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Á sumrin getur
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FRÉTTABLAÐIÐ/G

Vignir Freyr
Andersen
hefur óbilandi
enda hefur
fataáhuga
hann verið
viðriðinn tískugeir
bráðum tvo
áratugi.
ann í

Í MIÐJU BLAÐSINS

„Ég byrjaði
nítján ára að vinna í Herragar
gamall, og
ðinum árið
vann þar í
ir Freyr,
1989, þá
mörg
sem einnig
Íslenskir karlmenn
hefur starfaðár,“ segir Vigní verslunin
Margir kannast .
ni
við hann úr
kynnt lottótöl
lottói

Vignir hefur
alltaf haft
segist eiga
mikinn áhuga
þau
á fötum
meira af fötum í stöflum. „Ég hugsa
að ég eigi og
en konan
tugu stakar
mun
sparibuxu mín. Ég á til dæmis
líka. Svo
um tuter ég með r en svo alls konar kakíbuxu
æði fyrir
nota þær
mikið undir
hvítum skyrtum r
seinni tíð er
léttar og þægilegar
og
ég farinn
ð
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FIMMTUDAGUR
Líf og fjör í
Reykjavíkurborg
Skapandi sumarhópar
hefja leikinn enn á ný.
TÍMAMÓT 28

Orðum fylgir ábyrgð
Þrátt fyrir rúma skilgreiningu
mansals í íslenskri refsilöggjöf
hefur eigandi Goldfinger ekki
verið kærður fyrir slíkt brot, skrifar
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson.
UMRÆÐAN 26

Samningar klárir
Gísli Örn Garðarsson
hefur gengið frá samningum um hlutverk
Hassansins í stórmyndinni Prince of
Persia.
FÓLK 58

Sætur sigur
Valsstúlkna

Sími: 512 5000

Bensínverð að sliga
lögregluembættið
Hækkun eldsneytisverðs setur rekstrarskilyrði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í uppnám. Ef ekkert er að gert fer embættið 25 milljónir fram úr áætlun.
Lögreglan gæti þurft að draga úr starfsemi, til dæmis með því að fækka bílum.
LÖGREGLUMÁL Hækkun á eldsneytisverði hefur veruleg áhrif á fjárhagsáætlun lögregluembættisins á
höfuðborgarsvæðinu sem verður
annað hvort að fá um 25 milljóna
króna aukafjárveitingu eða draga
úr starfsemi sinni til að mæta þessum aukakostnaði.
„Sé miðað við þær forsendur
sem hafðar voru til grundvallar
þegar fjárhagsáætlun var gerð þá
spái ég því að við munum fara um
25 milljónir fram úr áætlun ef ekkert verður að gert,“ segir Halldór
Halldórsson, framkvæmdastjóri
fjármála- og þjónustudeildar lögreglunnar.
„Við þurfum alltaf að eyða hærra
og hærra hlutfalli af okkar fjár-

veitingu í bensín,“ segir Stefán
Eiríksson lögreglustjóri. „Ef þeir
peningar koma ekki inn núna þá
þurfum við að draga úr starfsemi.
Til dæmis með því að draga úr
akstri eða fækka bílum. En við
reynum náttúrulega alltaf að
bregðast þannig við að það hafi
ekki áhrif á það meginmarkmið
okkar að auka öryggi og öryggistilfinningu. En við getum það ekki
alveg endalaust án þess að það hafi
áhrif á þjónustuna, það er alveg
ljóst.“
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fær um þrjá milljarða á ári til
rekstursins og þykir þeim sem
Fréttablaðið talaði við það naumt
skammtað, jafnvel þótt hækkun

eldsneytisverðs væri ekki inni í
myndinni. „Við höfum gert bæði
dómsmálaráðuneytinu og fjárlaganefnd Alþingis grein fyrir málinu
þannig að dómsmálaráðuneytið,
fjármálaráðuneytið og fjármálanefnd eru vel upplýst um þetta.“
Hann segist hins vegar ekki hafa
fengið nein viðbrögð ennþá.
Spurður um hvort viðbragða
væri að vænta frá dómsmálaráðuneytinu svaraði Björn Bjarnason:
„Allir bílrekendur standa frammi
fyrir þessari augljósu spurningu.
Hjá ríkinu er henni endanlega
svarað af ríkisstjórn og fjárveitingavaldi. Einstök ráðuneyti taka
ekki ákvarðanir um útgjöld
umfram heimildir.“
- jse

Valur vann uppgjör toppliðanna í
Landsbankadeild
kvenna í gær með
sigri á KR í hörkuleik.

