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Bæjarstjóri Kópavogs er ósáttur við stjórn Strætó.
Sveitarstjórnarmenn ósáttir við kostnaðarskiptingu.
Hugmynd að skipta upp sameiginlegum rekstri.
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3!-'®.'52 Gunnar Birgisson,
bæjarstjóri í Kópavogi, segir
koma til greina að hætta samstarfi um rekstur Strætó bs. Þessa
skoðun lét hann í ljós á stjórnarfundi Samtaka sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu sem bæjarstjórar nágrannasveitarfélaganna
sátu í þessum mánuði. Segist hann
hafa viðrað þá hugmynd að minni
sveitarfélögin rækju sameiginlega strætólínu sem næði frá
Hafnarfirði til Reykjavíkur. Það
væri svo í verkahring hvers
bæjarfélags fyrir sig að koma
farþegum í þá strætólínu. Gangi
þetta eftir verður samstarfi um
rekstur Strætó bs. í núverandi
mynd hætt.
Gunnar segir að auðvitað sé
ákjósanlegast að bæjarfélögin
standi saman að þessum rekstri.
„Hins vegar kemur þetta til greina
þegar menn ganga ekki í takt.
Sívaxandi halli hefur verið á
rekstri Strætó undanfarin ár. Talað
hefur verið um að hagræða í
rekstrinum og minnka niðurgreiðslur. Á sama tíma eru samt
uppi kröfur um að allt verði frítt.
Það liggur í augum uppi að ekki er
hægt að gera hvort tveggja í einu,“
segir bæjarstjórinn.
Jónmundur
Guðmarsson,
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi,
segir marga líta þannig á að illa
hafi verið haldið á málefnum
Strætó undanfarna mánuði og ár.
Stjórn fyrirtækisins hafi verið
handahófskennd.
Ákvarðanir
sem varði reksturinn séu teknar
í hinum og þessum sveitarfélögum en ekki á vettvangi Strætós
sjálfs.
Undir þetta tekur Gunnar Birgisson og fleiri sveitarstjórnarmenn
sem Fréttablaðið ræddi við í gær.
Í apríl hafi til dæmis Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri tilkynnt
að frítt yrði fyrir alla námsmenn í

 -ARKAÈURINN
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Halli ofmetinn
um fimmtung
Samkvæmt niðurstöðum nýlegrar málstofu Seðlabanka Íslands er viðskiptahalli síðasta
árs minni þegar verðbreytingar
verðbréfa eru taldar með þáttatekjum.
Vegna þessa segir greiningardeild Glitnis að vera kunni að
gengi krónunnar þurfi ekki að
lækka jafnmikið og ráð hafi verið
fyrir gert til að koma hagkerfinu í ytra jafnvægi. „Munurinn
skýrir þó ekki nema hér um bil
fimmtung viðskiptahallans 2006
og er ljóst að ytra ójafnvægi hagkerfisins á síðasta ári var eftir
sem áður mikið,“ segir í umfjöllun Glitnis.
- óká

Gnúpur kaupir
í Straumi
Gnúpur fjárfestingafélag er orðinn sautjándi stærsti hluthafinn í
Straumi-Burðarási Fjárfestingabanka með 0,77 prósenta hlut.
Í ljósi sögunnar þá eru þetta athyglisverð kaup, enda fara þeir
Þórður Már Jóhannesson, Magnús
Kristinsson og Kristinn Björnsson fyrir Gnúpi. Þeir og Björgólfur Thor Björgólfsson, stjórnarformaður Straums-Burðaráss,
elduðu grátt silfur saman í átökunum um Straum í fyrrasumar
eins og margir muna.
- eþa

FRÉTTIR VIKUNNAR

Kaupir Keops

| Ole Vagner,
stofnandi danska fasteignafélagsins Keops, samþykkti í vikunni tilboð Pálma Haraldssonar í nær allt
hlutafé hans í félaginu upp á 24
danskar krónur á hlut.

Skoða kaup | Stjórnendur Alfesca skoða nú stór fyrirtækjakaup á
þessu ári. Fyrirtækið er í Evrópu
og með álíka mikla veltu og Alfesca á síðasta ári, 600 milljónir evra,
jafnvirði 50 milljarða króna.

Ábyrgar fjárfestingar | Sameinaði lífeyrissjóðurinn hefur ákveðið að taka upp reglur Sameinuðu
þjóðanna sem fela í sér að tekið er
tillit til umhverfislegra og félagslegra þátta við fjárfestingar.

Ræða sameiningu | Viðræður
eru hafnar milli stjórnarformanna
Byrs og Sparisjóðs Kópavogs um
sameiningu sparisjóðanna. Byr er
annar stærsti sparisjóður landsins
en SPK sá fimmti stærsti.
Barátta framundan | Bandaríska
kauphöllin Nasdaq hefur lagt
fram 3,7 milljarða yfirtökutilboð
í OMX-kauphallasamstæðuna. Þá
er kauphöllin í Dubai einnig sögð
ætla að bjóða í OMX.
Betra ár | HB Grandi var rekinn
með 2,4 milljarða króna hagnaði á
fyrsta ársfjórðungi sem er mikill
viðsnúningur frá fyrra ári þegar
tap félagsins nam 1.337 milljónum króna.

FORÐASTÝRING

Tíma- og verkskráning
fyrir starfsmenn og tæki
www.trackwell.com

Hagar hagnast | Fyrirtækið
Hagar, sem meðal annars rekur
Bónus, Hagkaup og fleiri verslanir, skilaði hagnaði upp á 417 milljónir króna á síðasta rekstrarári,
sem stóð frá mars í fyrra til loka
febrúar í ár.
Selja Atlanta | Eimskipafélag Íslands ætlar að selja Air Atlanta
hf. og aðrar flugrekstrartengdar
eignir félagsins. ABN Amro Bank
og Hannesi Hilmarssyni, forstjóra
Air Atlanta hf., hefur verið falið
að sjá um söluna.

8-9

14

Eimskip stærst sinnar
tegundar í heiminum
Hf. Eimskipafélagið stefnir að yfirtöku á Versacold, þriðja
stærsta frysti- og kæligeymslufyrirtæki N-Ameríku.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Hf. Eimskipafélagið hefur samið um kaup á fjórðungi
hlutafjár í kanadíska félaginu Versacold Income Fund
og leggur fram yfirtökutilboð í allt fyrirtækið upp á 67
milljarða króna, fyrir hönd dótturfélags. Gangi kaupin eftir verður Eimskip langstærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæki heims með starfsemi í 35 löndum í
fimm heimsálfum.
Áætluð velta Eimskips mun fara úr 100 milljörðum
króna í 150 milljarða á næsta ári og rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir (EBITDA) fer hátt í sautján milljarða
króna á næsta ári.
Tilboð Eimskips gildir í 35 daga en alls þurfa eigendur tvo þriðju hluta hlutafjár að samþykkja það.
Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður félagsins,
leggur á það áherslu að yfirtakan sé gerð í góðri sátt
við hluthafa og stjórnendur félagsins, ólíkt því sem
gerðist við kaupin á Atlas Cold Storage, öðru kanadísku frysti- og kæligeymslufyrirtæki í fyrra. „Þetta
er kölluð vinveitt yfirtaka, það er að segja að stjórnin mælir með því við hluthafana að þessu tilboði sé
tekið og bankinn [UBS] sem vinnur fyrir þá mælir
með því líka.“
Versacold er 3. stærsta fyrirtæki Norður-Ameríku
á sínu sviði og rekur um 72 frystigeymslur í Kanada,
Bandaríkjunum, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Argentínu.

Versacold hefur vaxið hratt eins og Eimskip og tók
yfir tvö félög á árunum 2003 og 2005. Velta félagsins
var þrefalt meiri í fyrra en árið áður. Viðskiptavinir
eru fjórða þúsund og starfsmenn 4.500 talsins. „Þetta
er mjög heilbrigður rekstur og gott fyrirtæki,“ segir
forstjórinn Baldur Guðnason.
Markaðsstaða Eimskips verður einstök ef yfirtakan
heppnast en ekkert fyrirtæki keppir við það á heimsvísu. Eimskip verður með þétt net 180 frysti- og kæligeymsla í fimm heimsálfum auk hefðbundinnar flutninga- og skipastarfsemi. „Það er aukin eftirspurn
eftir flutningum á frysti- og kælivörum og menn eru
að færa þetta frá einum markaði til annars,“ bendir Baldur á.
Baldur sér mikil tækifæri með Atlas og Versacold.
Versacold er sterkt á svæðum í Norður-Ameríku þar
sem Atlas er veikt og öfugt. Viðskiptavinahópurinn
í Norður-Ameríku breikkar og ný tækifæri í öðrum
heimsálfum skapast, til dæmis í Suður-Ameríku og
Eyjaálfu. „Samanlagt verður þetta eitt af tveimur
stærstu félögum í Norður-Ameríku hvað varðar markaðshlutdeild.“
Kaupin hafa verið fjármögnuð að fullu með fjármagni frá Eimskip og lánsfé frá Royal Bank of Canada
og KingSett. Baldur býst við að áttaíu prósent kaupverðs verði fengið að láni en reiknar með að félagið greiði skuldir hratt niður með eignasölu, til dæmis
með því að leysa að hluta upp eignir Versacold og af

Norðurál í Kauphöllina
Century Aluminum Company, móðurfélag Norðuráls, hefur farið fram á skráningu á First North Iceland-hlutabréfalistann. Félagið er skráð á Nasdaqmarkaðinn bandaríska og verður fyrsta skráða fyrirtækið í Bandaríkjunum til að fá skráningu hér.
Í undirbúningi er að auka hlutafé Century
Aluminum um fjórðung og hefst útboðsferli bréfanna formlega í dag. Í tilkynningu kemur fram að
söluandvirði hlutanna geti numið allt að 28 milljörðum króna miðað við núverandi markaðsverð
og verður stofnana- og fagfjárfestum hér boðið að
taka þátt. Útboðið fer fram á sama tíma hér og í
Bandaríkjunum og stendur út næstu viku. Í framhaldinu verður félagið skráð á markaðinn hér.
Umsjón með útboðinu hér er í höndum Kaupþings og Landsbankans, en fyrir tveimur árum
önnuðust bankarnir 365 milljóna dala fjármögnun vegna stækkunar og endurfjármögnunar álvers
Norðuráls á Grundartanga. Afrakstur útboðsins nú

á að mestu að nota til fjármögnunar á nýju álveri í
Helguvík, en reiknað er með að framkvæmdir geti
hafist þar í byrjun næsta árs.
Ragnar Guðmundsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og fjármálasviðs Norðuráls, segir að
hentugast hafi verið að byrja á því að skrá Century
Aluminum á First North-markaðinn en í framhaldinu sé stefnt á skráningu á aðallista Kauphallarinnar. Þá segir hann erfitt að spá fyrir um þátttökuna
í útboðinu hér, enda lítið um almennar fjárfestingar í orkuiðnaði til þessa. Hann segir skráninguna
hér hins vegar í samræmi við þá stefnu Century
Aluminum að treysta böndin við íslenskt samfélag.
Umsjónaraðilar útboðs Century Aluminum á alþjóðavísu eru Credit Suisse Securities (í Bandaríkjunum) og Morgan Stanley, en Kaupþing banki
og Landsbanki Íslands sjá um framkvæmdina hér á
landi. Meðal seljenda bréfanna í Bandaríkjunum er
Kaupþing Securities Inc. í New York.
- óká

sorglega staða að útgerðirnar neita
að styrkja sjómennina til að halda
sjómannadaginn hátíðlegan,“ segir
Konráð Alfreðsson, formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar, en engin
hátíðarhöld verða á Akureyri í
tengslum við sjómannadaginn á
sunnudaginn. Sjómannadagurinn
hefur verið haldinn hátíðlegur í

bænum síðan árið 1939 og samkvæmt Konráði er þetta í fyrsta
skiptið sem á því verður breyting.
„Auðvitað halda sjómenn og
fjölskyldur þeirra daginn hátíðlegan en það er sorglegt þegar
útgerðirnar í einum stærsta
útgerðarbæ landsins sjá sér ekki
fært um að styrkja sjómennina
okkar um það lítilræði sem þarf til

að halda daginn hátíðlegan.
Útgerðirnar eru hins vegar að
styrkja hátíðir í öðrum bæjarfélögum,“ segir Konráð.
Sjómannafélag Eyjafjarðar mun
funda um málið en Konráð segir
engin tök á að koma dagskrá
saman tímanlega. „En nú er botninum náð og hann er góður til að
spyrna sér upp.“
IH

Strætó frá næsta hausti. Þá hafi
borgaryfirvöld ákveðið rétt eftir
síðustu sveitastjórnarkosningar
að kosta leið
Strætós upp í
Hádegismóa.
Þegar á reyndi
hafi það komið í
hlut allra sveitarfélaganna að
greiða fyrir pólitíska ákvörðun
eins sveitarfé'5..!2
lags.
")2')33/.
Gunnar krafðist þess á stjórnarfundi Samtaka sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu 7. maí síðastliðinn að málefni Strætó yrðu
rædd. Þar gagnrýndi hann meðal
annars Vilhjálm borgarstjóra fyrir
það hvernig haldið væri á málum
varðandi rekstur fyrirtækisins.
Tóku allir forystumenn í Samtökum sveitarfélaga þátt í þessum
umræðum á stjórnarfundinum og
sýndist sitt hverjum.
„Ef við stöndum ekki saman
þurfa menn að athuga sína stöðu,“
segir Gunnar en vill ekki tjá sig
um umræður á stjórnarfundum
Samtaka sveitarfélaga, sem séu
trúnaðarmál.
Jónmundur Guðmarsson vill
ekki heldur tjá sig um það sem
rætt var á stjórnarfundinum 7.
maí. Hann segist lengi hafa verið
þeirrar skoðunar að óstjórn hafi
verið á fjármálum Strætó og er
ósáttur við nýja skiptingu kostnaðar sem tekin var upp um síðustu áramót. Gjöld sveitarfélaganna vegna Strætó hafi hækkað
verulega án þess að meiri þjónusta kæmi fyrir. Á sama tíma
fækkaði notendum almenningssamgangna á Seltjarnarnesi.
„Út frá okkar sjónarmiði má
færa ýmislegt til betri vegar,“
segir Jónmundur.
BG

Þú færð
IG-veiðivörur
á næstu
Þjónustustöð
2679 / IG 07
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Ólafur, er kalt á toppnum?
b¡G HEF EKKI N¹È TOPPNUM ENNÖ¹m
&ERÈAFÁLAG ¥SLANDS FËR SÅNA ¹RLEGU FERÈ
¹ TIND (VANNADALSHNÒKS ¹ HVÅTASUNNU
DAG «LAFUR ®RN (ARALDSSON ER FORSETI
FÁLAGSINS

!ÈSTOÈARMAÈUR IÈNAÈARR¹ÈHERRA

Einar Karl
aðstoðar Össur
34*«2.-, Einar Karl Haraldsson
hefur verið ráðinn aðstoðarmaður
Össurar Skarphéðinssonar
iðnaðarráðherra.
Einar Karl
fékkst lengi við
blaðamennsku og
var meðal annars
fyrsti ritstjóri
Fréttablaðsins.
%).!2 +!2,
Hann hefur
(!2!,$33/.
sinnt ýmsum
ráðgjafarverkefnum, til dæmis
fyrir Kaupþing. Þá var Einar Karl
formaður stjórnar Hjálparstarfs
kirkjunnar. Einar var varaþingmaður Samfylkingarinnar á
síðasta kjörtímabili.
BÖS

6%)¨!2 *APANAR LEGGJA ¹HERSLU ¹ AÈ ÖEIR

F¹I HVALVEIÈIKVËTA EINS OG FRUMBYGGJAR

!LÖJËÈAHVALVEIÈIR¹ÈIÈ FUNDAR

Sátt um kvóta
frumbyggja
!,!3+! !0 Alþjóðahvalveiðiráðið

samþykkti í gær hvalveiðikvóta
fyrir frumbyggja Alaska fyrir
næstu fimm árin. Þeir fá að veiða
260 grænlandssléttbaka á
tímabilinu, eða 52 á ári. Kvótinn
var samþykktur samhljóða á
ársfundi ráðsins, sem fram fer
þessa dagana í Bandaríkjunum.
Fulltrúar Japans sögðu á
fundinum að þeir myndu halda sig
við áform um veiðar á fimmtíu
hnúfubökum. Fulltrúar ríkja sem
andsnúin eru hvalveiðum höfðu
áður hafnað því að veita Japan
kvóta hliðstæðan frumbyggjakvótunum gegn því að hætt yrði
við veiðar á hnúfubaki.
BJ
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4ANNL¾KNAFÁLAG ¥SLANDS

Þinghald og viðhald á Alþingi

Samþykkti forvarnarskoðun

34*«2.-, Þing verður sett eftir hádegi á morgun.

(%),3! Tannlæknafélag Íslands

Þingsetningarathöfnin hefst á messu í Dómkirkjunni
klukkan hálf tvö og að henni lokinni setur forseti
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, þingið.
Hlutað verður um sæti þingmanna, forseti kjörinn
og kosið í nefndir þingsins.
Annað kvöld flytur Geir H. Haarde forsætisráðherra stefnuræðu sína og umræður um hana fylgja í
kjölfarið.
Fyrir þinginu liggur að afgreiða þrjú stjórnarfrumvörp. Eitt um breytingar á lögum um stjórnarráðið
vegna tilfærslu verkefna milli ráðuneyta, annað um
málefni barna og ungmenna og hið þriðja um
lífeyrismál aldraðra.
Unnið er að viðgerðum á Alþingishúsinu og það því
klætt stillönsum. Fúgur á norðurhlið hússins eru
endurnýjaðar og skífur á þaki. Búist er við að
viðgerðum ljúki eftir mánuð.

hefur samþykkt samning við
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Samkvæmt honum fá
þriggja og tólf ára börn forvarnarskoðun gegn endurgreiðslu. 55
prósent félagsmanna kusu um
málið, þar af sagði 61 prósent já.
„Meirihluti stjórnarinnar er
mjög ánægður með þessa
niðurstöðu,“ segir Sigurjón
Benediktsson formaður. „Það var
hart tekist á um málið innan
félagsins en það sneri að því
hvernig staðið var að samningnum, ekki efnisatriðum hans. Þetta
er fyrsta skrefið í bættri tannheilsu íslenskra barna.“
SÖS

!,¶).') 2EIKNAÈ ER MEÈ AÈ VIÈGERÈ ¹ ÖINGHÒSINU STANDI Å
M¹NUÈ Å VIÈBËT
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Af þeim 24 nýju þingmönnum sem náðu kjöri í
kosningunum 12. maí hafa sautján ekki sest áður á
þing. Aðrir hafa ýmist verið þingmenn áður eða
komið inn sem varamenn.
Kjörbréfanefnd rannsakar kjörbréf nýrra þingmanna á morgun.

BÖS

Alvarlegum líkamsárásum fjölgar ekki
Parið sem rændi mann í húsasundi aðfaranótt sunnudags hefur verið handtekið.
Lögregla leitar enn tveggja manna sem réðust á karlmann í Breiðholti sömu nótt.
Lögreglustjóri segir að minniháttar líkamsárásum hafi fjölgað í miðborginni.
,®'2%',5-, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu yfirheyrði í gær
karlmann og konu sem grunuð eru
um að hafa ráðist á 67 ára gamlan
karlmann í húsasundi við Laugaveg aðfaranótt sunnudags. Maðurinn var handtekinn á mánudagskvöld eftir að hann hafði freistað
þess að nota kreditkort mannsins
sem ráðist var á. Konan gaf sig
sjálf fram við lögreglu í gærmorgun.
Atvikið átti sér stað á fjórða
tímanum aðfaranótt sunnudags.
Konan lokkaði manninn inn í húsasund og bað hann um að gefa sér
eld. Þar var hann sleginn í höfuðið
aftan frá af vitorðsmanni konunnar. Þau tóku síðan af manninum
peningaveski, síma, lykla, gleraugu og úr og lömdu hann svo illa
að hann rifbeinsbrotnaði og nefbrotnaði auk þess sem hann hlaut
ýmsa minni áverka.
Tilkynnt var um sjö líkamsárásir
á höfuðborgarsvæðinu þessa nótt
og voru tvær þeirra alvarlegar.
Tveir menn veittust að karlmanni
í Breiðholti, kýldu hann í götuna
og óku á brott. Þeirra er enn leitað
en lögregla hefur haft uppi á bílnum sem þeir óku.
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins, segir að
minniháttar líkamsárásum hafi
fjölgað undanfarið. „Samkvæmt
þeim tölum sem við höfum undir
höndum hefur verið meira um
líkamsárásir í miðborginni það
sem af er þessu ári en á sama tíma
í fyrra. Alvarlegum líkamsárásum
hefur hins vegar ekki fjölgað,“
segir Stefán. Hann bendir á að
mikilvægt sé að taka þessari

6OPNATILRAUNIR Å 2ÒSSLANDI

Ný langdræg
eldflaug prófuð
2²33,!.$ !0 Varaforsætisráð-

herra Rússlands segir að nýjar
langdrægar eldflaugar, sem
gerðar voru tilraunir með í gær,
gætu komist í gegnum öll
eldflaugavarnakerfi.
Rússneskar
fréttastofur
greindu frá
þessu.
„Frá og með
deginum í dag
hefur Rússland
nýjar eldflaug3%2'%) ¥6!./6
ar sem eru
færar um að komast í gegnum
allar þær eldflaugavarnir sem
eru eða munu verða til,“ hafði
ITAR-Tass-fréttastofan eftir
varaforsætisráðherranum Sergei
Ívanov. Áður hafði eldflaugadeild
Rússlandshers tilkynnt um
tilraun með nýja langdræga
eldflaug sem bæri marga
sprengjuodda. Einnig hefði ný
gerð stýriflaugar verið prófuð.
AA

&YRSTA (ILTON HËTELIÈ ¹ ¥SLANDI
,/++!¨52 ).. ¥ (²3!35.$ +ONA LOKKAÈI KARLMANN INN Å HÒSASUND VIÈ ,AUGAVEG

AÈFARANËTT SUNNUDAGS ¶AR VAR HANN R¾NDUR OG LAMINN

34%&.
%)2¥+33/.

fjölgun með fyrirvara enda um
fremur stutt tímabil að ræða. „Við
fylgjumst náið með þessum tölum
og höfum verið að skoða lausnir til
þess að ná þeim niður. Undanfarið
höfum við unnið að því í samvinnu

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

við Reykjavíkurborg og dómsmálaráðuneytið að fjölga öryggismyndavélum í miðborginni, eins
erum við í samstarfi við skemmtistaðina og dyraverði sem þar
starfa,“ segir Stefán.
Flest brotin eiga sér stað aðfaranætur laugardaga og sunnudaga
og þar er mesta fjölgunin. Stefán
segir að aukin fíkniefnaneysla á
skemmtistöðum kunni að vera
orsök vandans en fíkniefni koma
við sögu í flestum málum.
Maðurinn sem varð fyrir líkamsárásinni vildi ekki tjá sig um atvikið en kvaðst ánægður með að
þrjótarnir hefðu náðst. Hann er á
batavegi.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

Nordica hótel
verður Hilton
6)¨3+)04) Nordica hótelið í
Reykjavík verður hluti af Hiltonhótelkeðjunni og mun eftirleiðis
heita Hilton Reykjavik Nordica.
Merkingum og ýmsu varðandi
starfsemi hótelsins verður breytt
á næstu vikum. Skrifað var undir
samning þessa efnis í Düsseldorf
í gær, að því er fram kemur í
tilkynningu frá Icelandair hotel,
eiganda Nordica hótelsins.
Um er að ræða sérleyfissamning við Hilton Hotels Corporation,
en Icelandair hotels mun áfram
reka hótelið. Hilton mun leggja til
gæðaímynd og margvísleg
markaðs- og kynningartækifæri á
alþjóðavísu. Um 500 Hilton-hótel
eru starfandi um heim allan.
BJ
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Stefnt að nýjum Kyoto-sáttmála
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(!-"/2' !0 Ráðherrar Asíuríkja
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– þar á meðal risaríkjanna Kína
og Indlands – féllust með semingi
í gær á að styðja áform Evrópusambandsríkjanna um að stefna
að því að gerður verði nýr bindandi
alþjóðasamningur
um
aðgerðir gegn loftslagsbreytingum fyrir árið 2009, þegar Kyotosáttmálinn umtalaði rennur út.
Samkomulagið, sem náðist á
samráðsfundi Evrópusambandsog Asíuríkja í Hamborg í gær,
var áfangasigur fyrir Angelu
Merkel, kanslara Þýskalands,
sem gegnir nú formennskunni
bæði í ESB og G8-hópi mestu iðnvelda heims. Henni er í mun að á
leiðtogafundi
G8-hópsins
í
Heiligendamm við Eystrasalt í
næstu viku náist sátt um að
stefna skuli að gerð slíks nýs
alþjóðasamnings.

Þýsku stjórninni var í mun að
fá stuðning Asíulandanna við
þessi áform til að auka þrýstinginn á Bandaríkjastjórn að styðja
þau einnig.
James Connaughton, sérlegur
ráðgjafi Bush Bandaríkjaforseta
í umhverfismálum, tók af tvímæli um það á blaðamannafundi
í Berlín í gær að Bandaríkjastjórn væri eftir sem áður á móti
því að á G8-fundinum yrði eitt
allsherjarmarkmið sett um að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
AA

344)2 &RANK 7ALTER 3TEINMEIER UTAN

RÅKISR¹ÈHERRA ¶ÕSKALANDS OG KÅNVERSKUR
STARFSBRËÈIR HANS 9ANG *IECHI ¹ FUNDINUM
Å (AMBORG Å G¾R
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HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 8146

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ
NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

KIA Sportage dísil túrbó
KIA Sportage er kröftugur sportjeppi með eyðslugrannri og
hljóðlátri 2ja lítra dísilvél sem skilar 140 hestöflum.

Nú getum við boðið nokkur eintök af þessum vinsæla jeppa
með aflmikilli dísilvél á lækkuðu verði, 2.890.000 kr.

KIA Sportage er sigurvegari í sínum flokki,
samkvæmt gæðakönnun hins virta
alþjóðlega rannsóknarfyrirtækis JD Power.
Könnunin náði til 115 þúsund bíleigenda í
Bandaríkjunum.

Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.

29.616 kr. á mánuði*
Nýr Kia

*M.v. 30% útborgun og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
Einnig fáanlegur með 100% láni.

Responds to your life

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.
Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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«BYGGÈANEFND ÒRSKURÈAR UM ÖJËÈLENDUKRÎFUR RÅKISINS ¹ .ORÈAUSTURLANDI

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

²RSKURÈIR FARA LÅKLEGA FYRIR DËMSTËLA

Fjárfestingar í
þróunarlöndum

$«-3-, Líklegt er að landeigendur á Norðausturlandi höfði
mál á hendur ríkinu til að hnekkja
úrskurðum óbyggðanefndar um
Norðausturland. Nefndin féllst á
sumar kröfur fjármálaráðherra á
svæðinu en hafnaði öðrum.
Óbyggðanefnd úrskurðaði í
gær í fimm málum á Norðausturlandi. Ólafur Björnsson, lögmaður fjölmargra landeigenda á
svæðinu, sagði eftir að úrskurðurinn féll í Þjóðmenningarhúsinu í
gær að hann ætti frekar von á
því að þeir landeigendur sem
hefðu orðið undir í málinu færu
með málið fyrir dóm. Landeigendurnir hafa sex mánuði til að

væru kostir og gallar. Landeigendur hefðu haft betur í hluta og ríkið
fengið sínu framgengt að hluta.
Þjóðlendukröfur ríkisins voru
að stærstum hluta teknar til greina
á Fljótsdal og austan Jökulsár á
Jökuldal. Norðan og vestan Jökulár á Jökuldal voru kröfurnar teknar til greina, en kröfum í Jökulsárhlíð hafnað.
Í landi Vopnafjarðarhrepps var
fallist á kröfur ríkisins um þjóðlendur, nema kröfu á Smjörfjallssvæði var hafnað. Þjóðlendukröfur
vegna Svalbarðs-, Þórshafnar- og
Skeggjastaðahrepps voru teknar til
greina að hluta, sem og í sunnanverðum Öxarfjarðarhreppi.
BJ

¶*«¨,%.$5$%),52 ,ANDEIGENDUR HAFA

SEX M¹NUÈI TIL UMHUGSUNAR

höfða mál til ógildingar úrskurðinum.
Ólafur benti til að mynda á að
jörðin Valþjófsstaður, prestsetur
sem áður var stórbýli, yrði eftir
úrskurð óbyggðanefndar á stærð
við frímerki. Hann sagðist þó ekki
ósáttur við úrskurðina í heild, þar

6)¨3+)04) Þróunarsamvinnustofn-

un heldur á fimmtudag ráðstefnu
um fjárfestingartækifæri í
þróunarlöndum. Ráðstefnan, sem
verður á Hótel Sögu, er haldin í
samstarfi við utanríkisráðuneytið,
Útflutningsráð og Fiskifélag
Íslands.
Í fréttatilkynningu segir að á
ráðstefnunni verði leitast við að
leiða saman þá sem hafa reynslu
af starfi í þróunarlöndum og þá
sem leita tækifæranna.
Auk íslenskra fyrirlesara munu
meðal annars Kieran Kelleher frá
Alþjóðabankanum og Bernadette
Artivor frá Fjárfestingarstofu
Namibíu halda erindi.
SÖS

Þrýsta á ríkisstjórn Súdan
að stöðva átökin í Darfúr
George W. Bush tilkynnti í gær um efnahagsþvinganir gegn Súdan, sem hafa að markmiði að þvinga
stjórnvöld til ráðstafana svo stöðva megi átökin í Darfúr og hleypa inn fjölmennara friðargæsluliði.
4¥'2)3$µ2 ¥ MEIRI ÒTRÕMINGARH¾TTU EN

TALIÈ VAR
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²TRÕMINGARH¾TTA ¹ )NDLANDI

Tígrisdýrunum
fækkar stöðugt
).$,!.$ !0 Mun færri tígrisdýr

lifa villt í náttúru Indlands en
áður var talið, og hafa þau þó
lengi verið sögð í útrýmingarhættu.
Samkvæmt fyrstu niðurstöðum
úr nýrri rannsókn eru tígrisdýrin
í sumum ríkjum Indlands allt að
65 prósentum færri en sérfræðingar höfðu talið.
Árið 2001 var áætlað að
indversku bengaltígrisdýrin
væru um fimm til sjö þúsund, þar
af um helmingurinn á Indlandi.
Dýraverndarsinnar telja réttara
að áætla heildarfjöldann vera
nálægt tvö þúsund dýr, eða
hugsanlega einungis nokkur
hundruð. Nýja rannsóknin á að
skera úr um hver rétta talan er.
GB

3+%--$!26%2+
2ANNSËKN GENGUR H¾GT
2ANNSËKN LÎGREGLU ¹ SKEMMDARVERK
UM ¹ VINNUVÁLUM Å LAFOSSKVOS MIÈAR
H¾GT ¹FRAM 2ANNSËKNARLÎGREGLAN
TELUR AÈ ÖAU SPELLVIRKI KUNNI AÈ TENGJ
AST ÎÈRUM SEM UNNIN VORU VÅÈAR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU Ö¹ SÎMU NËTT
&ÁLAGAR 6ARM¹RSAMTAKANNA ERU EKKI
GRUNAÈIR UM VERKIÈ OG LÎGREGLA HVETUR
SJËNARVOTTA TIL AÈ GEFA SIG FRAM

"!.$!2¥+). !0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti fyrirskipaði í
gær nýjar efnahagsþvinganir
gegn Súdan, í því skyni að þrýsta á
Súdanstjórn að grípa til ráðstafana til að stöðva átökin í Darfúrhéraði
sem
Bandaríkjastjórn
hefur fordæmt sem þjóðarmorð.
„Ég heiti fólkinu í Darfúr þessu:
Bandaríkin munu ekki hafa augun
af ástandi sem ögrar samvisku
heimsbyggðarinnar,“ sagði Bush.
Talsmenn Súdanstjórnar gagnrýndu aðgerðirnar harkalega,
sögðu þær „ósanngjarnar og
ótímabærar“ og hvöttu aðrar
þjóðir heims til að leiða þær hjá
sér.
Þvingunaraðgerðirnar beinast
gegn ríkisreknum fyrirtækjum
sem tengjast olíuiðnaði Súdans,
auk þriggja einstaklinga, þar á
meðal þekkts forsprakka skæruliða, sem grunaðir eru um að eiga
þátt í ofbeldisverkunum í Darfúr.
„Í of langan tíma hafa íbúar
Darfúr þjáðst fyrir hendi ríkisstjórnar sem er meðsek um
sprengjuárásir, morð og nauðganir
á saklausum borgurum,“ sagði
Bandaríkjaforseti.
„Ríkisstjórn
mín hefur kallað þessar aðgerðir
réttu nafni: þjóðarmorð. Það er á
ábyrgð heimsbyggðarinnar að
binda enda á það.“
Bush var tilbúinn að tilkynna
þessar refsiaðgerðir í síðasta mánuði, en beið með það til að gefa
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, tækifæri til
að gera eina atlögu í viðbót að því
að finna samningalausn á þessari
fjögurra ára gömlu deilu. Á þeim
tíma hefur geisað borgarastríð í
Darfúr sem kostað hefur yfir
200.000 manns lífið.
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konum og börnum,“ sagði Bush.
Omar Al-Bashir Súdanforseti
samþykkti í nóvember síðastliðnum áætlun Sameinuðu þjóðanna
um að styrkja í áföngum friðargæslulið Afríkusambandsins í Darfúr, en í því hafa þjónað um 7.000
hermenn sem lítið hafa ráðið við
ástandið. Um helgina ítrekaði alBashir aftur á móti andstöðu sína
við að sent yrði allt að 22.000 manna
sameiginlegt friðargæslulið SÞ og
Afríkusambandsins á vettvang.

Auk hinna nýju bandarísku refsiaðgerða gaf Bush utanríkisráðherranum Condoleezzu Rice fyrirmæli
um að leggja fram drög að nýrri
ályktun öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna, í því skyni að auka alþjóðlegan þrýsting á Súdanstjórn.
„Ég skora á al-Bashir forseta
að hætta hindrunaraðgerðum
sínum og heimila friðargæsluliðum að halda til Darfúr til að binda
enda á ofbeldisölduna sem beinist gegn saklausum mönnum,
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Hann gæti aðeins fallist á að minna
lið Afríkusambandsins nyti viss
tæknilegs stuðnings frá Sameinuðu þjóðunum.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD
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METNAÐARFULLT, FRAMSÆKIÐ OG HAGNÝTT NÁM
6 námsleiðir
 BA í hagfræði

 BS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum

 BS í hagfræði

 BS í reikningshaldi

 BS í fjármálum

 BS í stjórnun og forystu

Umsóknarfestur er til 5. júní.
Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.
Styrktu stöðu þína og sæktu um.
Rafræn skráning og upplýsingar
um námið eru á vef viðskipta- og
hagfræðideildar, www.vidskipti.hi.is.

www.hi.is
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Þegar námi lýkur taka við spennandi tímar. Sparisjóðurinn býður þeim sem lokið
hafa háskólanámi eða sambærilegu námi, og eru að koma undir sig fótunum,
þjónustu sem er sérsniðin að þeirra þörfum. Farðu inn á  eða komdu til okkar
í næsta sparisjóð og kynntu þér kosti þjónustunnar – reiknum dæmið saman.
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)MPREGILO HAFNAR ÖVÅ AÈ STARFSMÎNNUM ¹ +¹RAHNJÒKUM SÁ MISMUNAÈ Å LAUNUM

Impregilo segir eitt yfir alla ganga
6)..5-!2+!¨52 Verktakafyrirtækið Impregilo

Fórstu í kirkju um hvítasunnuna?
*¹
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Finnst þér að unglingar eigi að
vinna í sumarfríinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

hafnar því að fyrirtækið mismuni starfsmönnum með launagreiðslum, að því er fram
kemur í yfirlýsingu vegna fréttaflutnings um
aðbúnað verkamanna við Kárahnjúka.
Eitt gengur yfir alla starfsmenn í launamálum, þar sem laun byggjast á töxtum sem
íslensk verkalýðsfélög hafa samið um við
aðila vinnumarkaðarins, segir í yfirlýsingunni. Það sé beinlínis rangt að segja að unnið
sé á 14 tíma vöktum, en hafa verði í huga að
þegar unnið sé í 50 kílómetra djúpum göngum
taki tíma að komast á vinnustað, en starfsmönnum sé greitt fyrir þann tíma.
Í yfirlýsingunni segir að umhverfis- og
starfsmannastefna félagsins gangi að nokkru
leyti lengra en íslensk lög og reglugerðir.
Aðstæður á Kárahnjúkum séu þó mjög erfiðar

og mörgum reynist erfitt að aðlagast aðstæðum. Fyrirtækið útvegi þó allan þann búnað sem
nauðsynlegur sé, þar með talið öryggisbúnað.
Ekki sé hægt að búa svo um hnútana að alls
ekkert vatn renni í göngunum. Á þeim stöðum
sem vatn sé allt að hnédjúpt fái starfsmenn
vöðlur og ullarnærföt.
Stundum er unnið á frídögum og sunnudögum, en þá geta starfsmenn valið hvort þeir
vinna eða ekki, og er greitt hærra kaup fyrir
vinnu á slíkum dögum, eins og kveðið er á um
í kjarasamningum, segir enn fremur í
yfirlýsingu Impregilo.
BJ
-®45.%94) 3TARFSMENN FR¹  ÖJËÈLÎNDUM VINNA ¹
+¹RAHNJÒKUM OG ÖVÅ REYNT AÈ TRYGGJA FJÎLBREYTILEIKA Å
MÎTUNEYTUM SEGIR Å YFIRLÕSINGU )MPREGILO
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30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann að innan
- minnkar óæskilega lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is

- Lifið heil
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Hringdu í

530 2400 og fáðu Heimaöryggi í áskrift!

Kynferðisleg áreitni
liðin á Kárahnjúkum
Sendiherra Portúgals er væntanlegur í vikunni til að skoða aðstæður við
Kárahnjúka. Fyrrverandi starfsmaður segir mikla stéttskiptingu við lýði hjá
Impregilo. Kynferðisleg áreitni yfirmanna sé liðin án þess að nokkuð sé að gert.
6)..5-!2+!¨52 „Verst er farið

með portúgalskt og kínverskt
verkafólk á Kárahnjúkum. Það er
sárt að hafa þurft að horfa upp á
afskiptaleysi lögreglu og stjórnvalda gagnvart því sem hefur átt
sér stað,“ segir Hrafndís Bára
Einarsdóttir, fyrrverandi starfsmaður Impregilo.
Hrafndís segir að sú vanvirðing
sem verkafólkinu sé sýnd verði til
þess að það kjósi að fara ekki eftir
settum reglum og vilji ekki geðjast yfirmönnum sínum. Slíkt framferði geti valdið hættu, því öryggisreglur séu meðal þess sem ekki sé
farið eftir með viðunandi hætti.
Þá segir hún að gróf kynferðisleg áreitni líðist. „Það segir sig
sjálft að kínverskar verkakonur
eiga erfitt með að sækja rétt sinn
enda er lítið sem ekkert gert til að

leiðbeina þeim,“ segir Hrafndís og
nefnir sem dæmi að eitt sinn hafi
kínversk kona verið send heim
eftir að hún neitaði að þóknast yfirmanni sínum: „Þannig var málið
leyst og þessi maður er enn yfirmaður á Kárahnjúkum,“ segir hún.
João António da Silveira de
Lima Pimentel, sendiherra Portúgals á Íslandi með aðsetur í Noregi, er væntanlegur til landsins í
vikunni til að skoða aðstæður
verkamanna við Kárahnjúka.
Stjórnvöld í Portúgal höfðu samband við sendiherrann eftir fjölmiðlaumfjöllun ytra.
Portúgalskur
fyrrverandi
starfsmaður við Kárahnjúka hefur
líkt starfi sínu þar við þrælahald
og Albano Ribeiro, formaður
félags
byggingarverkamanna,
hefur tekið undir gagnrýnina.

