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AIM Festival

á Akureyri

BLS. 2

12.-16. júní

Klassík og bílskúrsrokk
á AIM Festival á Akureyri

Yngsti veðurfréttamaður landsins

Sérblað um Norðurland fylgir Fréttablaðinu í dag

Var í æfingabúðum hjá Sigga Stormi

Golf er minn
lífsstíll

Í MIÐJU BLAÐSINS

Golfíþróttin
á hug
jökullinn Ragnar og hjörtu margra og
er SkriðKristinn Gunnarss
hópi. Hann
on í þeirra
spilar golf
hvenær sem
gefst.
tækifæri
„Ég spila golf

hel t fj

Skrifar með mömmu
Björgvin Franz Gíslason
verður umsjónarmaður
Stundarinnar okkar
næsta vetur.
FÓLK 30

Árekstur veiðimanna
og ímyndarsmiða
„Í ísbjarnarmálinu lýstur tveimur
samfélögum saman með óvenju
skýrum hætti,“ skrifar Guðmundur
Andri Thorsson.
Í DAG 16

Leitað að gimsteinum í görðum
Skógræktarfélag
Reykjavíkur leitar
að tré mánaðarins.
TÍMAMÓT 18

FÓLK 30

ég fjölskyldu
þó ég komi sem líður þetta og ég
fæ engar skammir
Dóttir mín heim klukkan ellefu
eða tólf jafnvel.
Grafarholti vinnur reyndar í golfskála
og konan
num hé
skyld
mín fi
í

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

10. júní 2008 — 156. tölublað — 8. árgangur

ÞRIÐJUDAGUR

ELÍSABET MARGEIRSDÓTTIR

Sími: 512 5000

Ísland með forskot í
olíuleit við Jan Mayen
Norskir þingmenn gagnrýna olíumálaráðherrann. Þeir telja Norðmenn hafa
dregist aftur úr Íslendingum í undirbúningi olíuleitar á Jan Mayen-hryggnum.
Norðmenn hafa dregist
verulega aftur úr Íslendingum í
undirbúningi fyrir olíuleit og
vinnslu á Jan Mayen-hryggnum.
Þetta kemur fram í grein á olíufréttavefnum Offshore.no. Þróunin
veldur þingmönnum Hægriflokksins á norska stórþinginu áhyggjum.
Þeir gagnrýna norska olíumálaráðherrann fyrir að vera sofandi gagnvart norskum hagsmunum. Íslendingar og Norðmenn hafi unnið
saman að jarðfræðirannsóknum
árið 2002 en Norðmenn hafi ekkert
gert síðan þá.
Olíuleitin á Jan Mayen-hryggnum
kom nýlega til umræðu á Stórþinginu þegar hægrimanninum Ivar

OLÍULEIT

Kristiansen „tókst að vekja olíumálaráðherrann Åslaug Haga,“ eins
og tekið er til orða í greininni. Bent
er á að Íslendingar séu að kenna
Norðmönnum lexíu í þessu máli og
spurt hvort olíumálaráðherrann
spretti úr spori nú þegar hann hafi
verið vakinn af værum blundi.
Ivar Kristiansen „er fyrsti stjórnmálamaðurinn sem hefur uppgötvað að Ísland er langt á undan Noregi,“ segir í greininni og bent á að
Íslendingar byrji á ferlinu fyrir
leyfisveitingu til borunar á Drekasvæðinu í janúar á næsta ári. Spurt
er: „Hvað gerum við ef Íslendingar
finna svæði sem teygir sig inn á
norskt svæði? Leyfum þeim að

framleiða allt sem þeir geta frá
sinni hlið?“
Åslaug Haga svaraði spurningunni neitandi og sagði að Norðmenn
væru í viðræðum við Íslendinga. Í
greininni er lýst þungum áhyggjum
af því að hlutur Norðmanna verði
rýrari eftir því sem lengur sé beðið.
Þingmennirnir spurðu hvort ekki
væri hægt að fara strax í undirbúning en ráðherrann sagði að það yrði
metið. Greinarhöfundur Offshore
óttast að Norðmenn bíði rólegir þar
til Íslendingar finni olíu í stað þess
að veita fjármagni í rannsóknir í
sumar. Íslendingar bori ekki fyrr
en eftir eitt til tvö ár en þó sé engin
ástæða til að bíða.
- ghs

Ekkert gaman lengur
Stefán Þórðarson segist
ekki hafa gaman af
fótbolta lengur og
íhugar að hætta
eftir að hafa séð
rautt tvo leiki
í röð.

VALDIMAR MEÐ CITY SURFER-HJÓL

Íslensk hönnun, kínversk framleiðsla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Íslensk borgarhjól á Laugavegi:

Kemst samanbrotið í skottið
HJÓLAMENNING Í Nýlenduverzlun
Hemma og Valda, sem nýverið tók
til starfa á Laugavegi 21, má nú
bæði kaupa og leigja City Surferborgarhjól.
Hjólið hannaði Valdimar Geir
Halldórsson eftir stelli sem var í
boði í hjólaverksmiðju í Kína.
Hjólið er þrettán kíló að þyngd,
gíralaust og það má brjóta það
saman. Samanbrotið kemst það í
skottið á hvaða smábíl sem er. Sé
fólk spennt fyrir City Surferhjólinu er prufuhjól á staðnum.
- glh/sjá síðu 30

ÍÞRÓTTIR 26

Nýr íslenskur gæðabjór:

Gullfoss á
markað í júlí

VEÐRIÐ Í DAG
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ÚRKOMULÍTIÐ Í dag verður yfirleitt hæg norðlæg átt. Skýjað með
köflum víða um land og úrkomulítið. Hiti á bilinu 6-15 stig, hlýjast í
uppsveitum syðra.
VEÐUR 4
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1.398.000 kr.

STOKKIÐ TIL SIGURS Margir þeir sem eldri eru hafa af því sívaxandi áhyggjur að ungmenni landsins séu hætt að leika sér upp á

gamla mátann og hangi þess í stað fyrir framan tölvu- og sjónvarpsskjái daginn út og inn. Siggi úr Rimaskóla blés á slíkar vangaveltur og stakk sér til sunds í Elliðaánum í veðurblíðu gærdagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ísland skrapar botninn í nýrri hagvaxtarspá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins:

Spá minnsta hagvexti í sex ár
EFNAHAGSMÁL Íslandi er spáð þriðja lægsta hagvexti í
heiminum árið 2008, 0,4 prósentum, samkvæmt nýjustu spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá því í apríl.
Einugis er spáð minni hagvexti á Ítalíu, 0,3 prósentum, og Simbabve, 6,6 prósentum.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir enn minni hagvexti á næsta ári, 0,1 prósenti, og hefur sjóðurinn ekki
spáð minni hagvexti hérlendis frá árinu 2002. Spá
sjóðsins gerir einnig ráð fyrir að hagvöxtur á Íslandi
nái ekki meðaltali hagvaxtar þróaðra landa í heiminum fyrr en í fyrsta lagi árið 2012.
- bþa / sjá síðu 12

- sun / sjá síðu 22

Polar
hjólhýsin 2008
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Spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
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Þægindi um land allt
Í Útilegumanninum að Fosshálsi 5-9
færðu allt til ferðalagsins

FÓLK Gullfoss, nýr íslenskur bjór,
er væntanlegur á markað í júlí.
Ölgerð Reykjavíkur framleiðir
bjórinn, sem er bruggaður eftir
uppskrift Anders Kissmeyer,
fyrrverandi gæðastjóra Carlsberg.
Bjórinn verður bruggaður í
Bruggsmiðjunni á Árskógssandi.
Heimir Hermannsson framkvæmdastjóri segir fyrirtækið
leggja áherslu á gott hráefni.
Bjórinn Geysir er svo væntanlegur þegar fram líða stundir.

Hlaðin staðalbúnaði
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir
Alde gólfhitakerfi
iDC stöðugleikakerfi
Sjónvarp & DVD

·
·
·
·

Opið
Mán - fös 10.00-18.00
Helgar 12.00-16.00

Frá

3.799.000 kr.

SPURNING DAGSINS
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Olíufélögin hækkuðu bensínverð um sex krónur eftir gríðarmikla hækkun erlendis: Vann með hættuleg efni:

Snarpasta hækkun í manna minnum
NEYTENDUR Olíufélögin Skeljungur,

Júlíus, voruð þið að hanna
atburðarásina?
„Já, og þetta var gæðahönnun.“
Hanna Birna Kristjánsdóttir leysir Vilhjálm
Þ. Vilhjálmsson af hólmi sem oddviti
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Júlíus
Vífill Ingvarsson er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Kókaínburðardýrið:

Á fimmta tug
pakkninga
LÖGREGLUMÁL Á fimmta tug

fíkniefnapakkninga hafa nú
gengið niður af hollenskum manni
sem situr í gæsluvarðhaldi í
lögreglustöðinni á Suðurnesjum.
Enn er einhver slatti af pökkum í
iðrum mannsins.
Hollendingurinn var handtekinn
á fimmtudagskvöld fyrir rúmri
viku í Leifsstöð, við komuna frá
Amsterdam. Ljóst varð að hann
var með aðskotahluti innvorts.
Fljótlega skilaði fyrsta pakkningin
sér svo. Hún reyndist innihalda
kókaín.
Læknir fylgist með manninum.
Ekki er talin hætta á að honum
stafi hætta af pakkningunum úr
því sem komið er. Þær eru komnar
neðarlega í þarmana og liggja
ekki lengur í magasýrum.
- jss

Sjálfstæðismenn í Reykjavík:

Ósammála um
Geirsgötustokk
SKIPULAGSMÁL Júlíus Vífill

Ingvarsson, formaður stjórnar
Faxaflóahafna, vil að Geirsgata
og Mýrargata verði lagðar í einn
stokk í stað þess tveggja eins og
gert er ráð fyrir í tillögum
starfshóps um skipulag umferðarmannvirkja við tónlistarhúsið
við Hafnarbakkann.
Formaður starfshópsins er Gísli
Marteinn Baldursson, samflokksmaður Júlíusar. Hefur hann sagt í
Fréttablaðinu að sátt hefði náðst
um niðurstöðu hópsins.
„Við erum alls ekki að gera lítið
úr þeim hugmyndum sem
starfshópurinn setti fram,“ segir
Júlíus Vífill. „Við erum bara að
horfa á þetta út frá hagsmunum
Faxaflóahafna og svo viljum við
segja það að við séum að líta á
tenginu sem sé nauðsynleg á milli
gömlu miðborgarinnar og
hafnarinnar.“ Ekki náðist í Gísla
Martein.
- jse

Olís og N1 hækkuðu í gær verð á
bensíni um sex krónur og verð á
dísilolíu um sjö krónur. Það er
langmesta einstaka hækkun í langan tíma, að sögn Más Erlingssonar
hjá rekstrarsviði Skeljungs. Verðið á bensínlítra er þá komið í um
170 krónur og lítrinn af dísilolíu
kostar tæpar 187 krónur.
Hækkunin kemur í kjölfar mjög
snarprar hækkunar á olíuverði
erlendis. Verð á hráolíutunnu
hefur hækkað úr 122 dollurum í
135 síðan á föstudag, eða á tveimur viðskiptadögum. „Ég hef aldrei
séð svona mikla hækkun áður,“
segir Magnús Ásgeirsson hjá Olís.

Már segir hækkunina hafa verið
óumflýjanlega.
„Hún er alveg með ólíkindum
þessi þróun undanfarna daga,“
segir Már, sem segist aldrei hafa
séð aðrar eins hækkanir á jafnskömmum tíma. Ómögulegt sé að
segja til um hvort koma muni til
frekari hækkana.
Már segir að hækkanirnar megi
rekja til gengisfalls Bandaríkjadals og harðorðrar yfirlýsingar
Ísraelsmanna um hugsanlegar
refsiaðgerðir gegn Írönum. Óvissa
ríkir á alþjóðlegum mörkuðum og
engin leið að segja nokkuð um
hvernig verð á olíu þróast.

SKELJUNGUR Bensínlítrinn kostar nú um

170 krónur og hefur aldrei kostað meira.

- sh

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Fékk ofnæmi
fyrir listinni
DÓMSMÁL Fyrrverandi nema við
Listaháskóla Íslands hafa í
héraðsdómi verið dæmdar 450
þúsund krónur í bætur fyrir
ofnæmi sem tók sig upp hjá
honum eftir meðhöndlun hættulegra efna á námskeiði í skólanum.
Konan sem um ræðir fór fram á
fimmtán milljónir í bætur frá
skólanum. Dómurinn komst að
þeirri niðurstöðu að kennaranum
hefði mátt vera ljóst að efnið væri
hættulegt, hann hefði ekki sýnt
næga aðgát og væri því ábyrgur
fyrir því hvernig fór. Konan þykir
hins vegar sem fyrr geta sinnt
vinnu sinni sem skyldi, og fær því
engar bætur fyrir vinnutap.
- sh

Ísbjörninn sprengdur en ekki hengdur
Niðurstöður krufningar ísbjarnarins sem áhöfnin á Guðnýju ÍS-266 drap árið
1993 sýna að hann var ekki hengdur heldur voru líffæri dýrsins kramin. Össur
Skarphéðinsson, þáverandi umhverfisráðherra, lét breyta lögum vegna þessa.
NÁTTÚRA „Dánarorsök er líklega sú að reipi var
hert utan um kviðarhol dýrsins og því lyft þannig
öfugu upp úr sjónum með þeim afleiðingum að
lifur, nýra og fleiri líffæri sprungu. Ekki fundust
ummerki á hálsi og barka sem bent gátu til að
dýrið hafi látið lífið af völdum hengingar.“
Þetta eru niðurstöður krufningar frá 22. ágúst
1995 sem gerð var á Keldum að ósk umhverfisráðuneytisins.
„Þessi skýrsla hlaut ekki neina umfjöllun á
sínum tíma vegna þess hversu seint hún kom,“
segir Karl Skírnisson, dýrafræðingur á Tilraunastöðinni á Keldum, annar þeirra
sem framkvæmdu krufninguna á
sínum tíma.
Hann segir ástæðu seinkunarinnar hafa verið að ekki mátti
kryfja dýrið nema með leyfi
skipverja, sem ekki fékkst fyrr
en árið 1995.
„Enn er alltaf talað um að
björninn hafi verið hengdur.
KARL SKÍRNISSON
Hengingarsagan er í raun
þjóðsaga því þetta hefur aldrei
verið leiðrétt,“ sagði Karl.
„Ég brást ævareiður við þegar ég las skýrsluna
á sínum tíma,“ segir Össur Skarphéðinsson,
iðnaðarráðherra og þáverandi umhverfisráðherra.
„Ég hringdi í skipstjórann og húðskammaði
hann. Eftir þetta atvik hafði ég forgöngu um að á
Alþingi voru sett lög sem bönnuðu alfarið veiðar
hvítabjarnar á sundi en um það giltu áður lög frá
1849.“
Hinn 24. júní árið 1993 fönguðu skipverjar á
bátnum Guðnýju ÍS-266 frá Bolungarvík ísbjörn
rúmlega sextíu mílur norður af Hornbjargi.
Samband Dýraverndunarfélaga Íslands kærði
skipstjóra Guðnýjar ÍS-266 fyrir að hafa hengt
bjarndýrið þar sem aflífunaraðferðin hafi ekki
verið gerð jafn hratt og sársaukalaust og frekast
var völ á eins og kveðið var á um í 9. grein
þágildandi dýraverndunarlaga. Skipstjóri var
sýknaður af ákærunni í Hæstarétti 26. maí 1994.
Í málinu lá hins vegar ekki fyrir krufningin sem

NÁMAN Björgunarmenn fara í gegnum

brak í Karl Marx-kolanámunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Námuslys í Úkraínu:

Fundu einn látinn og 23 á lífi
ÚKRAÍNA, AP Björgunarmenn hafa

fundið 23 námaverkamenn á lífi í
námu í Donetsk í Úkraínu.
Mennirnir lokuðust inni þegar
sprenging varð í námunni á
sunnudag. Einn maður fannst
látinn og að minnsta kosti þrettán
til viðbótar er saknað. Ofanjarðar
slösuðust fimm verkamenn.
Sprengingin varð á um þúsund
metra dýpi í Karl Marx-námunni,
þar sem önnur sprenging varð sjö
manns að bana árið 1999. Búið
var að loka námunni vegna
öryggismála, en verkamennirnir
sem lokuðust inni unnu að
öryggisúrbótum í henni.
- þeb

Bruni í Hafnarfirði:

Hús í Álfaskeiði
stórskemmdist
í eldsvoða

ÍSBJÖRNINN Líffærin sprungu þegar skipverjar hífðu hann upp.

leiddi í ljós raunverulega dánarorsök bjarndýrsins. Skipverjar á Guðnýju ÍS-266, sem á sínum
tíma fönguðu ísbjörninn, neituðu að tjá sig um
málið.

BRUNI Eldur kom upp í tveggja
hæða húsi í Álfaskeiði um
klukkan þrjú í gærdag. Að sögn
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er húsið stórskemmt. Ekki
urðu slys á fólki en tólf ára
drengur var inni í húsinu þegar
bruninn kom upp.
Ekki er vitað um eldsupptök en
málið er í rannsókn. Allt tiltækt
lið slökkviliðsins var kallað út og
gekk greiðlega að slökkva eldinn.

vidirp@frettabladid.is

- jse

Arnarstofninn virðist standa í stað eftir samfelldan vöxt í fjörutíu ár:

Varpið mun betra en í fyrra

flugfelag.is

Skráðu þig í

UMHVERFISMÁL Íslenski arnarstofninn virðist standa

Netklúbbinn
Alltaf ódýrast á netinu
www.flugfelag.is

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 41684 04.2008

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar
um tilboð og nýjungar
í tölvupósti.

í stað eftir samfelldan vöxt í fjörutíu ár og er nú
um 65 pör. Af þeim verptu 43 pör í vor og er það
mun meira en á síðasta ári þegar 34 arnarpör
verptu. Minna bar á vísvitandi truflunum manna á
varpslóðum arna en oft áður.
Ólafur K. Nielsen, sérfræðingur á Náttúrufræðistofnun, segir ástæðu þess að fleiri pör verpi nú
en í fyrra einfaldlega þá að mun hagstæðara
tíðarfar hafi verið í vor en í fyrra. „Það virðist
hafa farið saman að í ár er hagstæð tíð og ofsóknir
á hendur erninum hafa minnkað.“
Ólafur segir að þrátt fyrir að haförninn hafi
verið friðaður í tæpa öld og teljist í útrýmingarhættu sé hann enn óvelkominn í augum margra.
„Það tengist alltaf landnytjum og kerfisbundnar
ofsóknir tengjast æðarrækt.“ Fuglahræður, flögg
og línur sáust á nokkrum arnarsetrum í ár en við
talningar sáust engir varphólmar sem höfðu verið
brenndir eins og brögð hafa verið að.
Ernir verpa um og fyrir miðjan apríl. Ungarnir
klekjast í lok maí en verða ekki fleygir fyrr en um
miðjan ágúst. Þeir verpa nú eingöngu vestanlands

HAFÖRN Hagstæðara tíðarfar er helsta ástæðan fyrir því að

fleiri pör verpa nú en í fyrra.

og þá aðallega við Breiðafjörð, en einnig við
norðanverðan Faxaflóa, á Vestfjörðum og við
Húnaflóa á allra síðustu árum.
- shá

IbefcehaZWheV[GXV[a\^jjj!ThW\!\f

9XZheí\aXefgTíT_UaTíhe4hW\4&!

4hW\4& $)##VVUX\af^\cghe(ZeT
?Xíhe\aaegg\aZ$*y_YX_ZheF _\aXg_\gfcT^^\'Te`TTíZXeíTfgåe\
y_T^UbZTei\aWf^X\í< cbWgXaZ\f^lZZíTeeíhe
IXeí-&!,%(!###f]y_Yf^\cghe-'!$%(!###

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is

4

GENGIÐ 09.06.2008

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

75,23

75,59

Sterlingspund

148,7

149,42

Evra

118,78

119,44

Dönsk króna

15,923

16,017

Norsk króna

14,961

15,049

Sænsk króna

12,703

12,777

Japanskt jen

0,7114

0,7156

SDR

122,71

123,45

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
152,4684
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Lánsfjárkreppan hefur komið illa niður á sölu sumarbústaðalóða:

Blönduósbær :

Sumarbústaðalóðir seljast illa

Vilja fá ísbjörn
LANDSBYGGÐIN „Menn hafa verið

að ræða það hér að það væri
gaman að hafa lifandi ísbjörn
hérna en það gæti þó orðið býsna
flókið,“ segir Valgarður Hilmarsson, forseti bæjarstjórnar
Blönduósbæjar.
„Það væri gaman að hafa hún í
búri en hann stækkar náttúrlega,“
segir hann kankvís. „Þetta yrði
auðvitað mjög dýrt en það er allt
hægt ef út í það er farið. En svo
var náttúrlega ísbjörn á leiðinni
hingað til okkar á ráðstefnu sem
haldin var vegna opnun hafíssetursins en hann var bara nokkuð
seinn fyrir og síðan var hann bara
veginn í Skagafirði,“ segir hann
og hlær við.

VIÐSKIPTI Á Íslandi eru meira en sjö þúsund óbyggðar

sumarbústaðalóðir, eða um 44 prósent allra sumarbústaðalóða á Íslandi. Heildarverðmæti þeirra er um
sjö og hálfur milljarður. Þetta kemur fram í upplýsingum frá Fasteignamati ríkisins.
Offramboð er af lóðum undir sumarbústaði, að sögn
Jóns Hólms Stefánssonar, fasteignasala hjá fasteignasölunni Gljúfri. „Bændur og ýmsir sem keypt hafa
land á síðustu árum hafa látið skipuleggja lönd undir
sumarhúsabyggð,“ segir hann. „Erfitt er að selja
lóðirnar frá því að fjármálakreppan byrjaði. Bankarnir hafa lánað fólki til kaupa á sumarbústaðalóðum
gegn því að það tæki lán hjá þeim fyrir húsbyggingu.
Síðan kreppan skall á hafa þeir hins vegar ekki viljað
lána fyrir húsunum.“ Að sögn Jóns hefur sala á
sumarhúsalóðum verið hæg frá áramótum.
Salan hefur þó verið skárri á tilteknum vinsælum
svæðum, segir hann. Helst er þar um að ræða

SUMARBÚSTAÐUR Sala á sumarbústaðalóðum hefur verið hæg

undanfarið.

uppsveitir Árnessýslu, Grímsnes, svæðið kringum
Flúðir, Bláskógabyggð og lönd í Borgarfirði. Svæði
nálægt þéttbýliskjörnum á suðvesturhorninu og
Norðurlandi seljast betur en önnur.
- gh

- jse

Vegagerðin fleytir sér
yfir verðbólgukúfinn
VALKOSTIR STYRKTIR Orkumálaráðherrar

Bandaríkjanna, Japans og Kanada á
fundinum í Aomori í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ráðherrar G8-ríkjanna:

Meira fjárfest í
vistvænni tækni
JAPAN, AP Orkumálaráðherrar G8hóps mestu iðn- og olíuneysluríkja
heims samþykktu í gær sameiginlega ályktun þar sem heitið er
auknum fjárfestingum í orkusparnaðarlausnum og vistvænni
tækni sem mótvægi við þá miklu
kostnaðaraukningu sem olíuverðshækkanir valda hagkerfum þeirra
og heimsins alls.
Fundinn í Japan sátu auk
ráðherra G8–ríkjanna, ráðherrar
frá Kína, Indlandi og Suður-Kóreu.
Í yfirlýsingu hvöttu ríkin olíuframleiðendur til að auka framleiðslu, sem hefur síðustu þrjú ár
haldist óbreytt í um 85 milljón
fötum á dag.
- aa

Félög háskólamanna:

Vilja fund með
ríkisstjórn
KJARAVIÐRÆÐUR Samstarfshópur
háskólamanna hefur farið fram á
fund með stjórnvöldum til að leita
lausna á kjaraviðræðum stéttarfélaga BHM, verkfræðinga,
tæknifræðinga og lyfjafræðinga
við samninganefnd ríkisins.
Í bréfinu kemur fram að 22
aðildarfélög BHM, auk félaga
verkfræðinga og tæknifræðinga,
hafi lagt fram kröfugerð um
prósentuhækkun launa sem miði
að því að draga úr kaupmáttarskerðingu.
- ghs

NÁIN Sarkozy og Merkel heilsast með

virktum í Straubing í Bæjaralandi í gær.

Vegagerðin mun verðtryggja öll jarðvinnu- og byggingarverk út árið. Verktakar
töldu sig ekki geta staðið við tilboð vegna efnahagsástandsins. Vonandi ekki
afturhvarf til fyrri tíma segir forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sarkozy hittir Merkel:

Vill setja varnarmál á oddinn

SAMGÖNGUR „Við vorum farin að sjá

mjög há tilboð og heyra frá verktökum sem ekki voru verðtryggðir, sem
töldu sig ekki geta staðið við gerða
samninga vegna þessara hækkana,“
segir Hreinn Haraldsson vegamálastjóri.
Vegagerðin hefur ákveðið að
verðtryggja öll jarðvinnu- og byggingarverk tímabundið. Verktakar fá
því greiddar verðbætur fyrir breytingu á vísitölum umfram þrjú prósent á ári. Útboð Vegagerðarinnar
hafa hingað til aðeins verið verðtryggð ef þau eru til lengri tíma en
tólf mánaða.
Hreinn segir það hagstæðara
fyrir Vegagerðina að fara þessa leið.
Þá þurfi verktakar ekki að velta því
fyrir sér hver verðbólgan verði í
framtíðinni, eða hver þróunin á
verði á eldsneyti og hráefni geti
orðið. Tilboðin ættu að vera hagstæðari vegna þess.
Einhver kostnaður mun falla á
Vegagerðina vegna þessa, en Hreinn
segir erfitt að áætla hversu mikill
kostnaðurinn verði. Kostnaðurinn
geti þó jafnast út að mestu vegna
eðlilegri tilboða.
„Það eru mörg verð á leið í tilboð,
og þessi ráðstöfun er hugsuð til þess
að [...] við séum að fleyta okkur yfir
verðbólgukúfinn og tryggja betri og
eðlilegri tilboð,“ segir Kristján L.
Möller samgönguráðherra.
Ekki er um að ræða afturhvarf til
þess tíma þegar flestir samningar
voru verðtryggðir, segir Kristján.
Ástandið sé einfaldlega óvenjulegt
og við því hafi Vegagerðin orðið að
bregðast.
Samtök iðnaðarins fóru nýverið
fram á það við Vegagerðina að

ÞÝSKALAND, AP Nicolas Sarkozy,
forseti Frakklands, sem tekur við
formennskunni í Evrópusambandinu um næstu mánaðamót, hitti
Angelu Merkel, kanslara Þýskalands í suðurþýska bænum
Straubing í gær.
Sarkozy sagði að hann þyrfti á
stuðningi Þjóðverja að halda við
að framfylgja því markmiði að
efla sameiginlega öryggis- og
varnarmálastefnu Evrópusambandsins, og fleiri metnaðarfull
verkefni Evrópusamstarfsins.
Í síðustu viku lýsti Sarkozy yfir
að Frakkar myndu setja eflingu
öryggis- og varnarmálasamstarfs
ESB á oddinn á formennskumisseri sínu síðari helming þessa árs.

FRAMKVÆMDIR Verktakar íhuguðu að segja sig frá verkum sem samið hafði verið
um, vegna verðbólgu og verðhækkana á olíu og öðrum hráefnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MAGNAR UPP VERÐBÓLGUNA AÐ LOKUM
„Þetta magnar upp verðbólguna að
lokum, þar sem hver bítur í skottið á
öðrum,“ segir Edda Rós Karlsdóttir,
forstöðumaður greiningardeildar
Landsbankans.
Fyrir fimmtán til tuttugu árum
voru flestir langtímasamningar með
verðtryggingu, allt frá verksamningum til húsaleigusamninga.
„Ég vona að við séum ekki að fá
vísitölutengingar hægri vinstri, það
væri afturhvarf og til þess fallið að
auka á vandann,“ segir Edda Rós.
Verðtryggingin getur verið skyn-

- aa

samleg fyrir Vegagerðina, segir Edda
Rós. Séu verktakar svartsýnir á að
verðbólgan lækki skili þeir væntanlega hærri tilboðum en ella.
Fyrirtæki reyna nú í auknum
mæli að velta gengisáhættu yfir á
kaupendur, sem endurspeglar að
verðbólguvæntingar hafa aukist,
segir Edda Rós.
Hún segir ekki óeðlilegt að
fyrirtæki reyni að tryggja sig gegn
gengisbreytingum með þessum
hætti, það sé fylgifiskur óvissu í
efnahagsmálum.

NORÐURLÖND
Danir eiga bestu strendurnar
Bestu baðstrendurnar á Norðurlöndum eru í Danmörku, að sögn norska
dagblaðsins Aftenposten. Í Noregi eru
bara fimm baðstrendur sem þykja
verulega góðar, 34 í Svíþjóð, 216 í
Danmörku, tvær á Íslandi og ein í
Finnlandi.

DÓMSTÓLAR
Hrifsaði fé úr sjóðvél
Maður á þrítugsaldri hefur verið
dæmdur til að greiða sextíu þúsund
króna sekt í ríkissjóð, fyrir að hafa í
maí 2007 hrifsað 44 þúsund krónur úr
sjóðvél Fjarðarkaupa í Hafnarfirði og
hlaupið á brott. Maðurinn hefur komist ítrekað í kast við lögin frá 2002.

Verðtryggingin er tímabundin, og
verður endurskoðuð í lok árs, segir
Hreinn. Hann bendir á að sama leið
hafi verið farin árið 2001, með
góðum árangri.

komið yrði til móts við verktaka
vegna verðbólgu og hækkandi verðs
á aðföngum. Hreinn segist ekki
reikna með því að verktakar segi sig
frá verkum nú þegar verkin séu
verðtryggð.

brjann@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

ÚRKOMULÍTIÐ
Horfur eru á ﬂottu
veðri víðast hvar
þegar líður á
vikuna. Úrkomulaust að mestu og
milt. Hægur vindur
verður um mestallt
land. Má búast við
sólríku veðri fram
að helgi og jafnvel
fram yﬁr. Hitinn á
bilinu 10-16 stig.
Hlýjast til landsins
syðra.
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FIMMTUDAGUR
Hæg vestlæg átt. Þokuloft með ströndum.
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Kaupmannahöfn

19°

Billund

18°

Ósló

18°

Stokkhólmur

20°

Gautaborg

17°

London

23°

París

25°

Frankfurt

30°

Friedrichshafen
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Berlín

28°

Alicante

21°

Mallorca

20°

Basel

26°

Eindhoven

23°

Las Palmas

21°

New York

38°

Orlando

32°

San Francisco

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor’s:

Tveir látnir í Grikklandi:

TM sett á athugunarlista

Búist við stórum eftirskjálfta

Alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor’s óttast að
FL Group geti ekki staðið við
skuldbindingar sínar. Því hefur
fyrirtækið ákveðið að setja dótturfélagið Tryggingamiðstöðina (TM)
og dótturfélag hennar, Nemi Forsikring ASA í Noregi, á athugunarlista.
Júlíus Þorfinnsson, upplýsingafulltrúi FL Group, segir að FL
Group hafi verið í viðræðum við
Standard & Poor’s um málið þar
sem lögð hefur verið áhersla á
sterka eiginfjár- og lausafjárstöðu
félagsins þrátt fyrir mikinn
taprekstur síðustu missera. Hins
vegar hafi Standard & Poor’s verið

VIÐSKIPTI

Ert þú sátt(ur) við að Hanna
Birna Kristjánsdóttir verði
næsti borgarstjóri Reykjavíkur?
Já

49,2%
50,8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að íslenska lögreglan
beiti harðræði?
Segðu skoðun þína á vísir.is.