GÓÐIR SKALLAMENN Drengirnir hafa

húmor fyrir hármissinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Fótboltamenn í nýju ljósi:

Sköllóttir auglýsa hárvörur
FÓLK „Ég er þeim eiginleika
gæddur að mér finnst gaman að
gera grín að sjálfum mér,“ segir
knattspyrnumaðurinn Tryggvi
Guðmundsson en hann og tíu aðrir
knattspyrnumenn, og einn
þjálfari, sitja fyrir í Wellaauglýsingu. Tryggvi á það
sammerkt með hinum fótboltamönnunum í auglýsingunni að
vera nauðasköllóttur. Ásgeir
Sveinsson, framkvæmdastjóri
Halldórs Jónssonar hf. sem flytur
inn Wella, hrósar knattspyrnumönnunum fyrir að hafa
afspyrnugóðan húmor fyrir
sjálfum sér. „Þeir eru þó ekki
okkar uppáhaldsviðskiptavinir
þegar kemur að hárvörum.“
-shs/ sjá síðu 58

ÍÞRÓTTIR 48

Nýr millidómstóll í mótun:

Málum fækkar
í Hæstarétti

VEÐRIÐ Í DAG

DÓMSMÁL Hugmyndir eru uppi um

14

að koma á fót nýjum millidómstól
í sakamálum.
Nefnd á vegum dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins mun
skila af sér skýrslu á næstu
dögum um dómstigið. Allir
nefndarmenn hafa sagst vera
fylgjandi stofnun dómstigsins.
Dómstóllinn hefur hlotið
vinnuheiti á borð við Landsyfirréttur og Lögrétta.
Dómstólaráð tók saman kostnað
við stofnun dómsins og talið er að
hann verði um 150 milljónir
króna.
- vsp / sjá síðu 6

14
14
14
17
SUMARBLÍÐA Í dag verður hæg
norðvestlæg eða breytileg átt. Léttskýjað eða hálfskýjað víðast hvar.
Hætt við þokulofti með ströndum.
Hiti 10-18 stig, hlýjast í uppsveitum
syðra.
VEÐUR 4
FJÖR Í VINNUSKÓLANUM Þeir félagar, Róbert, Bjarki og Vilhelm voru meðal fjölmargra sem nutu veðurblíðunnar í Reykjavík í
gær. Strákarnir kláruðu níunda bekk fyrir skemmstu og eru nú meðal fjölmargra ungmenna sem starfa hjá Vinnuskólanum við að
snyrta borgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Talningar í vor benda til að fækkunarskeið rjúpu sé afstaðið fyrr en ætlað var:

Rjúpnastofninn að hjarna við
UMHVERFISMÁL
Rjúpnatalningar
Náttúrufræðistofnunar Íslands nú í
vor benda til þess að fækkunarskeið sem hófst 2005 til 2006 sé
afstaðið. Á austanverðu landinu
fjölgaði rjúpu verulega eða um 3070 prósent, en stofninn stóð í stað
vestanlands. Venjulega hafa fækk-

unarskeiðin varað í fimm til átta ár,
því koma þessar niðurstöður á
óvart.
Þetta eru niðurstöður talninga í
vor, en mat á veiðiþoli stofnsins
liggur fyrir í ágúst eftir mælingar
á varpárangri rjúpna, afföllum árin
2007 og 2008 og veiði 2007.

Heimilisbrauð
- brauðið sem allir
á heimilinu velja

Rjúpnaveiði hefur verið takmörkuð undanfarin ár og bannað
hefur verið að versla með veidda
fugla. Á síðasta veiðitímabili
veiddust um fimmtíu þúsund
fuglar en veiðin var 166 þúsund
fuglar árið 1997 þegar mest var.
- shá
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SPURNING DAGSINS

Elín, þarf að sýna kráareigendum hvar Davíð keypti ölið?
„Já, hjá Kormáki vini mínum - um
miðjan dag.“
Skemmtistöðunum Ölstofu Kormáks og
Skjaldar og Vegamótum hefur verið gert
að loka fyrr um helgar. Elín Gunnlaugsdóttir, íbúi við Grettisgötu, er langþreytt á
næturgöltri kráargesta.

