsson og fj ölskyldu. Hann berst við MND-sjúkdóminn. 

MÓTSSTJÓRINN 
HALLBERG  Á leið 
út á völl að æfa 
sveifluna fyrir 
styrktarmótið á 
morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Save the Children á Íslandi



Matreiðslumaðurinn Úlfar Finn-
björnsson sér um sjónvarps-
þáttinn Eldað með Holta á 

ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr 
Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér 
færir Úlfar okkur skemmtilega upp-
skrift að lárperufylltum kjúklinga-

bringum með tómatsalsa og bygg-
salati. Hægt er að fylgjast með Úlfari 
elda þessa girnilegu máltíð í kvöld 
klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni 
ÍNN. Þættirnir verða svo endursýndir 
yfir helgina. Einnig er hægt að horfa á 
þá á heimasíðu ÍNN, inntv.is.

ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

BRINGUR Fylltar með 
lárperu og bornar fram 
með tómatsalsa og 
byggsalati. 

4 kjúklingabringur
2 msk. olía
1 msk. McCormick-
kjúklingakrydd

Fylling
2 lárperur, stein- og 
hýðislausar í bitum
½ chili-aldin, 
steinlaust og smátt 
saxað
1 hvítlauksgeiri, 
smátt saxaður
2 msk. oreganó eða 
kóríander, smátt 
saxað
1 msk. sítrónusafi
Salt og nýmalaður 
pipar

Skerið vasa inn í 
kjúklingabringurn-
ar. Setjið allt sem 
á að vera í fyll-
ingunni í skál og 
blandið vel saman. 
Fyllið bringurnar, 
penslið með olíu 
og kryddið með 
kjúklingakryddinu. 
Grillið á vel heitu 
grilli í 10-15 mín. 
Snúið reglulega.

Tómatsalsa
4 dl smátt saxaðir 
tómatar
2/3 laukur, smátt 
saxaður

1/3 chili-aldin, 
steinlaust og smátt 
saxað
1 msk. brodd-
kúmen, má sleppa
1 msk. kóríander, 
smátt saxað
1 msk. oreganó, 
smátt saxað
1 msk. olía
1 msk. sítrónusafi
Salt og nýmalaður 
pipar
Allt sett í skál og 
blandað vel saman.

Byggsalat
6-8 dl soðið 
íslenskt bankabygg

1 laukur, 
smátt 
saxaður
2 tóm-
atar, smátt 
saxaðir
3 msk. 
steinselja, 
smátt söxuð
3 msk. 
minta, smátt 
söxuð
3 msk. lime- eða 
sítrónusafi
1 msk. olía
Salt og nýmalaður 
pipar
Allt sett í skál og 
blandað vel saman.

LÁRPERUFYLLTAR KJÚKLINGABRINGUR  
MEÐ TÓMATSALSA OG BYGGSALATI FYRIR 4

AFMÆLI Á HÁAFELLI
Geitfjársetrið á bænum Háafelli í 
Hvítársíðu í Borgarfirði fagnar eins 

árs afmæli á sunnudaginn. Gestir 
og gangandi geta heimsótt þetta eina 

ræktunar bú geita á Íslandi og fengið kaffi og 
pönnsur milli 13 og 18. www.geitur.is

r,

átt 

a, 
öxuð

Útsalan fullum gangi

Nýtt 
kortatímabil.

GIRNILEGT Úlfar eldar 
ljúffenga kjúklingarétti 
í þættinum Eldað með 
Holta.   

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt fyrir 
flottar konur 
Stærðir 38-58



FÓLK|HELGIN

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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

Ég er að keppa í fimm greinum á 
fjórum hestum,“ segir Þóra en hún 
hóf keppni í fjórgangi í gær og á eftir 

að keppa í tölti, fimmgangi, slaktauma-
tölti og gæðingaskeiði. En stefnir hún 
á sigur? „Auðvitað vonast maður eftir 
sigri en keppendur eru rosalega margir 
og góðir, við erum allt upp í 40 í hverjum 
flokki,“ svarar Þóra, sem segist þó vera 
með mjög fína hesta á sínum snærum. 
„Ég gæti alveg unnið en þá þarf líka allt 
að smella saman og fer eftir dagsforminu 
hjá mér og hestinum.

Þóra er mjög spennt fyrir mótinu en 
hún hefur ekki keppt á Íslandsmóti áður. 
„Mótið hefur ekki verið haldið á Akureyri 

lengi og það er dýrt að flytja marga hesta 
landshorna á milli,“ segir Þóra. Hún hefur 
þó keppt á fjölmörgum mótum frá unga 
aldri á Norðurlandi, enda hefur hún 
alist upp umkringd dýrum. „Pabbi er 
tamningamaður og mamma er dýra-
læknir,“ upplýsir Þóra sem útskrifaðist 
úr grunnskóla í vor, ætlar í MA í haust 
og stefnir á dýra læknisfræði í fram-
tíðinni.

Hestamennskan á þó einnig hug  hennar 
allan og í henni hefur hún kynnst góðum 
hópi vina,  en í hestamanna félaginu 
Létti er þéttur hópur  unglinga sem hefur 
keppt innbyrðis á  innanfélagsmótum frá 
unga aldri. ■ solveig@365.is

GÓÐIR FÉLAGAR Þóra 
með vini sínum, Steinari 
frá Sámsstöðum, sem 
hún keppti á í fjórgangi í 
gær. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Á HESTAMÓTI  Íslandsmót yngri flokka í hestaíþróttum er haldið á Hlíðar-
holtsvelli á Akureyri um helgina. 99 krakkar keppa á mótinu á 242 hestum. 
Þeirra á meðal er Þóra Höskuldsdóttir, 16 ára Akureyrarmær.

FIÐRILDI 
Í MAGA

Salmo Silungaháfur
Verð: 2.990,- kr
Verð nú: 1.990,- kr

A.Jensen Charon Kit
Verð: 29.900,- kr
Verð nú: 19.900,- kr

Eyelevel Gleraugu 
Breakwater
Verð: 7.990,- kr
Verð nú: 5.990,- kr

salmon tele set
með hjóli og línu
Verð: 5.990,- kr
Verð nú: 3.990,- kr

Ný veiðivöruverslun 
opnar í síðumúla 37

Gildir Akureyri og Reykjavík
Allt að 40% Afsláttur!

síðumúli 37 581 2121 Hafnarstræti 99 462 1977 

Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?



visir.is/lifi d

Lífi ð
 19. JÚLÍ 2013
FÖSTUDAGUR

Heiðdís Helgadóttir 
arkitekt
TEIKNAR UGLUR 
OG SPENNANDI 
BYGGINGAR 2

Netverslunin 
Nekoshop.is
JAPÖNSK TÍSKA 
OG HÁRKRÍTAR 
SLÁ Í GEGN 6

Andrea Róberts 
forstöðukona
KEMUR TIL DYR-
ANNA EINS OG 
HÚN ER KLÆDD 8 

Mikilvægt að 
frumkvöðlar 
trúi á sjálfa sig

Áslaug Magnúsdóttir
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HVERJIR
HVAR?

Umsjón blaðsins 
Marín Manda Magnúsdóttir 

marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is

Ellý Ármanns 
elly@365.is
Útgáfufélag 

365 miðlar ehf. 
Auglýsingar 

Atli Bergmann 
atlib@365.is 

Hönnun
Silja Ástþórsdóttir 

siljaa@frettabladid.is 
Lífið 

Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, 
sími 512 5000

www.visir.is/lifid

Lífi ð
Hamingja, fólk og 

annað frábært

Diskógoðið Nile Rodgers hélt tónleika í Silfur-
bergi í Hörpunni á miðvikudagskvöldið. Hann 
hélt uppi stuðinu með hljómsveitinni Chic en 
Moses Hightower og Sísý Ey spiluðu  einnig 
á tónleikunum. Þar sást til Elínrósar  Líndal 

 fatahönnuðar dilla sér í takt við hressa tóna. 
Stemningin var vægast sagt stórkostleg. Jakob 
Frímann lét sig ekki vanta og Rakel Garðars-
dóttir, framkvæmdastjóri Vesturports, skemmti sér 
einnig vel í góðra vina hópi. 

 fa

e

„Ég er ótrúlega glöð og lán-
söm að hafa fengið þetta 
tækifæri nánast upp í 
hendurnar. Ég setti bara 
 teikningar sem ég var að 
gera á Facebook og fólk tók 
svo vel í þetta. Máttur inter-
netsins er ótrúlegur,“ segir 
Heiðdís Helgadóttir sem er 
með BA-próf í  arkitektúr 
frá Listaháskólanum. Á 
 dögunum ferðaðist  Heiðdís 
til London til að læra meiri  tækniteikningu 
og segir hafa sótt námskeiðið til þess að 
víkka sjóndeildarhringinn og teikna eitt-
hvað annað en uglur. Uglurnar hafi verið 
áhugamál og óvart orðið vinsælar. Nám-
skeiðið mun hafa verið mjög lærdómsríkt 
en hún segist hafa lært heilmikla tækni af 
kennaranum í myndskreytingu frá Central 
Saint Martins sem fræddi nemendur sína 
um borgina í leiðinni. „Ég fór á námskeið 
þar sem við löbbuðum um borgina í róleg-
heitum og teiknuðum byggingar en ég elska 
Hafnarfjörð og mig langar svo að teikna 
litlu fallegu húsin þar. Hús heilla mig enda 
lærði ég arkitektúr.“

Krefjandi vinna
Heiðdís segir litla vinnu að fá 
í þessum geira og því sé hún 
þakklát fyrir áhugann á mynd-
unum. Hún  segist þurfa að 
vera öguð og vakna snemma 
á morgnanna til að byrja að 
teikna. „Þetta er alveg 300% 
vinna. Ég þarf eiginlega fleiri 
klukkustundir í sólarhringnum 
núna því það er  brjálað að gera 
hjá mér og ég hef ekki undan 

við að teikna til að anna eftir spurninni. Ég 
er raunverulega farin að vanrækja vini og 
vandamenn,“ segir hún  hlæjandi.

Spennandi tímar fram undan
Það er margt í deiglunni á næstunni. Meðal 
annars, samstarf við skartgripahönnuðina 
Siggu og Timo. Þau hafa sýnt áhuga á að fá 
Heiðdísi til að teikna myndir sem þau nota 
sem hugsmíðaafl í hönnun sína. „Mér skilst 
að Sigga hafi séð einhvern pakka inn mynd 
eftir mig í blómabúð og henni fannst þetta 
svo nýtt og ferskt. Mér finnst þetta ótrúlega 
spennandi tækifæri en þau hafa aldrei áður 
fengið utanaðkomandi í svona samstarf.“ 

LIST  UGLUR VEKJA ATHYGLI OG GÆÐA 
SKARTGRIPAHÖNNUN SIGGU OG TIMO LÍFI

Heiðdís Helgadóttir arkitekt er þakklát fyrir áhugann. 

Teikniblokkin var alltaf nálægt. 

Aðalheiður Ýr Ólafsdóttir keppti á sjö módelfitness-
mótum á síðasta ári og varð meðal annars heims-
meistari í Búdapest. Hún hugsar vel um heilsuna með 
mikilli hreyfingu og segir að mataræðið skipti öllu máli. 
„Til að ná árangri í fitness eða einfaldlega til að kom-
ast í form þá skiptir mataræði alveg 80% máli. Mér 
þykir rosalega gaman að baksa með hollar uppskriftir.

Stundum útbý ég ferska frostpinna sem er svo  sniðugt 
að eiga heima til að grípa í til að svala þörfinni án 
þess að fá samviskubit.“ Aðalheiður Ýr segist vera dug-
leg að búa til ýmiss konar búst daglega en hún mælir 
eindregið með Froosh-drykkjunum því þeir innihalda 
tvo ávexti í hverri flösku og það eru engin viðbætt efni 
í drykkjunum. 
Þeir eru einfaldir og mjög sniðugir í partý og barna-
afmæli. Hægt er að fylgjast með Aðalheiði á iFitness.is.

HOLLUR OG GÓÐUR FROSTPINNI 
Aðalheiður Ýr, einkaþjálfari í World Class og módelfi tnesskeppandi, 

mælir með heimatilbúnum frostpinna.

Froosh-drykk hellt í íspinna-
form og sett í frysti (best að 
gera kvöldið áður en á að 
nota).
Hægt er að bæta 
við ferskum 
ávöxtum til að 
gera þá litríkari. 
Gríska jógúrt 
má einnig nota 
með til að lag-
skipta pinnanum. 
Skreyta með 74% 
bræddu súkkulaði 
og kókos.

FROOSH FROSTPINNAR
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Abstrakt línuteikningar eru hennar hugarfóstur. Víkingur með fjaðraskegg.Heiðdís teiknaði ýmiss konar hús í London.

vörumerkið hættirvörumerkið hættir

50-70% afafsfslálátáttttuturur!
Eikjuvogur 29 - 104 Rvk S:694-7911Eikjuvogur 29 - 104 Rvk. S:694-7911911Eikj

Opið: Mán. - fim: 12 - 18 og fös. 12-166O
www.facebook.com/spennandi

MC PLANET

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl
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Uppáhalds

H
vað vildir þú verða 
þegar þú varst yngri? 
„Ég hafði voða mikinn 
áhuga á ballett og vildi 
verða ballerína eða leik-

kona. Ég var svo lengi í Þjóðleik-
húsballettinum.“

Hvar ólstu upp og hvernig voru 
fjölskylduhagir þínir? „Ég bjó í 
Kaliforníu í Bandaríkjunum frá 
fimm til ellefu ára aldurs. Pabbi 
var í námi og mamma var að vinna 
sem hjúkrunarfræðingur. Þegar ég 
var orðin unglingur á Íslandi fór 
ég að hafa áhuga á viðskiptum og 
ákvað að fara í Verslunarskólann. 
Ég hafði voðalega gaman af við-
skiptafögunum, hagfræði og bók-
færslu meðal annars.“

Eftir menntaskólann ákvað 

 Áslaug að gott væri að blanda lög-
fræði við viðskiptabakgrunninn úr 
Verslunarskólanum og lærði lög-
fræði í Háskóla Íslands. Í nám-
inu kynntist hún fyrri eiginmanni 
sínum, Gunnari Thoroddsen. Árið 
1993 útskrifaðist hún og eignaðist 
frumburðinn sama ár. Áslaug sér-
hæfði sig í fyrirtækja- og skatta-
lögfræði en sinnti einnig starfi 
sem stjórnarformaður Íslenska 
dansflokksins um nokkurt skeið. 