Helga Lára Guðmundsdóttir,
ræðismaður Portúgals á Íslandi,
segir að frumkvæði að heimsókn
sendiherrans komi frá stjórnvöldum í Portúgal. Hún getur ekki tjáð
sig um hvað felist í rannsókn
sendiherrans, né um hvað verði
gert, reynist ásakanirnar um harðýðgi á vinnustaðnum sannar.
„Við eigum ekki von á öðru en
að þarna séu allir í góðum málum
og maður er ekkert að gefa sér að
þarna sé allt á hvolfi fyrr en maður
sannreynir það,“ segir hún og
ítrekar að málið sé viðkvæmt.
Ómar R. Valdimarsson, fjölmiðlafulltrúi Impregilo, segir
„eiginlega merkilegt að íslenskir
fjölmiðlar skuli nenna að lepja
upp slúður í portúgölskum fjölmiðlum“.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
KAREN FRETTABLADIDIS

3KAÈABËTAM¹L Å KJÎLFAR STËRBRUNA Å 3UNDAHÎFN Å NËVEMBER 

(RINGR¹S SÕKNUÈ AF KRÎFUM SLÎKKVILIÈS
$«-3-, Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær
endurvinnslufyrirtækið Hringrás af kröfu
slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Krafan, sem
hljóðaði upp á rúmar 25 milljónir króna, snerist
um skaðabætur vegna skemmda í kjölfar mikils
bruna á svæði Hringrásar árið 2004.
Eldurinn kom upp í skemmu við Klettagarða 9 í
Reykjavík hinn 22. nóvember og teygði sig
fljótlega í nálægan dekkjahaug. Slökkviliðinu
gekk illa að ráða niðurlögum eldsins og fékk
aðstoð verktakafyrirtækisins E.T. við að slökkva
hann.
Tæki E.T. skemmdust í slökkviaðgerðunum, auk
þess sem hreinsa þurfti til á lóð fyrirtækisins, og
vildi það því skaðabætur frá tryggingafélagi
Hringrásar. Tryggingafélagið neitaði og slökkviliðið greiddi E.T. fyrir skemmdirnar. Í kjölfarið
höfðaði slökkviliðið mál á hendur Hringrás til að
fá kostnaðinn endurgreiddan.
Dómurinn féllst ekki á kröfur slökkviliðsins og
taldi að lög um brunavarnir segðu að sveitarfélög
bæru allan kostnað vegna slökkviaðgerða eins og
fóru fram á svæðinu. Því var Hringrás sýknuð af

"25.) %LDURINN KOM UPP Å B¹RUJ¹RNSKL¾DDRI SKEMMU ¹ LËÈ

(RINGR¹SAR (ANN TEYGÈI SIG SÅÈAN Å STËRAN DEKKJAHAUG

öllum kröfum slökkviliðsins og slökkviliðið látið
greiða 300.000 krónur í málskostnað.
SÖS
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Ford Mondeo, 2003 - Ek. 81 þús.

RENAULT MEGANE II, 2005 - Ek. 29 þús.

Peugeot 307, 2004 - Ek. 57 þús.
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HYUNDAI ELANTRA, 2000 - Ek. 92 þús.

HYUNDAI SONATA, 2005 - Ek. 32 þús.

RENAULT SCENIC II, 2003 - Ek. 79 þús.
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RENAULT MEGANE, 2003 - Ek. 76 þús.
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Hyundai Santa Fe, 2004 - Ek. 106 þús.
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RENAULT LAGUNA, 2003 - Ek. 44 þús.
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Opel Zaﬁra, 2003 - Ek. 84 þús.

Toyota Avensis, 2005 - Ek. 115 þús.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.
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²TLENDINGAR Å ÅSLENSKUN¹MI HJ¹ -ÅMI SÅMENNTUN HAFA ALDREI VERIÈ FLEIRI

&YRRVERANDI GJALDKERI J¹TAR SVIK

-IKILV¾GT AÈ TRYGGJA KENNSLU

Játar fjárdrátt
úr félagssjóði

-%..4!-, Aðsókn útlendinga í

 Hvað var urriðinn sem
Börkur Birgisson veiddi á stöng
í Þingvallavatni mörg pund?
 Hvað heitir formaður
íslensku sendinefndarinnar á
fundi Alþjóða hvalveiðiráðsins?
 Hvað er lið KR í Landsbankadeild karla búið að vinna
marga leiki í sumar?
36®2). %2 !¨ &)..!  ",3 

íslenskunám hjá Mími-símenntun
hefur aldrei verið meiri. Árið 2006
sóttu 1.550 nemendur íslenskunám hjá Mími og kennslustundum
fjölgaði um 115 prósent frá árinu
áður. Þetta er meðal þess sem
kynnt var á ársfundi Mímis í gær.
Hulda
Ólafsdóttir,
framkvæmdastjóri Mímis, segir að
íslenskukennslan hafi vaxið mikið.
„Það er tvennt sem kemur til. Í
fyrsta lagi hefur útlendingum
fjölgað og hins vegar fengum við
nú í fyrsta skipti styrk frá ríkinu
og gátum því lækkað gjöldin um
helming,“ segir Hulda.
Í nóvember á síðasta ári ákvað

(5,$!
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ríkisstjórnin að verja 100 milljónum til íslenskukennslu fyrir
útlendinga árið 2007. Öllum þeim
peningum hefur nú verið varið.
Hulda segir mikilvægt að tryggja
framtíð íslenskukennslunnar og

koma kennslunni í fastari skorður
svo auðveldara sé að skipuleggja
fram í tímann. Hún er bjartsýn á
að tekið verði til í þessum málaflokki og bendir á að í stefnuyfirlýsingu Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sé boðað átak í
íslenskukennslu fyrir útlendinga.
Mímir er stærsti fagaðilinn á
sviði íslenskukennslu en þar er
einnig boðið upp á fjölmörg önnur
námskeið. Í vetur hafa fjölmargar
erlendar konur sem starfa við
umönnun á öldrunarstofnunum
stundað nám á félagsliðabrú sem
er nám á framhaldsskólastigi, sérsniðið fyrir útlendinga í þessum
störfum.
ÖO

,®'2%',5-, Fyrrverandi

gjaldkeri starfsmannafélags
Norðuráls hefur játað að hafa
dregið sér á aðra milljón króna úr
sjóðum félagsins. Skessuhorn.is
segir frá þessu.
Gjaldkerinn gat ekki framvísað
neinum reikningum á aðalfundi
félagsins 4. maí og við athugun á
bankayfirliti félagsins komu í ljós
grunsamlegar færslur sem ekki
fengust skýrðar.
Maðurinn er hættur störfum
hjá Norðuráli. Málið hefur verið
afhent lögfræðingum til eftirfylgni, en fram kemur í tilkynningu frá félaginu að fjárhagsstaða þess sé enn traust.
SH

2ANNSËKN EFNAHAGSBROTADEILDAR ¹ SKATTAM¹LUM EINSTAKLINGA SEM TENGDIR ERU "AUGI 'ROUP

Yfirheyrslur sagðar vera langt komnar
Yfirheyrslur yfir
fjórum einstaklingum, sem allir
tengjast Baugi Group, vegna ætlaðra skattalagabrota hafa staðið
yfir hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra undanfarna daga
og eru nú langt komnar.
Skattrannsóknarstjóri
kærði
fjóra einstaklinga og þrjú fyrirtæki, sem öll tengjast Baugi á einn
eða annan hátt, til ríkislögreglustjóra í nóvember 2004.
Í bréfi sem Jón Ásgeir
Jóhannesson, forstjóri Baugs
Group, sendi ríkislögreglustjóra
og fjölmiðlum í október 2006
kemur fram að hann sjálfur sé
meðal þeirra sem liggi undir
rannsókn. Rannsóknin beinist
einnig að Baugi Group og Fjárfestingafélaginu Gaumi, fjölskyldufyrirtækis Jóns Ásgeirs.
Málið er tvískipt. Ríkislög,®'2%',5-,
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EFTIR ST¾RSTA ÖÁTTBÕLISKJARNANUM

.AFNBREYTING VIÈ (ÒNAFLËA

Höfðahreppur
að Skagaströnd
36%)4!234*«2.)2 Nafni Höfða-

hrepps verður breytt í Skagaströnd eftir eina þéttbýliskjarna
sveitarfélagsins.
Kosið var um þetta í nýafstöðnum alþingiskosningum. Í boði var
annars vegar að hafa Höfðahreppsnafnið áfram eða breyta
því í sveitarfélagið Skagaströnd.
Tæp 74 prósent þeirra sem
greiddu atkvæði reyndust hlynnt
nafnbreytingunni.
GAR

reglustjóri rannsakar meint
skattalagabrot en yfirskattanefnd hefur til meðferðar álitaefni um skattskyldu vegna
meintra brota, segir Helgi
Magnús Gunnarsson, saksóknari
efnahagsbrota hjá ríkislögreglustjóra.
Hann segir hugsanlegt að
ákvörðun yfirskattanefndar geti
haft áhrif á meðferð skattamálsins. Verið sé að skoða hvort hægt
verði að ljúka málinu hjá efnahagsbrotadeild óháð yfirskattanefnd, eða hvort bíða þurfi niðurstöðu nefndarinnar.
Meðferð Baugsmálsins í héraðsdómi í febrúar og mars varð
til þess að fresta þurfti yfirheyrslum, segir Helgi, erfitt geti
verið að finna tíma fyrir yfirheyrslur sem henti öllum.
BJ
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Talið valda tugmilljóna tjóni
(!&.!2&*®2¨52 Heilbrigðiseftirlit
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Hafnarfjarðar veitir malbikunarstöð Hlaðbæjar-Colas aðeins takmarkað leyfi til að reka hreyfanlega malbikunarstöð en sótt hafði
verið um leyfi til rekstrar hennar
sem aðalstöðvar.
Sigþór
Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Malbikunarstöðvar
Hlaðbæjar-Colas, segir að tugmilljóna tjón hljótist ef þetta verði
niðurstaðan. Tekjutapið í heildina
geti numið 200 milljónum króna,
eða um fimmtán prósentum af
heildarveltunni. Fyrirtækið verði
af hagnaði upp á 20-30 milljónir
króna.
„Við vildum fá að nýta þessa

3)'¶«2
3)'52¨33/.

stöð næstu þrjá mánuði. Við höfðum gert ráð fyrir að vera komnir á
nýjan stað í sumar en því hefur
seinkað þar sem dregist hefur að
afgreiða deiliskipulag hjá Hafnar-

fjarðarbæ. Það tekur sex mánuði
að reisa nýja verksmiðju þannig
að hún tekur ekki til starfa fyrr en
um áramót,“ segir hann.
Hlaðbær-Colas hefur farið fram
á afturköllun ákvörðunar Heilbrigðiseftirlitsins
samkvæmt
stjórnsýslulögum vegna þess að
umhverfisráð Hafnarfjarðar hafi
ekki haft allar upplýsingar undir
höndum þegar ákvörðunin var
tekin.
„Starfsemin fer að mestu fram
á sumrin þannig að vertíðin er að
byrja. Verksmiðjan verður bara á
hálfum afköstum ef þetta verður
ekki afturkallað,“ segir Sigþór.
GHS

(JËLAÈ Å VINNUNA

Kringum jörðina tíu sinnum

Íslendingar geta orðið
fyrsta þjóð heims
til að kolefnisjafna
útblástursáhrif samgöngutækja sinna með
skógrækt. Það kostar
sem nemur einni
tankáfyllingu á ári.

Farðu inn á
www.kolvidur.is
B A K H J A R LA R :

²4)6)34 Verðlaun voru afhent í
átakinu Hjólað í vinnuna í
veitingatjaldi Húsdýragarðsins á
fimmtudaginn í síðustu viku.
Þátttakendur í átakinu voru fleiri
en nokkru sinni eða tæplega 6.700
en voru 5.300 í fyrra. Þátttakendur hjóluðu 417 þúsund kílómetra
eða tíu hringi kringum jörðina.
Keppt var í sex flokkum um
flesta daga og flesta kílómetra.
Starfsmenn Alcan, starfsmenn
Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen, starfsmenn Síðuskóla,
Öskjuhlíðarskóla, Biskupsstofu,
Verkfræðistofnunar HÍ og
Hafnaskóla voru í fyrsta sæti.
Einnig Sjúkraþjálfun FSA,
Efnalaug Suðurlands, viðgerðabúðin Heiðrún, Bolungarvíkurskrifstofur og Salka fiskmiðlun.
Veittir voru viðurkenningarskildir fyrir efstu þrjú sætin.
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VERULEGAR LÅKUR ¹ AÈ 4ATOU HEFÈI bTEKIÈ Ö¹TT Å REFSIVERÈRI H¹TTSEMI TENGDRI ËLÎGM¾TRI
MEÈFERÈ FÅKNIEFNAm
&2¡44!",!¨)¨'6!

GHS

Sýknaður með
óhreint mjöl í
pokahorninu

FÉLAGSVÍSINDADEILD

FARSÆL LEIÐ TIL ÞRÓUNAR
Í STARFI OG MEIRI LÍFSGÆÐA
Félagsvísindadeild Háskóla Íslands býður spennandi námskost:
15 eininga diplómanám á meistarastigi. Tilvalið nám með starfi.
 Afbrotafræði

 Hagnýt jafnréttisfræði

 Alþjóðasamskipti

 Mat og þróunarstarf

 Atvinnulífsfræði

 Opinber stjórnsýsla

 Áfengis- og vímuefnamál
 Fjölmenningarfélagsráðgjöf

 Rannsóknaraðferðir
félagsvísinda

 Fjölmiðlafræði

 Þróunarfræði

 Fræðslustarf og stjórnun

 Öldrunarfélagsráðgjöf

 Fötlunarfræði

 Öldrunarþjónusta

Inngönguskilyrði eru BA-próf eða sambærilegt próf.
Diplómanám er metið inn í viðkomandi meistaranám fái nemendur inngöngu í það.
Umsóknareyðublöð og allar upplýsingar eru á heimasíðu deildar: www.felags.hi.is
Umsóknum skal skilað til Kolbrúnar Eggertsdóttur, deildarstjóra framhaldsnáms, skrifstofu

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37786 05/07

félagsvísindadeildar, Odda við Sturlugötu, sími 525 4263, tölvupóstfang kolbegg@hi.is

Umsóknarfrestur er til 5. júní
www.hi.is

Tveir menn sýknaðir af ákæru um smygl á 834 e-töflum. Annar líklega sekur um ólöglega meðferð fíkniefna. Ákæruvaldið krafðist ekki refsingar fyrir vægara brot til vara. Dómari sagði ákæruna arfavitlausa.
$«-3-, Mohamed Tatou, 24 ára
hollenskur
ríkisborgari,
og
Randiya Keshara Lankathilaka,
tvítugur ríkisborgari Srí Lanka,
hafa verið sýknaðir af ákæru um
að hafa staðið að innflutningi á
834 e-töflum til landsins í nóvember síðastliðnum. Dómurinn
segir margt benda „eindregið til
þess að [Tatou] hafi óhreint mjöl
í pokahorninu“ en þó sé ekki
hægt að sakfella hann.
Tatou var ákærður fyrir að
skipuleggja smyglið og Lankathilaka fyrir að veita efnunum
viðtöku. Oddgeir Einarsson, verjandi Tatou, segir að af dómnum
megi skilja að hefði ákæruvaldið
til vara krafist refsingar fyrir
vægara brot, til að mynda hlutdeild í innflutningi efnanna,
hefði Tatou sennilega verið fundinn sekur.
Tatou fór ásamt vini sínum til
Hollands í október, þaðan sem
senda átti fíkniefnin til Íslands,
og kenndi Tatou vini sínum um
innflutninginn. Mörgum sögum
fór af því hver tilgangur ferðarinnar var. Tatou sagðist hafa
farið út til að skoða melónuskurðarvél fyrir tengdaföður
sinn, og fékk það stoð í vitnisburði tengdaföðurins.
Vinur Tatous var margsaga um
tilganginn, sagði hann meðal
annars hafa verið peningaþvætti
og loks nefndi hann saklausa
heimsókn til móður Tatous.

Ákærðu opnuðu pakkann frá
Hollandi í sameiningu á heimili
þess síðarnefnda, eftir að lögregla
hafði skipt innihaldinu út fyrir
gerviefni. Þeir voru handteknir á
staðnum. Báðir neituðu sök.
Í dómnum segir að ekkert hafi
komið fram sem bendi til þess að
Lankathilaka hafi vitað að fíkniefni væru falin í pakkanum.
Sumt í framburði hans hafi vissulega veitt vísbendingu um það að
hann hafi mátt gruna það, en á
hinn bóginn hafi hann opnað
sendinguna þegar fjölskylda
hans var heima við, sem þykir
ekki bera vott um einbeittan
brotavilja.
Tatou var sýknaður meðal annars vegna þess að ákæruvaldið
byggði málatilbúnað sinn að
miklu leyti á vitnisburði vinarins, sem dómurinn telur „með
slíkum ólíkindum að ekkert sönnunargildi hafi í málinu, ákærða í
óhag. [...] Þótt verulegar líkur
séu á því að ákærði hafi engu
síður tekið þátt í refsiverðri háttsemi, tengdri ólögmætri meðferð fíkniefna verður hann ekki
sakfelldur fyrir þá háttsemi, sem
honum er gefin að sök í ákæru,“
segir í dómnum.
Jónas Jóhannsson dómari hafði
sagt ákæruna arfavitlausa við
upphaf aðalmeðferðar fyrr í
mánuðinum, og baðst undan því
að heyra hana lesna upp.
STIGUR FRETTABLADIDIS
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K¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Vilja ekki landbúnaðartolla

Stofnun Vigdísar fær stuðning

Hékk á manni
og braut fingur

,!.$"².!¨52 Ungir jafnaðarmenn í Hafnarfirði skora á Einar
K. Guðfinnsson landbúnaðarráðherra að afnema tolla á landbúnaðarvörum. Þeir vilja einnig
hefja undirbúning að inngöngu
Íslands í ESB og hafna hugmyndum um einkarekstur í grunnstoðum heilbrigðiskerfisins. Þetta er
meðal þeirra ályktana sem þeir
sendu frá sér í gær.
„Ályktunin um landbúnaðartollana byggist á því að láta landbúnaðinn virka eins og hver annar
atvinnuvegur hérna á Íslandi,“
segir Þórður Sveinsson formaður.
„Þetta er mikið hagsmunamál
fyrir íslenska neytendur.“
SÖS

-%..4!-, Prentsmiðjan

$«-3-, Karlmaður á fertugs-

Gutenberg og Stofnun Vigdísar
Finnbogadóttur í erlendum
tungumálum við Háskóla Íslands
hafa gert með sér samkomulag
um samstarf til ársins 2011.
Gutenberg mun gerast einn af
bakhjörlum stofnunarinnar og
verða henni innan handar með
hönnun og framleiðslu prentgripa.
Unnið er markvisst að áformum um að koma á fót alþjóðlegri
þekkingarmiðstöð tungumála á
Íslandi. Gutenberg vill með styrk
sínum veita þessu lið og jafnframt stuðla að aukinni útgáfu á
vegum stofnunarinnar.
SH¹

aldri hefur verið ákærður fyrir
líkamsárás fyrir að hafa fingurbrotið mann á fimmtugsaldri í
átökum þeirra á milli í Reykjavík
í janúar 2005. Meintur árásarmaður neitar sök.
Ákærða er gefið að sök að hafa,
í átökunum miðjum, hangið á
vinstri handlegg mannsins með
þeim afleiðingum að hann hlaut
afrifubrot handarbaksmegin á
ystu kjúku litlafingurs.
Sá sem fingurbrotnaði krefst
rúmlega tveggja milljóna króna í
skaðabætur frá þeim ákærða.
Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur.
SH
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%INANGRUNARSTÎÈ TIL SÎLU

Tilboð óskast í
sóttkví í Hrísey
&!34%)'.)2 Ríkiskaup eru nú með

húsnæði til sölu þar sem um
árabil var starfrækt einangrunarstöð fyrir gæludýr. Rekstur
stöðvarinnar hefur verið hætt og
er nú samsvarandi rekstur í
höndum einkaaðila í Höfnum á
Reykjanesi.
Um gæludýrastöðina í Hrísey
fóru fjölmörg dýr sem Íslendingar fluttu með sér heim frá
útlöndum og þurftu að vera í
sóttkví í tiltekinn tíma svo tryggt
væri að þau bæru ekki með sér
sjúkdóma inn í landið. Húsið ber
nafnið Kríunes 1 og er alls 135
fermetrar. Það er byggt á einni
hæð úr steinsteypu og timbri. GAR
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Veski lögreglustjórans stolið
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lögreglustjóri í Osló, varð fyrir
því að vasaþjófur nappaði
veskinu frá honum í síðustu viku,
einmitt í þann mund sem lögreglan í Osló hugðist blása til
herferðar gegn vasaþjófnaði.
Gjengedal var staddur í
lestinni frá Osló til flugvallarins
þegar hann lenti í mannþröng.
Stuttu síðar áttaði hann sig á því
að veskið væri horfið.
„Ég var ekki með mikið fé á
mér, en þetta var samt ekki mjög
skemmtilegt,“ sagði hann.
Síðar í vikunni tilkynnti
aðstoðarmaður hans að sumarherferð lögreglunnar gegn vasaþjófum væri hafin.
GB
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Verðlaun fyrir upplýsingar

NÝ TUNGUMÁL OPNA NÝJA HEIMA
Kínverska og rússneska
Lyklar að risastórum markaðssvæðum
 Kínverska og japanska
Grunnur að Austur-Asíufræðum

Margar fleiri áhugaverðar námsleiðir
eru í boði í Hugvísindadeild
Umsóknafrestur er til 5. júní
Nánari upplýsingar á www.hug.hi.is
ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37811 05/07

sagðist í gær í samtali við Fréttablaðið ekki hafa fengið neinar
upplýsingar um innbrotið enn sem
komið er.
„Við höfum ekki farið áður
þessa leið að heita peningum í
verðlaun fyrir upplýsingar um
innbrot í fyrirtækið, en þau hafa
verið nokkur í gegnum tíðina. Tilgangurinn með þessu innbroti
virðist hafa verið sá að valda sem
mestum skemmdum en nánast
engu var stolið. Aðkoman var
hrikalega ljót,“ segir Einar.
LBB
%)'.!4*«. -)+)¨ 4JËNIÈ EFTIR

SKEMMDARVARGANA ER TALIÈ NEMA ALLT AÈ
FJËRUM MILLJËNUM KRËNA

¶RIGGJA ¹RA FANGELSISDËMUR

Nýtt nám – ný sýn á heiminn – ný viðskiptatækifæri

www.hi.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið

,®'2%',5-, Verktakafyrirtækið
Húsbygg ætlar að greiða þeim sem
veitir upplýsingar um innbrot og
skemmdarverk, sem unnin voru í
nýbyggingu fyrirtækisins 100 þúsund krónur í verðlaun. Lögreglan
segir ekki algengt að menn bjóði
fram peningaverðlaun fyrir upplýsingar sem þessar. „Við vonum
að þetta beri árangur en auðvitað
reynum við að hafa hendur í hári
þeirra manna sem þarna voru að
verki og erum að rannsaka málið,“
segir Sigurður Már Gunnarsson,
rannsóknarlögreglumaður hjá lögreglunni á Akranesi.
Einar Árnason, yfirverkstjóri
verktakafyrirtækisins Húsbygg,

Pakistönsk hjón
voru úrskurðuð
samkynheigð
0!+)34!. Pakistönsk hjón voru
dæmd í þriggja ára fangelsi
fyrir meinsæri eftir deilu fyrir
dómstólum um kyn eiginmannsins.
Dómstóllinn úrskurðaði að
eiginmaðurinn væri í raun kona
og að hjónaband þeirra væri því
í andstöðu við lög íslams.
Shumail Raj fór í kynskiptiaðgerð til að breyta sér úr konu
í karl og giftist síðan frænku
sinni sem vissi um aðgerðina en
sagðist hafa þurft aðstoð til að
sleppa við þvingað hjónaband.
Hjónin voru handtekin fyrir
tveimur vikum eftir að fjölskylda brúðarinnar kvartaði
yfir því að Raj væri í raun kona.
SDG
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Rauk fúll út úr
lögreglubílnum
$«-3-, Ungur maður hefur
verið sýknaður af ákæru fyrir
vítaverðan akstur með spóli, en
dæmdur til greiðslu sektar fyrir
að rjúka í fússi út úr lögreglubíl
áður en lögreglumönnum hafði
tekist að taka af honum skýrslu.
Manninum var gefið að sök að
hafa í tvígang reykspólað með
væli og hávaða í hringi á tveimur
bílastæðum á Selfossi í fyrra.
Vitnum bar ekki saman um hvar
þetta átti sér stað, og var hann því
sýknaður. Hann þarf þó að greiða
tuttugu þúsund krónur fyrir að
rjúka úr lögreglubílnum.
Dómurinn var kveðinn upp í
Héraðsdómi Suðurlands.
SH

(.²+52).. 0ËSTMENN FËRU ¹ TOPPINN

(VANNADALSHNÒKUR ¹ FRÅMERKI

Sjötíu póstmenn
gengu á toppinn
²4'&! Um sjötíu póstmenn gengu
fyrir nokkru á topp Hvannadalshnúks, hæsta tinds landsins.
Gangan var þáttur í heilsuátaki
Íslandspósts til nokkurra ára.
Gengin var Sandfellsleið í
léttskýjuðu veðri og smá golu.
Það var svo 21. maí sem
Íslandspóstur gaf út frímerki með
mynd af Hvannadalshnúk, að
verðmæti 300 krónur, sem hluta af
frímerkjaröðinni Jöklar á Íslandi.
Grafíski hönnuðurinn Tryggvi T.
Tryggvason hannaði frímerkin í
röðinni, sem sýna myndir af fimm
íslenskum jöklum.
SH

Villandi afsláttarskilti við
bensínstöðvar olíufélaganna
Neytendastofa telur afsláttarskilti við bensínstöðvar villandi í kjölfar reglubreytingar. Fjöldi neytenda hefur
haft samband við stofuna vegna þessa. Sum olíufélög boða breytingar en önnur hafa ekki tekið afstöðu.
.%94%.$52 Afsláttarskilti við bensínstöðvar,

þar sem lofað er krónuafslætti af hverjum
lítra, eru villandi að mati Neytendastofu, og
hefur stofan sent bréf til allra íslenskra olíufélaga þar sem þeim tilmælum er beint til
fyrirtækjanna að fara að lögum.
„Undanfarnar vikur höfum við verið að fá
fjöldann allan af ábendingum um hinar og
þessar bensínstöðvar sem eru með svona
skilti,“ segir Anna Birna Halldórsdóttir,
sviðsstjóri hjá Neytendastofu.
Ný reglugerð um verðmerkingar á eldsneyti tók gildi 4. maí síðastliðinn. Þar kemur
fram að á verðskiltum við bensínstöðvar eigi
að birta upplýsingar um lægsta mögulega
lítraverð sem viðskiptavinurinn getur fengið,
sem yfirleitt er sjálfsafgreiðsluverð.
Talsverð brögð hafa hins vegar verið að því
að fyrirtæki setji upp afsláttarskilti við hlið
verðskiltana þar sem lofað er nokkurra króna
afslætti af hverjum lítra. Það blekkir suma
neytendur þar sem þegar er búið að reikna
þennan afslátt inn í verðið á verðskiltinu, í
stað þess að hann komi þar til lækkunar eins
og skilja má.
Vegna þessa sendi Neytendastofa öllum
olíufélögunum bréf fyrir tveimur vikum, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum, þar sem
þau eru hvött til þess að gæta þess að verðmerkingar séu í samræmi við reglur. Notkun
á afsláttarskiltum sé villandi fyrir neytendur.
Fyrir mistök fór þó bréfið til N1 ekki út fyrr
en síðastliðinn miðvikudag.
Anna Birna segir að nú hafi olíufélögin
tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á
framfæri, málið sé því í vinnslu.
Fréttablaðið leitaði viðbragða nokkurra
olíufélaga við bréfi Neytendastofu. Hermann
Guðmundsson, forstjóri N1, sagði bréf Neytendastofu ekki hafa borist. Hann sagði félagið
ekki hafa áttað sig á að hætta væri á misskiln-

!&3,44!26%2¨  ÖESSARI BENSÅNSTÎÈ . Å (VERAGERÈI ER ÖEGAR BÒIÈ AÈ REIKNA FJÎGURRA KRËNA AFSL¹TT INN Å VERÈIÈ ¹
SKILTINU TIL H¾GRI Å STAÈ ÖESS AÈ AFSL¹TTURINN SÁ DREGINN FR¹ AUGLÕSTU VERÈI EINS OG SKILJA M¹
&2¡44!",!¨)¨%'),, "*!2.!3/.

ingi, en skiltum verði þá breytt til að gefa
með öðrum hætti til kynna tímabundin tilboð.
Stefán Karl Segatta, framkvæmdastjóri
neytendasviðs hjá Shell, sagði bréfið ekki
hafa borist fyrirtækinu, og vildi því ekki tjá
sig um efni þess.
Albert Þór Magnússon, framkvæmdastjóri
Atlantsolíu, sagði að fyrirtækið hafi þegar

brugðist við bréfi Neytendastofu. Afsláttarskiltum verði breytt þannig að skýrt sé að um
afslátt af listaverði sé að ræða. Neytendastofa hefur þegar fengið tillögu Atlantsolíu
að breytingum á skiltum félagsins.
Sigurjón Bjarnason, rekstrarstjóri þjónustustöðva hjá Olís, sagði félagið ekki hafa
tekið afstöðu til bréfs Neytendastofu.
BRJANN FRETTABLADIDIS
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Hjálpar til í barnaþorpi í Rúmeníu

Hringja í Bubba?

Ónauðsynleg uppgjöf

b!LLS EKKI GALINN ÖESSI *OHNNY
;#ASH= ÖAÈ VANTAR EINHVERN
EINS OG HANN INN ¹ !LÖINGIm

b3ÅÈAN KEMUR ANNAÈ MARKIÈ
EFTIR FÅNA BYRJUN ¹ SEINNI
H¹LFLEIK OG Ö¹ H¾TTUM VIÈ
BARA OG GEFUMST UPP SEM VAR
ALGJÎR ËÖARFIm
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nær og fjær

b¡G ER ¹ FULLU Å N¹MI MÅNU Å (RAÈBRAUT
OG SVO ER ÁG EINNIG AÈ ¾FA FËTBOLTA MEÈ
ÎÈRUM FLOKKI (AUKA ¶AÈ ER ÖAÈ HELSTA SEM
ER AÈ FRÁTTA AF MÁR m SEGIR +RISTJ¹N !RI 3IG
URÈSSON NEMANDI ¹ FYRSTA ¹RI Å -ENNTASKËL
ANUM (RAÈBRAUT b.¹MIÈ GENGUR ¹G¾TLEGA
HJ¹ MÁR EN ÖAÈ M¹ ALLTAF B¾TA EITTHVAÈ m
SEGIR HANN
b¶AÈ ER AÈ KOMAST SUMARFIÈRINGUR Å MIG
¶AÈ GEFST AÈ VÅSU EKKI TÅMI TIL ÖESS ALVEG
STRAX EN ÖAÈ FER AÈ STYTTAST Å ÖAÈ AÈ ÁG
KOMIST Å SUMARFRÅ EFTIR KANNSKI TV¾R TIL ÖRJ¹R
VIKUR -ÁR SKILST AÈ FLESTIR MENNTASKËLANEM
AR SÁU ÖEGAR KOMNIR Å SUMARFRÅ OG VIÈ SÁUM
MEÈ ÖEIM SEINUSTU m SEGIR HANN
+RISTJ¹N !RI VERÈUR Å FËTBOLTANUM Å SUMAR
EN ¾TLAR ÖË AÈ TAKA SÁR ÖRJ¹R VIKUR Å FRÅ TIL AÈ
FARA TIL 2ÒMENÅU b¡G FER ÖANGAÈ TIL AÈ HJ¹LPA
TIL Å BARNAÖORPI ¹ VEGUM !LÖJËÈLEGU BARNA

HJ¹LPARINNAR )## SEM ER MEÈ STARFSEMI ÒTI
UM ALLAN HEIM ¶ETTA ER BARNAÖORP ÒTI ¹
LANDI 5PPHAFLEGA ¹TTUM VIÈ AÈ HJ¹LPA
TIL VIÈ BRAUÈGERÈ EN EITTHVAÈ MISFËRST
ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER EKKI ALVEG KOMIÈ ¹
HREINT HVAÈ VIÈ EIGUM AÈ GERA )## ER
!LÖJËÈLEGA BARNAHJ¹LPIN MEÈ STARF
SEMI UM ALLAN HEIM 6IÈ ERUM FIMM
T¹N MANNA HËPUR SEM FER FR¹ ¥SLANDIm
3YSTKINI MÅN VORU Å HEILSUTRÒBOÈASKËL
ANUM (ERGILIA Å 2ÒMENÅU OG HEIMSËTTU
Ö¹ ÖETTA BARNAÖORP (ANN SEGIR AÈ
HËPAR HAFI KOMIÈ ÖANGAÈ FR¹ ÎÈRUM
LÎNDUM MEÈAL ANNARS FR¹ .OR
EGI OG VERIÈ Ö¹ FENGNIR TIL
AÈ LEGGJA SITT AF MÎRKUM
TIL SINNA ¹KVEÈNUM VERK
EFNUM ¶AÈ HAFI ALLT SAMAN
GENGIÈ MJÎG VEL

+RISTJ¹N ¾TLAR AÈ SINNA FËTBOLT
ANUM EFTIR MEGNI Å SUMAR
(ANN BÕST VIÈ AÈ MISSA BARA
AF EINNI UMFERÈ OG SEGIR
AÈ SIG MYNDI N¹TTÒRULEGA
LANGA TIL AÈ TAKA FLESTA LEIKI
EN ÖAÈ BJARGIST (ANN SEG
IST LEIKA MARGVÅSLEGAR STÎÈ
UR EN SÁ HELST ¹ H¾GRI KANTI
(ANN ¾FIR FËTBOLTANN FJËRUM
SINNUM Å VIKU YFIR VETURINN EN
VEIT EKKI HVERNIG ÖAÈ VERÈUR Å
SUMAR ÖAR SEM ¾FINGAPLANIÈ
SÁ EKKI KOMIÈ ¹ HREINT
b¡G VERÈ Å VINNU HJ¹ +RËN
UNNI Å (AFNARFIRÈI Å
SUMARm

6AXANDI EFTIRSPURN EFTIR DÕRUM ARMBANDSÒRUM ¹ ¥SLANDI

3*«.!2(«,,

Ólíklegustu menn kaupa Rolex

Veggjakrot
(6%2 "%2 "92'¨

b6EGGJAKROT
HEFUR FYLGT
MANNKYNINU FR¹
UPPHAFI m SEGIR
*ÎKULL *ÎRGEN
SEN b%N ÖAÈ
VERÈUR AÈ GERA
GREINARMUN ¹
*®+5,,
ÖEIM SEM GERA
*®2'%.3%.
FALLEGAR MYND
TËNLISTARMAÈUR
IR OG SVO HINUM
SEM KRASSA UPPHAFSSTAFINA SÅNA ¹
HVERJA EINUSTU BYGGINGU ¹ ,AUGA
VEGINUMm *ÎKULL LÕSIR EFTIR AÈGERÈ
UM BORGARYFIRVALDA b"ORGIN HEFUR
ALDREI VERIÈ SËÈALEGRI EN EINMITT
NÒNA Ö¹ HLÕTUR MAÈUR AÈ SPYRJA
SIG HVER BER ¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ ¡G HEFÈI
HALDIÈ AÈ NÕR BORGARSTJËRI MYNDI
GERA GANGSKÎR Å ÖESSUM M¹LUMm

Eftirspurn eftir hinum víðfrægu
Rolex-úrum hefur aukist mikið
hér á landi undanfarin misseri, að
sögn Róberts Michelsen úrsmíðameistara. „Þau eru á rosalegri
siglingu,“ segir Róbert, sem rekur
úr- og skartgripaverslun Frank
Michelsen við Laugaveg.
Róbert vill ekki gefa upp hversu
mörg Rolex-úr hann selur á ári en
segir ekki um að villast að þau séu
að verða sífellt eftirsóttari.
„Íslendingar eiga peninga, það er
ekkert leyndarmál, úrin eru líka
ódýr hér á landi miðað við útlönd,”
segir Róbert en hann býður upp á
Rolex-úr á verðbilinu 350 þúsund
til 1,7 milljónir króna. Hann er
yfirleitt með um 50 úr á lager en
einnig er hægt að sérpanta úr að
utan. „Við erum með eftirsóttustu
módelin hjá okkur en ef menn
vilja geta þeir sérpantað aðrar
gerðir. Það er töluvert um það. Þá

borga menn helminginn við pöntun og hinn helminginn við afhendingu.“
Þá segir Róbert marga túrista
kaupa Rolex-úr hjá sér. „Þau
þykja á góðu verði. Svo fá þeir
líka fimmtán prósenta skattaafslátt, sem er andvirði ferðarinnar til Íslands.“ Spurður hvort
sérstakar
manngerðir
kaupi
Rolex-úr frekar en aðrar segir
Róbert svo ekki vera. „Ólíklegustu menn kaupa Rolex-úr. Stundum koma hér menn í skítugum
málningargöllum í leit að vönduðum armbandsúrum og auðvitað
líka bankamenn í jakkafötum. En
maður á aldrei að dæma fólk eftir
því hvernig það er klætt.“
BS
2«"%24 -)#(%,3%. "ÕÈUR UPP
¹ 2OLEX ÒR ¹ VERÈBILINU  ÖÒS
UND UPP Å   MILLJËN KRËNA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

VIÐ ERUM FLUTT
frá Skeifunni 5 í Vatnagarða 12
Opnuðum á nýjum stað 29. maí

Margrét Eir verður
raddkennari
Söngkonan Margrét Eir Hjartardóttir stendur á tímamótum um
þessar mundir en hún stefnir á að
setjast að í Bandaríkjunum og
reyna fyrir sér sem raddkennari.
Margrét Eir hefur stundað nám í
faginu í New York síðustu tvö ár
og mun útskrifast sem viðurkenndur
raddkennari
í
lok
mánaðarins.
„Á þessari stundu sækist ég
eftir því að búa erlendis. Fjölskyldan og vinirnir eru ekki á
Manhattan en þar er heldur ekki
þetta stress sem er svo viðvarandi
á Íslandi,” segir Margrét Eir, en
hún hefur sótt nokkurra vikna
kennslunámskeið með reglulegu
millibili þessi tvö ár. „Það er verið
að kenna ákveðna aðferð við að
beita röddinni og ég hreifst mikið
að henni þegar ég var kynnt fyrir

henni. Mig langaði endilega að
læra meira um raddþjálfunina og
því skellti ég mér í þetta.”
Margrét Eir kann vel við sig
ytra og er að selja íbúðina sína hér
heima á Fróni. Hún mun þó dveljast á Íslandi í sumar og koma að
ýmsum verkefnum. „Svo ætla ég
að reyna að taka góðan tíma í að
semja eigið efni með góðum félögum,” útskýrir hún.
Enn er óráðið hvenær Margrét
Eir flytur endanlega búferlum.
„Ég er að setja saman ferilskrána
mína og sækja um vinnu hér og
þar. Það er ýmislegt í gangi en
ekkert fast í hendi ennþá,“ segir
Margrét Eir en viðurkennir að
draumurinn sé að sinna kennslu
samhliða því að vinna að eigin
frama í söngnum.
VIG

VATNAGÖRÐUM 12, 104 REYKJAVÍK, SÍMI 588 5151, FAX 588 5152

www.glerslipun.is
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(¹TÅÈ HAFSINS HALDIN ¹ -IÈBAKKANUM Å 2EYKJAVÅK Å NÅUNDA SINN

Sjómannavalsar og dýrindis sjávarmeti
Mikið verður um dýrðir á Hafnarbakkanum í Reykjavík helgina 2.
til 3. júní þegar Hátíð hafsins
verður haldin í níunda sinn. Hátíðin samanstendur af Hafnardeginum og Sjómannadeginum en árið
1999 var þessum dögum slegið
saman í eitt ærlegt veisluhald.
Á hátíðinni kennir margra grasa.
Má þar nefna hefðbundin atriði á
borð við róðrakeppni og siglingar
um sundin blá. Á laugardeginum
geta gestir og gangandi skoðað
skrýtna fiska, jafnvel smakkað á
sumum þeirra, og kynnst björgunarstörfum svo fátt eitt sé nefnt.
Fyrirtæki tengd hafi og útgerð
kynna starfsemi sína sem og stofnanir á borð við Auðlindafræði

'¥3,) %).!233/. ¶¹TTUR HANS HEFUR

NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA MEÈAL LANDS
MANNA
&2¡44!",!¨)¨%«,

'ÅSLI %INARSSON SNÕR AFTUR

Út og suður
aftur á dagskrá
Sjónvarpsþátturinn Út og suður í
umsjá Borgfirðingsins Gísla Einarssonar verður á dagskrá Sjónvarpsins í sumar, fimmta árið í
röð. Þátturinn hefur notið mikilla
vinsælda frá upphafi og benda
mælingar til að allt að því þriðjungur landsmanna fylgist með
Gísla flækjast um krók og kima og
spyrja viðmælendur spjörunum
úr.
Í þeim 63 þáttum sem hafa
verið sýndir hefur Gísli rætt við
vel á annað hundrað manns og í
sumar bætast sextán við. Meðal
þeirra sem opna dyr sínar fyrir
áhorfendum eru hnífagerðarmaður, geitahirðir, hugmyndari,
ástríðufullur ýtumaður, lífrænir
bændur, tröllagerðarkona, ættfræðigrúskari og svo mætti lengi
telja.