AÐALSTÖÐVAR TM Tryggingamiðstöðin

hefur verið sett á athugunarlista vegna
skuldastöðu dótturfélagsins, FL Group.

bent á að eignasafn og fjárfestingarstarfsemi félagsins hafi verið
endurskipulögð. „Þetta hefur skilað sér og við sjáum ótvíræð batamerki á öðrum ársfjórðungi.“
Í tilkynningu Standard & Poor’s,

sem birt er á vef Kauphallarinnar,
kemur fram að reiknað sé með því
að ljúka athugun á þessum málum
fyrir lok mánaðarins, þegar farið
hefur verið yfir málið með stjórnendum FL Group og Tryggingamiðstöðvarinnar. Hins vegar gæti
matseinkunn TM og Nemi lækkað
um eitt eða fleiri þrep.
Júlíus segir að athugunin hafi
ekkert með fjárhagslega stöðu TM
að gera. Hún sé sterk og trygg.
Athugun Standard & Poor’s sé í
rauninni í samræmi við þróun á
fjármálamörkuðum síðustu mánuði. Þá sé athugun Standard &
Poor’s á FL Group alls ekki einsdæmi.
- as

GRIKKLAND, AP Jarðskjálftafræðingar hafa varað við sterkum
eftirskjálftum eftir jarðskjálftann í Grikklandi á sunnudag.
Tveir fórust í skjálftanum og
um 150 slösuðust. Þá jöfnuðust
um 70 hús við jörðu og 30
skemmdust mikið í héruðunum
Ahaia og Ilia. Um 230 hús
skemmdust lítillega, sem og
flugturn á herflugvelli í nágrenni
við upptök skjálftans.
Mikil skjálftavirkni hefur verið
eftir stóra skjálftann, sem
mældist 6,5 á Richter. Búist er við
eftirskjálfta upp á 5 til 5,5 á
næstu dögum eða vikum.
- þeb

Kæra ummæli ráðherra til
Mannréttindadómstólsins
Tveir sakborninga hafa kært meðferð Baugsmálsins til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þeir telja brotið á
rétti sínum til að teljast saklausir uns sekt er sönnuð. Sá þriðji boðar kæru til dómstólsins á næstunni.
BAUGSMÁL Ummæli dómsmálaráð-

BEÐIÐ FYRIR FÓRNARLÖMBUM Mikill
fjöldi fólks hefur lagt leið sína í Akihabara-hverfið og beðið fyrir fórnarlömbum stunguárásarinnar á sunnudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stunguárásin í Japan:

Boðaði árás á
spjallsvæði
JAPAN, AP Maðurinn sem stakk 17

manns í Japan á sunnudag hafði
sagt frá fyrirætlunum sínum á
spjallsvæði á internetinu.
Maðurinn hafði sent fjölda
skilaboða úr farsíma sínum
mörgum klukkustundum fyrir
árásina þar sem hann lýsti
fyrirætlunum sínum nákvæmlega. Síðustu skilaboðin bárust á
spjallsvæðið aðeins tuttugu
mínútum áður en árásin hófst. Í
þeim stóð „tíminn er kominn“.
Maðurinn, sem er 25 ára gamall,
er sagður hafa unnið í verksmiðju í héraði nálægt Tókýó.
Hann sagði leiða á lífinu vera
ástæðu þess að hann framdi
ódæðisverkið.
- þeb

SPÁNN
Mótmæli hafa víðtæk áhrif
Mótmæli vörubílstjóra gegn háu
eldsneytisverði á Spáni hafa meðal
annars valdið því að bensínstöðvar
hafa orðið uppiskroppa með bensín.
Mótmælin munu halda áfram næstu
daga og munu því líklega hafa víðtækari áhrif.

herra um Baugsmálið, löng málsmeðferð og skortur á fyrirsjáanleika vegna endurákæru leiða til
þess að brotið var á sakborningum
við meðferð málsins.
Þetta kemur fram í kæru Jóns
Ásgeirs Jóhannessonar, stjórnarformanns Baugs Group, og Tryggva
Jónssonar, fyrrverandi aðstoðarforstóra Baugs, til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þeir voru báðir
sakborningar í málinu frá upphafi.
Tæpt ár er síðan kæra tvímenninganna var lögð fram, en enn
hefur ekki verið tekin afstaða til
þess hvort dómstóllinn muni taka
málið til efnismeðferðar.
Í kærunni eru færð fyrir því rök
í fimm liðum að brotið hafi verið á
rétti þeirra við meðferð málsins.
Í fyrsta lagi með því að gefa út
endurákæru eftir að upprunalegum ákærum var vísað frá, tæpu
hálfu ári eftir frávísunina. Að hafa
engan tímaramma fyrir slíka endurskoðun þýði að ekki sé farið að
kröfum um fyrirsjáanlega málsmeðferð.
Í öðru lagi hafi málsmeðferðin
tekið of langan tíma. Þegar kæran
var lögð fram var málinu ekki
lokið, en því lauk í Hæstarétti síðastliðinn fimmtudag, tæpum sex
árum eftir að rannsókn hófst.
Í þriðja lagi hafi verið brotið á
rétti þeirra til að teljast saklausir
uns sekt er sönnuð. Það er meðal
annars rökstutt með tilvísun í
ummælum
dómsmálaráðherra,
sem „oft hafi látið neikvæð orð
falla“ um málið á opinberum vettvangi, eins og segir í kærunni.
Einnig hafi yfirlögregluþjónn
líkt sakborningum við skipulögð
glæpasamtök. Þá hafi settur sak-

sóknari í málinu tjáð sig með óviðeigandi hætti um rannsókn sem
hann kom hvergi nálægt.
Í fjórða lagi sé ekki ljóst að réttað hafi verið yfir þeim af óvilhöllum dómstólum. Settur saksóknari
hafi rætt við dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur áður en endurákæra var gefin út, og nefnt tengsl
dómara í fyrra málinu við vitni
sem til stóð að kalla fyrir. Í kjölfarið var annar dómari skipaður til að
fjalla um endurákærurnar.
Í fimmta lagi með handahófskenndri málsmeðferð þar sem
verjendur gátu ekki áfrýjað þegar
beiðni um frávísun var hafnað.
Mannréttindadómstóllinn getur
ekki ógilt niðurstöðu íslenskra
dómstóla. Hann getur hins vegar
dæmt sakborningum táknrænar
miskabætur, falli dómur þeim í
hag.
Þriðji sakborningurinn í síðari
hluta Baugsmálsins, Jón Gerald
Sullenberger, hefur einnig boðað
kæru til Mannréttindadómstólsins.
brjann@frettabladid.is

KÆRA Þeir Jón Ásgeir Jóhannesson og Tryggvi Jónsson telja að brotið hafi verið á

þeim við meðferð Baugsmálsins.

UMMÆLI RÁÐHERRA
■ „Hvers vegna allt þetta fjaðrafok um mál sem er
nú til meðferðar í dómstólakerfinu? Er hugsanlegt
að einhverjir viðskiptajöfrar á Íslandi telji sig hafna
yfir lögin?“
BJÖRN BJARNASON
BJORN.IS 27. ÁGÚST 2005.

■ „Stórfrétt dagsins er að sjálfsögðu niðurstaða
Hæstaréttar í kærumálinu vegna Baugs. Réttarkerfið hefur ekki sagt sitt síðasta orð í málinu.“
BJÖRN BJARNASON
BJORN.IS 15. OKTÓBER 2005.

■ „Vara þig á fimmtánda mars,
sagði spámaðurinn við Júlíus Sesar
[...] Síðar þennan dag var Sesar
myrtur, árið 44 fyrir Krist. Þótt sjálfur
Sesar félli fyrir morðingjahendi þennan
dag, lauk ekki sögu Rómarveldis,
hún hélt áfram. Um héraðsdóm
í Baugsmáli í dag ætla ég ekki
að ræða – jafnvel lýsing mín
á staðreyndum, getur valdið
uppnámi.“
BJÖRN BJARNASON
BJORN.IS 15. MARS 2006.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFLIR - ALMANNATENGSL

...Því að við Íslendingar viljum aðeins það besta!

VEISTU SVARIÐ?
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Kallað eftir endurskoðun
Stjórnarandstaðan gagnrýnir samráðsleysi vegna svars til mannréttindanefndar SÞ. Varaformaður sjávarútvegsnefndar vill uppstokkun kvótakerfisins. Vinstri græn og frjálslyndir segja í raun ekkert koma fram í
svarinu, en framsóknarmenn styðja það. Upphafsmaður málsins segir því alls ekki lokið.
1 Hvað heitir formaður Félags
framhaldsskólakennara?
2 Hversu margar kærur bárust
úrskurðarnefnd skipulags- og
byggingarmála í fyrra?
3 Hvað heitir knattspyrnumaðurinn sem skoraði bæði
mörk þýska landsliðsins gegn
því pólska á sunnudaginn?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 30

PG Investment í Noregi:

Rekstri hætt
NOREGUR GPG Investment á

Húsavík sem á fiskverkunina
GPG Norge tekið ákvörðun um að
hætta allri starfsemi í Noregi. Í
fréttum NRK hefur komið fram
að íslensku eigendurnir hafi
viljað selja reksturinn en
stjórnendur GPG segja að ekki
hafi tekist samkomulag um
söluna og því hafi ákvörðun um
lokun verið tekin.
Um eitt hundrað starfsmenn
hjá GPG fiskverkun í Noregi hafa
ekki fengið launin sín greidd í sex
vikur en fiskverkuninni var lokað
fyrir nokkrum vikum.
- ghs

KJARAMÁL
Kosið um kjarasamning
FÍA hefur nýlega skrifað undir kjarasamning við Flugfélag Íslands og lýkur
atkvæðagreiðslu á föstudag. Þá hefur
nýlega verið samið við Air Atlanta.
Viðræður eru í gangi við Flugfélagið
Erni og Landhelgisgæsluna.

GUÐJÓN A. KRISTJÁNSSON

Segir enn óvissu um viðbrögð
ríkisstjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓN BJARNASON Segir að
nefndinni sé ekki svarað efnislega.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ENN ÓLJÓST
ÁLIT NEFNDARHVERNIG
INNAR ER
BREGÐAST Á VIÐ HUNDSAÐ
„Í raun er ekki enn hönd á
festandi hvernig ríkisstjórnin
mun efnislega svara mannréttindanefndinni. Það er
bara vísað í stjórnarsáttmála
um að kvótakerfið verði
skoðað,“ segir Guðjón Arnar
Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins.
„Ég bjóst nú ekki við miklu
miðað við svar ráðherra á
þingi við fyrirspurn minni.
Hann ræðir um að reynt
verði að nálgast mannréttindi en ekki liggur fyrir hvernig. Þá fá þeir sem brotið var
á engar bætur.
Við vitum því ekkert á
hvaða vegferð þetta er,
enda ekkert samráð haft við
stjórnarandstöðuna. Mér
finnst samt megininntakið
í svari sjávarútvegsráðherra
vera það að ekki eigi að
breyta neinu í kerfinu og það
er náttúrlega ótækt.“
- kóp

„Þetta er ekkert svar frá
ráðherra, hér er bara verið að
drepa málum á dreif,“ segir
Jón Bjarnason, þingmaður
Vinstri grænna.
„Álit nefndarinnar, sem við
höfum skuldbundið okkur
til að fara eftir, er hundsað.
Síðan eru óljós vilyrði um
einhverja endurskoðun án
nokkurra tímasetninga og því
lýst yfir að hugað verði að
breytingum „í átt að álitinu“.
Við verðum að virða mannréttindi, ekki eitthvað í átt að
þeim.“
Jón kvartar yfir algjörum
skorti á samráði. „Hvorki
Alþingi né sjávarútvegsnefnd
er höfð með í ráðum í svona
mikilvægu máli. Við fengum
upphaflega ekki að vita af
málinu fyrr en á miðjum vetri,
þó að erindið hafi komið
fram í desember. Það vantar
allt samráð um þetta.“
- kóp

KARL V. MATTHÍASSON Vill að
menn einhendi sér í endurskoðun á kvótakerfinu.FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR

FINNST ALLT OF
VÆGT TIL ORÐA
TEKIÐ Í SVARI

MJÖG EÐLILEG
FYRSTU VIÐBRÖGÐ

SAMA BULLIÐ
OG ÉG BJÓST
VIÐ FRÁ ÞEIM

„Ég gleðst yfir þeim vilja sem
kemur fram til að ráðast í
endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu, en tel að
það þurfi að vinda sér strax
í þá vinnu, ekki eingöngu
vegna mannréttindanna
heldur líka vegna minni
útgerða og smábáta,“ segir
Karl V. Matthíasson, Samfylkingunni.
„Mér finnst svarið frekar
vægt, svo vægt sé til orða
tekið. Ég hefði viljað sjá mun
skýrari og ákveðnari svör og
að það hefði verið skoðað
hvernig hægt hefði verið að
koma til móts við mennina
sem hrundu málinu af stað.“
Karl segir að kvótakerfið
verði að endurskoða. „Eins
og það er í dag ber það
dauðann í sér fyrir stóran
hluta smábáta og minni
útgerða. Endurskoðunar er
sannarlega þörf.“
- kóp

„Ég tel að svarið sé mjög
eðlileg fyrstu viðbrögð til
nefndarinnar. Að mínu áliti
hefði hins vegar mátt hafa
meira samráð við stjórnarandstöðuna,“ segir Valgerður
Sverrisdóttir, Framsóknarflokki.
Hún segist ekki hafa talið
að álit nefndarinnar kallaði
á umbyltingu kvótakerfisins.
„Ég styðst við álit sérfræðinga í þeim efnum. Ég tel
eðlilegt að menn taki sér
tíma í að endurskoða kerfið
og það er boðað að það
verði gert á kjörtímabilinu.
Það er ekki hægt að bjóða
sjávarútveginum neinar
kollsteypur og við verðum að
vanda okkur.“
Valgerður segist samþykk
því að bótakröfur eigi sér
ekki stoð í landsrétti. Við það
sé stuðst við álit fjölmargra
lögfróðra manna.
- kóp

„Ég er hæstánægður, þetta er
nákvæmlega sama bullið og
ég bjóst við. Það kemur ekkert af viti úr þessum manni,“
segir Örn Sveinsson skipstjóri
um svar sjávarútvegsráðherra
til mannréttindanefndar SÞ.
Örn var annar þeirra sem
nefndin vildi að íslensk
stjórnvöld greiddu bætur
vegna kvótaleysis. Hann segir
málinu alls ekki lokið, en vill
ekkert gefa upp um næstu
skref.
„Ég tel augljóst að nefndin
mun ekki sætta sig við þetta
svar. Við munum fá okkar
þótt síðar verði. Ég er hræddur um að það þurfi að taka
þá og kreista aðeins til að fá
eitthvað út úr þeim.
Við sjáum samt til hvað
Samfylkingin segir. Hún getur
ekki skákað endalaust í skjóli
samstarfsflokksins. Það mun
gusta um hana líka.“
- kóp

Telur svarið eðlilegt.

ÖRN SVEINSSON Segir svarið
eins og við var að búast.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

www.toyota.is

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR ERU
EINFALDLEGA Á BETRA VEÐRI EN AÐRIR

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 42.000 km
Verð: 1.660.000 kr. Skr.nr. TR-131

Toyota RAV4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 58.000 km
Verð: 3.360.000 kr. Skr.nr. OR-941

Toyota RAV4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 12.04 Ekinn: 92.000 km
Verð: 2.600.000 kr. Skr.nr. RU-948
Tilboðsverð: 2.090.000 kr.

Toyota Avensins
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 38.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. PM-494
Tilboðsverð: 1.990.000 kr.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 42711 06.2008

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar
bjóðum við þér hann ekki.
Núna bjóðum við 6 betri notaða bíla
á sannkölluðum úrvalskjörum.
Toyota Avensis Sol
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 54.000 km
Verð: 2.600.000 kr. Skr.nr. OF-072
Tilboðsverð: 1.990.000 kr.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.04 Ekinn: 105.000 km
Verð: 1.360.000 kr. Skr.nr. ML-184
Tilboðsverð: 1.160.000 kr.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL

Hagkaup Garðatorgi Garðabæ lokar,
ﬂytjum í nýtt húsnæði á ﬁmmtudag

af ÖLLUM vörum í versluninni
þriðjudag og miðvikudag,
allt á að seljast.
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FBL-GREINING: MANNRÉTTINDADÓMSTÓLL EVRÓPU

Önnum kafinn mannréttindadómstóll

FRÉTTASKÝRING: Vistvænar samgöngur

Mannréttindadómstóll Evrópu er dómstóll á vegum Evrópuráðsins sem stofnaður var 1950 til að fylgja eftir Mannréttindasáttmála Evrópu. Evrópuráðið er
alþjóðasamtök 46 Evrópuríkja sem ætlað er að standa vörð um mannréttindi,
lýðræði og réttarríkið. Mannréttindasáttmáli Evrópu er mikilvægasti mannréttindasamningur sem gerður hefur verið á vettvangi Evrópuráðsins. Hann hefur
haft mikil áhrif hérlendis. Meðal annars var mannréttindakafla stjórnarskrárinnar gjörbreytt 1995, að miklu leyti til að vernda betur þau réttindi sem
kveðið er á um í sáttmálanum. Fáum árum áður höfðu verið gerðar grundvallarbreytingar á íslenska dómskerfinu til að bregðast við dómi Mannréttindadómstólsins þar sem talið var að kerfið samræmdist ekki ákvæði sáttmálans
um réttláta málsmeðferð og sjálfstæði dómstóla.

Hvernig er dómurinn samsettur?
Dóminn skipa 47 dómarar, einn fyrir hönd hvers aðildarríkis. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor í lögfræði, situr í dóminum fyrir hönd Íslands. Dóminum er
skipt í fimm deildir.

Hvernig er málsmeðferð fyrir dóminum háttað?
Bæði einstaklingar og önnur ríki geta lagt fram kæru fyrir dómstólnum telji
þeir að ríki hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt Mannréttindasáttmálanum. Nefnd þriggja dómara tekur þá afstöðu til þess hvort kæran
verði tekin til efnislegrar meðferðar af dómstólnum. Dómstóllinn getur svo
kveðið upp dóma sem eru bindandi fyrir aðildarríkin. Ráðherraráði Evrópuráðsins er ætlað að fylgja dómum réttarins eftir.
Kærum til dómstólsins hefur fjölgað mjög samfara aukinni vitund fólks um
réttindi sín samkvæmt Mannréttindasáttmálanum. Er svo komið að töluverð
bið er eftir því að fá mál tekin til meðferðar hjá réttinum. Um áttatíu þúsund
mál biðu meðferðar dómstólsins í lok síðasta árs, þar af sextán frá Íslandi. Af
tæplega 29.000 málum sem dómstóllinn afgreiddi á síðasta ári var rúmlega
27.000 vísað frá, eða um níutíu prósent. Nýjum viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu, sem enn hefur ekki gengið í gildi, er ætlað að auka skilvirkni í
meðferð mála.

Hvaða áhrif hafa dómar Mannréttindadómstólsins?
Til að geta leitað til Mannréttindadómstólsins verða einstaklingar að hafa
tæmt réttarúrræði innanlands, það er að hafa leitast eftir því sem frekast er
unnt að fá viðunandi lausn á málum sínum fyrir réttarkerfinu innanlands.
Þegar niðurstaða íslenskra dómstóla er kærð til dómstólsins er ekki formlega um áfrýjun að ræða, enda getur hann ekki breytt niðurstöðu
íslenskra dómstóla. Hann getur
þó dæmt ríkið til að greiða
einstaklingi bætur telji hann að
brotið hafi verið á réttindum
einstaklings samkvæmt
Mannréttindasáttmálanum.

+

Tamor

RAFMAGN Á BÍLINN Nýja kerfið myndi ýta undir innflutning og notkun vistvænni valkosta í landsamgöngum.

NORDICPHOTOS/AFP

Áfangi að orkubyltingu
Mikilvægum áfanga að
því marki að gera Ísland
minna háð jarðefnaeldsneyti var náð nú í byrjun
mánaðarins, er 111 síðna
skýrsla starfshóps um
„heildarstefnumótun um
skattlagningu ökutækja
og eldsneytis“ var birt.
Starfshópurinn var skipaður fulltrúum ráðuneyta fjármála, umhverfis- og samgöngumála og sat
að tillögugerðinni í meira en ár.
Við vinnslu skýrslu sinnar ráðfærði starfshópurinn sig við 29
hagsmunaaðila, en samkvæmt
skipunarbréfi hafði hann það hlutverk að gera tillögur um samræmda skattlagningu ökutækja og
eldsneytis sem hefðu þau markmið að leiðarljósi að hvetja til
notkunar vistvænna ökutækja,
orkusparnaðar, minni losun gróðurhúsalofttegunda, aukinnar notkunar innlendra orkugjafa, fjármagna uppbyggingu og viðhald
vegakerfisins og þjóna áfram sem
almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð.

Grunnur að lagasetningu
Tillögurnar sem reifaðar eru í
skýrslunni eru hugsaðar sem
grunnur fyrir frekari ákvarðanatöku, svo að á grunni þeirra verði
unnt að vinna frumvörp til laga.
Bent er á að ýmsar tímabundnar
reglugerðir um afslátt af gjöldum
á vistvæn ökutæki og orkugjafa
renna út um næstu áramót.
Í samantekt skýrslunnar er
minnt á að almennt sé litið svo á að
árið 2007 hafi sögulegu hámarki
verið náð í olíuframleiðslu í heiminum. Hún fari á næstu árum
minnkandi vegna takmarkaðra
auðlinda. Að sama skapi hefur
eftirspurn eftir olíu aukizt jafnt
og þétt, ekki sízt vegna iðnvæðingar og hagvaxtar í Kína og á Indlandi, og mun að óbreyttu halda
áfram að vaxa. Því er spáð að þetta
ójafnvægi framboðs og eftirspurnar muni hafa í för með sér að
áfram muni olíuverð hækka.
„Þjóðir heimsins eru farnar að
bregðast við þessum aðstæðum
með ýmsum hætti og einn ríkur
þáttur í því er endurskipulagning
skattlagningar á ökutæki og eldsneyti með það fyrir augum að vera
ekki jafn háðar jarðefnaeldsneyti
og verið hefur,“ segir í samantektinni. Að sama skapi sé með þessum breytingum verið að bregðast
við áhrifum af völdum gróðurhúsalofttegunda og reyna að draga
úr losun þeirra.
Mest mengandi bílafloti Evrópu
Fyrir þá sem fylgzt hafa með bílainnflutningi hingað til lands á síðustu árum kemur það lítið á óvart
að Ísland er með langhæstu meðaltalslosun koltvísýrings á hvern

TILLAGA AÐ NÝJU KERFI AÐFLUTNINGSGJALDA
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DÆMI UM ÁHRIF NÝJA KERFISINS
Hið nýja kerfi gjaldheimtu af nýjum bílum myndi
valda u.þ.b. eftirfarandi verðbreytingum á mest
seldu bílunum hérlendis í flokki smábíla, jepplinga
og lúxusjeppa.
Bifreið

Verð er

Toyota Yaris 1,0 (beinsk. bensín)
Toyota Rav4 2,2 D-4D dísel
Toyota Rav4 2,0 bensín
Toyota Land Cruiser 200 V8

1.980.000 kr
4.990.000 kr
4.260.000 kr
13.140.000 kr

skráðan bíl af öllum aðildarríkjum
Evrópska efnahagssvæðisins.
Þrátt fyrir að meðaltalslosunin
hafi minnkað lítið eitt á síðustu
árum hefur heildarlosun aukizt
hér. Að óbreyttu er Ísland „afar
langt frá að geta uppfyllt þau
langtímamarkmið sem sett hafa
verið um losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum,“ eins
og bent er á í skýrslunni.

Losun grunnur skattlagningar
Til að bregðast við þessari þróun
ber að mati starfshópsins að grípa
til ráðstafana sem eru í samræmi
við alvöru málsins. Lagt er til að
tengja skattlagningu í öllum fjórum núgildandi stoðum skattlagningar ökutækja og eldsneytis –
stofngjalds
(vörugjalds
af
ökutækjum), árgjalds (bifreiðagjalds), eldsneytisgjalds (vörugjalda af eldsneyti og olíugjalds)
og notkunargjalds (kílómetragjalds) – við losun á koltvísýringi
(CO2). Það sé í takt við þá þróun
sem nú þegar hefur átt sér stað í
nágrannalöndunum.
Nánar tiltekið ganga tillögurnar
út á eftirfarandi:
■ Stofngjald Í stað vörugjalda á
ökutæki komi losunargjald sem
miðist við skráða CO2-losun í
grömmum á ekinn kílómetra (sjá
töflu). Undanþágur frá vörugjaldi,
sem nú eru alls 35, verði einfaldaðar og þeim fækkað.
■ Árgjald CO2-losun verði lögð til
grundvallar bifreiðagjaldi í stað
þyngdar ökutækis.
■ Kolefnisskattur Nýr skattur,
kolefnisskattur, verði lagður á
jarðefnaeldsneyti og miðist hann
við markaðsverð fyrir losun á tonn
af koltvísýringi. Þessi skattur
myndi að óbreyttu hækka verð
bensínlítrans um 5 kr. og díselolíulítrans um 6 kr.
■ Notkunargjald Kílómetragjald á
ökutæki yfir 10 tonn verði
óbreytt.
Í heild gera tillögurnar ráð fyrir
tekjutilfærslu í skattlagningu af

Verð yrði (u.þ.b.)
1.600.000 kr.
4.000.000 kr
4.650.000 kr
15.000.000 kr

ökutækjum yfir á eldsneyti.
Gengið er út frá því að heildarskatttekjur ríkissjóðs verði því
sem næst óbreyttar við kerfisbreytinguna, en þegar um fimm
ára reynsla verði komin á hið nýja
kerfi verði það endurskoðað og
stillt af.
Samkvæmt
tillögunum
er
grunnur skattlagningarinnar með
sameiginlega þræði þvert í gegn
um allt skattkerfið, ólíkt því sem
verið hefur. Að auki gera tillögurnar ekki upp á milli ólíkra tæknilausna vistvænna ökutækja eða
vistvænna orkugjafa, en það út af
fyrir sig væri mikilvæg framför
frá núgildandi tímabundnu reglugerðum um gjaldaafslátt af tilteknum vistvænni lausnum.

Ýtir undir vistvæna valkosti
Þar sem þessar tímabundnu
reglugerðir renna út um næstu
áramót er eðlilegt að vænta þess
að ný löggjöf byggð á tillögum
starfshópsins geti gengið í gildi
strax þá.
Það vill svo til, að brátt koma á
markað fyrstu fjöldaframleiddu
tengil-tvinnbílarnir, það er bílar
sem eru bæði knúnir með rafmagni og hefðbundnum brunahreyfli en bjóða upp á að rafgeymarnir séu hlaðnir úr innstungu.
Þannig útbúnir bílar gæfu fólki
færi á að aka bíl sínum að stærstum hluta á innlendu vistvænu rafmagni.
Slíkir bílar myndu lenda í lægsta
gjaldflokki í nýja gjaldheimtukerfinu og vera þannig sérlega
eftirsóknarverðir, ásamt hreinræktuðum rafbílum, metangasbílum og fleiri vistvænum valkostum. Þessi skattkerfisbreyting
gæti þannig orðið upphafið að vistvænni orkubyltingu í landsamgöngum hérlendis.

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
4.604
-1,31%
MESTA HÆKKUN
ATLANTIC PETROL. +4,26%
ALFESCA
+2,03%
ÖSSUR
+0,85%

Fjöldi viðskipta: 209
Velta: 1.919 milljónir

MESTA LÆKKUN
ICELANDAIR
TEYMI
EXISTA

-4,81%
-3,99%
-3,42%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 6,72 -0,59% ... Bakkavör
33,00 -1,20% ... Eimskipafélagið 20,00 0,00% ... Exista 9,32 -3,42%
... Glitnir 16,95 -0,29% ... Icelandair Group 17,80 -4,81% ... Kaupþing
760,00 -1,30% ... Landsbankinn 24,20 -1,63% ... Marel 90,50 -0,55%
... SPRON 4,40 -1,57% ... Straumur-Burðarás 10,52 -1,50% ... Teymi
2,89 -3,99% ... Össur 94,80 +0,85%

Umsjón:

nánar á visir.is

Mesta tap í sögu Lehman Brothers Viðskipti felld
Útlit er fyrir að bandaríski fjárfestingarbankinn Lehman Brothers tapi um 2,9 milljörðum dala, jafnvirði 220 milljarða íslenskra
króna, á öðrum ársfjórðungi. Þetta er mesta
tap í sögu bankans á einum fjórðungi síðan
hann tók til starfa fyrir fjórtán árum. Endanlegar tölur verða birtar 16. júní næstkomandi. Til samanburðar nam hagnaðurinn 1,3
milljörðum dala á sama tíma í fyrra.
Tapið nemur 5,14 dölum á hlut samanborið
við hagnað upp á 2,21 dal á sama tíma í fyrra.
Þetta er talsvert meira en fjármálasérfræðingar höfðu reiknað með en fréttaveitan
Thomson Financial hafði spáð um 22 senta
tap á hlut.
Bankinn var sagður glíma við lausafjárstöðu um svipað leyti og fjárfestingarbankinn Bear Stearns rambaði á barmi gjaldþrots
í mars síðastliðnum. Richard Fuld, forstjóri
bankans, vísaði því hins vegar á bug.
Fuld sagðist í gær vera vonsvikinn með

niður

VONSVIKINN BANKASTJÓRI Richard Fuld, forstjóri
Lehman Brothers, er svekktur yfir mettapi bankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

niðurstöðuna en hann vonaðist til að hlutafjáraukning og aðrar aðgerðir kæmi bankanum í gegnum ólgusjóinn á fjármálamörkuðum.
- jab

„Við mátum þetta sem mistök og
felldum viðskiptin niður,“ segir
Þórður Friðjónsson, forstjóri
Kauphallarinnar, en fyrstu viðskipti með hlutabréf í Straumi
voru felld niður í gærmorgun.
Tilboðin hljóðuðu upp á 11,36
til 11,60 krónur á hlut og stökk
gengi bréfa í bankanum upp um
rúm sex prósent í kjölfarið. Á
sama tíma lækkaði gengi bréfa í
bönkum og fjármálafyrirtækjum.
Þórður segir ákveðið verklag
gilda í Kauphöllinni þegar óvenjuleg tilboð berist í hlutabréf. Leitað sé eftir upplýsingum um þau
líkt og í þessu tilviki.
- jab

Skuldatryggingar- Ísland skrapar botninn
álag aftur á uppleið
„Áhættufælni er að aukast,“ segir
Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir hjá
Greiningu Glitnis. Skuldatryggingarálag íslensku bankanna er
byrjað að hækka aftur, eftir
nokkra lækkun að undanförnu.
Hjördís segir að uppgjör annars
ársfjórðungs hjá bandarískum
bönkum leiði í ljós frekari afskriftir vegna undirmálslána.
„Þetta bitnar á öllum,“ segir
Hjördís, sem bendir á að þrátt
fyrir þetta séu íslensku bankarnir
ekki með stöðu í slíkum lánum.
Rifjað er upp í Morgunkorni
Greiningar Glitnis að álagið náði
hæstu hæðum í kjölfar atlögu vogunarsjóða, sem vildu hagnast á
efnahagsskelli hérlendis í náinni
framtíð. Þá fór álagið hjá Kaupþingi og Glitni upp fyrir 1.000
punkta og yfir 800 punkta hjá

HÆKKANDI SKULDATRYGGINGARÁLAG

Greining Glitnis telur að uppgjör bandarískra banka á öðrum fjórðungi séu
meginskýringin á hækkandi skuldatryggingarálagi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Landsbanka. Tekist hafi að hrinda
áhlaupinu og álagið farið lækkandi. Það hafi bent til þess að vogunarsjóðir og fjárfestar hafi gefist upp á að bíða eftir hruninu.
- ikh

Íslandi er spáð þriðja lægsta
hagvexti í heiminum árið 2008,
skv. spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Simbabve rekur lestina, spáð
er neikvæðum hagvexti þar um
6,6 prósent, Ítalía er í næstneðsta
sæti og spáð 0,3 prósenta hagvexti.
„Það er augljóst fyrir land eins
og okkar að þegar uppsveiflan
hefur mikið til byggst á fjármálakerfinu og húsbyggingum og
hnykkur verður í fjármálakerfinu þá munum við finna meira
fyrir honum en mörg önnur lönd
sem byggja meira á framleiðslugreinum,“ segir Gylfi Zoëga,
prófessor við Háskóla Íslands.
Gylfi bendir á að lönd sem hafa
byggt vöxt sinn á fjármálamarkaði verða meira fyrir barðinu á
fjármálakreppu en lönd sem
byggja meira á framleiðslugreinum.
Nýkjörinn
forsætisráðherra
Ítalíu, Silvio Berlusconi, hefur

MINNSTI HAGVÖXTUR
Simbabve
Ítalía
Ísland
Bandaríkin

-6,6 prósent
0,3 prósent
0,4 prósent
0,5 prósent

MESTI HAGVÖXTUR
HAGVÖXTUR UM HEIMINN Alþjóðagjald-

eyrissjóðurinn birtir spá tvisvar á ári um
hagvöxt í heiminum.
MARKAÐURINN/IMF

lýst yfir neyðarástandi á Ítalíu
vegna þeirrar kreppu sem þar
ríkir og hefur heitið umtalsverðum efnahagsumbótum til að auka
hagvöxt. Greint er frá þessu í
franska blaðinu 24 stundum.
Þótt Ísland skrapi botninn í
nýjustu spá Alþjóðabankans frá
því í apríl síðastliðnum er þetta
þrátt fyrir það framför frá síðustu spá bankans í október 2007.
Í þeirri spá voru Ísland og Simbabve í sérflokki, einu ríkin þar
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H_{kVgikZ\jg]Z[jgkZg^!Zgd\kZgjg[gVbi^cc^d``Vgb^`^ak²\VhiVVik^ccj\gZ^c#
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Aserbaídsjan
Angóla
Armenía
Túrkmenistan
Kína
Nígería
Líbía
Mongólía
Afganistan

18,7 prósent
16 prósent
10 prósent
9,5 prósent
9,3 prósent
9,1 prósent
8,8 prósent
8,7 prósent
8,6 prósent

sem spáð var neikvæðum hagvexti. Oftast hefur Ísland þó
verið ofarlega á hinum listanum,
enda hagvöxtur verið hér mikill á
undanförnum árum.
Athuga ber að Alþjóðabankinn
birtir ekki spá fyrir nokkur ríki
þar sem stríðsástand eða óöld
ríkir.
- bþa
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Sparaðu með Brimborg
Nýrekstrarleigameðbílafrelsiogbensínverðvernd

Ídag.Þúget
bílnum efti
Nýjung
Nýjung

Bílafrelsi Brimborgar: styttri samningstími
eða 24 mánuðir í stað 36

Bílafrelsi Brimborgar: ef þú vilt þá geturðu
skilað bílnum eftir 12 mánuði eða 24

Bílafrelsi

Brimborgar

GCI GROUP GREY ALMANNATENGSL

Ídag. Dæmi um tilboð og bílafrelsi
Tilboð. Rekstrarleiga 39.946 kr. á mánuði.