Nýr forseti ASÍ í haust:

Grétar gefur
ekki kost á sér
VINNUMARKAÐSMÁL Grétar

Þorsteinsson, forseti Alþýðusambands Íslands, tilkynnti á miðstjórnarfundi í
gær að hann
hygðist ekki
gefa kost á sér
til endurkjörs á
ársfundi ASÍ
sem haldinn
verður í lok
október.
Grétar var
GRÉTAR
fyrst kjörinn
ÞORSTEINSSON
forseti ASÍ árið
1996. Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, varaforseti ASÍ segist ekki hafa
tekið ákvörðun um hvort hún
sækist eftir stöðunni. Hún hefur
verið varaforseti frá árinu 1992,
fyrir utan árin 2000 til 2003.
„Vonandi eru áhugasamir frambjóðendur í 110 þúsund manna
hreyfingu,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ. - ovd

Bræður kaupa í Kaupþingi:

Telja bankana
lágt verðlagða
VIÐSKIPTI „Okkur er sama hvaða
vegabréf menn hafa sem fjárfesta í bankanum,“ segir Sigurður
Einarsson, stjórnarformaður
Kaupþings. Fjárfestingafélag
bræðranna Meni og Moises
Gertner keypti í gær tveggja
prósenta hlut í Kaupþingi fyrir
tæpa 13,9 milljarða íslenskra
króna í utanþingsviðskiptum, á
genginu 750 krónur á hlut. Gengi
bréfa í bankanum hækkaði um 0,8
prósent í gær.
Bræðurnir standa báðir nálægt
fimmtugu og hafa um árabil verið
viðskiptavinir Kaupþings í
Bretlandi. Auður þeirra var í
fyrra metinn á um 55 milljarða
króna, samkvæmt breska blaðinu
Sunday Times. Með kaupunum
verða bræðurnir meðal tíu
stærstu hluthafa Kaupþings. - jab
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Höfðafélagið hyggst bjóða í Höfða við Mývatn á uppboði í dag:

Verður stoppaður upp:

Jörðin metin á tugi milljóna

Ísbjörninn
rannsakaður

UMHVERFISMÁL Höfðafélagið, félag
stofnað um kaup á hluta af jörðinni
Höfða við Mývatn, hyggst bjóða í
eignina á uppboði sem haldið verður í dag. Ásgeir Böðvarsson, formaður félagsins, telur að kaupverðið verði tugir milljóna króna.
Uppboðið er haldið til slita á sameign þriggja eigenda.
„Við höfum náð að safna það
miklu fé að við munum freista þess
að kaupa Höfða. Það eru ýmsar
sögur uppi um hvað verður boðið
þarna og erfitt að átta sig á hvað er
raunhæft í þeim efnum“, segir
Ásgeir. „Það er búist við að verðið
verði frekar tugir milljóna en milljónir.“

VIÐ MÝVATN Myndin er tekin á Höfðan-

um í Mývatni þar sem náttúrufegurð er
einstök.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Um er að ræða íbúðarhús og um
tvo hektara lands sem hjónin Héðinn Valdimarsson og Guðrún Pálsdóttir áttu og ræktuðu upp. Jörðin

hefur verið útivistarsvæði Mývetninga í áratugi og hugmynd Höfðafélagsins er að kaupa jörðina sem
síðar verði eign Skútustaðahrepps
en ekki í einkaeigu. Málinu er þó
ekki lokið með uppboðinu í dag.
Ásgeir segir að einn eigenda hafi
þinglýst að eigendur Kálfastrandar, næsta bæjar sem Höfði var upphaflega byggður úr, eigi forkaupsrétt
þó
að
Héraðsdómur
Reykjavíkur hafi komist að annarri niðurstöðu í vetur sem leið.
Lögmaður gerði verðmat á Höfða
fyrir nokkrum árum sem hljómaði
upp á 70 til 100 milljónir króna. Í
dag er það talið ofmat að sögn
Ásgeirs.
- shá