&2 5.$)22)45.)..) ¶EGAR HEFUR VERIÈ

¹KVEÈIÈ AÈ GEFA ÒT ÖRJ¹R B¾KUR EFTIR
STARFSMENN (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK

(¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK OG *06

Hefja samstarf í
útgáfu fræðirita
Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík, og Jóhann Páll
Valdimarsson, útgefandi hjá JPV,
undirrituðu í gær samstarfssamning um útgáfu fræðirita starfsmanna Háskólans í Reykjavík. Í
tilkynningu frá skólanum segir að
markmið samningsins sé að
marka farveg fyrir starfsmenn
Háskólans til að þeir geti komið
verkum sínum til úgáfu hjá öflugu
bókaforlagi, sjálfum sér, skólanum og JPV útgáfu til framdráttar.
Við undirritunina voru kynntar
þrjár bækur sem þegar hefur
verið ákveðið að komi út í
tengslum við hinn nýja samning.
Við sama tækifæri sagði Svafa að
það væri „mikið gleði- og tilhlökkunarefni að íslenskt bókaforlag
hefði sýnt hugrekki og þor til að
ráðast í umfangsmikla útgáfu
fræðirita á næstu misserum“.

+!002«¨52 2ËÈRAKEPPNI ÖYKIR ËMISSSANDI PARTUR AF 3JËMANNADEGINUM SEM ¹VALLT

ER HALDINN H¹TÅÈLEGUR FYRSTA SUNNUDAGINN Å JÒNÅ

Háskólans á Akureyri, Fjöltækniskólinn í Reykjavík, Siglingastofnun, Fiskistofa og fleiri.
Hátíðin lætur ekki Miðbakkann
einan nægja sem hátíðarsvæði því
Sjóminjasafnið Víkin á Granda
tekur líka þátt. Þar geta gestir séð
hvernig á að bera sig að við netahnýtingu og splæsingu og sjómannavalsar munu hljóma.
Rúsínan í pylsuendanum er án
efa Fiskiveislan sem haldin var í
fyrsta sinn í fyrra. Tíu veitingahús taka þátt og bjóða upp á dýrindis sjávarrétti á borð við hunangsgljáðan demantssmokkfisk,
pestóhjúpaðan steinbít með humarsósu, engifermarineraðan hlýra
og margt fleira ómótstæðilegt.

 -«4) #(!6%: 5NGT FËLK Å #ARACAS Å

6ENESÒELA Å MËTM¾LAGÎNGU TIL VARNAR
ËH¹ÈU SJËNARPSSTÎÈINNI 2#46 SEM
(UGO #HAVEZ FORSETI ¹KVAÈ AÈ LOKA
&2¡44!",!¨)¨!0
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fréttir og fróðleikur
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Fáir koma
óorði á marga
"ËTA OG TRYGGINGA
SVIK ALMENNINGS OG
HEILBRIGÈISSTÁTTA ERU
TALIN JAFN UMFANGS
MIKIL HÁR ¹ LANDI OG
Å FLESTUM %VRËPU
LÎNDUM +ARL 3TEIN
AR 'UÈNASON ER FOR
+!2, 34%).!2
STJËRI 4RYGGINGA
'5¨.!3/.
STOFNUNAR RÅKISINS
&ORSTJËRI 4RYGG
(VERSU STËRT ER
INGASTOFNUNAR
VANDAM¹LIÈ AÈ
RÅKISINS
ÖÅNU MATI ¶AÈ ER
EKKI VITAÈ HVE VIÈA
MIKIÈ VANDAM¹LIÈ ER HÁRLENDIS EN
REYNSLA N¹GRANNAÖJËÈA SÕNIR OKKUR
AÈ UM UMTALSVERÈAR UPPH¾ÈIR GETUR
VERIÈ AÈ R¾ÈA
(VAÈA ¹HRIF HEFUR ÖAÈ ¹ SAM
FÁLAGIÈ ¡G VIL KOMA Å VEG FYRIR AÈ
ALLIR SEM ÖURFA ¹ ÖJËNUSTU OKKAR AÈ
HALDA LIGGI UNDIR ÖVÅ ¹M¾LI AÈ VERA
AÈ SVÅKJA OG PRETTA %ITT MEGINMARK
MIÈ OKKAR MEÈ R¹ÈSTEFNUNNI ER AÈ
SKAPA UMR¾ÈU Å SAMFÁLAGINU TIL AÈ
DRAGA FRAM AÈ UM F¹A EINSTAKLINGA
ER AÈ R¾ÈA SEM KOMA ËORÈI ¹ STËRA
HËPA FËLKS Å SAMFÁLAGINU
4IL HVAÈA R¹ÈSTAFANA ER NAUÈSYN
LEGT AÈ GRÅPA 6IÈ ÖURFUM AÈ F¹
AUKNAR LAGAHEIMILDIR TIL AÈ TAKA ¹
VANDANUM 4ILLÎGUR OKKAR LIGGJA FYRIR
UM ÖAU LAGAT¾KNILEGU ATRIÈI SEM
VIÈ TELJUM NAUÈSYNLEG

Skemmdarverk, list eða pólitískt áróðurstæki?
¥BÒAR MIÈBORGARINNAR SEGJA AÈ VEGGJA
KROT HAFI AUKIST UNDANFARIÈ ,AGÈAR HAFA
VERIÈ FRAM TILLÎGUR Å BORGARR¹ÈI UM FREK
ARI LAUSNIR ¹ VEGGJAKROTI OG Å SUMAR VERÈA
VERKTAKAR AÈ STÎRFUM Å MIÈBORGINNI VIÈ AÈ
ÖRÅFA KROT

(VAÈ ER VEGGJAKROT
6EGGJAKROT ER SAMHEITI YFIR FLEST ÖAÈ SEM ER
TEIKNAÈ SKRIFAÈ M¹LAÈ EÈA ÒÈAÈ ¹N LEYFIS ¹
VEGGI SKILTI BRÕR BEKKI OG ANNAÈ SLÅKT ¹ OP
INBERUM STÎÈUM 6EGGJAKROT ER ALLS EKKI NÕTT
AF N¹LINNI OG HEFUR ÖEKKST Å BORGARSAMFÁLÎG
UM ÎLDUM SAMAN %LSTU HEIMILDIR UM SLÅKT
ERU FR¹ DÎGUM 'RIKKJA OG 2ËMVERJA
6EGGJAKROTARAR NOTA ÕMSA T¾KNI &LESTIR
ÒÈA EÈA M¹LA BEINT ¹ VEGGINA EN EINNIG ERU
NOTAÈIR STENSLAR OG LÅMMIÈAR TIL AÈ KOMA
SKILABOÈUM ¹ FRAMF¾RI

4IL HVERS ER KROTAÈ
6EGGJAKROTARAR SKIPTAST Å NOKKRA ËLÅKA HËPA
¥ 2EYKJAVÅK ERU SVOKÎLLUÈ bTÎGGm LÅKAST TIL AL
GENGASTA FORM VEGGJAKROTS 5M ER AÈ R¾ÈA
EINKENNISSTAFI EÈA T¹KN FYRIR VEGGJAKROTARANN
EÈA HËPINN SEM HANN TILHEYRIR ¶ETTA T¹KN ER
SÅÈAN KROTAÈ ¹ VEGGI HÁR OG ÖAR OG ÖANNIG
MERKIR VEGGJAKROTARINN SÁR SV¾ÈI )ÈJAN ER
SPROTTIN FR¹ GL¾PAKLÅKUM SEM MERKTU SÁR

SV¾ÈI MEÈ ÖESSUM H¾TTI Å ERLENDUM STËR
BORGUM
!ÈRIR VEGGJAKROTARAR LÅTA FYRST OG FREMST ¹
SIG SEM LISTAMENN OG BÒA TIL STËRAR MYNDIR Å
SKJËLI N¾TUR SEM ÖEKJA OFT MARGA FERMETRA
/FT ERU VEGGJAKROTARAR PËLITÅSKIR Å VERKUM
SÅNUM OG NOTA KROTIÈ TIL ÖESS AÈ KOMA SKOÈ
UNUM SÅNUM ¹ FRAMF¾RI
¶¹ ERU EINNIG D¾MI UM AÈ Å VEGGJAKROTI
SÁU FALIN DULIN T¹KN SEM AÈEINS INNVÅGÈIR
SKILJA

%R VEGGJAKROT LIST
-EÈAN SUMIR LÅTA ¹ VEGGJAKROT SEM
SKEMMDARVERK OG SËÈASKAP ER ÖAÈ LIST Å
AUGUM ANNARRA HRIFA VEGGJAKROTS G¾TIR
VÅÈA Å LISTUM OG HÎNNUN OG MARGIR LISTA
MENN HAFA NOTF¾RT SÁR GÎTULISTAMENNING
UNA Å VERKUM SÅNUM

Æ nánara Eystrasaltssamstarf
Í litháísku hafnarborginni
Klaipeda fór í síðustu viku
fram ráðstefna um stöðu og
horfur samstarfs Norðurog Eystrasaltslandanna.
Halldór Ásgrímsson, framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar, flutti
þar inngangsræðu og ræddi
við blaðamann Fréttablaðsins um viðfangsefni
ráðstefnunnar og framtíð
grannlandasamstarfsins.
Meðal erinda sem flutt voru á ráðstefnunni var eitt um mengun
Eystrasaltsins og hvernig hún,
ásamt hlýnun sjávar og loftslags,
ýtir undir hættulegan vöxt eiturþörunga sem getur haft ískyggileg
áhrif á vistkerfi Eystrasaltsins. Í
öðru erindi var vakin athygli á því
hvernig fólksflótti heldur áfram
frá löndunum við austanvert
Eystrasaltið, ásamt því að fæðingartíðni heldur áfram að lækka og
skapar þannig alvarlegar horfur í
lýðfræðilegri þróun í þessum löndum.
Á móti þessum neikvæðu þáttum
kemur að hagþróun er áfram hröð
í öllum Eystrasaltslöndunum. Þau
stefna að því að taka upp evruna
sem fyrst og auka með því á efnahagslegan stöðugleika.

5MHVERFISM¹L Å FYRIRRÒMI
Spurður hver væri megintilgangurinn með ráðstefnu sem þessari
svarar Halldór Ásgrímsson að
aðalmarkmiðið sé að leiða fólk
saman og ræða sameiginlega
framtíð. „Og auðvitað hafa
umhverfismál
Eystrasaltsins
mikil áhrif á framtíð svæðisins,
þess vegna hafa Norðurlöndin
unnið ötullega að því að bæta
ástandið á því sviði í langan tíma,“
segir Halldór. Norræni fjárfestingabankinn
NIB
og
fleiri
stofnanir Norðurlandasamstarfsins hafa gegnt mikilvægu hlutverki í þessu starfi „og svo höfum
við unnið í gegnum skrifstofur
okkar á svæðinu við yfirvöld á
hverjum stað,“ bendir Halldór á.
Með tilvísun til áðurnefnds erindis
um mengun Eystrasaltsins segir
Halldór ljóst að viðunandi lausnir
hafi enn ekki verið fundnar á að
hamla streymi mengunarefna frá
landbúnaði og iðnaði í sjóinn.
Halldór sagði það líka hafa slegið
sig á ráðstefnunni hvernig fólki er
að fækka í austri en fjölga í vestri.
Hátt á annað hundrað þúsund
manns hefur til að mynda yfirgefið
Litháen á þessum undanförnum 15
árum. Það sé greinilega brýnt
úrlausnarefni hvernig hægt sé að
laða fólk til að flytja aftur til heimalanda sinna. Þá þurfi líka að beita
fjölskyldustefnu til að bregðast við
lækkandi fæðingartíðni.
¥SLAND VEL TENGT %YSTRASALTSSAMSTARFI
Spurður hvernig Eystrasaltssamstarf horfi við sér persónulega, þar
sem Ísland sé jú mjög fjarri Eystrasaltinu, rekur Halldór hvernig hann
hafi tekið þátt í þessu samstarfi allt
frá því Eystrasaltslöndin endurheimtu sjálfstæði sitt og Ísland
varð fyrst landa heims til að viðurkenna það.
„Ég hef starfað með þeim allan
þennan tíma og á marga góða vini á
þessu svæði, svo að þótt Ísland sé
fjarri þá hefur mér alltaf fundist
ég vera náinn þeim – og geri mér
grein fyrir mikilvægi samstarfs
Norður- og Eystrasaltslanda fyrir
heimshlutann í heild,“ segir hann.
Um framtíð þess samstarfs segir
hann, að nú þegar sé verið að vinna
að því að tengja Eystrasaltslöndin
nánar inn í fleiri þætti norræns
samstarfs, svo sem fleiri skiptiáætlanir en námsmannaáætlunina
NORDPLUS. Stefnt sé að því að
auka samstarfið á sviði menningarmála
og
fyrirtækjasamstarfs.
„Þetta er spurning um að finna
verkefni sem gagnast báðum; við
höfum mjög opinn huga fyrir tillögum, einkum frá vinum okkar í
Eystrasaltslöndunum,“ segir Halldór og tekur fram að þetta sé meðal
forgangsmála finnsku formennskuáætlunarinnar í Norrænu ráðherranefndinni.
.ORÈURLÎND OG HNATTV¾ÈING
Halldór tók við stöðu framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar um síðastliðin áramót. Spurður hvað standi upp úr í reynslu
sinni af starfinu fram til þessa
segir Halldór að það sé hversu
umfangsmikið og fjölbreytt starfið
sé.
„Ég hef verið lengi í stjórnmálum en hef aldrei gegnt eins fjöl-
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breyttu starfi. Það kemur nánast
inn á alla hluti,“ segir hann. Það
sem hafi verið stóra málið hjá sér
undanfarnar vikur hafi verið að
undirbúa fund samstarfsráðherra
Norðurlandanna sem verður nú í
lok mánaðarins um afleiðingar
hnattvæðingarinnar
og
hvað
Norðurlöndin geti gert saman í
því sambandi sem er síðan undirbúningur fyrir forsætisráðherrafund Norðurlandanna sem verður
um miðjan júní í Finnlandi.

'ËÈ T¾KIF¾RI
„Ef þetta tekst þá mun það hafa
töluverð áhrif á Norðurlandasamstarfið,“ segir Halldór. „Við stefnum að því að beina því í svolítið
nýjar áttir undir þessum merkjum.
Þannig að það er alltaf möguleiki
að hreyfa ýmislegt til. Það er aðalatriðið að vinna með tilliti til
breyttra aðstæðna. Það er alveg
ljóst að Norðurlöndin geta gert
mjög mikið saman á þessu sviði,“
segir hann. Með samtals um 25
milljónir íbúa eru Norðurlöndin tiltölulega lítil þegar horft er á hnattvæðinguna, en „þau hafa hins vegar
mikla möguleika til að halda styrk
sínum og auka styrk sinn með því
að vinna náið saman á ýmsum sviðum og það sem ég finn er að
Norðurlöndin eru að sjá þetta betur
og betur,“ segir Halldór. Í þessu
samhengi sé ekki hinn stóri munur
á þjóð sem er 300.000 manns eða
þrjár milljónir, bendir hann á.
3VEIGJANLEIKI LYKILLINN
„Íslendingar hafa nú sem betur fer
haft þá stefnu að vinna náið með
öðrum þjóðum,“ segir Halldór
spurður um möguleika Íslendinga í
þessu sambandi. „Og ég held að það
sé nú lykillinn að hnattvæðingunni
að sýna sveigjanleika og vera tilbúinn að vinna með öðrum. Og hafa
opið hagkerfi. En ég held að ef
Íslendingar geta kennt öðrum eitthvað – sem þeir geta – sé það hversu
sveigjanlegir þeir eru og fljótir að
breyta áherzlum ef eitthvað kemur
upp.“ Þetta hafi ekki sízt nálægðin
við hafið og náttúruna kennt Íslendingum. Það megi jafnvel þakka
hnattvæðingunni fyrir að Íslendingar séu nú að verða æ minna
háðir duttlungum náttúrunnar um
efnahagslega afkomu sína.

'!-,)2 +5..).'*!2 !NTANAS 6ALIONIS

FYRRVERANDI UTANRÅKISR¹ÈHERRA ,ITH¹ENS
OG (ALLDËR SGRÅMSSON VORU MEÈAL FYRIR
LESARA ¹ R¹ÈSTEFNUNNI &2¡44!",!¨)¨!5¨5..

&RAMTÅÈIN SKIPTIR ÎLLU
Þegar viðtalið var tekið var Halldór á leið á fund litháískra ráðamanna í Vilnius og rússneskra í
Moskvu. Með tilliti til þeirra erfiðu
samskipta sem Eystrasaltslöndin –
nú síðast einkum og sér í lagi Eistland – hafa átt við valdhafa í
Moskvu var hann spurður hvort
hann sæi ef til vill möguleika á því
að leika eins konar sáttasemjarahlutverk þar eystra. Því svarar
Halldór einfaldlega með því að vísa
til þess að Norðurlönd og stofnanir
Norðurlandasamstarfsins eigi í
margvíslegu og árangursríku samstarfi við Rússland. „Okkur hefur
verið mjög vel tekið í Rússlandi og
ég vænti þess að það geti haldið
áfram og það muni hjálpa til að
bæta þessi samskipti,“ segir hann.
Það sé mikilvægt, eins og fram
hafi komið í máli Antanas Valionis,
fyrrverandi utanríkisráðherra Litháens, á ráðstefnunni, að „menn
reyni að milda þessar deilur, en fortíðin gýs mjög oft upp. Mönnum er
anzi tamt að líta frekar til fortíðar
en framtíðar. En það er nú framtíðin sem skiptir öllu,“ segir Halldór
Ásgrímsson, framkvæmdastjóri
Norrænu ráðherranefndarinnar.
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ær lausnir sem ný ríkisstjórn hefur kynnt varðandi
áform um stórvirkjanir og náttúruvernd eru í grundvallaratriðum þær sömu og fyrrverandi iðnaðarráðherra talaði fyrir í kosningabaráttunni. Að vísu er það
svo að ákvörðun hefur verið tekin um að friða fleiri
landsvæði en áður var ákveðið.
Ætlunin mun vera sú að hraða gerð áætlunar um nýtingarmöguleika til orkuvinnslu og verndunarsvæði. Áætlanir af þessu
tagi eru vitaskuld mikilvægar. En þær fela ekki í sér neina
grundvallarbreytingu á þeim leikreglum sem gilda í samningum
um virkjanir og orkufrekan stóriðnað.
Þessi mikilvægi og stóri þáttur í íslensku atvinnu- og efnahagslífi lýtur enn í mikilvægum atriðum lögmálum ríkisrekstrar.
Öll orkuframleiðslan er á vegum ríkisins og tveggja orkuframleiðslufyrirtækja sveitarfélaga. Aðferðarfræðin við töku ákvarðana helgast af því að ríkisvaldið vill ekki lúta í samningum sömu
leikreglum og einkaaðilar.
Fyrir vikið verður öll umgengni um verðmæti náttúrunnar
með öðrum hætti. Ríkisvaldið skipar málum á þann veg að gegnsætt verðmat liggur ekki til grundvallar vatnsréttindum og jarðhitaréttindum sem ríkið á og hagnýtir í þessu skyni. Það dregur
úr virðingu fyrir umgengni um þessar mikilvægu auðlindir.
Alkunna er að í byrjun tíunda áratugarins voru það samtök útvegsmanna og meirihluti samtaka sjómanna sem ötulast vörðu
verndunarráðstafanir vegna þorskstofnsins. Óvíst er hvort
þorskveiðar væru stundaðar í þeim mæli sem raun er á ef þeir
sem hagsmuna hafa að gæta hefðu ekki staðið jafn þétt og raun
ber vitni með því að virða ráðgjöf vísindamanna þegar mest
reyndi á. Krafan um meiri veiði var hins vegar hávær á Alþingi.
Skammt er nú til þess að Kárahnjúkavirkjun verði að fullu
lokið. Löngu er búið að semja til langs tíma um sölu á raforku
þaðan fyrir ákveðið verð. Ríkisvaldið hefur hins vegar ekki enn
náð samningum við þá sem eiga hluta vatnsréttindanna. Ólíklegt er að einkafyrirtæki hefði hafið framkvæmdir án samninga
um vatnsréttindi. Fullvíst er að einkafyrirtæki hefði ekki gengið
frá langtíma orkusölusamningi án vitundar um verð vatnsréttindanna.
Þennan vanda leysir ríkið með sjálfvirku eignarnámi sér
til handa. Það er aðstaða sem engir aðrir njóta í samningum á
frjálsum markaði. Úrskurðarnefnd á síðan að meta vatnsréttindin eftir að orkuframleiðslan er hafin og löngu eftir að verð á
framleiðslunni hefur verið samningsbundið áratugi fram í tímann. Við slíkar nauðungaraðstæður er lítil von til þess að eðlilegt
markaðsverð finnist.
Sá ríkisdrottnunarhugsunarháttur sem býr að baki þessum
leikreglum á snaran þátt í þeim hörðu árekstrum sem hér hafa
orðið milli nýtingarsinna og verndunarsinna. Það er ekki aðeins
í þágu heilbrigðra viðskiptahátta að afnema þessi forréttindi
ríkisins. Náttúran gæti einnig haft af því nokkurt skjól.
Á hvítasunnu skopaðist nýr orkuráðherra á heimasíðu sinni að
léttmetisspurningum fjölmiðla um ráðherrabíla. Af því tilefni
má halda til haga að á fyrsta starfsdegi ríkisstjórnarinnar var á
þessum vettvangi lýst eftir afstöðu ráðherrans til þessarar stóru
spurningar um leikreglur í orkuiðnaðinum sem hér hefur verið
vikið að. Vonandi fær ráðherrann frið fyrir bílaumræðunni til að
íhuga það mál.
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«¹N¾GÈIR (AFNFIRÈINGAR
-IKIL Ë¹N¾GJA VAR MEÈAL (AFNAR
FJARÈARKRATA ÖEGAR GENGIÈ VAR FRAM
HJ¹ 'UNNARI 3VAVARSSYNI VIÈ ÒTHLUTUN
R¹ÈHERRASTËLANNA HJ¹ 3AMFYLKING
UNNI %KKI NËG MEÈ AÈ 'UNNAR HAFI
LEITT LISTA 3AMFYLKINGARINNAR Å 3UÈ
VESTURKJÎRD¾MI HELDUR HEFUR HANN
VERIÈ EIN AÈALDRIFFJÎÈUR FLOKKSINS Å
(AFNARFIRÈI SEM VANN STËRSIGUR Å SÅÈ
USTU SVEITASTJËRNARKOSNINGUM OG
FÁKK HREINAN MEIRIHLUTA Å B¾JARSTJËRN
'UNNAR VAR SJ¹LFUR SVEKKTUR YFIR
AÈ VERÈA AF R¹ÈHERRASTËLNUM
EN Å PËSTI SEM HANN SENDI
SVEITUNGUM OG FLOKKSFÁLÎG
UM SÅNUM SEGIR HANN
AÈ UM ERFITT VAL HAFI
VERIÈ AÈ R¾ÈA HJ¹
FORMANNINUM OG
¹KVÎRÈUNIN TEKIN

Å FULLU SAMR¹ÈI VIÈ ÖINGFLOKKINN OG
FLOKKSSTJËRNINA

"ESTUNARVERKEFNI
¥ PËSTINUM SEM 'UNNAR SENDI SEGIR
MEÈAL ANNARS b6ERKFR¾ÈINGURINN
Å MÁR SEGIR AÈ HÁR SÁ UM AÈ R¾ÈA
BESTUNARVERKEFNI ÖAR SEM HLIÈARSKIL
YRÈIN ERU MA AÈ ÖAÈ SÁ JAFNT V¾GI
KYNJA SVO OG AÈ HLUTFÎLL R¹ÈHERRA AF
LANDSBYGGÈ OG HÎFUÈBORGARSV¾ÈI
ÖURFA AÈ VERA SEM JÎFNUST MTT
ÖINGSTYRKS .IÈURSTAÈAN Å BESTUN
INNI ER ÖVÅ RÁTT (LUT
FÎLL KYNJA ERU JÎFN OG
 ÖINGMANNA AF
HÎFUÈBORGARSV¾ÈI
VORU VALDIR LÅKT
EINS OG 
ÖINGMANNA AF
LANDSBYGGÈm

!ÈSTOÈARMANNA BEÈIÈ
-ARGIR BÅÈA ÖESS AÈ R¹ÈHERRAR 3AM
FYLKINGARINNAR TILKYNNI AÈSTOÈARMENN
SÅNA ¶EGAR HAFA ÖAU +RISTRÒN (EIMIS
DËTTIR OG %INAR +ARL (ARALDSSON VERIÈ
R¹ÈIN EN ËVISSA ER MEÈ HIN FJÎGUR
EMB¾TTIN ¶AU SEM HAFA VERIÈ NEFND
TIL SÎGUNNAR ERU (ELGA 6ALA (ELGA
DËTTIR OG $OFRI (ERMANNSSON ¶¹ HEFUR
2ËBERT -ARSHALL VERIÈ NEFNDUR SEM
HUGSANLEGUR AÈSTOÈARMAÈUR +RISTJ¹NS
, -ÎLLERS SAMGÎNGUR¹ÈHERRA SEM OG
-ARGRÁT +RISTÅN (ELGADËTTIR SEM SKIP
AÈI FJËRÈA S¾TI 3AMFYLKINGARINNAR Å
.ORÈAUSTURKJÎRD¾MI (J¹ 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKNUM ERU ÖAÈ HINS VEGAR AÈEINS
'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON OG 'EIR (
(AARDE SEM ÖURFA AÈ FINNA SÁR AÈ
STOÈARMENN EN 2AGNHEIÈUR %LÅN SEM
¹ÈUR AÈSTOÈAÈI 'EIR ER NÒ KOMIN ¹
ÖING
KRISTJAN FRETTABLADIDIS

Hvers eiga
Árbæingar að gjalda?
Þ

að hefur verið hátíðarstemning í Árbænum undanfarna
daga. Íþróttafélagið Fylkir er
40 ára og sumarið er skollið á.
Hverfisbúar hafa því verið í hátíðarskapi. En í gær dró fyrir
sólu. Þá er ég ekki að tala um
vítaspyrnuna sem fór forgörðum
á lokamínútu leiksins við Skagann
(þó skítt væri), heldur hitt, að enn
á ný þurfa hverfisbúar að hefja
baráttu til að halda uppi eðlilegum tengslum við aðra borgarhluta í samgöngumálum.
Það kostaði margra vikna baráttu nýliðinn vetur að fá lágmarksþjónustu strætó við Árbæjarhverfi eftir þá órökstuddu
ákvörðun að fella niður akstur
hraðleiðarinnar S5. Eftir að S5
hóf akstur komst aftur á tenging
Árbæjarhverfis, Selás og Ártúnsholts við stærstu skóla og vinnustaði borgarinnar, án skiptingar. Í
gær voru hverfisbúum hins vegar
færðar þær fréttir að nú á enn
að draga úr þjónustu strætó með
akstri á aðeins hálftíma fresti.

3KORIÈ ¹ SKËLANA
Verst er þó að aftur á að skera á
tengingu Árbæjarhverfis, Ártúnsholts, Seláss og Norðlingaholts
við marga helstu skóla landsins
og stærstu vinnustaði með því að
hraðleiðin S5 keyri um Sæbraut
í stað Miklubrautar! Þar með er
ekki lengur bein tenging við Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands, Kennaraháskólann, Fjöltækniskólann, Versló, MR, MH og
Kvennaskólann, auk Landspítala –
háskólasjúkrahúss.
Þetta er furðuleg ráðstöfun
og verður að teljast sérstaklega
undarleg í ljósi áforma um gjaldfrjálsar almenningssamgöngur
fyrir námsmenn næsta haust. Við
þetta verður ekki unað og er hér
með skorað á Árbæinga og annað
áhugafólk um almenningssamgöngur, betri umferð og skynsam-

$!'52 " %''%2433/.

¥ $!' \ 3AMGÎNGUR
Ef einhvern lærdóm á að draga
af endurskoðun leiðarkerfisins
er hann einmitt sá að samráð
sé lykilatriði. Að kynna orðinn
hlut fimm dögum áður en
hefja á akstur eftir nýju leiðarkerfi er ekki til neins.
lega orkunýtingu að láta þetta
mál til sín taka.

,EGIÈ ¹ FRÁTTINNI
Það er ekki síður merkilegt að
þetta vanhugsaða mál skuli dúkka
upp nú, aðeins örfáum dögum
áður en byrja á að keyra eftir
breyttu kerfi. Ekki er nema von
að vagnstjórar skuli láta í sér
heyra. Fyrir þingkosningar var
meirihluti borgarstjórnar hins
vegar á umhverfisfötunum og
kynnti „miklu betri strætó“, sem
var „fyrst og fremst“ af hinum
10 grænu skrefum í Reykjavík.
Kannski er ekki að undra að færri
ferðir og breytingar á leiðarkerfinu hafi ekki verið kynntar sem
lið í því.
Á fundi hverfisráðs Árbæjar
í gær var umhverfisfötum hins
vegar ekki til að dreifa. Þar kom
jafnframt fram að þessar breytingar höfðu verið lengi í undirbúningi. Líklega miklu lengur en
grænu skrefin. Í því ljósi gegnir
það sérstakri furðu að samráð

hafi ekki verið haft við hverfisráð borgarinnar og íbúa varðandi yfirvofandi breytingar. Ef
einhvern lærdóm á að draga
af endurskoðun leiðarkerfisins er hann einmitt sá að samráð
sé lykilatriði. Að kynna orðinn
hlut fimm dögum áður en hefja
á akstur eftir nýju leiðarkerfi
er ekki til neins. Gengur þetta
verklag gegn skýrum og ítrekuðum óskum hverfisráða, íbúa, að
ógleymdum fjölmörgum loforðum um samráð, bót og betrun.

®RF¹IR DAGAR TIL AÈ FORÈA SLYSI
Þetta þýðir að aðeins fáeinir dagar eru nú til að forða því
að enn verði teknar slysalegar
ákvarðanir um strætisvagnaþjónustu við Árbæinga. Það getur ekki
verið sanngjarnt að Árbæingar
þurfi öðrum hverfum fremur að
berjast fyrir því að njóta sömu
þjónustu í almenningssamgöngum og önnur hverfi og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.
+JARNI M¹LSINS
Kjarni málsins ætti að vera sá að
vaxandi vitund um umhverfismál
og samstaða um að aukin umferð
ógni lífsgæðum í borginni ætti að
kalla fram breiðan stuðning við
eflingu almenningssamgangna.
Fjöldi farþega í strætó óx í kjölfar nýja leiðarkerfisins, í fyrsta
skipti í áraraðir, eða allt þar til
skerðing á þjónustu olli bakslagi í
þau segl. Í raun ættu stjórnmálamenn miklu frekar að sammælast um að kanna hvort og hvernig
metnaðarfullt átak í almenningssamgöngum væri best úr garði
gert. Því efling almenningssamgangna hefur sýnt sig vera
ein hagkvæmasta og markvissasta leiðin til að bæta umferð og
borgarbrag í bráð og lengd.
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn.

Fagra Ísland – dagur tvö
-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM
4¾LENSKUR MATUR
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%F AÈ PANTAÈ ER FYRIR
MEIRA EN  KR
®NNUR SV¾ÈI  KR HEIMSENDING
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ekki einu sinni verið reifað! Eftir allar
hinar miklu yfirlýsingar helgarinnar er
ljóst að Norðlingaölduveita er út af borðinu.
Stóra málið er hins vegar neðri Þjórsá.
llt var komið í háa loft strax á öðrum
Mun Samfylkingin standa vörð þar eða
degi ríkisstjórnarinnar. Tilefnin voru
verður gefið eftir? Björg Eva ErlendsÞjórsárverin og Norðlingaölduveita. Geir
dóttir skrifar í Morgunblaðið laugardagHilmar segir ekkert um hana vera í stjórninn 26. maí: „Skýr stefna forystu Samfylkarsáttmála. Ingibjörg Sólrún segist skilja
ingarinnar um að virkja Þjórsá ekki meira
stjórnarsáttmálann svo að Norðlingaöldu®'-5.$52
að sinni getur komið í veg fyrir stórtjón
veita sé út af borðinu, Össur á sama máli
*«.!33/.
á samfélagi og náttúru í sunnlenskum
og Þórunn umhverfisráðherra segist styðja
byggðum.“ Nú er spurningin hvaða útgáfa
„sinn formann“. Það sem er óþægilegast
af stefnu Samfylkingarinnar í virkjunarmálum
við þessa umræðu á degi tvö í lífi Baugsstjórnarinnverður ofan á: Fagra Ísland eða fagra Ísland?
ar er að um þetta hefur greinilega ekki verið rætt
Nú er að vita hvað dagur þrjú og síðan dagur fjögá viðræðufundum þeirra Ingibjargar Sólrúnar og
ur bera í skauti sér. Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur
Geirs Hilmars við myndun ríkisstjórnarinnar.
að bíða spenntur eftir næstu útspilum og þá hvaða
Sannast sagna held ég að fæstir hafi haft hugarstefna verður ofan á hjá Samfylkingunni. Íslands
flug til að ímynda sér að ráðist yrði í Norðlingavegna held ég með Fagra Íslandi.
ölduveitu með Samfylkinguna í ríkisstjórn með
sitt Fagra Ísland upp á vasann. Þess vegna er það
Höfundur er þingmaður Vinstri grænna.
áhyggjuefni þegar nú kemur í ljós að málið hafi
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EVRËPSKA STAÈSETNINGARKERFIÈ SEM
HEFUR VERIÈ Å ÖRËUN AÈ FRUMKV¾ÈI %VRËPU
SAMBANDSINS KEMUR SEINNA ¹ MARK
AÈ EN ¾TLAÈ VAR AUK ÖESS SEM ÖAÈ
ER KOMIÈ LANGT FRAM YFIR FJ¹RHAGS
¹¾TLUN -EÈ TILKOMU 'ALILEO VERÈA
%VRËPUBÒAR ËH¹ÈIR HINU BANDARÅSKA
'03 STAÈSETNINGARKERFI 'ALILEO
¹TTI AÈ TAKA Å NOTKUN ¹ N¾STA ¹RI EN
VERÈUR LÅKLEGA EKKI TILBÒIÈ FYRR EN UM
 EÈA  +ERFIÈ ER HUGSAÈ TIL
ALMENNRA NOTA EINS OG Å BÅLA TIL SIGL
INGA OG BORGARALEGT FLUG
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5PPLÕSINGAMIÈSTÎÈVAR

4ÅMABELTI GETA VERIÈ RUGLINGSLEG (VAÈ

ERU EKKI BARA FYRIR ÒTLENDINGA EINS OG MARGIR
VIRÈAST HALDA  MILLI  OG  UPPLÕS
INGAMIÈSTÎÈVAR FYRIR FERÈAMENN
ERU STARFR¾KTAR ¹ ¥SLANDI -ARGAR
ERU REKNAR ALLT ¹RIÈ EN AÈRAR
ERU AÈEINS OPNAR ¹ SUMRIN
¥SLENDINGAR HAFA Å AUKNUM
M¾LI NÕTT SÁR UPPLÕSINGA
MIÈSTÎÈVARNAR ÖEGAR ÖEIR
FERÈAST UM LANDIÈ

ER KLUKKAN Å 4ËKÕË EF HÒN ER TËLF ¹ ¥SLANDI
6EFSÅÈAN HTTPTIMESCLARINETAU HEFUR
SVAR VIÈ ÖESSU ÖVÅ ÖAR ER SKR¹È HVAÈ
KLUKKAN ER Å FLESTÎLLUM LÎNDUM
VERALDAR
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KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.
Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

+RISTLAUG VAR YFIR SIG HRIFINN AF 4ALLINN SÁRSTAKLEGA GAMLA HLUTANUM EN ÖESS M¹ GETA AÈ (EIMSFERÈIR STANDA FYRIR BEINU FLUGI TIL BORGARINNAR

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

Fagmenntaðir kayak kennarar
og leiðsögumenn
3TYKKISHËLMUR OG 2EYKJAVÅK o 3 

Trúarstef og teiknimyndagerð í Tallinn
Kristlaug María Sigurðardóttir
rithöfundur féll fyrir gamalli
kirkju í vinnuferð um Tallinn.
„Ég fór til Tallinn til að kynna mér
nýjungar í teiknimyndagerð fyrir
íslenska sjónvarpsþáttaseríu og
kvikmynd um Ávaxtakörfuna sem
ég er að vinna að og verður sýnd
á næsta ári,“ segir Kristlaug María
Sigurðardóttir rithöfundur.
Kristlaug hafði aldrei heimsótt
borgina áður og notaði því tækifærið til að skoða sig um þegar
tækifæri gafst. „Ég tók einn túristadag og gekk um borgina þvera
og endilanga. Gamli borgarhlutinn er rosalega fallegur og heillandi. Svo fannst mér rússablokkirnar mjög athyglisverðar og gisti
einmitt í einni slíkri hjá vinkonu
minni.“
Kristlaug segir margt áhugavert hafa borið fyrir augu, en
gömul rússnesk rétttrúnaðarkirkja
hafi þó verið einna tilkomumest.

„Kirkjan heitir Alexander Nevsky
dómkirkjan og er merkileg fyrir
margra hluta sakir, meðal annars
þá staðreynd að Rússar ákváðu að
hlífa gamla hluta hennar þegar þeir
sprengdu Tallinn í tætlur í seinni
heimsstyrjöldinni. Hefði kirkjunnar ekki notið við væri gamli bærinn því líklegast ekki til í dag.“
Kristlaug mælir hikstalaust með
að fólk kíki í kirkjuna eigi það leið
um Tallinn og fari þá helst í messu,
sem er um sexleytið. „Ég fór í kirkjuna um það leyti og fannst upplifunin mögnuð. Þarna þuldi prestur bænir á rússnesku og sveiflaði reykelsi á meðan. Ég skildi því
miður ekki hvað hann sagði, en af
látbragðinu að dæma gat ég mér
nú til að það væri trúarlegs eðlis,“
segir hún hlæjandi og bætir við að
þótt innihaldið hafi ekki allt komist til skila hafi hún notið hverrar
mínútu.
Hvað upprunalegan tilgang ferðarinnar varðar segist Kristlaug
hafa komið heim reynslunni ríkari

+RISTLAUG FËR TIL 4ALLINN TIL AÈ KYNNA
SÁR NÕJUNGAR Å TEIKNIMYNDAGERÈ FYRIR
KVIKMYND UM VAXTAKÎRFUNA 3INFËNÅU
HLJËMSVEIT ¥SLANDS MUN FLYTJA TËNLISTINA
ÒR SÎNGLEIKNUM  JÒNÅ &2¡44!",!¨)¨6!,,)

eftir heimsóknina í teiknimyndafyrirtækið. „Til dæmis verða teiknaðir bakgrunnar í myndinni um
Ávaxtakörfuna, sem verður leikin
kvikmynd í fullri lengd og byggð
á söngleiknum. Ég hvet bara sem
flesta að heimsækja borgina. Þarna
er einstaklega ódýrt og alveg yndislegt að vera.“
ROALD FRETTABLADIDIS

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Ég sexfaldaði lestrarhraða minn á 3 vikum!
Frábært!”
Guðjón Bergmann, 34 ára rithöfundur, f
yrirlesari og jógakennari.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp samræmdu
prófunum.”