Tilboð. Rekstrarleiga 29.355 kr. á mánuði.

Mazda3 Touring Plus

CitroënC1SX

1,6i 105 hö 145 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 191 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 8,0 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 2.850.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 39.946 kr. á mánuði í 24
mánuði. Innifalinn í leigugreiðslum er
lántökukostnaður 417.458 kr.
6 bílar á þessu tilboði.

Hringdu núna í síma 515-7000

1,0VVTi 68 hö 93 Nm 5 gíra 5 dyra
CO2 losun 109 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 4,6 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 1.690.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 29.355 kr. á mánuði í
24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðslum er
lántökukostn. 269.049 kr.
4 bílar á þessu tilboði.

Hringdu núna í síma 515-7000

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6-8, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | brimborg.is
* Brimborg og birgjar fyrirtækisins áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Rekstrarleiga er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 24 mán. sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári.

Bensínverðvernd

Brimborgar

.
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99

Nýj
Brimung.B
1.5 bor ensí
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lítra : tr rðve
r
a yg
99 f bens gir þé nd
kró íni r
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.

urskilað
r12 mánuði!
Nýtt.Þú geturskilað bílnum eftir12 mánuði.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg

Brimborgará nýjum bílum:
Tilboð. Rekstrarleiga 73.523 kr. á mánuði.

Tilboð. Rekstrarleiga 59.950 kr. á mánuði.

Volvo S60 SE m/leðri

Ford Escape XLS AWD 2,3i 153 hö 206 Nm sjálfskiptur 5 dyra

2,0T 180 hö 240 Nm sjálfskiptur 4 dyra
CO2 losun 202 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 10,1 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 5.272.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 73.523 kr.
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðslum er lántökukostn. 725.969 kr.
4 bílar á þessu tilboði.

Hringdu núna í síma 515-7000

CO2 losun 206 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 9,9 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 3.690.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 59.950 kr.
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í
leigugreiðslum er lántökukostn. 549.943 kr.
6 bílar á þessu tilboði.

Hringdu núna í síma 515-7000

Forsendur útreiknings rekstrarleigu miðast við andvirði fjögurra afborgana í tryggingafé. Ef leigutaki ætlar að nýta sér Bílafrelsi eftir 12 mán., þarf viðkomandi að láta Brimborg vita með 15 daga fyrirvara. Lántökukostnaður eru vextir og stofngjöld vegna rekstrarleigu. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkurinn verður að taka af
skarið um framtíð REI.

Hin pólitíska sök
JÓN KALDAL SKRIFAR

Þ

að er dapurlegt að sjá hvernig komið er fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta verðmætasta fyrirtæki
Reykvíkinga hefur eflst og vaxið að umfangi síðustu
ár, en er nú eins og frosið fast á krossgötum. Ástæðan er einföld. Undanfarna mánuði hafa stjórnmálamennirnir, sem eiga að marka leiðina, leyft óvissu að hríslast
um fyrirtækið með tilheyrandi stöðnun. „Orkuveitan hefur
verið hálfmunaðarlaus,“ var lýsingin Guðmundar Þóroddssonar, fyrrverandi forstjóra Orkuveitunnar og REI, í upplýsandi
viðtali í Fréttablaðinu um helgina.
Allt bendir til þess að það fát og fum sem einkennir nú
pólitíska leiðsögn Orkuveitunnar leiði til þess að eigendur
fyrirtækisins, borgarbúar, verði af miklum verðmætum. Ef
svo fer má leggja þá ábyrgð óskipta í fangið á borgarfulltrúum
Sjálfstæðisflokksins. Þeir, eða fulltrúi þeirra, hafa farið með
stjórnarformennsku í Orkuveitunni síðastliðin tvö ár, að undanskildum hundrað daga valdatíma Tjarnarkvartettsins.
Þungamiðjan í tilvistarkreppu Sjálfstæðisflokksins í málefnum Orkuveitunnar er auðvitað stofnun og tilgangur REI.
Hugmyndasmiðurinn að baki REI var Guðlaugur Þór Þórðarson, þáverandi stjórnarformaður Orkuveitunnar. Þegar Guðlaugur hvarf til annarra starfa tók arftaki hans í Orkuveitunni, Haukur Leósson, við keflinu og hélt ótrauður áfram á
sömu braut. Yfirlýstur tilgangur REI var kristaltær. Það átti
að hasla sér völl í útflutningi á þekkingu á sviði umhverfisvænna orkugjafa. Og til að lágmarka áhættu Orkuveitunnar
átti að fá fjárfesta úr einkageiranum að því verkefni. Um
þetta var enginn ágreiningur fyrr en kom að sameiningu við
Geysi Green Energy síðastliðið haust. Sú saga er vel þekkt.
Ekki varð af sameiningu félaganna og framtíð REI var sett í
fullkomið uppnám.
Í viðtalinu við Guðmund veltir hann fyrir sér hver sé hin
pólitíska sök á bak við REI-klúðrið. Var það að stofna fyrirtækið? Var það afgreiðslan á fyrirhugaðri sameiningu REI og
GGE? Eða er það að halda ekki áfram með REI eins og til var
stofnað?
Svörin eru þessi: Stofnun REI var skynsamleg og rökrétt.
Guðlaugur Þór sýndi þar mikla framsýni. Afgreiðslan á sameiningunni við GGE var hins vegar klárlega pólitískt klúður
sjálfstæðismanna. Þar kom í ljós að engin samstaða var innan
borgarstjórnarflokksins um fyrirhugaða sameiningu. Mun
alvarlegra mál er þó ef sú niðurstaða verður ofan á að slá af
upphaflegan tilgang REI.
Guðmundur metur möguleika REI ennþá mikla og bendir
á að ýmis verkefni eru í pípunum. Spurningin um hvort REI
ætli sér að nýta sér þessa möguleika er lykilatriðið í stöðunni
sem nú er komin upp. Og sjálfstæðismenn verða að sýna þann
manndóm að fara að svara.
Ef svarið verður neikvætt, nú eða áframhaldandi flótti frá
ákvörðun, verða borgarbúar að sætta sig við að reynsla, þekking og tengslanet, sem hefur byggst upp fyrir þeirra skattfé í
áranna rás, muni renna út úr Orkuveitunni án endurgjalds.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Óskar skyggir á Dag

Yfir til Hönnu

Útkall: Villi er að hætta

Hallur Magnússon, ráðgjafi og
framsóknarmaður, bloggar um að
hann hafi lent í úrtaki skoðanakönnunar Félagsvísindastofnunar, sem
Samfylkingin hafi pantað. Í lokaspurningunni var Hallur beðinn að gefa
„öllum helstu“ borgarfulltrúum
einkunn og vakti það athygli
hans að í þann hóp vantaði
Óskar Bergsson, oddvita Framsóknarflokksins í Reykjavík.
Þetta er með ráðum gert að
mati Halls og ástæðan
getur aðeins verið ein:
Samfylkingin er að
reyna að þegja Óskar
í hel, þar sem hann
þykir skyggja of mikið
á Dag B. Eggertsson.

Hallur segir að Samfylkingin ætti
hins vegar að hafa í huga að Óskar
gæti launað henni lambið gráa með
því að mynda nýjan meirihluta með
Hönnu Birnu að ári. Þetta er þó háð
því að Ólafur F. Magnússon „nenni
ekki“ að sitja í borgarstjórn eftir að
hann hættir sem borgarstjóri. Best að
afskrifa ekki neitt í ljósi atburða
á þessu kjörtímabili. En ef
Óskar Bergsson gengi til
liðs við sjálfstæðismenn til
þess eins að vera getið
í skoðanakönnunum
er ekki víst að
niðurstöðurnar yrðu
honum – eða
Halli – að
skapi.

Þór Jónsson, forstöðumaður
almannatengsla Kópavogsbæjar og
fyrrverandi fréttamaður á Stöð tvö,
var kallaður til sögunnar af Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík á laugardag,
þegar tilkynnt var um oddvitaskipti.
Að sögn Þórs var hann búinn að
koma sér makindalega fyrir framan
sjónvarpið til að að fylgjast með EM
í fótbolta þegar hann fékk óvænt
símtal frá sjálfstæðismönnum og
hann beðinn að aðstoða við að
sjóða saman fréttatilkynningu
og senda hana til fjölmiðla. Þór
áréttar hins vegar að útkallið hafi
aðeins verið tilfallandi verkefni,
hann sé enn í fullu starfi hjá
Kópavogsbæ.
bergsteinn@frettabladid.is

Bjargvættir eða fargvættir
A

ndspænis ísbirni er fyrsta
hugsun Íslendings ekki sú að
knúsa hann – að minnsta kosti
ekki skagfirsks karlmanns sem á
byssu. Ísbjörninn er vissulega
tákn fyrir náttúruna í augum
þjóðarinnar, en sú náttúra er ekki
góð í sjálfri sér þótt hún kunni að
vera fögur og mikilfengleg. Þvert
á móti er hún viðsjál og ógnandi –
og óútreiknanleg. Í hefðbundnum
íslenskum hugarheimi er
maðurinn ekki algóður verndari
og vinur alls sem er heldur eitt
dýrið sem á í samkeppni við hin.
Ísbjörninn er óvinur þinn og
keppinautur sem þér ber að sýna
þá sjálfsögðu virðingu að útmá.

Réttupphend sem...
Við munum rökin fyrir hvaladrápinu: þeir eru að klára fiskinn í
sjónum – og er því þá látið ósvarað
hvernig fiskigengd hélst við
Ísland allar þær aldir þegar engar
voru hvalveiðar hér við land. Svo
rammt kvað að þessari hugmyndafræði fyrir nokkrum árum að sett
var á fót útrýmingaráætlun á
selum með þeim rökum að þeir
bæru í sér hringorm (sem farið
var að kalla selorm) og var
kenningin sú að ormurinn bærist
úr selunum í þorskinn. Aftur voru
inngrip og afskipti mannsins –
dráp hans – talin grundvallarforsenda fyrir jafnvægi í náttúrunni.
Þau sárafáu spendýr sem hér
skrimta utan forræðis og seilingar
manna eru sjálfkrafa ógn við
mannfólkið samkvæmt þessari
hugmyndafræði – og réttdræp
hvar sem til þeirra næst og eiga
sér engan tilverurétt.
Í ísbjarnarmálinu lýstur
tveimur samfélögum saman með
óvenju skýrum hætti: samfélagi
veiðimanna og samfélagi ímyndarsmiða. Náttúrubörnum og
náttúruverndarfólki. Dreifbýlisfólki og þéttbýlisfólki. Nýtingarsinnum og friðunarsinnum.
Þeir sem líta umfram allt á
náttúruna sem fjandsamlegt afl
hafa að sjálfsögðu ýmislegt til síns

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Ísbjarnarblúsinn
máls eins og skjálftarnir á
Suðurlandi vitna um; náttúran er
hér á landi bæði gjöful og
ógnvænleg, hún er lifandi og
ískyggilegt afl en ekki endilega
góð og göfug í eðli sínu. En
óneitanlega hvarflar þó að manni
að við lifum fjörbrot þessarar
hugmyndafræði. Erlendir
fjölmiðlar hafa leitt að því
sannfærandi rök að útflutningur
Kristjáns Loftssonar á hvalkjöti til
Japans sé bara blekkingarleikur –
þar sé enginn raunverulegur
kaupandi og þetta sé einungis
tilfærsla frá einum frystigámnum
í annan, til þess ætluð að slá ryki í
augu fólks og telja því trú um að
til séu markaðir fyrir þetta
einkennilega kjöt. Réttupphend
sem langar í hvalkjöt...

Enn er fólki hér ekki lagið að
hugsa í ímyndum og táknum,
eins og tíðkast annars staðar
um hinn vestræna heim:
ísbjörninn er tákn um ógn sem
steðjar að jörðinni.
Allar skyttur Skagafjarðar
Umhverfisráðherra átti vitaskuld
erfitt með að ganga í berhögg við
það mat heimamanna að ísbjörninn væri farinn að gera sig
líklegan til mannvíga („hann var
farinn að hnusa svona út í loftið,“
sögðu þeir í sjónvarpinu). Að vísu
sögðu aðrir að hann hefði verið
skotinn vegna þess að hann hefði
verið að hlaupa burt frá fólki og

væri alveg að hverfa í þokuna.
Ekki er gott að segja hvort menn
hafa talið að þar með væri hann
endanlega týndur og tröllum
gefinn – maður hefði haldið að
þegar þokunni létti myndi
nútímatækni gera mönnum kleift
að finna slíkt dýr. Og loks sögðu
þeir að ekki hefði verið til deyfilyf
á landinu, sem reyndist að vísu
ekki rétt.
Þarna voru mættar allar skyttur
Skagafjarðar, hver annarri
skotglaðari. Ekki á hverjum degi
sem maður kemst í slíka veiði. Og
menn virðast hafa sannfært hver
annan á augabragði um nauðsyn
þess að vega dýrið – og sjálfsagt
ekki verið erfitt.
Umhverfisráðherra tók gott og
gilt það sem þar til bært fólk á
vettvangi sagði við hana: erfitt er
að áfellast hana fyrir það í sjálfu
sér, þó að hún hefði kannski mátt
huga meira að því að hér er um að
ræða dýr sem talið er í
útrýmingarhættu, og hefði líka
mátt taka sér tíu mínútur í að
kanna áætlanir um viðbrögð við
sambærilegar aðstæður á
Svalbarða. Jafnvel hefði hún mátt
sannreyna skortinn á deyfilyfi.
Því þarna urðu Íslendingar af
gullnu tækifæri. Enn er fólki hér
ekki lagið að hugsa í ímyndum og
táknum, eins og tíðkast annars
staðar um hinn vestræna heim:
ísbjörninn er tákn um ógn sem
steðjar að jörðinni. Þeir sem hefðu
farið af stað til að bjarga ísbirninum hefðu orðið að tákni fyrir þá
viðleitni að bjarga jörðinni.
Keikómálið var aðeins of bjánalegt á sínum tíma en hitt að koma
ísbirninum heim til sín aftur hefði
orðið verðugt verkefni: þar hefði
bjásturshvöt íslenskra karlmanna
aldeilis notið sín og þar hefði
óviðjafnanleg saga um frækilega
björgun fengið að breiða úr sér
frammi fyrir heimspressunni.
Okkur líður nefnilega betur þegar
við björgum nauðstöddum en förgum þeim – og við komum líka
betur út.

Brottreknir ræstitæknar í Valhöll?
UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar um
kjaramál

V

efsíða Landspítalans auglýsir fundi
fyrir starfsmenn Landspítalans með
heilbrigðisráðherra. Ekkert nema gott um
það að segja að heilbrigðisráðherra vilji
sitja fyrir svörum hjá starfsfólki í
heilbrigðiskerfinu og eðlilegt að Landspítalinn auglýsi þetta framtak ráðherrans.
Það sem hins vegar er óvenjulegt við þetta
ÖGMUNDUR
fundarboð á vef Landspítalans er að
JÓNASSON
fundarstaðurinn skuli vera Valhöll,
félagsheimili Sjálfstæðisflokksins þar sem
vertinn er Landsmálafélagið Vörður.
Tilefni fundahalda Guðlaugs Þórs Þórðarsonar,
heilbrigðisráðherra, er ærið. Víða þarf hann að verja
eigin gjörðir. Þannig hefur hann dregið úr framlagi
til Landspítalans á fjárlögum að raungildi. Ítrekað
hefur heilbrigðisráðherra sagt fullyrðingar í þessa
veru ósannindi og horfir þá í krónufjöldann sem til
sjúkrahússins rennur. Þá vill hann gleyma að hafa
hliðsjón af umfangi þeirra verka sem sjúkrahúsinu
er ætlað að sinna. Ríkisendurskoðun hefur sýnt fram
á að jafnt og þétt hafi verið þrengt að sjúkrahúsinu á

undanförnum árum. Aldrei hefur ástandið
verið eins slæmt og nú. Sveltistefnan er
síðan notuð til að einkavæða starfsemi
LSH í bútum. Ýmsir verkþættir eru þegar
komnir til verktaka og minnast margir
eflaust þeirra deilna sem risu í vetur
þegar hafist var handa um að bjóða út
störf læknaritara.

Aldrei hefur ástandið verið eins
slæmt og nú. Sveltistefnan er síðan
notuð til að einkavæða starfsemi LSH
í bútum.
Ræstitæknarnir eru flestir komnir til
verktakafyrirtækisins ISS. Þar eru kjörin rýrari en
þau voru þegar þetta starfsfólk starfaði milliliðalaust
hjá sjúkrahúsinu, enda leikurinn til þess gerður að
spara á kostnað starfsfólksins. Um mánaðamótin var
ræstitæknum á Barna- og unglingageðdeildinni sagt
upp störfum. Skyldu þeir hafa mætt í Valhöll til að
heyra heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins
útskýra hve þjóðhagslega hagkvæmar uppsagnirnar
væru?
Höfundur er alþingismaður og formaður BSRB.

LÆKNINGAJURTIR

LEIÐSÖGN Í HÁSKÓLA

Í íslenskri náttúru má
finna alls konar jurtir sem
hægt er að nota í mat og
drykki og til lækninga.

Endurmenntun býður nú upp
á þriggja anna leiðsögunám
á háskólastigi sem hentar
bæði fólki sem er í vinnu
og þeim sem vilja
vera í fjarnámi.
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Ragnar lætur aldrei sjá sig á golfvellinum nema vel klæddan.
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Golf er minn lífsstíll
Golfíþróttin á hug og hjörtu margra og er Skriðjökullinn Ragnar Kristinn Gunnarsson í þeirra
hópi. Hann spilar golf hvenær sem tækifæri
gefst.

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Ég spila golf helst fjórum til fimm sinnum í viku ef
veður leyfir yfir sumartímann. Svo sæki ég golf til
útlanda yfir veturinn en ég á litla íbúð á Spáni og fer
þangað eins oft og ég get. Þar eru golfvellir í hundraðatali,“ segir Ragnar, nýkominn af vellinum. Hann
segir golfið lífsstíl en hann hefur stundað það í rúm
tuttugu ár. „Ég hafði þefað af þessu sem ungur strákur en byrjaði að stunda þetta árið 1985. Ég mun halda
þessu áfram svo lengi sem ég get en þetta er auðvitað
spurning um hvaða tíma maður hefur. Maður fer ekki
í golf fyrir minna en fimm til sex klukkutíma. Það er
svo margt sem spilar inn í þetta, útiveran og sambandið við náttúruna, fuglalífið og félagsskapurinn.“
Ragnar segist heppinn með það að fjölskyldan sýni
þessu tímafreka áhugamáli hans skilning. Áhuginn
sé jafnvel farinn að smita út frá sér.
„Það er lífsstíll í kringum þetta og sem betur fer á

ég fjölskyldu sem líður þetta og ég fæ engar skammir
þó ég komi heim klukkan ellefu eða tólf jafnvel.
Dóttir mín vinnur reyndar í golfskálanum hér í
Grafarholti og konan mín æfir líka. Svo eru fjölskyldumeðlimir að bætast við, bróðir minn og börn
og barnabörn og frændur og frænkur og vinir og
vandamenn.“
Ragnar á sinn uppáhaldsvöll í Grafarholti og segir
hann yfirburðavöll á Íslandi. Hann tekur reglulega
þátt í mótum og er með átta í forgjöf. „Ég hef nú komist niður í fimm í forgjöf en svo gengur vel og illa til
skiptis. Akkúrat núna er ég í hærri kantinum miðað
við það sem það ætti að vera,“ segir hann kankvís.
Það er ekki sama hvernig menn mæta klæddir til
leiks á golfvellinum og lætur Ragnar aldrei sjá sig
nema vel klæddan. Segir það grundvallaratriði.
„Menn eiga að vera snyrtilega klæddir í golfi og mér
líður betur ef ég er vel klæddur á golfvellinum. Þegar
ég vakna á mánudegi og er að fara í golf á þriðjudegi
þá hugsa ég „í hverju á ég að fara?“. Þetta er alveg
eins og þegar konurnar eru að fara á dansleiki, þetta
skiptir miklu máli.“
heida@frettabladid.is

[

]

Vökvatap getur átt sér stað í líkamanum þegar við æfum
mikið. Mikilvægt er fyrir hlaupara að hafa vatn með sér á
lengri hlaupum til að koma í veg fyrir ofþornun.

„Maður verður bara að gæta þess að ganga ekki nærri plöntunum heldur umgangast þær með virðingu og tína hóflega á hverjum
stað,“ segir Ingólfur, sem sjálfur ræktar kryddjurtir og grænmeti í Engi í Biskupstungum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

Íslensk grös gersemar

www.hreyfigreining.is

Frábærir og ódýrir
grænmetisréttir.
Grænmetisveitingastaðurinn Á grænni grein
er eins árs. Við þökkum frábærar móttökur á
árinu og blásum til afmælisveislu þriðjudag
og miðvikudag. Boðið verður upp á smakk,
smárétti og fría afmælisköku fyrir viðskiptavini.
Einnig verður glaðningur og andlitsmálun
fyrir börnin frá kl. 14:00-17:00.
Komið og bragðið á hollum og ljúffengum réttum,
opið er frá 11:00-19:15. Hagstæð tilboð út vikuna.
Veitingastaðurinn Á grænni grein,
Bláu húsunum Faxafeni, Suðurlandsbraut 52.

agraennigrein.is

Villt náttúra geymir margar
nytja- og lækningajurtir sem
eru aldrei betri en á þessum
árstíma þegar þær eru í sem
örustum vexti. Ingólfur Guðnason garðyrkjufræðingur í Engi
í Biskupstungum er fróður um
íslensku flóruna.

Ljónslappi er ein íslensku teplantnanna.

„Íslensku grösin eru mörg hver
þrungin af bæti- og steinefnum,
einkum snemma sumars,“ segir
Ingólfur, sem hefur kynnt sér nytjajurtir í íslenskri náttúru. „Margt af
því sem vex við fætur fólks uppi í
sveit og við sumarbústaðinn er upplagt á borðið, bæði til átu og drykkjar,“ heldur hann áfram og tekur
njóla, túnsúru, fíflalauf og hvönn
sem dæmi um heppilegar jurtir í
salatskálina. „Túnsúran er ein
þeirra plantna sem fólk beið eftir á
vorin áður fyrr. Njólinn var líka
tekinn snemma og fíflalaufin eru
ágæt á þessum tíma áður en remman kemur í þau, eins og líka nýsprottin hvannablöð. Síðan eru birki,
maríustakkur og ljónslappi góð í

jurtaseyði um þetta leyti og þóttu
holl og styrkjandi eftir veturinn.
Skarfakálið er þekkt C-vítamínauðug fjörujurt, bragðið er sterkt
og minnir á piparrót. Fjallagrös, söl
og ætihvönn eru þó þrjár algengustu tegundirnar sem allir notuðu.
Þær þykja með afbrigðum hollar.
Hvannarótin var ein mikilvægasta
nytjajurtin. Hún var tuggin hrá,
hún var steikt og hún var soðin í
mjólk.“
Te- og lækningajurtirnar eru
kröftugastar í kringum Jónsmessuna að sögn Ingólfs og telur hann
upp blóðberg, einiber, birki, vallhumal, ljónslappa, maríustakk,
baldursbrá, mjaðjurt, aðalbláberjalauf og rjúpnalauf; þekktar drykkjar-

FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

jurtir bæði vegna bragðsins og hollustunnar. „Þær er kjörið að þurrka,“
segir hann. „Maður verður bara að
gæta þess að ganga ekki nærri
plöntunum heldur umgangast þær
með virðingu og tína hóflega á
hverjum stað og gott er að hafa
skæri með sér við söfnunina.“
Ingólfur segir kalt vatn verða
enn meira svalandi ef bætt sé út í
það bragðmiklum jurtum, súru,
birki, skarfakáli eða ferskri myntu
úr garðinum. „Fersk blöðin eru látin
standa í köldu vatni um stund,“ lýsir
hann. „Þau gefa frískandi keim og
einnig steinefni, ekki spillir sítrónu- eða súraldinsneið með.“ Hann
kann líka að búa til bragðsterkari
kaldan drykk úr birkilaufi og í lokin
koma leiðbeiningar um gerð hans.
„Maður safnar slatta af ungu og
fersku laufi, fyllir pott með því og
hellir sjóðandi vatni yfir. Þetta er
látið standa yfir nótt í ísskáp. Eftir
það er laufið síað frá og svo má
bæta hunangi eða sykri út í. Þetta er
hægt að geyma í ísskáp í nokkra
daga og þá er fólk komið með næringarríkan og fínan íslenskan svaladrykk.“
gun@frettabladid.is

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

[

Prjónaskap er gott að kunna og gaman að geta prjónað flottar flíkur á sig og aðra. Þó að nú sé sumar er aldrei of
snemmt að skella sér á prjónanámskeið og byrja að prjóna fyrir
næsta vetur.

Leiðsögunám í háskóla
Endurmenntun býður nú upp á þriggja anna
leiðsögunám á háskólastigi. Námið er sveigjanlegt og hentar bæði fólki sem er í vinnu og þeim
sem kjósa fjarnám.
„Við teljum þetta mjög jákvætt skref fyrir leiðsögumenn,“ segir Jóhanna Rútsdóttir, verkefnastjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, sem
býður upp á leiðsögunám á háskólastigi frá og með
næsta hausti. Námið er sambærilegt einu ári í
háskóla, eða sextíu ECTS-einingum, en skiptist
niður á þrjár annir. „Námið er sniðið að fólki sem
er í vinnu. Kennt verður tvo seinniparta í viku,
þriðjudaga og fimmtudaga frá klukkan 16.10 til 20.
Ein námsgrein er kennd í einu og lýkur henni með
prófi áður en sú næsta hefst,“ segir Jóhanna en
einnig er hægt að taka námið að mestu leyti í fjarnámi. „Fólk getur verið statt hvar sem er í heiminum. Það fer bara inn á vefsvæði skólans þegar því
hentar og sækir tímana þar.“
Námið býður upp á ýmsa möguleika. Lærðir leiðsögumenn geta nýtt sér námið sem ákveðna endurmenntun og keypt sig inn í stök námskeið. Þeir sem
huga að háskólagráðu geta fengið námið metið inn
í deildir háskólans. „Ferðamálaskor og hugvísindadeild meta námið inn í grunnnám á háskólastigi.
Fólk getur til dæmis lokið BA-námi í þýsku eða
frönsku með leiðsögunámið sem aukagrein.“
Námið er mjög fjölbreytt og megináhersla lögð á
hagnýta þekkingu á sviði leiðsagnar með erlenda
ferðamenn. „Farið verður í ótal þætti varðandi
ferðaþjónustu á Íslandi, náttúrufar, sögu og menningararf
Íslands,
íslenskt
nútímasamfélag,
heilbrigðiskerfið og viðskiptalífið svo eitthvað sé
nefnt. Síðan er auðvitað farið í þá þætti sem snúa
að leiðsögumanninum svo sem hópstjórn og framsöguhæfni.“

Í leiðsögunámi er fólk meðal annars þjálfað í hópstjórn og
samskiptum við ferðamenn og aðila í ferðaþjónustu.

Nýja leiðsögumannanámið er sveigjanlegt og hentar fólki sem
er í vinnu. „Boðið er upp á vaxtalausa greiðsludreifingu skólagjalda, sem margir hafa nýtt sér,“ segir Jóhanna Rútsdóttir,
verkefnastjóri Endurmenntunar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Inntökuskilyrði í námið eru stúdentspróf eða
sambærilegt nám, sem og gott vald á íslenskri
tungu. Einnig þreytir fólk inntökupróf í því máli
sem það hyggst nýta sér í leiðsögninni. „Þörfin
fyrir leiðsögunám á háskólastigi er greinilega til
staðar en við sjáum á umsóknunum að þetta er tilboð sem fólki líkar vel við. Við höfum fengið töluvert mikið af umsóknum en enn er opið og við
tökum öllum mjög vel og fagnandi.“
mariathora@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
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AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Pajero árg ‘93 V6/3000 7 manna, bensín, sjálfskiptur. Tilboð óskast. Uppl. í s.
893 6650

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

nissan primera árg 98 sk 09 gott ástand
verð 85þús s:8471930

ÚRVAL NÝRRA
ATVINNUBÍLA Á
FRÁBÆRU VERÐI!!

Rav 4 Árgerð 2001 Ekinn 160.þ. Sjálfsk.
Góð þjónustubók Verð kr. 1.390.000.
Tilboðsverð kr. 990.000.

Nissan X-Trail árg. ‘03, ek. 60 þús. sjsk,
sumar + vetrardekk, húddhlíf, topplúga,
filmur, dráttarkrókur, leður, spoiler. Ásett
v. 2,1 tilboð 1,6. Mjög vel með farinn og
gott lakk. Þjónustubók, reyklaus. Uppl. í
s. 898 9053.

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr :
1.990þ án vsk. Nýr Renault Trafic. 9
manna. Verð kr : 3.190þ með vsk. Nýr
Renault Trafic Langur. Hár toppur. Verð
kr : 2.490þ án vsk. Nýr Renault Master.
7 manna með palli. Verð kr : 2.538þ
án vsk. Nýr Renault Master. Millilangur.
Hár toppur. Verð kr : 2.795þ án vsk. Allir
bílar dísel og til afgreiðslu strax !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is
100% yfirtaka Skoda Octavia Combi
TDI. 10/2007 ekinn 6.000.-km sjálfskiptur. Svona bíll kostar 3.280.000.þessi fæst á 2.730.000.- sem er ca
45.000.- pr mán. sjá myndir www.
bilasalaislands.is

MMC Pajero 2800 diesel Árgerð 1997
Ekinn 250 .þ. 33“ breyttur Gott eintak
af bíl! Verð kr. 990.000. Tilboðsverð kr.
690.000.

Til sölu Renault Clio RN árg, 1997, 5
dyra, ek. 130þús km. sk. 09 algjör sparibaukur kr. 120 þús. uppl. 899-7601

Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað.
Föst þóknun upp að tveimur milljónum aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki.
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is,
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

MB E 320 CE árg. ‘95 ek. 114.000 km.
2 eig. frá upphafi. Sjálfsk., leður, „16
álf, Cd magasín ofl. þjónustubók. Verð
1.350.000 kr. Uppl. 894 5035.
Impreza GX-2000 árg 2001 ek.138þús.
Gott eintak. Ásett verð 790 þús eða
tilb. s.8647447

Toyota Avensis „06 53.000 km. Sjálfsk.
erl. yfirtaka + 200 þús. Siggi 825-2120

Cadillac STS - Northstar Árgerð 2002
Ekinn 93þ.km 20“ felgur V8 Leðurinnr.
rafm í sætum ofl. Verð kr. 2.700.000.
Tilboðsverð kr. 2.190.000.

MMC Eclipse ‘03 Ek 140 þús km.
Fallegur og góður bíll. Verð 890 þús.
S: 8618801

RANGE ROVER DÍSEL árg 7/2003,
ek 103 þ. km, 3.0L Dísel sjsk, Leður,
Topplúga, Dráttarkúla, rafmagn í öllu,
Verð 5.990 þ. TILBOÐ 4.990 þ. áhv
4.620 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 140398 S: 567 2700.

Pajero árg.’99. 35“ breyttur. Ek. 194 þ.
Skoða skipti á ódýrari. Verð 1.390 þ.
Uppl. í s. 659 3459.

M.Benz C-200 Compressor 2005, ek 35
þkm, ssk, toppl, blár, verð 3590 þús.
(eigum líka C 230 Comressor)

Mercedes Bens ML 270 diesel
Árgerð 2001 Ekinn 98 þ.km. Lágt drif
Leðurinnrétting 16“álfelgur ofl. Verð kr.
2.690.000. Tilboðsverð kr. 2.390.000.