UMHVERFISMÁL Ísbjörninn sem
felldur var í síðustu viku var
fleginn og rannsakaður í Loðskinni á Sauðárkróki í gær. Til
stendur að stoppa björninn upp
og varðveita á Náttúrufræðistofu
Norðvesturlands á Sauðárkróki.
Degi áður en dýrið var fellt sá
Karen Sól Káradóttir, níu ára
einhverf stúlka það. „Hún spurði:
mamma, er þetta ísbjörn?“ segir
Eva Hrund Pétursdóttir móðir
Karenar Sólar. Hún segist ekki
hafa snúið sér við til að sjá hvað
barnið var að benda og ekkert
hugsað meira út í þetta fyrr en
hún heyrði fréttirnar daginn eftir.
- ovd

Eftirlaunaþegi með
fullan húsbíl af hassi
Hollenski hasssmyglarinn, sem reyndi að koma vel á annað hundrað kílóum
af hassi inn í landið í gær, er á sjötugsaldri. Hann hefur áður komið hingað til
lands. Hann hefur komið við sögu í fíkniefnamálum í öðrum Evrópulöndum.
LÖGREGLUMÁL Hollenski karlmaðurinn sem reyndi að smygla vel á
annað hundrað kílóum af hassi til
landsins með Norrænu í gær er á
sjötugsaldri, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins. Hassinu
hafði verið komið fyrir í húsbíl
sem maðurinn flutti með ferjunni.
Það var vandlega falið út um allan
bíl. Yfirvöldum tolls og löggæslu
var ekki kunnugt um að fíkniefnafarmurinn væri á leið til landsins.
Hann fannst við hefðbundið eftirlit Tollgæslunnar á Seyðisfirði.
Um var að ræða samstarfsverkefni hennar, Tollgæslunnar í
Reykjavík og lögreglunnar á Seyðisfirði sem naut aðstoðar lögreglunnar á Akureyri. Maðurinn var í
gær úrskurðaður í Héraðsdómi
Austurlands í gæsluvarðhald til 9.
júlí næstkomandi. Flugvél Landhelgisgæslunnar flutti hann og
fíkniefnin til Reykjavíkur í gær.
Hún lenti um miðjan dag á Reykjavíkurflugvelli. Hollendingurinn
beið þess í gær að verða yfirheyrður. Síðan liggur leið hans á LitlaHraun.
Maðurinn hefur áður
komið hingað til lands. Hann mun
ekki hafa gerst brotlegur við lög
hér, en hefur áður komið við sögu
í fíkniefnamálum í öðrum Evrópulöndum.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
eldra fólk er notað til að koma
fíkniefnum milli landa. Minna má
á Þjóðverjann Claus Froehe sem
játaði að hafa smyglað til landsins
sjö kílóum af hassi í sjö ferðum
fyrir nokkrum árum. Hann var á
sjötugsaldri. Þá reyndi hollensk
„amma“ að koma 760 grömmum af
kókaíni inn í landið. Hún var þá 64

ÁNÆGÐUR Bush forseti leyndi ekki
ánægju sinni með viðurgjörninginn sem
hann fékk sem gestur Merkel kanslara.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bush í Þýskalandi:

Ljúffengur spergill efst í huga

Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Hollendingurinn var fluttur frá Seyðisfirði til Reykjavíkur
um miðjan dag í gær. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 9. júlí.

ÞÝSKALAND, AP Eftir að hafa rætt
það sem efst er á baugi í heimsstjórnmálunum, á borð við
kjarnorkuáætlun Írana, við
Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, var það sem George W.
Bush Bandaríkjaforseta var efst í
huga í gær þýskur spergill.
„Kvöldverðurinn í gær var
dásamlegur,“ tjáði Bush fréttamönnum úti í sólinni við gestabústað þýsku ríkisstjórnarinnar í
Meseberg norður af Berlín. „Og
við ykkur frá þýsku pressunni,
sem hélduð að ég kynni ekki að
meta spergil, segi ég: Þið hafið
rangt fyrir ykkur,“ sagði hann og
bætti við: „Þýskur spergill er
stórkostlegur.“
- aa