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.”
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“...á eftir að spara mér hellings tíma af
námsbókalestri.”
Ragna Björk Ólafsdóttir, 17 ára nemi og golfari.

“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega á óvart hversu “Loksins sé ég fram á það að geta klárað
miklum hraða ég náði.”
lesbækur fyrir próf”
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

Elín Björk Jónsdóttir, 15 ára nemi.

Jökull Torfason, 15 ára nemi.

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er haﬁn á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja nemendur okkar um námskeiðið:
Frábært, markvisst, hnitmiðað, æviábyrgð, nytsamlegt, krefjandi, skemmtilegt, mjög gott, skipulagning, einbeiting,
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.
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 MILLJËNIR BÅLA ERU Å HEIMINUM Å DAG
¶RÅR FJËRÈU ÖEIRRA ERU FËLKSBÅLAR EN FJËRÈUNGUR FLUTNINGA
BÅLAR OG VINNUVÁLAR "ANDARÅKIN ERU MESTA BÅLAÖJËÈIN MEÈ
 BÅLA ¹ HVERJA ÖÒSUND ÅBÒA

Sykursætur köku-Skódi
Í auglýsingu fyrir Skoda Fabia
er bíllinn endurskapaður úr
hveiti, sykri, eggjum og mjólk.
Bíllinn er í fullri stærð.
Fyrir nokkrum vikum birtust
myndir í Fréttablaðinu af kynningu Skoda á Fabia II á bílasýningunni í Genf. Þær voru vægast
sagt hlægilegar.
Eitthvað virðist markaðsdeildin hjá Skoda hafa spýtt í lófana,
læst sig inni í herbergi með flatbökum og kóki og menn lofað að
koma ekki út fyrr en þeir væru
komnir með frábæra hugmynd
að auglýsingu. Afraksturinn er
stórfurðuleg en um leið stórskemmtileg auglýsing þar sem
Fabia II er endurbyggður í fullri
stærð úr sandkökum og marsípani.

"ÅLLINN OG BAKARARNIR SEM HANN bSMÅÈUÈUm

Bíllinn er engin hrákasmíð, er
með sætum og vél í fullri stærð.
En sjón er sögu ríkari og ef leitað

er að „Skoda Fabia cake“ á www.
youtube.com er hægt að horfa á
auglýsinguna.
TG

Stafrænar
hraðamyndavélar
Hraðamyndavélum fjölgar
stöðugt. Í Bretlandi eru þær
orðnar stafrænar.

Öllum brögðum er beitt til að
halda hraðanum í umferðinni
niðri. Svo virðist sem ökumenn
geti einfaldlega ekki haldið hraðanum niðri og því finna yfirvöld
stöðugt
nýjar leiðir til
að nappa þá sem
brjóta lögin.
Hraðamyndavélar eru ein
leiðin og hvergi
hefur sú leið
verið
farin
grimmar en í
Bretlandi.
Nú
á að auka enn á
myndatökurnar
og gera myndavélarnar staf(RAÈAMYNDAVÁLAR Å "RETLANDI VERÈA INNAN SKAMMS STAFR¾NAR
rænar.

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
Betra verð á
heilsársdekkjum

Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

PIPAR • SÍA • 70753

235/65R17, kr. 12.900
245/70R17, kr. 13.900
265/70R17, kr. 14.900
275/60R17, kr. 15.900

Þetta þýðir að vonin um að
myndavélin sé búin með filmuna er úr sögunni. Í stað þess að
geta tekið 200 myndir skipta þær
þúsundum og svæðið sem þær ná
yfir er stærra en áður.
Spurningin er hvenær leiðin
milli Reykjavíkur og Akureyrar verður vörðuð stafrænum
myndavélum?
TG

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

ALORKA • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

Næsta námskeið byrjar 6. júní.

"-7 8 HEFUR HINGAÈ TIL VERIÈ ÖEKKTUR
SEM LITLI BRËÈIR 8 (ANN VERÈUR HINS
VEGAR ËHEPPNA MIÈJUBARNIÈ MEÈ TIL
KOMU &
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

BMW-blendingur?
BMW ætlar að setja nýja línu
á markað um 2010. Línan
kallast F3 og er eins konar
blendingsbíll.
Ekki er auðvelt að skilgreina í
hvaða flokki sumir bílar eru. Sérstaklega ekki nú þegar borgarjeppar, sportjeppar og blendingsbílar virðast allir eins en falla
samt í mismunandi flokka. BMW
ætlar sér að flækja málið enn
frekar með F3.
F3 verður blanda af X3 og 3-línunni. Undirvagninn verður líklegast fenginn að láni frá X3 en hann
mun í útliti frekar minna á stóran skutbíl en jeppa. Aksturseiginleikar 3-línunnar verða hafðir að leiðarljósi en bíllinn á samt
að vera fær um að flytja börn og
buru.
TG
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+RISTÅN ER MJÎG ¹N¾GÈ MEÈ LÅFIÈ Å 0ARÅS
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Í fylgd með Parísardömu
Kristín Jónsdóttir gengur
stundum undir nafninu Parísardaman en hún hefur búið í
París til fjölda ára. Hún býður
upp á gönguferðir með leiðsögn
um borgina fyrir íslenska ferðamenn og tekur að sér að skipuleggja nánast hvað sem er.
Kristín hefur síðustu ár verið
með skipulagðar gönguferðir
fyrir Íslendinga um París, en hún
hefur búið í borginni til fjölda
ára og þekkir hana vel. „Ég hef
lengi verið mjög áhugasöm um
París og dugleg að lesa mér til,“
segir hún.
Kristín
talar
reiprennandi
frönsku en hún byrjaði að læra
hana strax í menntaskóla. „Frá því
að ég man eftir mér þráði ég að
kunna frönsku og fara til Frakklands svo ég leitaði mikið eftir
franskri menningu og tónlist löngu
áður en ég varð eitthvað fullorðin. Mér fannst alltaf að ég ætti að
fara til Parísar en ég get í rauninni
ekkert útskýrt af hverju. Eftir
stúdentspróf kom ég svo hingað
sem au pair til fransk-líbanskrar
fjölskyldu og hef verið hér meira
og minna síðan,“ segir hún.

Hægt er að velja á milli gönguferða með Kristínu um nokkur
ólík hverfi í París. „Ég er náttúrlega með tvö elstu hverfin, Latínuhverfið og Mýrina, þar sem
er auðvelt að sýna París fortíðarinnar. Latínuhverfið er svolítið svona nítjándu aldar hverfi
á meðan Mýrin er meira sautjándu aldar hverfi. Ég er líka með
gönguferðir um Montmartre sem
er skemmtilegt listamannahverfi
frá aldamótunum nítjánhundruð.
Þar má sjá París í því rómantíska
ljósi sem hún er sýnd í myndinni
Amelie en sú mynd var tekin upp
í þessu hverfi auk margra fleiri
mynda. Svo er ég náttúrlega með
Bellevilletúrinn sem er bara
allt, allt annað. Hann sýnir París
kannski mest eins og hún er í dag
en handbækur um París vísa fólki
ekki þangað, nema kannski í Père
Lachaise-kirkjugarðinn. Ég mæli
með því að fólk byrji ferðina á
að koma í túr því það er miklu
skemmtilegra að skoða París upp
á eigin spýtur þegar maður hefur
fengið smá leiðsögn.“
Auk þess að ganga um borgina
með íslenska ferðamenn tekur
Kristín að sér að skipuleggja ýmislegt annað ef óskað er eftir því.
„Ég geri í raun og veru allt sem

fólk biður mig um, innan allra
velsæmismarka,“ segir hún og
hlær. „Sumir hópar vilja fá skipulagða dagskrá frá a til ö alla daga
og þá sé ég bara um allt, finn
veitingastaði, kaupi miða á söfn
og svo framvegis.“
Hóparnir sem Kristín hefur
verið að taka á móti hafa verið
margs konar að hennar sögn. „Ég
hef fengið hópa af öllum stærðum og gerðum og aldri. Allt frá
menntaskólanemum upp í gamalmenni sem eru loksins að koma
til Parísar. Þetta hefur gengið
vonum framar því ég vissi náttúrlega ekkert hvað ég var að fara út
í þegar ég byrjaði og gerði mér
enga grein fyrir því hvort þetta
myndi ganga. En flestir eru mjög
ánægðir og ég virðist hafa skapað
mér góðan orðstír,“ segir Kristín
ánægð.
Frekari
upplýsingar
um
Kristínu, gönguferðirnar, hótel,
veitingahús og fleira má finna á
heimasíðu hennar, www.parisardaman.com. Einnig má geta þess
að Íslendingar í Frakklandi geta
sett smáauglýsingar inn á síðuna,
hvort sem þeir eru að leita eftir
húsnæði, barnapössun eða einhverju öðru.
EMILIA FRETTABLADIDIS

Paris, c´est la vie!
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Iceland Express flýgur nú
beint til Parísar.
París er einn af fimm nýjum
áfangastöðum sem bæst hafa við
hjá Iceland Express auk Basel,
Billund, Eindhoven og Oslóar.
Flogið verður til Parísar tvisvar til
þrisvar sinnum í viku frá 15. maí til
31. ágúst, til Basel alla laugardaga
frá 1. júní til 31. ágúst, til Billund
tvisvar í viku frá 1. júní til 14. september, til Eindhoven tvisvar í viku
frá 1. júní til 31. ágúst og til Oslóar tvisvar í viku frá 15. maí til 31.
ágúst.
Í París er margt hægt að gera,
hvort sem er að þræða fataverslanir í þessari háborg tískunnar, upplifa franska menningu og byggingarlist í söfnum og kirkjum, gæla við
bragðlaukana með franskri matargerðarlist eða bara sitja á notalegu
kaffihúsi með glas af rauðvíni og
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"ÅLAR TIL SÎLU

  ÖÒS

"ÅLAR ËSKAST

0ALLBÅLAR

6ANTAR GËÈAN OG SPARNEYTINN SM¹BÅL
FYRIR ALLT AÈ  Ö !ÈEINS -*®' GËÈ
AFSLTILB KOMA TIL GREINA 4ILB SENDIST ¹
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4IL SÎLU OPEL ASTRA   ¹RG  EK
 Ö KM 3M¹ TJËN ¹ FRAMHORNI BÅLL
INN ER MEÈ TÅMAKEÈJU EKKI REIM MJÎG
GËÈUR BÅLL F¾ST ¹  Ö KR 5PPL Å S
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  &ORD %XPLORER FR¹  $ODGE
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4IL SÎLU "-7 )!  HESTÎFL RG
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Ofurhetjur í
Jaðarleikhúsinu
Jaðarleikhúsið frumsýnir Superhero á Björtum dögum. Superhero er fimmta verk leikhússins
en um dramatískan og súrrealískan gamaleik er að ræða.
Fyrir um einu og hálfu ári stofnaði Eyrún Ósk Jónsdóttir Jaðarleikhúsið. Leikhúsið er í Miðvangi
í Hafnarfirði þar sem rekin er tilrauna- og listasmiðja. „Við setjum upp lítil og ódýr leikverk þar
sem ungum listamönnum er gefinn kostur á að gera tilraunir,“
segir Eyrún. „Við höfum sett upp
um fjögur verk á þessu eina og
hálfa ári sem við höfum starfað
og nú munum við frumsýna það
fimmta. Ásamt því að sýna leikverk eru líka myndlistarsýningar í rýminu og núna er til dæmis
sýning á pennateikningum Brynju
Árnadóttur.“
Stofnun sjálfstæðs leikhóps
var lengi draumur Eyrúnar en
hún starfaði með einum slíkum á
námsárum sínum í London. „Hann
heitir Dan Kai Teatro og þar fékk
ég tækifærið að gera það sem
mig langaði og prófa mig áfram,“
segir Eyrún. „Þegar ég kom hingað aftur fann ég að það vantaði
rými fyrir unga listamenn til að
gera nákvæmlega það án þess að
það kostaði margar milljónir og án
þess að sækja þyrfti um endalausa
styrki frá menntamálaráðuneyti.“
Í öllum leikverkum Jaðarleikhússins er kostnaði haldið í lág-

marki enda þurfa verkin að standa
undir sér. Reyndar er umgjörðin
ekki það eina ódýra í leikhúsinu
heldur er miðaverði haldið í lágmarki. Á Superhero kostar til að
mynda aðeins 600 krónur.
Superhero er einleikur eftir
Eyrúnu og hefur hún fengið skólabróður sinn Erik Håkansson til að
leika. Leikritið fjallar um ungan
mann sem stendur frammi fyrir
mjög erfiðum aðstæðum sem hann
getur ekki leyst. Þá leitar hann til
ofurhetjanna eftir hjálp, en þeim
kynntist hann gegnum hasarblöðin þegar hann var ungur. „Þetta
er svona dramatískur og súrrealískur gamanleikur,“ segir Eyrún.
„Við frumsýnum 1. júní og sýnum
á Björtum dögum eða 2., 5, og 8.
júní.“
Af þeim fimm verkum sem
Jaðarleikhúsið hefur sett á svið
hafa þrjú verið á ensku, þar með
talið Superhero. Þetta er vegna
sterkra tengsla við Dan Kai Teatro
en þaðan hafa leikarar komið og
tekið þátt í sýningum Jaðarleikhússins. „Það er bæði vegna þess
að ég var partur af hópnum úti og
líka einfaldlega vegna þess að þá
fæ ég fjármagn hjá þeim og það
hjálpar okkur að til að setja upp
verkin,“ segir Eyrún og hlær.
Hægt er að panta miða á Superhero í síma 846-1351 eða á jadarleikhusid@hotmail.com.
tryggvi@frettabladid.is

Erik í hlutverki sínu í Superhero. Hann leikur ráðvilltan ungan mann sem leitar til
ofurhetja barnæsku sinnar eftir leiðsögn og aðstoð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Marín Hrafnsdóttir er menningar- og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar. Hún segir dagskrá Bjartra daga setta upp með það í huga
að allir eigi að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Hátíðin skilar blómlegu
menningarlífi
Marín Hrafnsdóttir er menningarog ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar. Hún hefur tekið þátt í að
skapa Bjarta daga frá byrjun og
segir tilgang hátíðarinnar helst
vera að efla menningarlíf og
vekja athygli á þeirri miklu listsköpun sem á sér stað í bænum
og á hafnfirskum listamönnum.
„Hátíðin
skilar
blómlegu
menningarlífi í bænum enda
virkjum við ótrúlega marga til
þátttöku,“ segir Marín og nefnir
þar
leikskólana,
grunnskólana, unglingana og eldri borgara. „Fyrir unga fólkið erum við
með menningarhús en þar erum
við líka svolítið í uppeldislegum stellingum því unga fólkið
skipuleggur sína dagskrá sjálft.
Það þarf að sjá til þess að hún
gangi upp, fjárhagslega og að
umfangi. Það er ekki nóg fyrir
þau að koma til okkar og segja
að þau langi að halda tónleika

heldur verða þau að láta dæmið
ganga upp,“ bætir Marín við og
segir hátíðina einnig til þess
fallna að vekja athygli á menningarstofnunum bæjarins.
Marín segir að þótt þorri listamanna hátíðarinnar séu heimamenn þá dragi þau einnig til sín
list annars staðar frá til að bjóða
Hafnfirðingum upp á ýmislegt
af því besta sem er að gerast í
tónleikum, myndlist, danslist og
öðru. „Svo er ekki leiðinlegt að
segja frá því að Þjóðahátíð er
núna hluti af Björtum dögum og
þannig tökum við enn frekar utan
um það að vera fjölmenningarleg hátíð,“ segir Marín ánægð og
bætir því við að fyrstu skrefin
í þá átt hafi verið stigin í fyrra
þegar sérstakur fjölmenningardagur var hluti af hátíðinni.
Spurð hvernig þátttakan hefur
verið á Björtum dögum undanfarin ár, segir Marín: „Nú er há-

tíðin haldin í fimmta sinn og þátttakan hefur verið vaxandi. Þegar
svona margir taka þátt í að skapa
viðburðinn þá er þátttakan góð.
Síðan höfum vð verið með mjög
fjölbreytta dagskrá og haft það
að markmiði að það sé mikið af
viðburðum þar sem er ekki aðgangseyrir. Það má því segja að
það sé ákveðið einkenni á Björtum dögum að við bjóðum upp á
ókeypis tónleika, danssýningar
og fleiri viðburði.“
Marín segist vona að sem
flestir taki þátt og að dagskráin
sé þannig að allir finni eitthvað
við sitt hæfi. „Við reynum að
koma til móts við alla og það er
mikil jákvæðni gagnvart þessari hátíð. Hún er á skemmtilegum tíma þegar fólk er að byrja
að kveikja á því að það sé komið
sumar en við erum samt ekki
búin að missa það út úr bænum,“
segir Marín og brosir.
- sig

Leikskólalist í hávegum höfð
Leikskólabörn eiga stóran þátt
í Björtum dögum og skreyta
fyrirtæki og stofnanir í Hafnarfirði með verkum sínum. Þá
verða ljóð 6. bekkinga víða um
bæinn og 4. bekkingar taka þátt í
samsöng á Thorsplani undir heitinu Söngurinn ómar um bæinn.
Afrakstur litla listafólksins má
sjá á eftirtöldum stöðum:

ARNARBERG -

Bókasafn Hafnarfjarðar

ÁLFABERG HB búðin
ÁLFASTEINN - Þjónustuverið
HJALLI Heilsugæslan miðbæ
HLÍÐARBERG Fjarðarkaup
HLÍÐARENDI Heilsugæslan Sólvangi
HVAMMUR - Suðurbæjarlaug
HRAUNVALLASKÓLI Hraunvallaskóli, leik- og grunnskóli
HÖRÐUVELLIR - Fjörður 1. hæð

Teikningar eftir leikskólabörn verða til sýnis á mörgum stöðum í bænum.

KATÓ St. Jósepsspítali
NORÐURBERG -

Bæjarskrifstofur
Kænan

SMÁRALUNDUR -

STEKKJARÁS - Skólaskrifstofa
TJARNARÁS Landsbankinn
VESTURKOT - Fjörður 2. hæð
VÍÐIVELLIR Samkaup

http://www.myphotos.com/siggi

You aren’t signed in Sign In

MY PHOTOS
Home

The Tour

Sign Up

Explore

Search Siggi’s photos

Siggi’s photos
Collections

Sets

Tags

Map

Archives

Search

View as slideshow
( New window
Favorites

Hér fer sófinn, tv og PS3!

Ok...vantar smá hjálp:-0

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
7 comments

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
11 comments

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
2 comments

Útsýnið maður!

Hér grillum við strákar!

Stutt í bæinn!!!

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
1 comments

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
6 comments

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
15 comments

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
0 comments

Fínt og það virkar!

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
3 comments

)

Profile

ÉG á hana!

Þangað fer ruslið MITT!

Help

Mín íbúð...mín...mín...!

c All rights reserved.
Uploaded on Apr 15, 2007
12 comments

Íbúðalán fyrir þig!
Hafðu samband í síma 575 4000 eða á byr.is og við hjálpum þér að eignast þína eigin íbúð*.
Og það verður nýja íbúðin þín, bara þín!

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is

8

L fréttablaðið L bjartir dagar

30. MAÍ 2007 MIÐVIKUDAGUR

Merkisafmæli
Magnúsar og Keilis
Golfklúbburinn Keilir í
Hafnarfirði er 40 ára í ár og
golfbakterían hjá Magnúsi
Birgissyni er jafngömul.
„Ég byrjaði að slá kúlu sem átta
ára gutti um leið og völlurinn kom
á Hvaleyrarholtinu. Við erum því
búnir að vera jafnlengi í golfi ég
og Keilir,“ segir Magnús glaðlega
og upplýsir aðspurður að hann sé
með 2,2 í forgjöf. Hann starfar
núna sem golfkennari í klúbbnum
Oddi í Heiðmörk og hefur verið
þar í fjögur ár en er með fimmtán ára reynslu í faginu. „Áhuginn
á golfi er alltaf að aukast og golfkennslan verður æ stærri hluti af
verkefnum mínum,“ segir Magnús
sem er þroskaþjálfi líka en kveðst
eiginlega hættur að grípa í það
starf.
Magnús hefur líka rekið golfskóla á Spáni vor og haust frá 1997,
ásamt Herði Arnarsyni golfkennara hjá Keili, fyrst í samvinnu við
Úrval Útsýn og nú Heimsferðir.
Hann segir á annað þúsund manns
hafa farið í gegnum þann skóla og
marga hafa tekið þar sín fyrstu
skref í golfinu.
„Við erum í suðurhluta Andalúsíu.
Það svæði er mikið menningarsvæði bæði hvað snertir mat og

drykk, hestasýningar og dansinn
flamenco. Þessi hluti Andalúsíu
er við Atlantshafið og þar er frísklegra en Miðjarðarhafsmegin.“
Hann segir ferðirnar oftast taka
tíu til ellefu daga og oft séu byrjendur með. „Ferðirnar koma fólki
vel af stað. Það myndast oft góðir
hópar sem halda tengslum og menn
uppörva hver annan.“ Hann segir
fólk vera á öllum aldri þegar það
byrjar enda sé það aldrei of seint.
„Alltaf er hægt að njóta þess að
fara í golf og taka framförum svo
lengi sem menn geta sveiflað kylfum og eru sæmilega gangknáir.“
Skyldi Magnús eitthvað mega
vera að því að keppa sjálfur?
„Nei, ég keppi mjög lítið en reyni
að fylgjast svolítið með unga fólkinu og hef gaman af,“ svarar hann
og getur þess að hann eigi tvo
stráka í golfi. Hann segir ungu
fólki fjölga ört í greininni og árangur þess sé líka alltaf að batna.
„Efnilegt íþróttafólk sem hefði
bara séð fótbolta eða handbolta
fyrir nokkrum árum er farið að
átta sig á því að golf er skemmtileg keppnisíþrótt fyrir alla aldurshópa,“ segir hann. „Birgir Leifur
er að gera góða hluti í dag og það
hvetur fólk til að stefna á atvinnumennsku og frama í golfi.“
gun@frettabladid.is

Arna Kristín Einarsdóttir verkefnastjóri er ánægð með dagskrá Bjartra daga í Hafnarfirði og reiknar með góðri þátttöku bæjarbúa
sem annarra á hátíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Fjöldi hápunkta á hátíðinni
Arna Kristín Einarsdóttir er verkefnastjóri á skrifstofu menningarog ferðamála hjá Hafnarfjarðarbæ en skrifstofan heldur utan um
skipulag Bjartra daga. Arna er
ánægð með dagskrá hátíðarinnar
og segir erfitt að nefna einhverja
hápunkta í dagskránni.
„Bjartir dagar samanstanda
af menningar- og listviðburðum
sem eru aðallega í höndum heimamanna þótt einhverjir listamenn
komi annars staðar að,“ segir
Arna og bætir því við að tengingin sé þá sú að þeir komi til Hafnarfjarðar til að halda tónleika eða
sýningar. „Til dæmis verður Sumaróperan með tónleika sunnudaginn 3. júní undir yfirskriftinni Sumarbarokk. Tónleikarnir
verða í Hafnarborg og þar verða
kynntir efnilegustu ungsöngvarar
landsins.“
Arna segir mikið af myndlistarfólki frá Hafnarfirði sýna verk
sín auk þess sem kórar bæjarins
komi fram og leikskólabörn muni
eiga listaverk víða um bæinn á
Björtum dögum.

„Við erum með mjög marga og
spennandi viðburði í gangi og viljum ná til sem flestra,“ segir Arna
sem segir stolt frá því að Þjóðahátíð Alþjóðahússins verði í Hafnarfirði í fyrsta sinn og væntir
góðrar þátttöku. „Í fyrra vorum
við með fjölmenningardaga þar
sem við vöktum athygli á því að
það er mjög stórt hlutfall íbúa í
Hafnarfirði innflytjendur, eða um
sex prósent. Við viljum vissulega
halda hátíð allra Hafnfirðinga og
þess vegna var ofsalega gaman að
við skyldum fá liðstyrk Alþjóðahússins til að vekja enn frekari athygli á þessu,“ segir Arna
og bætir því við að Þjóðahátíðin
sé mikill viðburður. „Um kvöldið
verður síðan söngvakeppni hinna
mörgu tungumála. Þar leggjum
við áherslu á að það syngi ekki
allir á ensku heldur hinum ýmsu
tungumálum, ekkert endilega sínu
eigin og það eru vegleg verðlaun í
boði,“ segir Arna brosandi. „Síðan
verður skemmtiatriði á keppninni
en það eru alveg ótrúlega flottar
hafnfirskar magadansmeyjar sem

munu koma fram. Þær slógu rækilega í gegn í fyrra svo það verður
gaman að sjá þær aftur.“
Arna segir Bjarta daga einnig
vera í samstarfi við umboðsskrifstofuna Prime og bjóða upp á tónleikaröð þar sem margir þekktir tónlistarmenn muni troða upp
í Bæjarbíói. „Það er ótrúlegur
sjarmi yfir því að fara á tónleika í
þessu húsi og alveg sérstakt.“
Í Víðistaðakirkju verða tvennir tónleikar, annars vegar Páll
Óskar og Monika en hins vegar
verður Camerarctica með tónleika í kirkjunni. „Þau flytja verkið Kvartett fyrir endalok tímans eftir Oliver Messiaen en það
er eitt magnaðasta kammerverk
sem skrifað hefur verið og verður eflaust rosalega flott að sjá það
og heyra í þessari umgjörð,“ segir
Arna.
Að lokum minnir Arna á að hinn
7. júní verði langur fimmtudagur
í Hafnarfirði en þá verður opið í
öllum verslunum, söfnum og galleríum til klukkan tíu um kvöldið.
- sig

Tónleikar á Björtum dögum
Magnús á margt sporið á Hvaleyrarvelli. Þar byrjaði hann að slá kúlu þegar hann var
átta ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FIMMTUDAGUR 31. MAÍ

Kl. 18-22 Hafnarfjörður rokkar.
Útitónleikar á Thorsplani.
Kl. 20 Amherst College Choir frá
Massachusetts í Hásölum.
FÖSTUDAGUR 1. JÚNÍ

(Hafnarfjarðarbær 99 ára)
Kl. 20 Íslenski saxófónkvartettinn
flytur franska saxófónkvartvetta í
Hafnarborg. Aðgangur ókeypis.
Kl. 21 Páll Óskar og Monika í Víðistaðakirkju. Aðgangseyrir 2.000 kr.
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MÁNUDAGUR 4. JÚNÍ

Kl. 20 Söngur í hjartanu ómar. Tónleikar Gaflarakórsins í Víðistaðakirkju.
ÞRIÐJUDAGUR 5. JÚNÍ

Kl. 17 Syngjandi Öldutúnsskóli.
Tónleikar kórs Öldutúnsskóla og
Kvennakórs Öldutúns í Hafnarborg.
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Kl. 20 Cantare í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Söngvakeppni hinna mörgu
tungumála í samstarfi við Alþjóðahúsið.

Kl. 19.30 Gamla bókasafnið. Rokkkvöld. Norska hljómsveitin Quiritatio. Vicky Pollard og Foreign Monkeys hita upp.
Kl. 20 „Enn er oft í koti kátt!“ Lögin
hans Friðriks. Kór Öldutúnsskóla,
Kvennakór Öldutúns, karlakórinn
Þrestir og Kammerkór Hafnarfjarðar í Hafnarborg. Aðgangseyrir 1.500
kr./1.000 kr.
Kl. 21 Pétur Ben, Toggi og Ólöf Arnalds í Bæjarbíói. Aðgangseyrir 1.500
kr.

(Sjómannadagurinn)
Kl. 10 Lúðrasveit Hafnarfjarðar við
Hrafnistu.
Kl. 14 Hátíðardagskrá við Fiskmarkaðinn þar sem Lúðrasveit Hafnarfjarðar spilar meðal annars.
Kl. 16 Hátíðartónleikar í Hamarssal.
Kór Flensborgarskóla heldur tón-

Hevesí píanóleikara.
Kl. 20 „Enn er oft í koti kátt!“ Lögin
hans Friðriks (sjá 5. júní).
Kl. 21 Stebbi og Eyvi í Bæjarbíói.
Aðgangseyrir 2.000 kr.
Kl. 22-23 Kvartett fyrir endalok tímans. Ljósið, friður og óendanleikinn
í Víðistaðakirkju. Camerarctica leikur
eitt stórbrotnasta kammerverk
allra tíma eftir Oliver Messiaen. Aðgangseyrir 1.500 kr. / 1.000 kr. (Frítt
fyrir nemendur).
FIMMTUDAGUR 7. JÚNÍ

LAUGARDAGUR 2. JÚNÍ

SUNNUDAGUR 3. JÚNÍ

Nú eru bjartir dagar
í Dalakofanum

leika í tilefni af 125 ára afmæli skólans.
Kl. 20 Sumarbarrokk í Hafnarborg.
Sumaróperan kynnir efnilegustu
ungsöngvara landsins. Aðgangseyrir 2.000 kr. / 1.500 kr.
Kl. 21 Bubbi í Bæjarbíói. Aðgangseyrir 2.000 kr.

MIÐVIKUDAGUR 6. JÚNÍ

Kl. 12 Fjaðrafok í Firðinum. Hádegistónleikar í Hafnarborg. Sönghópurinn Sópranos ásamt Antoníu

Kl. 14 Dagskrá eldri borgara í
Hraunseli. Kórsöngur, suðuramerískir dansar, upplestur og fjöldasöngur.
Kl. 19-23 Gamla bókasafnið. Kakóbollinn. Trúbadorkvöld, heitt kakó
og sænskir snúðar.
FÖSTUDAGUR 8. JÚNÍ

Kl. 21 Jón Ólafsson í Hafnarborg.
Aðgangseyrir 1.500 kr.
SUNNUDAGUR 10. JÚNÍ

Kl. 17 Tónleikar í Fríkirkjunni. Vinsæl fiðlulög frá Mið-Evrópu ásamt
spænskum dönsum. Martin Frewer
fiðla og Ingunn Helga Hauksdóttir
píanó. Aðgangur ókeypis.
Kl. 20 Kvöldmessa í Víðistaðakirkju.

Taco Bell og nýr og endurbættur KFC
hefur opnað í Hafnarfirði.
Meira úrval og enn betri aðstaða.

PI PAR • SÍA • 70463

Kíktu á Taco Bell og KFC í Hafnarfirði.
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Hafnfirska hljómsveitin Sign stígur á svið á fimmtudagskvöld
eftir vel heppnaða tónleikaferð um Bretland.

Magni ætlar að vera einn með kassagítarinn á útitónleikunum. Hefur hann leik um áttaleytið.

Rokk og ról á Thorsplani
Útitónleikarnir „Hafnarfjörður
rokkar“ verða haldnir á Thorsplani í Hafnarfirði á fimmtudagskvöld. Fjölmargir þekktir
flytjendur stíga á svið og verður
stemningin án efa prýðileg.

Rokksveitin Mínus lýkur útitónleikunum Hafnarfjörður rokkar með þéttri spilamennsku.

Magni úr hljómsveitinni Á móti
sól kemur fram einn með kassagítarinn. „Ég er ekki búinn að
ákveða hvað ég ætla að spila. Ætli
ég ákveði það nokkuð fyrr en ég
er á leiðinni,“ segir Magni. „Ætli
ég endi ekki á því að taka eitthvað
sem allir þekkja. Ég tek bara trúbadorinn á þetta, persónulega
trúbadorinn,“ segir hann og hlær.
Hlakkar hann til að spila á útitón-

leikunum og hefur engar áhyggjur af því ef kalt verður í veðri.
„Við í Á móti sól spiluðum 10.
janúar á útitónleikum, þannig að
maður er vanur ýmsu.“
NÝTT FRÁ MÍNUS
Magni hefur leik um kl. átta en
hljómsveitin Mínus lýkur kvöldinu með rokki og róli af bestu
gerð. Mínus verður með ný lög í
farteskinu enda gaf hún nýlega
út sína fjórðu breiðskífu, The
Great Northern Whalekill, sem
hefur fengið góðar viðtökur.
EFNILEGT ÚR HAFNARFIRÐI
Aðrar hljómsveitir sem stíga á
svið verða Sign, sem kom nýverið

heim úr tónleikaferð um Bretland, Þrumukettir og hafnfirsku
sveitirnar Mystic Dragon, Grasrætur og Æsir.
„Þetta eru ungar og upprennandi sveitir og þær byrja dagskrána,“ segir Páll Arnar Sveinbjörnsson, sem hefur unnið að
skipulagningu tónleikanna. „Tónleikarnir hafa ekki verið með
þessu sniði síðan 2003, sem stórir
útitónleikar. Við vonumst til þess
að það mæti múgur og margmenni
á Thorsplanið,“ segir hann.
Kynnir tónleikanna, sem hefjast klukkan 20, verður Ólafur
Páll Gunnarsson, útvarpsmaður
á Rás 2, sem er einmitt búsettur í
Hafnarfirði.

Sumarvörurnar komnar!

SKUNKFUNK - LEE- WRANGLER
SARA KEIR DESIGN- ZENTO SKART & TÖSKUR
REPEAT DK. - VIA-VAI SKÓR VÆNTANLEGIR
ALLT FYRIR LÍKAMANN OG ANDLIT ÚR
DAUÐAHAFINU
OROBLU - ERMAR- LEGGINGS - HAUSKÚPUKLÚTAR
- ARAFAT SLÆÐUR OG MARGT FLEIRA
BRAZILIAN TAN BRÚNKUKREM

LOVE LINE KREMIN
- MAXIM SVITASTOPPARINN SEM ER AÐ SLÁ Í GEGN Á ÍSLANDI
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Firði, 2. hæð • Sími 533 3931
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Firði Hafnarfirði

S: 555-4420

Full búð
af nýjum
vörum og ýmis
spennandi
tilboð

„Lögð verður áhersla á fjölbreytileika og sameiningu í senn,“ segir Kolfinna Baldvinsdóttir, verkefnastjóri Þjóðahátíðarinnar.

Sameinuð en fjölbreytt
Firðinum, Hafnarﬁrði

Þjóðahátíð verður haldin
hátíðleg á Björtum dögum í
Hafnarfirði. Kolfinna Baldvinsdóttir er verkefnastjóri hátíðarinnar.
Síðustu ár hefur verið lögð
áhersla
á
fjölmenningu
á
Björtum dögum. Þjóðahátíðin
verður nú haldin í fjórða sinn
í íþróttahúsinu í Hafnarfirði
við Strandgötu frá kl. 12 til 18
laugardaginn 2. júní. Í fyrra var
hátíðin haldin í gamla Blómavali en um fjörutíu þátttakendur
frá ólíkum löndum kynntu lönd
sín og þjóðir með ýmsum hætti.
Höfuðskipuleggjandi
hátíðarinnar er Alþjóðahúsið en verkefnastjóri þetta árið er Kolfinna
Baldvinsdóttir.
„Þjóðahátíðin hefur sömu
merkingu og venjuleg þjóðhátíð
en lögð er áhersla á fjölbreytileika og sameiningu í senn.
Þjóðahátíðin felur í sér að þar
koma saman öll þau þjóðabrot
sem búa á Íslandi og kynna sín

lönd og gera sér glaðan dag. Á
Íslandi býr fólk af um 132 þjóðernum en á hátíðinni verða um
40 lönd með bása til að kynna
sig og sína. Sumir gera það með
mat, aðrir gera það með dansi og
tónlist og fleiru en síðan verður
haldið uppi fjöri allan daginn.
Þar á meðal eru ýmiss konar
skemmtiatriði sem eru kannski
ekki eins og við eigum að venjast
þar sem skemmtikraftarnir eru
alls staðar að úr heiminum. Þetta
er fólk frá Afríku, Asíu, SuðurAsíu, Evrópu og víðar þannig að
fjölbreytnin er mikil. Þarna geta
því Íslendingar komið og kynnst
„þessu fólki“ eins og okkur er
oft tamt að kalla innflytjendur
og fengið að upplifa í senn fjölbreytnina en líka hvað við eigum
margt sameiginlegt.“
Hátíðin verður opnuð formlega og verða þar ráðherrar og
bæjarstjóri en heiðursgestir
þetta árið eru Toshiki Toma,
prestur innflytjenda, sem flutti
hingað til lands frá Japan, og
Gérard Lemarquis, kennari og

Mikil gleði ríkir á Þjóðahátíð og verður að öllum líkindum
stiginn dans.

leikari, sem er franskur að uppruna. Þeir hafa báðir búið á Íslandi í fjölda ára og eru þekktir
í þjóðlífinu. Við opnunina munu
kórar syngja og má þar nefna
Regnbogakonur sem er kór
kvenna frá ýmsum heimshornum. Mikið verður um þjóðdansa og þjóðlagatónlist og
fram koma þekktir flytjendur eins Balkanbandið sem kom
fram með Björk, Tríó Leone
Tinganelli, Delizie Italiane og
Sigurður Hall og Sigurlaug M.
Jónasdóttir munu dæma þann
mat sem verður á boðstólum.
Það mun því kenna ýmissa grasa
á Þjóðahátíð og hvetur Kolfinna
sem flesta til að koma við og
gera sér glaðan dag.
„Því miður hefur innflytjendaumræðan hallast svolítið á
neikvæðu hliðina upp á síðkastið og því er mikilvægt að halda
hátíð sem þessa til að fólk geti
komið og upplifað hvað það er í
raun mikil gleði að búa í svona
fjölbreyttum heimi og á svona
fjölbreyttri eyju.“
- hs

Um fjörutíu lönd verða með kynningarbása á hátíðinni.
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Útilokar ekki endurkomu í skólann
Framhaldsskólaárin eru oft
sögð vera bestu árin í lífi
sérhvers manns. Leikarinn
Steinn Ármann Magnússon
segist vel geta tekið undir
þau orð enda hafi árin í
Flensborg verið honum hálfgerð opinberun.
Flensborgarskólinn var stofnaður árið 1877 sem barnaskóli, en
breytt í alþýðu- og gagnfræðaskóla fimm árum síðar. Og við
það ártal hefur aldur skólans oft-

Steinn Ármann minnist dvalarinnar
með hlýhug og segist þar hafa kynnst
mörgum áhrifavöldum sínum.

ast verið miðaður. Á þeim 125
árum sem skólinn hefur verið
starfræktur hafa margir andans
menn gengið um ganga skólans
og litað sögu hans með sínu nefi.
Einn þeirra er Steinn Ármann
Magnússon, leikarinn góðkunni,
sem hóf sína skólagöngu í Flensborg árið 1979 og þá í efsta bekk
grunnskóla. „Við krakkarnir sem
vorum ekki busar vorum mikil
innspýting í félagslífið og mættum eiginlega á allar samkomur á vegum nemendafélagsins.
Fundir Bridgefélagsins voru þar
engin undantekning,“ útskýrir
Steinn Ármann sem segist hugsa
með miklum hlýhug til áranna í
Flensborg. „Fyrir mér voru árin
í skólanum eiginlega hálfgerð opinberun. Þarna losnaði maður úr
viðjum bekkjarkerfisins og var
kominn á fullt í bæði kvikmyndaklúbbinn og ræðuliðið,“ útskýrir
Steinn.
Og á Flensborgarárunum varð
til félagsskapur sem síðar meir
átti eftir að láta mikið til sín taka í
tónlistarlífi landsmanna. Félagsskapur sem enn heldur hópinn;
sjálfir Kátir piltar en meðlimir
sveitarinnar voru allir nemendur skólans. „Já, við vorum þarna
ég, Atli Geir Grétarsson, Davíð
Þór Jónsson, Hallur Helgason
og allir félagarnir,“ segir Steinn
en sveitin tróð meðal annars upp
á skólaböllum skólans. Reynd-

ar má til gamans geta að fyrstu
tónleikar sveitarinnar voru einmitt busaball Flensborgarskólans á Hótel Borg fyrir allmörgum árum.
Steinn segist muna eftir mörgum starfsmönnum skólans sem
höfðu mikil áhrif á hann. Þar
fóru fremstir í flokki Magnús
Baldursson og Ingvar Viktorsson, fyrrum bæjarstjóri í Hafnafirði. „Þeir voru mikið með okkur
krökkunum og voru alltaf á böllum eða í ferðalögunum,“ útskýrir Steinn sem nefnir einnig
Helga Guðmundsson, hinn landskunna munnhörpuleikara og Auði
Hauksdóttur,
dönskukennara.
„Hún gerði mig svona slarkfæran
í dönsku,“ rifjar Steinn Ármann
upp og minnist einnig Eggerts
Lárussonar, efnafræðikennara,
sem hafi notað tímana til að ræða
pólitík og vettvang dagsins. „Og
sagði okkur síðan hvað við áttum
að læra fyrir próf,“ bætir Steinn
við.
Leikarinn á sér þó leyndarmál
frá dvölinni í Flensborg því hann
á enn eftir að ljúka við sjálft stúdentsprófið. Segir í léttum dúr að
það hafi kannski verið mistök að
hafa valið sér náttúrufræðibraut
enda hafi stærðfræðin orðið
honum fjötur um fót. Steinn útilokar þó ekki endurkomu í skólann þótt síðar verði.
- fgg

Kátir piltar – félagsskapur sem varð til í Flensborg og lifir enn góðu lífi.

