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 Hafrannsóknastofnunin leggur til að 
veiðar á langreyði nemi að hámarki 200 dýrum, sé 
veiðunum dreift innan heildarútbreiðslusvæðis 
stofnsins. Séu veiðarnar bundnar við hefðbundin 
veiðisvæði vestur af Íslandi er lagt til að veiðin 
verði 150 dýr. Tillagan er samhljóma ráðgjöf fyrir 
yfirstandandi fiskveiðiár. Samkvæmt nýjustu 
rannsóknum vísindanefndar NAMMCO um ástand 
langreyðarstofna í Norður-Atlantshafi er stofninn 
nálægt upphaflegri stærð. Vísindanefndin ályktaði 
árið 2003 að veiðar á 150 langreyðum á 
hefðbundnum hvalamiðum vestur af landinu næstu 
tuttugu ár myndu ekki fækka langreyði á svæðinu. 

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra hefur 
sagt að engin ákvörðun hafi verið tekin um 
hvalveiðar umfram þann kvóta sem í gildi sé á 
yfirstandandi fiskveiðiári. Hann segir enga stefnu-
breytingu hafa orðið í hvalveiðimálum með nýrri 
ríkisstjórn.

Beðið er frétta af sölu hvalaafurða síðustu 
vertíðar og verður hún haft til hliðsjónar þegar og ef 
nýr kvóti verður gefinn út. Í fyrrahaust var gefið út 
leyfi til að veiða níu dýr og náðist að veiða sjö. Lagt 
er til að veiddar verði 400 hrefnur eins og í fyrra. 
Gefinn var út níutíu dýra hrefnukvóti, þar af sextíu 
í vísindaskyni.

Óskarsverðlaunaleik-
stjórinn Martin Scorsese situr um 
þessar mundir og les Sjálfstætt 
fólk eftir Halldór 
Laxness. Þetta kom 
fram í stuttu spjalli 
sem bíóhúsaeigand-
inn Árni Samúels-
son átti við hann 
eftir frumsýningu 
heimildarmyndar
leikstjórans, Shine 
a Light, en þar er 
rokkgoðunum í 
Rolling Stones fylgt eftir. 

Árna og eiginkonu hans, 
Guðnýju Björnsdóttur, gafst 
tækifæri til að spjalla eilítið við 
Scorsese og sagðist leikstjórinn 
vera ákaflega hrifinn af landi og 
þjóð. „Hann langar mikið til að 
koma hingað og vera viðstaddur 
frumsýningu myndarinnar og ég 
mun gera allt í mínu valdi til að 
það verði að veruleika,“ sagði Árni 
Samúelsson.

Scorsese les 
Sjálfstætt fólk

Páll Ásgeir Ásgeirsson sendir frá sér endur-bætta útgáfu Hornstranda, það er Hornstrandir– Gengið um eyðibyggðir frá Snæfjallaströnd tilIngólfsfjarðar.

„Þetta er endurbætt útgáfa lítillar bókar, sem kallaðist Hornstrandir og kom út árið 1998,“ segirblaðamaðurinn og útivistarmaðurinn Páll ÁsgeirÁsgeirsson, sem stendur á bak við útgáfu bókarinn-ar Hornstrandir – Gengið um eyðibyggðir frá Snæ-fjallaströnd til Ingólfsfjarð

Alls kyns áhugaverðar upplýsingar eru að auki íbókinni, sem að sögn Páls ættu að auðvelda fólki aðrata um svæðið upp á eigin spýtur. „Sem dæmi erunákvæmar lýsingar á staðsetningu brúa,“ bendirhann á. „Auk þess hefur framboð af þjónustu á svæðinu aukist til muna; gististöðum hefur fjölgaðog boðið er upp á bátaferðir fram og til baka. Gott erað eiga slíkar upplýsingar allar á einum stað.“Páll segir bókina meðal annars hafa verið gefna útvegna þess hve vinsæll ferðamannastaður Hornstrandir séu og þá kki í
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Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá DanfossTermix One tengigrind til hitunar á neysluvatniStillanlegt hitastig neysluvatnsStórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsinsJafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja
Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjumVönduð vara, lítill viðhaldskostnaðurÁralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
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„Við höfum óttast 
það lengi að upp komi hópsýking á 
meðal fíkniefnaneytenda sem 
sprauta sig,“ segir Haraldur 
Briem sóttvarnalæknir. Þrír ein-
staklingar greindust nýlega á 
stuttum tíma með HIV-sýkingu og 
lifrarbólgu C. Innbyrðis tengsl 
þeirra þykja benda til að smit hafi 
borist með menguðum sprautum 
og nálum. HIV-sýking hefur verið 
fátíð meðal sprautufíkla hérlendis 
en lifrarbólga C er hins vegar 
algeng á meðal þeirra. 

Haraldur segir að greiningu 
þriggja einstaklinga á svo stuttum 
tíma sem raun ber vitni verði að 

túlka sem viðvörun, þó að ekki sé 
sannað að smitið hafi verið með 
menguðum sprautum eða nálum. 
„Við gerum alltaf ráð fyrir að við 
getum fengið svona skell. Hafa 
verður í huga að hér á landi eru 
mörg hundruð manns sem sprauta 
sig með fíkniefnum.“ 

Haraldur segir að allt frá því að 
alnæmi barst til Íslands á níunda 
áratugnum hafi faraldur meðal 
fíkniefnaneytenda verið sérstakt 
áhyggjuefni. Hann segir að 
margir telji það einungis tíma-
spursmál hvenær faraldur brjót-
ist út meðal þessa áhættuhóps og 
vísar til dæma frá Norður-

löndunum í því samhengi, til 
dæmis Finnlands.

Landlæknisembættið hefur 
bent á að skoða megi þann mögu-
leika að auðvelda aðgengi að 
hreinum sprautum og nálum. „Það 
er ekki aðeins vegna hættu á HIV-
sýkingum heldur ekki síður 
lifrarbólgu C.“ 

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, segir að sprautu-
fíklar á Íslandi séu vissulega í 
aukinni áhættu að smitast. „Við 
skimum alla sem hingað koma og 
það er gleðilegt frá því að segja að 
við höfum ekki fundið eitt einasta 
alnæmistilfelli í þessum hópi.“ 

Hann segir að sprautufíklar hafi 
góðan aðgang að sprautum og 
nálum. „Þetta er kannski ekki eins 
aðkallandi hér og víða annars 
staðar því hér hafa verið gerðar 
aðrar ráðstafanir. Svo geta menn 
spurt sig hvort nauðsynlegt sé að 
dreifa sprautum og nálum á 
vissum svæðum í Reykjavík á 
vissum tímum sólarhringsins.“ 

Árið 2006 greindust ellefu ein-
staklingar með HIV-sýkingu. Þrír 
greindust með alnæmi og einn 
lést af völdum sjúkdómsins. 42 
einstaklingar greindust með lifrar-
bólgu C við blóðskimun á Vogi 
árið 2006.

Óttast fjölgun HIV-sýkinga 
meðal fíkniefnaneytenda
Þrír fíkniefnaneytendur greindust nýlega með HIV-sýkingu og lifrarbólgu C. Innbyrðis tengsl þeirra benda 
til að sprautur séu smitleiðin. Lengi hefur verið óttast að faraldur meðal sprautufíkla brjótist út hérlendis.

Miðvikudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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„Myndir þú vilja tala um það við fjöl-
miðla ef þú hefðir misst eistun?“ spurði kona blaða-
mann á fundi kvenna sem íhuga að sækja rétt sinn 
gegn bandaríska fyrirtækinu Dow Corporation. Dow 
framleiddi gallaða sílikonpúða á árum áður. Nokkrir 
þeirra rötuðu í íslenska barma.

Um þrjátíu konur sóttu fundinn, flestar komnar yfir 
miðjan aldur. Þær fengu gallaða sílikonpúða í barminn 
fyrir árið 1993 og hafa þurft að eiga við afleiðingar 
þess æ síðan. Sumar hafa misst heilsuna og eru 
öryrkjar. Engin kvennanna vildi ræða reynslu sína, 
nema ein langþjáð kona. 

„Sílikonið lak út rúmri viku eftir að púðarnir voru 
settir í mig og þetta hafði lekið alveg niður á síðu á 
mér þegar þeir voru teknir úr mörgum árum síðar. Þá 
var ég hætt að geta lyft handleggjunum,“ sagði hún.

Á fundinum hittu konurnar lögfræðinga sem fræddu 
þær um réttarstöðu þeirra. Melissa Ferrari sérhæfir 
sig í umsóknum úr sjóði Dow-fyrirtækisins. „Einungis 
þær konur sem geta sýnt fram á uppruna sílikonsins 
geta fengið bætur,“ segir hún.

Margar kvennanna hafa slæma reynslu af skjala-
vörslu íslenskra lýtalækna. 

„Svona á náttúrlega að skrá, en hvort menn gera það 
alltaf er annað mál. Það hefur kannski ekki verið 
fylgst nógu vel með einkastofum lækna en nú eru að 
koma ný lög þar sem eru nánari ákvæði um þær,“ segir 
Matthías E. Halldórsson landlæknir. 

Matthías kannast við málstað kvennanna og segir að 
ef rétt reynist að konurnar nái ekki rétti sínum vegna 
þessa beri hann ekki blak af þeim læknum. „Sé þetta 
ekki gert er læknirinn að valda sjúklingi sínum miklum 
skaða.“

Landlæknir segir eftirlit með einkastofum verða 
hert talsvert á næstu mánuðum. Sem stendur viti 
embættið varla hvar allar stofurnar séu til húsa, því 
slíkt þurfi ekki að tilkynna.

Kári Knútsson, formaður Félags lýtalækna, fagnar 
komandi lögum og segir hert eftirlit af hinu góða. 
Íslenskt heilbrigðiskerfi hafi verið aftarlega á mer-
inni hvað þetta varðar.

„Þetta eru ekki opinber gögn eins og á heilbrigðis-
stofnunum og læknar á einkastofum geta í raun haft 
þetta svolítið eins og þeir vilja. Læknar hafa til dæmis 
ekki þurft að gefa upp til landlæknis tölur um aðgerð-
irnar,“ segir Kári. 

Gat að lokum ekki 
lyft handleggjunum
Margar konur hafa farið illa út úr sílikonígræðslum á Íslandi. Sumar þeirra 
geta ekki fengið upplýsingar frá læknunum til að sækja rétt sinn. Landlæknir 
boðar hert eftirlit með einkastofum og talsmaður lýtalækna fagnar því. 

Arngrímur, eru ekki bara 
álvitar á Húsavík?

Geir H. Haarde 
forsætisráðherra segir ekki 
skynsamlegt að Ísland fari aðrar 
leiðir en kvartettinn svonefndi í 

málefnum
Palestínu enda hafi 
Íslendingar ekki 
sérstöðu í málinu 
líkt og til dæmis 
Norðmenn, sem 
gegnt hafi 
sáttasemjarahlut-
verki í deilu 

Palestínumanna og Ísraela.
Bandaríkjamenn, Rússar, 

Evrópusambandið og Sameinuðu 
þjóðirnar mynda kvartettinn sem 
nú leiðir friðarferli í deilunni.

Valgerður Sverrisdóttir 
Framsóknarflokki innti ráðherra 
eftir afstöðu til tillögu VG um að 
Ísland viðurkenni stjórn Palestínu 
en áður hafði Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra lýst 
sig hlynnta tillögunni.

Óskynsamlegt 
að fylgja ekki 
kvartettinum 

 Eftir að hafa baðað sig í 
kastljósi heimsfjölmiðlanna sem 
gestgjafi leiðtogafundar G-8-hóps 
mestu iðnríkja heims þarf Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, nú að 
hafa sig alla við til að tryggja frið-
inn á stjórnarheimilinu í Berlín. 

Brestunum virðist nú fjölga 
stöðugt í „hagkvæmnishjónabandi“ 
Kristilega demókrataflokksins, 
sem Merkel fer fyrir, og jafnaðar-
manna sem komst á eftir kosning-
arnar haustið 2005. Kurt Beck, for-
maður Jafnaðarmannaflokksins, 
birti í gær mikla breiðsíðu pólitískra 
ásakana í garð ríkisstjórnarsam-
starfsflokksins á heilli síðu í hinu 
annars íhaldssama dagblaði 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Í greininni sakar Beck kristilega 

demókrata um „nýfrjálshyggju“ 
eða of mikla áherslu á markaðs-
lausnir á kostnað félagslegs 
jöfnuðar. „Það er furðulegt hve lítil 
stjórnmálareynsla endurspeglast í 

draumnum um „báknið burt“,“ 
skrifar hann. „Ef kristilegir demó-
kratar tækju sjálfa sig á orðinu 
yrði útkoman minni menntun, 
minni fjárfestingar og minna 
réttaröryggi.“

Beck, sem fer fyrir stjórn sam-
bandslandsins Rheinland-Pfalz, á 
ekki sæti í sambandsríkisstjórninni 
og hefur þannig fríara spil til gagn-
rýni en annars væri. 

Volker Kauder, þingflokksform-
aður kristilegra demókrata í Sam-
bandsþinginu, lét sér gagnrýni 
Becks þó í léttu rúmi liggja og sagði
flokkinn staðráðinn í að halda 
stjórnarsamstarfinu áfram til loka 
kjörtímabilsins árið 2009.

Beck birtir breiðsíðu ásakana
Samningamenn

Græningjaflokksins á Írlandi 
greindu í gær frá því að þeir 
byggjust við því að mynda 
ríkisstjórn í þessari viku ásamt 
Fianna Fáil, flokki Bertie Ahern 
forsætisráðherra. Flokkarnir 
hafa átt í viðræðum undanfarna 
viku.

Fianna Fáil fékk flest atkvæði í 
kosningunum 24. maí en skorti 
fimm sæti upp á þingmeirihluta. 
Græningjaflokkurinn hlaut sex 
þingsæti.

Græningjaflokkurinn, sem er 
umhverfissinnaður flokkur, hefur 
aldrei fyrr komið að stjórnar-
myndun á Írlandi.

Stjórnarmynd-
un á Írlandi

 Lögreglan í 
Árnessýslu óskar eftir vitnum að 
ofsaakstri bifhjólanna tveggja á 
Suðurlandsvegi á sunnudags-
kvöld. Einnig er óskað eftir 
vitnum að slysinu sem varð á 
Breiðholtsbraut þegar annað 
hjólið skall aftan á bifreið. 

Ökumenn bifhjólanna slösuðust 
báðir og liggur annar þeirra 
alvarlega slasaður á gjörgæslu-
deild Landspítalans. 

Vitni að akstrinum eða slysinu 
eru beðin um að hafa samband 
við lögreglu í síma 480-1010.

Liggur enn á 
gjörgæsludeild

 Þingmenn stjórnarandstöðuflokkanna í alls-
herjarnefnd Alþingis eru andvígir því að heimilt 
verði að færa starfsfólk á milli starfa í stjórnarráð-
inu án þess að störfin séu auglýst opinberlega. 

Í frumvarpi forsætisráðherra um breytingar á 
lögum um stjórnarráðið er gert ráð fyrir að slíkt 
verði hægt. 

Minnihlutinn í allsherjarnefnd gerir álit BSRB og 
BHM að sínum en í þeim er varað við breytingunni. 

BSRB varar við að hróflað verði við auglýsinga-
skyldunni og telur mikilvægt að fólki séu gefin jöfn 
tækifæri til starfa og starfsframa innan stjórnar-
ráðsins.

Markmið auglýsinga sé jafnframt að tryggja að 
hæfasti einstaklingurinn sem völ er á hverju sinni 
verði ráðinn. 

Þá telur BSRB mikilvægt að gagnsæi sé viðhaft við 
ráðningar enda dragi það verulega úr svigrúmi til 
ómálefnalegra vinnubragða við ráðningar. 

BHM óttast meðal annars að þetta sé fyrsta skrefið 
til að afnema með öllu auglýsingaskyldu starfa hjá 
hinu opinbera.

Meirihluti allsherjarnefndar deilir ekki áhyggjum 

með minnihlutanum og telur að með breytingunni sé 
sveigjanleiki aukinn og stuðlað að auknum hreyfan-
leika starfsmanna. Í raun sé stigið skref í átt til þess 
að gera stjórnarráðið að einum vinnustað.

Fyrrverandi leiðtogi 
serbneskra uppreisnarmanna í 
Króatíu var í gær sakfelldur af 
stríðsglæpadómstólnum í Haag og 
dæmdur í 35 ára fangelsi fyrir 
morð, pyntingar og ofsóknir.

Dómararnir þrír sögðu Milan 
Martic ábyrgan fyrir hundruðum 
morða frá árinu 1991 þegar Serbar 
í Krajina-héraði í Króatíu gerðu 
uppreisn og ofsóttu aðrar þjóðir.

Dómararnir sögðu Martic hafa 
verið í nánu samstarfi við aðra 
serbneska leiðtoga með það 
sameiginlega markmið að skapa 
hreinræktað ríki Serbíu þegar 
Júgóslavía liðaðist í sundur sem 
þriðjungur Króatíu átti að tilheyra.

Hundruð morða 
á samviskunni

Lúðvík Bergvinsson 
Samfylkingunni telur að umræðan 
um launahækkun seðlabankastjóra 
væri með öðrum hætti ef Davíð 
Oddsson væri ekki bankastjóri.

Kristinn H. Gunnarsson, 
Frjálslynda flokknum, spurði á 
Alþingi í gær hvað ábyrgðarmönn-
um launahækkunar seðlabanka-
stjóra; sjálfstæðis-, samfylkingar- 
og framsóknarmönnum, gengi til. 
Fékk hann ekki önnur viðbrögð en 
svör Lúðvíks, sem jafnframt sagði 
bankaráðið senda fráleit skilaboð 
út í samfélagið, og Helga Hjörvar 
Samfylkingunni sem sagði 
hækkunina virka eins og olíu á eld 
í viðkvæmu efnahagsástandi. 

Annar tónn ef 
Davíð væri ekki 
bankastjóri





Árni Helgason hefur 
verið ráðinn nýr framkvæmda-
stjóri þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins. Hann tekur við af 

Grétu Ingþórs-
dóttur, sem hefur 
verið ráðin 
aðstoðarmaður
Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra.

Árni er 25 ára 
laganemi við 
Háskóla Íslands. 
Hann gegnir stöðu 
varaformanns

Heimdallar, félags ungra 
sjálfstæðismanna í Reykjavík, og 
var oddviti Vöku, félags lýðræðis-
sinnaðra stúdenta, í Stúdentaráði 
Háskóla Íslands 2005 til 2006. 
Árni starfaði sem blaðamaður á 
Morgunblaðinu samhliða námi frá 
árinu 2003 til 2006. 

Árni ráðinn til 
þingflokksins

Fimmtán ára 
unglingspiltur var tekinn á 130 
kílómetra hraða á Reykjanesbraut 
rétt fyrir miðnætti í fyrrakvöld. 
Hann hafði eðli málsins samkvæmt 
ekki ökuleyfi. Jafnaldri hans var 
með honum í bílnum og kom í ljós 
að þeir höfðu stolið bílnum í 
Reykjanesbæ fyrr um kvöldið.