Hvað varð til þess að þú fórst 
til Bandaríkjanna að mennta 
þig? „Ég flutti til Bandaríkjanna 
ásamt fyrrverandi eiginmanni 
mínum og syni og hóf masters-
nám í lögfræði við Duke-háskóla 
í  Norður-Karólínu. Við  ætluðum 
 einungis að vera eitt ár en svo 
þegar við vorum komin út fann ég 
að  alþjóða starfsframi togaði í mig. 
Mig langaði að skilja  viðskiptalífið 
á víðtækari hátt. Eftir árið var 
farið að slitna upp úr sambandinu, 
maðurinn minn flutti heim með 
soninn og við skildum árið 2000. 
Ég var ekki tilbúin að fara strax 
heim og sótti því um í MBA-nám 
í Harvard og komst inn. Sonur 
minn var síðan á miklu flakki milli 
landa næstu árin.“ 

Seinni eiginmanninum,  Gabriel, 
kynntist Áslaug í  Harvard. 
Eftir námið fór hún að vinna hjá 
 Mckinsey í London og ferðaðist út 

ÁSLAUG MAGNÚSDÓTTIR  SÍÐAN HVENÆR ER 
ÞAÐ KRAFA FYRIR FORSTJÓRA AÐ VERA HIPP OG KÚL?

Áslaug Magnúsdóttir hefur búið í Bandaríkjunum í 16 ár. Hún lauk lögfræðiprófi  frá HÍ og MBA-prófi  frá Harvard-háskóla. Áslaug hefur notið  mikillar 
velgengni í tískuheiminum ytra eftir að hún stofnaði tískufyrirtækið Moda Operandi. Nýlega kvaddi hún fyrirtækið vegna ágreinings en heldur ótrauð 

áfram og opnar nýja netverslun á næsta ári. Lífi ð ræddi við Áslaugu um frumkvöðlastarf, skilnaðinn og fyrirtækið sem breytti öllu, Moda Operandi.

NAFN  
Áslaug Magnúsdóttir

ALDUR 
 45 ára

STARF  
Lögfræðingur, stofnandi Moda 

Operandi 

HJÚSKAPARSTAÐA
 Gift Gabriel Levy 

BÖRN  
Gunnar Ágúst Thoroddsen,19 ára

um allan heim. Eftir þrjú ár var 
hún komin með leið á  ferðalögum 
og þótti slítandi að vera í fjarsam-
bandi með manninum sínum, sem 
bjó í New York, og hitta soninn 
reglulega á milli landa. 

„Ég trúi því að  Íslendingar 
séu ansi margir gæddir  mikilli 
aðlögunar hæfni en það er 
 mikilvægur eiginleiki að hafa 
þegar maður er frumkvöðull. Ég 
sagði að lokum upp hjá McKinsey 
og fór að vinna hjá Baugi í London 
og tók þátt í þessum rosa uppgangi 
þar. Það var þar sem ég byrjaði að 
tengjast tískuheiminum og fjár-
festa í tískumerkjum.“

Tengillinn við tískuheiminn
Það getur ekki hafa verið auðvelt 
að byrja í þessum bransa.  Hvernig 
komst þú fætinum í  dyragáttina 
í tískuheiminum? „Ég kynntist 
 Marvin Traub þegar ég flutti til 
New York aftur árið 2006. Hann 
var þá með ráðgjafarfyrirtæki 
og vildi fá viðskiptamanneskju úr 
tískubransanum því fáir eru við-
skiptamenntaðir. Við stofnuðum 
saman TSM Capital og hann kynnti 
mig fyrir Lauren Santo Domingo.“

Hver er drifkrafturinn í þínu 
lífi, hver veitir þér  innblástur? 
„Fólk hefur haft mikil áhrif á 
mig í gegnum lífið. Sérstaklega 
mamma, sem hvatti mig rosalega 
mikið sem barn og leyfði mér að 
dreyma. Ferðalög veita mér líka 
mikinn innblástur, nýir staðir og 
ný  menning.“ 

Hvenær var vefverslunin Moda 
Operandi stofnuð og hvaðan kom 
þessi hugmynd að selja beint af 
tískupöllunum til viðskiptavina? 
„Þegar tískuvikan var í gangi árið 
2010 fann ég fyrir mikilli pressu 
að gera hugmyndina að veruleika. 
Í gegnum Gilt.com sem ég vann 
hjá á þessum tíma var ég búin að 
kynnast ýmsum  hátískuhönnuðum 
nokkuð vel og hafði heyrt af 
áhyggjum þeirra. Mörg þessara 
merkja seldu illa í kjölfar krepp-
unnar. Milliliðurinn, búðirnar, 
var einungis að kaupa vörur sem 
voru öruggar. Ég vildi tengja við-
skiptavininn við hönnuðinn beint 
eftir sýninguna. Ég ákvað þá að 
hafa samband við Lauren, því hún 
hafði fjármagn og góð sambönd, og 
sagði upp vinnunni minni. Maður-
inn minn var ekki sérlega ánægð-

ur með það en mér var bent á að 
fjárfestarnir tækju mig ekki alvar-
lega ef ég væri í annarri vinnu. Við 
fengum fjármagn stuttu síðar og 
greiddum hönnuðum fyrir fram og 
rukkuðum 50% af sölunni. Fyrir-
tækið blómstraði.“ 

Þú varst á lista hjá fashionista .
com yfir valdamestu  einstaklinga 
í tískuiðnaðinum í New York. 
Hvernig finnst þér að hafa verið á 
sama lista og Anna Wintour? „Jú, 
það er náttúrulega frábært og ég 
var voðalega heppin að hafa hitt 
Marvin á sínum tíma því í gegnum 
hann hitt ég mikið af valdamiklum 
einstaklingum en ég var aðallega 
á þessum lista vegna velgengni 
Moda Operandi.“ 

Togstreita í fyrirtækinu
Fram undan eru miklar  breytingar 
í lífi þínu en þú hættir nýverið hjá 
Moda Operandi. Hvernig kom það 
til? „Ég var búin að vera forstjóri 
í þrjú ár, Moda var mitt konsept 
og ég var mjög stolt af því sem við 
byggðum upp. Ég á enn þá stóran 
part í því fyrirtæki. Það kom upp 
ágreiningur milli mín og Lauren 
um áherslur í  rekstrinum og 

MATUR  Íslenskur fiskur, ýsa 
og Lúða

DRYKKUR  Íslenskt vatn

VEITINGAHÚS  Gemma á 
Bowery Hotelinu í New York

VEFSÍÐA  Moda Operandi 

VERSLUN  New York Vintage

HÖNNUÐUR  Riccardo Tisci

HREYFING  Ballet  Beautiful. 
Mary Helen Bowers sem þjálf-
aði Natalie Portman fyrir Black 
Swan stofnaði þetta fyrir tæki 
og þróaði þessa leikfimi sem 
byggist a ballett æfingum. Hun 
kemur heim til mín tvisvar í viku 
til að þjálfa mig.

DEKUR  Freyðibað og nudd

náttúruleg fegurð

w
w
w
.gengurvel.is

Lífrænar
snyrtivörur
á góðu verði

kr.1738
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Spjallar við hönnuð.Spjallar við hönnuð.
Hljómsveitin Icarus. Finnbogi, Elías, Benjamin, og 
Gunnar, sonur Áslaugar.

Áslaug Magnúsdóttir tískufrömuður ber af 
sér mikinn þokka.

deilurnar voru að leiða til tog-
streitu innanhúss svo ég ákvað 
að það væri best að ég færi. Ég 
tala núna við aðra í stjórninni en 
er ekki að ræða við Lauren. Hún 
er með þennan Vogue-bakgrunn 
sem flestir vita hvernig er, svo við 
vorum mjög ólíkar og höfðum því 
ólíkar áherslur. 

Þegar samtarfi ykkar lauk 
voru blöðin að skrifa ýmislegt um 
ykkur Lauren Santo Domingo. 
Fannst þér særandi að lesa að hún 
hefði ekki viljað þig í fyrirtækinu 
vegna þess að þú værir ekki nógu 
„hipp og kúl“?  „Nei, alls ekki. 
Þessi frétt lak á meðan ég var í 
samningaviðræðum um eignar-
hlutinn eftir að ég hafði sagt upp. 
Svo kom þetta í blöðunum og mér 
fannst jákvætt að það kom fram að 
ég var sú sem var með viðskipta-
vitið í fyrirtækinu. Þessi frétt var 
svo fáránleg. Síðan hvenær er það 
krafa fyrir forstjóra að vera hipp 
og kúl? Ég tek því nú ekkert nærri 
mér. Það er nú ekki þannig sem 
ég vil láta meta minn árangur í 
starfi.“ 

Hvernig er að búa í tískuborg-
inni New York? „Það er  spennandi 
orka í borginni sem er yndisleg 
og hræðileg á sama tíma. Það eru 
ótrúleg tækifæri hérna því það 
er hægt að finna allt í New York. 
Það er ótrúlega fjölbreytt mann-
lífið hér og allar þjóðfélagsstéttir. 
Stundum er erfitt að búa hérna því 
fólk getur verið svo dónalegt. Það 
er jafnvel eitthvað við borgina sem 
gerir mann minna almennilegan 
en maður raunverulega er.“ 

Hvernig er hefðbundinn dagur 
í lífi Áslaugar? „Dagarnir eru 
ansi fjölbreyttir. Ég borða aldrei 
morgun mat og hádegismat nema 
á ferðinni. Ég kem yfirleitt við á 
Starbucks á leiðinni í vinnuna. Svo 
er ég mikið á fundum með hönn-
uðum á skrifstofunni og stundum 
þarf maður að fara í vöruhúsið.“

Trúðu hiklaust á sjálfa þig
Þú ert án efa innblástur fyrir 
margar konur í fyrirtækjarekstri, 
hvaða ráð hefur þú að gefa öðrum 
konum? Að hafa trú á sjálfum sér 
og að hika ekki við að láta reyna 
á sína drauma og hugmyndir. Það 
tekst kannski ekki alltaf í fyrsta 
sinn en það þýðir ekki endilega 
að það muni ekki takast síðar. Að 
fá að byggja upp svona fyrirtæki 
eins Moda Operandi var ótrúleg 
 gefandi og mikil lífsreynsla fyrir 
mig. Frumkvöðlar ættu líka að 
hafa það í huga að það mun alltaf 
vera fólk til staðar sem trúir ekki 
á hugmyndir þínar en þá má ekki 
gefast upp.“

Nú ertu að fara stofna nýtt 
fyrir tæki sem er ansi spenn-
andi. Geturðu sagt örlítið frá því? 
„Þetta er líka vefverslun í há-
tísku. Í dag er lúxuskúnninn kom-
inn á netið og hann er tilbúinn að 
versla mun dýrari vörur á net-
inu en áður. Konur vilja jafnvel 
fá að vinna nánar með hönnuðun-
um við að skapa vöruna. Á síðunni 
verður því tól þar sem kúnninn 
getur  hannað sinn eigin kjól sem 
við  framleiðum sérstaklega. Þetta 
fer af stað snemma á næsta ári en 
mikið meira má ég ekki segja.“  

Hverjir eru framtíðardraum-
arnir? „Mig dreymir um að byggja 
upp nýja fyrirtækið og njóta mik-
illar velgengni með það. Svo hef 
ég áhuga til lengri tíma á að vinna 
með yngri hönnuðum og að ferðast 
meira um heiminn og hafa meiri 
tíma til að sinna fjölskyldunni.“ 

„Ég trúi því að 
Íslendingar séu 

ansi  margir 
gæddir mikilli 

 aðlögunarhæfni 
en  það er mikil-
vægur eiginleiki 

að hafa þegar 
maður er frum-

kvöðull.“ Á l M d k f ð b fHl ó I F b Elí BH ÁÁ

LAUGAVEGI LÁGMÚLA KRINGLUNNI SMÁRATORGI SELFOSSI AKUREYRI REYKJANESBÆ

Svalandi og sumarlegir  
djúsar frá Kalibo

AcidophiKids chewable berry 
frá Animal Parade

Frábært fyrir meltinguna og tilvalið fyrir 
litla maga sem eru að prófa nýjan mat.

Kreistimaturinn frá Kalibo
Fullkominn í töskuna fyrir  

litla ferðalanga.
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Baggu Back pack
 í sumarlegum litum.  

Kjörinn í allar útilegur!

Gallexier 250 ml
Fljótandi meltingarensím 

sem hjálpa líkamanum eftir 
stórar og þungar máltíðir.

Frábær sólarvörn frá Aubrey
 fyrir alla fjölskylduna.

Ekki brenna við!

Multidophilus Forte
með gula miðanum.

Þarf ekki að geyma í kæli!

g prófa nýjan m

Multidophilus Forte

Raw CC – snakk packs
eru góðir á golfvöllinn.  

Flottur orkugjafi á milli mála  
og tilvalið ferðasnarl.
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V
efverslunin Nekoshop.is 
leggur áherslu á  litríka og 
skemmtilega tísku undir 
áhrifum frá  götutísku í 
Japan. Lengi vel hefur  tíðkast 

að stúlkur séu með  litríkar hárkollur 
en upp á síðkastið hefur það þó færst 
í aukana að japanskar  stelpur vilji 
leika sér með eigið hár. Því hafa hár-
krítar náð tölu verðum vinsældum þar 
í landi.  Hárkrítar eru skemmtileg leið 
til að breyta háralitnum  tímabundið 
og prófa sig áfram. Neko hefur nú 
hafið sölu á  svokölluðum mungyo-krít-
um en þær eru eingöngu ætlaðar fyrir 
hárið og eru því ekki eins og götu-
krítar sem krakkar leika sér með. 

Krítarnar koma frá Kóreu og fást 
í fjórum mismunandi litasettum en í 
hverjum pakka eru sex litir. 

Aðferð við að nota hárkrítarnar.
■ Ljóst hár skal vera þurrt og greitt. 

Svo er einn lokkur tekinn fyrir sig 
og hann krítaður niður á við með 
krítunum. 

■ Sé um dökkt hár að ræða er nauð-
synlegt að bleyta hvern lokk til að 
liturinn verði dekkri og sjáist betur.

■ Þá er gott að nota spreybrúsa og 
spreyja lokkinn létt áður en krítin 
er sett í. 

■ Best er að leyfa hárinu að þorna af 
sjálfu sér en einnig er hægt að nota 
hárþurrku. 

■ Gott er að annaðhvort slétta eða 

krulla lokkinn til að festa litinn 
betur í og loks er hægt að nota 
hársprey ef vill. 

 HÁRKRÍTAR Í ÖLLUM 
REGNBOGANS  LITUM

Á sumrin leika börn sér með krítar úti þegar veður leyfi r. Nú eru 
hins vegar komnar krítar fyrir fullorðna sem setja skal í hárið. 

Krítarnar eru auðveldar í notkun og fást í mörgum litum.

Hildur  Kristín 
krítar hár 
Guðrúnar 
Gígju.