Mitsubishi L300. 8 manna bíll á frábæru
verði. Í góðu ástandi, ekinn 197.000
km. Verð 125.000. Upplýsingar í síma
665-8865.

500-999 þús.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is
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Mercedes Bens C300 Sport 4 matic
Árgerð 2008 (nýr bíll) 3.0 l - 228 hö
4wd, AMG útlit, spolierar,17“felgur,sóllúga, Xenon ljós,navigation, Harmon
Kardon hljómkerfi, CD magasín,skynvædd þokuljós,niðurfellanleg aftursæti,
regnskynjari ofl. Verð kr. 6.900.000.
Tilboðsverð kr. 6.300.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Subaru Legacy ‘02 m/dráttark. ek.
160.000. Ásett 900 þús. Uppl. 897
9438, skipti möguleg. S. 897 9438.

Chrysler SRT8 „06 ek 68 þ.km 425
Hestöfl einn með öllu. Fæst á góðu stgr
verði 616-9922

Toyota Prius Hybrid nýskr. 6/2004
ekinn 89 þ. km, sjálfskiptur eyðslugrannur bíll. Verð 1.990.000 - Tilboð
1.690.000 - Uppl. í síma 420 6600
Toyota Reykjanesbæ.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Toyota Land Cruiser 100 diesel Árgerð
1998 (12/98) Ekinn 256.000 km
Leður,sóllúga, tems, ný 17,dekk og felgur, Þjónustubók Gott eintak Verð kr.
2.790.000. Tilboð 1.990.000!!

TILBOÐ! VW Golf árg.’98 Ek. 126 þ.
1600. Flottur bíll. Verð 390 þús. Uppl.
í s. 659 3459.

LAND ROVER LR3 HSE árg 2006, ek
21.þ km, 4.4L V8 300 Hestöfl, Leður,
3 Topplúgur, Bakkskynjarar, Aksturtalva
með skjá, Verð 5.950 þ. áhv 4.137 þ.
Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn:
120621 S: 567 2700.

Toyota Land Cruiser 200 Luxury Árg.
2008 Ekinn 0 km (nýr bíll) Bensín
5700 cc 381 hö DVD kerfi, kælir á milli
sæta, 8 manna, sóllúga ofl.ofl. Einn
með öllu! Verð kr. 10.600.000. (kostar
13.800.000. hjá umboði) Tilboðsverð
9.700.000. stgr.

1-2 milljónir

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús,
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús,
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000.
www.islandus.com

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘04. ek.45
þús. verð 1600 þ. uppl. í s. 8233597

Mazda RX-8 HIGH OUTPUT „04 ekinn
16.þ.km, hlaðinn aukabúnaði. Selst
undir lista. S. 895 8898.

2 milljónir +

Skoda octavia árg. 00’ beinskiptur, tilboð óskast í síma:696-8516

Toyota Corolla station ‘94 1.3l 5g.
Þarfnast smá lagfæringa fyrir skoðun.,er
með sk. ‘08. Verð 120 þ. S. 867 8069.

Daewoo Lanos árg. ‘98 til sölu. Einn
eigandi frá upphafi. Bíllinn er ek. aðeins
88 þ. og er á 15“ álfelgum. Sumar
og vetrardekk fylgja. Ný tímareim og
bremsukerfi er allt endurnýjað, sk. ‘09.
Bíllinn er í góðu ásigkomulagi. V. 150 þ.
Áhugsamir hringi í s. 862 1471.
VW Vento ‘98 ek. 135 þ. Verð 135 þús.
sk. ‘09. S. 690 1433.
Opel Safira ‘00, 7 manna, ek. 140 þ. v.
280 þ. Toyota Touring ‘87 ek. 160 þ. v.
180 þ. nýsk. ‘09. S. 690 1433.

Nissan Patrol Elegance Árgerð 2005
Ekinn 25.þ. km Diesel sjálfsk. Leður
sóllúga DVD ofl. Verð kr. 4.590.000.
Tilboðsverð kr 4.090.000.

Suzuki Grand Vitara Árgerð 1999 Ekinn
140 þ. km. Beinsk. V6 Verð kr. 740.000
Tilboðsverð kr. 490.000.

Ert þú leiður á að hanga fyrir aftan
M5 kerrurnar endilega komdu þá og
náðu í mig. E55 AMG bíll til sölu ‘05
517 hö sá langflottasti á landinu fæst á
9.900.000,- Stgr. S. 587-8888 Bílasala
Reykjavíkur.

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 2,7 DISEL

2003 árgerð . Ekinn aðeins 89þ.km
. CRD 2.7L-163 hestöfl . ABS hemlar
- Aksturstölva - Álfelgur - Fjarstýrðar
samlæsingar - Geislaspilari - Hraðastillir
- Höfuðpúðar aftan - Innspýting Kastarar - Litað gler - Líknarbelgir Loftkæling - Rafdrifin sæti - Rafdrifnar
rúður - Rafdrifnir speglar - Túrbína
- Útvarp - Veltistýri - Vökvastýri Þakbogar - Þjónustubók - Mercedes
Benz díesel vélin. Eyðsla 12 L / 100 km.
Útispeglar aðfellanlegir með rafmagni.
Verð aðeins 2.390þ.

0-250 þús.

Toyota Yaris Verso Luna, árg. 2001,
ek.121þús.km, Sjálfsk. Geislaspilari,
Rafmagn og fl. Strg.Tilboð 590þús.kr,
Listaverð 770þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Bílar óskast
Toyota Hilux X-Cab árg 1998 ekinn 132
þ. Km verð 1180 þús. Flottur og vel með
farinn bíll með dráttarkrók. Uppl í síma
893-6404

Ford Econoline, stuttur árg. 1979 (skattlaus). Vel innréttaður. Þarfnast lagfæringa fyrir skoðun. Verð 100.000 Uppl. í
síma 8964935

Óska eftir vel með förnum bíl, skoðuðum, ekki eldri en árg 2000, með
v/s dekkjum, sparneytin og ryðlaus.
Verðhugmynd frá 150-250 þús. Uppl.
s. 893 3276

EM 2008 – þú færð
treyjurnar hjá okkur

Ármúla 36 s.588 1560 www.joiutherji.is

norðurland

AIM Festival
á Akureyri 12.-16. júní
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Ný áskorun fram undan
Ásbjörn Björgvinsson, forstöðumaður Hvalasafnsins á
Húsavík, hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi og tekur við starfinu um
miðjan ágúst.
Markaðsskrifstofa ferðamála á
Norðurlandi, MFN, hefur starfað frá árinu 2003 og er samstarfsvettvangur Norðurlands í ferðamálum. Hún er í eigu Ferðamálasamtaka Norðurlands eystra og
Norðurlands vestra og eru helstu
markmið að samræma markaðsog kynningarmál norðlenskrar
ferðaþjónustu gagnvart innlendum og erlendum ferðamönnum.
Ásbjörn Björgvinsson, forstöðumaður Hvalasafnsins á Húsavík,

Ásbjörn hefur starfað ötullega að eflingu ferðamála á Norðurlandi síðastliðin
tíu ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR

kom að stofnun stofunnar á sínum
tíma og tekur nú við framkvæmdastjórastöðu stofunnar um miðjan ágúst. „Upphaflega flutti ég
norður til að stofna Hvalasafnið
fyrir tíu árum. Nokkru síðar kom
ég að stofnun Markaðsskrifstofu
ferðamála á Norðurlandi og var
þar stjórnarformaður fyrstu þrjú
árin. Í dag er Hvalasafnið í miklum blóma og því góður tími til að
takast á við nýjar verkefni,“ segir
Ásbjörn sem hefur um árabil unnið
ötullega að ferðamálum á Húsavík og verið einn af framámönnum í norðlenskri ferðaþjónustu.
Hann hefur gegnt ýmsum félagsstörfum innan ferðaþjónustunnar og í opinberri stjórnsýslu. Þar á
meðal var hann í ráðgjafahópi um
stofnun Vatnajökuls- og Jökulsárþjóðgarðs, verið stjórnarmaður í
Ferðamálasamtökum Íslands og
formaður umhverfisnefndar Samtaka ferðaþjónustunnar.
„Ég hlakka mjög til að takast á
við þennan nýja starfsvettvang
og þá áskorun sem starfinu fylgir.
Markaðsskrifstofuna og starf hennar þekki ég vel allt frá upphafi og
veit að þar hefur verið unnið gott
starf fyrir norðlenska ferðaþjónustu undir stjórn Kjartans Lárussonar. Mín ætlun er að halda áfram
á sömu braut, enda er meðbyr með
starfinu sem best sést á þátttöku
sveitarfélaganna á Norðurlandi
í verkefninu. Markaðsskrifstofan hefur að mínu mati fyrir löngu
sannað mikilvægi sitt og tilgang,
verkefnin eru næg og við vitum að
þetta samstarf í ferðaþjónustu á
Norðurlandi hefur orðið fyrirmynd
annarra í svipuðum verkefnum á
landinu.“
- rh

Þæfð og ofin listaverk
Sýningin Af fingrum fram var
opnuð nýlega í Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi en sú hefð
hefur skapast að seta þar upp nýja
textílsýningu á hverju sumri til
að auka á fjölbreytnina og gæða
safnið auknu lífi. Nú sýnir listakonan Sóla þar ofin og þæfð verk
sem munu gleðja augu gesta í
sumar, ásamt því fjölbreytta handverki sem fyrir er. Á annað hundrað manns voru við opnunina og var
þeim boðið upp á kaffi og kleinur.
Alma Einarsdóttir, sjö ára á nýsaumuðum upphlut, færði listakonunni blóm. Margar aðrar
skörtuðu nýjum þjóðbúningum
enda lauk nýverið fjörutíu klukkustunda þjóðbúninganámskeiði á
safninu undir stjórn Helgu Sigurbjörnsdóttur frá Sauðárkróki.
Sóla heitir fullu nafni Snjólaug Guðmundsdóttir og býr á
Brúarlandi í Borgarfirði þar sem
hún rekur Gallerí Sólu. Hún var

Hnettir heitir þetta verk Sólu.
MYND/HEIMILISIÐNAÐARSAFNIÐ

kornung þegar hún lærði að vefa
af móður sinni Margréti Bjarnadóttur
vefnaðarkennara
sem
starfrækti vefstofu á Ísafirði um
árabil.
- gun

Hljómsveitin Mannakorn með Magnús Eiríksson og Pálma Gunnarsson í fararbroddi heldur stórtónleika þar sem gestaleikarinn
Sebastian Studnitzky kemur fram.

Fjölbreytni í fyrirrúmi
Framundan er mikið fjör á
Akureyri þar sem AIM Festival
er nú haldin þar í þriðja skipti.
„AIM Festival stendur fyrir
Akureyri International Music
Festival en tildrög hennar eru að
Pálmi Gunnarsson og Jón Hlöðver Áskelsson tónskáld vildu
hressa upp á bæinn og bjóða upp
á fallega, alþjóðlega tónlist. Þeir
ákváðu að halda tónlistarhátíð og
sex vikum síðar var fyrsta hátíðin haldin árið 2006,“ útskýrir Guðrún Þórsdóttir, framkvæmdastýra
hátíðarinnar, og heldur áfram: „Þá
kom til okkar hljómsveitin Lamont Cranston Blues Band sem
er fyrirmynd The Blues Brothers
og var hér þriggja daga blúshátíð
með ýmsum góðum flytjendum,
en markmiðið var síðar að geta
boðið upp á allar tegundir tónlistar á einum stað.“
Hátíðin stækkaði töluvert árið
eftir en þá tóku níutíu tónlistarmenn frá fjórtán þjóðlöndum þátt.
„Það voru í raun fleiri tónlistarmenn en hátíðargestir,“ segir Guðrún um hátíðina, sem hefur vaxið
ásmegin síðan 2006 og er dagskráin í ár mjög fjölbreytt. „Í fyrra
stækkaði hátíðin og við vorum
með pönk, klassík, rokk, blús og
popp og ætlum að halda því áfram.
Þetta árið má nefna íslenska
flytjendur eins og Mannakorn,
Mugison, Hjálma, Park Projekt og
Hrund Ósk Árnadóttur og innan
klassíska geirans eru Víkingur

DAGSKRÁ AIM FESTIVAL 2008
Alþjóðleg tónlistarhátíð á Akureyri dagana 12.-16. júní 2008
FIMMTUDAGUR 12. JÚNÍ
16.30 Opnun AIM Festival.
Höepfnersbryggja hjá Siglingaklúbbi
Nökkva.
Valsað í háloftunum, Arngrímur Jóhannsson dansar á svifflugvél sinni.
Bein útsending á Rás 2 FM 96,5.
20.00 Ferð án fyrirheits, Steinn Steinarr í 100 ár. Akureyrarkirkja.
21.00 Park Projekt og blúsdrottningin
Hrund Ósk Árnadóttir auk Sebastian
Studnitzky og Hoodangers frá Ástralíu. Jazzklúbbur Akureyrar.
FÖSTUDAGUR 13. JÚNÍ
20.00 Bílskúrsrokk. Húsið.
21.00 Stórtónleikar með Mannakornum. Gestaleikari er Sebastian Studnitzky.
21.00 Múgsefjun og Sickbird. Græni
hatturinn.
23.30 Hjálmar. Græni hatturinn.
00.00 Hljómsveitin Von leikur fyrir
dansi. Vélsmiðjan.
00.00 Splash partý. Sjallinn

Heiðar Ólafsson og Mótettukór
Hallgrímskirkju. Síðan er Rokkabillíjazzsveitin Hoodangers frá
Ástralíu sem er mjög skemmtileg
og Kim Records verða með sérstakt útgáfukvöld.“
Nánari upplýsingar um hátíð-

LAUGARDAGUR 14. JÚNÍ
20.30 Bráðavaktin. Sjallinn.
21.00 Rokkabillíjazzsveitin
Hoodangers frá Ástralíu. Marína.
22.30 Kimi Records kvöld. Mugison,
Retro Stefson, Helgi og hljóðfæraleikararnir. Græni hatturinn.
00.00 Hljómsveitin Von leikur fyrir
dansi. Vélsmiðjan.
00.00 N3, tónelskir grínarar. Sjallinn.
SUNNUDAGUR 15. JÚNÍ
15.00 Víkingur Heiðar Ólafsson flytur valsa eftir Brahms og Beethoven.
Ketilhúsið.
17.00 Mótettukór Hallgrímskirkju
undir stjórn Harðar Áskelssonar flytur
Vesper eftir Rachmaninov. Einsöngvarar eru Vladimir Miller ofurbassi, Nebojsa Colic tenór og Auður Guðjohnsen alt.
MÁNUDAGUR 16. JÚNÍ
21.30 Eyfirska gleðisveitin Hvanndalsbræður. Græni hatturinn.
22.00 Helgi og hljóðfæraleikararnir.
Sjallinn.
00.00 Skítamórall. Sjallinn.

ina má finna á netsíðunni www.
aimfestival.is. Þar er einnig hægt
að tryggja sér miða á alla viðburði
sem í boði eru frá fimmtudeginum
12. júní til mánudagsins 16. júní,
þar sem Hvanndalsbræður slá
botninn í hátíðina.
- hs

● FJÖRUHLAÐBORÐ-BJARTAR NÆTUR
Á Vatnsnesi er fjölskrúðugt dýralíf, fjölmörg náttúruundur og magnaðar
söguslóðir. Víðast hvar er auðvelt að nálgast selinn til að sjá hann í návígi,
svo dæmi sé tekið. Um Jónsmessuna er haldin vegleg hátíð í Hamarsbúð
á Vatnsnesinu, Fjöruhlaðborð – Bjartar nætur. Þar framreiða húsfreyjurnar
á Vatnsnesi margs konar sælkerarétti sem sumir hverjir eru afar fáséðir á
borðum landsmanna eins og selkjöt, skötukæfa, rúsínublóðmör og blóðpönnukökur svo fátt eitt sé nefnt. Er
það í bland við nýrri matarhefðir og
er löngu þekkt víðar um land. Þetta
árið verður umrædd hátíð haldin í
Hamarsbúð laugardaginn 21. júní og
hefst kl. 19. Sjá www.northwest.is.
Á AIM-hátíðinni í fyrra hélt argentínska tangóhljómsveitin Fernandez Fierro glæsilega tónleika sem enn er talað um. RÚV sýndi
heimildarmyndina „Orquesta tipica Fernandez Fierro“ sem fjallar um þessa rómuðu hljómsveit.
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Háskólanám í Svartárkoti
Það er alltaf mikið fjör á Kántrýdögum.
MYND/FEYKIR

Kvöldvökur og
kántrýdagar
Margt er á döfinni á Norðvesturlandi í sumar. Má þar nefna Húnavöku, sem stendur yfir á Blönduósi helgina 11. til 13. júlí. Fjölskylduskemmtun, kvöldvaka og
dansleikur eru meðal þess sem er
í boði.
Þá verður Landbúnaðarsýningin
og
bændahátíðin
Sveitasæla
haldin helgina 15. til 17 ágúst.
Þemað þetta árið er íslenski hesturinn. Sýningin er haldin í reiðhöllinni Svalastöðum við Sauðárkrók. Stefnt verður að því að
kynna allt mögulegt sem tengist
hestamennsku og landbúnaði.
Kántrýdagar verða haldnir 15.
til 17. ágúst á Skagaströnd. Kántrýhátíðin hefur færst úr verslunarmannahátíð yfir í bæjarhátíð þar
sem bærinn er skreyttur, aðfluttir koma heim og eiga góðan tíma
saman. Allir eru velkomnir. Nánar
á www.northwest.is
- stp

Háskólabúðir þar sem áhersla
er lögð á íslenska menningu
og náttúru verða starfræktar í
Svartárkoti í Bárðardal.
Ætlunin er að reisa í Svartárkoti
alþjóðlegt rannsókna- og kennslusetur. Hugmyndin að háskólabúðunum kviknaði árið 2005 hjá Viðari Hreinssyni, framkvæmdastjóra ReykjavíkurAkademíunnar,
og var félagið – Svartárkot, menning náttúra – stofnað utan um hugmyndina. Bærin Svartárkot er
efsti byggði bær í Bárðardal og á
„mörkum menningar og óbyggða“
eins og verkefnisstjórar komast að orði, en þar sem ræktuðum
túnum sleppir taka Ódáðahraun
og miðhálendi Íslands við. Staðurinn þótti því forvitnilegt viðfangsefni í nútíma menningarfræðum.
Komið var á vinnuhóp heimamanna og aðila frá ReykjavíkurAkademíunni,
Þekkingarsetri
Þingeyinga og Ferðamálasetri Íslands til að þróa verkefnið í samvinnu við fleiri.
Sigurlína Tryggvadóttir ólst
upp í Svartárkoti og er ein þeirra
sem hafa umsjón með verkefninu.
„Markhópurinn er fyrst og fremst

Nemendurnir eru við nám í mannvistarlandfræði í Edinborg og munu kynnast
íslenskri náttúru á námskeiðinu.
MYND/MAGNÚS SKARPHÉÐINSSON

erlendir háskólar og síðasta sumar
buðum við hóp af háskólakennurum frá ýmsum löndum á kynningarnámskeið. Það tókst vonum
framar og nú er fyrsti nemendahópurinn kominn í hús,“ segir
Sigurlína. Hún segir töluverðar

kröfur gerðar til þess efnis sem
þau bjóða upp á en nemendurnir
fá námskeiðin metin til eininga.
„Námskeiðin hjá okkur verða
bæði á fyrirlestraformi og einnig
verður farið í skoðunarferðir.
Þarna er ætlunin að skoða menn-

Veitingastaðurinn Gamli-Baukur á Húsavík.

ingarlega sögu, bæði bárðdælska
menningu og svo íslenska menningu í alþjóðlegu samhengi í
tengslum við náttúruna.“
Hópurinn á fyrsta námskeiðinu kemur frá Edinborg og stundar nám í mannvistarlandfræði.
Kennarar á námskeiðinu eru
meðal annarra Oddur Sigurðsson,
jarðfræðingur hjá Orkustofnun,
Edward H. Huijbens frá Ferðamálasetri Íslands og Viðar Hreinsson frá ReykjavíkurAkademíunni.
Fleiri aðilar munu einnig kynna
svæðið og starfsemi stofnana á
svæðinu. Að sögn Sigurlínu verður meðal annars farið með hópinn
í skoðanaferðir í Jökulsárgljúfur
og í hvalaskoðun. Í framtíðinni er
ætlunin að bjóða upp á fleiri námskeið, meðal annars landbúnaðarkúrsa, og fara þá með hópana í
göngur og réttir.
„Við munum bjóða upp á samsetta pakka en svo höfum við
ákveðinn sveigjanleika ef umsækjandann langar að gera eitthvað sérstakt. Svo munum við
opna sögusýninguna „Útilegumenn í Ódáðahrauni“ á Kiðagili,
17. júní klukkan 14, sem lið í að
gera staðarmenninguna enn sýnilegri.“
- rat

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fönk-jazz á Bauknum
Flugsafn Íslands verður opið í júní, júlí og
ágúst, alla daga vikunnar frá kl. 13 til 17
og eftir samkomulagi. Hópar velkomnir.

Hin árlega Flughelgi Flugsafnsins
verður á Akureyrarflugvelli
helgina 21. og 22. júní.

www.flugsafn.is
Flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli • flugsafn@flugsafn.is • 600 Akureyri • Sími: 461 4400

Á Gamla-Bauk á Húsavík verður
boðið upp á fönk-pönk-jazz um
helgina en ástralska hljómsveitin
Hoodangers mun spila þar á föstudagskvöld 13. júní. Hljómsveitin
er á tónleikaferð um Evrópu og
mun meðal annars koma fram á
Jazzhátíðinni í Kaupmannahöfn
síðar í sumar.
Veitingastaðurinn
GamliBaukur er þekktur fyrir hressilega
stemningu en húsið stendur niðri
við höfn á Húsavík. Það var reist
sem sýslumannsbústaður árið 1843
en veitingarekstur hófst þar árið

1883 og fékk húsið þá nafnið Baukurinn. Árið 1904 lagðist veitingarekstur þar af. Veitingahús var
opnað aftur í Gamla-Bauk fyrir tíu
árum og byggt við húsið.
Til stendur að halda ýmsa tónleika í húsinu í sumar. Þannig mun
dúettinn Kling og Bang koma þar
fram 12. júní, The Hoodangers
spila hinn 13. júní eins og fyrr
sagði og kvöldið eftir leikur hljómsveitin Vítamín á balli.
Nánari upplýsingar um dagskrá
staðarins má finna á síðunni www.
gamlibaukur.is.
- rat

Fyrstu hóparnir mæta
Fyrstu stóru ferðahópar sumarsins koma að Fosshóli í Þingeyjarsýslu í dag 10. júní, því handverksmarkaðurinn þar er einn af
föstum viðkomustöðum farþegahópa af skemmtiferðarskipum
sem leggjast að bryggju á Akureyri. „Þetta eru Englendingar og
Þjóðverjar af skipunum Monu
Lisu og Oriönu. Það eru 1900
hundruð manns á öðru skipinu og
750 á hinu svo þetta verður líflegt,“ segir Guðrún Petrea Gunnarsdóttir, afgreiðslustúlka á Fosshóli. Hún segir þingeyskar konur
vinna vel að vetrinum til að hafa
nóg að selja á sumrin enda veiti
ekki af. „Lopapeysur og vesti
eru það vinsælasta, líka húfur

Á Fosshóli er handverksmarkaður,
greiðasala og gistiþjónusta. Brúin frá
1930 hefur verið gerð að göngubrú.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og vettlingar, einkum þegar kalt
er,“ upplýsir hún og segir allt upp
í 3.000 manns vera væntanlega
af skemmtiferðaskipum á einum
degi í sumar, fyrir utan lausatraffíkina sem oft er drjúg. - gun
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Áhugi á eldri munum meðfæddur
Óteljandi eru þeir munir sem
Aðalgeir Egilsson bóndi á
Mánárbakka á Tjörnesi hefur
safnað gegnum árin. Þó kann
hann sögu þeirra flestra.
Það er auðvelt að gleyma bæði
stund og stað þegar komið er inn
í safnið á Mánárbakka. Litla gula
húsið sem hýsir stærstan hluta
þess heitir Þórshamar og Aðalgeir
bóndi flutti það utan af Húsavík

til að koma þar fyrir öllum þeim
kynstrum af hlutum sem hann var
búinn að viða að sér. Safnið var
svo opnað gestum og gangandi
árið 1995 og nú var það að stækka
þar sem Aðalgeir er með torfbæ
í byggingu og er reyndar þegar
búinn að taka stærstan hluta hans
í notkun. Hann segir söfnunaráhugann meðfæddan og einnig
hefur hann gaman af að miðla
fróðleik til gesta um það sem fyrir
augu þeirra ber.
- gun

Gamli sveitasíminn og símaskrár frá miðri síðustu öld. Einnig listi yfir hringingarnar
á bæina – löng-stutt-löng og aðrar í þeim dúr. Norskur póstlúður hangir á þilinu en á
borðinu er hattastækkari.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Aðalgeir er nýbúinn að byggja þennan torfbæ og búa hann viðeigandi munum.
Þriðja burstin er í smíðum. Hún stendur aðeins hærra en verður tengd hinum með
þrepum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eldspýtustokkarnir eru með því fyrsta
sem Aðalgeir byrjaði að safna, ásamt
frímerkjum.

Borðstofuskápurinn í Þórshamri var
keyptur á uppboði. Hann var eitt sinn í
eigu Thors Jensen.

NÝTT NÝTT

Á ÍSLANDI
Komdu og búðu til
þinn eigin bangsa

1

Veldu þinn bangsa

2

Fylltu á bangsann

3

4

5

Taktu sjörnuna í lófann Klæddu bangsann þinnGefðu bangsanum
og óskaðu þér
pínum nafn

Aðeins í Dótakassanum, Akureyri
Sendum í póstkröfu um land allt

Kaupvangsstræti 4 - Sími 462 7755

Hvammstangi
4 mínútur frá þjóðvegi 1

Sirop
café

bar & grill

Íslensk kjötsúpa alla daga,
fyrir þig og ömmu þína!
Hamborgarar - salöt - silungur - naut
Gisting á vægu verði
Norðurbraut 1 - 530 Hvammstangi - s: 451-2266

Þann 15. júní næstkomandi á Sveitarfélagið Garður 100 ára afmæli og af því tilefni fögnum við Garðbúar og
höldum hátíð. Laugardaginn 14. júní verða opnaðar sýningar víðs vegar um bæinn og síðan á sjálfan afmælisdaginn, þann 15. júní kl. 14:00, hefst hátíðardagskrá í Íþróttamiðstöðinni í Garði. Allir eru velkomnir og vonumst
við til að sem flestir brottfluttir Garðbúar og aðrir gestir sjái sér fært að sækja okkur heim.

Sunnudagurinn 15. júní
Laugardagurinn 14. júní

Kl. 09:00

Guðsþjónusta að Útskálum.

Kl. 10:00

Hátíðarfundur bæjarstjórnar á bæjarskrifstofunni.
Afhjúpun lágmynda af heiðursborgurum Garðs.

Í tilefni af afmælinu verða opnanir á eftirfarandi sýningum:
Auðarstofa, Gerðavegi 1 - Handverkssýning eldri borgara.

Kl. 11:00

við innkomu í bæinn.

Opin til kl. 17:00.
Kl. 11:00
Kl. 13:00
Kl. 14:00

Byggðasafnið á Garðskaga - Ljósmyndasýning með gömlum

Hátíðardagskrá í Íþróttamiðstöðinni.
Söngsveitin Víkingar syngja.

Bæjarskrifstofur - Sýning á málverkum eftir Gunnar Örn

Forseti bæjarstjórnar setur hátíðina.

myndlistarmann. Opin til kl. 17:00.

Ávarp forseta Íslands.

Gerðaskóli - Sýning á saumuðum myndverkum Guðrúnar

Bjarni Thor Kristinsson óperusöngvari syngur.

Guðmundsdóttur frá Garðhúsum. Verkin eru unnin með

Ávarp bæjarstjóra.

hliðsjón af teikningum og lýsingum úr íslenskum og erlendum

Frumflutningur á tónverki eftir Áka Ásgeirsson tónlistar-

Sæborg - Sýning á portrettmyndum eftir Braga Einarsson
myndlistarmann. Opin til kl. 17:00.

Kl. 16:00

Kl. 14:00

myndum úr Garðinum. Opin til kl. 17:00.

handritum frá 14., 15. og 16. öld. Opin til kl. 17:00.
Kl. 15:00

Listaverkið Skynjun eftir Ragnhildi Stefándóttur afhjúpað

Gauksstaðir, vinnustofa - Sýning á verkum myndlistarmannanna Ágústu Malmquist og Ara Svavarssonar.
Opin til kl. 18:00.

mann sem samið er fyrir bæinn á 100 ára afmælisári.
Ávarp ráðherra.
Hátíðarlok.
Gestum boðið upp á kaffi og meðlæti.
Að lokinni hátíðardagskrá verða sýningar opnar til kl. 20:00.

Allir velkomnir

08-0072 Hennar hátign

Kl. 10:00
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Óska eftir ódýrum bíl má þarfnast lagfæringar verð 30 til 60 þúsund. Uppl í
síma 820 4640.

Sendibílar

Vespur

Fellihýsi

Bátar

Jeppar

www.bbv.is
Wolkswagen LT35 árg. 2000 ek. 98,000
km. Ný tímareim, með háum topp og
vörulyftu. Verð 1.250.000. Sími 899
6716 & 862 5100.

NÝ VESPA ónotuð selst ódýrt 150.000.upplýsingar í síma 617-5161 eða 8647657

Fjórhjól

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

Úrval hjólhýsa á skrá
einnig á staðnum bbv.is

Frábær Veðurspá, frábært fellihýsi, 12“
Bayside ÓNOTAÐ árg. 2006 með öllu,
loftpúðafjöðrun, grjótgr, sellu ofl. Þetta
er flottasta fellihýsið á markaðnum.
Uppl. 8935414 og www.bergfast.is
www.fellihysaleigan.is S. 899 4161 &
822 1920 og á opet@opet.is

Raðnr
:
10006
2

Óska eftir Coleman 12 feta árg ca19952000. Þarf að vera vel með farið.
Aukahlutir ekki verri t.d. fortjald sólarsella og ísskápur. Uppl. í s896-1595

VW Tourage V8 11/07
áhv. 3 mkr V. 3990 þkr

Til sölu 8 feta Viking fellihýsi. Árg. ‘99,
vel með farið. Nánari uppl. í s. 861
8017.

Til sölu Opel Vivaro ‘01 ek. 153 þús. sk.
‘09 v. 950 m. vaski. S. 864 0984.

Tjaldvagnar
Vörubílar

Raðnr
:
14323
5

Yamaha YFZ 450SEX árgerð 2008 til
sölu. Nýtt og ókeyrt hjól. Svört Nerf bar,
grab bar og álplötur undir því öllu. GYTR
kraft púst, jettar og high flow filter.
Á einnig annað orginal en með nerf
börum og álplötum. Maggi 8962547

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Til sölu fallegur Nissan Terrano II Árg.
‘98, ekinn 146 þ. 7 manna 31“ dekk.
Verðlista verð 890 þ. Tilboð 490 þ uppl.
í s. 898 5254.

Gúmmíbátar & Gallar Ehf.

Til sölu Fis Camper. Skúffan 1,98 aðeins
350 kg. Verð 1250 þús. S. 822 8244

Vinnuvélar

Björgunarbátar á góðu verði, þurrgallar
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerðarefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á
gummibatar.is eða s. 660 7570.

árg. ‘07 m/Cramaro segli og fjarstýringu.
Lán að hluta af kaupverði getur fylgt.
Uppl. í s. 866 3987.

Raðnr
:
13255
0

Alorka útvegar bæði nýja og notaða
vagna og vörukassa sem standast kröfur
flutningsaðila. Einnig vörukassa með
WINGLINER opnun. ALORKA, s. 577
3080, www.alorka.is

Yﬁrtaka láni + 100 þkr.

Raðnr:
142916

Kerrur
Ný Brenderup bílakerra stærð 4x1,94m.
Burður 2 tonn. V. 590 þús. m. vaski. S.
864 0984.

Hjólhýsi

Aukahlutir í bíla
Audi A4 16“ álfelgur á vetrardekkjum til
sölu. V. 30 þ. Nýjar Nissan Pathfinder
álfelgur á sumardekkjum til sölu. V. 40
þ. S. 862 1471.

Hjólbarðar

Til sölu Range Rover Disel, árg. 2003,
ek. 102.þ km. Einn með öllu, umboðsbíll. Ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.
4.500 þ. og er í erl. mynt. Afb. 74 þ.
Uppl. í 844 0542.

T@B 800kg 16fet árg 2004 ísskápur
12w/gas/ac, gaseldavél vaskur, fortjald,
hitari V. 1500þ S. 821 4358

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla.