Piltarnir höfðu ekið til Reykja-
víkur og voru á leið til baka þegar 
lögregla stöðvaði þá. 90 kílómetra 
hámarkshraði er á veginum.

Samband var haft við foreldra 
piltanna, sem og barnaverndaryfir-
völd. Hefðu drengirnir verið örlítið 
seinna á ferð hefðu þeir verið úti 
eftir leyfilegan útivistartíma.

15 ára stal bíl og 
ók allt of hratt
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VIÐ HEIMTUM ÓDÝRA FARSÍMA

GERÐUVERÐSAMANBURÐ

ÓDÝRASTIBLUETOOTH SÍMINN

 Ríkislögreglustjóri 
ætlar ekki að upplýsa um það hve-
nær, hvernig og af hvaða tilefni 
embættið hefur sinnt öryggis-
gæslu við gestabústað forseta-
embættisins á Laufásvegi.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá neita skipulagsyfirvöld 
í Reykjavík nokkrum nágrönnum 
gestabústaðarins um breytingar á 
húsum sínum eingöngu vegna þess 
að ríkislögreglustjóri og forseta-
embættið segja það ógna öryggis-
hagsmunum við bústaðinn. Þar 
hafi fjölmargir þjóðarleiðtogar 
gist og þeirra verið gætt í sam-
starfi við erlenda öryggisverði.

Einar Eiríksson, sem býr við 

hlið gestabústaðarins og hefur af 
fyrrnefndum ástæðum verið 
synjað um að reisa sólstofu, telur 
þetta vera fyrirslátt. Langt sé 

síðan tignir gestir hafi stigið fæti 
inn í bústaðinn.

Fréttablaðið beindi af þessu til-
efni nokkrum spurningum til 
Ríkislögreglustjóra. Spurt var 
hvenær lögregla sinnti síðast 
öryggisgæslu við gestahúsið og í 
hverju gæslan hefði falist. Einnig 
var spurt hvaða þjóðhöfðingja eða 
annars mjög tigins gests hafi síð-
ast verið gætt við gestahúsið og 
hvenær.

„Um öryggismál er að ræða og 
lögreglan upplýsir ekki um 
öryggisráðstafanir vegna erlendra 
þjóðarleiðtoga,“ segir í svari Jóns 
F. Bjartmarz hjá Ríkislögreglu-
stjóra.

Varpa ekki ljósi á gesti forseta

Stefna bandarískra 
stjórnvalda í baráttunni við 
hryðjuverk fékk áfellisdóm í 
úrskurði þriggja dómara 
áfrýjunardómstóls í gær þar sem 
sagði að ekki mætti halda banda-
rískum ríkisborgurum í óákveðinn 
tíma sem meintum „óvinveittum 
bardagamönnum“ án ákæru.

Ali al-Marri er eini bandaríski 
ríkisborgarinn sem er í haldi í 
Bandaríkjunum grunaður um að 
vera „óvinveittur bardagamaður“. 
Í úrskurðinum segir að stjórn-
völdum beri að annað hvort ákæra 
hann eða sleppa úr haldi og að 
sérlög um herdómstóla, sem sett 
voru í fyrra, svipti al-Marri ekki 
stjórnarskrárbundnum réttindum 
sínum til að véfengja þá sem hafa 

hann í haldi fyrir dóm-
stólum. „Í einföldu máli 
leyfir stjórnarskráin ekki 
að forsetinn geti fyrir-
skipað hernum að hand-
taka borgara sem búa í 
Bandaríkjunum og halda 
þeim síðan um óákveðinn 
tíma án málsmeðferðar. 
Þetta á við jafnvel þótt 
þeir séu skilgreindir sem 
„óvinveittir bardaga-
menn“.

Dómsmálaráðuneytið
hyggst áfrýja þessum 
úrskurði, að sögn talsmanns ráðu-
neytisins, Dean Boyd. 

„Forsetinn hefur gert ljóst að 
hann ætlar sér að nota öll mögu-
leg tæki til að vernda Bandaríkja-

menn frá frekari árás-
um frá al-Kaída, þar á 
meðal að handtaka og 
halda al-Kaída-liðum 
sem koma inn í landið.“

Þessi úrskurður bæt-
ist í fjölda annarra sem 
fallið hafa undanfarið 
gegn stefnu banda-
rískra stjórnvalda í bar-
áttunni við hryðjuverk. 
Talið er að þetta til-
tekna mál geti hjálpað 
til við að skilgreina 
hversu mikið vald 

stjórnvöld hafa til að hafa grun-
aða hryðjuverkamenn í haldi í 
óákveðinn tíma og án réttar til að 
véfengja lögmæti þess að þeim sé 
haldið föngnum.

Véfengir stefnu 
gegn hryðjuverkum
Bandarískur áfrýjunardómstóll felldi áfellisdóm yfir stefnu bandarískra stjórn-
valda gegn hryðjuverkum þegar hann úrskurðaði að þau brytu gegn stjórnar-
skránni með því að hafa bandarískan ríkisborgara í haldi án ákæru.

 Um 4.200 af 4.500 
nemendum 10. bekkjar grunn-
skóla sóttu um skólavist í 
framhaldsskóla, eða um 93 
prósent. Flestar umsóknir bárust 
Verzlunarskóla Íslands, Mennta-
skólanum við Hamrahlíð, 
Menntaskólanum í Reykjavík og 
Kvennaskólanum. Þurfa þessir 
skólar að vísa rúmlega 400 
nemendum frá en þeir eiga vísa 
vist í öðrum skólum enda er pláss 
nægjanlegt í framhaldsskólunum.

Þessar tölur eru í takt við 
áætlanir menntamálaráðuneytis-
ins.

Flestir 10. bekk-
ingar í nám

 Fimm mótmælendur 
stilltu sér upp fyrir utan álver 
ALCOA-Fjarðaáls á Reyðarfirði í 
gærmorgun með mótmælaspjöld 
og fána. Um friðsamleg mótmæli 
var að ræða.

„Við þurftum ekki að hafa nein 
afskipti af hópnum. Það hafa allir 
rétt á að mótmæla og segja sína 
skoðun og þetta fór allt fram í ró 
og spekt,“ segir Björn S. Lárus-
son samskiptastjóri Bechtel á 
Reyðarfirði.

Mótmælendurnir höfðu með 
sér fuglahræður og eftir að 
hópurinn var sjálfur á bak og 
burt sáu fuglahræðurnar um að 
halda uppi mótmælafánum. 

Fuglahræður 
með áróður
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Grænt fyrirtæki – kolefnisjöfnuð starfsemi

Volkswagen Passat TDI®

Volkswagen Passat er grænn bíll
HEKLA greiðir fyrir kolefnisjöfnun allra nýrra Volkswagen-bíla í eitt ár. Kolefnisjöfnun 
felst í því að binda samsvarandi magn gróðurhúsalofttegunda og bíllinn gefur frá sér. 
Þetta gerum við með skógrækt og landgræðslu. Vertu á grænum bíl, vertu á Volkswagen.

* M.v. 30% útborgun og Bílasamning SP til 84 mánaða. Verð 2.690.000 kr.

Aðeins frá 26.500 kr. á mánuði*

2.690.000 kr.

Lúxusvagn á betra verði
Volkswagen Passat er einhver glæsilegasti bíll sem völ er á í sínum flokki. 
Fjölbreytt úrval véla og búnaðar er í boði sem uppfyllir fjölbreytilegustu 
kröfur. Við mælum með aflmiklu TDI®-dísilvélinni sem er í senn sparsöm 
og umhverfisvæn. 

Í tilefni af samstarfi okkar við Hekluskóga um kolefnisjöfnun bjóðum við 
Volkswagen Passat nú á sérlega hagstæðum kjörum:

Volkswagen Passat TDI® eyðir
aðeins 5,8 lítrum á hundraðið
í blönduðum akstri.



 Auður Lilja Erlingsdóttir, 
Vinstrihreyfingunni – grænu 
framboði, tók sæti á Alþingi í gær 

í fjarveru 
Kolbrúnar
Halldórsdóttur. 

Auður Lilja 
skipar þriðja 
sæti á lista VG í 
Reykjavík suður, 
á eftir Kolbrúnu 
og Álfheiði 
Ingadóttur.

Hún er þriðji 
varamaðurinn

sem tekur sæti á sumarþinginu 
sem nú stendur. Hinir tveir eru 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir og 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, 
báðar í VG, sem setið hafa í 
fjarveru Ögmundar Jónassonar 
og Jóns Bjarnasonar.

Auður á Alþingi

Mál útgerðarfélagsins Dala-Rafns ehf. frá 
Vestmannaeyjum gegn olíufélögunum Skeljungi, Keri, 
áður Olíufélaginu, og Olís var tekið fyrir í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær. Um einkamál er að ræða sem 
byggir á því að samráð olíufélaganna frá 1993 til og 
með meirihluta ársins 2001 hafi valdið tjóni, þar sem 
verð á eldsneyti sem útgerðarfélagið þurfti að kaupa 
hafi hækkað í verði vegna samráðs olíufélaganna.

Þetta er í fyrsta sinn sem mál útgerðarfélags á 
hendur olíufélögunum, vegna samráðs þeirra, er tekið 
fyrir í héraðsdómi. 

Aðalkrafa félagsins nemur 8,3 milljónum króna en 
LM Lögmenn fara með málið fyrir hönd félagsins. 
Landssamband íslenskra útgerðarmanna hafði milli-
göngu um málið fyrir hönd Dala-Rafns en að sögn 
Friðriks J. Arngrímssonar, framkvæmdastjóra LÍÚ, 
hafa ekki fleiri útgerðafélög sýnt áhuga á því að fara í 
mál við olíufélögin. 

Á morgun verður tekið fyrir mál olíufélaganna gegn 
íslenska ríkinu og Samkeppniseftirlitinu en félögin 
krefjast þess að 1,5 milljarða króna sekt þeirra vegna 
samráðsins verði dæmd ógild. Samkeppnisyfirvöld 
ákvörðuðu fyrst að sektin skyldi vera um 2,6 milljarðar 
króna en áfrýjunarnefnd samkeppnismála lækkaði 
sektina niður í 1,5 milljarða króna.

Lögmenn olíufélaganna kröfðust þess að Sigrún 
Guðmundsdóttir dómari viki sæti í málinu á grund-
velli dómsorða í sérákvæði í máli Sigurðar Hreinssonar 
gegn Keri. Sigurði voru dæmdar fimmtán þúsund 
krónur í bætur. Í dómsorði segir Sigrún að það sé 
„óumdeilt“ að samráðið hafi átt sér stað og valdið því 
að verð á eldsneyti hafi hækkað. 

Sigrún varð ekki við kröfu lögmannanna og stað-
festi Hæstiréttur niðustöðu hennar nýverið. Þess er 
nú beðið að Hæstiréttur dæmi í máli Reykjavíkur-
borgar gegn olíufélögunum en borginni voru dæmdar 
78 milljónir króna í bætur vegna samráðs félaganna 
fyrir útboð borgarinnar, og fyrirtækja hennar, haustið 
1996.

Um 200 einstaklingar og minni fyrirtæki bíða niður-
stöðu í máli Sigurðar Hreinssonar gegn Keri, með það 
fyrir augum að höfða mál vegna samráðsins, en Hæsti-
réttur á eftir að dæma í málinu.

Dala-Rafn fer í mál 
gegn olíufélögunum
Útgerðarfélagið Dala-Rafn ehf. frá Vestmannaeyjum höfðar mál á hendur olíu-
félögunum vegna samráðsins, fyrst útgerðarfélaga. Málið er talið vera prófmál. Mál 
olíufélaganna gegn ríkinu og Samkeppniseftirlitinu verður tekið fyrir á morgun.

Hanna Katrín Friðriks-
son verður aðstoðarmaður 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, 

heilbrigðis- og 
tryggingamála-
ráðherra. Hanna 
Katrín er 42 ára, 
með BA-próf í 
heimspeki og 
hagfræði frá 
Háskóla Íslands 
og MBA-próf frá 
Kaliforníuhá-
skóla.

Hanna hefur 
meðal annars 
starfað sem 

framkvæmdastjóri stjórnunar-
sviðs Eimskips, framkvæmda-
stjóri Háskólans í Reykjavík og 
sem blaðamaður á Morgunblað-
inu. Þá hefur hún sinnt ráðgjöf á 
sviði stefnumótunar og breyt-
ingastjórnunar, auk kennslu í 
stjórnendaskóla Háskólans í 
Reykjavík.

Hanna aðstoðar 
Guðlaug Þór

NÝJAR OG BETRI JÚMBÓ 
HYRNUR Í NÆSTU VERSLUN

Iceland Express 
hefur samið við flugvallaryfir-
völd á Stansted í Englandi um að 
farþegar félagsins geti notað 
hraðþjónustuna við öryggishlið 
flugvallarins. Þar með styttist bið 
farþega á leið til Íslands.

Hraðþjónustan fer þannig fram 
að við innritun fá farþegar 
sérstakan passa sem þeir nota til 
þess að fara í gegnum öryggis-
hliðin og sleppa þar með við 
langar biðraðir. Þessi þjónusta 
hefur jafnan einungis verið í boði 
fyrir farþega á fyrsta farrými.

Matthías Imsland, forstjóri 
Iceland Express, segir að 
þjónustan eigi ekki síst eftir að 
koma sér vel fyrir fjölskyldufólk, 
enda sé lýjandi að standa í biðröð 
með börn.

Bið farþeganna 
styttist til muna

Hefur reykingabannið gengið 
vel að þínu mati?

Hefur þú látið kolefnisjafna 
bílinn þinn?

Byggðar verða 200 
þjónustuíbúðir fyrir aldraða í 
Spönginni við Grafarholt og við 
Sléttuveg. Samningar þessa efnis 
voru undirritaðir milli Reykja-
víkurborgar, Eirar og Hrafnistu í 
gær. Einnig var skrifað undir 
viljayfirlýsingu við Samtök aldr-
aðra um lóð undir fimmtíu þjón-
ustuíbúðir við Sléttuveg.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri sagði í gær að þetta 
væru mikil tímamót. Þetta væri þó 
bara upphafið á miklu verki sem 
þyrfti að vinna í búsetumálum 
aldraðra.

Stýrihópur, sem var skipaður af 
meirihluta borgarstjórnar skömmu 

eftir kosningarnar í fyrra, kynnti 
samningana í gær. 

Stýrihópurinn hefur þegar 
skilað af sér ýmsum verkum. 
Jórunn Frímannsdóttir, formaður 
hópsins, kynnti nýjan undirvef á 
reykjavik.is undir nafninu „betra 
að eldast í borginni“. Þar er með 
gagnvirku korti hægt að fylgjast 
með uppbyggingu á húsnæði fyrir 
aldraða, hvar sé fyrirhugað að 
byggja og hver framvindan er á 
hverjum stað. 

Þá hefst í byrjun september sex 
mánaða tilraun með öryggissíma 
fyrir aldraða. Öryggissímum verð-
ur komið fyrir á eitt hundrað heim-
ilum. Símarnir koma til með að 

veita fólki öryggi og aðhald. Takist 
verkefnið vel er stefnt á að um sjö 
hundruð heimili verði búin slíkum 
símum.

Auk þess er verið að kanna 
möguleika þess að koma til móts 
við eldra fólk og gera því auðveld-
ara að búa lengur heima.

Byggja 200 íbúðir fyrir aldraða
Mahmoud Abbas, 

forseti Palestínu, sakaði herskáa 
Íslamista í gær um að reyna að 
koma af stað valdaráni. Abbas 
sagði leiðtoga Hamas reyna að ná 
völdum í Gazaborg með ofbeldi. 
Leiðtogar Fatah-hreyfingar 
Abbas hvöttu forsetann til að lýsa 
yfir neyðarástandi.

Bardagar geisuðu á Gaza-
ströndinni í gær og tala látinna 
fór upp í 34 eftir tveggja daga 
átök þar sem Hamas-liðar hafa 
ráðist kerfisbundið á bækistöðvar 
Fatah. Fatah-liðar kvörtuðu yfir 
því að fá ekki skýr fyrirmæli frá 
Abbas til að berjast á móti.

Blóðug átök á 
Gazaströndinni





 Tveir menn á fertugs-
aldri, Jón Trausti Lúthersson og 
Ingvar Búi Halldórsson, hafa 
verið dæmdir í átján og tólf mán-
aða fangelsi fyrir hrottalega og 
fólskulega líkamsárás á 27 ára 
mann. Héraðsdómur Reykjavíkur 
kvað upp dóminn.

Mennirnir tveir voru ákærðir 
fyrir að hafa ráðist á þann þriðja 
og misþyrmt honum með hnefa-
höggum, spörkum og bareflum 
með þeim afleiðingum að hann 
hlaut margvíslega áverka. Atburð-
urinn átti sér stað á miðvikudags-
kvöldi í ágúst 2006. Þegar lögregla 
kom á vettvang bar maðurinn sem 
ráðist var á að mennirnir hefðu 
misþyrmt sér í tíu mínútur, notað 
barefli, sparkað í höfuð sér og loks 
migið yfir sig. Bar maðurinn að 
fyrrverandi kærasta sín hefði sent 
ofbeldismennina á sig, en hún var 
systir kærustu Ingvars Búa. 
Fórnarlambið lagði síðan fram 
kæru vegna líkamsárásar. Mynd-
sakbending vitnis fór fram, sem 
benti á Jón Trausta og Ingvar Búa 
sem mennina sem „börðu strák-
inn“.

Nokkru síðar mætti fórnarlamb-
ið aftur á lögreglustöð og þá í þeim 
erindagjörðum að draga kæruna 

til baka, þar sem Jón Trausti hefði 
beðið sig afsökunar á því sem 
gerst hefði.

Við skýrslutöku hjá lögreglu 
neitaði Jón Trausti ítrekað sök og 
kvað framburð vitna rangan að 

því marki sem þau bendluðu hann 
við árásina. Fyrir dómi bar hann 
að Ingvar Búi hefði lent í átökum 
við manninn.

Ingvar Búi kvaðst hins vegar við 
skýrslutöku hjá lögreglu ekkert 
kannast við líkamsárásina á mann-
inn né við hann yfirleitt. Hann 
kvaðst ekki einu sinni hafa verið á 
staðnum umrætt kvöld.

Hann breytti svo framburði 
sínum fyrir dómi í þá veru að hann 
hefði slegið manninn þrisvar til 
fjórum sinnum og sparkað í hann 
tvisvar eða þrisvar sinnum. Jón 
Trausti hefði engan þátt átt í 
árásinni.

Maðurinn sem  fyrir árásinni 
varð breytti framburði sínum fyrir 
dómi og var hann nú nær sam-
hljóða framburði Ingvars Búa.