Krítarnar eru 
 einfaldar 
og ansi 
skemmti-
legar í 
 notkun. 

Hárkrítarnar 
fást í  mörgum 
litum.

Hægt er að blanda saman 
litum og liturinn verður sterkari 

í blautu hári.

Hildur Kristín Stefánsdóttir, eigandi 
Neko.

Liturinn næst svo úr 
í þvotti, oftast með 
einum hárþvotti en 

ef hárið er mjög ljóst 
gæti þurft 2-3 þvotta  

til að ná þeim úr.

Ásgerður Snævarr með bláa hárkrít.

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi mælir með vörum frá

FÁÐU GÓÐ RÁÐ VIÐ OFNÆMI

NEUTRAL.IS
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ICEPRAKT KYNNIR

Ellen-tíðatapparnir hafa reynst konum sem 
glíma við vandamál vegna kláða,  ólyktar og 
ertingar sérstaklega vel. Þeir hafa einnig 
fyrirbyggjandi tilgang. 
Hver tíðatappi inniheldur 100  milljónir 
mjólkursýrugerla en gerlarnir eru  þekktir 
fyrir þá eiginleika að bæta og styrkja eðli-
lega bakteríuflóru í leggöngunum. Níu af 
hverjum tíu konum finna fyrir  óþægindum 
á kynfærasvæðinu einhvern tímann á 
lífsleiðinni og margar fá síendurteknar 
sveppasýkingar. Með  notkun Ellen-tíða-
tappanna er eðlilegu pH-gildi haldið við, 
sem getur fyrirbyggt óþægindi. 
Tapparnir eru ekki eingöngu  hugsaðir 
fyrir konur með óþægindi heldur er 
mælt með því að allar konur noti þá 
til að stuðla að eðlilegri gerlaflóru og 
fyrirbyggja vandamál. Þá fæst krem 
frá sama framleiðanda sem mælt er 
með að nota samhliða en það inni-
heldur líka mjólkursýrugerla. Það er 
auk þess mjög rakagefandi og hefur 
reynst vel eftir rakstur og vax á kyn-
færasvæðinu. 
Kvensjúkdómalæknar um al la 
 Evrópu mæla með notkun mjólkur-
sýruvaranna frá Ellen. Þeir hafa 
einnig bent á að kremið inni heldur 
ekki vatn, sem þykir mikill kostur. 
Fáar vörur fyrir þetta svæði eru 
á markaði og hefur þeim verið 
tekið fegins hendi um allan heim. 
Kremin og tíðatapparnir frá Ellen 
fást í öllum helstu apótekum. 

Hvernig virkar varan
Raki sem myndast í tíðatapp-
anum virkjar mjólkursýru-
gerlana inni í honum en þeir 

vernda yfirborð slímhúðarinnar gegn óæski-
legum bakteríum. Mjólkursýrugerlarnir 

streyma frá tappanum í leg-
göngin og viðhalda 
pH-jafnvæginu. 

Gerlarnir
 Ellen-tapparnir og 

-kremið inn iha lda 
mjólkursýrugerlana 
L.gasser i  LN40, L. 

fermentum LN99 og 
L.rhamnosus LN113.

Notkun og stærðir
Tíðatapparnir  koma í 
þremur stærðum. Þeir eru 
þægilegir og veita sömu 

vörn og venjulegir tíða-
tappar. Mikilvægt er að 
nægilegur raki komist í 
hvern tappa svo hann 
nái fullri virkni. Því getur 
verið gott að nota mismun-
andi stærðir af töppum eftir 
því hvort blæðingar eru litlar 
eða miklar. Mælt er með því að 
nota að minnsta kosti þrjá Ellen-
tíðatappa á dag á meðan á blæð-
ingum stendur í að minnsta kosti 
þrjá daga. Full virkni hefur átt sér 
stað eftir 90 mínútna notkun. 

Ellen-kremið
Kremið er gott að nota samhliða 
töppunum en einnig á öðrum tíma 
mánaðarins. Það inniheldur líkt og 
tapparnir mjólkursýrugerla, er raka-
gefandi og mýkir húðina. Það er því 
upplagt á viðkvæma og erta húð á kyn-

færasvæðinu. Það kemur í 
veg fyrir þurrk og veitir 
öfluga vörn gegn óæski-
legum bakteríum. Kremið 
hentar konum á öllum ævi-
skeiðum, líka þeim sem eru 
á  breytingaskeiðinu.

Helstu eiginleikar
Inniheldur ekki vatn
Smýgur vel inn í húðina
Drjúgt og auðvelt í notkun 
Án ilmefna
Án rotvarnarefna
Án estrógens

TÍÐATAPPAR OG KREM SEM KOMA 
JAFNVÆGI Á GERLAFLÓRUNA
Tíðatappar með mjólkursýrugerlum eru nýjung á íslenskum markaði. Þeir heita Ellen og koma jafnvægi á gerlaflóruna í leggöngunum. Tapp-
arnir, sem eru framleiddir í Svíþjóð, henta öllum konum sem vilja vernda og viðhalda jafnvægi í leggöngunum og stuðla að eðlilegu pH-gildi.

Mjólkur-
sýrugerlarnir 
st reyma frá 
 tíðatappanum 
í leggöngin og 
viðhalda pH-jafn-
væginu.

Heildsalan Iceprakt, sem flytur 
inn Ellen-vörurnar, er líka með 
skjótvirkt kælikrem sem gerir 
kraftaverk gegn verkjum.

Perozin er kraftmikið kæli-
krem sem er nú loksins fáan-
legt á Íslandi. Það er unnið úr 
virkum náttúrulegum efnum, er 
án parabena og er sérstaklega 
skjótvirkt. Perozin smýgur auð-
veldlega inn í húðina þegar það 
er borið á aum svæði og dregur 
samstundis úr verkjum án allra 
aukaverkana. 

Perozin virkar vel á:
■ Verki í liðamótum
■ Gigtarverki 
 (slitgigt og liðagigt)
■ Bólgur
■ Vöðvaverki
■ Bakverki
■ Pirring í fótum
■ Tognanir
■ Íþróttaáverka

Kírópraktorarnir hjá 
 Kírópraktorstofu  Íslands 
n o t a  o g  m æ l a  m e ð 
 Perozin-kælikreminu.
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færasvæðinu. Það kemur í 
veg fyrir þurrk og veitir 
öfluga vörn gegn óæski-
legum bakteríum. Kremið 
hentar konum á öllum ævi-
skeiðum, líka þeim sem eru 
á  breytingaskeiðinu.

Helstu eiginleikar
Inniheldur ekki vatn
Smýgur vel inn í húðina
Drjúgt og auðvelt í notkun 
Án ilmefna
Án rotvarnarefna
Án estrógens

 Ellen-vörurnar 
fást í öllum 
helstu apótekum.
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Perozin smýgur auð-
veldlega inn í húðina 
og dregur samstundis 
úr verkjum.
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Ellen-kremið
Kremið er gott
töppunum en e
mánaðarins. Það
tapparnir mjólku
gefandi og mýkir 
upplagt á viðkvæm

Tapparnir fást í þremur stærðum; mini, normal og super.

Tapparnir hafa reynst konum vel sem 
glíma við vandamál vegna kláða,  ólyktar 
og ertingar en þeir hafa einnig fyrir-
byggjandi tilgang.

Mjólk
sýrug
strey
tíðata
í leg
viðha
vægi

ar vel á:
amótum
ki 
g liðagigt)

ki

ótum

erka
torarnir hjá 
stofu  Íslands 
m æ l a  m e ð 

likreminu.
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Kvensjúkdómalækn-
ar um alla Evrópu 
mæla með notkun 

mjólkur sýruvaranna 
frá Ellen.



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Spjörunum úr og helgarmaturinn.

María Rós Gústavsdóttir 
er nemandi á öðru ári 

í Verslunarskólanum en 
hún hefur mikinn áhuga á 
lágkolvetna mataræðinu 

og deilir skemmtilegri 
 uppskrift að

lágkolvetna pitsu með geita-
osti og pepperoni.  

Blómkálspitsubotninn 
er sykur-, hveiti- 

og gerlaus.

HELGARMATURINN  LÁGKOLVETNA PITSA

Hvern faðmaðir þú síðast? 
Ég knúsaði strákana mína  síðast 
í morgun. Ég er alveg kreisí í 
knús!

En kysstir? Strákana mína í 
morgun. Best í heimi!

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig? Þetta líf 
er ein óvissuferð. Life is what 
 happens to you while you’re 
busy making other plans.

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búinn að umbera allt 
of lengi? Allt á að gerast í 
gær. Getur samt verið kostur, fer 
eftir hvernig þetta er matreitt.

Ertu hörundsár? Nei. Ein 
ástæða þess að ég elska að 
 eldast.

Dansarðu þegar enginn 
sér til? Játs, sjón er sögu ríkari 
skal ég segja þér. Tónlist, dans 
og hlátur eru algjört meðal. 

Hvenær gerðirðu þig 
 síðast að fífli og  hvernig? 
Það er mjög mikilvægt að æfa 
sig í þessu og ná árangri. 
Maður hættir ekki að leika sér 
af því maður verður gamall – 
maður verður gamall af því 
maður hættir að leika sér!

Hringirðu stundum í vælu-
bílinn? Já, og með stæl – 
maður verður að gangast við 
öllum tilfinningum sínum. 

Tekurðu strætó? „Þetta er 
besti dagur lífs míns!“ kallaði 
Dreki, sonur minn, yfir allan 
strætóinn í sinni fyrstu strætó-
ferð fyrir tveimur árum. Hef 
ekki farið síðan. Ætti að skella 
mér aftur.

Hvað eyðirðu miklum 
tíma á Facebook á dag? 
Fer eftir skapi og dagsformi. 
Kannski 30-60 mínútum á sólar-
hring.

Ferðu hjá þér þegar þú 
hittir fræga eða heilsarðu 
þeim? Ég verð aldrei „star-
struck“ en það gerist eitthvað 
þegar ég hitti Vigdísi Finnboga-
dóttur.

Lumarðu á einhverju sem 
fáir vinir þínir vita um 
þig? Eins og opin bók og kem 
til dyranna eins og ég er klædd 
en það er lítill leyni staður 
þarna.

Hvað ætlarðu alls ekki að 
gera um helgina? Aldrei 
að segja aldrei því aldrei getur 
aldrei orðið aldrei. En fram 
undan er fyrsta brúðkaupslausa 
helgin í langan tíma …  Þangað 
til annað kemur í ljós. Nú er 
Dreki, stóri strákurinn minn, 
að jafna sig af hlaupabólu 
og  síðast en ekki síst verð-
ur Jaki, sem ég var að eign-
ast um  daginn, tveggja ára um 
helgina. Alls ekki að slæpast er 
kannski stutta svarið.

Andrea
Róbertsdóttir
ALDUR: 38 minnir mig.
STARF: Forstöðumaður 
og móðir.
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Blómkálshaus
1 egg
1/3 bolli mozzarella-ostur
½ tsk. fennel
1 tsk. ítalskt krydd
¼ tsk. salt
1 tsk. pipar

Setjið blómkálshausinn í matvinnsluvél 
og fínmalið hann í litla bita, setjið svo í 
skál og í örbylgjuofn í 7 mínútur.  Setjið 
því næst allt í viskustykki og kreistið 
allan vökva úr blómkálinu. Bætið egg-
inu, ostinum og kryddinu við  blómkálið 

og setjið þunnt lag á  bökunarpappír. 
Bakist í 15-20 mín á 180 gráðum. 
Svo eru tómatpúrra, ostur, geita-
ostur, pepperoni og tómatur sett 
ofan á. Síðan er blómkálspitsan 
sett aftur í ofninn í u.þ.b. 5 mín. 
Setjið klettasalat yfir seinast.
Þetta er lágkolvetna pitsa og inni-
heldur aðeins 1/7 af þeim hita-
einingum sem eru í venjulegri 
pitsu.

María Rós Gústavsdóttir
hefur dálæti á hollu mataræði.

VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ

 SPARAR
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Smiðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Við hliðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Garðhúsgögn í  
hæsta gæðaflokki

Frá Þýskalandi

www.grillbudin.is

ð | |ð ð hl ð

Komdu og fáðu ráðleggingar

Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki



BÍLAR &
FARARTÆKI

TEC Travel king 510tkm. Árgerð 2005, 
fortjald, sólarsella o.fl. Tilboðsverð 
2.190.000. Rnr.300031. Á staðnum

FLEETWOOD Americana cheyenne. 
Árgerð 2007, fortjald, markísa, 
svefntjöld, sólarsella, stærri 
geymslukassi. Tilboðsverð 1.490.000. 
Rnr.300209. Á staðnum.

PALOMINO Yearling 4103. Árgerð 
2006, fortjald, snyrtilegur vagn. 
Tilboðsverð 950.000. Rnr.104439. Á 
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau 

12-16
www.planid.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

BMW X5 3.0d e70. Árgerð 2007, 
ekinn 91 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.990509. Mjög flott 
eintak.

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 22 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.110921. Verð nú kr: 6.590.000,- 6 
ár eftir af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ E 250 cdi 
4matic. Árgerð 2013, ekinn 5 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.900.000. 
Rnr.111079. Hlaðinn aukabúnaði.

MERCEDES BENZ A 150. Árgerð 2005, 
ekinn 120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.140611. Verð nú 
kr: 1.390.000,- Mjög fallegt eintak.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NISSAN Micra visia. Árgerð 2008, 
ekinn aðeins 33 Þ.KM, bensín, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 1.590.000.Er á 
staðnum. Rnr.154918.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Netbílar er nú þegar orðin ein 
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið 
viðskiptunum til okkar það mun 
reynast yður happa drjúgt. Símakall 
til bílasala yðar útvegar yður fullar 
Upplýsingar.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

FORD Transit 260s 2.2 tdci. Árgerð 
07/2012, Nýr bíll , dísel, 5 gírar. Verð 
2.990.000.Er á staðnum. Rnr.133524

SKODA Octavia 1.6 tdi ambiente. 
Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
DÍSEL,Drivers edition pakki- 5 gírar. 
Verð 3.590.000. Er á staðnum.
Rnr.133429.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

LAND ROVER Discovery 3 hse 7 
manna. Árgerð 2007, ekinn 146 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.148221.

HONDA Cr-v. Árgerð 2011, ekinn 
45 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.870.000. Rnr.111807

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005, 
ekinn 101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.111713.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Til sölu Opel Astra ‚00 árg. nýsk. í topp 
standi. V. 250þús. S:868 6010.