Við erum góðir í hesthúsum!
Smíðum innréttingar jötur, hnakka og beyslis statíf og fleira í hesthús, allt úr ryðfríu stáli
Hönnum teiknum og sjáum um uppsetningar

Króm & Stál

ehf

Hvaleyrarbraut 2, Hfj
S. 565 2546, 863 2548

Frum

Þorbjörn Helgi Þórðarson
Sölumaður
thorbjorn@hraunhamar.is

Hlynur Halldórsson
Sölumaður
hlynur@hraunhamar.is

Hallfríður Jóhannsdóttir
Skjalavinnsla
hadda@hraunhamar.is

Sigursveinn Þ. Jónsson
Sölumaður
svenni@hraunhamar.is

Ágústa Hauksdóttir
löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

GLITVELLIR - HF
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsilegt fjórbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Húsið er staðsteypt einangrað og klætt að utan með báruformaðri
álklæðningu. Eignin skilast fullbúin að utan sem innan, en án gólfefna. Vandaðar innréttingar frá Byko. Afhendingar tími jan/feb 2008. Nánari upplýsingar
á skrifstofu Hraunhamars. Neðri hæð, 123 fm. 4ra herb Efri hæð, 194,5 fm. Þar
af ris 72 fm. 6 herb. Risið verður skilað einangrað en óklætt. Miklir möguleikar á góðu rými. Á teikningu er hugmynd af baðherbergi, 2 svefnherbergi og
sjónvarpsskála. Verð frá 26 til 31 millj.

FJÓLUVELLIR - HF
Til sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 208
fm. Húsið afhendist fokhelt að innan en fullbúið að utan. Húsið er
170,5 fm bílskúr 37,2 fm samtals 207,7 fm. Laust við kaupsamning.
Verð 30,9 millj.

KIRKJUVELLIR 9 - HF. 2JA OG 3J
Aðeins 4 íbúðir á 1. hæð eftir í vönduðu lyftuhúsi. Íbúðirnar eru 2ja
og 3ja herb. og eru frá 85,2fm. til 124,8fm. v. 20,1- 30,1 millj.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.

DREKAVELLIR - HF.
Sérlega vandaðar 126 fm íbúðir með og án bílastæði í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar frá Húsasmiðjunni. Íbúðir afhendast fullbúnar en án gólfefna.
Verð frá 24,9 millj. Laust við kaupsamning.

KIRKJUVELLIR - HF.
Sérlega vönduð 4ra herb íbúð 116 fm með stæði í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf. Laus strax.
V. 24,8 millj

ESKIVELLIR - HF.
4ra herb. íbúðir í þessu vinsæla lyftuhúsi. 96,4 fm. á 3ju hæð, v.
21,2 millj. og 101,2 fm. á 5. hæð, v. 23,2 millj. Sérlega vandaðar innréttingar frá Byko. Íbúðir afhendast fullbúnar en án gólfefna.
Laust við kaupsamning.
Nánari upplýsingar hjá Sölumönnum Hraunhamars.

Hilmar Þór Bryde
Sölumaður
hilmar@hraunhamar.is

Helgi Jón Harðarson
Sölustjóri
helgi@hraunhamar.is

KLUKKUBERG - HF.
321 fm hús m/2 samþ. íbúðum.
Aðalíbúðin sem er 241 fm, á 2
hæðum, 39,9 fm bílskúr og 201
fm íbúð.
Einnig er 80 fm. íbúð
m/sér inng á neðri hæð.
Verð 75 millj.

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT
Í einkasölu á þessum frábæra
stað, glæsilegt einbýli m/tvöf.
bílskúr og 100 fm auka íbúð á
jarðhæð, samt. 340 fm. Eign í
toppstandi utan sem innan.
Einstök staðs. í Hrauninu.
V. 67 millj.

FJARÐARGATA - HF. 4RA HERB
Í einkasölu sérlega falleg og vel
skipulögð 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í fallegu lyftuhúsi á einum
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Falleg eign sem vert er
að skoða. Nánari upplýsingar
hjá sölumönnum Hraunhamars.
V. 43,9 millj.

NORÐURVANGUR - HF. EINBÝLI
Í einkasölu skemmtilegt einlyft
einbýli m/innb. bílskúr, samtals
ca 180 fm. Nýtt glæsilegt eldhús, parket o.fl. verönd m.
potti. Frábær staðsetning,
hraunlóð, sjávarútsýni. Eign í
sérflokki.
Upplýsingar á skrifstofu.

DAGGARVELLIR - HF. GLÆSIL.
Í einkasölu sérl. glæsil. 113 fm
3ja - 4ra herb. íbúð á neðri
hæð í vönduðu fjölbýli. Eignin
er í algjörum sérflokki. Vandaðar innr. og gólfefni, stór verönd
í garði.
Allt fyrsta flokks. V. 26,9
millj. No 100959-1

KRÍUÁS - HF. GLÆSILEG
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 110 fm enda
íbúð á efstu hæð í vönduðu litlu
fjölbýli. Sér inng, parket á gólfum, vandaðar innr. Glæsilegt
útsýni. V. 24,8 milllj.
No 33162-2

Freyja Sigurðardóttir
löggiltur fasteignasali
freyja@hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur fasteignasali
magnus@hraunhamar.is

DAGGARVELLIR - HF. 4RA HERB.
Glæsileg vel skipulögð 120,2
fm íbúð 4ra herb á frábærum
stað í Vallarhverfi í Hfj. Eignin
er með sér inng og er smekklega innr m/vönduðum innr og
gólfefnum. Laus við kaupsamning. V. 28.4 millj.

BURKNAVELLIR - HF
Í einkasölu glæsileg fullbúin
134,8 fm 5 herb íbúð á 2 hæðum á frábærum stað í Vallarhverfi í Hfj. Tvennar svalir og
frábært útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir. Eign í sérflokki.
V. 33,5. millj.

ÖLDUGATA - HF
Gott einbýli á 2 hæðum alls um
138,5 fm vel staðsett í hjarta
Hfj. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á smekklegan hátt
ásamt því að lóð hefur verið
endurskipurlögð. Glæsil. garður m/sóplöllum og tilh.
V. 32,9 millj.

KLUKKUBERG - HF SÉRHÆÐ
Sérlega fallega sérhæð góðu
tvíbýli í setbergslandi í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð 126,3 fm
auk bílskúrs á neðri hæð 36,3
fm, samtals 162,6 fm. Eignin er
mikið endurnýjuð á smekklegan hátt.
V. 39,8 millj.

KLUKKUBERG - HF.
Í einkasölu fallega 104,2 fm
íbúð ásamt 27 fm bílskúr samtals um 131,2 fm vel staðsett á
frábærum útsýnisstað í Setbergshverfi í Hfj. Góð sér
geymsla ásamt bílskúr. Sérinng.
Frábært útsýni.
V. 26,9. millj.

HVERFISGATA - HF.
Nýkomið í einkasölu við Lækinn, sérlega fallegt þrílyft einbýlishús, samtals ca 150 fm.
Húsið hefur verið endurnýjað
umtalsvert á s.l. 15 árum. Frábær staðsetning. Myndir á
mbl.is. V 37,5 millj.
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Hver syngur með sínu nefi
Cantare er fjölþjóðleg söngvakeppni. Allir mega taka þátt
og allir mega syngja á sínu
móðurmáli. Keppnin verður í
Hafnarfjarðarleikhúsinu 2. júní
kl. 20.

Magadansinn verður á sínum stað í ár en þessi fjölþjóðlegi dans hefur notið mikilla vinsælda hérlendis.

MYND: HANS GUÐMUNDSSON

skrá sig en hægt er að senda mér
póst á helga@ahus.is með nafni,
síma og heiti lags.“
Leyfilegt er að hafa með sér
undirleikara eða koma með tónlist af diski. „Svo er dómnefnd
sem velur sigurvegara og glæsileg verðlaun eru í boði í ýmsum
flokkum. Veitt eru verðlaun fyrir
til dæmis sviðsframkomu, klæðnað og undirtektir áhorfenda,“
segir Helga.
Dómnefndin er ekki skipuð neinum aukvisum en Magga
Stína og Páll Óskar mæta á svæðið ásamt kunnum tónlistarmanni
úr Hafnarfirðinum og sjá um
dómgæsluna. „Auk keppninnar
sjálfrar verða svo skemmtiatriði,
við sjáum magadans og fleira,
þannig að það verður mikil stemning,“ segir Helga.
Cantare fer fram 2. júní kl. 20 í
Hafnarfjarðarleikhúsinu.

Alþjóðahúsið og Hafnarfjarðarbær standa fyrir allsérstakri
söngvakeppni á Björtum dögum.
Þetta er söngkeppnin Cantare –
söngkeppni hinna mörgu tungumála. Þar syngur hver með sínu
nefi og það sem meira er, á sínu
tungumáli. „Við höfum haldið
keppnina í nokkur ár og hingað til
hefur mátt syngja á öllum tungumálum nema móðurmálinu og
ensku,“ segir Helga Ólafsdóttir
,umsjónarmaður keppninnar. „Nú
höfum við breytt þessu og nú má
syngja á öllum tungumálum nema
ensku.“
Ætla má að ófá tungumál hljómi
í keppninni enda fólk
af ýmsum þjóðarbrotum sem býr hér
á Íslandi. „Við búumst við um fimmtán
keppendum en það er
sá fjöldi sem hefur
verið síðustu ár,“
segir Helga. „Við viljum hvetja sem flesta
til að taka þátt í henni
og það eru allir velkomnir. Auðvelt er að Linzi Teoshog sigraði í fyrra.

tryggvi@frettabladid.is

MYND: HANS GUÐMUNDSSON

Kvartett fyrir
endalok tímans
Tónleikahald verður líflegt
á Björtum dögum. Meðal
þeirra listamanna sem koma
fram eru kammerhópurinn
Camerarctica sem flytur
kvartett sem saminn var
í fangabúðum Þjóðverja í
seinni heimstyrjöldinni.
Kvartett fyrir endalok tímans, eftir
Oliver Messiaen, verður fluttur af
Kammerhópnum
Camerarctica
6. júní í Víðistaðakirkju klukkan
22.00.
„Kvartettinn var skrifaður við
mjög sérstakar aðstæður en hann
var saminn í seinni heimsstyrjöldinni árið 1940 í fangabúðunum
í Görliz þar sem Oliver Messiaen
var fangi Þjóðverja,“ segir Hildigunnur Halldórsdóttir, fiðluleikari
og einn meðlima Cameractica, um
uppruna verksins. „Af þeim stríðsföngum sem voru með Messiaen í
fangabúðunum voru fiðluleikari,
klarinettuleikari og sellóleikari en
sjálfur var hann orgel- og píanóleikari. Messiaen samdi verk fyrir
þessa hljóðfæraskipan og var það
frumflutt í fangabúðunum 15. janúar 1941 fyrir fanga og fangaverði.
Andstæðurnar um tímann og eilífðina urðu tónskáldinu hugleiknar í fangabúðunum þar sem tíminn
hætti nánast að vera til og fjallar
verkið um ljósið, frið og óendanleikann. Hann var bæði að fjalla um
tímann eins og við skiljum hann og
líka tímann í tónlistinni til dæmis í
sambandi við ryþma. Hann langaði
til að brjóta upp þetta hefðbundna
form og teygja úr tímanum og er

Hildigunnur Halldórsdóttir segir verkið
eftir Messiaen mjög sérstakt og grípa þá
sterkt sem á hlýði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

mjög sérstakt að spila verkið því
maður fer inn í hálfgerða leiðslu
og missir eiginlega tímaskynið.
Maður dettur inn í kafla og áður en
maður veit af eru 20 mínútur liðnar,” segir Hildigunnur. Hún segir
verkið mjög sérstakt og grípi bæði
hljóðfæraleikara og áheyrendur
sem upplifa verkið mjög sterkt.
Camerarctica hefur starfað frá
árinu 1992 en þá komu hljóðfæraleikararnir heim frá námi við tónlistarháskóla erlendis. Þeir starfa
nú flestir við Sinfóníuhljómsveit
Íslands auk þess að koma fram
sem einleikarar og kenna hljóðfæraleik.
Þeir hljóðfæraleikarar Camerarctica sem flytja verkið eru Hildigunnur Halldórsdóttir fiðluleikari,
Ármann Helgason klarinettuleikari, Sigurður Halldórsson sellóleikari og Örn Magnússon sem
leikur á píanó
- hs
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Myndlist við höfnina
Múkki art gallery er vinnustofa og sýningarrými
Aðalheiðar Skarphéðinsdóttur. Galleríið stendur við
höfnina og er gamalt fiskvinnsluhúsnæði.
Múkki art gallery var upphaflega fiskvinnsluhúsnæði
við Flensborgarhöfnina í Hafnarfirði. Aðalheiður Skarphéðinsdóttir gerði húsnæðið upp ásamt manni sínum
Lárusi Jóni Guðmundssyni. „Þetta er frábær staður. Ég
horfi af vinnustofunni yfir Hafnarfjörð og höfnina. Nágrannar mínir eru smábátaeigendur og sé ég þá verka
afla sinn,“ segir Aðalheiður. Á laugardag mun Aðalheiður

L BRÚÐULEIKHÚS

Á BJÖRTUM DÖGUM

Brúðubíllinn er löngu búinn
að sanna sig sem eitt vinsælasta
leikhús landsins hjá yngstu
kynslóðinni. Hin síunga Helga
Steffensen heldur um stjórnvölinn og þegar hún mætir í
Brúðubílnum er von á góðu.
Bókasafnið býður íbúum
Hafnarfjarðar, gestum og
gangandi að sjá Brúðubílinn
fimmtudaginn 31. maí kl 14.00 á
plani bóksafnsins. Á leikskránni
er Segðu mér söguna aftur og
þar verða Lilli og Blárefurinn án
efa í essinu sínu.

Blóm og kaffi passa saman.

Netkaffi í
sumar
Netkaffi verður opnað í sumar
í Blómum og kaffi að Reykjavíkurvegi 60 í Hafnarfirði.
Stefnan er sett á að opna það á
þjóðhátíðardaginn 17. júní, að
sögn afgreiðslukonu þar. Ekki
verður annað sagt en vel fari
á því. Hátíð er til heilla best.

opna vinnustofusýningu á nýjum verkum. Hún mun ekki
láta sitt eftir liggja á Björtum dögum í Hafnarfirðinum
og verður með opið frameftir á löngum fimmtudegi hinn
7. júní.
Aðalheiður er útskrifuð frá MHÍ og Konstfack í Stokkhólmi þar sem hún nam textílhönnun. Hún hefur tekið
þátt í samsýningum um allan heim og haldið ellefu einkasýningar.

Múkki art gallery stendur við höfnina í Hafnarfirði í
gömlu fiskvinnsluhúsi.
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Mikill heiður að vera bæjarlistamaður

L HALLÓ HAFNAR-

FJÖRÐUR

Íbúar Hafnarfjarðar af erlendum
uppruna geta hlustað á sérstaka
útvarpsstöð – Halló Hafnarfjörður FM 97,2 – alla daga nema
þriðjudaga frá kl. 18.00-18.30.
Þættirnir verða endurteknir á
sunnudögum milli 11.00 og
13.00. Útsendingar verða á
pólsku á mánudögum, á rússnesku á miðvikudögum, á taílensku á fimmtudögum og á
ensku á föstudögum.
Útsendingar ná til Hafnarfjarðarsvæðisins auk þess
sem hægt verður að hlusta
á útvarpið í gegnum vefveitu Hafnarfjarðar. Útvarpið er samstarfsverkefni
Hafnarfjarðarbæjar, Alþjóðahúss
og Flensborgarskóla. www.

Við setningu Bjartra daga verður
einnig útnefndur bæjarlistamaður
Hafnarfjarðar 2007. Elín Ósk Óskarsdóttir söngkona hlaut útnefninguna á síðasta ári og verður arftaki hennar tilkynntur 1. júní.
„Mér finnst það alveg ljómandi
góð stefna hjá Hafnarfjarðarbæ að
velja bæjarlistamann,“ segir Elín
Ósk og bætir því við að það hafi
alltaf mikið að segja fyrir bæjarlistamann að hljóta þann heiður.
„Það gerði heilmikið fyrir mig því
bæði eru í þessu peningar og heiðurinn að vera kallaður bæjarlistamaður. Það þýðir greinilega að
fólk kann að meta það sem maður
hefur upp á að bjóða í sinni list.
Út á það gengur þetta allt saman,
að fólki líki það sem maður gerir,
hvort sem það er sem óperusöngkona eða kórstjóri eins og í mínu
tilviki.“
Spurð hvort Hafnfirðingar eigi
mikið af listamönnum sem líklegir séu til að taka við titlinum, segir
Elín: „Hafnfirðingar eiga gríðarlega mikið af góðu listafólki og
hæfileikaríku fólki þannig að ég
get engan veginn sagt til um það
hver tekur við titlinum í ár. Það er
úr svo mörgum að velja.“
Elín segir árið sem bæjarlistamaður hafa verið rosalega gott.
„Ég hef ekki slegið slöku við
og nánast bara ekkert stoppað í
verkefnum. Ég er bæði búin að
stjórna Óperukór Hafnarfjarðar

Elín Ósk Óskarsdóttir söngkona hefur verið bæjarlistamaður Hafnarfjarðar síðasta árið en arftaki hennar verður tilkynntur við
opnun Bjartra daga 1. júní.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

og verið í óperuuppfærslu í Íslensku óperunni auk þess sem ég
hef sjálf verið á fleygiferð á tónleikum og uppákomum bæði hér
heima og erlendis þannig að ég
held að það sé varla hægt að gera

fleira en ég er að gera núna,“
segir Elín en það er einnig heilmikið fram undan hjá söngkonunni.
„Það er allt mögulegt að gerast.
Mér eru að bjóðast hlutir erlendis sem ég er að skoða núna og það

kemur í ljós hversu langt ég vil
fara í því en hingað til hef ég kosið
að starfa sem mest hér heima og
haft mikið meira en nóg að gera,“
segir bæjarlistamaður Hafnarfjarðar.
- sig

Gæði glersins
skipta öllu máli
Með notkun SuncoolTM HP gæðaglers frá
Glerborg er auðvelt að halda kjörhita
innandyra og hitaútstreymið er lítið.

Dalshrauni 5

220 Hafnarﬁrði

Sími 555 3333

www.glerborg.is
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Sigguhús í Hafnarfirði.

Hafnarfjörður
í 99 ár
Hafnarfjörður heldur upp á 99 ára
afmæli föstudaginn 1. júní, daginn
eftir setningu Bjartra daga.
Hér eru nokkrar skemmtilegar
staðreyndir um Hafnarfjörð:
Bæjarbúar í maí 2007 voru 24.231,
álfar og huldufólk ekki talið með.
Hafnarfjarðar er fyrst getið svo
heitið geti í heimildum um 1400 en
þó er staðarins getið í Landnámabók.
Fyrsta lútherska kirkjan á Íslandi
var reist þar sem hét Háigrandi,
gegnt Óseyri, rétt við smábátahöfnina. Kirkjan mun hafa verið
reist árið 1533.
Sérstaklega góð hafnarskilyrði
gerðu Hafnarfjörð snemma að
einni helstu verslunarhöfn landsins og hér var aðalhöfn þýskra
kaupmanna á 16. öld og á fyrri
hluta einokunartímabilsins á 17.
öld.
Fyrsti vegurinn milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur var lagður
1898 (verklok).
Sími var lagður til Hafnarfjarðar
að tilhlutan Telefónfélags Reykjavíkur og Hafnarfjarðar árið 1890
og tekinn í notkun 15. október það
ár.
Jóhannes Reykdal setti upp vatnsaflsrafstöð 12.desember árið 1904
og bauð almenningi rafmagn til
afnota. Það var fyrsta almenningsrafveitan á Íslandi.
Hafnarfjörður fékk kaupstaðarréttindi 1. júní, 1908. Þá bjuggu
1.469 manns í bænum.
Fyrsti bíllinn kom til Hafnarfjarðar
1913. Það voru Bookless-bræður
sem áttu bílinn, sem var sportbíll
af gerðinni Austin Martin.
Áætlunarferðir milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur með bifreiðum hófust 1914.
Ráðhúsið í Hafnarfirði, Strandgötu 6, var hið fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Ekki hafði fyrr
verið byggt sérstakt ráðhús fyrir
starfsemi bæjarskrifstofa, en
byggingu ráðhússins hér lauk árið
1944.
www.hafnarfjordur.is

Úrval útskriftargjafa
Tilboð á pennasettum og ferðatöskum
Sumartilboð 20-70% afsláttur af skólatöskum
og pennaveskjum dagana 30. maí - 6. júní

22 L fréttablaðið L bjartir dagar
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Á hátíðina kemur fjölmargt fólk sem fylgir ströngum reglum um klæðaburð og framkomu að víkingasið.

Jóhannes segir að andinn á hátíðinni sé ávallt góður og víkingar hið viðkunnanlegasta fólk.

Víkingar allra landa
sameinast í Firðinum
Víkingahátíðin í Hafnarfirði
verður haldin hátíðleg í ellefta
sinn nú í sumar. Hátíðin hefur
farið vaxandi ár frá ári og er
orðin ein af vinsælli uppákomum sumarsins á höfuðborgarsvæðinu.

Jóhannes Bjarnason stendur fyrir víkingahátíð í Hafnarfirði.

„Það verða stanslausar uppákomur frá því markaðurinn verður
opnaður á laugardeginum og allan
tímann sem hátíðin stendur yfir,“
segir Jóhannes Bjarnason, fjörugoði á Fjörukránni í Hafnarfirði,
sem stendur fyrir hinni árlegu
víkingahátíð í Hafnarfirði. „Hér
verða handverksmenn að búa til
handverk og selja það, sögumenn
að segja sögur, söngvarar sem
syngja víkingasöngva, bardagar,
bogakeppni og margt margt fleira.
Þetta verður sannkölluð fjölskylduhátíð á daginn og nóg fyrir
fullorðna fólkið á kvöldin.“
Nú þegar hafa um 100 erlendir víkingar boðað komu sína og Jóhannes segir að þeir íslensku sem mæti
á hátíðina séu álíka margir. Þetta
er fólk sem leggur mikinn metnað
í allt sem að þessu snýr og handsaumar föt sín og skó. Það notar
líka eingöngu efni sem voru til á
þessum tíma, sem það býr jafnvel til sjálft. „Það gilda strangar
reglur um klæðaburð víkinga og

að ég stæði fyrir svona hátíð hér.
vopnin sem þeir bera,“ segir JóÉg sló til fyrir ellefu árum og hef
hannes. „Allt skal vera eftirlíkingar af einhverju sem hefur fundekki enn séð eftir því.“ Jóhannes
ist frá þessum tíma. Fólk má ekki
segir að það sé bráðnauðsynlegt
bara skálda eitthvað upp.“
fyrir fólk að muna eftir upprunanFjöldi fólks fer á margar svona
um og fátt sé þjóðlegra og betur til
hátíðir á ári. „Sumir þeirra sem
þess fallið en víkingar.
koma hingað hafa það sem lifiHátíðin hefst laugardaginn 9.
brauð að ferðast á milli svona hájúní og lýkur á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Á miðviku- og fimmtutíða og selja muni sem þeir búa til.
dag í vikunni þar á milli mun
Þetta er fólk sem lifir og hrærist í
hópurinn færa sig til Sauðárkróks
þessum tíma.“
Nokkur pör hafa verið gift á háog standa fyrir miklu húllumhæi
tíðinni síðustu ár og engin breytþar í bæ.
ing verður á því núna. „Það er nú
Jóhannes segir að andinn á háþegar búið að ákveða tvær giftingtíðinni sé ávallt mjög góður og
ar. Það verða danskir og pólskir
víkingar séu hið viðkunnanlegasta
goðar á staðnum sem hafa leyfi til
fólk. „Þeir líta kannski illa út margað gifta fólk og allsherjargoðinn
ir hverjir en ég hef enn engan víkíslenski verður á staðnum. Dóttir
ing hitt sem hefur vondan mann
mín var líka skírð á síðustu hátíð
að bera innan klæða.“
og fólk talaði um
að það hefði aldrei
séð svona fallega
athöfn.“
Víkingahátíðir
með þessu sniði
hafa verið haldnar
víða um norðanverða Evrópu síðustu fjörutíu árin.
„Vinur minn búsettur í Danmörku
hafði samband við
mig eftir að hafa
fariðá víkingahátíð
þar og stakk upp á Handverksmenn munu búa til muni og selja.

Tilboð fyrir
ferðalanga á
gistingu.
Frí innigeymsla
fyrir bílinn á
meðan ferðast er.

F L U G H Ó T E L K E F L AV Í K

6IÈGERÈARÖJËNUSTA FYRIR

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-0453 - Actavis 705042
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AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
(AFNARFJÎRÈUR 3TËRT HERBERGI MEÈ
AÈGENGI AÈ ELDHÒSI OG SALERNI ËSKAST
Å (AFNARFIRÈI SEM N¾ST 6ÎLLUNUM FR¹ 
JÒNÅ +RISTJ¹N S  

.UDD

&ULLORÈIN KONA Å N¹MI ËSKAR EFTIR HERB
¹ LEIGU GET TEKIÈ AÈ MÁR ÖRIF OG AÈSTOÈ
VBARNA SEM FIRST 'UÈNÕ S  

-ASSAGE 4EL  

2AFVIRKJUN

3TÒDENT ËSKAR EFTIR ÅB EÈA HERB TIL LEIGU
Å  EÈA  3KILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 5PPL Å S  
&YRIRT¾KI VANTAR JA HERB ÅBÒÈ EÈA
ST¾RRI ¹ HÎFUÈBORGARSV TIL LEIGU STRAX
FYRIR ERLENDA STARFSMENN 3NYRTIMENNSKU
OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3 
 OG  

3UMARBÒSTAÈIR
3UMMER IN )TALY M IN 0ARMA AVAIL
  %XCHANGE WITH ACCOM OR
CAR   BJULNI HOTMAILCOM

(ÒSAFELL

3UMARBÒST ¹ BESTA STAÈ Å (ÒSAFELLI
TIL LEIGU Å SUMAR 5PPL Å S  
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

HEIMILIÐ

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
+ENNSLA

3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN
TRÁSMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMA
VINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

!LVERK

$ÕRAHALD
 ENSKAR #OCKER 3PANIEL TÅKUR TIL SÎLU
TILBÒNAR TIL AFHENDINGAR 3  

0RÕÈI SF

3ËLPALLAR 3KJËLGIRÈINGAR ¶ÎK
RENNUSKIPTI KL¾ÈNINGAR
UTANHÒSS PARKET OG VIÈHALD
PARKETS 3ËLPALLASLÅPANIR OG
ALMENNT VIÈHALD FASTEIGNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSGÎGN
.ÕR
LJËSBL¹R
TUNGUSËFI
ÒR
(ÒSGAGNAHÎLLINNI KOSTAR NÕR Ö &¾ST
¹ AÈEINS Ö STGR 3ÅMI  

"ASENJI HVOLPUR TIL SÎLU +YNNIÈ YKKUR
TEGUNDINA ¹ DOGIS .¹NARI UPPL GEFUR
3TEINA Å S  
4IL SÎLU  M¹NAÈA ENSKUR 3ETTER
ÎRMERKTUR OG SPRAUTAÈUR ¹  ÖÒS 3
    

).4%.3)6% )#%,!.$)# ¥3,%.3+! FYRIR
²4,%.$).'! "YRJAR M¹ND   VIKUR
KL   && S   FF ICETR
ANSIS

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
'ISTING
'ISTING ¹ -ENORCA -AHON #OSTA "RAVA
0LAYJA DE !RO OG 6ALLADOLID "ARCELONA
LAUS Å HAUST 5PPL Å S   WWW
HELENJONSSONWS

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
LEO INTERNETIS 3   ,EË

HEILSA
(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG MÒRVIÈ
GERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

"&+«

"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å MAÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 
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4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS
4IL LEIGU MJÎG GËÈ  FM GEYMSLU
SKEMMA ¹ %YRARBAKKA .ÕSTANDSETT GËÈ
LOFTH¾È GËÈAR INNK DYR ,¹G LEIGA
5PPL Å S  

-)¨6)+5$!'52  MAÅ 
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4),+9..).'!2

'ISTING
3UMARGISTING Å 2VK

 (ERB NÕ ÅBÒÈ FULLBÒINN HÒSGÎGNUM
  RÒM ADSL N¾TUR EÈA FL 0ANTIÈ
TÅMALEGA (EIMAS EYJASOLIBUDIRIS 3
    

ATVINNA

!FGREIÈSLUSTARF
/KKUR VANTAR TRAUSTAN DUGLEG
AN OG SAMVISKUSAMAN STARFS
MANN ¹ N¾TURVAKTIR VIRKA DAGA
OG AÈRA HVORA HELGI %INNIG
VANTAR OKKUR STARFSMANN Å
HLUTASTARF ¹ DAG OG KVÎLDVAKTIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
¹ MILLI KL OG  VIRKA
DAGA EÈA UMSËKNIR SENDAR Å
TÎLVUPËSTI STODIN HNIS 
3TÎÈINNI 2EYKJAVÅKURVEGI 
(AFNARFIRÈI

!TVINNA Å BOÈI

#ALL *OAO TLF  

500"/¨
&RAMHALD UPPBOÈS ¹ EFTIRFARANDI EIGNUM VERÈUR H¹È
¹ ÖEIM SJ¹LFUM SEM HÁR SEGIR
!ÈALBRAUT  FNR  2AUFARHÎFN ÖINGL EIG 3ÒLUÙSK
UR EHF GERÈARBEIÈENDUR ¥SFELL EHF /LÅUVERSLUN ¥SLANDS HF
2AUFARHAFNARHREPPUR 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK OG 6ÎRÈUR
¥SLANDSTRYGGING HF M¹NUDAGINN  JÒNÅ  KL 

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR BÅLSTJËRA -ATUR Å
H¹DEGINU OG HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS
#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR VÎNUM VÁLAMANNI
¹ MINNI BELTAVÁL OG NÕJA HJËLA
SKËFLU -ATUR Å H¹DEGINU OG
HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

2AFVIRKJA VANTAR SUMARVINNU Å JÒLÅ ASI
RAF VISIRIS

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å HLUTASTARF UM HELGAR OG ¹
N¾TURVAKTIR VIÈ AFGREIÈSLU ¹
3ERRANO VIÈ (RINGBRAUT 6IÈ
LEITUM AÈ J¹KV¾ÈU DUGLEGU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI  ¹RA EÈA ELDRI
TIL AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ (¾GT ER AÈ S¾KJA
UM ¹ WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

3ÅMADÎMUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS VIÈ GLAÈ
LYNDAR SÅMADÎMUR .¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWRAUDATORGIDIS
"ÅLSTJËRI MEÈ MEIRAPRËF TRAILERPRËF
ËSKAST !KSTUR MILLI 0ATREKSFJ OG 26+
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPL
S   EÈA   (ELGI EÈA
3IGURBJÎRG
3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT
FËLK ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI 5PPL Å
S  

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA "¾ÈI KARLMENN OG
KVENFËLK ¹ ALDRINUM   ¹RA 5PPL
GEFUR %INAR S   E KL 
«SKA EFTIR FËLKI Å HELGARVINNU AÈRA HVERJA
HELGI Å SÎLUTURN Å 'RAFARHOLTI GËÈ LAUN Å
BOÈI 5PPL Å S   3IGRÒN

 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR ATVINNU FLEST
KEMUR TIL GREINA ER HARÈDUGLEGUR OG
FLJËTUR AÈ L¾RA %R BÒINN MEÈ VINNU
VÁLAN¹MSKEIÈ OG ER VANUR LYFTURUM OG
BELTAGRÎFUM  
4RAILER BÅLSTJËRI MEÈ VINNUVÁLARÁTT
INDI ËSKAR EFTIR VINNU HELST ¹ KRANA
BÅL HUGASAMIR HRINGJA Å S  
2ËBERT

3-)¨)2

3AMHELDUR HËPUR ¹ SVIÈI BYGGINGA OG
SMÅÈA ËSKA EFTIR VERKEFNUM SEM UND
IRVERKTAKA .¹NARI UPPLÕSINGAR SENDIÈ
TÎLVUPËST ¹ SHC HIVEIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BLIKKSMIÈ TRÁSMIÈI
OG LAGHENTA AÈSTOÈARMENN EINNIG
NEMA Å BLIKKSMÅÈI 5PPL Å S  
  

TILKYNNINGAR
%INKAM¹L

0,!9%23

6EÈIFÁLAGIÈ (¾NGUR
-AGNÒS *ËHANN "JÎRNSSON
3YÈRA (ËLI  "LÎNDUËS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR -AGNÒS Å SÅMA 

6ANTAR MANN VANAN FLÅSALÎGNUM 5PPL
Å S  

6ERKTAKI ¹ .ORÈAUSTURL

ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA OG VÁLAMENN
TIL STARFA SEM FYRST (ÒSN¾ÈI OG BÅLL TIL OG
FR¹ VINNU MÎGULEIKI -IKIL VINNA ,AUN
SAMKOMULAG 5PPL VEITIR «LAFUR *ËN Å S
  E KL 

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

4`{bbOPZOWS`
a[tOcUZ aW\UOPZOW


3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å VEIÈIHÒS ¹ NORÈ
AUSTURLANDI 3TARFIÈ ER AÈALLEGA R¾STING
OG ÖJËNUSTA 6INNA HEFST  JÒNÅ &RÅTT
F¾ÈI OG HÒSN¾ÈI 5PPL VEITIR 2ËBERT Å
S  

3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS
ËSKUM EFTIR STARFSMANNI Å ELD
HÒS L¾RÈUM EÈA MEÈ MIKLA
REYNSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6EIÈIFÁLAGIÈ (¾NGUR ËSKAR HÁR MEÈ EFTIR TILBOÈUM Å LAX OG
SILUNGSVEIÈI TIL ÖRIGGJA ¹RA FR¹  JÒNÅ  Å ¹RNAR ,AX¹ ¹
2EFASVEIT OG .ORÈUR¹ 5M ER AÈ R¾ÈA  STANGIR Å NEÈRI HLU
TA ,AX¹R FR¹ FR¹  JÒNÅ TIL  SEPTEMBER OG  SILUNGASTÎNG Å
FREMRI HLUTA ,AX¹R OG .ORÈUR¹ FR¹  JÒNÅ TIL  ¹GÒST

4ILBOÈIN SENDIST TIL

6EITINGAHÒSIÈ +ÅNA HÒSIÈ ,¾KJARGÎTU 
ËSKAR EFTIR STARFSFËLLKI Å SAL (LUTASTÎRF
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA S 


MIKIÈ Å BOÈI
5PPL Å S  

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
 MAÅ 

NUM FYLGIR VEIÈIHÒS SEM ER  HERBERGI OG SVEFNLOFT
²TBOÈSFRESTUR ER TIL KL OO LAUGARDAGINN  JÒNÅ 
4ILBOÈ VERÈA OPNUÈ SAMA DAG OG TÅMA AÈ 3YÈRA (ËLI AÈ
VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

3PENNANDI STARF Å +AUPMANNAHÎFN
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWISLANDUS
COMATVINNA

+RAFTMIKIÈ FËLK ËSKAST

&JARÈARVEGUR  ¶ËRSHÎFN ÖINGL EIG ¶ËRARINN *AKOB ¶ËR
ISSON GERÈARBEIÈENDUR ¥BÒÈAL¹NASJËÈUR +AUPÖING BANKI
HF ,ÅFEYRISSJËÈIR "ANKASTR¾TI  NBIS SPARISJËÈUR HF OG
¶ËRSHAFNARHREPPUR M¹NUDAGINN  JÒNÅ  KL 

²TBOÈ

%RUM AÈ LEITA AÈ DUGLEGUM OG ¹REIÈAN
LEGUM STARFSKRAFTI ¹ BAR OG Å SAL 5PPL Å
S  

B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

&JARÈARVEGUR  ¶ËRSHÎFN FNR  ÖINGL EIG
!ÈALSTEINN (ERBERTSSON GERÈARBEIÈENDUR ¥BÒÈAL¹NASJËÈUR
/LÅUFÁLAGIÈ EHF OG 6ÎRÈUR ¥SLANDSTRYGGING HF M¹NUDAGINN
 JÒNÅ  KL 

$UGLEGUR OG SAMVISKUSAMUR  ¹RA
STR¹KUR ËSKAR EFTIR SUMARVINNU "ÕR Å
+ËPAVOGI 'ËÈ MEÈM¾LI EF ËSKAÈ ER
5PPL Å SÅMA  

"LIKKSMÅÈI IÈNAÈARMENN

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI

!ÈALBRAUT  FNR   2AUFARHÎFN ÖINGL EIG
3ÒLUÙSKUR EHF GERÈARBEIÈENDUR ¥SFELL EHF /LÅUVERSLUN
¥SLANDS HF 2AUFARHAFNARHREPPUR 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
OG 6ÎRÈUR ¥SLANDSTRYGGING HF M¹NUDAGINN  JÒNÅ 
KL 

#
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!TVINNA ËSKAST
³a[tOcUZ aW\UO`aS[OZZW`aXt

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
3ËFALIST
REIÈANLEGUR STARFSKRAFTUR ËSK
AST Å SÁRVERSLUN MEÈ ¹KL¾ÈI Å
'ARÈAB¾
!LLAR UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR
Å S   EÈA SOFALIST
INTERNETIS

+AFFI 3ËLON
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL OG
TIL AÈSTOÈAR Å ELDHÒSI VAKTIR OG
AUKAVINNA Å BOÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM
FR¹ KL   EÈA SENDIÈ UPP
LÕSINGAR ¹ NETFANGIÈ SOLON
SOLONIS

&!34%)'.)2

Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

LAUGAVEGUR 86-94
GLÆSILEG NÝBYGGING
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-20
Mjög vandaðar, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
á 2. og 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í hjarta
miðborgarinnar.

&!34%)'.)2
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FÉLAG FASTEIGNASALA

Ay<B6ÁJGD<Ay<<>AIJG;6HI:><C6H6A>B:ÁÃwG6AA6A:>Á

Íbúðirnar eru fullbúnar, með vönduðum eikarinnréttingum og fataskápum. Eikarparket á gólfum. Baðherbergisgólf og veggir eru lögð marmarasteini og með vönduðum tækjum frá Phillipe
Starck og Duravit. Innfelldir speglaskápar eru í
baðherbergjum. Í eldhúsum íbúðanna eru gæða
tæki frá AEG úr burstuðu stáli, þ.e. ísskápur
með frysti, uppþvottavél og bökunarofn með
keramikhelluborði. Hiti er í gólfum og gólfsíðir
gluggar eru í stofum. Svalir eru á öllum íbúðum og sér bílastæði fylgir hverri íbúð. Aukin hljóðeinangrun er í gólfum og veggjum. Dyrasími með myndavélakerfi í hverri íbúð. Sameign hússins er afar glæsileg, lögð svörtu graníti. ÍBÚÐIRNAR AFHENDAST VIÐ KAUPSAMNING.
2. hæð
Íbúðirnar eru frá 70,4 fm upp í 94,5 fm.
Verð er frá 26.308.000 kr.
Bílastæði 1.500.000 kr.
4. hæð
ÖLL SELD
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG,
MIÐVIKUDAG, FRÁ KL. 17-20
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM.
VERIÐ VELKOMIN.