MYND/SÍMON BIRGISSON

ára og lést vera heyrnarskert.
Fíkniefnin faldi hún í sérsaumaðri
hárkollu, en það dugði ekki til.
Hún var að koma í sína þriðju
smyglferð hingað til lands þegar
hún var gripin í Leifsstöð.
Ljóst þykir að Hollendingurinn
sem nú á í hlut hefur ekki ætlað
þetta mikla magn til eigin neyslu.
Jafnframt að hann hefur ekki haft
í hyggju að koma efnunum á markað hér upp á eigin spýtur. Rannsókn lögreglu beinist því meðal
annars að því að finna samverkamenn mannsins hér á landi. Málið
var í gær sent til framhaldsrannsóknar hjá lögreglustjóraembætt-

LÖGREGLUFRÉTTIR
Slys í slippnum

Á VETTVANGI Lögreglan sótti manninn í
flugskýli Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli.

inu á höfuðborgarsvæðinu. Fíkniefnadeildin annast rannsóknina.
jss@frettabladid.is

Karlmaður brenndist í andliti í vinnuslysi í Daníelsslipp við Reykjavíkurhöfn um klukkan sex í gær. Neisti
komst í olíugufur í skipi sem unnið
var við með þeim afleiðingum að
sprenging varð. Maðurinn var fluttur á
slysadeild til aðhlynningar en meiðsl
hans eru ekki talin alvarleg.

Á tvöföldum hámarkshraða
Lögreglan á Vestfjörðum tók ökumann á 100 kílómetra hraða innanbæjar í Bolungarvík í gærmorgun. Þar
er 50 kílómetra hámarkshraði.

Þrír erlendir karlmenn ákærðir fyrir þjófnað úr hraðbönkum:

Ákært fyrir milljónasvik

Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar
máltíðir – allt þetta dregur úr innri
styrk, veldur þróttleysi, kemur
meltingunni úr lagi og stuðlar að
vanlíðan. Regluleg neysla LGG+
vinnur gegn þessum áhrifum og
flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess
tryggir fulla virkni.

HÚSIÐ

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!

HVÍTA

Er mataræðið
óreglulegt?

/ SÍA

DÓMSMÁL Þrír karlmenn af erlendu

bergi brotnir hafa verið ákærðir
fyrir þjófnað og tilraunir til þjófnaðar úr hraðbönkum í Reykjavík.
Rúmenskur karlmaður á þrítugsaldri hefur verið ákærður
fyrir að stela 670 þúsund krónum
úr hraðbönkum á höfuðborgarsvæðinu með greiðslukortum sem
höfðu á segulrönd upplýsingar
sem stolið hafði verið af greiðslukortum annars fólks. Þetta gerði
maðurinn með 29 færslum.
Þá reyndi hann að stela ríflega
2,5 milljónum til viðbótar með
sama hætti. Það tókst þó ekki
vegna ráðstafana þeirra bankastofnana sem reka viðkomandi
hraðbanka.
Maðurinn var gripinn um miðjan síðasta mánuð, ásamt landa
sínum og rúmenskri konu. Hann
er í farbanni til 19. júní.
Annar rúmenskur karlmaður, í

félagi við þýskan ríkisborgara, er
einnig ákærður fyrir þjófnað úr
hraðbönkum og tilraunir til slíks
athæfis. Þeir voru við iðju sína
hér um páskana. Annar þeirra er
ákærður fyrir að hafa stolið 820
þúsund krónum úr hraðbönkum.
Hann reyndi jafnframt að ná út
160 þúsund krónum sem ekki
tókst.
Í sameiningu tókst svo mönnunum tveimur að ná út 970 þúsund
krónum með því að nota tuttugu
kort með stolnum upplýsingum.
Þeir reyndu að stela 965 þúsund
krónum til viðbótar sem ekki
tókst.
Þá sitja tveir karlmenn og ein
kona í farbanni að kröfu lögreglustjórans á Suðurnesjum. Fólkið
var stöðvað við komuna til landsins. Það reyndist hafa í fórum
sínum sextíu kort með stolnum
upplýsingum.
jss@frettabladid.is

HRAÐBANKAR Þjófnaðir og tilraunir til

þjófnaða úr hraðbönkum hafa verið
alltíðir hér á landi að undanförnu.
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Doktor Donna E. Shalala ræddi um forsetakosningarnar í Bandaríkjunum:

Uppgræðsluátak í Reykjavík:

Hálf milljón
trjáa gróðursett

Bandaríkjadalur

151,69

152,43

Kosningarnar öðruvísi en áður

Sterlingspund

151,69

152,43

STJÓRNMÁL Forsetakosningarnar í

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

120,13

120,81

Dönsk króna

16,105

16,199

Norsk króna

15,046

15,134

Sænsk króna

12,849

12,925

Japanskt jen

0,7218

0,726

SDR

125,19

125,93

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
155,0305
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Samtök um ófrjósemi:

Færa speglunartæki að gjöf
HEILBRIGÐISMÁL Skurðstofum
kvennadeilda Landspítala hefur
borist vegleg tækjagjöf frá
Tilveru, samtökum um ófrjósemi.
Um er að ræða speglunartæki til
rannsóknar á grindarholslíffærum
kvenna; eggjaleiðurum, eggjastokkum og legi.
Tækin eru sérhönnuð til að nota
í staðdeyfingu. Þau geta sparað
mörgum konum óþægindi og
fyrirhöfn sem fylgir hefðbundnum
aðgerðum með djúpri svæfingu.
Tækin eru fyrst og fremst notuð
þegar kanna þarf ástand eggjaleiðara hjá konum sem eiga í erfiðleikum með að verða þungaðar.
- kg

Ákærður fyrir fjölda brota:

Slasaði lögreglukonu
DÓMSMÁL Maður á þrítugsaldri

hefur verið ákærður fyrir
vopnalagabrot og ítrekuð brot
gegn valdstjórninni, framin á
Akranesi. Honum er gefið að sök
að hafa í júní í fyrra haft í fórum
sínum stóran hníf og síðar sama
dag hótað tveimur lögreglumönnum ofbeldi.
Þá er hann sakaður um að hafa í
september slegið lögregluþjón
tvívegis með krepptum hnefa í
andlitið, sparkað í hné lögreglukonu þannig að liðband slitnaði,
hótað fjórum lögregluþjónum með
orðunum: „Ég drep ykkur öll þegar
ég losna“, og að auki hótað syni
eins lögregluþjónsins lífláti.
- sh

DÓMSTÓLAR
Hótaði hópi lögregluþjóna
Hálfþrítugur maður hefur verið
ákærður fyrir eignaspjöll og brot gegn
valdstjórninni, en hann hótaði fjórum
lögreglumönnum lífláti í lögreglubíl á
leið á lögreglustöðina við Hverfisgötu
í júní í fyrra. Fyrr um kvöldið hafði
hann dældað bíl með því að berja í
hann.

Bandaríkjunum í haust eru
áhugaverðari og mikilvægari en
þær hafa verið í langan tíma.
Þetta segir dr. Donna Shalala,
sem var heilbrigðisráðherra í
ríkisstjórn Bills Clinton. Hún
gegndi ráðherraembættinu í átta
ár, lengur en nokkur annar heilbrigðisráðherra. Hún er rektor
Háskólans í Miami og var gerð að
heiðursdoktor
við
Háskóla
Íslands í gær.
Að sögn dr. Shalala eru báðir
frambjóðendurnir,
Barack
Obama og John McCain, ólíkir
fyrri frambjóðendum. Til dæmis
hafi hvorugur þeirra ákveðið ríki

DR. DONNA SHALALA Fyrrverandi

heilsbrigðisráðherra Bandaríkjanna segir
kosningarnar áhugaverðari en áður.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

eða svæði á bak við sig. Þeir hafi
ekki alist upp í ákveðnum ríkjum
Bandaríkjanna eins og margir

fyrri frambjóðenda, heldur hafi
þeir þvert á móti báðir alist upp
að miklu leyti utan Bandaríkjanna. Þeir séu því í raun fyrstu
alþjóðlegu frambjóðendur til forsetaembættis Bandaríkjanna, og
það muni koma til með að skipta
máli fyrir allan heiminn.
Dr. Shalala segir að í fyrri
kosningum hafi annað hvort stríð
eða efnahagskerfið verið stærsta
málið. Nú séu það í fyrsta skipti
bæði stríð og efnahagskerfið sem
séu í umræðunni. Þá verði heilbrigðismál ofar á baugi en þau
hafi verið undanfarin ár, eða frá
því í forsetakosningunum 1992.