Volvo S60 11/04,ek.69þ,topp 
eintak,Lúxus týpa,Smurbók. Ásett verð 
1.790þ. tilboð 1.600þ stgr s.856-4552

2002 YARIS 390 ÞÚS
Toyota Yaris 2002 ek.196 þús, 3ja 
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 14, fínn 
bíll sem eyðir mjög litlu, ásett verð 
hjá bílasölu 590 þús TILBOÐ 390 ÞÚS 
s.841 8955

Volvo XC90 árg 2005, svartur, ekinn 90 
þúsund . Sjálfsk. bensín , dráttarkrókur, 
skoðaður 2014, sumar og vetrardekk. 
Verð 3,200 þús. Upplýsingar í síma 
892 4575.

Til sölu Benz Sprinter árg. 2002 og 
2004. Hentugir í húsbíla. Einnig 
Peugeot Boxer árg. 2000 sendibíll. V. 
250þús. Uppl. í S. 894 3765.

Er með Nissan Almeru ‚98 (sedan, 
beinsk.) til sölu, ekinn 145 þús. Verð 
280 þús. Sími: 847-5343.

195/70 R15 DEKK
Til sölu 4stk af Hankook dekkjum, 
seljast á 60.000 kr. Jón Árni GSM 892 
0829

 250-499 þús.

! SSK-DISEL-7MANNA-
KRÓKUR !

Nissan Terrano árg. 01” dísel ekinn 
240þ. ssk. 7manna, dráttarbeysli 
topplúga ný skoðaður 14” verð 750þ. 
TILBOÐ 390þ. uppl.s. 777 3077.

SPARIBAUKUR TILBOÐ 350 
ÞÚS!

Kalos árgerð 2004 ek. 150þ. 1.4 bsk. 
ný skoðaður 14” smá útlitsgalli að 
framan Verð 690þ. TILBOÐ 350þ!!! 
uppl.s. 777 3077.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

!!! STAÐGREIÐI ÓDÝRA 
BÍLA !!!

98-05”árg á allt að 250þúsund.. 
Vantar þig pening STRAX ? eða 
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa 

og þú vilt losa þig við hann 
STRAX ?

Hringdu Í 777 3077 eða sendu 
sms

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar, ekki 
eldri en ‚98 árg. Aðallega Golf, Almerur 
og Mercedes. S. 893 5517.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

 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.

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

Til sölu 80 tonna Durmazlar lokkur 
2007 árg. S: 860 1860.

Til sölu tvívirk lítið notuð 3,5 tonna 
sliskjulyfta sem er útbúinn fyrir 
hjólastillingar en án hjólastillingar 
tækjum. S: 860 1860.

 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.

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

 Bókhald

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

 Málarar

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur af öllum inniverkum. 
Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@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

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD - 
NÝBYGGINGAR

Allar múrviðgerðir - Steining 
- Múrarar - 

Áratuga reynsla. 
Smiðir - Málarar - 
Háþrýstiþvottur.

GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

Er komið að viðhaldi, lekur húsið, 
íbúðin eða sumarhúsið. Er komin 
mygla eða er fúkkalykt. Hef 20 
ára reynslu af viðhaldsverkefnum. 
meðmæli ef óskað er Sími: 895 9801 
eða oskar@sbd.is

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

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

 Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok 
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá 
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá 
Normex. Eigum einnig til á lager lok: 
235x235, 217x217, 210x210, 200x200, 
217x235, 217x174. Lokin þola 1000 
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag.Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

Til sölu billiardborð vel með farið. V. 
130þús. Uppl. í S. 864 2166.

 Gefins

Auglýsing: Gefins fress, 2 ára. 
Útiköttur, rauður á lit. Búið að gelda. 
Þarf nýtt heimili vegna flutninga. 
Mjög fallegur og góður. Upplýsingar í 
síma: 698-4946.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

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

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.

 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

 Nudd

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

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

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

 Ýmislegt

PAINTBALL.IS
Erum mættir í Mörkina með 
stórglæsilegan paintball völl. 
Verðum á svæðinu í sumar.
Kíktu á okkur á facebook 

-paintball.is- eða hringdu í síma 
853-7770

Er ekki tilvalið að mæta og 
skjóta á sig skemmtun?

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

Stúdíóíbúð laus á Funahöfða 
17a Rvk. 

Studio for rent in Funahöfða 
17a Rvk.

Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
12-18. www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3 herbergja íbúð í Rvk/Kóp. 
S: 777 3507.

Reglusamur 29 ára, einstæður faðir 
með 1 barn óskar eftir 2-3 herbergja 
íbúð í Hafnarfirði. S:866-6610.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

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

Finnst þér gaman að spjalla við 
karlmenn um kynlíf? Rauða Torgið og 
Sexy Iceland leita samstarfs við djarfar 
símadömur, 25+. Nánari uppl. á www.
rautatorgid.is (atvinna).

Óska eftir smiðum eða mönnum 
vönum trésmíði. Mikil vinna í boði. Til 
sölu álhjólapallur. S:847 6391.

Óska eftir smið eða manni vönum 
byggingarvinnu, í gluggaskipti og 
þakviðgerðir, þarf að vera tilbúinn í 
10-15 daga vinnu úthald með góðum 
fríum á milli. Góð laun, frítt fæði,frítt 
húsnæði og ferðir á milli staða. Uppl í 
s: 869-9633 Lekta ehf

 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

Ný upptaka! Heitur leikur með 
leikfangi. Sjóðheit frá Rauða Torginu, 
s. 905-2002 og 535-9930, uppt.nr. 
8906.

Fullorðin kona vill kynnast ógiftum 
manni, 58-72 ára, með náin kynni í 
huga. Símastefnumót Rauða Torgsins, 
sími 905-2000 eða 535-9920, augl.
nr. 8534.Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um 

matsskyldu framkvæmdar  
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
neðangreind framkvæmd skuli ekki háð mati 
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat 
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.  

Bolungarvíkurlína 1, breytt lega og 
lagning jarðstrengs í Bolungarvík  

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana 
er einnig að finna á heimasíðu Skipulags-
stofnunar: www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
og er kærufrestur til  20. ágúst 2013. 
 

Skipulagsstofnun 

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Jafnasel 1-3
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Jafnasels 
vegna lóðarinnar nr. 1-3 við Jafnasel. Í breytingunni 
felst stækkun á lóð þar sem komið verður fyrir 
byggingareit á milli núverandi húsa og öðrum 
byggingareit austan þeirra. Heimilt verði að byggja 
einnar hæðar hús, á nýjum reitum, í sömu hæð og 
núverandi hús og með sama þakformi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Fiskislóð 11-13 og 47
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Vesturhafnar 
vegna lóðanna nr. 11-13 og  47 við Fiskislóð. Í 
breytingunni felst m.a. hækkun á nýtingarhlutfalli 
á lóð númer 11-13 við Fiskislóð og skilgreining 
kvaðar um staðsetningu spennistöðvar á lóðinni 
Fiskislóð 47. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Njálsgötureitur 3
Tillaga að að deiliskipulagi fyrir reit 1.190.3, 
Njálsgötureits 3, dags. 9. júlí 2013. Skipulagssvæðið 
afmarkast af Njálsgötu, Barónsstíg, Bergþórugötu 
og Vitastíg.  
Með nýjum lögum um menningarminjar eru öll 
hús 100 ára og eldri friðuð. Gert er ráð fyrir að 
heimilt verði að byggja við og hækka friðuð hús 
við Njálsgötu og á lóð við Barónsstíg 28 er lagt 
til að flytja megi friðað hús og byggja í þess stað 
fjögurra hæða nýbyggingu. Á nokkrum lóðum við 
Bergþórugötu er gert ráð fyrir að leyfðar verði 
viðbyggingar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka 
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 19. júlí 2013 til og með 30. 
ágúst 2013. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. 
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar 
skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 30. 
ágúst 2013.  Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 19. júní 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

NÚ ENN MEIRA
FYRIR ÁSKRIFENDUR
STÖÐ 2 VILD
Það eina sem þarf að gera er að skrá kreditkort heimilisins á stod2.is

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA
 

amstarfsaðila

SKEMMTI-
GARÐURINN
5O% afsláttur af fjölskyldukortum Skemmtigarðsins.

Þú borgar 3.000 kr. en færð 6.000 kr. inneign.

milisins á stod2.is

SKEMMTI-GARÐURINN
50% afsláttur af ævintýra-minigolfi.  Þú borgar aðeins 600 kr. fyrir 36 minigolf-brautir.

ÞÞúú ffæær sa

AFSLÁTT
UR

AFSLÁTTUR

Í GRAFARVOGI

trax að spara. Skrá
núna á www.stod2.is/vild

WORLD CLASS
30% afsláttur af stökum tímum í baðstofu.
30% afsláttur af þriggja mánaða korti í baðstofu og heilsurækt.

áðu kortin ykkar 
d 

rækt.

GÁP

Byrjaðu st
úna á ww

AFSLÁTT
UR

AFSLÁTTUR

samsammstarfsaðilammmstarfsaðila.Þú ffæærrrððð ssjjálfkkraaffaa aaffsslláátttt hjá fjölda sjj jjáátttt  hhjá fjjölda sjjrrðððð ssssjjjjááállffkraaffaa aaff

25%
afsláttur af

öllum fatnaði 

12%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr. 
eða meira Sækja þarf um Olís 

greiðslulykil til að 
fá afslátt

Kynntu þér 
tilboðin á 

stod2.is/vild

KYNNTU ÞÉR 
FLEIRI SPENNANDI 
TILBOÐ Á STOD2.IS

K
FLE
TIL

25%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr.
 eða meira

40%
afsláttur af

bílaþvotti að utan 

20%
afsláttur af 
fatahreinsun

fu
50% afsláttur af Mongoose Switchback Expert 2013 hjóli. Aðeins 
44.950 kr. í stað 89.900 kr. Eða 20% afsláttur af öðrum alvöru 
Mongoose hjólum.
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

Myndasögur

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

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

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

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

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

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

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

„Betra er vel gert en vel sagt.“
Benjamin Franklin

Hmm? Hvað í ... Úps!

Ef það er einhver huggun ... 
þá held ég að fótsveppurinn 
sé nánast farinn á einmitt 

þessum fæti.

Ansans! 
Við týndum 

honum...

Í alvöru? 
Lóa er farin

 að tala?

Svo 
sannarlega.

Það er kraftaverki líkast.

Hvað? 
Að hún 

hafi verið 
svona 

fljót að 
læra?

Að ég skuli ekki 
vera búin að 

missa vitið eftir 
fjóra klukkutíma 

af þessu.

LÁRÉTT 2. land, 6. í röð, 8. þróttur, 9. 
beita, 11. voði, 12. glæsibíll, 14. yndis, 
16. tónlistarmaður, 17. útsæði, 18. for, 
20. sprikl, 21. fimur.

LÓÐRÉTT 1. fituskán, 3. samtök, 4. 
stormur, 5. slagbrandur, 7. baukur, 10. 
tálbeita, 13. útdeildi, 15. frjóvga, 16. 
kóf, 19. slá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. laos, 6. rs, 8. afl, 9. áta, 
11. vá, 12. kaggi, 14. unaðs, 16. kk, 17. 
fræ, 18. aur, 20. ið, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. brák, 3. aa, 4. ofviðri, 
5. slá, 7. staukur, 10. agn, 13. gaf, 15. 
sæða, 16. kaf, 19. rá.

Lisa Schut varð nýlega hollenskur 
meistari kvenna. Hún vann Mariles 
Bensdorp laglega.
Svartur á leik

34...Bxh2! 35. Dxe2 e2! Hvítur gafst 
upp enda óverjandi mát í þremur 
leikjum. Dimitry Reinderman varð 
mjög óvænt hollenskur meistari 
karla. Ivan Sokolov varð að sætta sig 
við fjórða sætið.
www.skak.is. Hannes og Hjörvar 
tefla á opna tékkneska mótinu.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

22:00 
DARK SHADOWS

Gamansöm mynd eftir Tim Burton með Johnny Depp  
í aðalhlutverki.

20:15  
BESTA SVARIÐ

Bragi Valdimar Skúlason verður gestur Sverris Þórs Sverris- 
sonar, Sveppa, í spurninga- og skemmtiþættinum í kvöld.

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

19:15
THE SIMPSONS

Simpson-fjölskyldan er söm við sig og hefur ef eitthvað er 
aldrei verið uppátektarsamari.

19:35  
ARRESTED DEVELOPMENT

Stórskemmtileg gamanþáttaröð um hina stórskrýtnu  
en dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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



ICELAND ENGIHJALLA

398kr.rr pk.

Magnum Classic íspinnar, 3 í pakka

Stórar dósir

500 ml 78kr.rr stk.

Pepsi, Pepsi Max, Appelsín

50% afsláttur 
í Nammilandi Iceland á laugardögum og sunnudögum!

 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN Í

Tilboðin gilda í dag, laugardag og sunnudag oTilboTilboTilbo

788kr.rr stk.

Ben & Jerry´s ís, 2 tegundir
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298kr.rr pk.

Hello Kitty-ís, 4 stk. í pakka 
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598kr.rr stk.

Iceland bollur með sultu, 10 í pakka

298kr.rr pk.

Mini maísstönglar

298kr.rr pk.

Grænmetis-vorrúllur, 16 í pakka

378kr.rr pk.

Chicago Town Deep Dish pizzur, 

4 osta eða pepperoni

298kr.rr pk.

Star Wars-ís, 4 stk. í pakka 
í 4 stk í pakka 

Nýtt

298kr.rr pk.

Iceland íspinnar, 6 stk. í pakka 

Nýtt
Fæst bara í 

Fæst bara í 

Fæst bara í 

788kr.rr kg

Lambabógur, frosinn
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Margeir Steinar Ingólfs-
son, betur þekktur sem 
DJ Margeir, er staddur 
á listahátíðinni LungA á 

Seyðisfirði. 
DJ Margeir hitti vin 

sinn, Högna Egilsson í 
hljómsveitinni Hjalta-
lín, á hálendinu nálægt 
Vatnajökli þar sem 
hann átti leið hjá fyrir 
tilviljun. Þeir ákváðu í 
framhaldinu að keyra 
saman á LungA á 
Seyðisfirði.

„Þetta var mjög spontant 
ákvörðun. Við Högni  keyrðum 
saman austur og  ákváðum 
að henda í listasmiðju á 
hátíðinni,“ segir Margeir. 
„Það er rosalega mikið af 
skemmtilegum smiðjum í gangi 
alla vikuna, en ég er hreinlega 
orðin of gamall til að taka þátt 
í þeim smiðjum og Högni var 
eiginlega of seinn – þannig að 
við bjuggum til okkar eigin,“ 
segir Margeir léttur í bragði.

Margeir og Högni fengu 
inni í tónlistarskóla bæjarins 

þar sem þeir settu 
upp lítið stúdíó 
og ætla að búa 
til músík alla 
helgina.  - ósk

Settu upp stúdíó í skyndi
DJ Margeir og Högni í Hjaltalín semja saman á Seyðisfi rði.