3. hæð
Íbúðirnar eru frá 70,4 fm upp í 124,6 fm
Verð er frá 28.420.000 kr.
Bílastæði 1.500.000 kr.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
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PÍPARAR

Erum með vana pípara sem óska eftir
mikilli vinnu

UpplýsingartVtPD.UDIWDÀ ehf
SKRIFSTOFUSTARF - SUMARSTARF

!UGLÕSING UM SKIPULAG
3VEITARFÁLAGIÈ 3KAGAFJÎRÈUR
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI RTORGS
¹ 3AUÈ¹RKRËKI
3VEITARSTJËRN 3VEITARFÁLAGSINS 3KAGAFJARÈAR AUGLÕSIR
HÁR MEÈ TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI RTORGS ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
Å SAMR¾MI VIÈ GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 MSBR

SMIÐIR

Erum með vana smiði á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

www.sba.is

3MIÈIR
%RUM MEÈ VANA SMIÈI SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¥ GILDI ER DEILISKIPULAG RTORGS FR¹  EN MIKLAR
BREYTINGAR HAFA ORÈIÈ ¹ ÖVÅ GEGNUM TÅÈINA OG ENN
FREKARI BREYTINGAR FYRIRSJ¹ANLEGAR ¶VÅ ER DEILISKIPULAGIÈ
ENDURSKOÈAÈ Å HEILD SINNI OG VIÈ GILDISTÎKU ÖESSA
DEILISKIPULAGS FELLUR HIÈ ELDRA ÒR GILDI
3KIPULAGSSV¾ÈIÈ LIGGUR Å SUÈURJAÈRI 3AUÈ¹RKRËKS
AFMARKAST AF (EGRABRAUT OG ÅBÒÈARSV¾ÈI AÈ NORÈAN
6ÅÈIMÕRI OG ATHAFNASV¾ÈI AÈ AUSTAN 3AUÈ¹ OG
FYRIRHUGAÈRI 4JARNARBRAUT AÈ SUNNAN OG BREKKURËTUM
3AUÈ¹R H¾ÈAR OG LËÈ 6ERKN¹MSHÒSS &JÎLBRAUTASKËLANS
AÈ VESTAN
4ILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS Å 2¹ÈHÒSI 3KAGAFJARÈAR AÈ
3KAGÙRÈINGABRAUT  FR¹ MAÅ JÒNÅ 
%INNIG VERÈUR TILLAGAN TIL SÕNIS ¹ VEFSÅÈU SVEITARFÁLAGSINS
HTTPWWWSKAGAFJORDURIS ¶EIM SEM TELJA SIG EIGA
HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGA
SEMDIR VIÈ TILLÎGUNA &RESTUR TIL AÈ SKILA ATHUGASEMDUM
ER TIL OG MEÈ ÖRIÈJUDAGSINS JÒLÅ 
3KILA SKAL SKRIÚEGUM ATHUGASEMDUM TIL SKIPULAGS OG
BYGGINGARNEFNDAR Å 2¹ÈHÒS 3KAGAFJARÈAR ¶EIR SEM EKKI
GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TELJAST HENNI SAMÖYKKIR
*ËN ®RN "ERNDSEN
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI 3KAGAFJARÈAR

SBA-Norðurleið hf. óskar eftir að ráða starfskraft á skrifstofu
fyrirtækisins að Skógarhlíð 10, Reykjavík. Leitað er eftir skipulögðum
einstaklingi með undirstöðuþekkinginu á Ms Excel. Starfið er
sumarstarf og hentar báðum kynjum. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf strax.
Vinsamlegast sendið umsókn með mynd á skrifstofu fyrirtækisins eða
á netfangið sba@sba.is eða fyllið út atvinnuumsókn á vefnum:

+RAFTAÚ EHF

MÚRARAR

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

&LÒÈASKËLI AUGLÕSIR EFTIR KENNURUM TIL STARFA
+ENNARA VANTAR Å ÅSLENSKU ¹ UNGLINGASTIGI OG
UMSJËNARKENNARA Å  BEKK
&LÒÈASKËLI ER EINSETINN DREIFBÕLISSKËLI MEÈ RÒMLEGA
 NEMENDUR FR¹   BEKK MEÈ J¹KV¾TT OG
METNAÈARFULLT SKËLASTARF
3KËLINN ER STAÈSETTUR Å FR¹B¾RU UMHVERÙ Å N¹NUM
TENGSLUM VIÈ N¹TTÒRUNA OG SAMFÁLAGIÈ
(ELSTU ¹HERSLUÖ¾TTIR ERU &JÎLGREINDARKENNING 'ARDNERS
,ESIÈ Å SKËGINN MEÈ SKËLUM OG 5PPELDI TIL ¹BYRGÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒNÅ 
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 'UÈRÒN 0ÁTURSDËTTIR SKËLASTJËRI
Å SÅMA    NETFANG GUDRUNP ÚUDASKOLI
IS EÈA 2AGNHILDUR "IRGISDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA
   NETFANG RAGNHILDUR ÚUDASKOLIIS

,AUSAR STÎÈUR HJ¹ !KRANESKAUPSTAÈ
3TÎÈUR VIÈ "REKKUB¾JARSKËLA !KRANESI
%FTIRTALDAR STÎÈUR ERU LAUSAR TIL UMSËKNAR
o 5MSJËNARKENNSLA ¹ YNGSTA OG MIÈSTIGI
o 5MSJËNARKENNSLA ¹ UNGLINGASTIGI KENNSLUGREINAR
ST¾RÈFR¾ÈI ENSKA OG SAMFÁLAGSFR¾ÈI
o 3ÁRKENNSLA
o .¹MSR¹ÈGJAFASTAÈA  STAÈA
o 4ËNMENNTAKENNSLA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3KËLASTJËRI !RNBJÎRG 3TEF¹NSDËTTIR NETFANG ARNBJORG
BRAKIS 3ÅMI SKËLANS  
"REKKUB¾JARSKËLI ER HEILDST¾ÈUR GRUNNSKËLI MEÈ UÖB
 NEMENDUR Å   BEKK
3KËLASTEFNA "REKKUB¾JARSKËLA ER SKÕR FRAMTÅÈARSÕN Å
ANDA LÅFSLEIKNI MANNGILDIS OG HUGMYNDA UM AÈ TIL ÖESS
AÈ N¹ ¹RANGRI Å SKËLASTARÙ ÖURÙ AÈ HLÒA AÈ VELLÅÈAN OG
STARFS¹N¾GJU B¾ÈI NEMENDA OG STARFSMANNA ¶AÈ ERU
FORSENDUR FYRIR GËÈUM ¹RANGRI Å N¹MI OG STARÙ
6ERIÈ VELKOMIN TIL AÈ KYNNA YKKUR AÈST¾ÈUR Å SKËLANUM
SLËÈIN ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS ER WWWBRAKIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  JÒNÅ NK 5MSËKNIR BER
IST TIL "REKKUB¾JARSKËLA 6ESTURGÎTU   !KRANESI

3VIÈSSTJËRI FR¾ÈSLU TËMSTUNDA OG ÅÖRËTTASVIÈS

&RAMHALDS AÈALFUNDUR
"ARNAHEILLA 3AVE THE #HILDREN ¹ ¥SLANDI
VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN  JÒNÅ
KL   Å +ORNHLÎÈUNNI "ANKASTR¾TI 
$AGSKR¹
 +OSNING STJËRNAR OG NEFNDA
 ,AGABREYTINGAR
 ®NNUR M¹L
&UNDARSTJËRI )NGIBJÎRG 2AFNAR UMBOÈSMAÈUR BARNA
&ÁLAGSMENN SAMTAKANNA ERU HVATTIR TIL AÈ M¾TA

3TJËRN "ARNAHEILLA 3AVE THE #HILDREN ¹ ¥SLANDI

3TAÈA YÙRFÁLAGSR¹ÈGJAFA VIÈ FJÎLSKYLDU
SVIÈ !KRANESKAUPSTAÈAR
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA FÁLAGSR¹ÈGJAFA ¹ FJÎLSKYLDU
SVIÈI
!KRANESKAUPSTAÈAR 5M  STARF ER AÈ R¾ÈA 3TARÙÈ
FELST MA
Å FJ¹RHAGSAÈSTOÈ BARNAVERND OG ALMENNRI FÁLAGSLEGRI
R¹ÈGJÎF
,AUN ERU GREIDD SKV KJARASAMNINGI 3TÁTTARFÁLAGS ÅS
LENSKRA
FÁLAGSR¹ÈGJAFA VIÈ ,AUNANEFND SVEITARFÁLAGA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  JÒNÅ NK OG SKAL
UMSËKNUM SKILAÈ ¹ B¾JARSKRIFSTOFUR !KRANESKAUPSTAÈAR
3TILLHOLTI    !KRANESI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 3VEINBORG , +RISTJ¹NSDËTTIR
SVIÈSSTJËRI FJÎLSKYLDUSVIÈS Å SÅMA   EÈA Å TÎLVU
PËSTI SVEINBORG AKRANESIS OG )NGIBJÎRG 'UNNARSDËTTIR
YÙRFÁLAGSR¹ÈGJAÙ Å SÅMA
  EÈA Å TÎLVUPËSTI INGIBJORGG AKRANESIS
3VIÈSSTJËRI FJÎLSKYLDUSVIÈS
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sveinbjörn Sveinsson
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Fannborg, Kópavogi,

lést á Landspítalanum laugardaginn 26. maí 2007.
Útför fer fram í Bústaðakirkju mánudaginn
4. júní klukkan 13.00.
Birna Bjarnadóttir
Jófríður Sveinbjörnsdóttir, Bjarni, Hafsteinn.
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir, Geir, Sveinbjörn,
Snævar Geir, Inga Stefanía.
Stefán Þór Sveinbjörnsson, Hjörtfríður Guðlaugsdóttir,
Birna Rós, Guðlaugur Orri, Bjarni Þór.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Guðbrandur Skúlason
frá Patreksfirði, Engihjalla 9, Kópavogi,

sem andaðist á Borgarspítalanum laugardaginn
26. maí, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
föstudaginn 1. júní kl. 11.00. Jarðsett verður í
Gufuneskirkjugarði.

„Börnin segja að stundum
sé fólk hengt fyrir að segja
sannleikann.“
*ËHANNA AF ®RK KÎLLUÈ M¾RIN
FR¹ /RLÁANS VAR FRÎNSK FRELSIS
HETJA OG DÕRLINGUR OG VAR
BRENND ¹ B¹LI FYRIR VILLUTRÒ

Elsa Herborg Þórarinsdóttir
Bragi Guðbrandsson
Árdís Ólafsdóttir
Guðmundur Þór Guðbrandsson Herdís Ólöf Friðriksdóttir
Kristján Helgi Guðbrandsson
Marta Gunnlaug
Guðjónsdóttir
og barnabörn.
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

&2!-(!,$33+«,)..  (®&. ²43+2)&4
Hjartans þakkir sendum við öllum fyrir
auðsýnda samúð og hlýhug. Sérstakar
þakkir fær starfsfólk deildar 11E á
Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut fyrir
yndislega umönnun vegna andláts okkar
ástkæra

Ásgeirs Magnússonar
Gvendargeisla 21,

sem lést á sjúkrahúsinu 11. maí síðastliðinn.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Rakel Ólafsdóttir
Bertha A. Palm
Hakon Palm
Magnús Ásgeirsson
Ann Ásgeirsson
Ólafur H. Ásgeirsson
Ásta Rós Magnúsdóttir
Ásgeir Ásgeirsson
Linda Ásgeirsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þórunn Kristjánsdóttir
til heimilis að Hlíðarhjalla 6, Kópavogi,

lést á Landspítala Háskólasjúkrahúsi sunnudaginn 27.
maí sl. Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn 5. júní kl. 13.00.
Kristján Hilmarsson
Sesselja M. Matthíasdóttir
Guðjón Hilmarsson
Hafdís Svavarsdóttir
Birgir Hilmarsson
Erla Ólafsdóttir
Guðrún Hilmarsdóttir
Hans G. Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,
Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Svanhvít Ólafsdóttir
frá Suðureyri við Súgandafjörð,

sem andaðist 25. maí á heimili sínu, Hjúkrunarheimilinu Sóltúni Reykjavík, verður jarðsungin frá Bústaðarkirkju 12. júní kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Styrktarfélag vangefinna.

Guðjón Sigurðsson
Hjallalandi 18, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu fimmtudaginn 24. maí.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn
1. júní kl. 11.00.
Halldóra Jóhannsdóttir
og fjölskylda.

Gunnar Pálsson
Hafdís Pálmadóttir
Friðbert Pálsson
Fanney Gísladóttir
Leó Pálsson
Ingunn Þorleifsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Guðný Jóhannsdóttir
hússtjórnarkennari, Hraunbrún 21
Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
föstudaginn 1. júní kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á söfnun til handa Ástu
Lovísu Vilhjálmsdóttur, reikningur: 0525-14-102510
Kennitala: 090876-5469.
Berent Sveinbjörnsson
Sveinbjörn Berentsson Auður Björgvinsdóttir
Jóhanna Berentsdóttir Dagur Jónsson
Hólmfríður Berentsdóttir
Jóhann Berentsson
og barnabörn.

3AUTJ¹N ¹RA DÒX
Guðrún Fema Ólafsdóttir
var 17 ára þegar hún setti
upp hvíta kollinn en 18 ára
afmælið er á morgun. Hún
var aðeins tvo vetur í framhaldsskólanum á Höfn og
dúxaði enda meðaleinkunnin á stúdentsprófi 9,32.
Hvernig fór hún að þessu?
„Það hjálpaði mikið að ég
fékk að taka fimm áfanga í
stærðfræði meðan ég var í
gaggó, líka tvo í þýsku og
tvo í dönsku,“ svarar hún
og kveðst hafa byrjað að
spretta úr spori í stærðfræðinni strax í 7. bekk.
Síðan hafi hún lokið 9. og
10. bekkjar námsefninu í
8. bekk og eftir það fengist við framhaldsskóladæmin. „Þegar ég byrjaði í
framhaldsskólanum stefndi
ég strax á að taka hann á
tveimur árum og fékk hjálp
kennara til að setja saman
stundatöflu. Þetta var svolítið púsl. Í svona litlum
skóla er ekki hægt að bjóða
upp á alla áfanga á hverri
önn og því gat ég ekki alltaf

$²8 'UÈRÒN &EMA ÒTSKRIFAÈIST
SEM STÒDENT EFTIR TVEGGJA ¹RA
N¹M MEÈ GL¾SILEGA EINKUNN

tekið þá í réttri röð. En allt
gekk upp og miklu betur en
ég bjóst við.“
Guðrún Fema er líka að
læra á klarinett en með
haustinu ætlar hún í heilbrigðisverkfræði við Háskóla Íslands. Nú vinnur hún í humri hjá Skinney
Þinganesi frá sex á morgnana til 16. Þá taka fótboltaæfingar við því hún hefur
staðið í marki meistaraflokks kvenna hjá Sindra
frá því um fermingu.
GUN

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingólfur Árnason

Ólöf Lilja Sigurðardóttir

frá Krossgerði,

lést á Hrafnistu í Reykjavík fimmtudaginn 24. maí.
Kveðjuathöfn verður í Fossvogskapellu fimmtudaginn
31. maí kl. 13.00. Útförin fer fram frá Heydalakirkju í
Breiðdal laugardaginn 2. júní kl. 14.00.
Alda Ingólfsdóttir
Hanna Ingólfsdóttir
Aðalheiður Ingólfsdóttir
Örn Ingólfsson
Sigurður Ingólfsson
Kristín Ingólfsdóttir
Hansína R. Ingólfsdóttir
Kolbrún Ingólfsdóttir
Árni Ingólfsson
Þór Ingólfsson
Anna Hrefnudóttir
barnabörn, barnabarnabörn
og barnabarnabarnabörn.

Einar Einarsson
Þór Aðalsteinsson
Inga Dagbjartsdóttir

Faxabraut 13, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja laugardaginn 26.
maí. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
1. júní kl. 14.00.
Þórður Kristjánsson
Unnur Þorsteinsdóttir
Sigurður Davíðsson
Gísli Davíðsson
Kristín Ása Davíðsdóttir
Atli Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Knud Jensen
Þórdís Tómasdóttir

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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

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

Sigurður Stefánsson
rafvirki, Funalind 1, Kópavogi,

sem andaðist fimmtudaginn 24. maí, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 31. maí kl. 15.00.
Jarðsett verður í Hafnarfjarðarkirkjugarði.
Dýrleif Kristjánsdóttir
Reynir Sigurðsson
Sigríður B. Pálsdóttir
Jóhann Sigurðsson
Helga Guðsteinsdóttir
Egill Jón Sigurðsson
Arndís Lilja Albertsdóttir
Kolbrún Sigurðardóttir
Bernhard Svendsen
Þóra Sigurðardóttir
Axel Ström
Elva Björk Sigurðardóttir
Sæmundur Eiðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Innilegar þakki fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og kveðjur við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Erlu Margrétar
Ásgeirsdóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólksins á dvalarheimilinu
Grund fyrir frábæra umönnun síðasta spölinn.
Hilmar Baldursson
Guðrún Nanna Guðmundsdóttir
Sigríður Lillý Baldursdóttir Skúli Bjarnason
Sveinn Ásgeir Baldursson
Edda Gunnarsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Stofnað 1990

Fallegir legsteinar
á góðu verði
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.ORRNA UMHVERlSMERKI¡
3VANURINN

!NGLAMARK "LUECARE ERU
HÉG¡A UMHVERlSVNAR
OG HÞ¡VNAR HREINLTIS
VÚRUR SEM HLOTI¡ HAFA MIKLA
ATHYGLI É .OR¡URLÚNDUNUM
!LLAR ERU ¤R VOTTA¡AR âMIST
ME¡ .ORRNA UMHVERlS
MERKINU 3VANINUM E¡A
%VRØPU"LØMINU

.ORRNA UMHVERlSMERKI¡ ER OPINBERT
UMHVERlSMERKI .OR¡URLANDANNA OG HEFUR
SKAPA¡ SÏR ØTVÓR¡AN SESS SEM MIKILVGASTA
OG ÉREI¡ANLEGASTA UMHVERlSMERKI¡ É
.OR¡URLÚNDUNUM

VOTTAEFNI F LIT  KG
 KRPK

%LDHÞSPAPPÓR  RL
 KRPK

(REINGERNINGARLÚGUR  LTR
 KRSTK

VOTTAEFNI F HVÓTT  KG
 KRPK

3ALERNISPAPPÓR  RL
 KRPK

&LJØTANDI ¡VOTTAEFNI FYRIR
VI¦KVMAN ¡VOTT  LTR
 KRSTK

5PP¡VOTTALÚGUR   LTR
 KRSTK

5PP¡VOTTAVÏLATÚmUR  STK
 KRPK

3ALERNISHREINSIR  LTR
 KRSTK

 ,
 ,-
!NGLAMARK -INIRISK VÚRURNAR
ERU B¡I UMHVERlS OG
HÞ¡VNAR BARNAVÚRUR SEM
INNIHALDA HVORKI LYKTAR NÏ
LITAREFNI 6ÚRURNAR MI¡A A¡
¤VÓ A¡ LÉGMARKA ÉHTTU É
OFNMISVI¡BRÚG¡UM BARNA
ESSAR VÚRUR ERU VOTTA¡AR
ME¡ .ORRNA UMHVERlS
MERKINU 3VANINUM

"LAUTKLÞTAR  STK
 KRPK

"ARNABA¦SÈPA  ML
 KRSTK

"ARNASÈPA  STK
 KRPK

"ARNAKREM  ML
 KRSTK



Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
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Á sunnudögum reyni
ég yfirleitt að lifa í
algerri blekkingu.
Slíkur lífsmáti telst
yfirleitt ekki sérstaklega eftirsóknarverður, en á sunnudögum er hann eina
leiðin til þess að ég fái
eitthvað út úr deginum. Mér hefur
lengi fundist sunnudagar gagnslausustu dagar vikunnar. Frá
morgni, eða miðjum degi, það
fer eftir því hvað var á dagskrá
kvöldið áður, bíð ég bara eftir því
að það komi kvöld og að vinnu- eða
skólavikan hefjist upp á nýtt.
Þegar ég var lítil átti ég oft í
miklum deilum um það við foreldrana hvort sunnudagur væri fyrsti

eða síðasti dagur vikunnar. Þau
vildu meina að hann væri fyrsti
dagur vikunnar og færðu fyrir því
ýmis og misgóð rök. Ég hafði svo
sem engin frábær rök í handraðanum, önnur en þau að það hlýtur að
vera algerlega augljóst að hann er
síðasti dagur vikunnar. Það hlýtur
hvert mannsbarn að finna. Sunnudagar eru ekki spennuþrungnir
upphafsdagar. Þeir eru blúsaðir
rólyndisdagar, endalok alls áður
en hamagangurinn hefst á ný.
Sunnudagsvonleysið
minnkar ekkert þó að ég hafi óskaplega
gaman af starfinu mínu og kvíði
því langt í frá að mæta til vinnu.
Mér mislíka mánudagar heldur
ekkert óskaplega. Samt er tilhugsunin um að vakna snemma og

hefja vinnuvikuna upp á nýtt ekki
til þess fallin að fylla mig orku og
ég ver deginum í aðgerðarlausu
móki.
Á árum áður voru umræddir
dagar messu- og sunnudagsskóladagar. Síðar lambalærisdagar hjá
ömmu og afa. Þá var oftar en ekki
gripið í spil og svo farið í ísbíltúr. Þeir sunnudagar voru hreint
ekki svo slæmir eða gagnslausir
í minningunni. Um helgina upplifði ég tvo sunnudaga í stað eins
og ætla að taka á mínum málum.
Ég nenni ekki þessu tilgangsleysi
lengur.
Ef þið sjáið mig ekki í messu
næsta sunnudag verð ég heima að
krydda lambalærið. Eða að leggja
kapal.
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Mánudaginn 11. júní verða
náms- og starfsráðgjafar skólans
til viðtals frá kl. 9 – 18.

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

3KILURÈU
ÖAÈ

(VAÈ VAR
HANN AÈ
SP¹

(EYRÈU (UNDAR
MEGA EKKI VERA ¹
HÒSGÎGNUM

Innritun í Fjölbrautaskólann í Breiðholti
er á netinu eða á skrifstofu skólans
frá 09:00 til 15:00 og lýkur 11. júní.
N "ARNAL¹N

%FTIR +IRKMAN3COTT

6ITIÈI HVAÈ VIÈ ¾TTUM AÈ GERA
3TOFNA LÅKAMSR¾KTARKLÒBB
FYRIR VERÈANDI M¾ÈUR

%N FR¹B¾R
HUGMYND

Austurbergi 5 111 Reykjavík Sími 570 5600
Símbréf 567 0389 Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is

6IÈ G¾TUM HIST ÖEGAR BÎRNIN
ERU FARIN Å SKËLANN OG FARIÈ
Å GÎNGUTÒR Å GARÈ
¡G ER
INUM
TIL

*¹ 6IÈ SKULUM BYRJA ¹ AÈ GANGA
¹TTA KÅLËMETRA Å DAG OG VINNA
OKKUR UPP Å TÅU EÈA TËLF B¾TA VIÈ
LYFTINGUM ERËBIKKI JËGA

"ÅNA VIÈ VILJUM BARA HALDA
OKKUR Å FORMI ¹ MEÈGÎNGUNNI
EKKI KEPPA Å
3AGÈI
TVÅÖRAUT
KONAN SEM ¹
EKKI VON ¹ TVÅ
BURUM

Nú er allt hægt hratt
– á Seltjarnarnesi
Ljósleiðari er fjarskiptatenging framtíðarinnar. Með ljósleiðaratengingu
eru möguleikarnir til afþreyingar og
fjarskipta næstum endalausir – allt á
hraða ljóssins.
Við óskum Seltjarnarnesi
til hamingju með að vera
fyrsta ljósleiðaravædda
sveitarfélagið í heiminum!
Þar er nú allt hægt – hratt.

Kostir ljósleiðarans
• Margfaldur hraði miðað við ADSL
• Sami nethraði til og frá notanda
• Óþarfi að greiða fyrir símalínu
• Ekkert loftnet, ekkert vesen
• Fjöldi sjónvarpsrása
• Myndleiga
• Sjónvarpið truflar ekki hraða Internetsins
• Ljósleiðarinn ræður við marga myndlykla
• Tilbúinn fyrir háskerpusjónvarp
Nú eru þúsundir heimila á höfuðborgarsvæðinu tengd með ljósleiðara. Er þitt
heimili eitt þeirra?

Kannaðu málið á www.gagnaveita.is

Til að kaupa þjónustu um ljósleiðarann hafið samband við eftirfarandi þjónustuaðila:

S. 515 6100

S. 1414

S. 414 1616

S. 525 2400
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KL. 18.00
Heimildarmyndin „Annað líf Ástþórs“ eftir Þorstein Jónsson er
sýnd í Háskólabíói. Ástþór ætlaði sér alltaf að verða bóndi. En
hvernig lætur hann draum sinn
rætast eftir að hann er kominn í
hjólastól? Ef hann notaði skynsemina, flyttist hann í blokk og
tæki upp líf borgarbúans, starf
fyrir framan tölvuskjá eða færiband, frístundir við sjónvarpið og
vöruúrval í markaði á horninu. En
hann ætlar að gera það sem nauðsynlegt er til að halda tengslum
við dýrin og náttúruna og búa á
sinni jörð.

MENNING FRETTABLADIDIS

Kominn í skoska óperukeppni
2ITHÎFUNDURINN OG 2EBUS
SKAPARINN )AN 2ANKIN HEFUR
SKIPT UM GÅR OG SKRIFAR NÒ SITT
FYRSTA ËPERU LIBRETTË "RESKA
BLAÈIÈ 4HE 'UARDIAN GREINIR
FR¹ ÖESSU EN 2ANKIN ER ¹SAMT
FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM HÎFUND
UM GESTUR ¹ ÖARLENDRI BËK
MENNTAH¹TÅÈ SEM KENND ER
VIÈ (AY
(AFT VAR EFTIR 2ANKIN AÈ ALLT
SEM HANN K¾MI N¹L¾GT ¹ RIT
VELLINUM YRÈI ËSJ¹LFR¹TT REYF
ARAKENNT EN FYRSTA HUGMYND
HANS AÈ SVIÈSETNINGU ËPER
UNNAR SNERIST VÅST UM YFIR
HEYRSLU ¹ LÎGREGLUSTÎÈ
2ANKIN ER EKKI S¹ EINI ÒR MET
SÎLUBËKARANNINUM SEM NÒ
F¾ST VIÈ ËPERUSKRIF ÖVÅ KOLLEGI
HANS !LEXANDER -C#ALL 3MITH

2%9&!2!+%..$52 2!.+). -UN

HANN RÒSTA 3MITH Å SKOSKU ËPERU
STJÎRNULEITINNI &2¡44!",!¨)¨34%&.

SEM ÖEKKTUR ER FYRIR SERÅU SÅNA
UM +VENSP¾JARASTOFUNA OG
HINA ËMËTST¾ÈILEGU 0RECIOUS
2AMOTSWE ER MEÈ LIBRETTË
PENNA ¹ LOFTI ¶EIR MUNU SÅÈAN
ETJA KAPPI ¹SAMT FLEIRUM ÖVÅ
ÖARNA ER ¹ FERÈINNI TILRAUNA
VERKEFNI HJ¹ 3KOSKU ËPERUNNI
SEM HYGGST SETJA UPP SEX KORT
ERSLANGAR ËPERUR ¹ EINU KVÎLDI
ÖAR SEM GESTIRNIR MUNU SÅÈAN
SKERA ÒR UM HVAÈA ËPERA
VINNUR OG VERÈUR ÖRËUÈ SEM
VERK Å FULLRI LENGD 2ANKIN
KVEÈST VONAST TIL AÈ VINNA EN
Å HONUM HEFUR LENGI BLUNDAÈ
TEXTAHÎFUNDUR
3VO ER BARA AÈ SJ¹ HVORT ÖESSI
)DOL KENNDA KEPPNI VEKUR EKKI
STORMANDI LUKKU Å 3KOTLANDI
KHH

(EIMSINS FURÈUR
¥ HVERSDAGSÎNNUM TAKA SUMIR SÁR
AUGNABLIKSHVÅLD OG FÎNDRA SITT HVAÈ Å
TÎLVUNNI  HEIMASÅÈU )MAGE -OSAIC
'ENERATOR M¹ TIL AÈ MYNDA HLAÈA
INN LJËSMYNDUM OG UMBREYTA ÖEIM Å
MËSAÅKLISTAVERK MEÈ HJ¹LP H¾GVIRKS
FORRITS &ORRITIÈ S¾KIR ÖÒSUNDIR ANN
ARRA LJËSMYNDA AF &LICKR VEFNUM OG
BÕR TIL PÒSLKENNDA EFTIRMYND ÒR ÖEIM
¹ NOKKRUM MÅNÒTUM 4ILGANGUR ÖESSA
ER HARLA ËVISS NEMA EF FËLK ÖARF NAUÈ
SYNLEGA AÈ DREPA TÅMANN
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NNAÈ HEFTI 2ITSINS  ER HELGAÈ
LÅKINGUM ¥ HEFTINU ER AÈ FINNA ALLS
SEX FRUMSAMDAR GREINAR TV¾R ÖÕDDAR
FR¾ÈIGREINAR LJËÈA
ÖÕÈINGAR OG MYND
VERK &JËRAR FRUM
SÎMDU GREINANNA
FJALLA UM ÖEMA HEFT
ISINS "ERGLJËT 3OFF
ÅA +RISTJ¹NSDËTTIR
PRËFESSOR Å ÅSLENSK
UM BËKMENNT
UM NOTAR GREIN
INGU ¹ DRËTTKV¾ÈUM
VÅSUM Å 'ÅSLA SÎGU TIL
AÈ SÕNA FRAM ¹ HVERNIG NÕR SKILNINGUR ¹
METAFËRUM GETUR VARPAÈ LJËSI ¹ ÅSLENSK
AN MIÈALDAKVEÈSKAP 'UÈRÒN ,¹RA 0ÁT
URSDËTTIR BËKMENNTAFR¾ÈINGUR FJALLAR UM
HVERNIG MYNDLÅKINGAR BIRTAST Å TUNGUM¹LI
L¾KNAVÅSINDANNA )NGI "JÎRN 'UÈNASON
BËKMENNTAFR¾ÈINGUR FJALLAR UM SK¹LD
SÎGU 2ÎGNU 3IGURÈARDËTTUR OG HVERN
IG UMR¾ÈA UM BORGINA ER BUNDIN FJÎL
Ö¾TTU LÅKINGAM¹LI LOKS KANNAR ²LFHILDUR
$AGSDËTTIR BËKMENNTAFR¾ÈINGUR TENGSL
LÅKAMA OG VÁLA ORÈR¾ÈU S¾BORGARINNAR
OG KYNJAÈAR MYNDIR LÅKINGAM¹LSINS SEM
ÖAR BIRTIST ¥ 2ITINU ERU ENN FREMUR GREIN
AR EFTIR BËKMENNTAFR¾ÈINGANA 0AUL DE
-AN OG -ARGARET ( &REEMAN OG GREIN
AR EFTIR ®LDU "JÎRK 6ALDIMARSDËTTUR BËK
MENNTAFR¾ÈING OG 3VAN +RISTJ¹NSSON
PRËFESSOR Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI ¶¹ BIRT
IR 2ITIÈ TVÎ LJËÈ KANADÅSKA RITHÎFUNDARINS
-ICHAEL /NDAATJE Å ÖÕÈINGU !ÈALSTEINS
SBERGS 3IGURÈSSONAR OG MYNDVERK
(RAFNKELS 3IGURÈSSONAR 3PEGLAÈ SORP
2ITSTJËRAR ERU 'UNNÖËRUNN 'UÈMUNDS
DËTTIR OG «LAFUR 2ASTRICK

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR
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HÎF OG LEIKARI 'ÅSLI %INARSSON
 JÒNÅ KL   JÒNÅ KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS
 JÒNÅ KL 
,EIKHÒSTILBOÈ Å MAT
3ÒPA FISKRÁTTUR OG KAFFI KR 
3ÒPA KJÎTRÁTTUR OG KAFFI KR 
-IÈA OG BORÈAPANTANIR Å SÅMA  
.¹NARI UPPLÕSINAR WWWLANDNAMSSETURIS

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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UPP FYRIR !KUREYRAR¾VINTÕRIÈ MEÈ TËNLEIKUM ¹ SKEMMTISTAÈNUM .ASA N¾STKOMANDI
FIMMTUDAGSKVÎLD

!LÖJËÈLEGIR TAKTAR
Það er ekki ónýtt að fá að
vera alþjóðlegur heima hjá
sér. Það býðst Norðlendingum og gestum þeirra um
helgina þegar tónlistarhátíðin AIM leggur undir
sig miðbæinn og ólíkir
taktar berast úr öllum
hornum.
Hvatamenn að hátíðinni eru Jón
Hlöðver Áskelsson og sjálfur
Pálmi Gunnarsson en þann síðarnefnda hafði lengi dreymt um að
koma fjölbreyttri tónlistarhátíð
á legg í heimabæ sínum Akureyri. „Þetta er í annað sinn sem
við höldum hátíðina en í fyrra
héldum við blúshátíð undir sömu
yfirskrift. Í ár verður dagskráin
stærri og fjölbreyttari,“ útskýrir
Jón Hlöðver. Nafnið hefur tvöfalda merkingu, upp á enskuna þýðir AIM stefna en það er
einnig skammstöfun fyrir Akureyri International Music.
Tónlistarveislan hefst á morgun og stendur fram yfir helgi
en meðal þeirra sem koma fram
eru Fernandez Fierro, sem er
þrettán manna argentísk tangóhljómsveit, hinn margverðlaunaði kúbverski djasspíanóleikari og hljómsveitarstjóri Hilario
Duran mætir með tríó sitt, raftónlistarhljómsveitirnar Isan frá
Bretlandi og Tarwater frá Þýskalandi, The Go Find, Benni Hemm

Hemm, Seabear, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Tómas R.
Einarsson ásamt Kúbubandinu
hans, Magnús Eiríksson og Blús
Kompaníið, Park Project, Hrund
Ósk Árnadóttir og margir fleiri.
Flugkapinn Arngrímur Jóhannsson, sem nú er búsettur í
bænum, hyggst setja hátíðina
með veglegum hætti og rita nafn
hennar í himininn yfir höfuðstað
Norðurlands á opnunarkvöldinu
á morgun.
Jón Hlöðver segir að markmiðið sé að með tímanum skapi hátíðin sér sess sem alþjóðleg tónlistarhátíð á heimsmælikvarða.
„Hér er líka verið að byggja
stórt menningarhús, það veitir ekki af því að hafa einhverja
menningarviðburði
tilbúna
þegar það kemst í gagnið,“ segir
hann sposkur. Dagskráin teflir
saman yngra og eldra áhugafólki um tónlist sem getur farið
milli þriggja staða í bænum sem
hýsa hátíðina og notið þar allra
handa tónlistar. „Hugmyndin er
að þetta sé hátíðin okkar, númer
eitt, tvö og þrjú og að hér geti
fólk verið í svolítið alþjóðlegu
umhverfi heima sjá sér.“ Hátíðin styður við tónlistarfólk sem
hefur tengsl og rætur á staðnum og leika nokkrir valinkunnir
heimamenn á hátíðinni.
Hægt verður að nálgast miða
á hátíðina á www.midi.is og nánari upplýsingar eru á www.aimfestival.is.
KHH
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ARÈAR 4HOR #ORTES HEFUR SENT FR¹
SÁR NÕTT SAFN SÎNGLAGA ¹ FORLAGI
3ENU Å SAMSTARFI VIÈ ENSKA ÒTGEFEND
UR 3AFNIÈ GEYMIR TËLF LÎG OG HLJËÈ
RITUN FËR FRAM Å "RETLANDI ,ÎGIN ERU
ÒR ÕMSUM ¹TTUM TVEIR DÒETTAR SEM
'ARÈAR FLYTUR ¹SAMT BRESKU SÎNG
KONUNUM
(EATH
ER 3MALL OG
+ATHERINE
*ENKINS EN
TËNSK¹LDIN
ERU %NNIO
-ORRICONE
,UCIO $ALLA
0UCCINI
,ARA HINN
SP¾NSKI %INAR "¹RÈARSON "JÎRGVIN
(ALLDËRSSON OG FLEIRI 3YNGUR 'ARÈAR ¹
ÅSLENSKU ENSKU OG ÅTÎLSKU ¹ DISKNUM
5NDIRLEIK ANNAST STËR HLJËMSVEIT EN
FRAMLEIÈANDI UPPTÎKU ER &RIÈRIK +ARLS
SON EN FRAMKV¾MDASTJËRI VERKSINS ER
%INAR "¹RÈARSON

Katrín hannar Montreaux-veggspjald
Katrín Pétursdóttir, hönnuður og
listakona, tók í vetur að sér að
hanna veggspjald fyrir hina virtu
tónlistarhátíð í bænum Montreaux
í Sviss. Montreaux Jazz á að baki
40 ára sögu og er nú haldin dagana
6. til 22. júlí í fertugasta og fyrsta
sinn. Er þetta í annað sinn sem
kona er fengin til að hanna veggspjaldið en þau eru í gegnum tíðina
hin skrautlegustu og hafa jafnan
verið fengnir til þessa verks hönnuðir sem njóta mikils álits í sinni
grein. Fyrsta konan sem fengin var til þessa verks er Nicky de
Saint Phalle sem var í framvarðarsveit ungra myndlistarmanna Evrópu upp úr 1960 en hún vann sitt
veggspjald 1984. Fjöldi annarra
listamanna hefur komið að veggspjaldagerð fyrir hátíðina: Warhol

og Haring gerðu saman plakat
fyrir hana sem nú má kaupa dýru
verði, Richard Combas, Max Bill
og David Bowie hafa líka fengið
það verkefni.
Þótt hátíðin sé kennd
við djass er þar í boði
tónlist af ólíkum toga:
Motörhead, Chemical
Brothers og Beastie
Boys koma þar fram
í sumar og hafa ekki
beint verið meðal
helstu djassista
okkar tíma. Hátíðin er afar
fyrirferðarmikil í sjónvarpslífi
Mið-Evrópulanda

meðan á henni stendur og er ekki
ólíklegt að sjá megi hluta hennar á breiðbandi og Digital Íslandi
í sumar.
Verk Katrínar er nú til sýnis á
kviku og mun skreyta ýmiss konar
efni sem kemur út í tengslum við
hátíðina, meðal annars sérútgáfu
Moleskin-útgáfunnar. Er framgangur Katrínar í Ölpunum og nágrenni henni til vegsauka en hún
hefur nú um langt skeið starfað
á alþjóðlegum vettvangi í sinni
grein.
PBB
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TÎLLURNAR 3KOPPA OG 3KRÅTLA HAFA
SENT FR¹ SÁR SAFN SÎNGLAGA FYRIR
YNGSTU BÎRNIN SEM Ö¾R KALLA  SÎNG
FERÈALAGI ¶AR FLYTJA Ö¾R SAUTJ¹N LÎG
FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA OG ER LÎGUNUM
STUNGIÈ INN Å TEXTA SEM Ö¾R FLYTJA EFTIR
(REFNU (ALLGRÅMSDËTTUR (ÒN OG ,INDA
SGEIRSDËTTIR
ERU FLYTJEND
UR EN (ALLUR
)NGËLFSSON
ANNAST ÒT
SETNINGAR OG
STÕRIR UPP
TÎKU -EÈAL
LAGANNA ERU
ÖEKKT SÎNG
LÎG OG VÅSU
BROT SEM FLESTIR ÖEKKJA OG VINS¾L ERU
MEÈAL LEIKSKËLABARNA OG HAFA MÎRG
ÖEIRRA LIFAÈ MEÈ ÖJËÈINNI UM LANG
AN ALDUR EN ÎNNUR SKEMUR 3ENA GEFUR
3KOPPU OG 3KRÅTLU ¹ SÎNGFERÈALAGI ÒT
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-IÈVIKUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  +ËR &ÁLAGS ELDRI BORGARA
HELDUR Å SÎNGFERÈALAG NORÈUR Å LAND
OG HEIMS¾KIR ÖAR SYSTURKËRA SÅNA
¥ DAG VERÈA SAMEIGINLEGIR TËN
LEIKAR Å 'LER¹RKIRKJU ¹ !KUREYRI
3TJËRNANDI ER +ATRÅN 0JETURSDËTTIR
EN MEÈLEIKARI ER !RNHILDUR
6ALGARÈSDËTTIR

F  $RENGJAKËR 2EYKJAVÅKUR
HELDUR SÅNA ¹RLEGU VORTËNLEIKA Å
(ALLGRÅMSKIKJU ¥ KËRNUM ERU 
DRENGIR ¹ ALDRINUM   ¹RA %FNISSKR¹
TËNLEIKANA ER FJÎLBREYTT OG ¹ HENNI ERU
ÅSLENSK OG ERLEND LÎG +ËRINN HELDUR
SVO TIL 3TYKKISHËLMS MEÈ SÎMU EFN
ISSKR¹ &ORELDRAR SÎNGELSKRA DRENGJA
ERU HVATTIR TIL AÈ HLÕÈA ¹ SÎNG KËRSINS
Å (ALLGRÅMSKIRKJU EN Å ¹GÒST VERÈA
¹HEYRNARPRUFUR FYRIR NÕJA KËRMEÈLIMI

F  -INNINGARTËNLEIKAR
*AZZKLÒBBSINS -ÒLANS ¹ $/-/
¥SLENSKIR DJASSLISTAMENN HEIÈRA
MINNINGU SAXËFËNLEIKARANS
-ICHAEL "RECKER SEM LÁST  JAN
ÒAR SL AF VÎLDUM HVÅTBL¾ÈIS AÈEINS
 ¹RA GAMALL 4ËNLISTIN ER BLANDA
AF JAZZ OG FUNKI ÖAR SEM LEIKGLEÈIN
ER ALLSR¹ÈANDI (LJËMSVEITINA SKIPA
3NORRI 3IGURÈARSON TROMPET
*ËEL 0¹LSSON SAXËFËNN %YÖËR
'UNNARSSON PÅANË *ËHANN
SMUNDSSON BASSALEIKARI OG %INAR
6ALUR 3CHEVING LEIKUR ¹ TROMMUR
!NIMA Å )NGËLFSSTR¾TI &RAM KOMA
(ELGA ,AUFEY &INNBOGADËTTIR PÅANË
LEIKARI 'UÈJËN 3TEINAR ¶ORL¹KSSON
BASSALEIKARI OG "IRGIR "ALDURSSON
TRYMBILL EN ÖAU LEIKA LÎG EFTIR MA
*OHN #OLTRANE #ARLOS 'ARDEL
!STOR 0IAZZOLLA -EGAS OG 4ËLFTA
3EPTEMBER

N N +6)+-9.$)2
F  +VIK9NDI +VIKMYNDA
KLÒBBUR !KUREYRAR OG "ORGARBÅË
SÕNA Å SAMSTARFI VIÈ ¥TALÅUVINAFÁLAGIÈ
6ÅTU ÅTALSKA MEISTARAVERKIÈ
'ERMANIA !NNO :ERO Å LEIKSTJËRN
2OBERTO 2OSSELLINI -YND
2OSSELLINIS ER EITT AF LYKILVERKUM NÕ
RAUNS¾ISSTEFNU EFTIRSTRÅÈS¹RANNA ¹
¥TALÅU -YNDIN ER MEÈ ENSKUM TEXTA
!ÈGANGUR ËKEYPIS
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 37578 05/07

F  4RÅËTËNLEIKAR Å 'ALLERÅ

TÍMINN FLÝGUR
Flugfélag Íslands flýgur yfir 40 ferðir
í viku til Egilsstaða. Þú nýtur þess að
lesa dagblöðin, fá þér kaffi og súkkulaði
og áður en þú veist af er lent á
Egilsstöðum.

flugfelag.is
Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.
Pantaðu í síma 570 3030
eða á www.flugfelag.is

* Flugvallarskattar innifaldir. Eingöngu bókanlegt á netinu. Takmarkaður sætafjöldi.