Dómurinn leit til þess að fjöl-
mörg vitni sem voru á staðnum 
hefðu borið um árásina með skýr-
um hætti. Þá væri hafið yfir allan 
vafa að fórnarlambið „hafi dregið 
kæru sína til baka og hagrætt 
framburði sínum fyrir dómi af ótta 
við“ Jón Trausta og Ingvar Búa. 
Háttsemi mannanna hefði verið 
„fólskuleg“ og atlagan að mannin-
um sýnt „vægðarleysi og hrotta-
skap“.

Migu á fórnarlambið
Tveir menn á fertugsaldri hafa verið dæmdir í átján og tólf mánaða fangelsi fyrir 
fólskulega líkamsárás, sem dómurinn segir sýna „vægðarleysi og hrottaskap“. 
Þeir gengu í skrokk á manni og slösuðu með spörkum, höggum og bareflum.

Imperial 31 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.757 kr.

Smart og létt á fæti
heilsteypt glös á tilboðsverði

Tilboðið gildir út júní 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Þórunn Helga Kristjánsdóttir,
sölumaður hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Imperial 42 cl rauðvínsglös

12 stk.

1.925 kr.

Maldive 36 cl bjórglös

6 stk.

854 kr.

Imperial 19 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.341 kr.

Imperial 23 cl hvítvínsglös

12 stk.

1.579 kr.

Á tilboði íjúní 2007heilsteypt rauðvínsglös,hvítvínsglös, bjórglös,kampavínsglös ogsérríglös

20% afsláttur
af toppgræjum fyrir gluggaþvottinn

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Miðási 7 • Egilsstöðum
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njarðvík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfirði
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

GLUGGAÞVOTTASKINN/SKAFA
Visa Versa gluggaþvottaskinn/skafa  –
20% fljótlegra að nota þvottaskinn og
gluggaþvöru í einu áhaldi. Til í tveimur
stærðum. Auðvelt að festa á skaft til
að framlengja. Til í tveimur stærðum.

HREINIR OG
GLERFÍNIR
GLUGGAR

Tilboðið gildir til 30. júní eða
á meðan birgðir endast.

GLUGGAÞVOTTASÁPA
Gluggaþvottasápan sem
fagmaðurinn notar.

HIFLO ÞVOTTAKÚSTUR
HiFlo þvottakústur – samanstendur af
10 m slöngu, bursta með stillanlegum lið,
sápuskammtara og 64 umhverfisvænum
sáputöflum. Hægt er að kaupa mismunandi
lengdir á sköftum (fylgja ekki með).

GLUGGAÞVARA
Gluggaþvara með þægilegu
griphandfangi. Endurbætt gúmmí
sem skilur engar rákir eftir sig.
Auðvelt að festa á skaft til að
framlengja. Til í þremur stærðum.
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N1 kannar nú hug við-
skiptavina sinna til þess að upplýs-
ingar um verð á eldsneyti séu ekki 
birtar á vef félagsins. Ákvörðun 
um þetta var tekin í kjölfar þess að 
Félag íslenskra bifreiðaeigenda 
(FÍB) lét kanna hug landsmanna.

Hermann Guðmundsson, for-
stjóri N1, segir að það hafi komið 
verulega á óvart hversu mikla 
athygli það hafi vakið í samfélag-
inu að félagið hafi ákveðið að birta 
ekki eldsneytisverðið. Nú sé félag-
ið að kanna hvort það hafi lesið 
rangt í skilaboð neytenda sem ekki 
hafi haft áhuga á þessum upplýs-
ingum. Niðurstöðu sé að vænta á 
næstu tveimur vikum.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda 
hefur gagnrýnt það sem kallað er 
„feluleikur“ með eldsneytisverðið 
á vef FÍB. Í könnun sem gerð var 
fyrir félagið sögðust um 77 prósent 
aðspurðra telja það mikilvægt að 
birta þessar upplýsingar.

Hermann segir þessa tölu ekki 
gefa rétta mynd, nær hefði verið 
að spyrja hversu oft viðkomandi 
noti vefsíður olíusölufyrirtækja til 
að bera saman verð áður en elds-
neyti er keypt.

„Þetta er nú bara þannig að ef ég 
yrði spurður hvort mér þætti 
mikilvægt að verð á öllum 
hótelherbergjum á Íslandi yrði birt 
á heimasíðum þeirra sem selja hót-

elherbergi gæti ég ekki sagt annað 
en já, hvort sem ég ætlaði að nota 
þau eða ekki. Það er ekki hægt að 
svara spurningunni öðruvísi,“ 
segir Hermann.

Mikil athygli kom á óvart



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

Nú hafa öll heimili á höfuðborgarsvæðinu fengið þátttökuseðil sendan heim.
Það eina sem krakkarnir þurfa að gera er að teikna mynd af SHREK eða vinum hans 
og vandamönnum og þeir gætu unnið miða á SHREK ÞRIÐJA fyrir alla fjölskylduna!

Myndirnar þurfa að berast í síðasta lagi þann 18. júní í næsta útibú BYRS.

Dregið verður úr öllum innsendum myndum 19. júní  og vonandi verður 
heppnin með ykkur.
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umarleikur BYRS og fjölskyldunnar 
100 heppnar fjölskyldur vinna bíómiða á hina frábæru mynd 
SHREK ÞRIÐJI – taktu þátt!

Nöfn allra vinningshafa verða birt á heimasíðunni www.byr.is.

Ef þú kemur í heimsókn og leggur inn á reikninginn þinn eða stofnar 
nýjan, færðu skemmtilegan flugdreka fyrir sumarið!*

*Gildir á meðan birgðir endast



 Kristinn H. Gunnarsson, 
Frjálslynda flokknum, vill að 
kannað verði hvort rétt sé og skyn-
samlegt að setja útgerðarmönnum 
skilyrði um að landa í tiltekinni 
höfn og að þar verði afli unninn. 
Slíkt tryggi atvinnugrundvöll í 
sjávarbyggðum.

Kristinn lagði þetta til í utan-
dagskrárumræðu á Alþingi í gær 
um áhrif framsals aflaheimilda í 
sjávarbyggðum.

Sagði hann núverandi fyrir-
komulag framsals hafa aukið 
skuldir sjávarútvegsins til mikilla 
muna og grafa undan atvinnu-
öryggi fólks. Það sýndu dæmin.

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-

vegsráðherra sagði það jákvæða 
hlið á framsali að það drægi úr 
kostnaði. Minnti hann á að ýmsar 
takmarkanir væru á framsali þó 
þær virkuðu misvel. Sú takmörkun 

að viðhafa fimmtíu prósenta veiði-
skyldu virkaði ekki sem skyldi og 
þann þátt mætti endurskoða. 

Valgerður Sverrisdóttir Fram-
sóknarflokki sagðist vel geta 
hugsað sér að takmarka framsalið 
enn frekar, en róttækar breyting-
ar myndu helst bitna á kvótalaus-
um bátum. Undir það tók Lúðvík 
Bergvinsson Samfylkingunni. 

Illugi Gunnarsson Sjálfstæðis-
flokki sagði framsal lykil að því að 
hægt væri að reka sjávarútvegs-
fyrirtæki með skynsamlegum 
hætti, finna þyrfti aðrar og betri 
leiðir en að breyta því til að hlúa 
að byggðum landsins.

Löndun og vinnsla bundin höfnum

marathon@glitnir.is

www.glitnir.is/marathon
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GLITNIR HEITIR 500 KR. FYRIR HVERN KÍLÓMETER
SEM VIÐSKIPTAVINIR HLAUPA

TAKTU FYRSTA

SKREFIÐ

 Beinn kostnaður ríkisins vegna háskóla-
kennslu jókst um 39 prósent milli áranna 2000 og 
2005, að því er fram kemur í nýrri skýrslu 
Ríkisendurskoðunar. Á sama árabili fjölgaði nem-
endum um 57 prósent. Kostnaður ríkisins á hvern 
nemanda minnkar því nokkuð hlutfallslega.

Mest jókst kostnaður við Háskólann í Reykjavík 
(HR) eða um 303 prósent, en hafa skal í huga að skól-
inn stækkaði mikið og sameinaðist Tækniháskóla 
Íslands á tímabilinu. Kostnaður ríkisins vegna ann-
arra háskóla jókst einnig, minnst í Háskóla Íslands 
eða um 19 prósent.

Mikill uppgangur var í rekstri einkaskóla á tíma-
bilinu. Nemendafjöldi þar jókst um 241 prósent, 
mest í HR eða um 295 prósent. Munar þar ofangreind 
sameining miklu.

Ríkisendurskoðandi bendir á að töluverður munur 
sé á rekstrarumhverfi einkaskóla og ríkisskóla og 
meiri en í samanburðarlöndunum. Allir skólar fá í 
grunninn sömu upphæð á hvern nemenda frá ríkinu, 
en einkaskólar mega að auki innheimta skólagjöld. 
„Hvergi í nágrannalöndunum er hliðstætt fyrir-
komulag,“ segir í skýrslunni.

Í úttekt Ríkisendurskoðunar er sérstaklega horft 
til þeirra greina sem samkeppni ríkir um, þar á 
meðal viðskiptafræði, en í henni er aðstöðumunur 
háskólanna greinilegur. Háskólinn á Bifröst (HB) 
ber þar til dæmis langmestan starfsmannakostnað á 
hvern nemanda, eða 764 þúsund krónur, miðað við 
247 þúsund krónur í Háskóla Íslands. 

Þá greiðir Bifröst 7,3 milljónir fyrir hvert aka-
demískt stöðugildi og er hvert stöðugildi með 18 

nemendur á sinni könnu. Háskóli Íslands kostar til 
4,5 milljónum á hvert stöðugildi, en kennarinn sinnir 
26 nemendum.

Rekstrartekjur skólanna eru ólíkar, sem fyrr 
segir. Skólagjöld vegna grunnnáms við HB voru á 
bilinu 470 til 650 þúsund skólaárið 2005 til 2006.  Bein 
skólagjöld eru ekki innheimt í Háskóla Íslands. 

Þrátt fyrir þetta, og að vissu leyti í krafti stærðar-
innar, kemur HÍ langbest út úr skýrslunni. Í níu af 
ellefu tilvikum er hann efstur á lista í samanburði 
háskólanna.

Kostnaður ríkisins 
minnkar nokkuð
Kostnaður við háskólana jókst um 39 prósent frá 2000 til 2005 meðan nemend-
um fjölgaði um 57 prósent. Nemendum fjölgaði mest í einkaskólum og kostnað-
urinn einnig eða um 151 prósent. Nokkur aðstöðumunur er á milli háskólanna.

Eftirlitsmenn á Kárahnjúkum björguðu 
þremur stálpuðum hrafnsungum frá drukknun í 
Hálslóni fyrir réttri viku. Ungarnir voru í hreiðri 
sem var nærri því að fara undir vatn þegar eftirlits-
menn á báti sáu þá og færðu hreiðrið á klettasyllu 
nokkrum metrum ofar. 

Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður, var með í 
ferðinni. Hann segist reglulega fara í slíkar bátsferð-
ir ásamt öðru eftirlitsfólki til að fylgjast með 
lífríkinu við lónið.

Blaðamaður var á ferð um svæðið fjórum dögum 
eftir björgunina og hafði vatnsborðið þá hækkað um 
einn og hálfan metra. Einn unginn spígsporaði í 
brekkunni nærri hreiðrinu og gerði sig tilbúinn til 
að hefja sig til flugs í fyrsta sinn, undir vökulu eftir-
liti foreldranna sem hringsóluðu um háloftin.

Hinir ungarnir tveir sátu sem fastast og virtust 
ætla að bíða um sinn með að flögra úr hreiðrinu.





„Ekki er raunhæft að starfsfólk leikskóla 
geti sótt nám meðfram vinnu vegna álags,“ segir 
Guðrún María Harðardóttir, leikskólastjóri á Granda-
borg, „Eins og staðan er í dag er erfitt að fá starfsfólk 
yfir höfuð og þá er vont ef þeir starfsmenn sem fyrir 
eru þurfi að fá að skreppa yfir daginn. Það horfir þó 
öðruvísi við ef þetta verður til þess að fleiri sæki um 
störf, það er alveg ljóst,“ segir Guðrún María.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í síðustu viku 
leggur starfshópur til að leikskólastarfsfólki með 
stúdentspróf verði gert auðveldara að stunda fjarnám 
með vinnu og ófaglært starfsfólk geti einnig sótt 
námskeið í leikskólafræðum. 

Fjölgun á fagfólki í leikskólum og minni starfs-
mannavelta eru helstu markmið starfshópsins sem 
leikskólaráð Reykjavíkur setti á laggirnar í október 
2006.

Arndís Bjarnadóttir, leikskólastjóri Sólbakka, líst 

vel á tillögur starfshópsins. „Ég gleðst yfir því að 
fólki, sem búið er að finna sig í starfi, sé boðið að 
mennta sig og trúi því að þetta sé vel framkvæman-
legt og komi leikskólunum til góða,“ segir Arndís. 

„Ég hafði aldrei heim-
sótt Ísland, en þegar mér bauðst 
sendiherrastaðan kynnti ég mér 
landið,“ segir Anna Blauveldt, 
sendiherra Kanada á Íslandi. „Það 
kom okkur skemmtilega á óvart 
hvað umskiptin tókust vel.“

Blauveldt hefur verið á landinu í 
10 mánuði og er skipaður sendi-
herra til sumarloka 2009. „Dóttir 
mín er í Landakotsskóla og henni 
gengur vel að læra íslensku. Hún 
hikar ekki við að leiðrétta málfar 
föður síns þegar það þarf,“ segir 
Blauveldt og hlær.

Samkomulag náðist í síðustu viku 
um fríverslunarsamning milli Kan-
ada og EFTA ríkjanna Íslands, 
Noregs, Sviss og Liechtenstein eftir 
langt samningsferli.

„Samningurinn hefur verið ára-
tug í smíðum og ég mjög ánægð 
með að frá honum hafi verið 
gengið,“ segir Blauveldt. Samning-
inn á eftir að lögfesta í öllum ríkjum 
EFTA og Kanada, en sendiherrann 
segist vona að hann fari gegnum 
þingið í Kanada án mikilla tafa.

Íslendingar flytja inn mikið af til-
búnum húseiningum frá Kanada, að 
sögn Blauveldt. Með samningnum 
falla niður tollar af slíkum innflutn-
ingi. „Einnig er mikið flutt inn af 
pappír og McCain franskarnar eru 
líka vinsælar, tollar munu lækka á 
þeim,“ segir sendiherrann og hlær. 
Tollar á kanadískum bjór munu 
einnig lækka.

Útflutningur á öllum iðnaðar-
vörum, sjávarafurðum, lambakjöti, 
skyri og fleiru frá Íslandi til Kan-
ada verður tollfrjáls, verði sam-
komulagið samþykkt.

„Samningurinn mun styrkja enn 
frekar þau sérstöku tengsl sem eru 
milli Íslands og Kanada. Við höfum 
söguleg, menningarleg og í auknum 
mæli viðskiptaleg tengsl. Nýja flug-
leiðin milli Reykjavíkur og Halifax 
skiptir líka máli í þessu samhengi,“ 
segir Blauveldt.

Á Íslandi búa um 140 Kanada-
menn, en í Kanada eru 140 þúsund 
manns af íslenskum uppruna, flestir 
búsettir í Gimli í Manitoba fylki. 

„Íslendingar eru einnig búsettir 
víðar í Kanada og í Nova Scotia 
fylki er stórt Íslendingasamfélag,“ 
segir Blauveldt.

EFTA löndin eru áttunda stærsta 
útflutningssvæði Kanada og er 
samningurinn fyrsti fríverslunar-
samningur Kanada í sex ár.

Samningurinn er auk þess fyrsti 
fríverslunarsamningur Kanada við 
lönd utan Ameríku. Yfirvöld líta á 
samninginn sem mikilvægt skref í 
auknum viðskiptum við Evrópu og 
hefur hann fengið mikla umfjöllun í 
kanadískum fjölmiðlum, að sögn 
Blauveldt.

Fagnar lækkun tolla 
á franskar kartöflur
Anna Blauveldt, sendiherra Kanada á Íslandi, segir nýjan fríverslunarsamning 
Kanada og EFTA-ríkjanna hagstæðan Íslendingum. Ísland og Kanada hafi mikil 
söguleg, menningarleg og viðskiptaleg tengsl, sem séu sífellt að styrkjast.
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með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga



 Hlið sem eiga að hefta 
riðuveiki eru oft skilin eftir opin á 
hálendinu. Hliðin eru hluti af varn-
arlínum sem skipta landsvæðum í 
varnarhólf. Sigurður Sigurðarson 
dýralæknir vill brýna fyrir hesta-
mönnum sem fara yfir varnarlín-
ur að loka hliðunum á eftir sér. 
„Afskaplega vel hefur tekist að 
vinna á riðu en það að skilja hlið 
eftir opin getur orðið til þess að 
veikin breiðist út.“ Hlið séu oft 
skilin eftir opin vegna þess að 
þegar margir séu saman á ferð 
viti sá síðasti í röðinni ekki að hlið-
ið hafi verið lokað þegar sá fyrsti í 
hestalestinni kom að því. Gott er 

að huga að því áður en farið er af 
stað hvar varnarlínur eru á leið-
inni sem farin er og fá upplýsing-
ar hjá dýralæknum ef á þarf að 
halda. Kort af varnarlínum er til 
dæmis að finna á vefsíðunni 
dyralaeknir.is. Gott er að láta vita 
ef hliðin eru þung og erfið. Það 
kemur stundum fyrir og þá þarf 
að laga þau.

Sigurður vill einnig beina því til 
hestamanna að flytja ekki með sér 
hey milli varnarlína og heldur 
ekki flytja hross í kerrum sem 
sauðfé hefur verið flutt í nema 
kerrurnar hafi verið þvegnar vel 
og vandlega.

Loka skal hliðum
Piltur um tvítugt hefur 

verið dæmdur í átta mánaða 
fangelsi í Héraðsdómi Norður-
lands eystra fyrir margvísleg 
brot. Félagi hans á svipuðum 
aldri var dæmdur í sex mánaða 
skilorðsbundið fangelsi. 
Piltarnir voru meðal annars 
fundnir sekir um þjófnað, vörslu 
ólöglegs fíkniefnis, hylmingu og 
fyrir fjársvik.

Annar pilturinn er 19 ára og 
hinn 21 árs. Þeir eiga báðir 
nokkurn sakaferil að baki og 
rufu báðir skilorð með brotum 
sínum. Varð það þeim til refsi-
þyngingar eins og lög gera ráð 
fyrir.

Átta mánuðir 
fyrir ýmis brot

Hafíssetrið á Blönduósi 
hóf sitt annað starfsár um liðna 
helgi eftir vetrardvala. Á safninu 
verður til sýnis allt sem viðkemur 
hafís á fræðandi og skemmtilegan 
hátt. Veðurathugunartæki eru á 
safninu og verður veðrið mælt á 
hverjum degi. Erla Gunnarsdóttir 
hefur verið ráðin til að hafa 
umsjón með setrinu og uppbygg-
ingu þess í sumar en helsti 
hvatamaður þess er dr. Þór 
Jakobsson.