HÖGNI EGILSSON  Er í hljóm-
sveitunum Hjaltalín og GusGus.

➜ Þetta var mjög 
spontant ákvörðun. 
Við Högni keyrðum 

saman austur og 
ákváðum að henda í 
listasmiðju í leiðinni.

DJ MARGEIR 
 er lands-

þekktur plötu-
snúður og 

tónlistarmaður.
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 19. JÚLÍ 2013 

Opnanir
16.00 Guðmunda Kristinsdóttir opnar 
sýninguna Hverful spor í Listasal Mos-
fellsbæjar í dag kl. 16. Aðgangseyrir er 
ókeypis.
18.00 Sigrún Hlín Sigurðardóttir opnar 
sýninguna Samband við andaheiminn 
á Kaffistofunni, Hverfisgötu 42, í kvöld. 
Þar koma meðal annars við sögu 
Andrés Önd, andefni, andatrú og sann-
anir fyrir lífi eftir dauðann.

Hátíðir
11.00 Miðaldadagar á Gásum við Eyja-
fjörð hefjast í dag og standa til sunnu-
dags. Á Miðaldadögum er reynt að 
endurskapa lífið eins og það gæti hafa 
litið út í kringum árið 1300. Opið er á 
Miðaldadögum kl. 11-18 alla helgina. 
13.30 Í tilefni 50 ára afmælishátíðar 
Skáholtsdómkirkju verður efnt til skák-
móts í Skálholti á laugardag kl. 13.30. 
Teflt verður með eftirgerð af hinum 
sögufrægu Lewis-taflmönnum, sem 
taldir eru íslenskir að uppruna. Áhuga-
samir skákmenn geta haft samband við 
Einar S. Einarsson á netfangið 
ese@emax.is
20.00 Þjóðlagahátíðin Baunagrasið á 
Bíldudal hefst í kvöld. Hátíðin verður 
sett kl. 20 og fer dagskráin fram víða 
og verður breytileg eftir veðri. Daglega 
dagskrá er hægt að nálgast á Skrímsla-
setrinu á Bíldudal. Aðgangur er ókeypis.

Tónlist
17.30 Í dag spilar hljómveitin Hymna-
laya í versluninni 12 tónar á Skóla-
vörðustíg. Hljómsveitin gaf nýverið frá 
sér samnefndan geisladisk. 
21.30 Hljómsveitin Thin Jim heldur 
tónleika á Café Rosenberg í kvöld. Thin 
Jim skipa þau Jökull Jörgensen, Ásgeir 
Ásgeirsson, Tryggvi Hübner, Magnús 
Ragnar Einarsson, Karl Pétur Smith og 
Margrét Eir.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

Rihanna neyddist til þess að 
stöðva tónleika sína í  Manchester 
á þriðjudagskvöldið þegar áhorf-
endur hófu að kasta snakki í 
hana. Ástæðan ku vera sú að 
söngkonan mætti klukkutíma 
of seint á sviðið og áhorfendur 
ákváðu því að mótmæla með því 
að grýta í hana snakki. Rihanna 
var ekki alls kostar ánægð með 
uppátækið og stöðvaði alla tón-
list í miðju lagi sínu, Rude Boy, 
og sagði: „Þetta er ekki hægt. 
Þið eruð gjörsamlega glötuð ef 
þið ætlið að vera að fleygja rusli 
hingað upp á svið. Ég sver það, 
hættið þessu á stundinni. Í alvör-
unni!“ Þetta er hins vegar ekki í 
fyrsta skipti sem Rihanna mætir 
of seint á eigin tónleika en hún 
hefur hlotið mikla gagnrýni fyrir 
óstundvísi á tónleikaferðalagi 
sínu um Evrópu. 

Grýttu snakki
í Rihönnu

DÍVUSTÆLAR  Rihanna er ekkert sér-
lega stundvís söngkona.
 GETTY/NORDICPHOTOS
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Söngdívan Tina Turner giftist 
þýska plötuútgefandanum Erwin 
Bach í síðustu viku en parið hefur 
verið saman frá árinu 1986. Parið 
gifti sig við lokaða athöfn í Sviss 
en samkvæmt erlendu  pressunni 
hafa Tina og Erwin boðað til 
stórrar veislu nú um helgina. 
Þetta er í annað sinn sem Tina 
gengur í hnapphelduna en árið 
1962 giftist hún söngvaranum Ike 
Turner. Samband þeirra Tinu og 
Ike var þó allt annað en dans á 
rósum og parið skildi árið 1978.  

Tina Turner 
gengin út

HAMINGJUSÖM  Þau Tina og Erwin 
hafa verið saman frá árinu 1986.
 GETTY/NORDICPHOTOS

Stevie Wonder lýsti því yfir á tón-
leikum í Quebec í Kanada fyrr 
í vikunni að hann myndi ekki 
spila aftur í Flórída fyrr en lög 
sem fjalla um að þú megir beita 
ofbeldi ef þér er ógnað yrðu felld 
úr gildi. Notkun vopna gegn 
ókunnum gestum er leyfileg í 
Flórída og fleiri fylkjum í Banda-
ríkjunum. 

Wonder lætur sig þessi 
mál varða í kjölfar mjög 
umdeilds dóms sem féll í hinu 

 svokallaða Zimmerman-máli.
George Zimmerman var  sakaður 
um að hafa myrt Trayvon  Martin. 

Talið var að um  hatursglæp 
hefði verið að ræða, en hinn 
sautján ára gamli Martin var 
blökkumaður. Málið hefur 
vakið mikla athygli í Banda-
ríkjunum og víðar.  Zimmerman 
var  sakaður um að hafa myrt 
drenginn á hrottafenginn hátt í 
 Stanford í Flórída á síðasta ári, 
en drengurinn var óvopnaður. 

Lögmaður Zimmermans hélt því 
aftur á móti fram að hann hefði 
skotið Martin í sjálfsvörn. Niður-
staða kviðdóms var að Zimmer-
man væri saklaus.

  - ósk

Hættur að halda tónleika í Flórída
Stevie Wonder vill að lög sem heimila vopnanotkun gegn ókunnum gestum 
verði lögð af í kjölfar hinnar umdeildu sýknu í Zimmerman-málinu.

VILL KNÝJA FRAM BREYTINGAR  
Stevie Wonder segist hættur að spila á 
þeim stöðum þar sem lög sem heimila 
vopnanotkun eru í gildi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

➜ Skírnarnafn tónlistar-
mannsins er Stevland 

 Hardaway Judkins.

Tvífari Brads Pitt í kvikmynd-
inni World War Z, David Pater-
son, fékk greiddar rúmar 800 
íslenskar krónur á tímann fyrir 
framlag sitt á tökustað. Á meðan 
Brad Pitt fékk greiddar fúlgur 
fjár fyrir leik sinn í myndinni 
þénaði tvífarinn einungis tæpar 
15.000 krónur fyrir 18 tíma 
vinnudag. „Ég þurfti að vera 
Brad í heilan dag og herma eftir 
öllu sem hann gerði í tökunum,“ 
sagði David við dagblaðið Daily 
News. „Ég fékk greiddar tæpar 
15.000 krónur en þetta snerist 
samt ekki um peningana. Ég fékk 
ekki VIP-passa á myndina eða 
neitt. Ég hef ekki einu sinni séð 
hana. Ég gekk bara burt af sett-
inu með þessar 15.000 krónur 
og enga eiginhandaráritun eða 
neitt,“ sagði hinn hundfúli David.  

Tvífarinn á 
skítalaunum

Leikkonan Emma Roberts var 
handtekin í Montreal þann 7. júlí 
síðastliðinn eftir að henni lenti 
saman við kærasta sinn, leikarann 
Evan Peters. Starfsfólk  hótelsins 
sem parið dvaldi á hringdi í lög-
reglu sem kom á staðinn og hand-
tók hina 22 ára gömlu leikkonu. 
Hún hefur ekki verið kærð.

Samkvæmt heimildum The 
Daily Mail lét parið höggin dynja 
hvort á öðru þegar lögreglu bar 
að garði. Peters var með blóð-
nasir og bitfar eftir kærustu sína. 
Roberts og Peters voru mynduð 
viku síðar, leikkonan grét sáran 
á meðan  Peters reyndi að hugga 
hana. Parið hefur verið saman frá 
því í fyrravor. 

Roberts beit 
kærasta sinn 

Í HÁR SAMAN  Emma Roberts og 
Evan Peters eru enn saman þrátt fyrir 
ofbeldis fullt samband.  NORDICPHOTOS/GETTY

Epic store – Laugavegur 56 – www.facebook.com/epicrvk
Opnunartími: Virka daga frá 10.00-18.00 og laugardaga frá 10.00-16.00

EPIC ÚTSALA
ALLT AÐ AFSLÁTTUR70%

Öll stelpuföt 40-70%
Bolir frá 2.990 kr.

Hettupeysur frá 5.990 kr.
Allar stuttbuxur á 6.990 kr.

Nike SB skór frá 7.990 kr.
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SPARBÍÓ

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

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

RIPD 3D          KL. 3.20 - 5.50 - 8 - 10.10 10
RIPD 3D LÚXUS           KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  10  
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3D     KL. 3.20 - 5.40       L  
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 2D      KL. 3.20    L  
WORLD WAR Z                       KL. 8 -10.30 12 
THE HEAT                               KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 
THIS IS THE END     KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
EPIC 3D ÍSL.TAL                     KL. 3.20  L

PACIFIC RIM 3D               KL. 6 - 9  12 
RIPD 3D                           KL. 5.50 - 8 - 10.10  10 
THE HEAT                         KL. 5.30 - 8 - 10.30  12 
THIS IS THE END              KL. 5.30 - 8   16 
WHITE HOUSE DOWN       KL. 10.35   14 

RIPD                                KL. 6 - 8 - 10.10   12 
THIS IS THE END            KL. 6   16 
THE HEAT                         KL. 8 - 10.10 12 

D.M.S, MBL

NEW YORK POST

EMPIRE

Miðasala á: og

NEW YORK POST

R.I.P.D. 3D 4, 6, 8, 10
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3.50, 6 2D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3.50, 6 3D
THE HEAT 8, 10.30
WORLD WAR Z 10.20
THIS IS THE END 8

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

EKKERT EYÐILEGGUR GOTT
PARTÝ EINS OG HEIMSENDIR!

-Empire

-Entertainment Weekly

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
PACIFIC RIM KL. 2D: 2    3D: 5:15 - 8 - 10:45
PACIFIC RIM VIP 2D KL. 2 - 5:15 - 8
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL 3D KL. 1 - 3:20 - 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL 2D KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ENSTAL 2D KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
WORLD WAR Z KL. 2D: 5:30  3D: 8 - 10:30
WORLD WAR Z VIP KL. 10:45
THE LONE RANGER KL. 8 - 11
MAN OF STEEL 2D KL. 8 - 11

KRINGLUNNI
PACIFIC RIM 2D KL. 5:15 - 8 - 10:45
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL3D KL. 1 - 3:20 - 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL2D KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ENSTAL3D KL. 8 - 10:20
WORLD WAR Z 2D KL. 10
THE BIG WEDDING KL. 8

PACIFIC RIM 3D KL. 2:30 - 5:15 - 8 - 10:45
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL 3D KL. 12:45 - 3 - 5:30
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL 2D KL. 1:10 - 3:30
MONSTERS UNIVERSITY ENSTAL 3D KL. 8 - 10:20
WORLD WAR Z  KL. 2D: 5:30 3D: 8 - 10:30
THE LONE RANGER KL. 2:30 - 8 - 10:55
THE BIG WEDDING KL. 6

 NÚMERUÐ SÆTI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

AKUREYRI
PACIFIC RIM 3D KL. 8
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL3D  KL. 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ENSTAL2D KL. 5:40
WORLD WAR Z KL. 2D: 8 3D: 10:45
THE LONE RANGER KL. 10:20 KEFLAVÍK

PACIFIC RIM 3D KL. 2D: 5:20   3D: 8
MONSTERS UNIVERSITY ÍSLTAL3D KL. 5:40
MONSTERS UNIVERSITY ENSTAL2D KL. 8
WORLD WAR Z 3D KL. 10:45
THE HEAT KL. 10:20

TÓNLIST ★★★★ ★

Nile Rodgers og Chic
Eldborg

Tónleikar Chic í Hörpu voru með 
allra líflegasta móti og augljóst var 
að þeir sem þá sóttu urðu ekki fyrir 
vonbrigðum. 

Sjálf hafði ég takmarkaðar vænt-
ingar til tónleikanna, hélt sjálfa mig 
ekki mikla diskómanneskju að upp-
lagi, illa þekkti ég mig þar. 

Ég skemmti mér konunglega og 
söng með flestum laganna. Hver 
smellurinn rak annan enda er Neil 

Rodgers gullnáma hittaranna. Lög 
eins og I‘m coming out, Get lucky, 
Like a virgin og Let‘s dance voru á 
meðal þeirra sem ómuðu um troð-
fullan salinn við brjálaðan  fögnuð. 
Það var gaman að fylgjast með 
áhorfendum lifa sig inn í „sjóvið“ og 
taka fullan þátt í því sem fram fór á 
sviðinu. Það var góð tilbreyting frá 
tónleikum Franks Ocean kvöldinu 
áður þar sem enginn dansaði, söng 
né dillaði sér þar sem áhorfendur 
voru allir of uppteknir af því að 
horfa á tónleikana í gegnum snjall-
símann sinn. 

Chic-bandið var þétt og missti 
aldrei dampinn sem gerði það að 

verkum að athyglin hélst allan tím-
ann. Þar báru tvær manneskjur 
af. Nile sjálfur, augljóslega, og svo 
önnur söngkvennanna, sem hafði 
dáleiðandi framkomu og rödd sem 
bræddi hjörtu. Það eina sem hefði 
mátt betur fara í Silfurbergssal 
Hörpu eins og áður var hljóðið. Það 
hefði mátt heyrast miklu meira í 
skemmtikröftunum.

 María Lilja Þrastardóttir

NIÐURSTAÐA: Flottir, hressir og 
klárlega með líflegri tónleikum sem 
haldnir hafa verið hér á landi í mörg 
ár. Bandið var gallalaust en leið 
fyrir slæmt hljóð. 

Chic í Hörpunni var stuð í gegn
STUÐ Í GEGN  Tónleikar Chic fá fjórar stjörnur fyrir gott partý.

SKEMMTU SÉR VEL  Sigga Mæja, Aðal-
heiður og Hrönn skemmtu sér vel. 

FLOTTIR GÆJAR  Logi Pedro og Sveinn 
Rúnar voru flottir á því. 

GLAÐBEITTUR HÓPUR  Þetta fólk var 
brosmilt á tónleikunum. 