Musso varahlutir. Er að rífa Mussu
‘96-’00. Kaupi tjónaða/bilaða Musso
Korando & Daewoo. S. 864 0984.

Til sölu Fiat Globetrotter Uppl. í s. 565
4512 eða 894 1512.

Hobby hjólhýsi árgerð 2006. De Luxe
Easy 450. Mjög vandað hús. Eldhús,
ísskápur, sólskyggni og fortjald.
Listaverð 2,2 millj. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 860 6227.

Pallbílar

Santa Fe Lux árg 2007

Raðnr
:
14310
0

M.Benz C230 ek 40þkm 03
Sjálfskiptur Verð 2.850 þkr

Tilboð
r
4,990 þk
Raðnr:
142633
Niss. Patrol Elegance ´07
Sjálfskiptur 7manna Lúxus

Raðnr:
143252

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Alvöru húsbíll

ÞJÓNUSTA
Til sölu Hobby 650 KMFE Prestige hjólhýsi árg 2007 mjög vel með farið lýtið
notað og er sem nýtt. Markísa 2 rafgeimar, sjónvarp og sjónvarpsloftnet.
verð 3.400.000.- til sýnis hjá Bílahúsinu
Reykjanesbæ nánari upplýsingar á bilahusið.is eða í síma 421-8808
16 feta hjólhýsi árg 88 til sölu nýuppgert með öllu verð 800þús s: 8471930

Til sölu Santa Fe Lux ek 23þ km 7 sæta,
útgáfa hlaðinn aukabúnaði. Gott verð
!! möguleiki á 100% fjárm. Uppl í síma
892-1419

Tilboð 2.150 þkr

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Mótorhjól

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götuskráð, spil, álfelgur, stuðarar og handahlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús.
Uppl. í s. 824 6600.

Dodge Ram 2500 Diesel ´05
Pick up m/öllu. ek 72 þkm.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00.
Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Ford Mustang Mach I árgerð 1969 til
sölu. Verðlaunabíll í frábæru ástandi,
allur endurnýjaður. Verð 3.900.000.
Engin skipti. snorri.vidarsson@gmail.
com

50 þkr

4 stk 155R13 á felgum á 10þ. 2 stk.
155/70 13“ á 3 þ. 20“ flottar álfelgur
á 20 þ. 2 stk. 235/65 17“ á 8 þ. 3 stk
265/70 16“ á 12 þ. ofl. S. 896 8568.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Tabbert Puccini árg 2006.Leður Gólfhiti
Sólarsella Eitt með öllu.Lítið notað.Verð
3,300.Tilboð. 200 út og yfirtaka á láni
2670. 45 á mánuði. S:898-2811.

Til sölu fallegur Nissan Terrano II Árg.
‘98, ekinn 146 þ. 7 manna 31“ dekk.
Verðlista verð 890 þ. Tilboð 490 þ uppl.
í s. 898 5254.

Tilboð 3.8

Varahlutir

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla.
Sendum hvert á land sem er. Uppl í
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982,
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS
Campers ehf.

Izuzu Crewkap ‘99. Skemmdur eftir útaf
akstur. Ný vél, ek. 20 þús. V. 350 þús.
Uppl. í s. 869 1094.

Toyota Rav 72þkm 09/05

Til sölu Ducati 04“ skipti á fjórhjóli og
yfirtaka mögul. uppl í 892-1524

1500 þ. í afslátt! 100%
yfirtaka á erl. láni !!!

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá
3090þús. Sími 5522000. www.islandus.com

Diesel
RAV

FLUTNINGAVAGNAR

Húsbílar

Fornbílar

Volvo XC90 sjálfsk. ´05
Tilboð stgr. 4.590 þkr.

Bílaþjónusta

Nýlegur Langendorf malarvagn.

Mitsubishi L 200, 2,5 disel. Ssk. 6/2007.
32“ dekk, 17“ álfelgur. Ek. 10 þús.
Heitklæðing á palli, dráttarbeisli. V. stgr.
3.100 þús. Uppl. í s. 690 0399 & 895
6502.

M.
´01

Gamalt hjólhýsi til sölu, 14 fet, með öllu.
Verð 260 þ. S. 699 2707.

Veitingastaðir
Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 &
www.hafidblaa.is

Hreingerningar

Tifﬁn Allegro Diesel ´06
Uppl. í síma 567-1800 Óskar
Fleiri húsbílar á skrá á
www.bbv.is

Mikil &

góð sala

i
Svennröstur
r
Þ
Óska
Það er gott að kaupa
bíl í Kópavogi

Smiðjuvegi 46-e

s: 567-1800
Yﬁr 1600 bílar á

www.bbv.is
Til sölu Yamaha V-Star 1100 „05 ný
dekk,mikið chrome verð 1.100 þús.
Siggi 825-2120

stofnað 1974

10. júní 2008 ÞRIÐJUDAGUR

6

SMÁAUGLÝSINGAR
Garðyrkja

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum.
S. 698 1215.

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Kem og færi á staðnum eða sæki.
Bókhald, VSK, Laun, Ársreikningar,
Framtöl, kærur, Stofnun félaga.
Sanngjarnt verð og góð þjónusta. info@
betrabokhald.com s. 690 62 53.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is

Málarar
Garðyrkja

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Símaspáin.

Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmálin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa.
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu
núna!
Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Spákona spáir í spil og ræður drauma.
Einnig möguleiki á símaspá, þú pantar
tíma, ég hringi. Tímap. í s. 891 8727
Stella.

Hægt er að ná í íslenskan PDF bækling á vefsíðu okkar www.ecogrids.com
S.4314040

Múrarar
Get bætt við mig verkefnum t.d flísalögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir.
Uppl. í s. 846 0995.

Rafvirkjun

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn.
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn
garðaþjónusta. S. 846 0864.

Ertu að byggja eða gera upp húsið !
Flísa, parketleggja, mála, múra og margt
fl. þá erum við réttu mennirnir fyrir þig.
Fljótleg og góð vinnubrögð og góð
þjónusta. Gott verð! S. 841 9869.

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

Húsasmíðameistari

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

Flísalagnir

Sími 860 0286, Julian.

Stífluþjónusta

KEYPT
& SELT
Til sölu

Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.

Tölvur
Tölvuþjónusta

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

„Sólpallar og Hellulagnir“ Alhliða garðaþjónusta. Vanir menn, vönduð vinna!
Upplýsingar veita Ólafur 661 2005 &
Hilmar 699 8509 Kletthamar ehf. www.
kletthamar.is

Garðsláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu tilboð. ENGI ehf. Sími 8573506

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.
Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839,
Stefán.

Spádómar
Gerið verðsamanburð!

Húsaviðhald

Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýringu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500.
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Blómstrandi garðar

Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinnum öðrum garðverkum. Þið hringið og
við komum. S. 695 5521
ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari Sími 553 2999.
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð
hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Garðaúðun.

1988 - 2008

Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár.
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Trjáklippingar, ahliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

ER ÖSPIN TIL AMA??

Fellum tré og klippum runna. Snyrtileg
og fagleg vinnubrögð. Í öspum erum
við bestir. Uppl. gefur Magnús í s. 695
1918.

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA,
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16.
S:5178400 WWW.SKM.IS

Aliner
Expetition,aukab.fortjald,2x
dekkjagangur(á stærri dekkjum) 2x
gaskútar og sólarsella. verð 1.350.000
áhvílandi 870.000 uppl.í síma
6987560/5579718 Sigurdór
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AEG Ísskápur & frystir 60x60x160 verð:
35.000 í mjög góðu standi, lítið notaður. S. 691 5089, 581 4048.
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ.
Stálísskápur 184cm á 25 þ. 20“ álfelgur
á 20 þ. Nýr stálofn + helluborð 52þ. Ný
þvottavél 37 þ. Eldavél á 5þ. Þurrkari
á 10þ. 28“ TV á 10þ. Þvottavél á 10þ.
Uppþvottavél á 10þ. Bílahátalarar á 5
þ. Barnarimlarúm á 3þ. Skrifborð á 3 þ.
Bókahilla á 2 þ. Sófi á 5þ. Fristiskápur á
10þ. S. 896 8568.
2 miðar á James Blunt tónleika til sölu
á besta svæði. Fengust á 12.000 kr. stk.
en fást báðir á 20 þús. S. 821 5270.
Til sölu gullfallegur brúðarkjóll, stærð
36-38. S .8203478
Köfunar græjur til sölu með öllu og
tölvu. Lítið notaðar 120 þús. s. 899
2857.

Hljóðfæri
Mikið úrval af nýjum og notuðum harmonikkum á frábæru verði! www.4you.is
Eddufelli 2 s. 564 2030

Tilboð

Aloe Vera safinn frá LR er einstakur, bragð og gæði eru margverlaunuð.
Frábært tilboð og frí AV krem fylgja.
662 5599.

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

Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s.
616 6469.

HEIMILIÐ
Heimilistæki

Krossviður til sölu

Birkikrossviður, BB/CP. 9 mm og 12
mm. Takmarkað magn. Besta verðið.
Uppl. í s. 895 6594

Til sölu þvottavél á 10.000 Rúm B.134
L.190 H.65 á 10.000 uppl.8454936

Dýrahald
6 mánaða gamlan gulbröndóttan og
gullfallegan kisa vantar nýtt heimili.
Sími 6613254
Chihuahua hvolpar til sölu. Nánari uppl.
í s. 893 8839.

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

Verslun

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

Gestahús til sölu :

Er að byggja stórglæsileg 25 fm gestahús, heilsárshús mjög vönduð og henta
vel íslenskum aðstæðum. Hægt er að
fá húsin á mismunandi byggingastigum.
Tilvalið fyrir þá sem vilja stækka sumarhúsið sitt eða byrja á gestahúsinu.
Er með hús til sýnis að Cuxhavengötu
1 Hafnarfirði Upplýsingar í síma 820
0051.

Til leigu í 4 mán. 2 herb. íbúð í sérbýli
með öllum húsbúnaði. Laus frá 1 júlí.
S. 823 1059.

Hárgreiðslufólk
Óskum eftir svein og meistara
til starfa sem fyrst á góðum
stað við Smáralind.
Upplýsingar í síma 544 4455
eða jonogeva@simnet.is

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik &
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, baðherb., þvottav. og þurrkara, gervihnattasjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Vélar og verkfæri

Til bygginga

2-3 herb. íbúð til leigu í Vesturbænum
í Reykjavík. V. 130 þús á mán. Uppl. í
s. 863 0081.

Leigjendur, takið eftir!

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bómullarlök enn á gamla genginu. S. 891
6447, Óli.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552
0110 www.pon.is

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og
aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð. 80
fm sv.112. Leiga 140 þ. Hússj. & hiti innif.
Laus 1.7 s: 660 2542
Falleg 2ja herb 65 fm íbúð á jarðhæð í
vogahverfi. Verð 130 þús m/öllu. Uppl.
í s. 868 5171
Falleg og björt 110 fm 3 herb. íb. í
Naustabryggju. Húsgögn fylgja. Leiga
150 þ. S. 695 7382.
2 herb. íbúð (64fm) í nýbyggingu til
leigu (203 Kóp). Allar innréttingar nýjar.
Leiga 130þús á mán. Frekari uppl. í
síma 856-6531 eftir kl 17:00
90fm íbúð með geymslu og stórum
svölum. Langtímaleiga, laus strax.
Áhugasamir geta haft samband í gegnum didi114@hotmail.com/8615669
leiguv. 140 þús + hiti og rafmagn
Til leigu 4 herb. íbúð í tvibyli í 108
Rvk.Sérinngangur,bílastæði.Innifalið:hiti
og rafmagn, húsgögn, ískáp. þvottavél,TV,internet.Leiga 175 þ. á mán.Laus
strax. Uppl. í s.6917895
Herbergi til leigu. Aðgangur að eldhúsi
og baði. Uppl. í s. 662 2882.

Til sölu Bjálkahús í gullfallegum skógi
við sjávarsíðuna í Borgarfirði, ýmsir
mögul. uppl. í 892 1524

Húsafell

Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156.
- Geymið auglýsinguna.
Sumarbústaður í nágrenni Laugavatns.
Eigum lausar vikur í júní. Uppl. í s.
848 8881

Atvinnuhúsnæði
vel staðsett 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð
í 105 til leigu með húsgögnum. verð
120,000+ hiti og rafmagn, trygging,
reykleysi og reglusemi uppl í síma
8680842 laus frá 1 júl

Veitingahús Nings óska eftir
vakstjóra
og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að
hafa góða þjónustulund, vera
röskur, 18 ára eða eldri og
íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma
822 8835 eða www.nings.is

Geymsluhúsnæði

Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu.
Upplýsingar í síma 770 6090.
Rúmgóð geymsla í risi til leigu er staðsett í 101 Rvk. Uppl. í s. 695 1730.

Ferðaþjónusta

Veitingahús Nings Framtíðarstarf

Kökuhornið
Óskum eftir að ráða starfsmann
í fast starf við afgreiðslu (ekki
sumarstarf) ekki yngri en 20
ára.
Uppl. í s. 866 0060 Ingibjörg &
897 0702 Sirrý.

Til leigu ca. 80fm, 3 herb. íbúð í 111 Rvk.
V. 130 þús. Uppl. í s. 820 7341.

Laust strax-Fossvogur

Til leigu rúmgott herb. með svölum, á
góðum stað í bænum, sameiginl. glæsil.
eldunaraðstaða, 2 baðherb. og afnot af
þvottavél. Nettenging. Laust nú þegar.
Uppl. í s. 863 3328 & 846 0408.
3ja herbergja íbúð til leigu í Setbergi,
Hafnarfirði, 85 fm. Leiga 125 þús. á
mán. með öllu. Uppl. í s. 864 1585

Húsnæði óskast
Ýmislegt
4 Massei Ferguson dráttarvélar til sölu,
565 og 675 góðar og 2 sem þarfnast
viðgerða 135 á 80 þús og 65 á 65 þús.
Toyota Yaris árg. ‘04. V. 900 þús. Uppl.
í s. 865 6560.

Sjóstangveiði - Andrea

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

Fyrir veiðimenn

Góð tveggja herb. íbúð óskast til leigu
í Reykjavík fyrir unga reglusama konu.
Langtímaleiga Upplýs. í síma 864 1430.
2-3herb. íbúð óskast til leigu á höfuðborgarsvæðinu frá 1. júlí nk. uppl. í
S:770 4045 Ásmundur.

Sumarbústaðir

Silunganet

Heimavík. Sími 892 8655.

HEILSA

M1 - næg vinna í boði

Silunganet

Heimavík. Sími 892 8655.

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2,
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

M1 óskar eftir að ráða málarameistara, málara, múrara og
verkamenn til starfa sem fyrst.
Óskum einnig eftir mönnum
vönum verkstjórn í húsaviðgerðum. Sterk verkefnastaða.
Upplýsingar í s. 896
6614 Kolbeinn Hreinsson
Múrarameistari

Heilsuvörur

ATVINNA
HÚSNÆÐI
Atvinna í boði
Húsnæði í boði

Kvöld og helgarvinna

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Employment agency
seeks:
Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Carpenters, general workers,
electricians, ironbinders, plummers, masons, heavy duty
drivers, paintors and more for
the construction area.
- Proventus Call Sverrir 661 7000

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa í bakarí
í Breiðholti aðra hvora
helgi. Ekki yngri en 20 ára.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

LR-Kúrinn

er brábær leið til betra lífs. Léttist um 10
kg á 5 vikum. Uppl. í s. 822 5443 Elva,
elvabjorns@gmail.com
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Atvinna óskast
Bettís
Sveinsbakarí.
Óska eftir aðstoðarmanni til
framleiðslu í Sveinsbakarí
Arnarbakka.
Upplýsingar í síma 893 7370

Starfsfólk óskast í afgreiðslustörf á kvöldin og um helgar.
Yngri en 18 ára kemur ekki
til greina. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Einkamál

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662
6413 Marteinn. Rvk og kefl.

NULL

Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs,
parket og fleira. Áhugasamir hafið samband í síma 847 0638. Eftir 5.

Inni-/útimálun

30 ára starfsreynsla. Vönduð vinnubrögð. Snyrtileg umgengni. Örugg mæting. Sanngjarnt verð. Björn s. 847 5012.

Starfsmaður óskast

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa í bakarí
í Breiðholti aðra hvora
helgi. Ekki yngri en 20 ára.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Um er að ræða 75-100% starf
sem aðstoðamaður í móttökueldhúsi og matsal. Jákvæmtt og
skemmtilegt starfsumhverfi.
Upplýsingar í síma 822 3087.

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum í
viku og hafðu +5 m á ári eftir 2 ár. lreinar@internet.is

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið

HENDUR.IS

Tugir spennandi starfa í boði á vef
okkar.
Vélstjóra vantar á íslenskt uppsjáar skip
sem stundar veiðar erlendis. Uppl. í s.
551 4160 / 892 8996.

Heilsuakademían í Egilshöll óskar
eftir hressum starfskrafti í móttöku.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára
aldri og með mikla þjónustulund. Áhugi
á líkamsrækt kostur. Tilvalið starf með
háskólanámi. Skemmtilegt og lifandi
starfsumhverfi. Áhugasamir sendi ferilskrá á valdis@ha.is

Matsvein vantar á tæplega 200 tonna
dragnótabát sem gerður er út frá
Suðurnesjum. Uppl. í s. 853 2999.
Óska eftir mótasmiðum eða mótaflokk
og kranamanni á höfuðbogarsvæðinu.
Uppl. í s. 899 6482 & 898 2062.
Vanur gröfumaður óskast í vaktavinnu á
beltagröfu í sumar. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila. Uppl. í s. 891 7770.

Starfsfólk óskast

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur til afgreiðslu starfa
í bakarí. Frá 1. Júlí. Vinnutími
6:30-13:00 og 13:00-18:30 og
aðra hvora helgi. Ekki yngri enn
18 ára og íslensku kunnátta
skilyrði.
Uppl. í s. 899 8212.

Starfskraftur óskast í Zinkstöðina
í Hafnafirði. Fyrirtækið er staðsett í
iðnaðarhverfinu sunnan hafnarfirðar.
framtíðarstarf í boði fyrir réttann aðila.
Nánari uppl. veitir Ragnar í s. 896 5759
á skrifstofutíma 8-17.

Símaþjónusta
Spjalldömur
Hver á mig? Týndur í vesturbænum.
Uppl. í síma 5514169 og 8998454

S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

"ËKHALDSÖJËNUSTA

Tilkynningar

4ÎKUM AÈ OKKUR F¾RSLU BËKHALDS AÈ HLUTA EÈA ÎLLU LEYTI FYRIR
SM¾RRI SEM ST¾RRI AÈILA

júní SOMETIMES A NO IS A SLOW YES
Dalí, Akureyri

+ERÙSÖRËUN o 6INNUR FYRIR ÖIG o S 
Ýmislegt
CP verktak auglýsir

Tek að mér allskonar rannsóknarvinnu
og eftirlitsstörf. Einkum furðuleg mál.
Hafið samband í s. 561 3518.

Kona: þú kynnist karlmönnum á Rauða
Torginu Stefnumót. Legðu inn auglýsingu, hlustaðu á auglýsingar karlma og
spjallaðu við karla á vandaðri spjallrás.
Þjónustan er gjaldfrjáls. Síminn er 5554321

Auglýsingasími

Óska eftir trésmið & verkamanni í fjölbreytt verkefni. Uppl. í s. 857 6000.

– Mest lesið

Stýrimann vantar á 64 tonna beitningavélarbát. Upplýsingar í síma 8980981

G.G Lagnir

Óskum eftir meiraprófsbílstjóra og
gröfumanni. Uppl. í s. 660 8870, www.
gglagnir.is.

TILKYNNINGAR

50% vinna

Efnalaug miðsvæðis í Rvk óskar eftir
starfsmanni í móttöku. Þægileg vinna
sem hentar öllum aldri. Uppl. í s. 896
8171 til kl. 20.

FASTEIGNIR

;g{W¨gVg[ghijcYVaÂ^g

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
3KIPULAGS OG UMHVERÙSSVIÈ

(LÅÈARSM¹RI   "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI (LÅÈARSM¹RA   ¥ TILLÎGUNNI FELST
AÈ BYGGJA EINA H¾È OFAN ¹ NÒVERANDI BYGGINGU ¹FANGAHEIMILIS (EILDAR BYGGINGARMAGN VIÈBYGGINGAR ER  M 2EIKNAÈ ER MEÈ AÈ
BÅLAST¾ÈUM FJÎLGI UM  "YGGINGIN VERÈUR MEÈ ÚÎTU ÖAKI OG H¾KKAR UM  METER MIÈAÈ VIÈ NÒVERANDI M¾NISH¾È 4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹
UPPDR¾TTI Å MKV   OG  DAGS  NËVEMBER  .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM
FR¹  TIL  FR¹  JÒNÅ  TIL  JÒLÅ  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGUNA ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS  !THUGASEMDIR EÈA
¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJUDAGINN  JÒLÅ  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR
INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

Landið er þakið mosagrónu hrauni með sjálfsáðu
birki. Þessi samsetning myndar fallega náttúrulega
umgjörð sem ekkert þarf að eiga við eftir að hús er
byggt. Lóðirnar seljast helst í einu lagi.
Nánari upplýsingar fást hjá Fasteignamiðstöðinni,
Magnúsi Leopoldssyni í s. 550 3000, og á vefslóð
http://www.habil.is/lix/adjalta?HabilView=110587
&sysl&habil&fromOlder=1&HouseId=861394
Nánari upplýsingar um svæðið í heild fást á vefslóð
www.fjallaland.is

6INNINGAR Å HAPPDR¾TTI 3J¹LFSBJARGAR

LANDSSAMBANDS FATLAÈRA
"IFREIÈ FR¹ "ERNHARD EHF KR 

&ERÈAVINNINGUR MEÈ FERÈASKRIFSTOFUNNI ²RVALI ²TSÕN KR 
      
     
6ÎRUÒTTEKT AÈ EIGIN VALI FR¹ (ÒSASMIÈJUNNI KR 
     
     
6ÎRUÒTTEKT AÈ EIGIN VALI FR¹ +RINGLUNNI KR 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

"IRT ¹N ¹BYRGÈAR

Til sölu af sérstökum ástæðum tvær samliggjandi
frístundalóðir, Hraunvegur 6 og 8, á svæði sem
nefnist Fjallaland í landi Leirubakka í Landssveit.
Lóðirnar eru á skipulögðu frístundasvæði, 7.000 m2
hvor og eru í jaðri skipulags þannig að opið svæði er
umhverfis lóðirnar. Vegur, rafmagn og vatn er leitt að
lóðarmörkum og lóðirnar tilbúnar til framkvæmda.
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FRÁBÆRT FERMETRAVERÐ

Atvinnubil 80% lán*
Lækjarmelur, 116 Reykjavík
Afhent tilbúið til notkunar.
Stærð frá 125,4 fm.
Verð frá 18.900.000 kr.

*Allt að 80% fjármögnun
m.v. 65-70% bankalán
m.v. 10-15% lán frá seljanda

Afhending í september 2008
Upplýsingar veita:
Þórarinn: 770 0309
Sigurður: 896 2312

Hús og efni frá: ASTRON.
Uppsetning: HASI.
Eftirlit: TVT - Tækniþjónusta.
Umsjón: NJÁLA.
Fyrir: SUÐURSTEINN ehf.

Atvinnutækifæri í Reykjanesbæ

Blikkrás Akureyri óskar að ráða
blikksmiði til starfa nú þegar.
Til greina kemur að ráða aðra iðnaðarmenn,
sem vilja prófa blikkið.
Einnig vantar okkur aðstoðarmenn
Um framtíðarstörf er að ræða
Upplýsingar veitir Oddur Helgi í síma 462 7770

Blikksmíði er fjölbreytt, hreinlegt og skemmtilegt
fag, sem hentar báðum kynjum. Við hvetjum því
konur, jafnt sem karla að sækja um.

Frum

Sendiráð - Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið leitar eftir
einbýlis eða raðhúsi til leigu. Leigutími 2 til 3 ár, með möguleika á framlengingu leigutíma. Húsnæðið þarf
að vera nýlegt eða nýlega endurgert
og í mjög góðu ástandi.
Vinsamlegast haﬁð samband
við Önnu Einarsdóttur á
skrifstofutíma í síma 562-9100,
innanhúss 2286, eða 693-9234
eða netfangið:
ReykjavikManagement@state.gov.

BLIKKRÁS

EHF

ÓSEYRI 1 s  !+52%92)

3 Ó M I        s W W W B L I K K R A S  I S

Frum

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðunni
www.blikkras.is og á skrifstofu.

Fyrirtæki í fullum rekstri til sölu
4 herbergja íbúð til leigu
fyrir kaupanda ef með þarf
Bifreiða- og hjólbarðaverkstæði sem hefur annast allar
almennar viðgerðir og þjónustuumboð fyrir nokkrar bíltegundir í mörg ár. Er í mjög góðu leiguhúsnæði með
mikla stækkunarmöguleika og hefur nú 3 starfsmenn.
Staðsett í Gróﬁnni 8 sem er í næsta nágrenni Helguvíkursvæðis. Miklir möguleikar fyrir duglegan aðila. Tilvalið
til að sameina öðru sambærilegu eða til stækkunar.
Búslóðageymsla með stækkunarmöguleika í mjög góðu
húsnæði sem hægt er að leigja eða kaupa. Frábært tækifæri fyrir sendibílstjóra eða aðra sem vilja skapa sér sjálfstæðan atvinnurekstur.
Nánari upplýsingar veita:

Hringdu í síma

Fyrirtækjasalan Suðurveri ehf
Suðurveri 45-47
105 Reykjavík
Sími: 581 2040
www.fyrirtaeki.is

Fasteignasalan Stuðlaberg
Hafnargötu 29
230 Reykjanesbæ
Sími: 420 4000
www.studlaberg.is

Vantar þig
ef blaðið berst ekki

smiði, múrara, járnabindingamenn
eða hjúkrunarfræðinga?
Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000
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ÞETTA GERÐIST: 10. JÚNÍ ÁRIÐ 1935

AA-samtökin stofnuð

JUDY GARLAND SÖNG- OG LEIKKONA FÆDDIST ÞENNAN DAG
ÁRIÐ 1922.

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Esther Jónsdóttir
Hringbraut 50, áður til heimilis að
Grýtubakka 4,

lést á Landspítalanum Fossvogi 7. júní sl.

„Á bak við hvert einasta ský
er annað ský.“
Garland er hvað þekktust fyrir
leik sinn í Galdrakarlinum í
Oz. Hún lést árið 1969 eftir
að hafa tekið inn of stóran
skammt af lyfjum.

Ágúst Arason
Haukur Ágústsson
Kristín Auðunsdóttir
Guðrún Edda Ágústsdóttir
Hróbjartur Ágústsson
Sigríður Oddsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag
árið 1935
stofnuðu
dr. Robert
Smith, stundum nefndur
dr. Bob, og Bill
Wilson AAsamtökin, Alcoholics Anonymous, í bænum Akron í Ohio í
Bandaríkjunum.
Árið áður hafið Bill Wilson
eyðilagt framavonir sínar í verðbréfaviðskiptum á Wall Street
með drykkju. Hann komst í
kynni við kristilega hreyfingu
sem kallaðist Oxford-hópurinn
og fékk andlega vakningu sem

hjálpaði honum
að takast á við
Bakkus.
Á viðskiptaferðalagi í Akron
fékk hann svo
gríðarlega löngun í áfengi.
Hann leitaði sér
því hjálpar og
var kynntur fyrir dr. Robert Smith
Smith, sem einnig var í Oxfordhópnum. Bill og Bob stofnuðu
síðan AA-samtökin sem byggja
á því að alkóhólistar hjálpa hver
öðrum. Saman byggðu þeir upp
tólf spora kerfið sem er notað af
milljónum félaga í AA-samtökunum um allan heim.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Otti Sæmundsson
til heimilis að Kleppsvegi 62, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítala Háskólasjúkrahúss
við Hringbraut, laugardaginn 7. júní sl.
Jarðarförin auglýst síðar.
Guðríður Ottadóttir
Lúðvík Eiðsson
Anna Ottadóttir
Hilmar Smith
Auður Ottadóttir
Ágúst Bjarnason
Eyrún Ottadóttir
Erik Jonsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Baldur Ingimarsson
Bjarmastíg 10, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar fimmtudaginn 5. júní.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn
12. júní kl. 13.30.
Helga Baldursdóttir
Jay Nelson
Guðrún Baldursdóttir
Guðmundur Þór Jónsson
Aðalsteinn Baldursson
Ingibjörg Baldursdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Bergljót Rafnsdóttir
Björn Einarsson
og öll börnin.

VILJA VIRKJA BORGARBÚA „Tilgangur samkeppninnar er að vekja athygli á trjárækt ásamt því að virkja borgarbúa til að litast um eftir sérstökum

trjám,“ segir Kristján Björnsson hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur.

FRÉTTABLADID/GVA

SKÓGRÆKTARFÉLAG REYKJAVÍKUR: SAMKEPPNI UM TRÉ MÁNAÐARINS

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Bergþóra Sigríður
Sölvadóttir
fyrrum húsfreyja á Grænhóli við Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri að kvöldi
mánudagsins 2. júní. Útförin fer fram frá Glerárkirkju
föstudaginn 13. júní kl. 14.00.
Laufey Björnsdóttir
Guðmundur Víkingsson
Vignir Víkingsson
Sölvi Rúnar Víkingsson
Elín Margrét Víkingsdóttir
Jón Víkingsson
Guðný Sigríður Víkingsdóttir
Gunnar Ingi Víkingsson
Þórunn Hyrna Víkingsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Rúnar Guðjónsson
Sóley Jóhannsdóttir
Hildur Stefánsdóttir

Erna Valdís Sigurðardóttir
Pétur V. Pálmason
Ragnar Sigurðsson

Leitað að geimsteinum í görðum
Skógræktarfélag Reykjavíkur mun
næstu tólf mánuði standa fyrir samkeppni um tré mánaðarins en þetta er
í fyrsta skipti sem hún er haldin. Ætlunin er að velja eitt tré á höfuðborgarsvæðinu mánaðarlega og verður hið
fyrsta útnefnt nú í júni.
„Við óskum eftir ábendingum
borgarbúa og er tilgangurinn sá að
vekja athygli á trjárækt ásamt því að
miðla fræðslu og virkja borgarbúa,“
segir Kristján Björnsson, verkefnisstjóri í Esjuhlíðum, sem stýrir samkeppninni.
Hin ýmsu tré koma til álita og má til
dæmis tilnefna falleg tré, gömul tré,
óvenjulegar trjátegundir, tré sem eru
sérstök að vexti eða tré sem eiga sér
einhverja sögu.
„Í kirkjugarðinum við Suðurgötu
eru til að mynda mörg sögufræg tré

og eins eru margir merkilegir hlynir
í Þingholtunum. Þá er að finna stórglæsileg tré frá seinni áratugum í
görðum vítt og breitt um borgina svo
það er ýmislegt sem kemur til greina
og víða leynast geimsteinar,“ segir
Kristján.
Dómnefnd hjá Skógræktarfélaginu
tekur við tilnefningunum og útnefnir tré mánaðarins. Það verður síðan
myndað, mælt og saga þess rakin og
birt á heimasíðu Skógræktarfélags
Reykjavíkur, www.heidmork.is, ásamt
tilheyrandi fróðleik. Að ári liðnu er
svo ráðgert að gefa út bækling um þau
tré sem hafa hlotið útnefningar.
Vonast er til að samkeppnin veki athygli fólks á trjárækt og þá ekki síður
inni í heimagörðum en á útivistarsvæðum. „Okkur langar að virkja
borgarbúa til að litast um eftir sér-

stökum trjám með okkur,“ segir
Kristján en hann á von á því að einhver hliðsjón verði tekin af árstíðum
við val á trjánum.
Hann
segir
Skógræktarfélag
Reykjavíkur iðulega reyna að vekja
athygli á trjárækt. „Okkur finnst
vanta fleiri tré í borgarlandið og þá
sérstaklega við umferðareyjar og á
opnum svæðum. Þar hafa trén mikla
kosti því þau draga bæði úr vindi og
mengun,“ segir Kristján.
Hann segir menn gróðursetja tré
mjög víða í stórborgum erlendis í
þeim tilgangi að draga úr mengun og
vindnæðingi. „Ég held að við mættum
gera meira af því hér á landi. Þó að
meira skjól sé í borginni nú en á árum
áður er enn mikill næðingur á opnum
svæðum og úr honum mætti draga
með trjárækt.“
vera@frettabladid.is

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

Steinsmiðja

REIN

• Viðarhöfða 1
• 110 Reykjavík
• c 566 7878
• Netfang: rein@rein.is

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún A. Guðbjartsdóttir
frá Kollsvík, Norðurbrún 1, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi
laugardaginn 7. júní. Jarðarförin auglýst síðar.
Elsa Marísdóttir
Gunnar Tómasson
Magnús Marísson
Sigríður Sigurðardóttir
Björg Marísdóttir
Jónas Marteinsson
Hildur Marísdóttir
Þorvarður Óskarsson
barnabörn og langömmubörn.