Safnið verður opið alla daga 
vikunnar frá 11 til 17.

Hafíssetur opið 
eftir vetrardvala

 Hin fimmtán ára 
gamla Danielle Cramer fannst föl 
og veikburða í litlu leyniherbergi 
fyrir um tveimur vikum, eftir árs 
leit. Kunningi foreldra hennar 

hafði haldið 
henni fanginni á 
heimili sínu síðan 
í júní í fyrra.

Lögreglan
fann Danielle við 
húsleit í örsmáu 
herbergi undir 
stiga, sem falið 
var bak við 
kommóðu. Í 
húsinu búa hjón, 

ung kona og fimmtán ára 
drengur. Hjónin og konan voru 
handtekin, en drengurinn 
afhentur barnaverndarstofnun.

Vitað er að Cramer hafi þekkt 
húsbóndann og lögreglu grunar 
að hún hafi leitað hælis hjá 
honum þegar hún hljópst að 
heiman fyrir ári.

Fannst læst inni 
í lítilli kompu

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Er vagninn klár 
í ferðalagið?

Eigendur ferðavagna eru hvattir til að koma með vagna sína til skoðunar 

til að gulltryggja að öryggisbúnaður sé í lagi fyrir ferðalagið.

VÍS býður skoðun án endurgjalds hjá Frumherja, Hesthálsi 6–8, dagana 13.–14. júní milli

kl. 17 og 20 og á Akureyri að Frostagötu 3a, 13.–14. júní á afgreiðslutíma, kl. 8–16.

Boðið verður upp á kaffi og allir sem mæta geta tekið þátt í happdrætti og freistað þess 

að vinna ferð til Kaupmannahafnar fyrir tvo!

Hafðu samband við þjónustuver VÍS í síma 560 5000

áður en þú heldur af stað í ferðalagið.
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Þar sem tryggingar
snúast um fólk

Láttu skoða hann, til öryggis!



Við leitum að 
Iðnaðarverkfræðingur
Iðnaðarverkfræðingur óskast á þjónustusvið til að 
sinna uppsetningum, kennslu, þjónustu og ráðgjöf 
hjá viðskiptavinum Marel um allan heim. 

Þú færð að:
• leiðbeina viðskiptavinum við notkun á kerfi s-
 hugbúnaði þróuðum af Marel
• veita ráð um breytingar á framleiðsluferlum til að 

hámarka ávinning viðskiptavina
• aðstoða þjónustumenn dótturfyrirtækja Marel
• sinna svæðisbundinni þjónustu á Marel-
 kerfi slausnum

Í staðinn þarft þú að:
• vera iðnaðarverkfræðingur eða hafa sambærilega 

menntun 
• hafa færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og 

netkerfum
• innsýn í framleiðsluferli er kostur

Markaðssetning á
rafrænum miðlum
(Online Marketing Manager)
Sérfræðingur í markaðssetningu og vefstýringu 
óskast til að hafa umsjón með rafrænni miðlun 
fyrir Marel Food Systems og dótturfyrirtæki.

Þú færð að:
• móta innihald á vefsvæðum Marel Food Systems
• stýra markaðssetningu Marel Food Systems á
 vefnum
• þróa framtíð rafrænnar markaðssetningar fyrir 

vörumerki Marel Food Systems
• vinna í öfl ugri alþjóðlegri markaðsdeild sem
 þjónustar 22 dótturfyrirtæki um allan heim

Í staðinn þarft þú að:
• hafa háskólamenntun
• hafa þekkingu á veff orritun  og  vefumsjónar-
 kerfum
• hafa reynslu í markaðssetningu á Internetinu
• hafa mjög gott auga fyrir hönnun og fram-
 setningu á efni

Vefsvæði Marel Food Systems eru í Microsoft
umhverfi .

Nánari upplýsingar um starf við markaðs-
setningu á rafrænum miðlum veitir Ingólfur Örn 
Guðmundsson markaðsstjóri, sími 563 8000, 
ingolfur@marel.is.

Hugbúnaðarráðgjafi
Hugbúnaðarráðgjafi  óskast á ráðgjafarsvið til að 
vinna að söluráðgjöf og viðskiptatengslum vegna  
kerfi shugbúnaðarlausna sem þróaðar eru af Marel. 

Þú færð að:
• greina fj ölþættar þarfi r viðskiptavina á
 kerfi shugbúnaðarlausnum í matvælaiðnaði
• veita ráð um uppsetningu og notkun kerfi s-
 hugbúnaðar
• taka þátt í innleiðingu lausna hjá viðskiptavinum
• ferðast vegna starfsins

Í staðinn þarft þú að:
• hafa menntun á sviði tölvunar-, verk- eða
 kerfi sfræði
• hafa minnst tveggja ára starfsreynslu í forritun
• reynsla af notkun SQL gagnagrunna og .NET er 

mikill kostur

Nánari upplýsingar um störf iðnaðarverkfræðings,
kerfi sforritara og hugbúnaðarráðgjafa veitir
Jens Bjarnason, hópstjóri hugbúnaðarráðgjafa,
sími 563 8000, jens@marel.is.

Tæknilegur sölustjóri
Tæknilegur sölustjóri óskast á viðskiptasvið til að 
veita ráðgjöf um sölu tækja og lausna í sívaxandi 
sölukerfi  Marel Food Systems í Mið- og Suður-
Evrópu og til að starfa sem sölustjóri Marel fyrir 
einstök lönd innan þessa svæðis.

Þú færð að:
• kynna og selja tæki og vinnslukerfi  í matvæla-

iðnaði í samvinnu við sölunet um allan heim
• gera fyrirkomulagsteikningar, hermun og
 kostnaðarlíkön fyrir viðskiptavini
• starfa með færustu vinnslusérfræðingum í
 matvælaiðnaði við uppbyggingu vinnslukerfa
• ferðast vegna starfsins

Í staðinn þarft þú að:
• vera verk-, iðn- eða tæknifræðingur eða hafa 

sambærilega menntun
• hafa góða þekkingu á CAD teiknivinnu (Auto-

CAD) og töfl ureikni (Excel)
• hafa mjög gott vald á ensku, færni í rómönskum 

tungumálum er kostur 
• hvetja sölumenn í sívaxandi sölukerfi  Marel Food 

Systems til dáða
• þekking á vinnslutækni í matvælaiðnaði er kostur

Nánari upplýsingar um starf tæknilegs sölustjóra 
veitir Magnús Rögnvaldsson, sviðsstjóri viðskipta- 
og ráðgjafarsviða, sími 563 8000, mhr@marel.is.

Axapta-sérfræðingur
Axapta-sérfræðingur óskast í upplýsinga-
tæknideild til að vinna að smíði, viðhaldi og 
notendaaðstoð vegna Axapta-kerfi sins og til að 
koma að rekstri Axapta-kerfa dótturfyrirtækja 
Marel Food Systems. 

Þú færð að:
• vinna að nýsmíði og viðhaldi Axapta-kerfi s-

eininga
• veita starfsmönnum Marel á Íslandi
 notendaaðstoð
• gera kennsluefni fyrir Axapta-kerfi seiningar 

sem þróaðar eru hjá Marel
• sinna kerfi sstjórn og hafa umsjón með
 notendaleyfum

Í staðinn þarft þú að:
• hafa menntun á sviði verk-, tölvunar- eða
 kerfi sfræði
• hafa reynslu af forritun, innleiðingu og 

þjónustu viðskiptahugbúnaðar Axapta eða 
sambærilegum viðskiptahugbúnaði

• innsýn í hönnun hugbúnaðar og reynsla af 
samþættingu kerfa er kostur

• þekking á SharePoint og Cognos er kostur

Kerfi sstjóri
Kerfi sstjóri óskast í upplýsingatæknideild til
að sjá um símkerfi , tölvupóstkerfi , innanhúss-
net og vefþjóna (IIS) Marel, ásamt öðrum
tengdum verkefnum hjá Marel á Íslandi, dóttur-
fyrirtækjum og söluskrifstofum um allan heim.

Þú færð að:
• setja upp og halda utan um öll símkerfi  og 

símtæki og sjá um forritun á símstöð
• sjá um notenda- og aðgangsstjórnun, aðlögun 

og notendaþjónustu í Exchange, Outlook og 
Active Directory 

• sjá um notendastjórnun, aðgangsstýringu, 
aðlögun og notendaþjónustu í SharePoint

Í staðinn þarft þú að:
• hafa mikla reynslu í rekstri Exchange póst-

þjóna og Active Directory
• menntun á sviði kerfi sfræði eða sambærilegt 

nám er mikill kostur
• reynsla af rekstri símkerfa er kostur
• þekking á SharePoint er kostur

Nánari upplýsingar um störf Axapta-sérfræðings 
og kerfi sfræðings veitir Haraldur Gunnlaugsson, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar,
sími 563 8000, hsg@marel.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. 
Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Marels: www.marel.is/atvinna 

Forritari
Kerfi sforritari óskast á kerfi shugbúnaðarsvið til að 
vinna að nýrri kynslóð hugbúnaðar sem er í þróun 
hjá Marel.

Þú færð að:
• þróa nýjan kerfi shugbúnað sem settur verður upp 

um allan heim
• vinna í öfl ugu þróunarumhverfi : Visual Studio, C# 

og SQL Server
• koma upp öfl ugustu heildarlausnum sem til eru 

fyrir matvælaiðnað 
• vinna með færustu sérfræðingum í faginu
• ferðast vegna starfsins

Í staðinn þarft þú að:
• hafa menntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfi sfræði 
• hafa minnst tveggja ára starfsreynslu í forritun
• reynsla af notkun SQL gagnagrunna, C# og .NET er 

mikill kostur



www.marelfoodsystems.com

hugviti og frumkvæði
Viltu vinna að krefj andi
verkefnum í sveigjanlegu og
mannlegu vinnuumhverfi ?
Við leitum að framsýnum einstaklingum sem fi nna stöðugt leiðir til umbóta

á sínu fagsviði, fólki sem leitast við að sýna fagmennsku og frumkvæði í starfi . 

Viðkomandi þurfa að hafa góða færni í ensku, ríka þjónustulund og geta

í senn unnið sjálfstætt og sýnt styrk í samskiptum. 

Í boði eru: 
• krefj andi og skemmtileg verkefni 
• tækifæri til að vinna með sérfræðingum á sviði 

hátækniiðnaðar innan lands og utan
• sjálfstæði í vinnubrögðum
• sveigjanlegur vinnutími
• opið og fj ölskylduvænt vinnuumhverfi 

Hvað segja starfsmenn?
„Þú færð ekki betri vinnuaðstöðu“
• Snyrtileg og örugg
• Gott mötuneyti
• Barnaherbergi

„Ég nota íþróttaaðstöðuna mikið“
• Heilsuvernd í fyrirrúmi og íþróttastyrkir
• Tveir íþróttasalir, tækjasalur, Boot Camp, skvass
• Knattspyrna, hlaupahópur og yoga

„Góður starfsandi og góðir vinnufélagar“
• Virkt félagslíf
• Öfl ugt starfsmannafélag
• Þrjú sumarhús

„Manni er treyst til að gera hlutina“
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Fjölbreytt verkefni
• Sveigjanlegur vinnutími

Marel Food Systems er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki sem er í fararbroddi 
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Það 
hefur sameinaða sölu- og þjónustustarfsemi fyrir fj ögur heimsþekkt 
vörumerki, AEW Delford, Carnitech, Marel og Scanvaegt. Hvert um 
sig er leiðandi á sínu sviði og þekkt af áreiðanleika og framúrskarandi 
þjónustu. Hjá fyrirtækinu starfa yfi r 2.100 starfsmenn í fi mm heimsálfum, 
þar af 370 á Íslandi. Hópur tæknimanna og ráðgjafa er öfl ugur og ört 
stækkandi enda er kerfi shugbúnaður, þjónusta og ráðgjöf sívaxandi 
þáttur í starfi  fyrirtækisins. Töluverð tækifæri eru fyrir sérfræðinga til að 
þróast í starfi  innanlands og hjá dótturfyrirtækjum Marel Food Systems.



greinar@frettabladid.is

Sterkar vísbendingar eru um 
að breytingar séu að verða í 
íslenskri náttúru vegna hlýnun-
ar andrúmslofts og sjávar. Frá 
Vestmannaeyjum berast þau tíð-
indi að allt stefni í að lundavarp 
bregðist í ár vegna þess hve lítið 
er af æti í sjónum. Sumir telja að 
krían verpi lítið og seint af sömu 
ástæðum.

Erfitt er að staðhæfa að þessi 
þróun sé að verða vegna hlýnunar 
loftslags en engu að síður láta 
sérfróðir vísindamenn hafa eftir 
sér að sú sé líklegasta skýringin. 
Vísindanefnd Sameinuðu þjóð-
anna um loftslagsbreytingar 
(IPCC) vakti nýlega athygli á því 
að sterkar vísbendingar væru um 
að breytingar væru að verða á 
vistkerfum í hafi vegna hlýnunar, 
m.a. hefðu orðið breytingar á út-
breiðslu þörunga, svifs og fisk-
tegunda.
Aðrar afleiðingar sem lítið hefur 
verið fjallað um kunna að fylgja. 
Meðal þeirra eru breytingar 
á sýrustigi sjávar en upptaka 
sjávar á koltvísýringi eykst með 
styrki hans í lofti. Áhrif súrnunar 
á lífríki hafsins er dæmi um af-
leiðingar loftslagsbreytinga sem 
enn eru tiltölulega lítt þekktar, 
en ljóst er að súrnun er neikvæð 
fyrir skeldýr og tegundir sem eru 
háðar þeim.
Vegna óvissu á þessum sviðum er 
ljóst að betri þekkingar er þörf. 
Brátt tekur til starfa á vegum 
umhverfisráðuneytisins vísinda-
nefnd sem verður falið að skoða 
afleiðingar loftslagsbreytinga hér 
á landi og er stefnt að því að hún 
skili niðurstöðum sínum næsta 
vor. Sérfræðinganefnd um sam-
drátt í losun gróðurhúsaloftteg-
unda hér á landi hefur þegar 
verið skipuð. 

Þrátt fyrir óvissu um nákvæm 
áhrif loftslagsbreytinga hér á 

landi þá ríkir engin óvissa um 
það að loftslagshlýnun er að eiga 
sér stað. Þess vegna verður að 
bregðast við breytingunum af 
krafti. Íslendingar þurfa að vera 
leiðandi í umræðunni á heims-
vísu. Nýverið leiddi Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra umræður um loftslags-
mál á fundi utanríkisráðherra 
Norðurlandanna. Þar var sam-
hljóma álit manna að Norðurlönd-
in ættu að gegna lykilhlutverki 
í að raunhæf og metnaðarfull 
niðurstaða náist á ráðherra-
fundi Loftslagssamnings Sam-
einuðu þjóðanna í Kaupmanna-
höfn árið 2009. Íslendingar geta 
einnig gegnt mikilvægu hlut-
verki á alþjóðavísu með útflutn-
ingi á íslensku hugviti á sviði 
endurnýjanlegrar orku og lofts-
lagsvænnar tækni. Við höfum 
verið leiðandi á sviði jarðhitanýt-
ingar og höfum t.d. rekið Jarð-
hitaskóla Sameinuðu þjóðanna 
um árabil. Einnig hafa íslensk 
fyrirtæki starfað að margvísleg-
um verkefnum á erlendri grund. 

Mikilvægt er að Íslendingar verði 
áfram í fararbroddi á þessu sviði 
og efli enn frekar þróunarsam-
vinnu og útrás íslenskra fyrir-
tækja á þessu sviði.

Heima fyrir þurfum við að gæta 
þess að fylgja þeim skuldbind-
ingum sem við höfum tekist á 
hendur með undirritun Kyoto-
bókunarinnar. Við þurfum einnig 
að stuðla að því að olíunotkun í 
sjávarútvegi minnki og að ein-
staklingar og fyrirtæki velji 
sér umhverfisvænni fararmáta. 
Notkun olíu hefur aukist stöðugt 
hér á landi undanfarin ár og er 
nú um 900 þúsund tonn en var 
700 þúsund tonn fyrir sautján 
árum. Af þessari olíu notar bíla-
flotinn mest. Sé miðað við mann-
fjölda þá nota Íslendingar svipað 
magn jarðefnaeldsneytis og aðrar 
þjóðir OECD-ríkjanna. Koltví-
sýringslosun hér á landi er því 
mikil þrátt fyrir hátt hlutfall 
endurnýjanlegrar orkugjafa. 
Við getum hvatt almenning til að 
nota umhverfisvænni ferðamáta 
með því að efla almenningssam-
göngur. Þá er einnig mikilvægt 
að hygla umhverfisvænum bílum 
með hagrænum hvötum á kostnað 
þeirra sem menga meira. Það 
kerfi sem nú er við lýði í álögum 
á eldsneyti og bíla er úrelt. Því 
þurfum við að endurskoða álög-
ur á eldsneyti og gjöld á bifreiðar 
með það fyrir augum að gera spar-
neytnar bifreiðar og loftslagsvænt 
eldsneyti ódýrara. Eins má grípa 
til aðgerða eins og að efla rann-
sóknir á sviði vistvænna farar-
tækja og skipa, framlengja af-
slætti og niðurfellingu af vöru-
gjöldum vistvænni bifreiða og 
halda gjöldum á vistvænu elds-
neyti í lágmarki. Mikilvægt er að 
stjórnvöld og almenningur sam-
einist um að leggja lóð á vogar-
skálarnar til að hægja á loftslags-
breytingum.

Höfundur er umhverfisráðherra. 

Ílaugardagsútgáfu Fréttablaðsins var mjög 
gleðirík frétt um samgöngumál. Í fréttinni 

var rætt við ýmsa aðila, þar á meðal tvo afar 
hamingjusama ráðherra, þá Kristján Möller 
samgönguráðherra sem varla réð sér fyrir 
kæti og síðan forsætisráðherra, hæstvirt-
an Geir H. Haarde. Grípum niður í frásögn 
Fréttablaðsins: „Ég dreg ekki úr því að ég fagna áhuga 
allra sem vilja taka þátt í samgöngubótum á Íslandi. 
Því fleiri því betra,“  sagði Kristján Möller samgöngu-
ráðherra um orð forvera síns, Sturlu Böðvarssonar sem 
fagnaði áhuga Faxaflóahafna á að annast fjármögnun 
og byggingu Sundabrautar. Sturla taldi í mars síðast-
liðnum að ef samningar tækjust við fyrirtækið væri 
ekkert því til fyrirstöðu að framkvæmdir hæfust við 
fyrsta tækifæri. Undir orð hans tók Geir H. Haarde for-
sætisráðherra og sagði framtak fyrirtækisins lofsvert 
... Kristján segir einkaframkvæmd í samgöngumál-
um spennandi kost: „Því að með nýsamþykktum vega-
lögum þarf ekki lengur að gera sérstök lög um hverja 
einkaframkvæmd fyrir sig“.