Í nóvember var ég fenginn sem gestur í 
Kastljós ásamt kollega mínum til að tjá 

mig um dómsmál sem var þá áberandi 
í fréttum. Þessi heimsókn varð gamalli 
blaðakonu tilefni til vangaveltna á Face-
book um það hvort „aldursmörk“ íslenskra 
fjölmiðlamanna væru almennt lægri en 
gerist erlendis. Við vorum þá 28 og 33 ára.

BLAÐAKONAN fyrrverandi stillti sig 
um að nota hnjóðsyrði sem uppfinninga-
samir áhugamenn um íslenska fjölmiðla 
smíðuðu ekki alls fyrir löngu og sést nú 
æ oftar í umræðunni: „Fréttabörn.“ Upp-
runi orðsins er ekki þekktur en það er 
mest notað á bloggvefjum tveggja fyrr-
verandi fréttajöfra sem hafa sterkar 

skoðanir á deginum og veginum og 
finnst fáir standast þeim snúning í 
stíl og almennri snilligáfu. Orðið 
lepja svo kommentörar fréttavefja 
upp eftir þeim linnulítið.

FRÉTTABARNIÐ, samkvæmt 
óformlegri skilgreiningu, er 
óþroskað, ekki á pari við gömlu 
meistarana, kann ekki íslensku og 
þekkir ekkert til umheimsins. Og er 
auðvitað ungt. Það er varla furða að 

fólk óttist að ungviðið sé að ná fótfestu í 
íslenskri blaðamennsku.

NEMA að þetta barnalega uppnefni er 
tómt rugl. Ég hef, þrátt fyrir tiltölulega 
ungan aldur, öðlast ríflega sjö og hálfs árs 
reynslu af fjölmiðlastörfum og hún hefur 
kennt mér að það er síður en svo bein 
fylgni á milli aldurs fréttamanna og gæða. 
Margt hæfileikaríkasta fólk sem ég hef 
kynnst í þessum bransa er kornungt – jafn-
vel mun yngra en ég. 

OG vel að merkja; Eiður Guðnason hóf 
sjálfur störf á dagblaði 23 ára – 28 ára 
var hann orðinn ritstjórnarfulltrúi. Jónas 
Kristjánsson varð fréttastjóri Vísis 24 ára 
og ritstjóri 26 ára. En þeir voru auðvitað 
óvenjubráðgerir og miklir yfirburðamenn.

ÞAÐ er eins og þessir höfðingjar haldi að 
vond blaðamennska hafi fyrst orðið til um 
það leyti sem þeir hættu sjálfir  afskiptum 
af henni. Ég get fullvissað þá um að svo 
er ekki. Eins og er oft heilmikið til í 
aðfinnslum þeirra þá hefðu þær líklega 
mun meiri áhrif ef þær væru ekki svona 
yfirlætisfullar og dónalegar. Allt fjas um 
„fréttabörn“ er til óþurftar.

Ég, fréttabarnið
BAKÞANKAR 
Stígs Helgasonar



Ávöxtun sjóða Stefnis

      Nafnávöxtun     Árleg nafnávöxtun 
      frá stofnun
Sjóður 1 ár* 2 ár* 3 ár* 4 ár*   5 ár*  

Blandaðir sjóðir       
Stefnir Samval1 13,5% 14,8% 13,6% 13,8% 11,5%  

Stefnir Eignastýringarsjóður1 10,4% 11,3% 9,6% 11,1% 8,9%  

       

Íslensk hlutabréf       
Stefnir - ÍS 151 24,4% 19,2% 18,7% 22,3% -17,0%  

       

Íslensk skuldabréf og innlán       
Stefnir - Lausafjársjóður1  5,5%     5,3% (Stofnaður 27.04.2012)

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður2 3,0% 2,7% 3,1% 4,2%  4,9% (Stofnaður 18.02.2009) 

Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður2 9,7% 9,5% 6,6% 9,8%  10,0% (Stofnaður 28.01.2009) 

Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur2 4,7% 5,4%    5,1% (Stofnaður 20.01.2011) 

Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur2 5,0% 7,7% 7,3% 9,9% 11,1%  

Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur2 3,8% 8,1% 8,2% 11,1% 11,9%  

Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð2 3,8% 8,1% 8,5%   9,6% (Stofnaður 13.11.2009) 

Stefnir - Skuldabréf Stutt1 5,4% 6,3% 6,8% 8,1% 7,0%  

       

Erlend hlutabréf **       
KMS – Global Equity2 16,3% 7,6% 9,6% 10,5% 9,7%  

KF – Global Value2 13,9% 4,5% 10,4% 11,8% 7,3%  

Stefnir – Erlend hlutabréf2 11,8% 6,3% 8,7% 8,8% 4,0%  

MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði)3 15,3% 8,1% 10,1% 9,6% 9,9%  

KMS BRIC2 -3,4% -11,2% -6,2% 0,2% 2,2%  

MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC)3 -4,2% -11,2% -6,4% -0,9% 0,9%  

Stefnir – Scandinavian Fund2 15,2% 2,5% 9,5% 11,5% 8,7%   

MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund)3 14,3% 0,7% 6,8% 8,5% 6,4% 

       
** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar

krónur. Gengi tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum
tíma. Vakin er sérstök athygli á því að sökum gjaldeyrishafta Seðla- 
bankans er ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum í þessum sjóðum.

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og        
fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 415 milljarða 
króna í virkri stýringu.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna. 
Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf. sem er vörslufyrirtæki sjóðanna og upplýsingaveitu Bloomberg.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000, í næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir.   

1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjár- 
festasjóði.  3) Upplýsingar fengnar af upplýsingaveitu Bloomberg.

Vakin er sérstök áthygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til 
minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega visbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari 
upplýsingar un sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir 

 1 ár:   30.6.2012 – 30.6.2013
 2 ár:   30.6.2011 – 30.6.2012
 3 ár: 30.6.2010 – 30.6.2011
 4 ár: 30.6.2009 – 30.6.2010
 5 ár: 30.6.2008 – 30.6.2009

* 

Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.
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 Þær meiðast alltaf 
sem eru með mér í 

herbergi þannig að það 
er ágætt að hafa mig 

eina.
Þóra Björg Helgadóttir markvörður.

visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

Óskar Ófeigur Jónsson 
ooj@frettabladid.is
Skrifar frá Svíþjóð

EM KVENNA 
2013 

FÓTBOLTI Allir taka eftir því 
hversu frábær andi er í íslenska 
kvennalandsliðinu og hin mikla 
samheldni í liðinu á örugglega 
mikinn þátt í einstökum árangri 
stelpnanna á EM í Svíþjóð. Stelpur-
nar ná vel saman innan sem utan 
vallar og það sést langar leiðir. 
Fréttablaðið kannaði það hvaða 
leikmenn eru saman í herbergi í 
ferðinni. 

„Ég hef aldrei skipt mér af því 
hverjar eru saman í herbergi. Við 
erum með Möggu liðsstjóra (Mar-
gréti Ákadóttur) sem hefur séð 
um að raða leikmönnum saman. 
Það er þannig með margar að 
þær eiga góða vinkonu í liðinu og 
það eina sem ég sagði við Möggu 
var að þegar hún raðar leikmönn-
um saman í herbergi þá vil ég að 
leikmönnum líði vel saman. Þær 
eru mikið saman og þeim þarf að 
geta liðið vel þennan tíma. Það 
hefur alltaf verið þannig en svo 
er þessi hópur þannig að þetta 
eru allt góðar vinkonur sem hafa 
þekkst vel lengi. Þetta hefur aldrei 
verið neitt vandamál,“ segir lands-
liðsþjálfarinn Sigurður Ragnar 
 Eyjólfsson um reglurnar um her-
bergisskipan leikmanna liðsins.

Þóra Björg ein í herbergi
„Það eru 23 leikmenn og einhver 
þurfti að vera ein. Þeir spurðu 
mig og þar sem að ég er eiginlega 
aldrei inni á herbergi þá skiptir 
það mig ekki máli. Ég bý eiginlega 
hjá Svölu sjúkraþjálfara hvort sem 
er,“ sagði Þóra Björg Helgadóttir, 
ein af markvörðum íslenska liðs-
ins, og vísar til meiðsla sinna.

„Ég held að við ráðum þessu 
sjálfar að mestu leyti. Við getum 
komið með óskir og þá eru þær 
eldri vanalega spurðar. Ég hef 
ekki átt fastan herbergisfélaga 
síðan Laufey Ólafsdóttir hætti. 
Þær meiðast alltaf sem eru með 
mér í herbergi þannig að það er 
ágætt að hafa mig eina því þá 
verða engin skakkaföll,“ segir 
Þóra í léttum tón.

Ekki margar reglur
Sigurður Ragnar segir að það séu 
ekki margar reglur í gangi hjá 
stelpunum á Evrópumótinu í Sví-
þjóð. „Það er ekki mikið af reglum. 
Þær segja við mig þessar ungu 
sem koma upp í A-landsliðið að það 

sé ekki eins mikið af reglum hjá 
okkur og í 19 ára og 17 ára lands-
liðunum. Það er eðlilegt því þær 
eru orðnar fullorðnar núna og fá 
meira frjálsræði,“ segir Sigurður 
Ragnar.

„Þær fá frjálsan tíma þar sem 
þær geta farið út af hótelinu og 
gert það sem þær vilja á  ákveðnum 

tímum. Þær læra samt smátt og 
smátt gildin sem eru í hópnum 
okkar og hvernig eldri leikmenn-
irnir haga sér í undirbúningnum. 
Það er meira frjálsræði hjá okkur 
og ég hef ekki mikið af reglum. 
Þær hafa nýtt það frjálsræði vel, 
staðið sig mjög vel og gert allt fag-
mannlega,“ segir Sigurður Ragnar.

Þær eru allar góðar vinkonur
Íslenska kvennalandsliðið fékk frjálsan dag í gær eft ir að stelpurnar komust í átta liða úrslit á EM í Svíþjóð. 
Stemmningin í íslenska hópnum er frábær og Fréttablaðið forvitnaðist um hvaða stelpur deila herbergi.

BLÓMARÓSIR  Guðni Kjartansson aðstoðarlandsliðsþjálfari færði öllum leikmönnum og starfsmönnum landsliðsins rósir í gær-
morgun eftir að liðið tryggði sér sæti í átta liða úrslitum eftir frækinn sigur á Hollendingum í fyrrakvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

Elísa og Dagný
„Við erum að stíga 
okkar fyrstu skref 
og það hefur gengið 
alveg ljómandi 
vel hingað til. Við 
sveitungarnir erum 
báðar frá Suður-
landinu og höfum 
þetta sunnlenska 
hjarta. Stálin stinn 
mætast þegar við 
mætumst inni á 
vellinum en við 
náum mjög vel 
saman utan vallar,“ 
segir Elísa.

Sif og Guðný Björk
„Guðný Björk, harm-
onikkusnillingurinn 
er með mér í her-
bergi. Hún er alveg 
frábær. Þegar við 
höfum báðar verið í 
liðinu þá höfum við 
alltaf verið saman. 
Við vorum saman 
á síðasta EM. Við 
þekkjumst svo vel 
að þetta er algjört 
systraherbergi,“ 
segir Sif.

Glódís Perla og Elín Metta
Yngstu leikmenn 
liðsins eru saman 
í herbergi en þær 
eru báðar 18 ára. 
Stelpurnar hafa 
spilað saman með 
yngri landsliðunum 
og þekkjast því vel 
þrátt fyrir að þær 
gefi ekkert eftir 
þegar þær mætast 
með liðum sínum 
Stjörnunni og Val.

Harpa og Soffía Arnþrúður

„Klara sér um að raða þessu niður og 
hún hefur treyst mér fyrir Soffíu. Það 
þarf svolítið að hugsa um hana. Það 
þarf að passa upp á hana, hún á það 
til að vera svolítið sein og utan við 
sig,“ segir Harpa.

Anna Björk og Sandra

Stjörnustelpurnar eru saman í 
herbergi en þær þekkjast vel frá 
samstarfi sínu í Garðabænum þar 
sem þær eru lykilmenn í frábærri 
varnarlínu Stjörnunnar.

Katrín J. og Ólína Guðbjörg

„Ég er með Ólínu í herbergi. Við 
höfum verið saman í nokkrum 
ferðum, til dæmis í síðustu ferð 
og svo líka fyrir nokkrum árum á 
Algarve. Heimilislífið virkar bara 
ágætlega,“ segir Katrín.

Sara Björk og Rakel

„Rakel Hönnudóttir er með 
mér í herbergi. Við höfum verið 
saman síðan 2008 og við viljum vera 
saman,“ segir Sara Björk.

Hólmfríður og Guðbjörg
„Ég og Fríða erum 
herbergisfélagar 
eins og síðasta 
áratuginn. Við 
erum búnar að vera 
mjög lengi her-
bergisfélagar og það 
gengur bara vel,“ 
segir Guðbjörg.  „Nú 
er hún líka farin að 
vera með mér í liði 
þannig að ég fer 
nú að vera svolítið 
þreytt á þessu sam-
bandi,“ sagði Hólm-
fríður hlæjandi.

Katrín Ó. og Þórunn
„Það hefur alltaf 
verið ég og Þóra 
en hún er núna 
ein af því að öllum 
finnst hún vera svo 
leiðinleg,“ sagði 
Katrín glettin á svip 
og er síðan fljót að 
dæma fyrri orð sem 
grín. „Það er reynt 
að velja eftir þeim 
sem ná vel saman. 
Ég og Þórunn 
höfðum lengi verið 
vinkonur,“ segir 
Katrín.

Margrét Lára og Dóra María
„Við höfum verið 
herbergisfélagar 
síðan við vorum 
fimmtán á ra gaml-
ar í 17 ára lands-
liðinu og það er 
mjög erfitt að slíta 
okkar samband. Við 
Dóra María höfum 
fullan skilning hvor 
á þörfum annarrar. 
Við erum mjög 
líkar að mörgu leyti 
þannig að sam-
búðin gengur vel,“ 
segir Margrét Lára.

Hallbera Guðný og Fanndís
„Fanndís er her-
bergisfélaginn 
minn. Við erum 
mjög góðir her-
bergisfélagar. Við 
erum búnar að vera 
saman í herbergi í 
dálítinn tíma. Fólk 
hafði ekki mikla trú 
á okkur í byrjun og 
hélt að við myndum 
verða til vandræða. 
Það er búið að 
rætast nokkuð vel 
úr þessu,“ segir 
Hallbera.

C-RIÐILL
FRAKKLAND - ENGLAND 3-0
1-0 Eugénie Le Sommer (9.),  2-0 Wendie Renard 
(62.), 3-0 Wendie Renard (64.)