6%''30*!,$ +!42¥.!2 -ARGIR HEIMS

ÖEKKTIR LISTAMENN HAFA TEKIÈ AÈ SÁR AÈ
HANNA FYRIR DJASSH¹TÅÈINA Å 3VISS
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Lindsay Lohan aftur farin í meðferð
Lindsay Lohan hefur lagst inn
á meðferðarheimilið Promises, samkvæmt heimildum
bandaríska tímaritsins In
Touch. Tímaritið segir
leikkonuna hafa lagst inn
á mánudag, í kjölfar viðburðaríkrar helgar. Umrætt meðferðarheimili
er það sama og Britney
Spears dvaldi á fyrr á
þessu ári.
Lohan klessti bíl sinn
aðfaranótt laugardags
og komst í kast við
- (2«3! (!00) 0ARIS

(ILTON HEFUR UNDANFARIÈ
BÒIÈ SIG UNDIR YFIRVOF
ANDI FANGELSISVIST VEGNA
UMFERÈARLAGABROTA

lögin eftir að upp komst
að hún hafði ekið undir
áhrifum áfengis og
stungið af frá slysstað. Við leit fannst
þar að auki kókaín í
bifreið hennar.
Lohan lét það þó
ekki slá sig út af laginu og hélt partíinu
gangandi yfir helgina. Aðfaranótt mánudags náðu ljósmyndarar svo myndum af
henni í bíl vinkonu
hennar, þar sem
leikkonan virtist algerlega
út úr heiminum.

Samkvæmt vinkonu Lohan
ákvað leikkonan að leita sér
hjálpar upp á eigin spýtur.
„Loksins hefur hún áttað sig
á því að þetta er hið rétta,“
segir náin vinkona hennar.
Þetta verður önnur dvöl
Lohan á meðferðarheimili í
ár, en í febrúar lagðist hún inn
á heimilið Wonderland, þar
sem hún dvaldi í þrjátíu
daga. Í kjölfarið hefur
leikkonan sótt AAfundi, en vinir hennar hafa greint frá því
að hún sé langt í frá
hætt að drekka. Það
var í byrjun þessa
mánaðar sem breski
netmiðillinn
News

of the World birti myndband
þar sem Lohan og vinkona
hennar sáust neyta kókaíns á salerni skemmtistaðarins Teddy’s í
Hollywood.

¥ -%¨&%2¨ ,INDSAY

,OHAN KU HAFA LAGST
INN ¹ MEÈFERÈAR
HEIMILIÈ 0ROMISES
EFTIR ¾VINTÕRI HELG
ARINNAR

Vel mætt hjá Einari Bárðar Cowell leggur
Einar Bárðarson, betur þekktur
sem Umboðsmaður Íslands, stóð
fyrir söngprufum í allan gærdag
en hann hyggst koma á fót nýjum
sönghópi skipuðum karlmönnum á
aldrinum 18-35 ára.
„Þetta hefur gengið gríðarlega vel og miðað við mætinguna
verður vandamál fyrir okkur að
sía út þá bestu,“ segir Einar en
þegar Fréttablaðið náði tali af umboðsmanninum var hann á leiðinni í mat á Ask. Prufurnar höfðu
þá staðið yfir allan morguninn í
húsakynnum FÍH og var Einar
ákaflega sáttur við það sem hann
hafði heyrt. Alls mættu á fjórða
tug söngvara. „Hugmyndin var
að finna nýja vinkla og mér sýnist það vera ganga upp,“ útskýrir
Einar sem var hálf gáttaður á þeim
hæfileikum sem virðast leynast
víða. „Mér finnst það alveg ótrúlegt hvað það er til mikið af hæfaleikaríkum söngvurum hér á
landi,“ bætir hann við.
Einar sagði að fáir af þeim sem
hefðu mætt væru þegar búnir

Britney lífsreglur

6%').. /' -%4).. (RAFN (JARTARSON BÅÈUR EFTIR NIÈURSTÎÈUM ÖEIRRA %INARS OG +RISTJ
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að geta sér góðs orðs á opinberum vettvangi. Enda væri hann
að leita að földum fársjóði. „Við
sem höfum verið að grúska í þessum bransa og fylgst með starfi
söngskólanna könnuðumst þó
við nokkra,“ segir Einar en hann
nýtur fulltingis Kristjönu Stefánsdóttur söngkennara. Eins og kom

fram í Fréttablaðinu fyrr í þessum mánuði er reiknað með að hin
fullmótaða sveit syngi inn á plötu
sem koma á út í haust. Fyrirmyndin er að nokkru leyti sótt í Il Divo
sem starfsbróðir Einars, Simon
Cowell, stofnsetti fyrir ekki margt
löngu og hefur slegið í gegn.

À la carte postulín

FGG

Simon Cowell, dómarinn geðþekki úr American Idol þáttunum í Bandaríkjunum, hefur ráðlagt söngkonunni Britney Spears
að fara heim í faðm fjölskyldunnar og draga sig út úr sviðsljósinu næstu misserin. Cowell var
spurður um ráð handa Britney
í spjallþætti ytra og hann dró
hvergi undan frekar en fyrri daginn.
„Það er augljóst að Britney
ræður ekki við álagið sem fylgir
því að vera stærsta poppstjarna
heims. Ég myndi ráðleggja henni
að snúa sér að fjölskyldu sinni,
læsa hurðinni og
hætta að fara út
á lífið með sínum
vitlausu
vinum.
Hún þarf að komast í heimalagaðan mat og komast í takt við raunveruleikann á ný.
Eina leiðin til þess
er að draga sig í
hlé um tíma,“
sagði Cowell.

Nú fæst nýja Alizée-stellið frá Pillivuyt líka á Íslandi
3)-/.
#/7%,, 3EGIR

"RITNEY ÖURFA
AÈ DRAGA SIG
Å HLÁ

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

RV6235

Óhefðbundin hönnun
Skemmtilegt í framreiðslu

Nýi pillenium-leirinn gefur
postulíninu aukið högg- og hitaþol

Opnar nýjar víddir
í veitingaþjónustu.

25

Ekki er langt síðan Britney sneri
aftur úr áfengismeðferð og hefur
söngkonan verið að troða upp á
ýmsum uppákomum að undanförnu. Gagnrýnendur og fastir
tónleikagestir hennar virðast þó
á einu máli um að hún sé nokkuð
frá sínu besta og mikið vanti upp
á spilagleðina.

Tyler að hætta í
Aerosmith?
Söngvarinn Steven Tyler íhugar nú alvarlega að segja skilið
við hljómsveit sína Aerosmith
vegna ágreinings við aðra meðlimi sveitarinnar. New York Post
segir frá því að Tyler sé ósáttur
við hvernig félagar hans í hljómsveitinni koma fram við hann og
honum finnist eins og þeir kunni
ekki að meta það sem hann hefur
fram að færa. Blaðið heldur því
fram að Tyler muni tilkynna
brotthvarf sitt úr sveitinni síðar
í vikunni.
Hinn 59 ára gamli Tyler hefur
verið helsta spíra Aerosmith frá
stofnun sveitarinnar árið 1970.
34%6%. 49,%2 %R ËS¹TTUR VIÈ FÁLAGA

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

",!54  2!33).5- ,JËSMYNDARAR FYLGJA
"RITNEY HVERT FËTM¹L OG HEFUR ÖESSI
MYND VAKIÈ MIKLA ATHYGLI YTRA SÅÈUSTU
DAGA %INS OG SJ¹ M¹ VIRÈIST SEM "RITNEY
HAFI HREINLEGA PISSAÈ UNDIR EN SVO KU
HINS VEGAR EKKI VERA ST¾ÈUNA FYRIR
BLETTINUM M¹ REKJA TIL HITASV¾KJUU Å ,!
SEM ORSAKAÈI SVITAMYNDUN ¹ ËLÅKLEGUSTU
STÎÈUM

SÅNA Å !EROSMITH
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

ra.

on er 19 á

i Bjarnas
óbert Bjarn

R

05 og lauk

túdent 20
ann varð s

H

rd Aviation

ﬁ frá Oxfo
gmannspró

ﬂu

nú haﬁð
ann hefur

ýlega. H
Training n
ta
einu stærs
já
h
r
u
ð
a
m
ug
störf sem ﬂ
nair.
vrópu, Rya
E
i
g
la
fé
g
ﬂu

Margrét Ka

ra Sturludó

ttir er 17 ára

Hún er að lj

.

úka stúden

tspróﬁ og

er á sérstö
úrvalsneme

kum heiðurs

lista yﬁr

ndur Hraðb

landsliðinu

í körfubolta

rautar. Hún

í 5 manna

og var nýle

ga valin

lið ársins á

samt því að

valin efnile

er í

gasti ungi le

vera

ikmaðurinn

.

Hefur þú það sem til þarf ?

Faxafen 10
108 Reykjavík
TVEIMUR ÁRUM
Á UNDAN

Sími: 517-5040
Fax: 517-5041
Netfang: postur@hradbraut.is
Veffang: www.hradbraut.is



 MAÅ  -)¨6)+5$!'52

Benni til Bandaríkjanna

3µ.).'!4¥-!2 +6)+-9.$!(²3!
www.SAMbio.is

§ 575 8900

Hljómsveitin Benni Hemm Hemm
er á leiðinni í tónleikaferð um
Bandaríkin í júlí. Haldnir verða
þrettán tónleikar á þremur vikum.
Fyrstu tónleikarnir verða í New
York 5. júlí og verða þeir síðustu í
sömu borg 27. sama mánaðar.
„Ég hef farið áður til Bandaríkjanna með litla útgáfu af hljómsveitinni fyrir nokkrum árum
en þetta er fyrsta alvöru ferðin,“ segir forsprakkinn, Benedikt
Hermann Hermannsson. „Þetta
verður alveg heill hringur um öll
Bandaríkin og þetta verður mjög
spennandi. Þetta eru líka spennandi staðir sem við erum að spila
á, góðir tónleikastaðir.“ Auk þess

sannur sumarsmellur,
fínasta afþreyingarmynd
Trausti S blaðið

VIPSALURINN

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

((((
VJV TOPP5.IS
((((
PANAMA.IS
((((
HJ MBL

ÁLFABAKKA
PIRATES CARRIBEAN 3 kl. 4:30 - 6 - 8 - 10
PIRATES 3 VIP
ZODIAC
THE REAPING

10

kl. 4:30 - 8
kl. 6 - 9
kl. 8 - 10:10

16

SPIDER MAN 3
kl. 5
BLADES OF GLORY
kl. 5:50 - 8
ROBINSON FJ... ÍSL TAL kl. 3:50

12
L

16

AKUREYRI

KRINGLUNNI
PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 6:15 - 8 - 10 - 10:20
GOAL 2
kl. 5:50 - 8
ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 5:50

10

DIGITAL

10

PIRATES 3
GOAL 2

kl 6 - 8 - 10
kl 6

7

DIGITAL-3D

10
7

"%..) (%-- (%-- "ENEDIKT (ER

MANN (ERMANNSSON OG FÁLAGAR ERU ¹
LEIÈINNI Å ÖRIGGJA VIKNA TËNLEIKAFERÈ UM
"ANDARÅKIN
&2¡44!",!¨)¨'6!

að spila í New York ferðast Benni
Hemm Hemm til borga á borð við
Los Angeles, San Francisco og
Washington.
Önnur plata Benna Hemm
Hemm, Kajak, kom út í Bandaríkjunum fyrir nokkrum dögum á
vegum þýska fyrirtækisins Morr
Music og er tónleikaferðin farin í
tilefni af því. „Ég er mjög spenntur fyrir að fara með hljómsveitina eins og hún á að hljóma,“ segir
Benni.
Benni Hemm Hemm spilar næst
á tveimur Morr-kvöldum hérlendis. Fyrst verður sveitin á Akureyri á föstudaginn og síðan í Iðnó
á þriðjudag.
FB

3LAPPAR AF Å 0ÒERTË 2ÅKË
Reykjavíkurmærin Jóhanna Vala Jónsdóttir er nýkrýnd Ungfrú Ísland. Hún er
á leiðinni í frí til Púertó Ríkó í dag þar
sem hún ætlar að slappa af eftir erfiða en
skemmtilega törn.

KEFLAVÍK

L

PIRATES CARRIBEAN 3 kl. 6 - 8 - 10

10

Nánari upplýsingar á www.SAMbio.is
- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
PIRATES 3
SPIDERMAN 3
SEVERANCE
SHOOTER
ÚTI ER ÆVINTÝRI

kl. 3.15, 6.30 og 10-POWER
kl. 4, 7 og 10
kl. 8
kl. 10
kl. 4 og 6 -450 kr.-

www.laugarasbio.is

10
10
16
16
L

Sími: 553 2075

1ç77Ì%ÌÐ

„Þetta var rosagaman. Þetta var ótrúlega skrítin upplifun en mjög skemmtileg,“ segir Jóhanna Vala, sem
var í sigurvímu þegar Fréttablaðið ræddi við hana.
Hún játar að æskudraumur sinn hafi ræst þegar hún
var krýnd Ungfrú Ísland. „Ég leit rosalega upp til fegurðardrottninganna þegar ég var lítil. Þetta var alveg
æðislegt og stóð 150 prósent undir væntingum,“ segir
hún um keppnina, sem var haldin á Broadway.

6IKUFRÅ MEÈ VINI
Jóhanna Vala er á leiðinni til Púertó Ríkó í dag þar
sem hún mun dvelja í eina viku ásamt góðum vini
sínum sem hún er nýbyrjuð að hitta.
Um leið og hún kemur heim úr fríinu bíður hennar
síðan spennandi flugfreyjustarf hjá Icelandair. Útskrifaðist hún þaðan sem flugfreyja í apríl síðastliðnum eftir stíft nám. „Þetta var miklu meira en ég bjóst
við. Þetta var samt ótrúlega góður hópur og bekkurinn sem ég var í var æðislegur og ég fékk rosalegan
stuðning frá honum.“
%NGIN Å 5NGFRÒ ALHEIMI
Jóhanna tekur þátt í Ungfrú heimi næsta haust og
væntanlega í Ungfrú alheimi á næsta ári. Reyndar
sendu Íslendingar ekki þátttakanda í Ungfrú alheim
í ár vegna þess að keppninni var seinkað og fór fram
degi eftir að Ungfrú Ísland var haldin hér heima.
„Það kom upp þessi staða að keppnin var á sama
tíma og okkar. Það hefur oft gerst áður að fegurðardrottning fyrra árs hefur verið úti að keppa á sama
tíma og keppnin er haldin hér heima en sú sem vann
í fyrra, Sif Aradóttir, keppti í Miss Universe í fyrra,“
segir Elín Gestsdóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland. „Þeir vilja bara drottninguna sjálfa og
við þurftum að sitja hjá í ár. Þetta er
svolítið leiðinleg staða en þessi stúlka
sem vann núna verður væntanlega
með á næsta ári, nema þeir seinki
keppninni aftur.“
*APANSKUR DANSARI VANN
Riyo Mori, tvítugur dansari frá
Japan, var kjörin Ungfrú alheimur en keppnin var haldin í Mexíkó.
Þetta er í fyrsta sinn síðan 1959

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi af 28 Days Later.
Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

%,¥. '%343$«44)2 &RAMKV¾MDASTJËRI

5NGFRÒ ¥SLAND UNDRAST GAGNRÕNI 3VÅA ¹
FEGURÈARSAMKEPPNIR

*«(!..! 6!,! *«.3$«44)2 5NGFRÒ ¥SLAND ER ¹ LEIÈINNI Å

SUMARFRÅ TIL 0ÒERTË 2ÅKË
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sem Japan vinnur keppnina, en þá bar Akiko Kojima
sigur úr býtum.

5NDRAST GAGNRÕNI 3VÅA
Rétt eins og Íslendingar tóku Svíar ekki þátt í Ungfrú
alheimi vegna seinkunarinnar.
Umboðsmaður sænsku keppninnar hefur látið hafa
eftir sér að keppnin lítillækki konur og hefur boðað
breyttar áherslur á vali Ungfrú Svíþjóðar. Geta
stúlkur, í stað þess að koma fram á baðfötum og kvöldkjólum, sótt um að verða Ungfrú Svíþjóð, rétt eins
og um starfsviðtal sé að ræða. „Það fer engin í svona
keppni nema sjálfviljug. Stúlkurnar sækja í þetta
sjálfar og þess vegna eru þær þarna,“ segir Elín um
gagnrýni Svía. „Það komast yfirleitt færri að en vilja.
Það sækja meira en 200 stúlkur um að fá að vera með í
keppninni. Ég hef lengi spáð í þessa gagnrýni á keppnina og mér finnst hún skrítin.“
!LLT ¹ UPPLEIÈ
Elín segist ekki eiga von á breyttum áherslum í Ungfrú
Ísland á næstunni enda hafi keppnin um síðustu helgi
gengið mjög vel. „Þetta er bara á uppleið og verður það
á meðan við vöndum okkur.“
FREYR FRETTABLADIDIS

Grand Rokk fagnar sumrinu
SÍMI 564 0000

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS
FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10.45 10 28 WEEKS LATER
kl. 5 - 9
UNKNOWN
14 THE PAINTED VEIL
kl. 8 - 10.30
kl. 3.45 - 5.50
IT´S A BOY GIRL THING
10 SPIDERMAN 3
kl. 5 - 8 - 10.50

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.10
kl. 5.20

16
16

10

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

28 WEEKS LATER
ANNAÐ LÍF ÁSTÞÓRS
FRACTURE
THE LIVES OF OTHERS
SPIDERMAN 3

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8.20

MIÐASALA Á

16 28 WEEKS LATER
IT´S A BOY GIRL THING
14 FRACTURE
THE CONDEMNED
10

kl. 8 - 10
kl. 6
kl. 8
kl. 10.10

16
14
16

Árleg menningarhátið veitingastaðarins Grand Rokks verður
haldin í sjötta sinn um helgina og
verður hún glæsilegri og veglegri
en nokkru sinni, að sögn umsjónarmannsins Björgúlfs Eiríkssonar.
„Þetta er orðið að hefð hjá okkur
og við reynum að gera betur en
áður á hverju ári. Það er alltaf töluvert menningarlíf í kringum Grand
Rokk en með þessari hátíð viljum
við fagna sumrinu og blása enn
meira lífi í menningarstarfið. Auk
þess er þetta mjög skemmtileg tilbreyting frá hinu hefðbundnu veitingastarfi,“ segir Björgúlfur.
Á fjölbreyttri dagskrá hátíðarinnar má meðal annars finna
glæpasagnasamkeppni,
leikritasamkeppni, bókauppboð, tískusýningu og ýmislegt fleira, en sett
hefur verið upp stórt tjald í garði
staðarins sem hýsa mun margn
viðburðinn. Þá verður tónlistin að
sjálfsögðu í fyrirrúmi á hátíðinni

-%..).'). ",«-342!2  '2!.$ 2/++) 3TR¹KARNIR Å 3VIÈINNI JÎRÈ MUNU TAKA LAGIÈ

¹ 'RAND 2OKKI UM HELGINA

en afar fjölbreyttar hljómsveitir
og tónlistarmenn munu stíga á svið
á Grand Rokki.
Hátíðin hefst formlega á morgun með minningartónleikum um
Gunnar Ólafsson, en hann var
fastagestur á staðnum um árabil,

og mun allur ágóði af þeim tónleikum renna til MS-félagsins. Á tónleikunum munu koma fram listamenn og hljómsveitir á borð við
Andreu Gylfadóttir, Magnús R.
Einarsson, Káta pilta, Sviðna jörð
og South River Band.
VIG
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Silvíu dreift frítt vestanhafs
Myndbandinu við lag Silvíu
Nætur, Thank You Baby, verður
dreift
til
verslunarmiðstöðva
og skemmtistaða víðs vegar
um Bandaríkin. Þetta staðfestir Gaukur Úlfarsson, talsmaður
Silvíu Nætur-hópsins. „Dreifingarfyrirtækið Rock America rakst
á myndbandið á aðdáendasíðu
Kylie Minogue og hafði í kjölfarið samband við útgáfufyrirtækið okkar, Reykjavík Records,“ útskýrir Gaukur en reikna má með
að myndbandið verði sýnt á yfir
130 skemmtistöðum um öll Bandaríkin og opni þar af leiðandi dyr
inn á einn stærsta tónlistarmarkað í heiminum. „Þetta er auðvitað mjög gott fyrir okkur enda er
þetta ókeypis en um leið mjög góð
kynning,“ bætir Gaukur við. Meðal

&2¡44)2 !& &«,+)
-ISCHA "ARTON LENTI Å
HONUM KRÎPPUM NÕ
LEGA ÖEGAR HÒN BLAND
AÈI GËÈUM SKAMMTI AF
SÕKLALYFJUM VIÈ SLATTA AF
¹FENGI OG FËR ÖAÈ EITT
HVAÈ ILLA Å DÎMUNA (ÒN
VAR FLUTT Å SKYNDI ¹ SPÅT
ALA ÖAR SEM HÒN EYDDI
HEILUM DEGI -ISCHA
HAFÈI ÖJ¹ÈST AF BRONKÅT
IS Å NOKKURN TÅMA OG VAR
ÖESS VEGNA ¹ SÕKLA
LYFJUNUM EN EKKI
ÖYKIR SNIÈUGT AÈ
BLANDA ÖEIM VIÈ
VÅN

STALÅF LEIKKONUNNAR 0ENELOPE
#RUZ HEFUR EKKI VERIÈ MIKIÈ Å SVIÈS
LJËSINU AÈ UNDANFÎRNU EN HÒN
HEFUR ¹ÈUR VERIÈ MEÈ LEIKURUNUM
4OM #RUISE OG -ATTHEW
-C#ONAUGHEY %ITT
HVAÈ VAR HÒN REYND
AR ORÈUÈ VIÈ /RLANDO
"LOOM NÕLEGA EN S¹
ORÈRËMUR ENTIST EKKI
LENGI .Ò HEFUR ÖË
DREGIÈ TIL TÅÈINDA ÖVÅ
#RUZ HEFUR VÅST VERIÈ
AÈ PUKRAST MEÈ
LEIKARANUM *OSH
(ARTNETT OG HAFA
ÖAU SÁST SAMAN
OFTAR EN EINU SINNI
0ARIÈ HEFUR ¹ÈUR
VERIÈ TALIÈ SAMAN
ÖVÅ ÖAU VORU EITTHVAÈ AÈ HITTAST FYRR
¹ ¹RINU OG NÒ KEMUR Å LJËS HVORT
EINHVER ALVARA ER Å SPILINU

3CARLETT *OHANSSON SAT
NÕLEGA FYRIR Å NÕRRI AUG
LÕSINGAHERFERÈ FYRIR
,OUIS 6UITTON EN HÒN
VAR EINNIG Å ÖEIRRI SÅÈ
USTU !È ÖESSU SINNI
ERU SËTT ¹HRIF TIL KVIK
MYNDASTJARNA FYRRI TÅMA
EINS OG -ARILYN -ON
ROE OG 'RACE +ELLY OG
ÖYKJA MYNDIRNAR SÁRLEGA
VEL HEPPNAÈAR *OHANS
SON ER ORÈIN ANSI VINS¾L
INNAN VEGGJA FYRIRT¾KIS
INS OG ER YFIRHÎNNUÈURINN
-ARC *ACOBS SAGÈUR DÕRKA
HANA ¥ SÅÈUSTU LÅNU HANS
FYRIR FYRIRT¾KIÈ SËTTI HANN
MEÈAL ANNARS INNBL¹STUR Å MYND *O
HANSSON b'IRL WITH A 0EARL %ARRINGm

+YLIE -INOGUE R¾R ¹ NÕ MIÈ Å
LEIT SINNI AÈ NÕJUM K¾RASTA (ÒN
HEFUR FALIÈ HËPI AÈSTOÈARMANNA
SINNA AÈ FINNA FRAMB¾RILEGAN
MANN FYRIR SÅNA HÎND 3ÎNGKON
AN HEFUR VERIÈ LAUS OG LIÈUG SÅÈAN
SLITNAÈI UPP ÒR SAMBANDI HENN
AR OG /LIVIER -ARTINEZ Å FEBRÒAR
b(ÒN VILL MANN SEM
ER MYNDARLEGUR
OG HONUM VERÈ
UR AÈ VEGNA VEL
Å STARFI ANNARS
LEIÈIST HENNI m
SEGIR TALSKONA
HENNAR (ÒN
SEGIR +YLIE EKKI
VILJA ENDURTAKA
SÎMU MISTÎK
OG ¹ÈUR

3),6¥! %FTIR FREKAR RËLEGA BYRJUN VIRÈIST

ÒTR¹S DÅVUNNAR VERA KOMIN ¹ FULLT SKRIÈ

þeirra sem hefur verið dreift með
þessum hætti eru Beyoncé, Nelly
Furtado og Mel C auk annarra
stórra nafna úr hinum harða heimi
tónlistarinar. „En svo reyna þeir

Ilmvatnslína frá Ford

alltaf að finna einhverjar vonarstjörnur og koma þeim á framfæri
við almenning,“ segir Gaukur.
Börkur Sigþórsson og Gaukur
leikstýrðu myndbandinu í sameiningu og segir Gaukur þetta
ekki síst vera mikið gleðiefni
fyrir þá félaga, enda hafi myndbandið verið gert „fyrir íslenska
fjárhagsáætlun“, eins og Gaukur kemst sjálfur að orði. Myndbandið hefur vakið mikla athygli
en það er gert í anda suðuramerískra sápuópera.
Útrás Silvíu virðist því í góðum
farvegi enda ekki langt síðan
greint var frá miklum áhuga Svía
á að sýna síðustu þáttaröð. Þá
hefur tónlistarstöðin MTV sýnt
ævintýrum Silvíu mikinn áhuga.
FGG

sú sama og á bak
Fatahönnuðurinn Tom
við nýju herralínFord, sem þekktastur
una mína en ég er
er fyrir að hafa starfað leitast eftir að
að sem yfirhönnuður
skapa mjög einstakGucci um skeið, hefur
ar vörur, sem er ólíkt
nú látið framleiða eins
mínum fyrri verkkonar ilmvatnalínu á
efnum,“ sagði Ford
sínu nafni.
og átti þá við tímann
Ilmvötnin
heita
hjá Gucci. Þar var
Private Blend og er um
aðalmarkmiðið
að
tólf mismunandi ilmi
hanna einföld föt sem
að ræða. Þar á meðal
seldust vel. Spurður
eru til dæmis vanilluilmur, tóbaksilmur og 4/- &/2$ &ATAHÎNNUÈUR hvenær hann hygðleðurilmur.
Ilmvötn- INN KN¹I HEFUR NÒ SENT FR¹ ist snúa sér aftur að
in eru seld í flöskum í SÁR ILMVATNSLÅNU SEM SAM hönnun kvenmannsgamaldags apótekara- ANSTENDUR AF TËLF HELDUR
fatnaðar sagði hann:
„Það er í vinnslu. Ég
stíl og hægt er að blanda ËVENJULEGUM ILMUM
get ekki lofað hvelyktunum saman eftir
nær það gerist en ég get lofað því
smekk.
að ég er að hugsa um það.“
„Hugsunin er að miklu leyti



Opna
Húsasmiðju
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 (¾TTUR MEÈ (AUKASTELPUR
GÒST "JÎRGVINSSON MUN EKKI HALDA
¹FRAM MEÈ KVENNALIÈ (AUKA SEM
HANN HEFUR GERT AÈ ¥SLANDSMEISTURUM
TVÎ ¹R Å RÎÈ GÒST TËK VIÈ NÕLIÈUM
(AUKA HAUSTIÈ  LIÈIÈ TAPAÈI
FYRSTA LEIKNUM SÅNUM MEÈ  STIGA
MUN EN SÅÈAN HEFUR LEIÈIN VERIÈ UPP
¹ VIÈ (AUKASTELPURNAR UNNU BIKARINN
¹ FYRSTA ¹RI ÖRJ¹ TITLA ¹ ÎÈRU ¹RI OG LOKS
ALLA FIMM TITLANA Å FYRRA 5NDIR STJËRN
GÒSTAR VANN (AUKALIÈIÈ  AF 
LEIKJUM SÅNUM SÅÈUSTU TVÎ TÅMABIL

Golfmótið
Kiðjabergi laugardaginn 2. júní

SPORT FRETTABLADIDIS

$!'52 3)'52¨33/. !534522¥3+52 -%)34!2) ¥ &*«2¨! 3)..

Eins og í Hollywood-mynd
$AGUR 3IGURÈSSON ENDAÈI HANDBOLTA
FERIL SINN MEÈ ÖVÅ AÈ LEIÈA ! "REG
ENZ SEM SPILANDI ÖJ¹LFARI TIL AUSTUR
RÅSKA MEISTARATITILSINS FJËRÈA ¹RIÈ Å RÎÈ
$AGUR SKORAÈI SEX MÎRK Å  
SIGRI ¹ AON &IVERS ÖAR ¹ MEÈAL
FJÎGUR AF SÅÈUSTU SJÎ MÎRK
UM SINNA MANNA
b¡G ER MJÎG S¹TT
UR VIÈ ÖENNAN ¹RANG
UR EINS OG EÈLILEGT
ER m SAGÈI $AGUR
b%INNIG VEGNA
FYRIRKOMULAGS
INS ¶AÈ ER SPIL
UÈ ÒRSLITAKEPPNI HÁR ÖAR SEM
AUÈVITAÈ ALLT GETUR GERSTm
(ANN SEGIR AÈ SÅÈASTI LEIKUR
INN SINN ¹ FERLINUM HAFI VERIÈ

AFAR GËÈUR b¶AÈ VAR FULLT HÒS
AF ¹HORFENDUM OG LEIKUR
INN SPENNANDI FRAM ¹ SÅÈUSTU
MÅNÒTU ¶ETTA VAR Å RAUN EINS
OG GËÈUR ENDIR ¹ (OLLYWOOD
MYNDm
$AGUR SEGIR KVEÈJUSTUND
INA HAFA VERIÈ SKEMMTI
LEGA EN HANN KEMUR HEIM
Å BYRJUN N¾STA M¹NAÈAR
$AGUR ¹ AÈ BAKI ELLEFU ¹R Å
ATVINNUMENNSKU EN HANN
LÁK EINNIG Å ¶ÕSKALANDI OG Å
*APAN $AGUR VANN ¥SLANDS
MEISTARATITILINN FIMM SINN
UM ¹ÈUR EN HANN FËR ÒT OG
VANN ÖVÅ NÅU MEISTARATITLA OG
ALLS TËLF STËRA TITLA ¹ GL¾SILEG
UM FERLI

-EISTARARNIR ËSTÎÈVANDI
Það er ekkert lát á yfirburðum FH í Landsbankadeildinni en meistararnir eru
með fullt hús og fjögurra stiga forystu eftir fyrstu fjórar umferðirnar.

•
•
•

•

•

•
•

Mótið er 18 holu punktamót.
Glæsileg verðlaun fyrir 6 efstu sætin.
Nándarverðlaun á öllum par 3 holum
(4 holur).
Verðlaun fyrir lengsta drive á 4. braut
karlar/konur.
Dregið verður úr skorkortum viðstaddra
í mótslok.
Mótsgjald 3.700 kr.
Skráning á www.golf.is og í síma
486 4495.

&«4"/,4) FH er á góðri leið með

að stinga af í Landsbankadeildinni
eina ferðina enn eftir góðan 0-2
sigur á Fram í Laugardalnum í gær.
FH-ingar voru ekki upp á sitt besta
gegn Fram í gær en fóru samt heim
með þrjú stig enda nýta þeir færin
sín vel ólíkt andstæðingunum.
Það gerðu ekki margir ráð fyrir
því að Fram myndi veita FH einhverja keppni í leiknum og nánast
búið að setja þrjú stig á FH á töflunni. Umræðan virðist hafa kveikt
í Frömurum, sem mættu mjög vel
stemmdir til leiks og voru betri aðilinn í fyrri hálfleik.
Þeir réðu ferðinni á miðjunni
lengstum og tókst nokkrum sinnum að opna vörn FH-inga laglega
en FH-vörnin var óvenju brothætt
og leikmenn í litlum takti hver við
annan.
Ekki tókst Frömurum að nýta
færin og þeir máttu síðan þakka
fyrir að lenda ekki undir þegar FHingar loksins vöknuðu undir lokin
og áttu nokkrar laglegar sóknir.


&RAM
,AUGARDALSV ¹HORF 

&(
'ARÈAR ®RN (INRIKSSON 

  -ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON 
  4RYGGVI 'UÈMUNDSSON VÅTI 

ÖVÅ SKORAÈ EITT MARK Å HVERJUM LEIK ¹ TÅMABILINU TIL ÖESSA

4®,&2¨).
3KOT ¹ MARK
6ARIN SKOT
(ORN
!UKASPYRNUR FENGNAR
2ANGSTÎÈUR

&2!- pp
(ANNES ¶ (ALLDËRSS 
$AÈI 'UÈMUNDSSON 
 !NDRI +ARVELSS
2EYNIR ,EËSSON

%GGERT 3TEF¹NSSON 
«ÈINN RNASON

)NGVAR «LASON

(ANS -ATHIESEN

0ATRICK 2EDO

!LEXANDER 3TEEN 
*ËNAS 'RANI 'ARÈ 
 ¥VAR "JÎRNSSON
(J¹LMAR ¶ËRARINSSON 
 4HEËDËR «SK 

-!2+ ¥ (6%2*5- ,%)+ -ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON SKORAÈI FYRRA MARK &( Å G¾R OG HEFUR

p p
(ANNES  p $AÈI 
p
p
p

&( pp
$AÈI ,¹RUSSON

'UÈMUNDUR 3¾VARSS 
4OMMY .IELSEN

3VERRIR 'ARÈARSSON

&REYR "JARNASON

$AVÅÈ ¶ËR 6IÈARSSON 
SGEIR ' SGEIRSSON 
$ENNIS 3IIM

 !LLAN $YRING
4RYGGVI 'UÈMUNDSS 
-ATTHÅAS 'UÈMUNDSS 
 -ATTHÅAS 6ILHJ
!RNAR 'UNNLAUGSSON 
 !TLI 'UÈNASON
-AÈUR LEIKSINS

FH-ingar mættu betur stemmdir til síðari hálfleiks og Matthías
kom þeim yfir með laglegu marki í
upphafi hálfleiksins. Hjálmar fékk
dauðafæri skömmu síðar en skaut
framhjá en Hjálmar fór ákaflega
illa með færin sín í leiknum.
Það fjaraði undan leiknum þegar
um hálftími lifði leiks. Þegar leiktíminn var að renna út komst Atli
Guðnason einn í gegn, Reynir braut
á honum og réttilega dæmd vítaspyrna. Úr henni skoraði Tryggvi af
öryggi.
„Hlutirnir eru að detta fyrir mig
og ég er sáttur en þó aðallega við
stigin þrjú,“ sagði Matthías Guðmundsson sem var að skora í sínum
fjórða leik í röð. „Baráttan er ekki
búin og við hlustum ekkert á slíkt
kjaftæði. Við mættum hér góðu

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Framliði í dag sem á hrós skilið
fyrir góðan leik.“
Leikurinn í gær var hugsanlega
sá slakasti hjá FH-ingum í sumar
en þeir vinna samt enda nýta fá
lið færin sín jafn vel og þeir refsa
öllum liðum grimmilega sem ekki
nýta sín tækifæri.
Framarar sýndu verulega góða
spretti á köflum í gær þar sem Alexander Steen fór mikinn lengi vel
og sá til þess að glufur komu á FHvörnina. Félagar hans nýttu ekki
færin og þá er ekki von á góðu.
„Þetta er okkar saga hingað til.
Við erum betra liðið en skorum ekki
mörk. Við verðum að finna lausn á
þessu. Annar vandi er að við erum
að fá of ódýr mörk á okkur og þessa
hluti verðum við að laga,“ sagði Ólafur Þórðarson.
HBG  HÖH

6ERSTA BYRJUN +2 Å TÅU LIÈA DEILD EÈA SÅÈAN  EN Ö¹ FÁLL +2 ÒR EFSTU DEILD

Við erum ekki að fara á taugum
&«4"/,4) Það er þungt yfir KRingum þessa dagana. Liðið situr
eitt í botnsæti Landsbankadeild-

6/.$ 34!¨! (* +2
&¾ST STIG +2 Å FYRSTU  LEIKJUNUM
 STIG 
 STIG 
 STIG 
 STIG 
 STIG 
 STIG 
 STIG 
TVEGGJA STIGA REGLA


 S¾TI FALL
 S¾TI
 S¾TI
 S¾TI
 S¾TI
 S¾TI

arinnar með eitt stig eftir fjóra
leiki og þar af eru þrír leikjanna
heimaleikir.
Þetta er versta byrjun KR í
deildinni síðan árið 1977 en þá féll
liðið úr efstu deild í fyrsta og eina
skiptið. 1977 var líka fyrsta árið
sem tíu lið tóku þátt í efstu deild.
Þá féllu tvö lið og KR varð í níunda
sæti en aðeins eitt lið fellur í ár.
Árið 1977 var KR með markatöluna 1-5 eftir fjóra leiki en í dag
er hún 4-7. KR hefur aðeins náð í
8,3 prósent stiga í boði og ef sagan
er skoðuð eru miklar líkur á því að

Teitur Þórðarson klári ekki tímabilið.
„Við erum ekki að fara á taugum.
Staðan er vissulega ekki góð en
við munum nýta tímann vel fram
að næsta leik til að byggja okkur
upp. Við mætum svo tvíefldir til
leiks og sjáum hver lokaniðurstaðan verður í mótinu,“ sagði Jónas
Kristinsson, formaður KR Sports,
við Fréttablaðið. En hvað með
stöðu Teits Þórðarsonar? „Það er
ekki tímabært að ræða þau mál á
þessum tímapunkti.“
HBG 

ËËJ
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 ,INDSAY ,OHAN

6)¨ 4+)¨ &2%92 "*!2.!3/. 3 '«¨!. +®.'5,«!2-!..