Þetta er nú aldeilis stórkostlegt. Kristján 
Möller getur með öðrum orðum ákveðið í 
samráði við einstaka verktaka að fela þeim 
vegaframkvæmdir, jafnvel umráð yfir vega-
samgöngum án þess að spyrja kóng eða prest. 
Hann bara ákveður þetta. En það er ekki nóg 
með það. Hann getur veitt fyrirtækjum heim-
ild til að taka síðan gjald af vegfarendum til 
að borga brúsann. Eða halda menn að hér séu 
á ferðinni góðgerðastofnanir? Það þarf eftir 
sem áður að greiða fyrir framkvæmdirnar og 

arðinn til fjárfesta. 
Tveir kostir eru þá í boði. Ríkið borgi fram-

kvæmdaaðilanum beint eða láti vegfarendur greiða 
toll. Tekið skal fram að þessi deila stendur ekki um 
ágæti einkaaðila. Allar vegaframkvæmdir Vegagerð-
arinnar eru boðnar út. Spurningin snýst um það hvort 
fela eigi einkaaðilum miklu ríkari aðkomu að skatt-
pyngju landsmanna – og peningaveski - en tíðkast 
hefur. Áður en samgönguráðherra kætist öllu meira 
má hann vita að við – vegfarendur og væntanlegir 
greiðendur – viljum hafa hönd í bagga þegar kemur 
að örlæti ráðherrans á okkar kostnað. 

Höfundur er þingflokksformaður Vinstri grænna. 

Glaði samgönguráðherrann

Aðgerða er þörf á Íslandi

Þrátt fyrir óvissu um nákvæm 
áhrif loftslagsbreytinga hér á 
landi þá ríkir engin óvissa um 
það að loftslagshlýnun er að 
eiga sér stað. Þess vegna verður 
að bregðast við breytingunum 
af krafti.

N
ýir þingmenn hafa síðustu daga átt kost á að láta ljós 
sitt skína. Illugi Gunnarsson notaði tækifærið til þess 
að brýna iðnaðarráðherra á hugmyndum um breytt 
lagaumhverfi í orkubúskapnum. Þar má enn finna 
leifar gamallar ríkisforræðishyggju sem stríðir gegn 

nútímaviðhorfum.
Sannleikurinn er sá að löggjöfin á þessu sviði hefur veitt 

ríkisvaldinu opnar heimildir til þess að ráðast í framkvæmdir án 
þess að skeyta um almennar reglur um eignarrétt eða verðmyndun 
réttinda í vatnsafli eða jarðgufu. Þessi skipan mála eykur stór-
lega hættuna á alvarlegum árekstrum milli verndunar og nýtingar 
þessara auðlinda.

Í þeim tilgangi að draga úr tilefnum til deilna um virkjanir 
beindi þingmaðurinn þremur umhugsunarefnum til nýja 
iðnaðarráðherrans. Í fyrsta lagi að takmarka sjálfvirka ráðherra 
vegna virkjana í þágu stóriðju. Í öðru lagi að ríkisábyrgð á lántök-
um í þessu skyni hljóti að vera í hæsta máta umdeilanleg. Í þriðja 
lagi að leggja mat á verðmæti þeirra orkuréttinda sem eru í eigu 
ríkisins.

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra sagði í viðtali við Frétta-
blaðið af þessu tilefni að vald iðnaðarráðherra til að taka land og 
orkuréttindi eignarnámi ætti hugsanlega að færast til Alþingis og 
einskorðast við tilvik sem lúta að brýnum almannahagsmunum en 
ekki öflun raforku til stóriðju. Ráðherrann vill gefa sér allt kjör-
tímabilið til þess að meta málið og skoða alla hagsmuni.

Ekki verður annað sagt en ráðherrann fari afar varlega í sakirnar. 
En því verður ekki á móti mælt að yfirlýsing hans er vísir að hug-
myndafræðilegri breytingu á stefnu stjórnvalda. Mjór er mikils 
vísir. Í því ljósi hefur yfirlýsingin talsvert pólitískt gildi.

Vitaskuld þarf að vanda til verksins. En ráðherrann yrði ekki 
sakaður um óðagot þó að hann einsetti sér að komast að niðurstöðu 
fyrr. Þegar skilningurinn er fyrir hendi er óþarfi að fresta áhrifum 
breytinga til næsta kjörtímabils. Satt best að segja er iðnaðarráð-
herranum vel trúandi til að ganga af meiri röskleik til verks en 
hann hefur lofað.

Birtingarmynd leikreglukreppunnar er auðsæ þegar búið er að 
úrskurða ríkið eiganda að stórum hluta þeirra vatnsréttinda vegna 
Kárahnjúkavirkjunar sem fram til þessa hafa verið í einkaeign. 
Sú staða vekur upp þá spurningu hvort ríkið fer fram á sama verð 
fyrir réttindin og fyrri eigendur. Er hugsanlegt að ríkið geti fyrir 
hönd skattgreiðenda lækkað kröfurnar? Einsýnt er að röksemda-
færsla fyrir því yrði vafningasöm. 

Ríkið verður því frammi fyrir matsnefndinni að rökstyðja eðli-
legar kröfur skattborgaranna. Á sama tíma er fjármálaráðherra 
handhafi eina hlutabréfsins í Landsvirkjun. Í því hlutverki þarf 
hann gagnvart nefndinni að verja stöðu þegar gerðra orkusölu-
samninga. Þeir leyfa ekki greiðslur fyrir vatnsréttindin umfram 
brotabrotabrot af kröfugerðinni. 

Hugsanlegt er að dómstólar hnekki ríkisvæðingu þessara vatns-
réttinda. Það breytir þó ekki þeim grundvallarvanda sem hér er 
við að etja. 

Þessi leikregla um verðmyndun gengur einfaldlega ekki upp. 
Iðnaðarráðherrann þarf því að beina skarpri hugsun sinni að lausn 
á þessari leikreglukreppu ekki síður en hinni sem snýr að eignar-
náminu.

Leikreglukreppa

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Páll Ásgeir Ásgeirsson sendir frá sér endur-
bætta útgáfu Hornstranda, það er Hornstrandir 
– Gengið um eyðibyggðir frá Snæfjallaströnd til 
Ingólfsfjarðar.

„Þetta er endurbætt útgáfa lítillar bókar, sem 
kallaðist Hornstrandir og kom út árið 1998,“ segir 
blaðamaðurinn og útivistarmaðurinn Páll Ásgeir 
Ásgeirsson, sem stendur á bak við útgáfu bókarinn-
ar Hornstrandir – Gengið um eyðibyggðir frá Snæ-
fjallaströnd til Ingólfsfjarðar.

„Sú bók lýsti gönguleiðum innan griðlandsins á 
Hornströndum,“ heldur hann áfram. „Síðastliðið 
sumar fórum við í rannsóknarleiðangra um svæðið 
og höfum í kjölfarið bætt ýmsum upplýsingum við 
bókina. Þannig að nú lýsir hún gönguleiðum frá 
Kaldalóni og um Snæfellaströnd, Jökulfirði, Horn-
strandir, síðan austurstrandir alla leið í Norðurfjörð 
og svo framvegis. Útgáfan nær því yfir allt eyði-
svæðið á þessum slóðum.“

Alls kyns áhugaverðar upplýsingar eru að auki í 
bókinni, sem að sögn Páls ættu að auðvelda fólki að 
rata um svæðið upp á eigin spýtur. „Sem dæmi eru 
nákvæmar lýsingar á staðsetningu brúa,“ bendir 
hann á. „Auk þess hefur framboð af þjónustu á 
svæðinu aukist til muna; gististöðum hefur fjölgað 
og boðið er upp á bátaferðir fram og til baka. Gott er 
að eiga slíkar upplýsingar allar á einum stað.“

Páll segir bókina meðal annars hafa verið gefna út 
vegna þess hve vinsæll ferðamannastaður Horn-
strandir séu og þá ekki síst fyrir tilstuðlan ósnertrar 
náttúrunnar. 

„Þarna er hægt að sjá Ísland eins og það var frá 
landnámi og fram til nútímans, en lítið sem ekkert 
af því sem við tengjum honum kom nokkru sinni 
þangað. Lítið minnir á návist mannsins fyrir utan 
leifar af torfbæjum, sem menn bjuggu í eins og gert 
hafði verið frá landnámi, þar til þeir yfirgáfu svæð-
ið. Hornstrandir eru því hið ósnerta Ísland og von-
andi fá þær að vera það áfram.“

Hið ósnerta Ísland

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR



Ísland er orðið eitt af þeim 
löndum þar sem Land Rover 
býður upp á jeppa- og ferða-
skóla. Miðstöðin hér er ólík 
öllum öðrum enda staðsetning-
in einstök.

Land Rover rekur svokallaðar 
Land Rover Experience mið-
stöðvar víðsvegar um heiminn 
þar sem gestum gefst kostur á að 
læra jeppamennsku og að kynn-
ast Land Rover bílum. Boðið er 
upp á dagsferðir og styttri jeppa-
ferðir þar sem farið er í undir-
stöðuatriði jeppamennsku og sýnt 
er fram á yfir hversu ótrúlegar 
torfærur hægt er að komast á vel 
útbúnum bílum.

Algengast er að miðstöðvar séu 
staðsettar í nánd við stórborgir 
og keyrt sé eftir tilbúnum braut-
um. „Miðstöðin hér á Íslandi verð-
ur talsvert öðruvísi hvað þetta 
varðar,“ segir Ingólfur Stefáns-
son landkönnuður en hann á veg 
og vanda að stofnun miðstöðvar-
innar hérlendis. „Við munum ekki 
leggja brautir því hér er nóg af 
brautum fyrir. Það má eiginlega 
segja að Ísland sjálft sé brautin.“

Ferðirnar verða einnig með 
öðru sniði en erlendis og umfang-
ið öllu meira. Boðið verður upp á 
lengri ferðir sem tengdar verða 
ekki einungis við jeppamennsku 
heldur einnig útiveru, náttúru 
Íslands og umhverfisvernd. 
„Okkur langar að kynna fólki 
landið á sem fjölbreyttastan hátt. 

Til dæmis með hellaskoðunum, 
sögu- og jarðfræðiferðum, kajak-
siglingum, hestaferðum, fugla-
skoðun, veiði og svo framvegis,“ 
segir Ingólfur. „Þetta á bæði við 
um útlendingana sem koma og 
líka Íslendingana. Það eru svo 
margir sem eiga jeppa en fara 
ekkert á þeim. 

Fólk er að missa af ótrúlega 
miklu og við viljum endilega sýna 
þeim hvað hægt er að gera og 
hvað hægt er að sjá með því að 
ferðast hérna á Íslandi.“

Nánari upplýsingar um mið-
stöðina er að finna á www.safaris.
is.

Land Rover miðstöð á Íslandi

20.500
Vika í Bretlandi

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Ford Fiesta eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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SÓLNING

Felguútsala
Nýjar og notaðar álfelgur á niðursettu

verði. Erum að rýma til fyrir nýrri sendingu,

allur gamli lagerinn á því að seljast eins

og hann leggur sig. Komdu og skoðaðu

úrvalið, hver veit nema þú finnir eitthvað

við þitt hæfi.

20-50%
afsláttur www.solning.is

Skútuvogi 2, sími 568 3080

ÓL - BÍLAVERKSTÆÐI
Bremsuviðgerðir

Almennar viðgerðir
Smurþjónusta

Fljót og góð þjónusta
Skemmuvegur 22 - 200 Kópavogur

S. 555 3755 - 869 2259 - b.ol@internet.is

Fagmenntaðir kayak kennarar
og leiðsögumenn



Ullarselið á Hvanneyri er 
verslun með gæðahandverk 
úr íslenskri ull og öðru nátt-
úrulegu hráefni. Ingibjörg 
Jónasdóttir þekkir vel innviði 
hennar.

„Hér er jurtalitað band og flíkur úr 
handspunnu bandi og kanínuull. 
Einnig tölur úr beini og fjörugrjóti 
og skart úr hrosshári, steinum, og 
hornum svo nokkuð sé nefnt,“ segir 
Ingibjörg um vöruúrvalið í Ullar-
selinu. „Aðaláherslan er á íslensku 
ullina og gjarnan handspunna,“ 
segir hún og tekur fram að ein-
göngu sé um náttúrulegt hráefni að 
ræða í búðinni og íslenskt eins 
langt og það nái. Situr starfsfólkið 
kannski við rokkana á staðnum? 
„Nei, ekki að staðaldri. En flestir 
sem vinna hér geta sýnt hópum 
handbrögðin bæði við kembingu og 
spuna ef þess er óskað,“ segir hún. 

Ullarselið er í grunninn 15 ára 
gömul samtök handverksfólks á 
Vesturlandi. Þau hófu strax rekst-
ur verslunar sem hefur stækkað og 
dafnað að sögn Ingibjargar. „Fólk 

getur gengið hér að gæðahand-
verki vísu því allir hlutir fara í 
gegnum strangt mat áður en þeir 
eru teknir inn,“ segir hún og bend-
ir meðal annars á sérhannaðar 
Borgarfjarðarpeysur sem minna á 
dýralíf héraðsins, rjúpu, gæs og 
lax. „Hver og ein flík er auðvitað 
einstök og handspunnar peysur 
sem unnar eru frá grunni taka öllu 
fram.“

Ullarselið er opið á sumrin alla 
daga frá 12 til 18 og upplýsingar 
um það eru á vefnum www.ull.is

Hver handunn-
in flík einstök

// Málaskólar - Tungumálanám fyrir alla
Enska, spænska, franska, ítalska, þýska, arabíska,
rússneska, kínverska og japanska.
Til að ná góðum tökum á tungumáli þarf að dveljast
í því landi, þar sem tungumálið er talað.

BORGARTÚNI 29 | 105 REYKJAVÍK | ICELAND | WWW.EXIT.IS | TEL. +354 562 2362 | FAX. +354 562 9662
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BMW 3 320I Árgerð 2006. Ekinn 12 þ.km. Verð kr. 3890.000. Yfirtaka á láni.

MAZDA 6 I Árgerð 2004. Ekinn 20þ.km. 
Verð kr. 2890.000. Yfirtaka á láni

FELLIHÝSI  COLIMAN CHEYENNE 
Árgerð 2000. Verð kr. 1050.000. 
toppeintak

MAZDA 6 S/D TS Árgerð 2004. Ekinn 46þ.km. Verð kr. 1990.000. Yfirtaka á láni

FELLIHYSI GRAND TOUR SANTA FE 
Árgerð 2004. Verð kr. 1250.000. 
Fortjald, Sólarsella. Heitt og kalt vatn.

HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 
2006. Ekinn 15 þ.km. Verð kr. 
3070.000. Yfirtaka á láni

RENAULT LAGUNA Árgerð 2006. Ekinn 18 þ.km. Verð kr. 2690.000. 
yfirtaka á láni

HYUNDAI SANTA FE 4X4  DIESEL LUX Árgerð 2005. Ekinn 31 þ.km. 
Verð kr. 3270.000. Yfirtaka á láni

CHEVROLET CAPTIVA Árgerð 2007. 
Ekinn 1 þ.km. Verð kr. 4100.000. 

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA 
Árgerð 2005. Ekinn 53 þ.km. 
Verð kr. 2190.000. Yfirtaka á láni.
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EFSTILUNDUR - GARÐABÆR FALLEGT ÚTSÝNI
Erum með í einkasölu fallegt 188 fm 5 herb. raðhús á einni hæð með
innb. bílskúr á góðum  stað í Garðabæ. Eignin skiptist í: Forstofu, sjón-
varpshol, eldhús, þvottahús, 4 herbergi, flísal. baðherbergi, borðstofa
og stofa með arni og útg. út í fallegan sólskála með heitum potti. Fal-
leg eign á eftirsóttum stað. Nánari uppl. á GIMLI. Verð 46,9 millj.

Sölumaður frá GIMLI sýnir húsið í dag milli kl. 18 og 19.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

EFSTILUNDUR 13 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS MILLI KL. 18 OG 19

Í DAG MIÐVIKUDAGINN 13. JÚNÍ

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega fallega 113 fm
4ra herb. íbúð á 2. hæð
(efstu) í litlu fjölbýli
m/sérinng. Rúmgóð for-
stofa með skáp, flísar á
gólfi. Sérlega fallegt eld-
hús m/vönduðum innr,
flísar milli skápa, gluggi,
keramik helluborð, góður
borðkrókur/borðstofa.
Björt stofa (hátt til lofts)
m/glæsil útsýni, útgengi á
vestursvalir. Baðh m/bað-

kari/sturtu vönduð innrétting, flísalagt í hólf og gólf. Inn af baðh. er þvottah.
m/vaskaborði flísar á gólfi. Rúmgott svefnh. m/skáp. 2 rúmgóð barnah. m/skáp.
Parket á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. V. 31,9 millj.

Rakel og Haukur bjóða ykkur velkomin - Sími 891 8177

ÖGURÁS 3 - GBÆ
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19.00 TIL 20.00

Fr
u

m

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Vandað 240 fm parhús, tvær hæðir og kjallari auk 25 fm
sérstæðs bílskúrs á þessum eftirsótta stað. 2ja herb.
aukaíbúð með sérinngangi er í kjallara. Eignin skiptist m.a.
í þrjár stórar samliggjandi stofur með útgangi á suðursvalir,
rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu, fjögur rúmgóð
herbergi auk fataherbergis. Í kjallara eru auk sér íbúðar
þvottaherbergi og tvær geymslur. Aukin lofthæð er á
aðalhæð hússins. Útgangur á suðursvalir úr stofu og til
vesturs út af einu herbergi á efri hæð. Verð 64,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, miðvikudag, frá kl. 17-19
Verið velkomin.

Fr
u

m

Vatnsholt 2
Parhús með 2ja herb. aukaíbúð

Opið hús í dag frá kl. 17-19

OPIÐ HÚS Í DAG

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingu
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér
með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í
Reykjavík.

Skarfagarðar 1- 3 og 8 og 10 og
Korngarðar 1-3, 4 og 13.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Klettasvæði
í Sundahöfn, vegna lóðanna að Skarfagörðum 1-3
og Korngörðum 1-3.
Tillagan gerir ráð fyrir að lóðin að Skarfagörðum 1
– 3 verði skipt upp í tvær lóðir og fái númerin 1 og 3
og lóðin að Skarfagörðum 8 verði skipt upp í tvær
lóðir og fái númerin 8 og 10. Lóðin að Korngörðum
1 – 3 verður skipt upp í tvær lóðir með númerin 1 – 3 
og númer 4. Skilgreind er 30m² lóð fyrir spennistöð
í austurhorni lóðar að Korngörðum 1 – 3. Ný lóð
er afmörkuð við Korngarða 13 og er gert ráð fyrir
möguleika á að sameina lóðir númer 12 og 13 og
tengja mannvirki á þeim.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 13. júní 2007 til og með 25. júlí 2007. Einnig má 
sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags-
og byggingarsviðs eigi síðar en 25. júlí 2007.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.

Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 13. júní 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Trönubakki 9
311 Borgarnes
Fyrirsögn..

Stærð: 60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 8.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
RE/MAX  Bær  kynnir :  Glæsilegt  sumarhús  ásamt  smáhýsi á  vel  gróinni  lóð.  Langt í  næstu  bústaði.
Sólverönd á  tvo  vegu  með  nýjum  heitum  potti.   4.533  fm  leigulóð  úr  landi  Trönu í  Borgarfjarðarsveit.
Fullbúið  sumarheimili  með   húsgögnum tilbúið  nú  þegar í  orlofsdvölina.  Frábær  eign  fyrir  útivistarfólk  og
aðra  náttúruunnendur.   Húsið  er  sem  hér  segir.  Þrjú  svefnherbergi,  baðherbergi  með  nýjum  sturtuklefa,
forstofa, sólstofa, stofa með kamínu, eldhús, gólfefni eru plastparket. Örstutt í alla þjónustu.

Bær

Ágústa
Lögg. fasteignasali

Vilhjálmur J
Sölufulltrúi

agusta@remax.is

villi@remax.is

Opið
Hús

þriðjudag kl 19:00 til 20:00 

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

512-3400

848-1200



Starfsmenn á verkstæði 
og í þvottastöð

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða nú 
þegar starfsmenn á bifreiðaverkstæði 
félagsins í Vesturvör 34 í Kópavogi. 
Óskað er eftir bifvélavirkjum eða 
mönnum með sambærileg próf eða 
starfsreynslu. Vinnutími er frá kl. 
08:00-17:00 alla virka daga.

Einnig er óskað eftir starfsmönnum í 
þvottastöð félagsins. Unnið er frá kl. 
17:00 á daginn, fram á nótt. Vakta-
vinna. Starfsmenn verða að hafa aukin 
ökuréttindi.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu eru 
beðnir að hafa samband við Bjarna 
eða Svein á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.

Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands

Bílstjórar óskast!

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Reykjavík og 
nágrenni, starfsstöð er í 
Umferðarmiðstöðinni á BSÍ.
Um getur verið að ræða fulla vinna 
eða hlutavinnu; helgarvinnu, 
kvöldvinnu eða næturvinnu.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is).

Upplýsingar gefur Sveinn 
Matthíasson á skrifstofutíma hjá 
Kynnisferðum ehf. í Vesturvör 34, 
Kópavogi, s. 580-5400.

Bílstjóri í Þórsmörk

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
nú þegar bílstjóra með aukin 
ökuréttindi til starfa í Þórsmörk í 
sumar, með aðsetur í Húsadal. 
Reynsla af hálendisakstri mjög 
góður kostur. Starfstími getur 
verið allt sumarið, eða hluti þess.

Umsóknir sendast til Kynnisferða 
ehf. eða á tölvupósti 
(sveinn@re.is). Upplýsingar gefur 
Sveinn Matthíasson á 
skrifstofutíma hjá Kynnisferðum 
ehf. í Vesturvör 34, Kópavogi, 
s. 580-5400.

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

A
ug

l. 
Þó

rh
ild

ar
 2

20
0.

36
6

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Laus eru til umsóknar
eftirfarandi störf

Íþróttakennari
Staða íþróttakennara er laus til umsóknar.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son, aðstoðarskólastjóri, í síma 5959-200.

Sérkennsla
Lausar eru stöður þroskaþjálfa og stuðnings-
fulltrúa.

Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu í síma
5959-200/5959-250.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

www.grunnskoli.is



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Íslenska ríkið fær Bessastaði 

Í dag eru fjögur ár síðan fyrsta tölu-
blað Reykjavík Grapevine kom út en 
það var föstudaginn 13. júní árið 2003. 
Jón Trausti Sigurðarson er einn eig-
enda tímaritsins og segir hugmyndina 
að blaðinu hafa kviknað á bar í Prag 
þar sem hann sat ásamt félaga sínum, 
Hilmari Steini. Þeir félagar eiga blaðið 
í dag ásamt vini sínum, Oddi Óskari.

„Okkur fannst vanta götublað í 
Reykjavík á samkeppnishæfu tungu-
máli til að þjóna betur ferðamönnum 
og þeim útlendingum sem dvelja hér á 
landi í lengri eða skemmri tíma,“ segir 
Jón Trausti og bætir því við að í grunn-
inn sé blaðið byggt í kringum dagskrá 
menningar og atburða og hafi það fyr-
irkomulag haldist óbreytt frá upphafi.

„Fyrsta árið komu út sex blöð og árið 
eftir ellefu en nú erum við komnir upp 
í átján blöð á ári og skiptum því þannig 
að sex eintök koma út yfir vetrartím-
ann og tólf yfir sumarið enda er mun 
meira af ferðamönnum á þeim tíma,“ 
segir Jón Trausti, sem sjálfur hefur 
verið mjög ánægður með þróun blaðs-
ins frá því fyrsta eintakið kom út. „Mér 
finnst við hafa bætt okkur mikið á þess-
um fjórum árum og vona að það sé rétt 
enda vill maður alltaf bæta sig.“ 

Auk þess að gefa út Reykjavík 
Grapevine hefur fyrirtækið gefið út 
bók um Reykjavík og Ísland sem er 
eins konar leiðarvísir fyrir útlend-
inga. „Eins höfum við gefið út sérstök 

blöð um Airwaves-hátíðina síðustu tvö 
árin og munum gera það líka í ár, auk 
þess sem við höfum frá upphafi haldið 
utan um töluvert marga viðburði og þá 
aðallega tónleika,“ segir Jón Trausti og 

bætir við: „Okkur finnst mjög skemmti-
legt að starfa við vaxandi markað eins 
og ferðamannamarkaðinn og í raun 
finnst okkur það heilmikil forréttindi.“

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa,

Helga Hallssonar
frá Siglufirði, Víðilundi 24, Akureyri.

Edda Indriðadóttir
Anna Margrét Helgadóttir
Indriði Hallur Helgason
Helga Sigríður Helgadóttir       Sigurgeir Harðarson
afa- og langafabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingunn Eiríksdóttir
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 8. júní.
Útförin fer fram frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 15. júní kl. 11.00.

Gunnar Randrup Valdimarsson
Steinunn Þorsteinsdóttir   Hreinn Gunnarsson
Agnes Jónsdóttir    Jón Ólafsson
Eyrún Jónsdóttir    Stefán Stefánsson
Guðmundur Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Okkar ástkæri

Sigfús Stefánsson
Dalsgerði 7e, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 5. júní.
Útför hans fer fram frá Höfðakapellu föstudaginn
15. júní kl. 13.30.

Áslaug Þorleifsdóttir
Gunnhildur Hilmarsdóttir Guðbjörn Jónsson
Gylfi Hilmarsson María Ýr Donaire
og aðrir aðstandendur.

Elsku hjartans eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, stjúpmóðir, amma,
dóttir, systir, tengdadóttir og mágkona,

Halldóra Sigríður
Guðmundsdóttir
Denný, Suðurgötu 87, Akranesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi sunnudaginn 10. júní.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn
18. júní kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á ABC Barnahjálp.

Magnús Finnur Jóhannsson
Guðmundur Birgir Theodórsson
Thelma Theodórsdóttir
Hörður Theodórsson       Lára Eymundsdóttir
Erla Magnúsdóttir
Íris Magnúsdóttir
Aron Snorri, Theodór Elmar, Brynjar Orri, Hildur Marín,
Arnór, Karen, Sonja Rán, Kristófer Elí, Ísey og Víkingur Breki
Guðmundur Ingvar Sveinjónsson   Valdís Árnadóttir
Lilja Guðmundsdóttir        Guðmundur V. Hauksson
Andrea Guðmundsdóttir        Eysteinn Sigurðsson
Helga Guðmundsdóttir        Ævar Rafn Kjartansson
Lára Árnadóttir
Sigurjón Jóhannsson
Árni Jóhannsson
Margrét Nanna Jóhannsdóttir
Jóhann Jóhannsson
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðný Egilsdóttir
Sólvangi, Hafnarfirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sólvangi þriðjudaginn
22. maí. Útförin verður auglýst síðar.

Jón Birgir Þórólfsson Brynja Einarsdóttir
Einar Jónsson Eygló Karlsdóttir
Guðný Agla Jónsdóttir Ásmundur Ívarsson
Jóhann Gunnar Jónsson Silja Þórðardóttir
og langömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður minnar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Hólmfríðar Sveinsdóttur
Guð blessi ykkur öll.

Sveinn Rúnar Sigfússon Heiðrún Friðriksdóttir
Hólmfríður Sveinsdóttir   Stefán Friðriksson
Ingibjörg Sveinsdóttir   Ingólfur Ingólfsson
Rúnar Sveinsson   Efemía Rún Sigurbjörnsdóttir
og barnabarnabörn.
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Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16
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Potturinn er tvöfaldur og stefnir í 100 milljónir.
Ofurpotturinn stefnir í 70 milljónir og

bónusvinningurinn í 2 milljónir.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur

pottur22
Sveitin er æði merkilegt 
fyrirbæri. Hún liggur 
fyrir utan borgar-
mörkin og það fer ekki 
framhjá neinum þegar 
komið er til hennar. 
Þögnin tekur öll völd 

og hljóðin frá rándýrum bílum 
eru ærandi hávaði. Fuglar uppi í 
tré eru hins vegar hugljúfur söng-
ur. Þar er enginn á þeim buxunum 
að myrða saklaus hvít grey með 
svefnlyfjum. Vargurinn er einfald-
lega hluti af náttúrunni.

Stórskáld á borð við Halldór og 
Þórberg höfðu sitt álit á sveitinni. 
Og ekki er langt síðan sveitin var 
talin vera tákn fyrir afturhaldssemi 
og stöðnun. Í dag er sveitin griða-
staður fyrir langþreytta borgarbúa 

sem þrá kyrrð og ró. Frið umfram 
allt. Ef Halldór og Þórbergur væru 
á lífi í dag væru bækur þeirra lof-
ræður um náttúruna, heyskap-
inn og rolluna. Enda eru borgirnar 
uppfullar af syndaselum og allt 
snýst um að fullnægja fáranleg-
um nautnum á borð við café latté 
og panini. Í sveitinni ræður ein-
faldleikinn ríkjum og er klæddur 
í heimagerða lopapeysu en ekki 
ámóta flík keyptri í rándýrri tísku-
verslun. Ekkert er flókið, allt er 
einfalt.

Lífið er rétt handan við hornið í 
sveitinni. Lítil lömb á túni sem líta 
upp til foreldra sinna og elta þau á 
röndum. Mamman sér um uppeld-
ið á meðan pabbinn vaktar svæðið 
með sterkbyggðum hornum. Folöld 

stíga sín fyrstu skref rétt handan 
við hornið og njóta fulltingis hryss-
unnar á meðan graðfolinn stend-
ur á beit. Eða leitar að næstu ást-
konu.

Á allt þetta mænir fólk á hundrað 
kílómetra hraða í gegnum rúðuna 
á glæsijeppanum. Grasið, fjöl-
lin, bóndabæi og traktora. Maður 
í stígvélum þykir jafnvel merkileg 
sjón. Og síminn liggur dauður en 
farþegarnir bíða spenntir eftir að 
hann nái einhvers staðar tengingu. 
Til að fá að vita hvort eitthvað 
stórmerkilegt hafi gerst síðastlið-
inn klukkutíma. Öllum að óvörum 
hefur lítið komið uppá. Nema ef 
vera skyldi að einhver frægur 
segist elska landið og þá sérstak-
lega sveitina.



Forráðamenn Bókmenntahátíðar 
í Reykjavík kynntu í síðustu viku 
helstu gesti áttundu hátíðarinnar 
sem stendur frá 9.-15. september 
í haust: margt stórmenna úr fag-
urbókmenntum er á þeim lista en 
hingað hafa staðfest komu sína 
tuttugu og einn höfundur. Að auki 
er ætlunin að halda hér málþing 
þýðenda á norrænum bókmennt-
um. Munu um fjórtán þýðendur 
sækja það heim.

Bókmenntahátíðin hefur vaxið 
í hvert sinn sem hún hefur verið 
og kynningar og upplestrarkvöld 
hennar reynst feikivinsæl. Hún er 
enda vel þokkuð í heimi ritlistar-
innar og segjast forráðamenn eiga 
æ auðveldara með að fá hingað 
þekkta höfunda. Enn sem fyrr er hópurinn sem 
að henni stendur skipaður áhugamönnum: Thor 

Vilhjálmsson var þar í farar-
broddi lengi en þar eru enn í sveit 
Halldór Guðmundsson, Einar 
Kárason, Sigurður Valgeirsson og 
Örnólfur Thorsson og hafa bæst 
við þau Sjón, Pétur Már Ólafs-
son og Susannah Thorpe. Kristín 
Yngvarsdóttir verður verkefnis-
stjóri að þessu sinni en hátíð-
in er haldin í samvinnu við Nor-
ræna húsið undir forystu nýs for-
stöðumanns, Max Dager. Hátíðin 
er styrkt af menntamálaráðu-
neyti, Reykjavíkurborg, Norræna 
menningarsjóðnum og „öflugum 
einkaaðilum“ sem greint verður 
frá síðar hverjir eru.

Hátíðin mun sem fyrr fara fram 
á tveimur setrum í miðborginni: í 

hádegi og síðdegis spjalla heimamenn við gesti 
í sal Norræna hússins sem verður í haust opið 

á ný eftir gagngerar endurbætur, og á kvöldin 
verður lesið upp í Iðnó. Er aðgangur ókeypis og 
öllum heimill. 

Að þessu sinni er hátíðinni gefið þema sem 
lýtur að samslungnum þáttum veraldarsögu, 
skáldskapar og ævisögulegs efnis. Höfundar 
ævisögu Mao eru meðal gestanna, þau Jung 
Chang, sem skrifaði hina kunnu bók Villta svani, 
og maður hennar Jon Halliday. Er ævisagan 
væntanleg í íslenskri þýðingu en hún sætti mik-
illi gagnrýni í nýlegu hefti Sögu.

Í fréttatilkynningu frá hátíðinni er þess getið 
að nokkrir höfundanna eigi von á þýðingum á 
verkum sínum á hausti komanda, aðrir hafa 
þegar verið útgefnir hér á landi og ber þar 
fremstan að telja hinn vinsæla ísrska fyrrum 
kennara, Roddy Doyle. Hér verður frekar grein 
gerð fyrir væntanlegum gestum hátíðarinnar 
næstu daga: þar duga upptalningar lítið því hér 
verður í haust margt góðra gesta.

Bókmenntahátíð í haust kynnt

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Ég bið að heilsa
Sýning á bútasaumsverkum
í tilefni af 200 ára 
fæðingarafmæli
Jónasar Hallgrímssonar

Erró - Kvenfólk
Sýning á grafíkverkum í eigu 
Listasafns Reykjavíkur

Af hjartans list!
Alþýðulistamaðurinn
Ágúst Jónsson 
sýnir málverk í Boganum 

Heitt og kalt
Ferðatöskusýning Evrópu-
samtaka bútasaumsfélaga.
Sýnd eru 17 teppi frá
jafnmörgum löndum

Vissir þú af...
góðri aðstöðu fyrir ráðstefnur
veislur, námskeið, fundi o.fl.
Nánar á www.gerduberg.is

Athugið nýjan opnunartíma!
Sýningar eru opnar virka daga kl.11-17

Lokað um helgar í júní



Í bílskúr á Ásvallagötunni er unnið 
göfugt starf. Þar bæta menn í dekk 
og laga bremsur í þágu bættrar 
umferðarmenningar í Reykjavík en 
Ræbbblarnir, sem hafast þar við, sam-
eina með störfum sínum ástríðu fyrir 
hjólreiðum og pönktónlist.

Reiðhjólagengið Ræbbblarnir afhenti Mæðra-
styrksnefnd Reykjavíkur sjö reiðhjól í gær 
en hjólin voru gerð upp á verkstæði þeirra. 
Gengið var stofnað fyrir um tveimur árum en 
þar innanborðs starfa Ægir Freyr Birgisson, 
Ingibjörg Ingvarsdóttir, Herdís Ingibjörg 
Svansdóttir og Viktor Orri Dietersson en í 
sumar eru þau einn af Skapandi sumarhópum 
Hins hússins.
Gengið var stofnað af erlendri fyrirmynd en 
forsprakkar þess fóru á sínum tíma á pönkhá-
tíð í Kaupmannahöfn. „Meðfram þeirri hátíð er 
haldin svona reiðhjóla-festival þar sem pönk-
arar smíða og gera við reiðhjól í húsasundum í 
nágrenninu og dagskráin endar síðan með alls-
herjar hjólreiðahátíð,“ útskýrir Ægir Freyr 
sem segir pönklífstílinn og hjólreiðarnar fari 
vel saman. „Þar sameinast til dæmis viðhorf til 
umhverfisins og mikilvægi þess að hugsa vel 
um náttúruna,“ segir hann og bætir við að starf 
þeirra sé vitaskuld unnið til að bæta umferðar-
menningu borgarinnar og stuðla að endurnýt-
ingu á hlutum. „Þegar við hjólum um borgina 
sjáum við oft mörg hjól sem augljóslega hafa 
verið skilin eftir og staðið lengi í húsasundum 
eða á víðavangi. Það er eins og fólk hendi þeim 
bara frá sér ef þau eru ekki nógu „cool“ eða 
biluð í stað þess að gera við þau.“ 

Ræbbblarnir hafa lítið auglýst starfsemi sína 
en gestum og gangandi er velkomið að líta við 
í bílskúrnum á Ásvallagötu 48 og fá þar aðstoð 
og aðstöðu til að gera við hjólin sín. „Það er lítið 
mál að gera við hjól, þegar við byrjuðum kunn-
um við eiginlega ekki neitt en núna erum við 
orðin frekar fær - þó ég segi sjálfur frá,“ segir 
Ægir hæversklega. „Við hvetjum bara alla til 
þess að kíkja til okkar með hjólin.“

Ræbbblarnir eru allir tengdir pönksenunni

á Íslandi og spila flest í slíkum hljómsveitum. 
Nafnið sjálft kinkar kolli til einnar þeirra langlíf-
ustu - Fræbbblana. Meðfram hugsjónastarfinu 
og viðgerðunum hafa félagarnir í genginu 
einnig staðið fyrir tónleikahaldi og munu án efa 
beita sér fyrir skemmtilegum og uppbyggjandi 
samkomum í sumar, stefnan er meðal annars 
að elda fyrir heimilislausa og halda uppboð á 
reiðhjólum.
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Bókin Ókei bæ! lítur helst út eins og vinaleg 
barnabók en þegar betur er að gáð er hér á 
ferðinni nýjasta sagnasafn Hugleiks Dags-
sonar. Bókin er í stærra broti en fyrri bækur 
höfundarins en sögurnar eru einnig flestar 
lengri en þó er um sama sagnastíl Hugleiks 
að ræða sem flestir hljóta nú að kannast við. 
„Þetta er samansafn sagna sem ég hef gert 
í þessum stíl. Einhvern hluta gerði ég fyrir 
Grapevine og eitthvað fyrir DV en þetta er 
líka mikið sem ég hef bara verið að gera að 
gamni mínu,“ segir Hugleikur. „Þetta lítur 
svolítið út eins og litabók sem er bara mjög 
skemmtilegt. Stærðin er hin klassíska evr-
ópska, eins og stærð Ástríks bókanna. Ég 
þurfti að hafa bókina stærri því nú er ég að 
gera sögur sem ég kalla fjölrammunga en hef 
hingað til verið að gera einrammunga - þar 
sem hver saga var einn rammi. Það er eigin-
lega auðveldara að gera fjölrammunga því 

annars þarf maður að setja alla 
söguna í einn ramma.“ 

Auk nýju bókarinnar er stutt 
í að önnur bók eftir Hugleik 
verði gefin út í Bretlandi en 
síðasta haust kom út bókin 
Avoid Us. Næsta bók verður 
Bjargið okkur en hún mun 
heita „Is this supposed to 
be funny“ og kemur út í 
haust.