RÚSSLAND - SPÁNN 1-1
 0-1 Verónica Boquete (14.), 1-1 Elena Terekhova 
(44.)

STAÐAN
Frakkland 3 3 0 0 7-1 9
Spánn 3 1 1 1 4-4 4
Rússland 3 0 2 1 3-5 2
England 3 0 1 2 3-7 1

NÆSTU LEIKIR
8-LIÐA ÚRSLIT:
SVÍÞJÓÐ - ÍSLAND SUN. KL. 13.00
ÍTALÍA - ÞÝSKALAND SUN. KL. 16.00
NOREGUR - SPÁNN MÁN KL. 16.00
FRAKKLAND - DANMÖRK MÁN KL. 18.45

EM 
KVENNA 
2013

EVRÓPUDEILD UEFA 
FORKEPPNI, 2. UMFERÐ
RAUÐA STJARNAN - ÍBV 2-0
1-0 Nejc Pecnik (12.), 2-0 Nikola Mijailović (76.)

KR - STANDARD LIEGE 1-3
 1-0 Kjartan Henry Finnbogason (34.), 1-1 Kanu 
(44.), 1-2 Michy Batshuayi (61.), 1-3 Paul-José 
Mpoku (90.).

BREIÐABLIK - STURM GRAZ 0-0

FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir, 
ÍR, komst örugglega áfram í 
úrslit í 800 m hlaupi kvenna á EM 
U19 á Rieti á Ítalíu í gær. Hún 
hljóp hraðast allra í undanúrslit-
unum í gær en tími hennar var 
2:02,61 mínútum, sem er rúmum 
 tveimur sekúndum frá Íslands-
meti  hennar.

Aníta, sem er nýkrýndur 
heimsmeistari 17 ára og yngri í 
800 m hlaupi, er yngsti keppand-
inn í greininni en þykir engu að 
síður sigurstranglegust í úrslita-
hlaupinu sem fer fram klukkan 
15.15 á morgun. - esá

Aníta fl jótust í 
undanúrslitum

YFIRBURÐIR  Aníta er sigurstranglegust 
fyrir úrslitahlaupið á morgun.   GETTY

OF STÓRIR  KR og ÍBV töpuðu bæði 
sínum leikjum í forkeppni Evrópu-
deildarinnar í gær en Blikar eiga von 
gegn Sturm Graz.   FRÉTTABLADIÐ/ARNÞÓR.





DAGSKRÁ
19. júlí 2013  FÖSTUDAGUR

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

19.00 Friends (21:24) 

19.25 Two and a Half Men (14:24) 

19.45 The Simpsons (3:22) 

20.10 The O.C. (19:27) 

20.55 Holidate (7:10) 

21.40 Holidate (8:10) 

22.25 Breakout Kings (7:13) 

23.10 Breakout Kings (8:13) 

23.55 The O.C. (19:27) 

00.40 Holidate (7:10)

01.20 Holidate (8:10) 

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe) (e)
17.20 Sumar í Snædal (1:6) (Linus & 
Friends)
17.47 Unnar og vinur (14:26) (Fanboy 
& Chum Chum)
18.10 Smælki (1:26) (Small Potatoes)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (4:6) (Det 
søde sommerliv) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gunnar á völlum Í þáttunum 
fara þeir Gunnar Sigurðarson og  Fannar 
Sveinsson um víðan völl og skoða það 
markverðasta sem er að gerast í íslenskri 
knattspyrnu. 
19.45 Dýralæknirinn (6:9) (Animal 
Practice) Bandarísk gamanþáttaröð um 
dýralækninn George Coleman sem þykir 
afar vænt um dýrin en fyrirlítur gælu-
dýraeigendur.
20.10 Tónlistarmaðurinn (The Music 
Man) Svikahrappur kemur til bæjar í 
Miðvesturríkjum Bandaríkjanna og ætlar 
að féfletta bæjarbúa en margt fer öðru-
vísi en til var ætlast. 
22.20 Fallin hetja (Hancock) Ofurhetja 
sem er fallin í ónáð hjá almenningi slær 
sér upp með eiginkonu almannatengsla-
ráðgjafa sem er að reyna að lappa upp á 
ímynd hans. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna.
23.50 Svallveislan (A Good Old Fashio-
ned Orgy) Vinir sem hafa þekkst síðan í 
grunnskóla ákveða að halda meiriháttar 
svallveislu í lok sumars. 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 ESPN America 07.00 The Open 
Championship Official Film 1970 08.00 Opna 
breska meistaramótið 2013 (2:4) 19.00 The 
Open Championship Official Film 1992 20.00 
Opna breska meistaramótið 2013 (2:4) 03.00 
ESPN America 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 The Voice (4:13)
15.45 The Good Wife (5:22)
16.35 The Office (15:24)
17.00 Royal Pains (11:16)
17.45 Dr. Phil
18.30 Minute To Win It
19.15 The Ricky Gervais Show (13:13) 
19.40 Family Guy (13:22)
20.05 America‘s Funniest Home 
 Videos (31:44)  Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu. 
20.30 The Biggest Loser (4:19) 
 Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er 
orðið hættulega þungt snýr við blaðinu og 
kemur sér í form á ný. 
22.00 Rocky IV  Bandarísk kvikmynd 
frá árinu 1985. Apollo Creed stígur aftur 
fram á sjónvarsviðið eftir að hafa skorað á 
 sovéskan boxara að nafni Ivan Drago. Eftir 
mikinn ósigur sem endar á  óhugnanlegan 
hátt, ákveður Rocky að slást við Drago 
á hans eigin heimavelli í Moskvu sósíal-
ismans. 
23.35 Excused
00.00 Nurse Jackie (4:10)
00.30 Flashpoint (5:18)
01.20 Lost Girl (16:22)
02.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle (5:22) 
08.30 Ellen (3:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (31:175) 
10.15 Fairly Legal (5:10) 
11.00 Drop Dead Diva (1:13) 
11.50 The Mentalist (9:22) 
12.35 Nágrannar
13.00 Extreme Makeover: Home 
 Edition (11:25) 
13.50 Sammy‘s Adventures
15.15 Ævintýri Tinna 
15.40 Leðurblökumaðurinn
16.05 Waybuloo
16.25 Ellen (4:170) 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (19:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 Simpson-fjölskyldan (1:22)
19.35 Arrested Development (6:15) 
Fjórða þáttaröðin um hina stórskrýtnu en 
dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.
20.15 Besta svarið (6:8) Frábær spurn-
inga- og skemmtiþáttur  þar sem hinn eini 
sanni Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, stýrir af 
einstakri snilld. Í hverjum þætti mætir einn 
þjóðþekktur gestur til leiks og keppendur eru 
þrír, vinir eða ættingjar gestsins. 
20.55 Notting Hill Rómantísk gaman-
mynd. William Thacker er bóksali í Notting 
Hill í Lundúnum en Anna Scott er bandarísk 
kvikmyndastjarna. Þau virðast eiga fátt sam-
eiginlegt en þegar þau hittast fyrir tilviljun 
taka hlutirnir óvænta stefnu. Ástin er vissu-
lega óútreiknanleg en getur þetta samband 
virkilega gengið?
23.00 X-Men: First Class Fjórða myndin í 
hinum geysivinsæla kvikmyndabálki og fjallar 
um tilurð ofurmennahópsins sem sameigin-
lega ganga undir nafninu X-Men. 
01.10 War, Inc.
02.55 Religulous
04.35 Get Him to the Greek

11.55 The Big Year
13.35 Algjör Sveppi og dularfulla 
 hótelherbergið
14.55 The Best Exotic Marigold Hotel 
16.55 The Big Year
18.35 Algjör Sveppi og dularfulla 
 hótelherbergið
19.55 The Best Exotic Marigold Hotel
22.00 Dark Shadows
23.55 Another Earth
01.25 Mirrors 2
02.55 Dark Shadows

20.00 Það var lagið 
21.15 A Touch of Frost
23.00 Monk (5:12) 

23.45 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (4:7)

00.10 Það var lagið
01.20 A Touch of Frost
03.05 Monk (5:12)

03.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (4:7) 

04.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

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 könn-
uður  08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.10 
Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 Áfram Diego, 
áfram! 10.15 Ærslagangur Kalla kanínu og félaga 
10.40 Histeria!  11.00 Doddi litli og Eyrnastór 
11.10 Latibær (12/18)  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 Áfram 
Diego, áfram!  14.30 Ærslagangur Kalla kanínu 
og félaga 14.50 Histeria!  15.10 Doddi litli og 
Eyrnastór 15.20 Latibær  15.45 Lalli  15.50 
Lalli 15.55 Refurinn Pablo 16.05 Litlu Tommi 
og Jenni 16.30 Svampur Sveinsson 16.55 Dóra 
könnuður 17.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Strumparnir 18.05 Waybuloo 18.25 Áfram 
Diego, áfram!  18.50 Ærslagangur Kalla kanínu 
og félaga 19.10 Histeria! 19.35 Latibær (12/18)

16.30 Into the Wind Stórmerkileg mynd 
um stutta ævi Terry Fox, sem greindist 
með krabbamein 18 ára og missti í kjöl-
farið hægri fót við hné. Hann gafst ekki 
upp og þremur árum síðar hljóp hann 
þvert yfir Kanada frá Austurströndinni til 
Kyrrahafsstrandarinnar. Þegar tveir þriðju 
leiðarinnar voru að baki greindist hann 
aftur með krabbamein sem hafði dreift 
sér í lungun. Hann dó aðeins 22 ára. Það 
er körfuboltastjarnan Steve Nash sem 
leikstýrir myndinni.
17.25 Everton - Wigan
19.10 Fram - KR
21.00 San Antonio - Miami
22.50 Man. Utd. - Chelsea

17.50 Arsenal - Tottenham
19.35 Premier League World
20.05 Leikmaðurinn: Gunnleifur Gunn-
leifsson Guðmundur Benediktsson stýrir 
þætti um ensku stórliðin. 
20.40 Manstu
21.25 Man. City - QPR 
21.55 Stuðningsmaðurinn: Sigurður 
Helgason Guðmundur Benediktsson hittir 
glerharða stuðningsmenn ensku stórliðanna.
22.25 Real Madrid - Man. City 
22.55 Arsenal - Man. City

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti af góðri helgi

Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

HETJAN MEÐ 
HANSKANA
Guðbjörg Gunnarsdóttir hefur slegið í gegn 
í marki íslenska kvennalandsliðsins á EM þar 
sem stelpurnar okkar hafa náð sögulegum 
árangri og komist í átta liða úrslitin í fyrsta 
sinn. Gugga þurfti að sitja þolinmóð á vara-
mannabekk landsliðsins í mörg ár en hefur 
sprungið út í sviðsljósinu í Svíþjóð. Hún er í 
ítarlegu viðtali í helgarblaðinu. 

Óðal feðranna hittir Dalalíf
Bræðurnir Páll Ásgeir og Gísli 
Ásgeirssynir eru miklir íþrótta- 
og útivistarmenn. Páll gengur á 
fjöll bæði í frístundum og sem 
leiðsögumaður og Gísli hleypur, 
hjólar, syndir og keppir í þríþraut og 
járnkarli. Athæfið er þó í hrópandi 
mótsögn við uppeldið við Ísa-

fjarðardjúp því faðir þeirra sá engan tilgang með 
hlaupum nema verið væri að elta kindur.  

Gripnir glóðvolgir
Frjálsíþróttaheimurinn varð fyrir áfalli í vikunni 
þegar greint var frá því að Asafa Powell 
og Tyson Gay, tveir af fótfráustu 
100 metra hlaupurum heimsins, 
hefðu fallið á lyfjaprófi. Þegar var 
þröngt á þingi hjá þeim 
fljótustu sem gripnir 
hafa verið glóðvolgir við 
lyfjaneyslu. 

Frábær spurninga- og skemmtiþáttur sem hinn 
eini sanni Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, stýrir 
af einstakri snilld. Í hverjum 
þætti mætir einn þjóð-
þekktur gestur til leiks og 
keppendur eru þrír vinir 
eða ættingjar gestsins. 
Keppendurnir eiga að 
svara afar fj ölbreyttum 
spurningum um gestinn 
og keppast um að vera 
með besta svarið 
hverju sinni.

Stöð 2 kl. 20.15
Besta svarið

Ívar Guðmunds-
son spilar fl otta 
tónlist fyrir 
hlustendur á 
milli kl. 9 og 13 
á Bylgjunni.

Bylgjan kl. 9 til 13
Ívar Guðmunds

Arrested Development
STÖÐ 2 KL. 19.35 Fjórða þáttaröðin um 
hina stórskrýtnu en dásamlega fyndnu 
Bluth-fj ölskyldu. Michael Bluth tók 
við fj ölskyldufyrirtækinu eft ir að faðir 
hans var settur í fangelsi en fj ölskyldan 
gerir honum lífi ð leitt því hún er ekki í 
tengslum við raunveruleikann.

The O.C.
STÖÐ 2 GULL KL. 20.10 Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífi ð leikur við bæjarbúa. Þegar 
við kynnumst bæjarbúum betur koma 
leyndarmálin hins vegar í ljós. Með 
aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa 
Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie 
og Peter Gallagher.

Family Guy
 SKJÁR 1 KL. 19.40  Peter Griffi  n og 
fj ölskylda ásamt hundinum Brian búa 
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum 
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er 
aldrei langt undan.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 Eldað 
með Holta
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STÆRSTA
FLUGUVEIÐIBÚÐ LANDSINS

TOPO FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Topo stöng, Crosswater fluguhjól, Rio Mainstream flotlína, 
undirlína, taumur og taumaefni.  Klippa, flugubox og flugur fylgja.
Verð fyrir allt þetta aðeins 36.900,-

CROSSWATER FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Crosswater stöng, Crosswater fluguhjól,
Rio Mainstream flotlína og Rio undirlína.
Verð aðeinsVerð aðeins 29 90029.900 -,-

PURSUIT FLUGUVEIÐIPAKKI
Redington Pursuit stöng, Pursuit fluguhjól, Rio flotlína
og Rio undirlína. Lífstíðarábyrgð á stöng.
Verð aðeins 39.900,-

VOYANT FLUGUVEIÐIPAKKI 
VOYANT fluguveiðipakki Redington Voyant stöng, Surge fluguhjól, Rio 
flotlína og Rio underlína.
Verð aðeins 59.900,-

SAGE APPROACH
Sage Approach er miðhröð stöng sem auðvelt er að vinna með jafnt fyrir 
byrjendur sem lengra komna. Einhver besta byrjendastöngin á markaðnum 
í dag.
Verð aðeins 49.900,-

SAGE RESPONSE
Response er enn kraftmeiri en gamla Flight. og ræður vel við þyngri flugur 
og sterkari vind.   Response er góður kostur fyrir byrjendur jafnt sem vanari
kastara.
Verð aðeins 59.900,-

RIO LEGGUR LÍNUNA Fullkomnar línur fyrir allar aðstæður
FULLKOMIN ÁBYRGÐ!
Villtur í línufrumskóginum? Treystu Rio og ráðleggingum okkar.  Ef þú ert 
ekki ánægður með Rio línuna þína máttu skila henni innan 10 daga og við
endurgreiðum þér.  Verð fra 6.990,-(Mainstream Trout WF)

LAMSON FLUGUHJÓL
Frábær bandarísk fluguhjól með einhverri mýkstu og bestu bremsu sem þú 
færð.  Margar gerðir og stærðir.
Verð frá 25.900,-

SCIERRA CC3 XP VÖÐLUPAKKI
Scierra CC3 XP öndunarvöðlur.  Nýjar sumarið 2013.  
Nýja módelið kemur í stað eldri gerðar sem notið hefur 
mikilla vinsælda síðustu ár.
Sterkar vöðlur með góðri útöndun.  Neopren sokkar og
áfastar sandhlífar.  Stillanlegt belti og góðurog góður 

brjóstvasi. Scierra Contour vöðluskór.  Léttir
og sterkir skór  með filtsóla.
Hefur þú séð betra verð á vönduðum
öndunarvöðlum og skóm?