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

Kristinn Steinar Ingólfsson
varð bráðkvaddur að heimili sínu, Jaðri Dalabyggð,
laugardaginn 7. júní.
Bíbí Jóhannesdóttir
Gunnar Kristinsson
Hanna Lóa Kristinsdóttir
Gunnhildur Kristinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Dóra Herbertsdóttir
Ásmundur Ásgeirsson

24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is var langfyrstur með mörkin í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar. Boltavakt visir.is og
Fréttablaðsins verður á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk, spjöld og helstu
atriði leikjanna verða í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn
sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir, dægurmál,
umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum
stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir
heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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STUÐ MILLI STRÍÐA Tilfinningasljóir þulir
FREYR GÍGJA GUNNARSSON SOFNAÐI YFIR EM

„Hvernig getur
rándýr leit að olíu í
Brasilíu sett strik í
reikninginn á
Íslandi?“

„Átak til að upplýsa
almenning betur um
fjármál og
peningamálastjórn“

„Sókn íslenskra
fjárfesta á sænskum
fjármálamarkaði“

Í tæpan mánuð hefur
knattspyrnuhjartað
verið á gjörgæslu.
Enn eitt stórmótið
fram undan þar sem
bestu knattspyrnumenn
álfunnar koma saman
og keppa. Sviss og
Austurríki eru miðdepillinn um þessar mundir þrátt
fyrir að hvorug þjóðin sé hátt skrifuð í knattspyrnuíþróttinni sjálfri.
Skiptir engu. Það er búið að flauta
EM á.
Og nú þeysast um græna velli
þessara alpalanda margir af flinkustu og skemmtilegustu knattspyrnumönnum heims. Utan vallar
er hægt að gæða sér á svissneskum
ostum, pylsum og stórum bjórum.

Stemningin er hreinlega allsráðandi. Maður er annað hvort tilfinningasljór eða gjörsamlega búinn að
sanna það fyrir sjálfum sér að antiíþróttaisminn er staðreynd ef
maður hrífst ekki með. Sjálfur fell
ég undir hvoruga skilgreininguna
og var því með hjartað í buxunum
þegar Svisslendingar og Tékkar
hófu sig til flugs á laugardaginn.
Maður var búinn að grilla, kaupa
sér bjór og búa alla fjölskylduna
undir einhverja mestu skemmtun
sem völ er á.
En þegar húsfreyjan hefur á orði
hvort þulirnir séu á svefnlyfjum
eða valíumi þá vaknar maður upp
við vondan draum. EM-stemningin
er í mikilli hættu vegna þess að þulirnir eru ýmist leiðinlegir, leiðist

eða eru reynslulitlir. Nú eða glíma
við „ákveðið“ vandamál. Því þulirnir gegna nefnilega mjög ábyrgðarmiklu starfi. Sem felst í því að
miðla stuðinu til okkar áhorfenda.
Ef þeir lifa sig ekki inn í atburðarásina þá eiga áhorfendur heima
voðalega erfitt með að gera það.
EM er þriggja vikna tilfinningalegur rússíbani þar sem áralöng
undirbúningsvinna er lögð til
grundvallar. Og eftirvæntingin
leikur stærsta hlutverkið. Því ættu
kannski þulirnir á RÚV að dusta
rykið af gömlum töktum Bjarna
Fel, fíla sig svolítið sem hluta af
heildinni og leyfa okkur hinum að
njóta augnabliksins með hæfilegum slatta af æsingi og geðveiki. Því
um það snýst EM.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Viltu fara út
með ruslið
fyrir mig,
Maggi?

Þetta fær
maður fyrir
hreinskilið svar!

Neii … ég vil
sitja hérna og
spila Playstation!

■ Gelgjan
Rebekka, viltu segja
Soffíu að mér þyki það
leitt ef ég hef móðgað
hana?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég nefndi bara að þessi
vani hennar að tala í
spurningum er dálítið
pirrandi.

Ég ætlaði ekki
að særa hana.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

FRÉTTATÍMI

„Geta auglýsingar
búið til vöru?“

Í Markaðnum á morgun

Þarílagi en é heldað
þú hafir alve veriða
gagnrýna kvenkynið.

■ Kjölturakkar
Hvað er á listanum
mínum í dag?

Um helgina fór pabbi
með mig í dýragarðinn. Dýrið okkar
vann hlaupið og fékk
fimm þúsund kall!

Eftir Patrick McDonnell

Það hlýtur að vera
miðvikudagur.

1. Syntu rangsælis.

hh
Oh

■ Barnalán
Svona! Nú er fjölskyldumyndaveggurinn tilbúinn!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Allt er fullkomið!

andvarp!

Og nú aftur að
raunverulegu
lífi mínu …

Skemmtilegra að framkvæma
„Þetta er verk um manneskjur sem
leita að hetjunni í sjálfri sér. Er
hægt að breyta heiminum eða er
nóg að vinna í manni sjálfum? Eru
hversdagshetjur líka hetjur?“ segir
Þorleifur Arnarsson um verk
Símonar Birgissonar sem setja á
upp í ágúst.
Verkið gengur undir nafninu
Hetjur og verður leikstýrt af Þorleifi. Að sögn Símonar fjallar það
um fólk á aldrinum 25-30 ára, sem
reynir að gera upp við fortíð sína.
Jafnframt er velt upp spurningum
um sannleikann. „Ætli það verði
ekki fullt af þrá, nálægð og raunveruleika,“ sagði Þorleifur „því
seinasta verk var fullt af blóði,
kynlífi og kókaíni og ég er alltaf að
svara sjálfum mér.“ Þá á hann við
seinustu sýningu sína, Gegen die
Wand, sem sett var upp í Schwerin
í Þýskalandi og hlaut lof gagnrýnenda.
Félagarnir kynntust í Berlín, en
Þorleifur leggur lokahönd á leikstjórnarnám við Ernst Busch-skólann. Símon hefur hins vegar verið
að sýna með þýska leikhópnum
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LIST FYRIR ÍSLENDINGA, ÆTTUÐ ÚR ÞÝSKALANDI Þorleifur Arnarsson og Símon Örn

Birgisson setja upp leiksýningu í ágúst.

Rimini Protocol, en hann fékk leiklistarverðlaun Evrópu á dögunum.
Leikhópinn,
Kreppuleikhúsið,
skipa þau Þórunn Arna Kristjánsdóttir og Walter Geir Grímsson,
auk Vignis Þórs Valþórssonar úr
leikhópnum Vér morðingjar. Verkið
verður sýnt á sviðslistahátíðinni

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

artFart og bregður sér á Vestfirði í
kjölfarið.
Spurður um hvort íslenskt leiklistarlíf standi sig ekki í stykkinu
gagnvart ungu fólki svaraði Símon:
„Til hvers að gagnrýna, er ekki
skemmtilegra að framkvæma?“
- kbs

Dansa í frönskum kastala

VITA EKKI HVAR ÞÆR EIGA HEIMA

Vigdís E. Guðmundsdóttir, Ragnheiður
S. Bjarnarson og Ásgerður G. Gunnarsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vigdís Eva Guðmundsdóttir og
Melkorka Magnúsdóttir í hópnum.

„Það var ótrúlega auðvelt að fá
pláss í kastalanum. Við sóttum um
og fengum svar örugglega fimm
mínútum síðar,“ segir Ásgerður.
Flakkið er allt að því táknrænt
fyrir hópinn, en þær hafa unnið út
frá þemanu: „where do we belong“
eða „hvar eigum við heima“ í tvö
ár. „Maðurinn er alltaf að flokka
allt og hlýtur að spyrja sig, eins og
við spyrjum okkur, á ég heima í
því sem ég er að gera? Er ég í réttum flokki?“ segir Ragnheiður.
Hópurinn sýndi verk í vinnslu á
108 Prototype seinustu helgi og
hefur þegar fengið góðar móttökur. Ferðalaginu lýkur svo á
mölinni á artFart í ágúst.
- kbs

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Danshópurinn Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan verður á ferð og
flugi í sumar. Fyrst er ferðast til
Spánar á dansnámskeið. Svo er
ferðinni heitið til St. Érme í Frakklandi að semja nýtt íslenskt dansverk. Dvalið verður í kastala á
vegum Performance Art Forum.
Stelpurnar eru hins vegar styrktar af Reykjavíkurborg og Ungu
fólki í Evrópu.
„Við erum ekkert að fara að
versla í H&M, en þetta er voða
krúttlegt,“ segir Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnarson, einn dansaranna, um St. Érme. Auk hennar
eru Ásgerður Guðrún Gunnarsdóttir,
Katrín
Gunnarsdóttir,

Eignastu lögin
af nýjustu plötu
Bubba á undan
öllum
D`\c\J*/(KXe^fGclj(/''Ndkfi

Meðal fáanlegra fylgihluta:
 \gX]`ck\i1?i\`ejXicf]k`
?
X]f]e´d`jmXc[Xe[`\]eld%
BfcX]`ck\i1?i\`ejXi´jb`c\^Xcpbk%
>li]pi`i^´cl[iX\`^\e[li%
GXib\kYlijk`1Jb`cXigXib\k`el^cXejXe[`%

Miele ryksugur
D`\c\ipbjl^lieXi\ilkiXljkXif^biX]kd`bcXi% ´i\ild\
jk`ccXec\^lii`f^imXc]pc^`_clkX\i`eeYp^^kmc`eX%

TILBOÐ kr.: 18.900
#^|]³W^[_c_b_ij³a_

JllicXe[jYiXlk)'#I\pbaXmbs9Xc[lije\j-#8bli\pi`sJd`,//')''

nnn%\`im`b%`j

Nú getur þú keypt lögin af
væntanlegri plötu Bubba Morthens
hjá Vodafone og spilað þau aftur og
aftur úr símanum þínum.
Prófaðu hvað þetta er þægilegt,
náðu í titillagið Fjórir naglar með því
að senda SMS skilaboðin lag Bubbi í
1900 eða farðu á vodafone.is.

Lifðu núna
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Reykjavík vanrækt myndefni

> ALBA MAMMA
Jessica Alba og nýbakaður eiginmaður hennar, Cash Warren, eignuðust dóttur um helgina. Það er því
komið að því sem Alba óttast mest,
en hún sagði nýlega í viðtali að
hún hræddist brjóstagjöf meira
en fæðinguna sjálfa. Sú litla er
enn ónefnd.

Ljósmyndabókin Reykjavík út og inn,
eftir Braga Þór Jósefsson og með texta
eftir Illuga Jökulsson, er nýkomin í
verslanir. Bragi hefur haft bókina í
smíðum í ein tíu ár, en hann telur
Reykjavík hafa verið vanrækta sem
myndefni. „Mér finnst að þessa bók
hafi lengi vantað á markaðinn.
Ljósmyndabækur með landslagi
hrúgast inn, en það er mjög lítið til um
Reykjavík,“ segir Bragi, sem segir
borgina lengi hafa verið eitt af sínum
uppáhaldsmyndefnum.
Bókin er gefin út á bæði íslensku og
ensku, sem Reykjavík Inside Out, og
Bragi segir hana því bæði henta
innfæddum Íslendingum og gestum
hér á landi. „Ég reyndi líka að hafa
hana svolítið veglega og sýna Reykjavík frá öllum hliðum. Þetta eru ekki

folk@frettabladid.is

Bob Dylan
styður Obama
Poppstjörnurnar flykkjast
um forsetaframbjóðandann Barack Obama.
Bruce
Springsteen,
BOB DYLAN
David Crosby, Will.I.am og bönd eins og
R.E.M., Arcade Fire og Red Hot
Chili Peppers styðja hann og nú
hefur risapoppari bæst við, sjálfur Bob Dylan. Í viðtali við The
Times í London leyndi Dylan ekki
hrifningu sinni. „Nú höfum við
mann sem er að endurskilgreina
eðli stjórnmála og eðli stjórnmálamannsins... Barack Obama,“
sagði karlinn. „Ég er vongóður
um að hlutirnir breytist. Sumt
verður hreinlega að breytast.“

NÝJASTI SPENNUTRYLLIRINN FRÁ LEIKSTJÓRA

THE SIXTH SENSE

MEÐ

MARK WAHLBERG

bara myndir úr miðbænum í sól og
sumri, heldur fór ég um alla borg og
aðeins í önnur sveitarfélög líka. Ég
vildi hafa heillega mynd af borginni
eins og hún er í dag, eins og ég sé hana.
Ekki bara Hallgrímskirkju og Tjörnina.“ Texti Illuga Jökulssonar gerir svo
tilurð og þróun borgarinnar skil. „Það
er til dæmis fjallað um hvernig
Reykjavík fannst, og líka hvernig hún
hvarf. Það er nefnilega varla minnst á
Reykjavík í mörg hundruð ár, hún er
nánast úr sögunni eftir sonarson
Ingólfs Arnarsonar,“ útskýrir Bragi,
sem er hvergi nærri hættur að festa
Reykjavík á filmu.
„Ég er sífellt að mynda borgina og
ætla mér að gera það áfram. Hvort það
verður svo nýtt í eitthvað meira verður
tíminn að leiða í ljós,“ segir hann. - sun

REYKJAVÍK Í DAG Bragi Þór Jósefsson ljósmynd-

ari sýnir Reykjavík frá mörgum hliðum í nýrri
bók sinni, Reykjavík út og inn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gullfoss og Geysir á flösku
Ölgerð Reykjavíkur sendir
frá sér gæðabjórinn Gullfoss á næstu vikum. Framkvæmdastjórinn Heimir
Hermannsson segir mikla
áherslu lagða á að nota
besta fáanlega hráefni til
bruggunarinnar.
„Við byrjum að brugga í byrjun
júlí, og vonum að hann verði kominn á markað svona þremur, fjórum vikum síðar,“ útskýrir Heimir
Hermannsson,
framkvæmdastjóri Ölgerðar Reykjavíkur, en
hann á fyrirtækið ásamt bróður
sínum, Helga. „Við stofnuðum
fyrirtækið fyrir rúmu ári. Við
tókum saman lista með nöfnum
fimm bestu bruggara í Evrópu
með það fyrir augum að fá einhvern af þeim til samstarfs með
okkur,“ útskýrir Heimir. Anders
Kissmeyer, danskur bruggari sem
var gæðastjóri hjá Carlsberg í
tuttugu ár, var efstur á umræddum lista, og er nú í samstarfi við
Ölgerð
Reykjavíkur.
„Hann
hreifst af hugmyndafræðinni
okkar, sem er að nota besta fáanlega hráefnið, sama hvaðan það
er. Sumt er betra frá Ameríku og
annað er betra í Evrópu,“ útskýrir
Heimir. „Þetta er líka eins og með
vínið, slæmt sumar í Tékklandi
getur þýtt að humlarnir þaðan séu
ekki nógu góðir,“ bætir hann við.
Heimir segir hágæðabjór vera
í mikilli sókn. „Í Evrópu hefur
orðið til sérmarkaður fyrir
hágæðabrugghús á síðustu fimmtán árum eða svo, á meðan hefðbundni bjórmarkaðurinn hefur

GULLFOSS VÆNTANLEGUR Heimir Hermannsson er framkvæmdastjóri Ölgerðar
Reykjavíkur, sem sendir íslenska bjórinn Gullfoss frá sér á næstu vikum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

dregist saman,“ segir hann. „Þetta
tengist líka ákveðinni hugmyndafræði í kringum mat sem hefur
verið vinsæl, svokallað „slow
food“. Með gæðabjórinn er til
dæmis ekki verið að ýta á eftir
gerjunarferlinu með því að bæta
við sykri, og ekki eru sett rotvarnarefni í bjórinn. Gæðabjórinn er fersk vara, á meðan bjór
með rotvarnarefni getur verið
margra mánaða gamall þegar
neytendur fá hann í hendur,“
útskýrir Heimir.
Gullfoss verður framleiddur í
Bruggsmiðjunni á Árskógssandi,
eftir uppskrift Kissmeyers og
eftir skandinavískum hefðum.

Í FANTAFORMI!

Styttist í 17. júní

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Þegar fram líða stundir mun svo
bjórinn Geysir fylgja á hæla
honum. „Okkur þótti upplagt að
gera Geysi líka, fyrst við vorum
að byrja á Gullfossi, en það er
ekki komin nein dagsetning á
hann,“ segir Heimir og brosir.
„Þetta er líka skemmtilegt fyrir
erlenda ferðamenn og gaman að
geta boðið þeim upp á að smakka
bæði Gullfoss og Geysi. Við
höfum einmitt spurt veitingamenn hverju erlendir ferðamenn
falast eftir þegar kemur að þessu,
og þeir segja það helst vera
íslenskan bjór. Gullfoss og Geysir
verða þá góð viðbót í flóruna,“
segir Heimir.
sunna@frettabladid.is

McCartney
hættir
Heimildir herma að Paul
McCartney muni á næstunni
tilkynna um síðasta risatúr sinn. Í
honum ætlar Paul að leika á
meira en hundrað tónleikum um
allan heim og á ferðin að taka tvö
ár. Eftir túrinn hyggst gamli
Bítilinn setjast í helgan stein og
sinna uppeldi á dóttir sinni, hinni
fjögurra ára gömlu Beatrice
Milly McCartney. Ekki seinna
vænna að meistarinn, sem verður
66 ára í næstu viku, snúi sér að
barnauppeldinu!

17. JÚNÍ Lendir á þriðjudegi í ár, svo það verður ekki löng helgi að þessu sinni.

HEIMSFRUMSÝND 11. JÚNÍ

SENDU SMS JA VHP
Á NÚMERIÐ 1900!
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo,
DVD myndir og margt fleira!

Nú styttist í 17. júní og eins og
undanfarin ár verður fjölbreytt
dagskrá í miðborg Reykjavíkur.
Fyrir þá sem vilja taka daginn
snemma hefst samhljómur kirkjuklukkna í Reykjavík klukkan 9.55,
en hátíðardagskrá á Austurvelli
hefst svo laust fyrir klukkan ellefu
með söng karlakórsins Fóstbræðra,
ávarpi fjallkonu og forsetisráðherra, Geirs H. Haarde, að viðstöddum forseta Íslands, Ólafi
Ragnari Grímssyni.
Yngri kynslóðin mun svo sannarlega ekki fara varhluta af skemmtuninni í ár, en milli klukkan 13 og
17 verða meðal annars Brúðubíllinn, trúðar og töframenn í Hljóm-

skálagarðinum, skrúðgöngur bæði
frá Hlemmi og Hagatorgi og á
barna og fjölskylduskemmtuninni
á Arnarhóli verða Skoppa og
Skrítla, atriði úr Skilaboðaskjóðunni og Eurobandið svo eitthvað sé
nefnt.
Ýmsar uppákomur verða víðs
vegar um bæinn, en klukkan 19.30
hefjast tónleikar á Arnarhóli þar
sem fram koma meðal annars Hinn
íslenski þursaflokkur, Hjaltalín og
Nýdönsk. Hálftíma síðar verður
dansleikur á Ingólfstorgi og á horni
Vonarstrætis og Lækjargötu verða
hip-hop tónleikar. Allir ættu því að
geta hlýtt á tónlist við sitt hæfi, en
dagskránni lýkur klukkan 23. - ag

BARA EINN TÚR Í VIÐBÓT Paul

McCartney snýr sér að barnauppeldi.
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Ljósmyndabók fagnað
Útgáfu bókarinnar Project:
Iceland var fagnað með
veisluhöldum í húsnæði Liborius á Laugavegi á laugardagskvöld. Bókin er afrakstur vinnu hálf-íslenska
ljósmyndarans Charlie
Strand, sem fjallar þar um
marga helstu frumkvöðla
íslensks menningarlífs.

COLDPLAY Chris Martin og félagar gefa

út nýja plötu í vikunni.

Coldplay á
Myspace

GAVIN OG GWEN Parið á von á sínu

öðru barni þessa dagana, en fyrir eiga
þau soninn Kingston sem er tveggja ára.

Vill ekki
dúett með
Gwen
Gavin Rossdale, fyrrverandi
söngvari hljómsveitarinnar Bush,
segist aldrei munu syngja dúett
með eiginkonu sinni Gwen
Stefani. Gavin, sem á tveggja ára
son með Gwen, segir ástæðuna
fyrst og fremst vera að hann vilji
ekki vekja óþarfa athygli á
einkalífi þeirra.
Gavin kann lítið að meta ágang
ljósmyndara og segist vilja vita
sem minnst um einkalíf þeirra
sem hann metur mikils í tónlist
og kvikmyndum. Söngvarinn
hefur lítið látið til sín taka í
tónlistinni frá því að hljómsveitin
Bush lagði upp laupana, en í
sumar mun hann fara á tónleikaferðalag til að kynna nýja
breiðskífu sína, Wanderlust.

SIGRÚN HRÓLFSDÓTTIR OG EIRÚN
SIGURÐARDÓTTIR
ÍSLENSKT VERKEFNI Gestir í útgáfupartíinu samglöddust Charlie Strand, sem hefur

unnið að gerð bókarinnar síðastliðin tvö og hálft ár eða svo.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ARNAR GUÐJÓNSSON

ADDA HELGADÓTTIR OG HEIÐAR INGI

Hljómsveitin Coldplay býður
aðdáendum sínum að hlusta á
nýjustu plötu sína, Viva la Vida,
or Death and All His Friends, á
myspace-síðu sveitarinnar,
myspace.com/coldplay. Platan
kemur út 12. júní í Bretlandi, en
16. júní hérlendis. Eru lög
skífunnar opin almenningi í viku.
Seinasta plata sveitarinnar, X&Y,
kom út 2005 og er því líklegt að
unnendur Coldplay stökkvi á
þetta tækifæri að heyra nýtt efni
frá sveitinni.

ANNA SIGRÍÐUR INDRIÐADÓTTIR, ERLA KRÍSTÍN ÁRNADÓTTIR, KRÍSTÍN KLARA
EINARSDÓTTIR, BIRGIR TJÖRVI PÉTURSSON OG JÓN ÖGMUNDSSON

Tindersticks í
sölu í dag
Miðasala á tónleika Tindersticks á
Nasa hinn 11. september hefst í
dag á sölustöðum midi.is um allt
land og á netinu. Aðeins 550 miðar
eru í boði. Breska hljómsveitin
Tindersticks hefur starfað síðan
1991 og gaf fyrr á þessu ári út
áttundu stúdíóplötuna sína.
Tónlistin er dramatísk og kraftmikil og aðdáendur Nicks Cave
ættu að vera sérlega móttækilegir
fyrir henni. Sveitin er leidd af
söngvaranum Stuart Staples sem
hugkvæmdist hljómsveitarnafnið
eftir að hann fann þýskan
eldspýtustokk á sólarströnd.

NÝTT TÆKIFÆRI,
GÓÐAR AUKATEKJUR
Tal er nýtt fjarskiptafyrirtæki á Íslandi sem leggur metnað sinn í að bjóða Íslendingum upp á lægri símreikninga og góða
þjónustu. Tal er skemmtilegur og spennandi vinnustaður þar sem einstaklingar hafa gaman af því að takast á við
spennandi verkefni. Vegna mikilla anna þurfum við að fjölga í hópnum.
Sölufulltrúi – AUKAVINNA

Þjónustufulltrúi – FULLT STARF OG HLUTASTARF

Tal óskar eftir að ráða drífandi einstaklinga í starf sölufulltrúa Tals í
Reykjavík og á Akureyri. Starfið felst í að bjóða Íslendingum að lækka
símreikninga sína vegna GSM, Netsins og heimasíma.

Tal óskar eftir að ráða drífandi einstaklinga í starf þjónustufulltrúa Tals.
Um er að ræða hlutastarf og fullt starf. Starfið felst í að þjónusta
viðskiptavini Tals og veita þeim tæknilega aðstoð og upplýsingar.

Vinnutími: a.m.k. tvö kvöld í viku frá kl. 17.40 - 22.10 alla virka daga.
Laun: Fast tímakaup auk virkilega góðra sölubónusa.
Fríðindi: Eftir vissan tíma í starfi njóta starfsmenn sérkjara á GSM og
nettengingum.

Vinnutími: Þjónustuverið er opið alla virka daga frá 9.00-22.00 og á
laugardögum frá 10.00-16.00. Unnið er á vikulegum vöktum.
Laun: Góð laun fyrir gott fólk.
Fríðindi: Fastráðnir starfsmenn njóta fríðinda af þjónustu Tals og
starfsmenn í hlutastörfum njóta þeirra eftir ákveðinn tíma.

Æskilegir eiginleikar:
– Reynsla af sölu og kynningum
– Stundvísi
– Áhugi á að standa sig vel í starfi
– Metnaður og heiðarleiki
– Starfsgleði
Allir starfsmenn fara á sölukynningu á vegum Tals og fá góða
vörukynningu.

Æskilegir eiginleikar:
– Góð tæknileg þekking
– Stundvísi
– Áhugi á að standa sig vel í starfi
– Metnaður og heiðarleiki
– Starfsgleði
– Að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri
Allir starfsmenn fá góða starfsþjálfun á vegum Tals.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið atvinna@tal.is, merktar viðeigandi starfi:
Atvinna þjónustufulltrúi / sölufulltrúi Rvk. / sölufulltrúi Ak.
Umsóknarfrestur er til 15. júní nk.

www.tal.is | Síðumúla 32, 108 Reykjavík | Þjónustuver 1817 | Skrifstofa 445 1600 | tal@tal.is
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Carrie og Indiana vinsælust

SKYLDUÁHORF FYRIR ALLA SEM HAFA
GAMAN AF HRAÐA, BÍLUM OG TÆKNI.

Kvikmyndasumarið er í miklum blóma
um þessar mundir. Tvær myndir hafa
hingað til átt markaðinn. Um 40.000
Íslendingar hafa lagt leið sína á nýju
Indiana Jones-myndina og um
20.000 manns hafa séð Sex and
the City, sem sýnd hefur verið
viku styttra en Indiana. Markhópar
myndinna eru mjög niðurnjörvaðir,
unglingar og karlmenn sjá ævintýri
Indís en konur flykkjast á borgarævintýri Carriear og vinkvenna
hennar.
„Aðsókn á konumyndir eins og Sex
and the City dreifist yfir lengri tíma
því konurnar bíða meira með að fara
í bíó. Karlar og unglingar fara hins
vegar strax á það sem þeir vilja
sjá,“ segir Geir Gunnarsson hjá
Myndformi, dreifingaraðila myndanna. Hann áætlar því að Sex and
the City eigi mikið inni og muni
ganga langt fram á haust. Stórir

ATH. Leyfð öllum aldurshópum

ÁLFABAKKA
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THE HUNTING PARTY
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12

kl. 8 - 10:40
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kl. 8

L
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IN THE VALLEY OF ELAH

kl. 10:30

16

IRON MAN

12

THE FORBIDDEN KINGDOM kl. 8 - 10:10

16

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

10

KRINGLUNNI
SEX AND THE CITY
kl. 5 - 8 - 10:50
SPEED RACER
kl. 5D - 8D - 10:50D
DIGITAL

14

ZOHAN

L

INDIANA JONES 4

12

SPEED RACER
SEX AND THE CITY

kl. 6:30 - 9

kl. 8
kl. 10:45

L
14

FRÁBÆR
SPENNUMYND!
Ótrúlegar tæknibrellur sem ættu að
heilla alla í fjölskyldunni, unga sem aldna.

„Við vorum klukkutíma á eftir áætlun með að skila svítunni. Það tók
góð þrjú korter að ná Sverri úr sófanum. Þaðan heyrðist alltaf: Hvað
er þetta! Segðu þeim að slaka á.
Þetta er svíta,“ segir Þorleifur
Ásgeirsson skólastjóri Tölvuskólans
á Suðurnesjum.
Hópferð til Liverpool dagana 30.
maí til 2. júní á bítlaslóðir að undirlagi FTT verður lengi í minnum
höfð. Á sérstökum hátíðarkvöldverði á Hard Days Night hotelinu
var happadrættisvinningur nótt á
Lennon-svítunni. Þegar vinningsnúmerið var lesið upp kvað við fagnaðarvein og kom þá í ljós að hjónin
Þorleifur og Sigurbjörg Pétursdóttir höfðu hreppt hnossið. „Á miða
sem segir til um sjálfan afmælisdag
Sibbu og Reykjavíkurborgar. 18.

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

10
14
12 88 MINUTES
14 FORBIDDEN KINGDOM
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB
WHAT HAPPENS IN VEGAS
BRÚÐGUMINN

kl. 5.40 - 8 -10.20
kl. 5.30 - 8 -10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 10.20
kl. 6 ENSKUR TEXTI

16
12
12

SVERRIR VIÐ FLYGILINN Leifur segir

7

Sverri lygilega góðan píanista og spilaði
hann Lennon-lög fram á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/LEIFUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 9
kl. 6 - 9
kl. 5.30 - 8 - 10.30

10
SÍMI 462 3500

14 ZOHAN
12 SEX AND THE CITY
INDIANA JONES 4

kl. 8 - 10.15
kl. 5.20- 8
kl. 5.40 - 10.40
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14
12
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LEIFUR OG SIBBA Í LENNON-SVÍTUNNI Sibbu varð svo mikið um þegar hún vann
nóttina að hún missti minnið af einskærum æsingi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓLAFUR PÁLL

ágúst. Ég sá hana svífa upp úr stólnum sem var einkennilegt því það
var ekkert nema kók í glösum okkar.
Sibba missti minnið af einskærum
æsingi. Hún man varla eftir því
þegar hún tók við vinningnum,“
segir Þorleifur.
Skólastjóri Tölvuskóla Suðurnesja lýsir ferðinni sem snilldinni
einni frá upphafi til enda. Þar sé
ekki hægt að nefna eitthvað eitt
öðru fremur sem stendur uppúr.
Allir sem að ferðinni stóðu eiga inni
ómælanlegt þakklæti frá þeim hjónum. En vissulega var nóttin á
Lennonsvítunni
eftirminnileg.
Hljómar höfðu troðið upp í Cavernklúbbnum og þá um miðnætti fóru
margir tónleikagesta í partí til
þeirra Leifs og Sibbu í svítuna. Þau
höfðu ekkert á móti því að taka á
móti gestum. Í svítunni er forláta
flygill hvítur og fjölmargir tónlistarmenn mættu og slógu svörtu og
hvítu nóturnar. Lengst allra var
Sverrir Stormsker. Eða allt þar til

þau skiluðu svítunni á hádegi næsta
dags. Sverrir var ekki óvelkominn
nema síður sé að sögn Leifs sem
segir Sverri hafa verið óvæntan
bónusvinning á happadrættismiðann góða.
„Ég vissi að hann væri góður en
að hann væri svona ofboðslega
flinkur píanisti – það vissi ég ekki.
Kunni öll bítlalögin aftur á bak og
áfram. Spilaði mikið Lennon en, nei,
ekkert eftir sjálfan sig. Og Bjartmar [herbergisfélagi Sverris] var
okkur þakklátur fyrir að passa eina
nótt. Hann gat aldrei sofnað fyrr en
um fimm vegna vesens á Sverri.
Sverrir er sko B-maður. En þessa
nótt svaf Bjartmar eins og ungabarn,“ segir Leifur.
Svo skemmtilega vill til að Leifur
og Sverrir eru frændur. Þannig að
þetta var hálfgert ættarmót að sögn
Leifs. „Já, og það sem meira er.
Hann er líka skyldur Sibbu. Hann er
þremmenningur við okkur bæði.“
jakob@frettabladid.is
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ZOHAN
SPEED RACER
SEX AND THE CITY
INDIANA JONES 4

vilja Indí og konurnar Carrie.

Pílagrímsför hóps á vegum
FTT til Liverpool mun
lengi í minnum höfð, ekki
síst hjá hjónunum Þorleifi
Ásgeirssyni og Sigurbjörgu
Pétursdóttur, sem unnu
nótt á sjálfri Lennon-svítuna í happadrættisvinning
og fengu Sverri Stormsker
óvænt sem bónusvinning.

Frá höfundum MATRIX
kemur einhver hraðasta mynd síðari ára.

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 10
kl. 5.30

VINSÆLUST TIL ÞESSA Í SUMAR Karlarnir

Fengu Sverri Stormsker
sem bónusvinning

NÝTT Í BÍÓ!