Fjölrammungar Hugleiks

Taktu þátt!
Þú sendir SMS

BT BTF á númerið 1900.
Þú færð spurningu. 

Þú svarar með því að senda SMS 
skeytið BT A, B eða C á númerið 1900.

hver vinnur!
10.

 Aðalvinningur!

 FSC Amilo
Pi Core2
 Vista
 fartölva

SMSLEIKURTaktu

þátt!

Geggjaðir aukavinningar! Vídeospilari, Sony myndavél, Panasonic tökuvél, Apple iPod Nano/blár, HP 
Photosmart, GSM símar, Bíómiðar fyrir 2 á THE INVISIBLE og LAST MIMZY,PSP tölvur,Gjafabréf á 

Tónlist.is,PS2 tölvur, Kippur af Gosi og enn meira af DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleira

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 
99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu.



Breska leikskáldið Tom Stoppard 
var maður kvöldsins á afhendingu 
Tony-verðlaunanna á sunnudags-
kvöld. Önnur sviðsetning á þrí-
leik hans um hugsjónir og heim-
speki rússneskra menntamanna, 
Coast of Utopia, sem var svið-
sett í Washington og þaðan flutt á 
Broadway, hlaut alls sjö verðlaun 
á sunnudagskvöldið. Er það mesti 
fjöldi viðurkenninga sem leiksýn-
ing hefur hlotið til þessa en fyrra 
metið áttu History Boys eftir Alan 
Bennett í fyrra og þar á undan 
rómuð sviðsetning Elia Kazan á 
Sölumaður deyr 1949. Hafa margir 
lýst þríleiknum sem magnum opus 
leikskáldsins, sem á að baki glæsi-
legan fjörutíu ára feril.

Breskar sýningar voru fyrir-
ferðarmiklar á Broadway liðið ár: 
Frank Langella var verðlaunaður 
fyrir aðalhlutverk sitt sem Nixon 
í verki Peters Morgan um Frost og 
Nixon sem rekur frægt viðtal sjón-
varpsmannsins við forsetann. 

Besti söngleikurinn var valinn 
Vorið vaknar sem byggir á leikriti 
Frank Wedekind frá öðrum áratug 
síðustu aldar. Það er enn á fjölun-
um og leikið fyrir fullum húsum: 
sætanýting er 88% en mestra vin-
sælda þar nýtur breks sviðsetning 
á Mary Poppins sem er með 90% 
sætanýtingu. Tekjur af leikhús-
rekstri á Broadway voru á leik-
árinu 930 milljónir dala og gera 
menn sér vonir um að á næsta ári 
verði sölumet slegið og salan nái 
milljarði.

Leikhúsfólki í New York óar við 
uppgangi breskra sýninga þar í 
borg en margar þeirra eiga upp-
haf sitt í þjóðleikhúsinu breska, 
National Theatre. -

Lof og prís

Nokkrir fjölmiðlar í Banda-
ríkjunum birtu í gær frétt-
ir þess efnis að Paris Hilt-
on þjáist af athyglisbresti, 
sem valdi heiftarlegum 
kvíðaköstum og þess 
vegna hafi henni verið 
veitt leyfi til að yfirgefa 
fangelsið eftir aðeins 
þriggja daga dvöl í 
síðustu viku. Sem 
kunnugt er var henni 
komið aftur fyrir á 
bak við lás og slá 
aðeins fáeinum
klukkustundum
síðar. Í millitíðinni 
mun hún hins vegar 
hafa fengið rétta með-
ferð við meininu, sem 
veldur því að hún unir 
sér nú ágætlega innan 
fangelsismúr-
anna.

Heimildir herma að Paris 
hafi þjáðst af gríðarlegri inni-
lokunarkennd í fangelsinu og 
fengið nokkur mjög alvarleg 
kvíðaköst. Læknar töldu að 
einkennin ættu margt skylt 

við athyglisbrest og þorðu 
ekki að halda henni 

lengur í fangelsinu. 
Því hafi henni verið 
sleppt.

Hljómsveitin Þorpararnir hefur 
gefið út sína fyrstu plötu sem 
nefnist Þorpið: Ólíkir molar úr 
sömu skál. Meðlimir sveitarinnar 
eru brottfluttir Patreksfirðingar 
og vilja þeir með plötunni heiðra 
bernskubyggð sína. Þrír þeirra 
búa á höfuðborgarsvæðinu og þrír 
til viðbótar á Akureyri.

„Þetta er í áttina að rokki 
en mjög blandað. Þessi tónlist 
spannar vítt svið,“ segja Þorp-
ararnir Haukur Hafsteinsson og 
Sævar Árnason um plötuna, sem 

hefur að geyma fjórtán lög. 
Í Þorpurunum eru á ferðinni 

menn sem lögðu grunninn að 
hljómsveitarmenningu Patreks-
fjarðar í sveitum eins og Lóu létt-
lyndu, Patró og Útlendingaher-
sveitinni þar sem tilgangurinn var 
að skemmta bæjarbúum á dans-
leikjum og öðrum samkomum.

Útgáfutónleikar vegna plötunn-
ar voru haldnir á Patreksfirði á 
sjómannadaginn og fengu Þorpar-
arnir þar mjög góðar viðtökur að 
sögn þeirra Hauks og Sævars.

Til heiðurs Patró

París fékk kvíðaköst
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Fjöldi útgefinna miða: 130.000

Upplýsingar um vinningsnúmer í símum 540 1918 (símsvari) og
540 1900 og á heimasíðunni www.krabbameinsfelagid.is/happ

skattfrjáls vinningur
að verðmæti
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21.750.000 kr.

www.krabb.isKrabbameinsfélagsins
Sumarhappdrætti

Dregið 17. júní 2007

Vertu með og
styrktu gott málefni!

Ford Escape Limited
3,0i V6 sjálfskiptur.
Verðmæti 3.850.000 kr.

Bifreið eða greiðsla upp í íbúð.
Verðmæti 1.000.000 kr.

Úttektir hjá ferðaskrifstofu
eða verslun.
Hver að verðmæti 100.000 kr.
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Glæsilegir vinningar:



FANTASTIC FOUR 2 kl. 4, 6, 8 og 10-POWER L
HOSTEL 2 kl. 6, 8 og 10 18
THE LAST MIMZY kl. 4 og 6 L
DELTA FARCE kl. 8 og 10 10

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SAMBIO.IS

ÁLFABAKKA
ZODIAC kl. 6 - 9 16

BLADES OF GLORY kl. 6 12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 L

GOAL 2 kl. 3:50 7

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 9 - 10:40 7

OCEAN´S 13 VIP kl. 8 - 10:40 
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4 - 6 - 8 - 10  10

PIRATES 3 VIP kl. 4 

KEFLAVÍK

AKUREYRI
OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:15 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 8 10KRINGLUNNI
OCEAN´S 13 kl. 5:45 - 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 6:15 - 8:15 - 10:15 10

ROBINSON  ÍSL TAL kl. 5:45 L

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is 575 8900

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

50.000 gestir

FANTASTIC FOUR kl. 8 - 10 L

OCEAN’S 13 kl. 8 - 10:20 12

FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
FANTASTIC FOUR 2 LÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2 kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST MIMZY kl. 3.40
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3 kl. 5 - 9 
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝND  DAG!

EIN SVALASTA 
STÓRMYND

ÁRSINS!

SÍMI 530 1919

FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
FRACTURE kl. 8 - 10.30
THE PAINTED VEIL kl. 5.30

FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE INVISIBLE kl. 6 - 10.30
28 WEEKS LATER kl. 6 - 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30 - 8

18
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16
16

18
16
16
14

FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2  kl. 8 - 10
28 WEEKS LATER kl. 6 

18
16

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi 
af 28 Days Later.

Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
 Robert Carlyle er viðurstyggilega 

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi 
af 28 Days Later.

Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
 Robert Carlyle er viðurstyggilega 

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

QUENTIN
TARANTINO
KYNNIR

Eva Hauksdóttir í Nornabúð-
inni birti smáauglýsingu í Frétta-
blaðinu á föstudaginn sem vakti 
mikla athygli. Þar auglýsti hún 
eftir stæðilegum mönnum til 
að rassskella samráðsmenn 
olíufélaganna og gátu áhuga-
samir sent henni póst á eva@
nornabudin.is. Eva hafði fengið 
mikil viðbrögð við auglýsing-
unni þegar Fréttablaðið náði tali 
af henni í veðurblíðunni en viður-
kenndi að fáum hefði verið alvara. 
„Einn sýndi þessu reyndar mik-
inn áhuga en hann hafði í huga 
líkamsmeiðingar og það er ekki 
það sem ég hef áhuga á,“ útskýrir 
Eva og segir flenginguna eiga að 
vera bæði gamaldags og tákn-

ræna; hún eigi að sýna að þarna 
hafi menn gengið of langt og þeir 
skuli skammast sín. „Dómskerfið 
ræður í það minnsta ekki við 
þetta,“ bætir hún við.

Eva lætur þess þó getið að 
fjölmargir hafi lýst yfir áhuga 
á að styrkja verkefnið fjárhags-
lega, enda sé ákaflega líklegt að 
svona verkefni útheimti einhver 
útgjöld. „Það er spurning hvort 
ekki eigi að stofna hreinlega 
fyrirtækið Þjóðþrifaráð í kring-
um þessar athafnir,“ útskýrir 
Eva, sem telur að ef til vill eigi 
aðrar stofnanir von á álíka fleng-
ingum á næstunni. „Ætli bank-
arnir séu ekki bara næstir,“ segir 
hún.

Rassskellingum sýndur áhugi

Ungur og tiltölulega óþekkt-
ur leikari, Víðir Guðmunds-
son, hefur verið ráðinn til 
að fara með hlutverk Gosa í 
samnefndum barnasöngleik 
sem sýndur verður á fjölum 
Borgarleikhússins í haust.   

„Við vorum með eitt barnaleik-
rit á síðasta árinu mínu í Leik-
listarskólanum en annars hef ég 
ekki tekið þátt í barnasýningum. 
Þetta verður því nokkuð ný 
reynsla fyrir mig en það gerir 
þetta bara enn meira spenn-
andi og krefjandi,“ segir hinn 29 
ára gamli Víðir, sem útskrifaðist 
úr Leiklistarskólanum fyrir ári 
síðan. Síðan þá hefur hann verið 
á samningi hjá Borgarleikhús-
inu og meðal annars leikið titil-
hlutverkið í Amadeus auk þess 
sem hann fer með stórt hlutverk 
í uppfærslunni á Gretti. 

Víðir kveðst þekkja söguna um 
Gosa mjög vel eftir að hafa verið 
á sérstöku námskeiði um spýtu-
kallinn knáa í skólanum. 

„Þessi saga er alveg frábær 
og miklu stærri og dýpri en fólk 
þekkir. Boðskapurinn er mikill og 
ég hugsa að allir eigi eitthvað sam-
eiginlegt með Gosa,“ segir Víðir 
og viðurkennir fúslega að hann 
hafi sagt hvíta lygi á ævi sinni – 
meira að segja oftar en einu sinni. 
„En samt er ég ekki með svo stórt 
nef,“ bætir hann við.

Eðlilega er um stórt tækifæri 
að ræða fyrir Víði en á meðal 
þeirra sem orðaðir höfðu 
verið við hlutverkið voru 
leikarar á borð við Björgvin 
Franz Gíslason, Guðjón Davíð 
Karlsson og fleiri. 

„Þetta er stórt verkefni sem 
ég hlakka til að takast á við. 
Börn eru alltaf erfiðustu áhorf-
endurnir og ef þeim finnst leiðin-
legt vilja þau bara fara heim. Ég 
vona allavega að ég nái að halda 
þeim í stólunum,“ segir Víðir.

Austurbrúnir 32
Grímsnes-og Grafningshreppur
Verið velkomin.....

Stærð: 68,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 15.408.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Glæsilegur  bústaður  á  góðum  útsýnisstað  í  Grímsnesi.  Bústaðurinn  stendur  á  7.615fm  eignalóð.
Bústaðurinn skiptist  í  eldhús og stofu í  sameiginlegu rými,  tvö svefnherbergi,  baðherbergi  og sérgeymsla
sambyggð  að  utan  við  húsið.   Bústaður  sem vert  er  að  skoða,  sölufulltrúi  á  staðnum til  að  taka  á  móti
gestum.  Ekið  framhjá  þrastarlundi,  upp  þingvallarafleggjara  u.þ.b  4km,  beygt  til  hægri  upp
ásskógafleggjara. REMAX merki verða á staðnum.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sigurbjörns
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Opið
Hús

Í dag frá 16.00 til 18.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

8440040

6932080



Tónlistarmaðurinn Lou Reed opnaði 
á dögunum ljósmyndasýningu í 
safni sem kennt er við Andy Warhol 
í Pittsburgh í Bandaríkjunum.

Reed var áberandi í listaklíku 
þeirri sem tengdist Warhol, sem 
hafði mikil áhrif á störf og áherslur 
hljómsveitarinnar The Velvet 
Underground sem Reed starfaði 
með. Enn fremur kemur fram í 
sýningarskrá að Reed líti á Warhol 
sem sinn helsta lærimeistara.

Á sýningunni er úrval mynda 
úr farandsýningu Reed sem ber 
yfirskriftina New York. Mynd-
irnar má enn fremur finna í ljós-
myndabók hans en hann hefur 
þegar gefið út tvær slíkar. Flestar 
myndirnar eru af byggingum eða 
himnafestingunni yfir New York, 
sem hefur alla tíð verið miðlæg í 

listsköpun Reeds. Þar má einnig 
sjá nokkrar kaldhæðislegar sjálfs-
myndir listamannsins.

 Sýningin stendur fram í sept-
ember. 

Mundar myndavél

Framhaldsmyndin Ocean´s 13 
var vinsælasta myndin í Banda-
ríkjunum um síðustu helgi. Þénaði 
hún rúmlega 37 milljónir dollara í 
aðganseyri, jafnvirði rúmlega 2,3 
milljarða króna.

Hrifsaði hún toppsætið af 
Pirates of the Caribbean, sem hafði 
setið þar í tvær vikur. Í þriðja sæti 
var gamanmyndin Knocked Up 
sem er gerð af leikstjóra 40 Year 
Old Virgin. Mörgæsateiknimyndin 
Surf´s Up kom þar á eftir. Á meðal 
þeirra sem tala inn á myndina eru 
Jeff Bridges og Shia LaBeouf. 
Hryllingsmyndin Hostel 2, sem 
var að hluta til tekin upp hérlendis, 
fór í sjötta sætið sína fyrstu viku 
á lista.

Oceań s 13 
vinsælust

Ólánsamur ungur maður var ný-
lega handtekinn í Þýskalandi fyrir 
að reyna að versla með fölsuðum 
seðli. Í frétt vefútgáfu dagblaðsins 
Der Spiegel kemur fram að piltur-
inn hafi orðið hvumsa því seðillinn 
var kominn frá ömmu stráksa sem 
sendi honum hann í tilefni þess að 
hann kláraði vorprófin. 

Það kom síðar á daginn að náms-
maðurinn var svo æstur að eyða 
fúlgunni, 100 evrum, að hann 
gleymdi að lesa bréfið sem fylgdi 
frá ömmunni þar sem stóð að seð-
illinn væri ljósritaður en hún hefði 
millifært upphæðina á reikning 
barnabarnsins.

Boðskapur þessarar sögu er að 
sögn þýsku lögreglunnar sá að það 
sé ekki ástin sem geri menn blinda 
heldur blessaðir peningarnir.

Ólíkleg sviksemi ömmu

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.

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is
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* Flugvallarskattar innifaldir. Eingöngu bókanlegt á netinu. Takmarkaður sætafjöldi.
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 Alfreð Gíslason lýsti 
því yfir á sínum tíma að hann 
ætlaði sér að hætta með íslenska 
handboltalandsliðið eftir umspil-
sleikina gegn Serbum. Síðari leik-
urinn fer fram á sunnudaginn en 
á blaðamannafundi í gær sagði 
Alfreð við Fréttablaðið að hann 
væri mjög ánægður með stöðuna 
og vildi gjarnan vera áfram með 
liðið, en hvort hann ætti kost á því 
væri annað mál.

Alfreð þjálfar sem kunnugt er 
Gummersbach í Þýskalandi sam-
hliða landsliðinu og tími er eitt-
hvað sem hann hefur ekki á reið-
um höndum. „Það fer ekki á milli 
mála að ég hef haft mjög gaman 
að því að vinna með strákunum í 

landsliðinu, Einari framkvæmda-
stjóra og öllum hjá HSÍ. Það er 
allt öðruvísi að vinna fyrir Íslands 
hönd, heila þjóð, heldur en hjá 
félagsliði. Auðvitað langar mig 
eins og alla að taka eitt mót í við-
bót en ég sé eiginlega bara ekki 
hvernig í ósköpunum ég á að fara 
að því,“ sagði landsliðsþjálfarinn.

Alfreð tók við landsliðinu eftir 
Evrópumótið í Sviss. Hann kom 
liðinu á Heimsmeistaramótið í 
Þýskalandi eftir tvo umspilsleiki 
gegn Svíum þar sem Ísland lenti 
í áttunda sæti. Hann tók svo við 
Gummersbach síðasta sumar 
en félagið hefur áhyggjur af 
tímanum sem fer í landsliðið hjá 
þjálfaranum.

„Gummersbach er það sem 
stendur í vegi fyrir mér auk þess 
sem ég get ekki unnið endalaust. 
Ég er aldrei heima hjá fjölskyld-
unni minni. Ég veit að það á líka 
við um strákana en ég þarf að gera 
ýmislegt annað en að mæta á æf-
ingar, til dæmis að sitja yfir mynd-
böndum og klippa þau saman. Það 
eru ekki bara keppnirnar sjálfar 
heldur þarf alltaf strax að huga að 
næstu verkefnum. Þetta er rosa-
lega mikið og ég sé eiginlega ekki 
hvernig ég á að fara að þessu,“ 
sagði Alfreð.