&¹IR EINSTAKLINGAR HAFA VERIÈ EINS MIKIÈ
Å SVIÈSLJËSINU AÈ UNDANFÎRNU EINS
OG ÖESSI TVÅTUGA .EW 9ORK M¾R
!THYGLIN ER LÅKA MERKILEG FYRIR Ö¾R
SAKIR AÈ LEIKARAFERILL HENNAR TELST NÒ
HARLA ËMERKILEGUR ,OHAN SAT FYRST
FYRIR SEM FYRIRS¾TA ÖEGAR HÒN VAR
EKKI NEMA ÖRIGGJA ¹RA GÎMUL EN
ÖR¹TT FYRIR ALLT FÁKK HÒN YFIR
LEITT H¾STU EINKUNN Å SKËL
ANUM SÁRSTAKLEGA Å RAUN
GREINUM ,OHAN SÁST EIN
MITT Å GËÈU SKËLASTUÈI Å
MYNDINNI -EAN 'IRLS ¹
3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

Væmnin náði ekki yfirhöndinni
&YRSTA KVIKMYNDIN UM +ÎNGULËARMANNINN
OG -ARY *ANE VEGNA FR¾GÈAR HANS SEM
EÈA 0ÁTUR 0ARKER EINS OG HANN HEITIR FULLU
+ÎNGULËARMAÈURINN OG Å FRAMHALDINU FER
HANN AÈ PRËFA NÕJAN SVARTAN BÒNING SEM
NAFNI VAR SÕND Å 2ÅKISSJËNVARPINU UM SÅÈUSTU
HELGI %KKI SEINNA V¾NNA ENDA ÖRIÈJA MYND
REYNIST HONUM MISVEL 3Ò MYND LEND
IN ÖEGAR KOMIN Å BÅË HÁRLENDIS
IR AFTUR ¹ MËTI Å ÖVÅ SEM HINAR TV¾R SLUPPU
¥ ÖESSARI FYRSTU MYND ER +ÎNGULËARMAÈUR
BLESSUNARLEGA VIÈ AÈ VERÈA OF V¾MIN ¶AR
AÈ AUKI ER HÒN ALLTOF LÎNG OG VONDU KARL
INN KYNNTUR TIL SÎGUNNAR OG FJALLAÈ ER UM
SAMBAND HANS VIÈ -ARY *ANE 7ATSON !UK
ARNIR ERU FULL MARGIR
ÖESS AÈ L¹TA 0ARKER BERJAST VIÈ VONDU KARL
3ÎGUÖR¹ÈURINN Å SVONA HASARMYNDUM ÖARF
AÈ VERA FREKAR EINFALDUR OG ÖVÅ MIÈUR F¾R
ANA ER HANN JAFNFRAMT SÕNDUR SEM VENJULEG
UR OG VIÈKV¾MUR STR¹KUR SEM ¹ ERFITT MEÈ
IST LEIKSTJËRI 3PIDERMAN OF MIKIÈ Å FANG Å NÕJ
30)$%2-!. +ÎNGULËARMAÈURINN VAR Å 2ÅKIS
AÈ STANDA UNDIR ÖVÅ AÈ VERA OFURHETJA
USTU MYNDINNI +ANNSKI HANN HAFI HALDIÈ
SJËNVARPINU UM SÅÈUSTU HELGI
AÈ EKKERT G¾TI KLIKKAÈ ÖEGAR ,ËI ER ANNARS
®NNUR MYNDIN HELDUR ¹FRAM MEÈ SAMBAND
0ARKERS OG -ARY *ANE ¹N ÖESS ÖË AÈ VERÈA
VEGAR EN ÖAR HAFÈI HANN RANGT FYRIR SÁR 6ON
ANDI VELDUR FJËRÈA MYNDIN EKKI SÎMU VONBRIGÈUM OG NÒMER ÖRJÒ
NOKKURN TÅMA V¾MIN -ESTU PÒÈRINU ER EYTT Å BAR¹TTU 3PIDERMAN
VIÈ $R /CTAVIUS EN ¹STARSAGAN ER HÎFÈ Å BAKGRUNNINUM
ENDA MIKLIR MÎGULEIKAR FYRIR HENDI Å ¾VINTÕRINU UM 0ÁTUR 0ARKER
¥ NÕJUSTU MYNDINNI ER FARIÈ AÈ REYNA TÎLUVERT ¹ SAMBAND 0ARKERS
OG FÁLAGA

%++) -)33! !&

 .ÕGR¾ÈINGAR 'AMANÖ¹TTARÎÈ UM
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L¾KNINN *$ $ORIAN OG ËTRÒLEGAR UPP¹KOM
UR SEM HANN LENDIR Å  SPÅTALANUM ERU SJÒK
LINGARNIR FURÈULEGIR STARFSFËLKIÈ ENN UNDAR
LEGRA OG ALLT GETUR GERST !ÈALHLUTVERK LEIKA
:ACH "RAFF 3ARAH #HALKE $ONALD &AISON OG
.EIL &LYNN

 4ÅUFRÁTTIR
 -ËTORSPORT
 ¶JËÈARMORÈ Å 2ÒANDA 3HAKE



,ITLA "RETLAND 3*«.

6!20)¨

(ANDS WITH THE $EVIL 4HE *OURNEY OF
2OMÁO $ALLAIRE -ARGVERÈLAUNUÈ KANAD
ÅSK HEIMILDAMYND FR¹  UM HERSHÎFÈ
INGJANN 2OMÁO $ALLAIRE OG UMDEILDA FRAM
GÎNGU HANS SEM YFIRMAÈUR FRIÈARG¾SLULIÈS
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA Å 2ÒANDA ¹RIÈ 
ÖEGAR ÖJËÈARMORÈ VAR FRAMIÈ Å LANDINU

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
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 !N !WFULLY "IG !DVENTURE
 -EAN 'IRLS
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EAS
 $EAR &RANKIE
 -EAN 'IRLS
 "RIDGET *ONES 4HE %DGE OF 2EA
SON

T

 $EAR &RANKIE
 !N !WFULLY "IG !DVENTURE
3VÎRT KËMEDÅA MEÈ H¹ALVARLEGUM UNDIRTËNI
!ÈALHLUTVERK (UGH 'RANT !LAN 2ICKMAN
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4HE )NTERPRETER
"ACK IN THE $AY
"ODYWORK
4HE )NTERPRETER

'UNN

 ,IFE ON -ARS 
 4ËNLIST
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 "ATMAN
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 +ALLI OG ,ËLA
 0OCOYO
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS 
 /PRAH /PRAH  
 4HE 2ICHES  'L¾NÕ BANDA
RÅSK Ö¹TTARÎÈ MEÈ -INNIE $RIVER Å AÈALHLUT
VERKI 7AYNE OG $AHLIA -ALLOY HAFA EYTT ¾V
INNI Å FERÈALÎG OG SVIKASTARFSEMI MEÈ SÅ
GAUNAHËPI EN TELJA AÈ ÖAÈ SÁ KOMINN TÅMI
TIL AÈ BREYTA TIL

 -EDIUM  !LLISON $UBOIS

BÕR YFIR HARLA ËVENJULEGUM YFIRN¹TTÒRULEG
UM H¾FILEIKUM SEM GERA HENNI KLEIFT AÈ SJ¹
OG EIGA SAMSKIPTI VIÈ HINA FRAMLIÈNU "ÎNN
UÈ BÎRNUM

 )NSIDER
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 $AISY $OES !MERICA  E
 !MERICAN )NVENTOR  ¥

T

 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 3TUBBARNIR
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 .UMBERS 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 3J¹LFST¾TT FËLK
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA

!MERICAN )NVENTOR ER LEITAÈ EFTIR NÕJUM UPP
FINNINGUM SEM G¾TU SLEGIÈ Å GEGN 6ERÈ
ANDI UPPFINNINGAMENN VÅÈSVEGAR UM
"ANDARÅKIN F¹ NÒ T¾KIF¾RI ¹ AÈ KYNNA UPP
FINNINGU SÅNA OG NOKKRIR ÒTVALDIR F¹ PENING TIL
AÈ ÖRËA HANA !È LOKUM MUN EINN HEPPINN
UPPFINNINGAMAÈUR STANA UPPI SEM SIGURVEG
ARI OG F¾R HANN EINA MILLJËN DOLLARA Å VAS
ANN ¶¾TTIRNIR KOMA FR¹ HÎFUNDUM !MERI
CAN )DOL OG SJ¹LFUM 3IMON #OWELL

 3UPERNATURAL  3PENNU
Ö¾TTIRNIR VINS¾LU 3UPERNATURAL SNÒA AFTUR
¹ SKJ¹INN "R¾ÈURNIR 3AM OG $EAN HALDA
¹FRAM AÈ BERJAST GEGN ILLUM ÎFLUM OG EIGA
Å BAR¹TTU VIÈ SJ¹LFAN DJÎFULINN .Ò LEITA ÖEIR
HEFNDA

 3HARK  "ANDARÅSKIR SPENNU
Ö¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎGFR¾ÈING
INN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK SEM SÎÈL
AÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAKSËKN
ARI EFTIR AÈ HAFA GETIÈ SÁR GOTT ORÈ SEM VERJ
ANDI FR¾GA FËLKSINS  3TARK S¾KIR TIL
SAKA MANN SEM R¾NDI UNGUM STR¹K FYRIR
FJËRUM ¹RUM SÅÈAN OG HEFUR ALIÈ HANN UPP
SEM SON SINN

 ,AS 6EGAS  3PENNANDI
BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST Å PARTÅBORGINNI
,AS 6EGAS *AMES #AAN ER HÁR Å HLUTVERKI "IG
%D $ELINE YFIRMANNS ÎRYGGISM¹LA Å STËRU
SPILAVÅTI ÖAR SEM ALLT GETUR GERST ¥ ÖESSARI
FJËRÈU Ö¹TTARÎÈ HELDUR "IG %D ¹FRAM AÈ SJ¹
TIL ÖESS AÈ ALLT FARI VEL FRAM Å SPILAVÅTINU EN
ÖAÈ ER EKKI AUÈVELT Å PARTÅBORGINN ,AS 6EGAS

 -Y .AME )S %ARL  E
 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
 E

 'REYS !NATOMY 
 4HE &AN
 &AST 4IMES AT 2IDGEMONT (IGH
 4HE 2ICHES 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

RAUNVERULEIKASERÅA FR¹ -ARK "URNETT MANN
INUM ¹ BAK VIÈ 3URVIVOR 4HE #ONTENDER OG
2OCK 3TAR .Ò LEITAR HANN AÈ EFNILEGUM LEIK
STJËRA OG HEFUR FENGIÈ FR¾GASTA LEIKSTJËRA
ALLRA TÅMA 3TEVEN 3PIELBERG Å LIÈ MEÈ SÁR

 (OW #LEAN IS 9OUR (OUSE .µ44
"RESKU HEINL¾TISDÅVURNAR +IM 7OODBURN OG
!GGIE -AC+ENZIE ÖEFA UPPI SUBBULEG HEIM
ILI Å "ANDARÅKJUNUM OG TAKA TIL HENDINNI

 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM 4YRA
"ANKS LEITAR AÈ N¾STU OFURFYRIRS¾TU .Ò
F¾R 4YRA SJ¹LF NÕTT ÒTLIT ¶AÈ SÅÈUR UPP ÒR HJ¹
2ENEE OG "IRTNEY OG *, F¾R SORGARFRÁTTIR AÈ
HEIMAN

 *ERICHO  "ANDARÅSK Ö¹TTA
RÎÈ UM ÅBÒA Å "ANDARÅSKUM SM¹B¾ SEM
EINANGRAST FR¹ UMHEIMINUM EFTIR AÈ KJARN
ORKU¹R¹SIR ¹ BANDARÅSKAR BORGIR ¶EGAR HUNGR
IÈ SEGIR TIL SÅN GRÅPA ÅBÒAR *ERICHO TIL ÎR
ÖRIFAR¹ÈA 'RAY B¾JARSTJËRI TEKUR ¹KVÎRÈUN
SEM SETUR ALLT ¹ ANNAN ENDANN OG SKAPAR
STRÅÈS¹STAND Å *ERICHO
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR

 *AY ,ENO
 !NGELAlS %YES E
 "EVERLY (ILLS  E
 6ÎRUTORG

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3+*2 30/24

 &LAWLESS 3PENNANDI GAMANMYND
7ALT +OONTZ ER SÁRSTAKLEGA ÅHALDSSAMUR OG
HOMMAF¾LINN ÎRYGGISVÎRÈUR SEM NEYÈIST TIL
ÖESS AÈ FARA Å SÎNGTÅMA HJ¹ KL¾ÈSKIPTINGI
!ÈALHLUTVERK 2OBERT $E .IRO 0HILIP 3EYM
OUR (OFFMAN 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 6ÎRUTORG
 /N THE ,OT E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 7ILL  'RACE E
 /N THE ,OT ÒRSLIT VIKUNNAR .Õ

T

GAMANÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM GRÅNISTARNIR -ATT
,UCAS OG $AVID 7ALLIAMS BREGÈA SÁR Å ÕM
ISSA KVIKINDA LÅKI OG KYNNA ¹HORFENDUM "RET
LAND OG FURÈUR ÖESS E

3+*2%)..

T

 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ISNEYSTUNDIN
 !LVÎRU DREKI 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 3UÈANDI STUÈ 
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 ,JËTA "ETTY 
 ,ITLA "RETLAND  "RESK

T

 !N !WFULLY "IG
!DVENTURE 34®¨  "¥«
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 4URNINN Å #HARLTON E
 3TR¹KARNIR Å 2EADING E ¥VAR )NGI
MARSSON OG "RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON LEIKA
MEÈ ÒRVALSDEILDARLIÈI 2EADING Å KNATTSPYRNU
3NORRI -¹R 3KÒLASON HEIMSËTTI Ö¹ FÁLAGA

 %GGERT ¹ 5PTON 0ARK E
 4ÅMABILIÈ   E
 ¥TALSKI BOLTINN E
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 $AGSKR¹RLOK
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¶¾TTIRNIR .ÕGR¾ÈINGAR EÈA 3CRUBS ERU
MEÈ LÒMSKFYNDNUSTU Ö¹TTARÎÈUM
SEM KOMIÈ HAFA FR¹ "ANDARÅKJUNUM
¹ SEINNI ¹RUM :ACH "RAFF AÈALLEIKARI
Ö¹TTANNA ER MIKILL SNILLINGUR EN Ö¾TT
IRNIR ¹TTU Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ HANN SKAUST
UPP ¹ STJÎRNUHIMININN OG GERÈI Å KJÎL
FARIÈ MYNDINA 'ARDEN 3TATE SEM ER
FR¹B¾R &YLGIST ÖVÅ ENDILEGA MEÈ ÎÈRU
VÅSI SPÅTALADRAMA Å .ÕGR¾ÈINGUM Å
KVÎLD

4HE 2ICHES
'L¾NÕ BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
MEÈ -INNIE $RIVER Å AÈALHLUT
VERKI ¶¾TTIRNIR SEGJA FR¹ HINNI
KL¾KJËTTU -ALLOY FJÎLSKYLDU
SEM HEFUR EYTT ¾VINNI Å FERÈA
LÎG OG SVIKASTARFSEMI MEÈ SÅ
GAUNAHËPI EN TELUR AÈ ÖAÈ SÁ
KOMINN TÅMI TIL AÈ SETJAST AÈ
Å VENJULEGU ÒTHVERFI ¥
FYRSTA Ö¾TTINUM NOTA
ÖAU KL¾KI TIL AÈ
SANNF¾RA FËLK
UM AÈ ÖAU
SÁU Å RAUN
HIN AUÈUGA
2ICHES FJÎL
SKYLDA

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 0IPAR OG SALT
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN ,ÅFSJ¹TNING
 -IÈDEGISTËNAR
 3ÎGUR AF SJË OG LANDI
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 (EIMA ER BEST
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 /RÈ KVÎLDSINS
 $OSTOJEVSKÅ
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 ."! ²RSLITAKEPPNIN ."!
 0LAYOFF GAMES ,EIKUR Å ÒR
SLITAKEPPNINNI Å ."! KÎRFUBOLTANUM
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTT
IR Å LOFTI L¹ÈI OG LEGI &JÎLBREYTTUR Ö¹TTUR ÖAR
SEM ALLAR GREINAR ÅÖRËTTA ERU TEKNAR FYRIR
¶¹TTUR SEM SÕNDUR HEFUR VERIÈ Å ¹RARAÈIR VIÈ
MIKLAR VINS¾LDIR

Á þessum veðrunarrekka, sem stendur á bersvæði,
er veðrunarþol útimálningar frá Málningu hf.
og frá öðrum framleiðendum borið saman.

 ,ANDSBANKADEILDIN  &RAM
&(

 ."! ²RSLITAKEPPNIN ."!
 0LAYOFF GAMES ,EIKUR Å ÒR
SLITAKEPPNINNI Å ."! KÎRFUBOLTANUM

 -EISTARADEILD %VRËPU !# -ILAN
,IVERPOOL

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS -EISTARAMÎRK +NATTSPYRNUSÁRFR¾È
INGARNIR 'UÈNI "ERGSSON OG (EIMIR +ARLSSON
FARA ÅTARLEGA YFIR ALLA LEIKI KVÎLDSINS Å -EIST
ARADEILD %VRËPU -ÎRKIN TILÖRIFIN BROTIN
UMDEILDU ATVIKIN OG MARGT FLEIRA LITSGJAFAR
SEGJA SÅNA SKOÈUN ¹ ATBURÈUM KVÎLDSINS OG
ÖAR ¹ MEÈAL REYNDIR MILLIRÅKJADËMARAR

 (EIMSMËTARÎÈIN Å PËKER 
7ORLD 3ERIES OF 0OKER 

 ."! ²RSLITAKEPPNIN

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

Samanburður
staðfestir áratugareynslu

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

Baldvin Már Frederiksen
málarameistari

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

Íslenskt veðurfar er gjörólíkt því sem er algengast í nágrannalöndum okkar
og reynir mun meira á útimálningu.
ISLENSKA / SIA.IS / MAL 37832 05/07

 %LMERS VERDEN  "RUM  $IAMANTERNE
FRA 6ODDER 3OGN  'RÐNNE GL¾DER 
3MAGSDOMMERNE  3OMMERMINDER FRA ÐEN
 /"3  'R¾SRÐDDER  $EN  TIME
 (OLD MASKEN  46 !VISEN  +ONTANT
 5D I NATUREN  (VAD ER DET V¾RD 
!FTENSHOWET  !FTENSHOWET  DEL 
(OKUS +ROKUS  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK
 (JERTEFLIMMER  0UCCA  (ANNAH
-ONTANA  6ERDNERNES BOG  $ER VAR
ENGANG  !FTENSHOWET  46 !VISEN
MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET 
-IG OG MIN ALDER  3ÐREN 2YGE DIREKTE 
-IN STORE DRÐM "RUDEN  46 !VISEN 
0ENGE  3PORT.YT  +RIMINALKOMMISS¾R
&OYLE  /NSDAGS ,OTTO  )V¾RKS¾TTERNE
 +¾MPESVULSTER  $YRENE FRA ,ILLESKOVEN
 2ASMUS +LUMP  -ORTEN  'NOTTERNE
 %LMERS VERDEN

Mikilvægur þáttur í vöruþróun hjá Málningu er að bera saman veðrunarþol útimálningar frá okkur og útimálningar frá erlendum framleiðendum. Við leyfum okkur að fullyrða á grundvelli þessa samanburðar að
útimálning frá okkur gerir meira en að standast ströngustu kröfur um veðrunarþol miðað við íslenskt veðurfar.
Íslenskt veðurfar er gjörólíkt því sem er í nágrannalöndum okkar.

 *UKEBOKS $ANSEFOT  (VORFOR /UAFA
 -UNTLIG SPÐRRETIME  /DDASAT .YHETER
P½ SAMISK  $ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
-zRE OG 2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN
OG &JORDANE  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA !UST OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD
4ELEMARK OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS 
&RA °STFOLD  'IRO Dl)TALIA  3ISTE NYTT
 'IRO Dl)TALIA  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  .YHETER P½ TEGN
SPR½K  .YSGJERRIGE .ILS  ) -UMMIDALEN
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  $ER FARTÐY FLYTE KAN
 2EDAKSJON %.  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   6IKINGLOTTO  ,OV OG
ORDEN .EW 9ORK  $EN GLOBALE MILJÐHISTORIEN
 +VELDSNYTT  3YKKELKVELD FRA )TALIA 
#ARNIV¹LE  6AREHUS NR   *UKEBOKS
5T I NATUREN

364 
 2AMP HÎJDARE  0ONIENTE  3PORT
MIT 3IMONE  ,AB 2ATS  2APPORT 
%N LJUSGLIMT I MÎRKRET  2¼TT UPP I  TALET
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
$JURV¼N P½ SMITTOJAKT  +ROKODILL  &IFI
OCH BLOMSTERFRÎNA  9OKO *AKAMOKO 4OTO
 %N UNGE TILL  "UMSFILIBABA IGEN 
(J¼RNKONTORET  :OÁ +ÁZAKO  0OLLEKE
 2APPORT  6¼DRETS MAKTER  -ITT
I NATUREN  %XTRAS  %N S½NG FÎR -ARTIN
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  )
SINNETS V½LD  3¼NDNINGAR FR½N 364 
'OMORRON 3VERIGE

Áður en þú velur útimálninguna, sem þú ætlar að nota, skaltu athuga hvort hún sé gerð fyrir íslenskar aðstæður.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
• Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
• Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
• Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
• Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík • Fóðurblandan á Selfossi,
Hvolsvelli og Egilsstöðum
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Frægir berjast í næsta X-Factor
„Ég er bara tímalaus hvað
útlitið varðar. Móðir mín sáluga
sagði mér um fermingu að ég
yrði sköllóttur um fertugt ef ég
klippti mig ekki, ég varð 55 ára
í sumar og er enn svona. Ég er
meira að segja með síðara hár
í dag.“
"JARTMAR 'UÈLAUGSSON LISTAMAÈUR
-YNDIN ER TEKIN  OG ER AF ALBÒMI
PLÎTUNNAR -EÈ VOTTORÈ Å LEIKFIMI

1

2

6

7

9

3

4

12

14

18

15

17

19

#/7%,, "LÁS Ö¹TTINN AF

FYRIR UM ¹RI OG SAGÈIST
ALDREI ¾TLA AÈ TAKA Ö¹TT Å
SVONA LÎGUÈU AFTUR

meðal annars að hæfileikabrunnurinn hefði verið tæmdur í bili.
Stöð 2 hefur nú staðið fyrir þremur Idol-keppnum og einni X-Factor þáttaröð og hefur gengi sigurvegaranna verið rysjótt þótt menn
bindi vonir við að Jógvan nái viðlíka vinsældum og
Hildur Vala.
X-Factor: Battle of
the Stars, eins og
þátturinn heitir
á frummálinu,
naut
gríðarlegra vinsælda
í
heimalandi
sínu, Bretlandi,
en þar voru
tekjurnar
af
símaatkvæða-

5PPGANGUR Å 5PPHEIMUM

11

13

16

ar 2 menn fara á stúfana á næstunni til að leita að hentugum þátttakendum. Ekki liggur fyrir hvort
hin þriggja manna dómnefnd,
þau Einar Bárðarson, Páll Óskar
Hjálmtýsson og Q4U-Ellý verði
með aftur en það þykir þó líklegra heldur en hitt.
Samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins var ekki vilji
til þess innan sjónvarpsstöðvarinnar að fara á stúfana og leita að næstu vonarstjörnu Íslands með tilheyrandi kostnaði. Töldu þeir
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5

8

10

X-Factor þáttaröðin verður með
breyttu sniði í haust. Að þessu
sinni munu þjóðþekktir einstaklingar berjast um þennan titil sem
hinn færeyski Jógvan hampaði
fyrr á þessu ári. Pálmi Guðmundsson,
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, staðfesti þetta í samtali við
Fréttablaðið en vildi að
öðru leyti ekki tjá
sig um málið.
Undirbúningur fyrir þáttinn
hefur
staðið yfir
í dágóðan
tíma og
hyggjast
Stöðv-

20

21

,2¡44
 LANGAR  HVORT  SJËR  MATJURT
 GYLTA  STRÕTA  DUGLEGUR 
SAMANBURÈARTENGING  SKÕRA FR¹ 
BËK  TIL  SPAUG
,«¨2¡44
 VIÈARTEGUND  RYK  ÅTALSKUR OFN
RÁTTUR  TRAUST  NOKKRIR  HËPUR
 FARFA  KOMST  M¾LIEINING
 GOLF ¹HALD
,!53.
,2¡44  VILT  EF  MAR  K¹L
 SÒ  KEILA  IÈINN  EN 
TJ¹  RIT  AÈ  GRÅN
,«¨2¡44  TEKK  IM  LASANJA 
TRÒ  F¹EINIR  LIÈ  LIT  N¹ÈI
 ERG  TÅ

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 
 5RRIÈINN VAR  PUND
 3TEF¹N SMUNDSSON
 %NGAN ¶EIR HAFA GERT EITT JAFN

EFLI OG TAPAÈ ÖREMUR LEIKJUM

„Já, nú var önnur stórkanóna að
ganga til liðs við Uppheima. Ég
var að semja við Böðvar Guðmundsson rithöfund um útgáfu á
næsta skáldverki hans sem heitir
Sögur úr þýðunni,“ segir Kristján
Kristjánsson útgefandi hins litla
en mjög svo vaxandi forlags Uppheima sem á varnarþing á Akranesi.
Stórtíðindi í bókmenntageiranum eru að Böðvar Guðmundsson
sé að senda frá sér nýtt skáldverk
en árið 1997 hlaut hann íslensku
bókmenntaverðlaunin fyrir Lífsins tré sem var framhald Híbýla
vindanna: Bækur sem fjalla um
ferðir Íslendinga vestur um haf og
nutu þær mikilla vinsælda og rötuðu á svið Borgarleikhússins. En
þá vekur einnig athygli að Böðvar
skuli kjósa Uppheima til að búa
næsta verk sitt til prentunar en nú
virðist kvarnast mjög úr fríðum
hópi rithöfunda Eddu útgáfu, en
þar var Böðvar áður. Og þeir finna
sér stað hjá Kristjáni uppi á Skaga
margir hverjir. Þannig gekk Gyrðir Elíasson nýverið til liðs við Uppheima en áður hafa skrifað undir
samninga við Kristján þeir Ævar
Örn Jósepsson, Bjarni Bjarnason og Ari Trausti Guðmundsson.
Á skömmum tíma hafa því fimm
höfundar Eddu gengið til liðs við
Uppheima og virðist blasa við að
komið sé rót á höfunda þar á bæ.
Kristján kann aðspurður engar
sérstakar skýringar á því hvers
vegna þessir ágætu rithöfundar
hafa gengið á mála hjá sér.
„Ekki spyrja mig að því. Ætli
ég taki ekki bara vel á móti
mönnum? Það er það eina sem
mér dettur í hug.”
Uppheimar eru þegar farnir að undirbúa að krafti útgáfu sína fyrir næstu jólabókavertíð. Ný skáldsaga eftir
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FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

4ÅÈINDUM S¾TIR AÈ VERIÈ ER
AÈ UNDIRBÒA N¾STA SK¹LDVERK
HANS b3ÎGUR ÒR ÖÕÈUNNIm TIL
PRENTUNAR

greiðslunni notaðar til að styrkja
góð málefni. Þættirnir eru byggðir upp á svipaðan hátt og X-Factor
og fá dómararnir úthlutað sínum
hóp. Simon Cowell, hugmyndasmiðurinn á bakvið X-Factor, blés
þáttaröðina
hins
vegar af í fyrra og
sagðist ekki ætla
gera aðra slíka.
FGG
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%KKI LIGGUR FYRIR
HVORT HÒN MUNI
TAKA Ö¹TT Å N¾STA
¾VINTÕRI 3TÎÈVAR 

&2¡44)2 !& &«,+)
-IKAEL 4ORFASON AÈALRITSTJËRI "IRT
INGS FLUTTI FYRIR NOKKRU Å 'RAFARVOG
EN ÖAR KEYPTI HANN GL¾SILEGT RAÈ
HÒS AF +RISTNI ( 'UNNARSSYNI AL
ÖINGISMANNI -IKAEL KEMUR ÎFLUGUR
INN Å RITHÎFUNDAFÁLAG ÒTHVERFISINS
KEYPTI SÁR NÕVERIÈ JEPPA OG ¾TLAR
VON BR¹ÈAR AÈ SKIPTA ¹ GAMLA FELLI
HÕSINU SÅNU OG F¹ SÁR NÕTT .OKKUÈ
ER UM LIÈIÈ SÅÈAN -IKAEL SENDI FR¹
SÁR SK¹LDSÎGU EN VIÈ UPPHAF FER
ILS SÅNS VAKTI HANN ATHYGLI FYRIR MJÎG
SVO KRASSANDI OG UPPREISNARGJARNAR
p SV¾SNAR p LÕSINGAR EN NÒ VEÈJA
BËKMENNTAFR¾ÈINGAR ÖEIR SEM
STYÈJAST VIÈ ¾VISÎGULEGA
RÕNI FREKAR ¹ AÈ N¾STA
BËK HANS MUNI SNÒAST
UM BORGARALEG GILDI OG
MIKILV¾GI ÖESS AÈ GERA
LÅFIÈ SKEMMTILEGRA Å
S¹TT OG SAMLYNDI VIÈ
ALLA
6ERULEGA ER NÒ FARIÈ AÈ HITNA UNDIR
4EITI ¶ËRÈARSYNI SEM ÖJ¹LFARA HJ¹
FYRRUM STËRVELDINU +2 SEM SITUR
NÒ Å NEÈSTA S¾TI EFSTU DEILDAR Å FËT
BOLTANUM 4EITUR ER HINS VEGAR MEÈ
FIMM ¹RA SAMNING VIÈ FÁLAGIÈ SEM
ÖÕÈIR AÈ DÕRT REYNIST AÈ LOSNA VIÈ
HANN AF FËÈRUNUM AUK ÖESS SEM
&RÁTTABLAÈIÈ HEYRIR AÈ 4EITUR HAFI
HAFT LAG ¹ AÈ BLANDA
STJËRNARMÎNNUM Å +2
Å ALLAR SÅNAR ¹KVARÈANIR
ÖANNIG AÈ ÖEIR TELJA
SIG BERA ¹BYRGÈ ¹ SLÎKU
GENGI EINS OG 4EITUR

+2)34*. +2)34*.33/. 6IRTIR RITHÎFUNDAR FLYKKJAST NÒ TIL HANS TIL 5PPHEIMA EN UM
LEIÈ KVARNAST ÒR FRÅÈUM FLOKKI %DDU ÒTG¹FU

Ara Trausta er væntanleg,
forvitnilegt verk að sögn
Kristjáns, þar sem hann í
skáldskaparformi glímir við sögu fjölskyldu
sinnar. Nýtt skáldverk
eftir Bjarna Bjarnason
er væntanlegt svo eitthvað sé nefnt, auk þýðinga. Eiríkur Örn
Norðdahl þýðir nú
sem mest hann má
ljóð eftir Allen Ginsberg, Eiríkur Örn
þýðir einnig þekktasta verk skáldkon-

unnar Joanne Harris, Chocolat, og
til stendur að gefa út á næsta ári
nýjustu bók hennar: The Lollipop
Shoes. Það er svo ekki minni spámaður en Jón Kalmann sem þýðir
Loftskeytamann Hamsuns. Hvað
er að gerast?
„Það sem er að gerast er að útgáfan mín er að taka sér afgerandi stöðu í að gefa út íslenskar
bókmenntir og vandaðar þýðingar. Ævar Örn með bók? Það er ekki
ljóst á þessari stundu. Gæti orðið.
En ég þori ekkert að segja til um
það fyrr en í ágúst,” segir Kristján.
JAKOB FRETTABLADIDIS

2APPARINN %RPUR
%YVINDARSON ÒTSKRIFAÈIST MEÈ
FORMLEGUM H¾TTI ÒR -ARGMIÈLUN
ARSKËLANUM Å SÅÈUSTU VIKU %RPUR
ER UPPTEKINN VIÈ KVIKMYNDALEIK
OG ÎNNUR TILFALLANDI VERKEFNI ÖESSA
DAGANA OG ÖURFTI ÖVÅ AÈ AFBOÈA
KOMU SÅNA ¹ SJ¹LFA ÒTSKRIFTARATHÎFN
INA ,OKAVERKEFNI %RPS ER TEIKN
UÈ S¹PUËPERA Å ANDA 3OUTH 0ARK
SEM FJALLAR UM ,OBSTER SVÅNAFJÎL
SKYLDUNA OG ¾VINTÕRI HENNAR 3TUTT
MYNDIN KU VERA JAFN FRUMLEG OG
HÒN ER SKEMMTILEG OG ¾TTI
AÈ GETA F¾RT %RPI GËÈA 
TIL  VINNU Å MARGMIÈLUN
HAFI HANN ¹ ANNAÈ BORÈ
¹HUGA ¹ ÖVÅ
JBGVIG

Titillinn metinn á tvær milljónir

www.visir.is

Gó› rá› og gagnlegar
uppl‡singar um heita vatni›

www.stillumhitann.is

„Það hefur sýnt sig að honum var
lagður einhver annar standard að
lifa samkvæmt en öðrum keppendum,“ segir Vilhjálmur Bergs,
lögmaður Ólafs Geirs Jónssonar.
Fyrirtaka var í gær í sérstæðu
máli en Ólafur Geir höfðar skaðabótamál á hendur Arnari Laufdal
Ólafssyni og Fegurðarsamkeppni
Íslands vegna þess að hann var
árið 2005 sviptur titlinum Herra
Íslands. Kröfur sem gerðar eru
af hálfu Ólafs eru tvær milljónir
með vöxtum. Fyrirtakan í gær var
sú fyrsta, en þá hittu aðilar
málsins dómarann þann sem
fengið hefur málið á sitt
borð. Ólíklegt er að málið
verði flutt fyrir réttarhlé
sem stendur lungann úr
sumrinu.
Að sögn Vilhjálms er
málið með mestu ólíkind-

um og svo virðist sem aðstandendur hafi einfaldlega verið ósáttir við að Ólafur Geir hafi sigrað
og fyrsta tækifærið notað til að
svipta Ólaf Geir titlinum. Hann
segir það að mörgu leyti sambærilegt við ólögmæta uppsögn sem
fylgdu meiðandi ummæli. Titillinn
var tekinn af honum á ólögmætan hátt að menn vilja
meina og síðan fylgdu því
órökstuddar dylgjur:
„Að hann hafi ekki
staðið undir væntingum
og gefið í skyn að hann
væri dópisti og
fyllibytta. En þetta
«,!&52 '%)2 !È SÎGN

LÎGMANNS HANS ER
M¹LIÈ HLIÈST¾TT ÖVÅ
AÈ UM ËLÎGM¾TA
UPPSÎGN SÁ AÈ R¾ÈA
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(ELSTU AÈSTANDENDUR KEPPNINNAR

er bara strákur um tvítugt sem er
til fyrirmyndar, reykir ekki, er í
íþróttum og hefur unnið til verðlauna í skák. Það er í góðu lagi
með þennan dreng og með ólíkindum hvernig hefur verið farið
með hann. En málið er tilraun til
að rétta hans hlut og fá einhvern
hluta mannorðs hans til baka,”
segir Vilhjálmur.
JBG

- Lifið heil
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga
www.toyota.is

Meira öryggi

"!+¶!.+!2
'%2¨!2 +2)34.µ*!2

Rétta andlitið

F

yrir
alþingiskosningarnar
virtist sem stjórnmálamönnum þætti öruggt að atkvæðin skiluðu sér ef börnum væntanlegra
kjósenda væri boðið upp á andlitsmálningu. Að minnsta kosti sá ég
ekki betur en að þetta föndur væri
auglýst á næstum hverri einustu
fjölskylduskemmtun sem flokkarnir buðu upp á í kosningabaráttunni. Gleðin fór gjarnan fram
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og þar gátu börnin með hjálp
andlitsmálningarinnar
varpað
af sér sínum hefðbundna ham og
brugðið sér í annan. Ekki ósvipað
reyndar og stjórnmálamennirnir
sjálfir hafa stundum verið vændir
um fyrir kosningar.

&92)2

skömmu ákvað ég að fara
að ráðum flokkanna og nýta mér
andlitsmálningu til að búa mig til
upp á nýtt. Karlmenn geta það
með því einu að ganga með barðastóran hatt og fá þá gjarnan á sig
stimpilinn lífskúnstner. Kona sem
vill verða lífskúnstner skartar
glamrandi armböndum. Svoleiðis
djásn á ég ekki og því ákvað ég
að binda svartan borða um ennið
á mér upp við hárlínu. Borðinn
gaf til kynna að inni í þessu höfði
kviknuðu svo margar hugmyndir að helst þyrfti að binda þær
inni. Síðan greip ég til svo dramatískrar andlitsmálningar að ég leit
út fyrir að hafa komist margoft í
kast við lögin og vera nokk sama
þótt það gerðist aftur.

36/.! útlítandi tók ég á móti
pípulagningamanni, sem kaus að
hafa ekki orð á umbreytingunni,
og góðri vinkonu. Hún horfði athugul á mig og sagði loks stillilega: „Flottur augnskuggi.“ Ekkert sagði hún þó um svarta borðann sem hélt skikki á gullinu í
kolli mér. Þegar vinkonan var
farin varð mér gengið framhjá
spegli og var þá sem ég sæi andaflyksu út undan mér. Miskunnarlaus síðdegisbirtan lýsti upp andlitið á mér og ég áttaði mig á því
að þessi flyksa var ekki úr handanheimi. Þetta var ég sjálf en
í gervi Keith Richards. Og það
er slæmt fyrir konu sem hvorki
hefur drukkið né reykt um sína
daga og því síður dottið niður úr
pálmatré svo orðið hefur að aflýsa
heilli tónleikaferð.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

Fimm stjörnu öryggi

í evrópska NCAP öryggisprófinu.
Meira rými
Hljóðlátastur í sínum flokki
Framúrskarandi aksturseiginleikar
Hátt endursöluverð
Enn meiri þægindi
Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu
Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

¡' leysti hið snarasta af mér borð-

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla
á sölustöðum Toyota um land allt.
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ann, þreif framan úr mér málninguna og hætti þar með við að gerast
lífskúnstner. Við sem ekki lágum
í Disney-myndum í æsku lærum
ekki fyrr en komin upp undir fertugt að það fer öllum best að sýna
sitt rétta andlit, sama hvað gengur
á í lífinu.

Verð frá 1.960.000* kr.
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*Corolla SD Terra

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