Fullt verð 44.990,-
Tilboðsverð  29.995,-

SIMMS FREESTONE PAKKATILBOÐ
Fjögurra laga Quadralam Torey öndunarfilma með góðri
útöndun.  Góðir vasar, áfastar sandhlífar.  Fótlaga sokkar. 
Simms Freestone skór úr sterku gerviefni. 
Frábær ökklastuðningur.  Filtsóli

Fullt verð 68.800,-
Tilboðsverð  53.900,-

REDINGTON KVENVÖÐLUR OG SKÓR
Þriggja laga öndunarvöðlur úr lipru og góðu efni.  Dömusn
Áfastar sandhlífar og góður vasi.  Belti fylgir.  Vöðlunum 
fylgja góðir og léttir skór úr slitsterku efni. 
Filtsóli undir skóm.

Fullt verð 53.990,-
Tilboðsverð  42.995,-

JERRY SIEM
Í VEIÐIHORNINU

SIMON GAWESWORTH 
Í VEIÐIHORNINU

AF HVERJU REDINGTON? Bandarísk hönnun, 
hagstætt samspil verðs og gæða, lífstíðar-
ábyrgð frá framleiðanda. Redington vörurnar 
hafa sannað sig hér á landi undanfarin ár.

AF HVERJU SAGE? Allar Sage stangir eru 
handgerðar í Bandaríkjunum.  Karakter sem 
hentar byrjendum sem lengra komnum.  Allar
Sage stangir eru með alvöru lífstíðarábyrgð
frá framleiðanda.  Sanngjarnt verð.

nið.  

KONUVÖÐLUR

VEIÐI 2013 - NÝJA VEIÐIHORNSBLAÐIÐ

NÁÐU ÞÉR Í EINTAK Í VEIÐIHORNIÐ STRAX Í DAG
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„Ég ætla að renna gúmmímaðki 
fyrir lax í Köldukvísl í Mosó. Þeir 
eiga það til að villast þangað. Ég hef 
ekki veitt fisk í sex ár og er forseti 
veiðiklúbbsins Veiðir ekki skít, en 
það mun breytast um helgina.“
Steinþór Hróar Steinþórsson grínisti.

HELGIN

Baltasar Kormákur stendur í stór-
ræðum um þessar mundir. Hann 
hyggst hefja tökur á nýrri kvik-
mynd sinni, Everest, í október á 
þessu ári. 

Margar heimsþekktar stór-
stjörnur úr  kvikmyndaheiminum 
hafa verið orðaðar við myndina 
og nú síðast þeir Josh Brolin, Jake 
Gyllenhaal, John Hawkes og Jason 
Clark.

„Ég get staðfest það að við erum 
í viðræðum við þessa leikara,“ 
segir Baltasar.

„Það hefur enginn þeirra stað-
fest að ætla að vera með en við 
erum í samningaviðræðum sem 
stendur,“ bætir Baltasar við. 

„Þetta eru náttúrulega allt frá-
bærir leikarar og ég er rosalega 
ánægður með leikaravalið ef þetta 

gengur allt upp,“ segir Baltasar 
enn fremur.

Josh Brolin, Jake Gyllenhaal 
og John Hawkes hafa allir þegar 
hlotið tilnefningu til Óskarsverð-
launa og eru stórstjörnur í Holly-

wood. Jason Clark er rísandi 
stjarna í kvikmyndaheiminum og 
fékk meðal annars mikla athygli 
fyrir leik sinn í kvikmyndinni 
Zero Dark Thirty sem kom út í 
fyrra.  - ósk

Baltasar í viðræðum við stórstjörnur
Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, John Hawkes og Jason Clark orðaðir við Everest.

STUND MILLI 
 STRÍÐA Nýjasta 
kvikmynd 
Baltasars, 2 
Guns, verður 
frumsýnd um 
allan heim í 
ágúst. Hann 
hyggst hefja 
tökur á Everest 
í október. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Það var þannig að við höfum 
báðir, og þá sérstaklega Vaidas, 
fengið útlendinga í heimsókn 
sem ætluðu sér út á land en voru 
of illa útbúnir fyrir slíkar ferðir. 
Útivistar búnaður er dýr í kaup-
um og þá kemur svona leiga sér 
vel,” segir Óskar Bjarni Skarp-
héðinsson sem rekur verslunina 
Gangleri Outfitters á Hverfisgötu 
ásamt Vaidas Valentukevicius. Í 
versluninni er hægt að kaupa eða 
leigja útivistarbúnað á borð við 
gps-tæki, tjöld, bakpoka, pottasett 
og gönguskó svo fátt eitt sé nefnt.

Óskar Bjarni og Vaidas kynnt-
ust í gegnum sameiginlega vini 
fyrir þremur árum og varð vel til 
vina vegna sameiginlegs áhuga 
þeirra á útivist.   

Gangleri Outfitters opnaði þann 
17. júní og hannaði Vaidas allar 
innréttingar verslunarinnar. „Við 
gerðum allt sjálfir til að spara 
pening. Við söfnuðum til dæmis 
rekavið til að smíða innréttinguna 
og það kom svo vel út að það er 
eins og við höfum spanderað í 
innanhúsarkitekt,“ segir Óskar 
Bjarni og hlær.

Aðspurðir segja þeir félagar að 
flestir sem til þeirra koma séu 
vel undirbúnir fyrir ferðalög um 
Ísland en viðurkenna að það sé 
misjafn sauður í mörgu fé. „Það 
var einn sem ætlaði að ganga 
Laugaveginn með ferðatösku. 
Önnur fór í göngu skammt frá 
Mýrdalsjökli í háum hælum. En 
flestir mæta vel búnir og þurfa 
kannski bara að kaupa prímus.“
Óskar segir viðskiptin hafa farið 
ágætlega af stað þótt rigningar-
veðrið hafi vissulega haft nokk-
ur áhrif þar á. „Það er töluvert 
meira að gera hjá okkur þegar 
veðurspáin er góð. Fólk er ekki 
mikið fyrir að plana útilegur 
þegar rigningu er spáð. Í vetur 
ætlum við svo að bæta við úrval-

ið hjá okkur. Þá ætti fólk að geta 
leigt ísaxir, hjálma og hlýrri 
svefnpoka.“

Gangleri Outfitters er opin 
alla daga vikunnar og skipta 
þeir Óskar og Vaidas  vöktunum á 
milli sín. „Enn sem komið er eru 

allar líkur á því að annar okkar, 
eða við báðir, sé í vinnunni. 
Besta leiðin til að komast pott-
þétt ekkert út í íslenska náttúru 
er að opna útivistarverslun um 
hásumar,“ segir Óskar að lokum. 
 sara@frettabladid.is

Leigja svefnpoka og 
tjöld til útlendinga
Óskar Bjarni Skarphéðinsson og Vaidas Valentukevicius reka útivistarverslun á 
Hverfi sgötu. Kemur sér vel fyrir illa útbúið fólk á leið í útilegur. 

Eftirvinnslu er nú að ljúka á þátta-
röðinni Ástríði 2 sem hefur göngu 
sína á Stöð 2 í haust. Fyrsta sería 
af þáttaröðinni var sýnd árið 2008. 
Nú, fimm árum síðar, taka  Ástríður 
og félagar hennar upp þráðinn að 
nýju.

„Gamlir vinir úr fyrri seríu 
eru allir enn þá með,“ segir Silja 
Hauksdóttir, leikstjóri Ástríðar, en 
þar má nefna Ilmi Kristjánsdóttur, 
Þóri Sæmundsson, Rúnar Frey og 
Þóru Karítas. 

„Nýir leikarar bætast líka við, en 
þar ber helst að nefna Björn Hlyn 

Haraldsson sem kemur til með að 
hrista upp í hlutunum,“ heldur 
Silja áfram.

Silja segir Björn Hlyn hafa 
verið skemmtilega viðbót við 
hópinn. „Það var spennandi að 
fá ferskt kjöt í leikarahópinn,“ 
segir Silja létt í bragði.

Aðspurð segir Silja tök-
urnar á seríunni hafa verið 
hina bestu  skemmtun. 
„Þetta var alveg æðis-
lega skemmtilegt,“ 
segir Silja. 

Aðspurð sagði Silja 

ekkert hafa farið stór-
kostlega úrskeiðis við 
tökur á myndinni. „Jú, 
við brutum nokkrar 
rúður og  einhverjar 
mublur en þetta 
kemur bara allt í ljós 
með haustinu,“ segir 
Silja að lokum.  
 - ósk

Gamlir félagar snúa aft ur eft ir fi mm ára hlé
Silja Hauksdóttir er leikstjóri Ástríðar 2. Þáttaröðin skartar Ilmi Kristjánsdóttir sem Ástríði og hefur göngu sína í haust. 

RIGNINGIN KEMUR SÉR ILLA   Óskar Bjarni Skarphéðinsson og Vaidas Valentu-
kevicius reka Gangleri Outfitters. Þar er hægt að kaupa eða leigja útivistarbúnað. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

NÝ ÞÁTTARÖÐ  Silja 
Hauksdóttir leikstýrir 

nýrri þáttaröð af Ástríði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Götulokun kippt í liðinn eft ir túr með 
pirruðum leigubílstjóra

2 Selskapur kvenna til sölu fyrir 
 kampavín

3 Tveggja stúlkna leitað vegna nauðgu-
nar

4 Nauðgað í Dúbai og dæmd í fangelsi
5 Illugi Gunnarsson: Barnalegt upplegg 

í Láru Hönnu-málum

Endanleg nafngift
Leikarinn Benedikt Erlingsson hefur 
lokið við að leikstýra sinni fyrstu 
kvikmynd í fullri lengd. Myndin 
hefur gengið undir nokkrum nöfnum 
á meðan á tökum stóð en nú 
hefur endanlegt nafn verið ákveðið. 
 Myndin heitir Hross í oss og með 
helstu hlutverk fara Ingvar E. Sigurðs-
son, Charlotte Bøving, Kristbjörg 
Kjeld, Steinn Ármann Magnússon, 
Atli Rafn Sigurðarson, 
Halldóra Geirharðs-
dóttir og Helgi 
Björnsson, auk 
annarra. Áætlaður 
frumsýningar-
dagur er þann 28. 
ágúst. 
 - sm

Tracy Chapman Íslands
Diskókóngurinn Nile Rodgers og 
hljómsveit hans sló rækilega í gegn í 
Hörpunni í fyrrakvöld. Systrabandið 
Sísý Ey hitaði upp fyrir gestina. Hafði 
Rodgers á orði um framgöngu Elínar 
Eyþórsdóttur að hún væri Tracy 

Chapman Íslands. 
Ellen Krist-

jánsdóttir 
söngkona, 
móðir 
Elínar, 
var meðal 
þeirra 
sem 
stigu 
á svið 

þegar 
Rodgers 

setti lag sitt 
Get Lucky 

í spilarann í 
bláenda tón-

leikanna.
 - gar

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Leggur grunn að góðum degiwww.betrabak.is

* með 3,5% lántökugjaldi og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

D Ý N U R  O G  K O D D A RGerðu kröfur – Tempur stenst þær!

Pabba 
KODDI

Minn 
KODDI Mömmu 

KODDIKODDI KODDI

STÍFUR
MJÚKURSTÍFU
MJÚKUR

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN
Fyrir alla í fjölskyldunni

ODDINN

MILLI 
STÍFUR

Þegur þú sefur 

á TEMPUR

heilsudýnu, hvílast

hryggur og liðir í 

sinni náttúrulegu 

stöðu. Vaknaðu 

upp endurnærð(ur) 

og tilbúin(n) í átök 

dagsins.

     Upplifðu þægindi,  
upplifðu stuðning, upplifðu TEMPUR®

Stillanlegt og 
þægilegt!

Þ

 Uppl
uupplifðu stuðnin

ægilegt!

LED-vasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

3 minni

Nudd

Bylgjunudd

Þráðlaus fjarstýring

Tempur® Original  
heilsurúm

Senseo 2ja sæta svefnsófi

TILBOÐ Kr. 267.800  
Verð áður 412.000,-

Breidd: 187 cm Dýpt: 95 cm
Heilsudýna: 140x200 cm
Fæst einnig breiðari og með tunngu.

35%
afsláttur af

SENSEO

* ð 3 5% lá tök j ldi 340 k ið l j fb

Lingen svefnsófi

   TILBOÐ AÐEINS 
 Kr. 99.000 
                       Verð  áður 123.750

Góð svampdýna
Breidd: 200 cm

Dý tDýpt: 120 120 cm 

25%25% afsláttur
af Tempur Traditional
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Aðeins

48.456
kr. á mán.

Fæst einnig 

í stærðunum

2x80x200 cm

2x90x210 cm

2x100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

C&C&JJ&&& PPLLAATITIAAA NNIUIUMM STILLSTILLANANLLEEGG

með Tempur Original dýnu

Verðdæmi 2x80x200 cm

Verð kr. 690.900

Kr. 559.900 á afslætti

Þú sparar kr. 139.000

TEMPUR ORIGINAL HEILSURÚM

Verðdæmi 160x200 cm

Verð kr. 371.900

Kr. 316.115 á afsætti

Þú sparar kr. 55.785
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Aðeins

30.575
kr. á mán.

TEMPUR ORIGINAL HEILSURÚM

Verðdæmi 180x200 cm

Verð kr. 414.800

Kr. 352.580 áafsætti

Þú sparar kr. 62.229

GTGTGTT

D Ý N U R  O G  K O D D A R
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