ZOHAN
ZOHAN LÚXUS
SEX AND THE CITY
INDIANA JONES 4
PROM NIGHT
WHAT HAPPENS IN VEGAS

- glh

AKUREYRI

LOVE IN TIME OF CHOLERA kl. 5:30 - 8:15
NEVER BACK DOWN
kl. 10:40
kl. 5:30 - 8 - 10:30

kvennahópar flykkjast á myndina og er atgangurinn
slíkur að oftast varð uppselt á kvöldsýningar í síðustu viku.
Skemmtileg nýbreytni er sumartilboð Regnbogans en þar kostar bara
650 kall á allar myndir í sumar.
„Menn hlupu nú ekki alveg út á
nærbuxunum,“ segir Guðmundur
Breiðfjörð, markaðsstjóri kvikmyndadeildar, um fyrstu tilboðshelgina, en á
von á að fólk taki betur í tilboðið
þegar betri myndir detta inn – „Það
eru kannski ekki bara nógu
spennandi myndir í boði eins og
er“. Sex and the City fer í
Regnbogann um næstu helgi og
ævintýri Indiana Jones helgina
þar á eftir.

+++1/2
SV MBL

ZOHAN

- K.H., DV.

kl. 4.30, 8 og 10.10 10

SEX AND THE CITY

kl. 4, 7 og 10.10

14

INDIANA JONES 4

kl. 4.30, 7 og 10
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Tilþrif á trompetinn
Þýski trompetleikarinn Sebastian
Studnitzky er væntanlegur til
Íslands til að spila á AIM-tónlistarhátíðinni sem er fram á Akureyri 12.-16. júní. Studnitzky hefur
verið afkastamikill síðustu ár og
hefur spilað með mörgum ólíkum
tónlistarmönnum. Hann hefur
m.a. verið meðlimur í Mezzoforte
og er einn af máttarstólpum þýsku
trip-hop sveitarinnar Triband sem
hefur gefið út tvær plötur. Platan
Trio sem er hér til umfjöllunar er
hans nýjasta afurð, kom út í febrúar.
Á Trio leika með Studnitzky þeir
Dieter Ilg bassaleikari og Wolfgang Haffner trommuleikari.
Studnitzky sjálfur spilar á trompet og píanó. Lögin eru öll eftir
hann og þess vegna er platan skráð
sem sólóplata, en ekki hljómsveitarverk.
Tónlistin á Trio er órafmagnaður

TÓNLIST
Trio
Sebastian Studnitzky

★★★★
Þessi nýjasta plata þýska trompetleikarans Sebastians Studnitzky er
fyrirtaks djassplata, mjúk og þægileg,
en borin upp af fyrsta flokks spilamennsku.

djass, frekar einfaldur og látlaus,
en borinn upp af fyrsta flokks
spilamennsku. Studnitzky er liðtækur píanóleikari eins og heyrist
á plötunni, en fyrst og fremst
trompetleikari og það er hrein
unum að hlusta á tilþrif hans hér.
Þetta er mjúk og notaleg plata.
Hún gæti virkað átakalítil, en
vönduð spilamennskan er í forgrunni og heldur henni uppi, ekki

síst frábær trompetleikur Studnitzkys.
Sebastian Studnitzky kemur
fram á tvennum tónleikum á AIMhátíðinni. Hann spilar á með Jazzklúbbi Akureyrar á fimmtudagskvöldið og kvöldið á eftir með
Mannakornum. Það er óhætt að
mæla með því að djassáhugamenn
kíki á kappann.
Trausti Júlíusson
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Finnar líkastir okkur af
Norðurlandaþjóðunum
Nýlega kom út fyrsta túristabókin um
Ísland á finnsku. Bókina skrifaði Björgvin
Hilmarsson með Satu Rämö, finnskri unnustu sinni.

„Ég tók við starfinu um miðjan
maí eftir að fyrri ritstjóri
tímaritsins flutti til útlanda,“
segir nýr ritstjóri Mynda mánaðarins, Erlingur Grétar Einarsson.
Líkt og glöggir lesendur hafa
tekið eftir hefur tímaritið
Myndbönd mánaðarins tekið
nokkrum breytingum og fengið
bæði nýtt útlit og nafn og heitir
nú Myndir mánaðarins. Hinn nýi
ritstjóri tímaritsins, Erlingur
Grétar, segir að það eigi eftir að
koma betur í ljós hvort blaðið taki
frekari breytingum. Hann telur
þó að kvikmyndahluti blaðsins
bjóði upp á ýmsa möguleika og
það stendur til að gera hann að
öflugu kvikmyndablaði þar sem
áherslan verði á skemmtileg
viðtöl en ekki á slúður. ,,Þetta
verður almennt kvikmyndablað
fullt af viðtölum og fréttum úr
kvikmyndaheiminum. Þetta
verður jafnframt fyrsta kvikmyndablaðið á Íslandi,“ segir
Erlingur um hið nýja tímarit.
Myndir mánaðarins hefur verið
gefið út mánaðarlega síðastliðin
þrettán ár og fæst ókeypis á öllum
myndbandaleigum.
Á meðan Erlingur gegnir
ritstjórastarfinu hefur hann
ákveðið að taka sér námsleyfi frá
Listaháskóla Íslands þar sem
hann stundaði nám. Erlingur
hefur einnig stundað nám í ensku
og kvikmyndafræði við Háskóla
Íslands og skrifar kvikmyndagagnrýni fyrir tímaritið Mónitor.

„Finnar eru mjög áhugasamir um Ísland,“ segir
Björgvin Hilmarsson um
nýja túristabók sína. Bókin
er á finnsku og fjallar um
Ísland. Björgvin skrifaði
bókina með finnskri unnustu
sinni.
„Það birtast sífellt fleiri
greinar um landið, menninguna og afþreyinguna. Að
mínu mati eru Finnar líka
langlíkastir okkur af öllum
Norðurlandaþjóðunum.
Finnar eru svona hálf
utanveltu meðal þeirra eins
og við. Ég held að áhuginn á
MONDO MATKAOPAS
Íslandi eigi bara eftir að
ISLANTI Allt sem þú vilt vita
aukast á næstu árum og
um Ísland á finnsku.
bókin mun án efa gegna
hlutverki þar og vera góð landkynning.“
Bókin er í gefin út af Image Publishing Ltd. í
Helsinki sem hefur áður gefið út fjölda ferðabóka.
Bækurnar þykja þær bestu þar í landi í þessum flokki
og eru afar vinsælar. Bækurnar eru óvenjulegar að
því leyti að þær eru ekki bara þurr upptalning á
gistimöguleikum og stöðum til að skoða, heldur er
einnig fjallað um menningu landins og reynt er að
kafa í þjóðarsálina. Af þessum sökum eru þeir margir
sem vilja lesa þær án þess að vera endilega á leið til
viðkomandi lands.
„Við ferðuðumst um landið í um fjóra mánuði
síðasta sumar auk þess að vera um tvo mánuði í
kringum jólin,“ segir Björgvin. „Fórum um landið
þvert og endilangt, ókum um 14.000 kílómetra og
gengum heilmikið um hálendi sem láglendi. Styrkur
bókarinnar er sá að við sjáum hlutina bæði frá
sjónarhóli útlendingsins og heimamannsins og náum
þannig meiri dýpt. Ég gat útskýrt hluti sem margir
útlendir ferðabókahöfundar misskilja eða ná aldrei að
fjalla um og Satu gat bent mér á hluti sem ég sá ekki
vegna þess hversu náinn ég er eigin samfélagi. En í
stuttu máli þá eru flestar upplýsingar í bókinni frá
fyrstu hendi, efnis aflað af okkur á ferð um landið í
samtölum við fólk. Í bókinni eru líka viðtöl við ýmsa
Íslendinga og má þar sem dæmi nefna Vigdísi
Finnbogadóttur, Andra Snæ og Vigdísi Grímsdóttur.“
Björgvin vonar að Finnarnir fjölmenni til Íslands í
sumar. „Ég held að bókin sé kærkomin og ég veit að
eftir henni hefur verið beðið. Svo er evran svo
stöndug miðað við krónuna að næsta sumar verður
líklega ódýrasta sumarið í langan tíma á Íslandi fyrir
fólk sem hefur evrur á milli handanna.“

- sm

gunnarh@frettabladid.is

NÝR RITSTJÓRI Erlingur Grétar Einarsson

tók sér leyfi frá Listaháskólanum til að
ritstýra Myndum mánaðarins. Hann
ætlar að hafa meira af viðtölum en
slúðri í blaðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fleiri viðtöl og
minna slúður

Fimm ritstjórar á
Grapevine
Götublaðið Grapevine heldur upp
á fimm ára afmæli sitt á föstudaginn með því að gefa út
sérstakt afmælisblað. „Þema
blaðsins er talan fimm og því
fengum við fimm gestaritstjóra,“
segir Sveinn Birkir Björnsson,
ritstjóri Grapevine. „Þeir ritstýra
fimm blaðsíðum hver og fjalla um
töluna fimm út frá ýmsum
sjónarhornum.“
Gestaritstjórarnir eru Pétur
Blöndal, blaðamaður á Mogganum, myndlistarkonan Sara Riel,
ljósmyndarinn Silja Magg,
Bergur Ebbi Benediktsson úr
Sprengjuhöllinni og Barði
Jóhannsson, kenndur við Bang
Gang. Á afmælinu verður einnig
kynnt til sögunnar nýtt útlit á
blaðinu, ný heimasíða og nýtt
lógó. Sveinn Birkir er þriðji
ritstjóri Grapevine, tók við af
Bart Cameron fyrir tveimur
árum. Rithöfundurinn Valur
Gunnarsson var fyrsti ritstjórinn.
„Mesta breytingin er að fólk
þekkir blaðið núna,“ segir Sveinn
Birkir. „Þegar ég hringdi í fólk
fyrir tveimur árum þurfti ég
alltaf að nota fyrstu fimm
mínútur samtalsins í að útskýra
fyrir því hvað Grapevine væri.“
- glh

ÍSLAND FRÁ SJÓNARHÓLI HEIMAMANNS OG GESTS Björgvin
Hilmarsson og Satu Rämö ferðuðust vítt og breitt í efnisöflun.

TOPP FIMM Á ÍSLANDI AÐ MATI BJÖRGVINS OG SATU
1. Taka sundprett eða liggja bara í leti í náttúrulegri
heitri laug.
2. Gönguferð um hálendið, Laugavegurinn er heimsklassagönguleið og svæðið í kringum Borgarfjörð eystri
er frábært til gönguferða.
3. Kíkja á nokkur af hinum afar sérstæðu söfnum sem
finna má á Íslandi. Galdrasafnið á Hólmavík kemur
fyrst upp í hugann.
4. Við mælum sérstaklega með því að fólk kíki á einhverja smábæjarhátíð úti á landi og get ég nefnt Aldrei
fór ég suður á Ísafirði sem gott dæmi.
5. Í Reykjavík mælum við með Kaffibarnum ef fólk vill
út á lífið og svo má ekki klikka á að fá sér eina með
öllu!

FIMM ÁRA AFMÆLI Í NÆSTU VIKU

Sveinn Birkir Björnsson, ritstjóri Grapevine.

Borgarbúar
og bæjargestir!
fjölskylduárskortið
bara1
2.500
00 krónur

Nú kostar

fá ókeypis dagpassa
í heilt ár.
Góða skemmtun!

og allir í fjölskyldunni
í hverri heimsókn

Opið alla daga
10.00 – 18.00
www.mu.is

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
Hafrafelli v/Engjaveg
104 Reykjavík
Sími: 5757 800
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> Garðar Örn missti sig í vitleysu
Milan Stefán Jankovic þjálfari og Ingvar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Grindavíkur fengu báðir rautt spjald eftir
1-0 sigurinn á Fram á sunnudag. „Janko öskraði eitthvað á
króatísku en ég veit ekki hvað. Þegar Scotty var rekinn út
af missti ég mig aðeins. Ég sagði við Gunna Gylfa línuvörð
að þeir þyrftu að standa í lappirnar og þeir væru að verða
sér til skammar. Mér fannst á okkur hallað,“ sagði Ingvar í
gær. „Því miður fannst mér Garðar ekki standa sig í þessum leik, ég hef kosið hann besta dómara landsins síðustu tvö ár, en hann missti sig algjörlega
í vitleysu í þessum leik. Ef leikmenn eiga
að geta talið upp í tíu og róað sig niður
áður en þeir segja einhverja þvælu verða
dómarar að geta það líka áður en þeir taka
afdrifaríkar ákvarðanir.“

sport@frettabladid.is

SVEINN ELÍAS ELÍSSON OG HELGA MARGRÉT ÞORSTEINSDÓTTIR: URÐU NORÐURLANDAMEISTARAR UM HELGINA

Húsvörðurinn lurkum laminn eftir sigurinn
Sveinn Elías Elíasson úr Fjölni og Helga Margrét Þorsteinsdóttir úr
Ármanni urðu um helgina Norðurlandameistarar í Jyväskylä í Finnlandi. Sveinn sigraði í tugþraut 18-19 ára, 19 stigum á undan næsta
keppanda, og Helga í sjöþraut 17 ára og yngri með
miklum yfirburðum, 253 stigum.
„Ég er þreyttur, algjörlega lurkum laminn,“ sagði
Sveinn, sem var að bíða eftir flugi heim líkt og Helga
þegar Fréttablaðið náði tali af þeim í gær.
Markmið Sveins fyrir mótið voru skýr. „Ég kom
til þess að vinna, ég ætlaði ekki að vera í
topp þremur eða eitthvað slíkt,
ég ætlaði bara að vinna,“ sagði
kappinn, sem var þó ekkert
sérstaklega ánægður með sjálfan
sig. „Mér gekk bara svona „la la“ en
þetta var fyrsta keppni sumarsins og
ég er rétt að komast í gang. Þetta var fínt byrjunarmót en aðalmótið í sumar er HM 19 ára og
yngri eftir rúman mánuð. Það var fín upphitun

að verða Norðurlandameistari,“ sagði Sveinn léttur. Hann vinnur
sem húsvörður í Orkuveitunni í sumar og fær myndarlegan styrk frá
fyrirtækinu. „Ég var meira að segja á launum hérna úti,“ sagði Sveinn,
sem má fara á æfingar þegar hann vill frá vinnu sinni.
Helga Margrét náði sínum besta árangri í sjöþraut
en líkt og Sveinn var hún ekki sátt með árangur sinn
í öllum greinum. „Ég átti tvær mjög slakar greinar,
kúluvarpið og langstökkið, en árangurinn heilt yfir var
mjög góður og eiginlega framar mínum björtustu
vonum,“ sagði Helga. Henni fannst lítið standa
upp úr annað en heildarstigatalan. „Þetta er í
fyrsta skipti sem ég keppi í mörgum greinum í
sumar. Ég var búin að ákveða að hafa svolítið
gaman af þessu og það skilaði sér vel,“ sagði
Helga „Ég fékk mikla samkeppni. Ég var með
40 stiga forskot eftir fyrri daginn og missti svo
forskotið. Ég vann svo nokkrar greinar örugglega en ég var nú samt orðin nokkuð stressuð
undir lokin,“ sagði Helga, sem vann þó að lokum.

Boltinn er á rangri braut
Skagamaðurinn Stefán Þórðarson íhugar að hætta í fótbolta eftir að hafa litið
rauða spjaldið í tveim leikjum í röð. Hann segist ekki lengur hafa gaman af
fótbolta. Stefán segir sorglegt hvernig komið sé fyrir íslenskum fótbolta.

LÍMIÐ Í ROMA Jón Arnór í leiknum á

sunnudag ásamt Shaun Stonerook,
fyrirliða Siena.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ

Stefán Eggertsson, faðir Jóns:

Jón er límið í
liði Lottomatica
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

fékk góða heimsókn því faðir
hans Stefán Eggertsson var
mættur til Ítalíu og fylgdist með
leik tvö sem fram fór í Siena og
svo leik þrjú sem var í Róm í
fyrrakvöld. Stefán var að
sjálfsögðu ekki sáttur með að
horfa upp á Lottomatica kasta frá
sér leiknum. „Mér fannst það
algjör óþarfi að tapa þessum leik
eftir að hafa náð svona góðri
byrjun. Ég var ekki sáttur með
hvernig þjálfarinn stjórnaði
liðinu og mér fannst hann klikka í
innáskiptingunum,“ sagði Stefán.
Honum finnst oft á tíðum Jón fá
ekki alveg réttu tækifærin. „Mér
finnst hann oft skipta Jóni Arnóri
út af þegar vel gengur og allt er í
blóma. Hann er síðan fljótur að
setja Jón inn á þegar allt fer í
vitleysu. Jón hitti betur í dag.
Hann hefur ekki verið að hitta vel
en þeir hafa líka ekki verið að
spila mikið upp á skytturnar. Mér
finnst hann vera orðinn svolítið
lím í þessu liði. Þeir eru klárlega
með betra varnarlið þegar Jón er
inná,“ sagði Stefán, sem gerir nú
ekki mikið af því að heimsækja
strákinn. Hann kom þó einnig um
jólin. Stefán verður ekki á fjórða
leiknum í Róm því hann fór aftur
heim í gærmorgun.
- óój

Stefán
Þórðarson íhugar það nú alvarlega að leggja skóna á hilluna.
Stefán hefur litið rauða spjaldið
síðustu tvö skiptin sem hann
hefur gengið inn á völlinn með
Skagamönnum.
Hann er því sjálfkrafa kominn í
tveggja leikja bann og aga- og
úrskurðarnefnd gæti þess vegna
þyngt refsingu Stefáns á fundi
sínum í dag.
„Ég mun setjast niður með
góðum mönnum og ræða mitt
framhald í fótbolta. Þetta er ekki
skemmtileg umræða sem er í
gangi og hvernig menn nálgast
fótboltann hér heima finnst mér
vera umhugsunarefni. Ég er ekki
til í að halda áfram ef þetta á að
vera svona.
Ég hef ekki gaman af þessu
lengur og ég er mjög alvarlega að
hugsa um að hætta í fótbolta.
Þetta kemur niður á liðinu og
umfjöllunin um liðið er neikvæð.
Mér finnst það ekki vera þess
virði að standa í þessu þegar
menn eru að sanna eitthvað fyrir
mér inni á vellinum. Ég hef verið
í fótbolta því það er gaman en
ekki út af peningum. Það er ekki
gaman í fótbolta eins og staðan er
í dag,“ sagði Stefán frekar þungur á brún við Fréttablaðið í gær.
Stefán fékk rauða spjaldið í
frægum leik gegn Keflavík í lok
síðasta mánaðar og svo aftur gegn
HK á sunnudag þegar aðstoðardómari leiksins taldi Stefán hafa
traðkað viljandi á nafna sínum
Eggertssyni í HK.
„Ég fer í tæklingu, vinn boltann
og dómarinn er ofan í okkur. Ég
traðka síðan á honum í leiðinni.
Ég viðurkenni það fúslega. Hann
lendir bara undir mér en ég traðkaði alls ekki viljandi á honum.
Langur vegur frá því,“ sagði

ÓSÁTTUR Davíð Þór sést hér fylgjast

með álengdar eftir að hafa verið vikið af
velli.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Skagamaðurinn

Gunnar Már, Fjölnismaður:

Davíð Þór átti
ekki að fá rautt
FÓTBOLTI Rauða spjaldið sem

Davíð Þór Viðarsson fékk í leik
FH og Fjölnis olli nokkru
fjaðrafoki og voru FH-ingar ekki
par sáttir við að hinn ungi
Þóroddur Hjaltalín yngri skyldi
senda miðjumanninn í sturtu.
Davíð var ætlað að hafa brotið
gróflega á Gunnari Má Guðmundssyni Fjölnismanni en
Gunnar segir að það hafi verið
rangt hjá Þóroddi að reka Davíð
af velli.
„Hann togaði í mig og ég datt.
Ég reyndar lét mig ekki detta.
Hann kippti bara óvænt í mig.
Þóroddur var að horfa í hina
áttina enda stóð ég fyrir aftan
hann. Hann hefur því ályktað
eitthvað annað,“ sagði Gunnar
Már við Vísi í gær.
- hbg

Boston Celtics er komið í 2-0:
Á LEIÐ Í SKAMMARKRÓKINN Stefán gengur hér til búningsherbergja eftir að hafa
verið rekinn af velli í Keflavík. Hann fékk líka rautt í næsta leik. FRÉTTABLAÐIÐ/GÍSLI BALDUR

Stefán, sem hefur áhyggjur af
fótboltalandslaginu á Íslandi.
„Mér finnst þessi staða vera
mjög alvarleg og menn verða að
hugsa sinn gang. Þegar aðalfréttaefnið er fjöldi rauðra spjalda í
umferð þá finnst mér fótboltinn
vera á rangri braut því miður. Þessi
fjöldi rauðra spjalda er umhugsunarefni. Er fótboltinn að verða svona
ofsalega ljótur og grófur? Ef svo er
verða menn að hugsa sinn gang.
Mér finnst það sorglegt hvernig
fótboltinn er orðinn hérna heima,“

sagði Stefán, sem á allt eins von á
löngu banni frá aganefndinni.
„Það kæmi mér ekkert á óvart ef
þeir dæma mig líka eftir sjónvarpinu og þyngja refsinguna. Það er
búið að margsanna að rauða spjaldið sem ég fékk gegn Keflavík var
rangur dómur. Ef það var eins leiks
bann þá hlýtur þetta að vera ævilangt bann ef ég er sekur núna. Það
kæmi mér ekki á óvart að fá 5-10
leikja bann fyrst ég fékk bann
þrátt fyrir að vera saklaus,“ sagði
Stefán.
henry@frettabladid.is

Boston komið í
bílstjórasætið
NBA Los Angeles Lakers er komið
með bakið upp við vegg í einvíginu gegn Boston Celtics í úrslitum
NBA-körfuboltans. Celtics hefur
2-0 forystu eftir 108-102 sigur í
fyrrinótt. Næstu þrír leikir fara
fram í Los Angeles.
Paul Pierce skoraði 28 stig
fyrir Boston, Leon Powe 21 stig
og Kevin Garnett og Ray Allen
17. Kobe Bryant skoraði 30 fyrir
Lakers og Pau Gasol 17.
- hþh

Jón Arnór Stefánsson skammar liðsfélaga sína í Lottomatica Roma:

Ég er orðinn vanur því að fá ekki boltann
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

gagnrýnir félaga sína eftir 72-80
tap Lottomatica Roma í þriðja
úrslitaleik sínum á móti Montepaschi Siena. Liðið komst mest tuttugu stigum yfir í fyrri hálfleik
leikur þess fór í algjört rugl í
seinni hálfleik og það tapaði á endanum.
Jón skoraði átta stig í leiknum
en sérstaklega var gaman að fylgjast með honum í vörninni. Hann
var ekki eins sáttur við frammistöðu sumra leikmanna í hans liði,
til dæmis Króatann Roko Ukic
sem Toronto Raptors valdi árið
2005 en hefur aldrei spilað í NBA.
Ukic skoraði 11 af 14 stigum í
rusltíma í lokin og fór illa með
margar sóknir fram að því. „Hann
var skelfilegur og hann hefur ekki
verið að spila vel. Hann er leikstjórnandinn okkar en er að reyna
of mikið sjálfur og gefur ekki
tuðruna oft á tíðum. Við þurfum að

SKAMMIR Jón Arnór vandar liðsfélögum sínum ekki kveðjurnar, einn þeirra er Ukic,

nr. 20.

láta boltann ganga kantanna á
milli til þess að hreyfa vörnina og
ráðast síðan á hana. Hann er bara
að hanga of mikið á boltanum. Ég
er ósáttur við hans leik og hef
verið það,“ sagði Jón hreinskilinn.
Vel er hægt að skilja pirring hans
því boltaflæðið er nánast ekkert í

FRÉTTABLAÐIÐ/OOJ

liðinu þökk sé mönnum eins og
Ukic.
Það er aðeins Jón Arnór sem er
að hreyfa boltann hratt á milli
kanta. „Menn í liðinu eru ekki alveg
að fatta það að boltinn þarf að
ganga betur til að við getum komist almennilega í gang í sókninni,“

segir Jón Arnór en það var líka
áberandi að okkar maður fékk ekki
boltann þegar hann var galopinn.
Slæm hittni hans á örugglega
þátt í því en hann fékk heldur ekki
boltann eftir að hann hitti vel í
þriðja leiknum. „Ég er orðinn
vanur því að fá ekki boltann þegar
ég er opinn. Ég er að fá mjög fá
skot í leik. Ég verð bara að vera
með níutíu prósenta nýtingu í þessum skotum ef ég á að skora eitthvað. Það er klárlega ekki mitt
hlutverki í þessu liði að skora,“
segir Jón Arnór. Fjórði leikurinn er
í kvöld og leikur Lottomatica upp á
líf og dauða. Tap þýðir að liðið er
komið í sumarfrí, sem er ekki á
óskalista leikmanna alveg strax.

ÍTALSKI KÖRFUBOLTINN
ÓSKAR ÓFEIGUR JÓNSSON
skrifar frá Róm
ooj@frettabladid.is
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Hollendingar byrja með látum í dauðariðlinum:

Hollendingar flengdu Ítali
PÚÐURSKOT Karim Benzema var ekki á

skotskónum frekar en aðrir leikmenn á
vellinum í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Leikur Rúmena og Frakka:

Steindauður
fyrsti leikur í
dauðariðlinum
FÓTBOLTI Rúmenar og Frakkar

gerðu steindautt markalaust
jafntefli í opnunarleik dauðariðilsins svokallaða.
Hvorugt liðið náði sér á strik í
leiknum og stig á hvort lið var
sanngjörn niðurstaða.
„Við vitum að þetta er flókinn
riðill og Rúmenar ætla ekki að
gera neinu liði neinn sérstakan
greiða,“ sagði Raymond Domenech, þjálfari Frakka, eftir leikinn.
„Við vorum stressaðir og
komumst ekki í gang líkt og
gerist oft í fyrstu leikjum á svona
mótum. Nú eru bara úrslitaleikir
eftir hjá okkur. Við megum ekki
vera of varkárir ef við ætlum
ekki að sitja eftir. Ég er hvorki
bjartsýnn né svartsýnn.“
- hbg

2-0 Wesley Sneijder kemur Hollendingum hér í 2-0. Sneijder átti stórkostlegan leik
fyrir hollenska liðið í gær.
NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI
Hollendingar spiluðu
langbesta boltann sem sést hefur
á EM til þessa gegn Ítölum í gær
og unnu sanngjarnan sigur, 3-0.
Fyrri hálfleikur í gær var sá
langskemmtilegasti í keppninni til
þessa. Ruud van Nistelrooy hefði
átt að fá víti á 18. mínútu er Buffon braut á honum en hann stóð í
lappirnar í stað þess að detta.
Átta mínútum síðar kom van
Nistelrooy Hollendingum yfir með
umdeildu marki en Ítalir vildu fá
rangstöðu. Sárabót fyrir vítið sem
hann hefði átt að fá.
Hollendingar mikið mun betri í
leiknum og þeir komust í 2-0 eftir
um hálftíma leik þegar Wesley
Sneijder batt lokahnútinn á stór-

Frábærar samantektir eftir hvern leikdag kl. 21:00

SIEG HEIL Þýskur stuðningsmaður í

látunum á sunnudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

157 handteknir í Austurríki:

Þjóðverjar kölluðu „Sieg Heil“
EM 2008 Þegar Nasistaflokkurinn
réði ríkjum í Þýskalandi á síðustu
öld var kveðjan „Sieg Heil“ á
hvers manns vörum. Á sunnudagskvöld fögnuðu stuðningsmenn þýska landsliðsins 2-0
sigrinum á Pólverjum með
þessum hætti. Að nota þennan
frasa er bannað í Þýskalandi í
dag.
Um helmingur þeirra sex
milljóna manna sem nasistar
drápu í helförinni undir stjórn
Adolfs Hitler var Pólverjar og er
málið gríðarlega viðkvæmt í
samskiptum ríkjanna. 157 voru
handteknir í ólátunum eftir
leikinn, flestir þeirra Þjóðverjar.
Áttatíu þúsund stuðningsmenn
hafa tvöfaldað íbúafjölda
smábæjarins Klagenfurt í
Austurríki, meirihlutinn frá
Þýskalandi og Póllandi. 2.500
lögregluþjónar voru á vakt um
helgina en alls hafa yfir 200
manns verið handteknir í
Austurríki fram til þessa.
- hþh

Fyrstu umferð EM lýkur í dag:

Meistararnir
mæta Svíum
EM 2008 Svíar mæta Evrópumeisturum Grikkja í dag þegar fyrstu
umferð Evrópumótsins lýkur.
Þjóðirnar leika í D-riðli ásamt
Spánverjum og Rússum. „Grikkir
eru með mjög gott lið, eins og
þeir hafa sýnt. Liðin eru áþekk og
þetta verður spennandi leikur,“
sagði Lars Lagerbäck, þjálfari
Svía, sem einblínt hefur á föst
leikatriði í undirbúningnum.
Rússar eru án lykilmannanna
Andrejs Arshavin, sem er í banni
í fyrstu tveimur leikjunum, og
Pavels Pógrebnjak, sem meiddist
skömmu fyrir mót. David Villa
verður væntanlega með Fernando
Torres í sókn Spánverja, sem eru
með fullskipað lið.
- hþh

kostlega skyndisókn. Nistelrooy
fékk síðan dauðafæri undir lok
hálfleiksins er hann slapp einn í
gegn en Buffon sá við honum.
Fyrri hálfleikur var eign Hollendinga en Ítalir hresstust nokkuð eftir hlé. Hollendingum gekk
hins vegar vel að halda sóknarmönnum liðsins í skefjum.
Ítalir voru í þrígang nærri því
að skora þegar korter lifði leiks en
Edwin van der Sar sá við þeim.
Ítalir fjölmenntu í sóknina og
markið lá í loftinu. Hollendingar
náðu í kjölfarið skyndisókn sem
endaði með því að Giovanni van
Bronckhorst skallaði sendingu
Dirk Kuyt í netið en Kuyt lagði
líka upp mark Sneijders.
- hbg

Í KVÖLD KL. 21:30
Stórkostlegir heimildaþættir um 10 bestu
knattspyrnumenn Íslands fyrr og síðar.
Öll þriðjudagskvöld í sumar.
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VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR HORFIR Á MATVÆLI SKEMMTA SÉR

> Jodie Foster

Ávextir og grænmeti í sviðsljósinu
Vinsældir matreiðsluþátta hafa aukist gríðarlega
síðastliðin ár og er nú svo komið að margar
sjónvarpsstöðvar um heim allan senda eingöngu út efni sem tengist matargerð á einhvern
hátt. Þetta er svo sem ekkert skrítið; flestir hafa
áhuga á mat, þó stundum af nauðsyn frekar en
ánægju.
En innan um alla þessa matreiðsluþætti vill
það stundum gleymast að matvæli, þá sérlega
grænmeti og ávextir, hafa átt sér hliðstæðan
sjónvarpsferil í alls óskyldu sjónvarpsefni:
barnaefninu. Íslendingar á vissum aldri gleyma aldrei teiknimyndunum um Smjattpattana; grænmeti og ávexti sem bjuggu yfir
mannlegum eiginleikum og upplifðu öll þau átök og þær gleðistundir sem fylgja því að búa í smábæ uppi í sveit. Hver Smjattpatti bjó þó einnig yfir eiginleikum þeirrar grænmetistegundar
sem hann tilheyrði; til að mynda var laukurinn alltaf grátandi og
svolítið beiskur. Bara eins og sumt fólk.

SJÓNVARPIÐ
15.30 EM 2008 - Upphitun Hitað upp
fyrir næsta leik á EM í fótbolta.
16.00 EM í fótbolta 2008 Bein útsending frá leik Spánverja og Rússa á Evrópumóti landsliða í fótbolta sem fram fer í
Austurríki og Sviss.

18.30

American Dad

STÖÐ 2 EXTRA

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun
18.45 EM í fótbolta 2008 Bein útsending frá leik Grikkja og Svía á Evrópumóti
landsliða í fótbolta sem fram fer í Austurríki og Sviss.

20.45 Veronica Mars (20:20) Banda-

▼

rísk spennuþáttaröð um unga konu sem
er slyngur spæjari. Aðalhlutverk leikur Kristen Bell.

21.30 Viðtalið Bogi Ágústsson ræðir

21.00

Age of Love

SKJÁREINN

við Alp Mehmet, fráfarandi sendiherra Breta
á Íslandi. Mehmet er fæddur á Kýpur og er
af tyrkneskum ættum. Hann hefur þjónað
í bresku utanríkisþjónustunni heima fyrir í
Lundúnum og í Afríku, Rúmeníu, Þýskalandi
og á Íslandi þar sem hann var ræðismaður 1989-1993. Hann hefur verið sendiherra
Breta á Íslandi frá 2004.

22.00 Tíufréttir
22.35 EM 2008 - Samantekt
23.05 Njósnadeildin (Spooks VI)(9:10)

21.05

Shark

STÖÐ 2

Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit
innan bresku leyniþjónustunnar MI5 sem
glímir meðal annars við skipulagða glæpastarfsemi og hryðjuverkamenn.

Viðtalið

SJÓNVARPIÐ

▼

21.30

06.00 Raise Your Voice
08.00 The Holiday
10.15 The Queen
12.00 Bewitched
14.00 Raise Your Voice
16.00 The Holiday
18.15 The Queen
20.00 Bewitched
22.00 Un long dimanche de fiancailles Kvikmynd um örvæntingarfulla leit
ungrar konu að unnusta sínum sem glatast
hefur á vígvelli fyrstu heimstyrjaldarinnar.