En er útilokað að hann verði 
áfram með landsliðið? „Ég segi 
ekki að það sé útilokað, aldrei að 
segja aldrei. Við Einar munum 

ræða saman eftir leikinn á sunnu-
daginn. En þegar ég er að vinna að 
einhverju vil ég gera það almenni-
lega. Fyrr eða síðar fer maður 
kannski að gera hvort tveggja 

illa,“ sagði Alfreð Gíslason en for-
ráðamenn HSÍ hafa aldrei farið 
leynt með ánægju sína með lands-
liðsþjálfarann.

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfara langar til að vera áfram með íslenska liðið. 
Hann segist þó eiga mjög erfitt með það en hann mun setjast niður með HSÍ og 
ræða stöðuna eftir leikinn gegn Serbum sem fer fram á sunnudaginn kemur.

Alltaf minn fyrsti kostur að vera áfram hjá Celtic

LANDSBANKADEILD KARLA

6. UMFERÐ

mið. 13. júní kl. 20:00 Valur – Víkingur R.
fim. 14. júní kl. 19:15 Keflavík - Fram
fim. 14. júní kl. 19:15 Fylkir - HK
fim. 14. júní kl. 19:15 Breiðablik -ÍA
fim. 14. júní kl. 20:00 KR - FH

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.  Stefán Gíslason er ekki 

lengur besti íslenski knattspyrnu-
maðurinn í Noregi ef mið er 
tekið af einkunnagjöf fjögurra 
stærstu fjölmiðlanna þar í landi. 
Ármann Smári Björnsson er nú 
kominn með hærri meðalein-
kunn, 5,5. Hann var í fyrsta sinn í 
byrjunarliði Brann um helgina og 
fékk bestu dóma Íslendinga um 
helgina.

Af þeim sem hafa leikið sjö af 
níu leikjum tímabilsins eða meira 
er Veigar Páll Gunnarsson með 
hæstu meðaleinkunn, 5,4. Stefán 
er með 5,3. 

Þá varð Haraldur Freyr Guð-
mundsson fyrstur Íslendinga 
í sumar til að fá átta í einkunn 
fyrir sína frammistöðu en blaða-
maður Dagbladet hreifst svo af 
honum. Aðrir fjölmiðlar gáfu 
honum fimm.

Ármann Smári 
orðinn bestur



 Vegna mistaka í tækni-
vinnslu blaðsins var sagt í um-
fjöllun um leik Vals og Keflavíkur 
á sunnudag að Guðmundur Viðar 
Mete hefði leikið í vörn Kefla-
víkur. Hið rétta er að Hallgrímur 
Jónasson var í byrjunarliði Kefl-
víkur og fékk 7 í einkunn. Beðist 
er velvirðingar vegna þessa. 

Leiðrétting

Alls er óvíst hvort Eiður 
Smári Guðjohnsen geti spilað með 
Barcelona í lokaleik spænsku 
deildarinnar. Eiður fékk slæmt 
högg á vinstra hnéð og neyddist 
til að snúa aftur til búningsher-
bergja. Ekki er ljóst hversu lengi 
Eiður verður frá en það ætti að 
koma í ljós eftir nánari skoðun.

Barcelona leikur gegn Gimna-
stic á sunnudaginn en á sama tíma 
leikur Real Madrid gegn Mallorca. 
Ef Real vinnur sinn leik tryggir 
það sér titilinn á Spáni.

Tímabilið búið?

 Grétar Rafn Steinsson 
er í fjölmiðlum í Hollandi orð-
aður við enska úrvalsdeildarfé-
lagið Middlesbrough. Grétar er 
samningsbundinn AZ Alkmaar og 
hefur lýst yfir ánægju sinni hjá 
félaginu. Grétar er verðlagður á 
fjórar milljónir punda og segir 
umboðsmaður hans að áhugi sé 
fyrir hendi hjá landsliðsmannin-
um að fara til Englands.

„Grétar er ánægður hjá 
Alkmaar en draumur hans er að 
spila á Englandi. Leikstíllinn á 
Englandi hentar honum líka mjög 
vel,“ sagði Jerry de Koning, um-
boðsmaður Grétars í gær.

Á óskalista 
Middlesbrough

Hannes Jón Jónsson, 
landsliðsmaður í handknattleik, 
er á leiðinni til Fredericia HK í 
Danmörku. Þetta hefur Frétta-
blaðið eftir áreiðanlegum heim-
ildum. Hannes hefur leikið vel 
með Elverum í Noregi að und-
anförnu en hjá Fredericia hittir 
hann fyrir Fannar Þorbjörnsson, 
fyrrum samherja sinn hjá Val.

Auk þess eru Gísli Kristjánsson 
og Kristján Kristjánsson á mála 
hjá félaginu.

Á leið aftur til 
Danmerkur

 Aganefnd KSÍ felldi í gær 
þann dóm að þeir Tryggvi Guð-
mundsson úr FH og Fylkismaður-
inn Valur Fannar Gíslason skyldu 
fá eins leiks bann fyrir rauða 
spjaldið sem þeir fengu í leik lið-
anna um helgina.

Tryggvi og Valur Fannar áttu 
fremur hörð samskipti sem lauk 
með því að báðir féllu þeir í jörð-
ina. Þeir höfðu ekki frétt af úr-
skurðinum þegar Fréttablaðið leit-
aði viðbragða og voru báðir vita-
skuld fegnir því að fá ekki tveggja 
leikja bann.

Valur Fannar gekkst við því 
að hafa slegið Tryggva í andlitið. 
„Það var þó aldrei ætlunin að kýla 
neinn þó það hafi litið þannig út. Það er aldrei vilji manns að lemja annan leikmann. Maður vill oft 

óvart fara upp með höndina en 
ásetningur var aldrei til staðar.“

Hann efast líka um að það hafi 
verið ásetningur Tryggva að ýta 
við sér. „Það fer vel á milli okkar 
og verður enginn eftirmáli af 
þessu. En ég tek þetta á mig.“

Tryggvi sagðist hafa óttast að fá 
tveggja leikja bann en fannst þó 
að Valur Fannar hafi sloppið vel 
með sína refsingu.

„Ég vil meina að það sé munur 
á því að ýta og slá. Ég ýtti og 
hann sló. Að sama skapi er svo 
sem ágætt fyrir báða aðila að fá 
eins leiks bann. Þarna var um að 
ræða tvo reynslumikla leikmenn 
sem misstu sig í ruglinu. Slíkt á 
auðvitað ekki að gerast.“

Var aldrei ætlunin að slá mann í andlitið
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„Það er komin mikil tilhlökkun í 
hópinn. Það verður gott að geta 
spilað reglulega til að undirbúa sig 
sem best fyrir HM í haust,“ segir 
Hafsteinn Þórólfsson, leikmaður og 
talsmaður Strákafélagsins Styrmis, 
sem nánast eingöngu er skipað sam-
kynhneigðum leikmönnum. 

Ár er liðið frá því að liðið var 
stofnað en í kvöld spilar liðið sinn 
fyrsta opinbera leik hér á landi 
þegar það tekur á móti liði Henson 
í Utandeildinni. 

„Við stefnum bara á að gera 
okkar besta í sumar og munum 
að sjálfsögðu spila til sigurs. Við 
vitum í raun lítið um hvar við 
stöndum en við munum setja okkur 
markmið eftir nokkra leiki í deild-

inni,“ segir Hafsteinn.  Þátttaka 
liðsins í Utandeildinni í sumar er 
liður í undirbúningi liðsins fyrir 
Heimsmeistarakeppni samkyn-
heigðra knattspyrnuliða sem fram 
fer í Argentínu í september. Lið 
Styrmis hefur þegar farið í tvær 
keppnisferðir til Kaupmannahafnar 
og London. „Þetta er alvöru,“ segir 
Hafsteinn, en á meðal styrktar-
aðila liðsins eru Glitnir, Reykja-
víkurborg, Menntamálaráðuneyt-
ið og Orkuveitu Reykjavíkur. Mik-
ill áhugi er hjá félagsmönnum og 
mæta allt að 30 manns á hverja æf-
ingu Styrmis. Og þess ber að geta 
að liðið er ekki einvörðungu skip-
að samkynhneigðum leikmönnum. 
„Ætli það séu ekki um 90% af liðinu 

sem eru samkynhneigðir. En hjá 
okkur er enginn útilokaður og allir 
eru velkomnir á æfingar. Það eru 
engir fordómar hjá þessu liði.“

Fyrir áhugasama er rétt að benda 
á að leikurinn í kvöld fer fram á 
gervigrasvelli Fram í Safamýrinni 
og hefst kl. 20:30.

Hommarnir hefja leik í kvöld

Þessi mynd var tekin í gamla 
Naustinu. Ég og Magnús Kjart-
ansson vorum að koma fram á 
jólasamkomu en þess má geta 
að ég hef ekki farið í jólasveina-
búning síðan þá. Ég þarf þess 
ekki, enda svo mikill jólasveinn 
hvort sem er.

Heilsuræktarkóngurinn Björn 
Leifsson á í viðræðum við Reykja-
víkurborg um hugsanlegan mögu-
leika þess að byggja líkamsrækt-
arstöð og 25 metra laug við Vest-
urbæjarlaugina. Þetta staðfestir 
Björn í samtali við Fréttablaðið. 
Borgin stóð fyrir samkeppni um 
svæðið við hliðina á lauginni aust-
an megin og var Björn sá eini sem 
skilaði inn gildum gögnum. Málið 
er enn á byrjunarstigi og ekki 
er komið á hreint hvort af þessu 
verður eða hvenær. „Það var sett 

á fót nefnd sem á að 
kanna hvort það 

þjóni hagsmunum 
beggja að fara af 
stað,“ útskýrir 
Björn.

„Ég get ekki 
sagt að ég hoppi 

hæð mína af 

kæti yfir þessum fréttum,“ segir 
Margrét Kristín Blöndal en hún 
er einn fjöldra fastagesta Vest-
urbæjarlaugarinnar. „Ég er afar 
viðkvæm fyrir lauginni minni og 
þetta eru frekar miklar og nýjar 
fréttir fyrir mér,“ bætir hún við og 
segist þurfa að vega þetta og meta. 
„Ég skal alveg viðurkenna að ég 
yrði ekki mjög hrifin af því að fá 
eitthvað Laugar-Spa við hliðina á 
Vesturbæjarlauginni og það mætti 
margt fleira en akkúrat þetta koma 
þarna,“ heldur Magga Stína áfram 
og nefnir til að mynda barna-
laug eða kaffihús sem yrði 
rekið af fastagestum. 
„Þetta hljómar bara alls 
ekki vel.“

Margrét Kristín viður-
kennir að kannski hljómi 
hún svolítið fordóma-
full og að jaðri við 

fasíska hugsun þegar kemur að 
Vesturbæjarlauginni. „Kannski er 
þetta af því hún er svo gömul og 
hefur haldið sínum stíl og anda í 
gegnum öll þessi ár. Og það verður 
mikilvægt með árunum,“ segir 
Margrét, sem telur að fólk eigi að 
leyfa einhverjum hlutum að vera í 
friði.

Björn er sjálfur ekkert hræddur 
um að styggja fastagesti staðarins. 
Það hafi staðið lengi til að byggja 
25 metra innilaug sem sunddeild 
KR geti nýtt sér og að líkamsrækt-

arstöðin, sem samkvæmt teikn-
ingum verður upp á átta 
hundruð fermetra, eigi bara 
eftir að bæta þjónustuna við 
sundlaugargesti.

Bíófrömuðurinn Árni Samúelsson 
í Sambíóum var viðstaddur sér-
staka frumsýningu heimildar-
myndarinnar Shine the Light 
eftir Martin Scorsese í New York 
á mánudagskvöldinu. Þar fylgir 

leikstjórinn goðsagna-
kenndi rokkgoðunum 

í Rolling Stones eftir 
en allar helstu stór-
stjörnu Hollywood 
voru viðstaddar. 

Árna og eigin-
konu hans, Guðný 

Björnsdóttir, 
gafst síðan 

færi á að 

hitta leikstjórann að máli. Og 
þar kom uppúr kafinu að Scor-
sese er ákaflega hrifin af Ís-
landi. „Hann nefndi það að af 
fyrra bragði að hann væri 
að lesa Sjálfstætt fólk eftir 
Halldór Laxness,“ segir Árni 
og bætir því við Scorses hafi 
lýst yfir miklum áhuga á að 
koma til landsins og vera 
viðstaddur frumsýningu 
myndarinnar hér heima. 
„Hann kemur til Evrópu 
um það leyti sem myndin 
er frumsýnd og ég gaukaði 
því að honum að það væri 
hægur leikur að koma hérna 

við áður en hann 
héldi til stóru land-
anna,“ útskýrir Árni 

sem sagðist nú ætla að róa 
að því öllum árum að 

láta þetta verða að 
veruleika.

Shine the 
Light verður 
heimsfrumsýnd
21.september
hér á landi og 

segir Árni að 
myndin eigi eftir 

að verða mikill 
smellur. Allir þekki 
Rolling Stones 
og þrátt fyrir að 
sveitameðlimir

séu komnir á 
efri árin eigi 
þeir mikið inni. 
„Að sjá þá Mick 

Jagger og Keith Richards var 
eiginlega ótrúlegt,“ segir Árni en 
bætir því að gítarleikarinn drykk-
felldi steli eiginlega senunni. 
„Úthaldið hjá Jagger kom mér 
hins vegar í opna skjöldu. Hann 
hleypur alveg eins og brjálæðing-
ur um sviðið og er 
í alveg ótrúlega 
góðu formi.“

Scorsese með Laxness á náttborðinu
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,,Mjög einlægt og falleg, leynir á sér”
,,Fallega samið, mjög einlægt, fallega spilað. Til lukku Jón”
,,Þessi plata er miklu átakameiri en virðist við fyrstu hlustun”
,,Mér finnst doldið rokkað að vera opinskár og einlægur”

Andrea Jónsdóttir, útvarpsmaður á Rás 2 í Popplandi föstudaginn 25. mai 2007, um nýju plötuna

Tónleikar í Hveragerðiskirkju 25. nóv 2004

,, Ég held að Jón Ólafsson sé besti læf performer sem þjóðin á um þessar mundir. 
Ef ég á að reyna að finna einhverja samlíkingu kemurVictor Borge helst upp í hugan. Maðurinn er 
hreinlega óþolandi fyndin og skemmtilegur. Hann segir sögur milli laga og hefur svo lítið fyrir því að
hrífa salinn með sér og leikur svo listilega vel.”

Ingólfur Júlíusson á www.kistan.is



Það hljóp á snærið hjá blöðun-
um í síðustu viku þegar skarst 

í odda á milli Egils Helgasonar og 
Ara Edwald. Ekki sáu þau ástæðu 
til að fá hlutlausan lögfræðing til 
að rýna í tölvupóstsamskipti þeirra 
- svona rétt til að fræða almenning 
á því hvað stenst lög - heldur létu 
þá um að skattyrðast. Egill brá sér 
síðan í helgarviðtal til Kolbrúnar 
Bergþórsdóttur á Blaðinu þar sem 
hann útlistar það sem bíður hans á 
Ríkissjónvarpinu.

er nóg með að hann eigi að 
stýra þar Silfrinu, heldur stendur 
líka til að hann sjái um bókmennta-
þáttinn sem Rithöfundasamband 
Íslands hefur barist fyrir um 
nokkurt skeið. Egill uppljóstrar 
líka að komið hafi til tals að hann 
geri heimildamyndir.

er gaman að nú skuli 
vera til nægt fé til að sinna inn-
lendri dagskrárgerð. Ég man ekki 
eftir öðrum nýlegum íslenskum 
þáttum í svipinn nema Kastljósi, 
Tíu fingrum, Stundinni okkar, for-
keppni Evróvisjón og þættinum 
þar sem Jón Ólafsson talar aðal-
lega við aðra karlmenn.

hefur einmitt legið undir 
sama ámæli og um það spyr 
Kolbrún hann í viðtalinu. Hann 
kveðst aftur á móti ekki vera nein 
karlremba. „Hlutföllin í samfélag-
inu eru bara svona 30/70 – í ríkis-
stjórn og Alþingi og hjá yfirmönn-
num á fjölmiðlum svo er það enn 
þá verra í stjórnun fyrirtækja. 
Þátturinn speglar það einfald-
lega.” Svo segir Egill að mamma 
hans hafi unnið úti, pabbi hans 
hafi frekar verið heima þegar 
Egill var lítill og hugmyndin um 
jafnrétti sé honum því í blóð borin. 
Af því mætti þá leiða þær líkur 
að kynjahlutföllin í Silfrinu væru 
jöfn ef mamma Egils hefði verið 
húsmóðir og pabbi hans haldið sig 
í vinnunni. 

sjaldan ég hef séð Silfur Egils 
er ekki verið að tala við neina 
ráðamenn í þjóðfélaginu eins og 
einnig mætti halda af svari hans, 
heldur t.d. þá Andrés Magnús-
son, Karl Th. Birgisson og Hall-
grím Helgason. Stundum flýtur 
Jónína Ben líka með. Þetta eru 
engir ráðamenn, heldur bara fólk 
með sterkar skoðanir. Engin leið 
er að fullyrða að á meðal þeirra 
Íslendinga sem liggur eitthvað á 
hjarta um þjóðmálin séu aðeins 
30% konur en heil 70% karl-
ar en ég hlakka auðvitað til að 
sjá hvort Egill ætli að nýta sömu 
reikningskúnstirnar í bókmennta-
þættinum. Þá er nefnilega alveg 
spurning hvort ég fái ekki bara að 
greiða 30% af afnotagjöldunum.

Kynjasögur 
Egils BÍL ÁRSINS 2007

UPPLIFÐU

The pursuit of perfection

Þegar Lexus IS250 ber þig mjúklega eftir þjóðbrau-
tinni og þú finnur aflið, sem þér er gefið, verður þér 
ljóst hvers vegna Bandalag íslenskra bílablaðamanna 
útnefndi þennan kjörgrip „Bíl ársins 2007“. Innrétting, 
munaðarþægindi, gæði, aksturseiginleikar og tækni-
búnaður í IS250 eru fullkomin umgjörð um líf þeirra 
sem vilja skara fram úr, ekki aðeins í ár eða á næsta ári 
heldur um ókomna framtíð.

Sjáðu, snertu og prófaðu Lexus IS250. Við erum
sannfærðir um að niðurstaða þín verður í samræmi við 
niðurstöðu dómnefndar BÍBB. Hún kom okkur reyndar 
ekki á óvart. Við gerum nefnilega sömu kröfur til 
lúxusbíla og þú sem og íslenskir bílablaðamenn. Við 
njótum þess að tvinna saman afl og hugvit í fullkomna 
heild.   

Verð frá 4.350.000 kr.
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Nýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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