00.55

LA Lakers - Boston
STÖÐ 2 SPORT
Bein útsending

00.10 Breathtaking
02.00 Constantine
04.00 Un long dimanche de fiancailles

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse

18.10 Gillette World Sport Farið er yfir

Tales, Camp Lazlo, Jólaævintýri Scooby Doo
og Kalli kanína og félagar.

það helsta sem er að gerast í íþróttunum út
í heimi og skyggnst á bakvið tjöldin.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront (1:18) (e)
11.15 Wife Swap (5:10)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Hitch
15.05 Friends (13:24)
15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

18.40 Timeless Íþróttahetjur af öllum
stærðum og gerðum. Í þættinum er fjallað
um fólk sem æfir og keppir í ólíkum íþróttagreinum.
19.05 PGA Tour 2008 - Hápunktar Það
helsta sem er að gerast á PGA mótaröðinni í golfi.

20.00 Ensku bikarmörkin Veturinn gerður upp í ensku bikarkeppninni.
21.00 Kaupþings mótaröðin 2008 Sýnt
frá öðru móti sumarsins í Kaupþingsmótaröðinni.

07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (e)
09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
14.15 Vörutorg
15.15 Are You Smarter than a 5th
Grader? (e)

16.05 Everybody Hates Chris (e)
16.30 Girlfriends
17.00 Rachael Ray Rachael Ray fær til sín
góða gesti og eldar gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil Dr. Phil McGraw hjálpar

22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir

fólki að leysa vandamálog gefur góð ráð.

það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi
þáttur fyrir alla bíóáhugamenn.

leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin skoðuð
úr umferðinni í þessum magnaða þætti.

15.55 Ginger segir frá
16.18 Kringlukast
16.43 Sylvester and Tweety Mysterie
17.08 Shin Chan
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.54 Ísland í dag
19.30 The Simpsons (19:22) Magg-

23.00 Science of Golf Athyglisverður
golfþáttur þar sem farið verður yfir helstu
leyndarmál „stutta spilsins” í golfi. .

18.30 Dynasty Blake Carrington stýrir
olíufyrirtæki og er umkringdur konum sem
eru óhræddar við að sýna klærnar.

19.55 Friends (22:24)
20.20 Moment of Truth (1:25) Nýr
spurningaþáttur þar sem þáttakendur leggja
heiðarleika sinn að veði og svara afar persónulegum spurningum um sjálfa sig til
þess að vinna háar peningaupphæðir.

21.05 Shark (14:16) Við höldum áfram
að fylgjast með Sebastian sækja erfiðustu
málin fyrir saksóknaraembættið en oftar en
ekki hittir hann fyrir harðsvíraða glæpamenn
sem hann eitt sinn varði sjálfur.
21.50 Traveler (2:8) Tveir skólafélagar
standa skyndilega frammi fyrir því að vera
eltir af alríkislögreglunni og hafðir fyrir rangri
sök um að hafa valdið hryðjuverkasprengju
á safni.
22.35 60 minutes
23.20 Run Granny Run
00.35 Big Love (6:12)
01.30 Heartlands
03.00 Hitch
04.55 Shark (14:16)
05.40 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

19.20 Jay Leno (e)
20.10 Kid Nation (8:13) Bandarísk raun-

23.20 7 Card Stud Snjöllustu pókerspilarar heimsins setjast að spilaborðinu og
keppa um stórar fjárhæðir.

veruleikasería þar sem 40 krakkar á aldrinum 8 til 15 ára flytja inn í yfirgefinn bæ og
stofna nýtt samfélag.

00.10 Ultimate Blackjack Tour Færustu

21.00 Age of Love (3:8) Bandarísk
raunveruleikasería. Mark Philippoussis er þrítug tennisstjarna frá Ástralíu sem er að leita
að stóru ástinni. Í upphafi er piparsveinninn kynntur fyrir hópi kvenna. Það kemur
honum í opna skjöldu þegar þær reynast
allar vera á fimmtugsaldri.

og slyngustu spilarar heims koma saman.

00.55 LA Lakers - Boston Bein útsending frá leik í úrslitarimmunni um NBAmeistaratitilinn.

ie heldur vöku fyrir pabba sínum og hann
reynir að leysa vandann með svefnpillum.

▼

00.00 Jane Eyre (3:4)(e)
00.50 Dagskrárlok

STÖÐ 2

▼

EKKI MISSA AF

En Smjattpattarnir voru náttúrlega bara fyrir
smábörn. Með auknum þroska þurfti öllu svalari
ávexti til þess að fanga athygli unga fólksins. Um
miðjan níunda áratuginn hófu rúsínubændur
í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum afar áhrifaríka
auglýsingaherferð sem markaði djúp spor í meðvitund heillar kynslóðar. Hljómsveitin The California Raisins, en meðlimir hennar voru strigaskóklæddar rúsínur með sólgleraugu og hanska,
hóf fyrst upp raust sína í sjónvarpsauglýsingum
sem miðuðu að því að auka rúsínuneyslu
Bandaríkjamanna. Öllum að óvörum reyndist vera mikil eftirspurn
eftir hljómsveit sem þessari, sem sérhæfði sig í að flytja ábreiðuútgáfur af gömlum slögurum á borð við I Heard It Through the
Grapevine, og þess var ekki langt að bíða að hljómsveitin fengi
upp í hendurnar bæði útgáfusamning og eigin sjónvarpsþátt. Það
er spurning hvort íslenskt grænmeti þarf ekki bara að setja upp
sólgleraugun og rokka grænmetissölu upp í hæstu hæðir?

▼

Foster hefur tvisvar sinnum
unnið Óskarsverðlaun sem
besta leikkona í aðalhlutverki.
Í kvöld má sjá hana í frönsku
myndinni „Un long dimanche
de fiancailles“ sem sýnd er
á Stöð 2 Bíó en Foster talar
frönsku reipbrennandi.

21.50 The Real Housewives of Orange
17.50 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðvar
2 Sport renna yfir hvern leikdag á EM.

18.20 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum hliðum.

18.50 PL Classic Matches Crystal Palace
- Blackburn, 92/93.

19.20 Football Icon Enskur raunveruleikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn
keppa um eitt sæti í herbúðum Englandsmeistara Chelsea.

20.05 Bestu bikarmörkin Glæsilegustu mörkin og eftirminnilegustu tilþrifin úr
ensku bikarkeppninni.

21.00 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir
hvern leikdag á EM.

21.30 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen

County (2:10) Raunveruleikasería þar sem
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í ríkisbubbasamfélagi í Kaliforníu. Þær eru vanar
hinu ljúfa lífi og gera allt sem þær geta til
að viðhalda því. Áhorfendur fá að fylgjast
með öllu sem gerist í lífi þeirra sem er alls
ekki fullkomið.

22.40 Jay Leno Jay Leno fær til sín gesti
og slær á létta strengi.

23.30 C.S.I. (e)
00.20 Eureka (e)
01.10 C.S.I.
01.50 Girlfriends (e)
02.15 Vörutorg
03.15 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

Þriðji þátturinn af tíu. Áð þessu sinni er
fjallað um Arnór Guðjohnsen.

18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekinn

22.20 Football Rivalries Celtic og Rang-

21.00 Bæjarstjórnarfundur á Akureyri

ers innan vallar sem utan.

23.15 Premier League World
23.45 EM 4 4 2

á klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.30
10 Bestu - Arnór
Guðjohnsen
Ferill Arnórs Guðjohnsen rakinn
í máli og myndum. Arnór gerði
garðinn frægan í Belgíu hér á
árum áður og þótti með betri
knattspyrnumönnum í Evrópu
á þeim tíma. Eftir gæfurík ár í
Belgíu ákvað hann að halda í
víking til Svíþjóðar þar sem hann
varð goðsögn í lifanda lífi hjá
Örebro. Eftir farsælan feril sem
atvinnumaður sneri kappinn
heim og lék með Val og yljaði
áhorfendum hér heima með
tilþrifum sínum og hæfileikum.

▼

ÞRIÐJUDAGUR 10. júní 2008

VIÐ MÆLUM MEÐ

Moment of Truth
STÖÐ 2 kl. 20.20
Nýr spurningaþáttur sem hóf nýverið
göngu sína í Bandaríkjunum og sló
rækilega í gegn. Þátttakendur leggja
heiðarleika sinn að veði og svara afar
persónulegum spurningum um sjálfa
sig til þess að vinna háar fjárhæðir.
Það getur verið hægara sagt en gert
þegar maður er tengdur við lygamæli.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Dalakofinn
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónlistargrúsk
15.03 Útvarpssagan: Sérherbergi

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Sumarást
21.10 Listin og landafræðin
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Dragspilið dunar
23.30 Saga til næsta bæjar
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks Hágæða bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks í Chester.

8CM'bdWd

16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld (12:22) Stöð 2 Extra sýnir
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo
aftur um helgar.

I^[[h
:h_l_d]Fb[Wikh[

mmm$Xcm$_i

17.30 Entourage (10:20)
18.00 Comedy Inc. (19:22) Ástralskur
sketsaþáttur sem slær öllum öðrum við.

BMW 116

18.30 American Dad (14:19) Fjórða ser-

5 dyra -1,6l. - 115 hestöfl - 7,5 ltr./100km
10,9 sek./0-100km - 179 CO2 g/km

ían um Stan og baráttu hans gegn Stan er
útsendari CIA og er því alltaf til taks í baráttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans
er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á
heimilinu búa m.a kaldhæðin geimvera og
enskumælandi gullfiskur.

19.00
19.30
20.00
20.30

Frá kr. 3.300.000

Hollyoaks
Hollyoaks

Fágaður
Fegraðu innkeyrsluna.

Seinfeld (12:22)

Entourage (10:20) Raunalegt
framapot Vincents og félaga í Hollywood
heldur áfram en leiðin á toppinn bæði
skrykkjótt og brött. Verðlaunaþættir eru lauslega byggðir á fyrstu árum Marks Wahlberg
í bíóborginni.

21.00 Comedy Inc. (19:22)
21.30 American Dad (14:19)
22.00 Missing (6:19) Þriðja þáttaröð
spennumyndaflokks sem fjallar um leit
bandarísku alríkislögreglunnar að týndu fólki.
Jess Mastrini er sjáandi og sérlegur aðstoðarmaður hennar í þeim rannsóknum.

22.45 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
tjáir sig um viðhorf sín til stjórnmála líðandi
stundar.

21.00 Mér finnst... Spjallþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.
Gestir: Elísabet Jökulsdóttir, Hafdís Jónsdóttir.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Horisont
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del
11.30 OBS 11.35 Blomsterkvartet 11.50 Forandring
på vej 12.20 Hammerslag 12.50 Nyheder på
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr
13.10 Dawson’s Creek 13.50 En lille reminder:
Nye II 14.05 Last Exile 14.30 Bernard 14.35 Lucky
Luke 15.00 Store Nørd 15.30 Lille Nørd 16.00
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Aftenshowet med Vejret 17.30 Ud i det blå 18.00
Hokus Krokus 18.30 Smag på Danmark - med
Meyer 19.00 TV Avisen 19.25 Kontant 19.50
SportNyt 20.00 Undercover: Blodets bånd 21.40
OBS 21.45 Dødens Detektiver 22.05 Seinfeld

10.00 NRK nyheter 10.10 Bokbussen 10.40 Når
de voksne slår 11.45 Draumen om stjernefotball
12.35 Jessica Fletcher 13.25 Døden på Oslo
S 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - Nyheter
på samisk 15.25 Landgang 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Postmann Pat 16.20 Eddy og
bjørnen 16.30 Pablo, den lille rødreven 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Grønn
glede 17.55 Koht i familien 18.25 Der fartøy flyte
kan 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21
19.30 Krigen 20.20 Extra-trekning 20.35 Chaser’s
War 21.00 Kveldsnytt 21.20 Stikket 23.25 Autofil
jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Strömsö 10.35 Niklas mat
12.20 Driver dagg faller regn 14.00 Rapport 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Kort från Kina 15.05 På
luffen i Norden 15.30 Bergen - Kirkenes t/r 16.00
Bolibompa 16.10 Evas sommarplåster 16.20
Byggare Bob - Projekt: Bygg framtiden 16.30 Hej
hej sommar 16.31 Philofix 16.50 Det femte väderstrecket 17.00 Blue Water High 17.30 Rapport med
A-ekonomi 18.00 Kören - killar sjunger inte 18.50
Marion och furstinnan 19.00 Plus sommar 19.30
Leva rövare 21.20 Rapport 21.30 Kulturnyheterna
21.45 Brottet 22.45 Little Rock Central High 0.00
Sändningar från SVT24

CWh]kh[had|h jj^Wddiic|h$9DN($ceXe\i]}^XlicoljYcc#]pi`i }j\dm`caXe\kkXe\e]cl^Xe
Yfi^XiYc%8bjklij\`^`ec\`bXie`i\ilm`aX]eXec\^`if^_eele`ej\ee#jkc_i\`ef^bcXjjjb% Xjb`gk`id}c`m`
bXlg}Yc#X^`f^\e[`e^jl^f^[X^c\^lii\bjkli\`ej_X^bmdlif^bfjkli\i%9DN($ceXe\iY`e
<]]`Z`\ek;peXd`Zjkbe`ee`j\d[i\^lim\ilc\^Xi\pjclf^kYcjki`%JbpejXd`ibld\eebajXmXe[XX
milj\djk\ejkkdXejkee%Bjjkl_|=h`j^|bi_e]h[odibkWajk8CM'bdkdd_#ijhWnZW]$
BMW 116i Advantage, sjálfskiptur kr. 3.830.000
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B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1210 - bmw@bmw.is - www.bmw.is
Bíll á mynd BMW 116 sport. Fæst aðeins í sérpöntun.
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Íslenskt hjól í skottið
„Bæjarins bestu. Sígildar pulsur
sem klikka aldrei. Ég fæ mér
alltaf eina með öllu nema
hráum, annars borða ég alveg
hráan, mér finnst hann bara
ekki réttur í þessu samhengi.
Svo er ég ánægður með að þeir
hafa bara eina stærð af kók.
Það er alveg óþarfi að flækja
það eitthvað.“
Hlynur Páll Pálson, leiklistarnemi og
millistjórnandi skapandi sumarstarfa Hins
hússins.
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Gamla Hljómalindarhúsið að Laugavegi 21 iðar
nú af lífi á ný því tvenn hjón reka þar Nýlenduvöruverzlun Hemma og Valda. Meðal þess sem
boðið er upp á eru handhæg íslensk reiðhjól sem
má brjóta saman. Þau heita City Surfer og kosta
12.900 kr. stykkið. Hjólin eru einnig leigð út.
„Hugmyndin kviknaði þegar við ákváðum að
sniðugt væri að vera með hjólaleigu í miðbænum,“ segir Valdimar Geir Halldórsson, einn
eigandanna. „Ég og konan mín höfðum kynnst
þessari tegund reiðhjóla í Asíu þar sem þau eru
miklu algengari en venjuleg hjól. Það meikar
sens út af plássleysinu. Við fórum því í það að
finna framleiðanda og við hönnuðum hjólið út
frá því stelli sem framleiðandinn gat boðið.“
Útkoman er þrettán kílóa gíralaust borgarhjól, sem samanbrotið kemst auðveldlega í
skottið á smábíl. Þau eru framleidd í Kína og
voru hundrað hjól búin til í fyrstu pöntun. „Þetta
hefur gengið mjög vel. Ferðamannaverslunin

Víkingur á Akureyri keypti til dæmis tíu stykki
og leigir út. Við munum panta 100 stykki í einu
og hjólin verða alltaf mismunandi í hverri
pöntun. Það koma jafnvel gírar á endanum.“
Sé fólk spennt fyrir City Surfer-hjólinu er
prufuhjól á staðnum. Nýlenduvöruverzlunin
býður að auki upp á veitingar, hönnunarverslun
og húsgagnasölu í samvinnu við Góða hirðinn.
„Óreglan skapar hamingjuna,“ segir Valdimar
um úrvalið. „Við náum í ný húsgögn alla
miðvikudaga og þá sækir fólk líka það sem það
hefur keypt. Svo verður markaður opnaður hér í
portinu um næstu helgi.“
Nýlenduvöruverzlunin er með leigusamning
út september en þá taka væntanlega byggingarframkvæmdir við á svæðinu.
- glh
VINSÆLT Í ASÍU Valdimar Geir með City Surfer-hjólið

samanbrotið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Pálmi Haraldsson kenndur við
Fons er mikill Þróttari og hefur
ekki talið eftir sér að styrkja
félagið myndarlega með
fjárframlögum. Pálmi er
eigandi Iceland Express
og fannst honum
það skjóta skökku
við að sjá borða
frá Icelandair
á heimasíðu
Þróttara. Með því
að smella þar á
eru gestir á trottur.
is dottnir beint
inn á bókunarkerfi
samkeppnisaðilans.
Hins vegar eiga Þróttarar erfitt með
að henda borðanum út þótt þeir
glaðir vildu og gera þannig sínum
mesta velgjörðarmanni til hæfis
því Icelandair er með samning við
öll félög í Landsbankadeildinni um
að slíkur borði sé á heimasíðum
félaganna.
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LÁRÉTT 2. elds, 6. rykkorn, 8. hryggur, 9. fjór, 11. ung, 12. rithöfundur, 14.
hégómi, 16. utan, 17. traust, 18. fálm,
20. rún, 21. fimur.
LÓÐRÉTT 1. stagl, 3. í röð, 4. jarðbrú,
5. móða, 7. starfræksla, 10. hafið, 13.
hlé, 15. matargeymslu, 16. upphrópun, 19. hef leyfi.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. áb, 4. landbrú,
5. ský, 7. rekstur, 10. rán, 13. lot, 15.
búri, 16. úff, 19. má.
LÁRÉTT: 2. báls, 6. ar, 8. bak, 9. fer,
11. ný, 12. skáld, 14. snobb, 16. út,
17. trú, 18. fum, 20. úr, 21. frár.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Aðalheiður Steingrímsdóttir.
2 170.
3 Lukas Podolski.

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454

SVEITTUR VIÐ SKRIF Björgvin Franz Gíslason situr nú sveittur við skrif á Stundinni okkar. Hann nýtur aðstoðar mömmu sinnar við

skrifin.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

BJÖRGVIN FRANZ: NÝR UMSJÓNARMAÐUR STUNDARINNAR OKKAR

Skrifar með mömmu
„Já það er allavega næsti vetur
og svo veit ég ekkert meir,“ segir
Björgvin Franz Gíslason, sem
verður umsjónarmaður Stundarinnar okkar næsta vetur. „Ég var
á leiðinni til útlanda í nám þegar
það var hringt í mig og mér boðið
að senda inn hugmyndir fyrir
næsta vetur,“ segir Björgvin en
hugmyndir hans fengu góðan
hljómgrunn hjá Ríkissjónvarpinu
og hann hlaut því starfið. „Þetta
er mesti heiður sem mér hefur
hlotnast, mesta traust sem mér
hefur verið sýnt,“ segir Björgvin. Uppbygging þáttarins er
nokkurn veginn komin á hreint
en mikið verður um leikna sketsa
og annað grín. Björgvin situr nú
sveittur við skrif á gríninu en
nýtur þar dyggrar aðstoðar
móður sinnar, Eddu Björgvinsdóttur. Hún er nú stödd í San
Diego en Björgvin í Hafnarfirði.

„Við verðum bara að nota Skype
og aðra tækni til að gera okkur
þetta kleift,“ segir Björgvin. „Ég
hef ávallt unnið vel með móður
minni og því fannst mér ekki
annað hægt en að ráða hana í
þetta. Hún er meðhöfundur og
pabbi [Gísli Rúnar Jónsson] hefur
aðeins sett sinn lit á þetta þó að
hann sé ekki eiginlegur höfundur,“ segir Björgvin.
Byrjað er að taka upp gríninnslögin fyrir veturinn og hefur
Björgvin meðal annars notið
krafta Helgu Brögu Jónsdóttur
og Kjartans Guðjónssonar í þeim.
Einnig áætlar Björgvin að fá
þjóðþekkta einstaklinga í heimsókn „og kynnast þeim út frá
sjónarhorni barna“.
Björgvin var sem fyrr segir á
leið út í nám þegar tilboðið barst.
„Ég var á leiðinni að sækja um í
söngleikjaskóla í Skotlandi, en

það verður að bíða betri tíma,“
segir Björgvin, sem hefur lagt
þann draum á hilluna um sinn.
Skyldi margur ætla að peningar
hafi spilað inn í þá ákvörðun. „Fæ
ég böns af monní? Ekkert eins og
Megas,“ segir hann og hlær. „Ég
get ekkert gefið upp um það en
okkur samdist vel og ég er svo
sannarlega sáttur,“ segir hann.
Björgvin gleðst yfir því að fá
að skemmta börnum. „Það er eitthvert það skemmtilega sem
maður gerir. Ég hef lítið gert af
því undanfarin ár. Hef meira
verið að skemmta foreldrunum
meðan börnin sofa og þeir fá sér
í glas,“ segir Björgvin. Sjálfur á
hann sjö ára dóttur sem er spennt
yfir nýja starfi pabba. „Hún var
einmitt rosalega dugleg og stillt
að halda þessu leyndu þegar enginn mátti vita þetta.“
soli@frettabladid.is

Valdís Gunnarsdóttir var ekki par
ánægð þegar hún fékk uppsagnarbréf frá Ágústi Héðinssyni
forstöðumanni útvarpssviðs 365 og
hótar því að fara ekki
þegjandi. Hún hefur
verið á sunnudagsmorgnum á Bylgjunni
með þátt sinn en
situr ein þáttargerðarmanna þar í því
að vera ekki að
vinna samkeppnina við
Rás 2. Með
Valdísi hverfa
50 prósent af kvenkyni því sem
situr við míkrófón á Bylgjunni. Eina
konan þar er nú Kolbrún Björnsdóttir sem situr morgunvaktina
með Heimi Karlssyni.
Tónlistarblaðamaðurinn Arnar
Eggert Thoroddsen var steggjaður
af vinum sínum á laugardag. Arnar
var sendur í brúnkusprautun og
þurfti síðan að spranga um Smáralind
ber að ofan. Hápunktur
dagsins var svo
þegar Arnar var
sendur í hljóðver
Magnúsar
Kjartanssonar, þar sem
hann söng inn
á band gamlan
og góðan smell
með hljómsveitinni Mike & the
Mechanics.
- jbg/hdm

Yngsti veðurfréttamaður landsins
„Þetta er í fyrsta skipti sem ég
tala fyrir framan myndavél,“ segir
Elísabet Margeirsdóttir, veðurfréttakona á Stöð 2. Elísabet fór
fyrst í loftið í hádeginu á föstudaginn og þá strax í beina útsendingu. „Það tók dálítið á að vera í
beinni og ég var pínu stressuð,“
segir Elísabet.
Það er ákveðin kúnst að vera í
veðursettinu þar sem viðkomandi
veðurfréttamaður þarf að lýsa því
sem hann sér á skjá fyrir framan
sig og spinna texta í leiðinni, sem
hann er búinn að ákveða í hausnum.
„Ég var búin að vera í nokkurs
konar æfingabúðum hjá Sigga
[Sigurði Ragnarssyni Stormi] áður

UNG Á UPPLEIÐ Elísabet var í fyrsta

skipti í beinni útsendingu kvöldfrétta í
gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

en ég fór í útsendinguna,“ segir
Elísabet, sem ber Storminum vel
söguna.
Elísabet er að útskrifast frá

raunvísindadeild Háskóla Íslands
í lífefnafræði. Hún er 23 ára gömul
og því án nokkurs vafa sú yngsta í
faginu.
Elísabet segist ekki hafa átt sér
þann draum lengi að verða veðurfréttakona. „Ég sá þetta bara auglýst í vor og það er kannski hægt
að segja að þá hafi þetta orðið að
draumi. Það hentaði einmitt vel að
ég er að klára námið um svipað
leyti,“ segir Elísabet en hún mun
einmitt útskrifast um næstu helgi.
Hún er ráðin um óákveðin tíma og
segist sjá fram á skemmtilega
tíma í nýju starfi. Námið gagnist
henni vel og viðfangsefnið sé mjög
áhugavert.
- shs

7`VjhigVm¶[nghijg`Zbjg[nghijg[¨g

7a\VgjkZ^haV

_c

'%%


^
i
¨
h
 jb

g
_
`

b
j
Z\
{iga bWgdii[gjb
j

"{kaY
g^gkVgV#
hi{c[n
\j#
\hZic^c

kZgg^YV
Wd^{]

c
\
V
Vg`Vb
_\iV`b
Zn

ijgWg

KZg\Z

:^cc^\[g{W¨g
i^aWdi^aHVadj
d\EVghVg

^
.h¨i i^
'

¶


c
&+#_ ¶g[{h¨ i^
c
'(#_ ¶g[{h¨
c
(%#_ ¶jeehZai

,#_a ¶jeehZai
a
&)#_ ¶jeehZai
a
'&#_
C Wjg IZggV CdkV i^a [g{W¨ggVg
hjbVgkZ^haj i^a eZgaj HkVgiV]V[h"
^ch!<daYZcHVcYh7a\Vgj#[¨g
]kZg\^bZ^gV[g[ng^geZc^c\^ccZc
[Zgi^a<daYZcHVcYhd\cW_jb
k^ [g{W¨g i^aWd { cd``gjb k^c"
h¨ajb\^hi^hijb_c#HiVjg^cc
WZghkdhVccVgaZ\VcV[cbZgZcij
khigcY^cZgZ^chVaagVWZhiV
:kgej! ) `b# ac\ d\ Vaai V &%%
bZigV WgZ^ bZ \jaacjb hVcY^!
]a_jbd\i¨gjbh_#

ÓigaZ\ikZgaV\
7^gibZ[ng^gkVgVjbegZcik^aajg#IZggVCdkV{h`^ajghggiii^aaZ^gii^c\V{ha`j#6i]#VkZg\ZijgWgZnhi{c[ng^gkVgV#

ÏkZghajc



KVic&!*a################################### )%`g#
7_g%!*a#################################### *%`g#
Aiikch[aVh`V########################### (%%`g#
@_`a^c\jg&`\######################### ('%`g#
<dh&!*a#################################### ,*`g#
KdY`V[aVh`V^ccaZcY############### (,%`g#

ÌkZ^i^c\VhiV



6Vagiijg################################# +%%`g#
7_g########################################## &*%`g#
Kc[aVh`V################################## ))%`g#
E^ooV######################################## )%%`g#

6ccV


7VcVcVW{ijg############################ (%%`g#
H_h`^################################# &#&%%`g#
IZn\_jhi``############################## ,*%`g#
=_aVaZ^\VYV\jg##################### **%`g#
KZgiV[aVcWn\\^g{[dgbaZ\g^kZg`ccjc
[VgVghi_gVIZggVCdkV!hjbVg^'%%+#

HaVgkZ^haV{<daYZcHVcYh

7`VjccV
lll#iZggVcdkV#^h

[g{`g#).#..*bZVaai^cc^[Va^
ÓIGÖA:<K:>HAJI>A7D
;g{W¨gikZg¶Vaai^cc^[Va^
=diZa@g^hiVa
;g{).#..*

@nccij g
i^aWdhW¨`a^c\^cc{
lll#iZggVcdkV#^h

8AA8@@"F<4"A@&'#%,

6i]#b

CZikZg{bVccb#k#'[jaadgcVd\'Wgc!'"&&{gV[_a"
h`naYj]ZgWZg\^k^`jbZÈaaj^cc^[aYj¸!&+#_c#7gdii[Vg^g
'(#d\(%#_c`g#*#%%%Vj`VaZ\V#

;g{+)#..%

CZikZg{b#k#\^hi^c\jikWa^k^`jbZÈaaj^cc^[aYj¸!&+#
_c#7gdii[Vg^g'(#d\(%#_c`g#*#%%%Vj`VaZ\V#

;g{W¨gVgW^g
;g{`g#))#..*

CZikZg{bVcc!b#k#'[jaadgcVd\'Wgc!'"&&{gVW{
<aVgjhWV]iZa^cjk^`j!(%#_c#
7gdii[g'(#_c`g#*#%%%Vj`VaZ\V#

<dii]iZa
;g{`g#).#..%

CZikZg{bVcc!b#k#\^hi^c\jikWa^bZbdg\jckZg^{
=diZaEZgaVk^`j!&+#_c#7gdii[Vg^g'(#d\(%#_c
`g#*#%%%Vj`VaZ\V#

:cYVaVjh^g
b\jaZ^`Vg
{V[ gZn^c\j
H_hiVc\kZ^^
=_ad\bidg]_a
B^c^"\da[!higVcYWaV`
KVicV\Vgjg^cc6fjVeda^h
IZn\_jhi``
@[jc!`V_V`Vg
@Z^aV!iZcc^h
H_h`^!hZ\aWgZii^

H`\Vg]a&-Æ&%*GZn`_Vk`ÆHb^/*.&.%%%
lll#iZggVcdkV#^hÆ6`jgZng^hb^/)+&&%..

KZ^haVbVid\Ygn``
;g{W¨gic¨ijga[
<diiVkZghaV
HeZccVcY^`ncc^h[Zg^g
ÓigaZ\ikZgaV\
d#[a#!d#[a#

MEST LESIÐ:
Segir grafhýsi Kleópötru fundið
Myndir berast frá Mars

...ég sá það á visir.is

Tilfærsla yfir á hægri akrein sviðsett
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Býst við minni verðbólgu
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BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Jón Sigurðsson
og olíuhreinsun

L

engi trúðu Íslendingar að
umheimurinn teldi okkur sannfærða umhverfisverndarsinna. Í
útlöndum væri Ólafur Ragnar
Grímsson, skapari hitaveitunnar, á
hvers manns vörum; hér ækju allir
á vetnisbílum, hús væru kynt með
heitu vatni fyrst og fremst af
umhverfisástæðum og sótbölvandi
ýtustjórar með þriggja daga skegg
og sigggrónar hendur legðu lykkju
á leið sína til að hlífa álfum og
huldufólki.

ÞAÐ er kraftaverki líkast að okkur
hafi tekist að halda í þessa sjálfsmynd meðan við veiðum hvali,
drepum ísbirni, reisum álver, viljum ólm byggja olíuhreinsunarstöðvar, eigum eyðslufrekasta bílaflota í heimi og höfum samið
popplag gegn Grænfriðungum. Það
er ekki að undra þótt blekkingavefurinn sé farinn að trosna.

NÚ

láta margir eins og fullvíst sé
að Íslendingar farist allir úr eymd
ef við reisum ekki olíuhreinsistöð
við Arnarfjörð sem allra fyrst. Það
þarf ekki spádómsgáfu til að sjá að
mjög fljótlega mun einhver halda
því fram að því miður sé bara málið
komið það langt að ekki sé hægt að
hætta við það úr þessu.

ÉG velti því fyrir mér hvað Jón Sig-

ÞAÐ er ég viss um að þessir fornu
frumkvöðlar myndu ekki kunna því
vel að rússneskum auðjöfrum stæði
til boða að reisa olíuhreinsistöð í
Arnarfirði. Einhverjir gætu vissulega sagt að þessir tveir menn hefðu
fyrst og fremst hugsað um hagsmuni þjóðarinnar. Hefðu þeir talið
þeim hagsmunum best varið í faðmi
Rússa hefðu þeir valið þann kostinn.
Stóriðjulausu Vestfirðingarnir sem
nú láta eins og óbyrja sem skyndilega eygir von á að eignast barn
ættu ef til vill fyrst að líta til þróunarinnar á Austfjörðum. Fyrir austan
var jú svolítið gaman á meðan á
uppbyggingunni stóð og verksmiðjan var að taka til starfa en nú hafa
allir misst áhuga á Austfirðingum
og álverinu. Flugfélög eru hætt að
fljúga þangað, fjölmiðlar nenna ekki
að segja af þeim fréttir og allt virðist komið í svipað far og var áður en
verksmiðjan var reist.
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urðsson forseti hefði sagt um olíuhreinsistöðina væri hann uppi nú.
Honum væri málið sérlega skylt því
stöðina á að reisa við Arnarfjörð, en
þar stendur Hrafnseyri þar sem Jón
fæddist og ólst upp. Á árum áður
unnu Íslendingar Jóni svo mjög að
fæðingardagur
hans
varð
þjóðhátíðardagur. Einnig má nefna
að Hrafn sá sem eyrin er nefnd eftir
er talinn fyrsti lærði læknir landsins og þykir ekki fráleitt að halda
því fram að í Arnarfirði hafi staðið
fyrsta sjúkrahús landsins.
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GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 10. júní,
163. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.03
1.59

Hádegi

Sólarlag

13.27
13.12

23.52
0.29

Heimild: Almanak Háskólans
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