UMHVERFISMÁL „Við munum
gróðursetja hálfa milljón
plantna,“ segir Helgi Gíslason,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Félagið skrifaði
í gær undir samning við Reykjavíkurborg um stórt gróðursetningarátak.
„Við erum mjög stolt af þessu
verkefni. Þetta er mjög metnaðarfullt verkefni og ég er ánægður
með að borgin sé aftur að sækja í
sig veðrið á þessu sviði. Í rúman
áratug hefur skógræktarstarf
legið niðri í Reykjavík en borgin
var áður í forustu meðal sveitarfélaganna í uppgræðslustarfinu,“
segir Helgi.
- ges

- þeb

Japanar gerast stórhuga:

Ein undirgöng fyrir
átta þúsund íbúa

Allt að 80%
minni útblástur
JAPAN, AP Japanar ætla að minnka

útblástur gróðurhúsalofttegunda
um 60 til 80 prósent fyrir árið
2050. Forsætisráðherra
Japans, Yasuo
Fukuda,
tilkynnti þetta á
mánudag.
„Allar þjóðir
heims, þar með
talin okkar
eigin, verða að
YASUO FUKUDA
taka þátt í
þessari tilraun til þess að láta þetta
ganga upp,“ sagði Fukuda í ræðu í
Tókýó. Hann kallar eftir því að
þjóðir heims minnki útblástur um
helming fyrir árið 2050. G8-hópur
mestu iðnríkja heims lýsti yfir
stuðningi við þau áform í fyrra.
Leiðtogafundur G8 fer fram í
Japan í næsta mánuði.
- þeb

Gangandi og hjólandi vegfarendur komast aðeins um ein göng undir Reykjanesbrautina á löngum kafla þar sem brautin liggur í gegnum Kópavog. Bæjarstjórinn segir verktaka vera á eftir áætlun en ástandið batna með haustinu.
KÓPAVOGUR Aðeins ein undirgöng
tengja Smárahverfi í Kópavogi
við hverfin austan við Reykjanesbrautina. Íbúar í Linda-, Salaog Kórahverfum auk íbúa í
Hvörfum og Þingum í Kópavogi,
alls um átta þúsund íbúar, þurfa
því allir að nota þessi einu óupplýstu undirgöng ef þeir þurfa að
komast gangandi eða hjólandi í
önnur hverfi Kópavogs.
Göngin eru skammt frá hópferðabílamiðstöð Teits Jónassonar, en um
tíma gátu gangandi og hjólandi
vegfarendur
einnig farið um
undirgöng móts
við
verslun
Elko. Þeim var
GUNNAR
lokað
þegar
I BIRGISSON
framkvæmdir
hófust á svæðinu.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, segir að undirgöngum við Elko hafi einungis
verið lokað tímabundið. Þar
standi til að opna ný göng undir
Reykjanesbrautina og þau séu
ætluð akandi sem og hjólandi og
gangandi umferð. Segir hann
áætlað að framkvæmdum ljúki í
byrjun september.
„Síðan eru framkvæmdir við
brúna við Turninn á lokastigi,“
segir Gunnar. Þar eiga einnig að
koma brautir fyrir gangandi og
hjólandi umferð. Gunnar segir
verktaka á eftir áætlun með frágang en að framkvæmdum eigi
að ljúka í júní.
Um frekari framkvæmdir á

GÖNG UNDIR REYKJANESBRAUT

1. Einu nothæfu undirgöngin í dag. Óupplýst.
2. Göng sem lokað var
vegna framkvæmda en
stefnt er að því að opna
önnur göng á þessum
sama stað í haust.
3. Frágangur á göngustígum undir brúna við
Smáralind hefur tafist. Þar
eru nú illfærar tröppur.

1

2
3

Tvær kærur á árásarmann:

Skallaði einn
og rotaði annan
LÖGREGLUMÁL Tvær líkamsárás-

arkærur hafa borist á mann sem
lenti í átökum við lögregluna á
Patreksfirði fyrir utan félagsheimilið á staðnum þegar lokaball
sjómannadagsins fór fram í
síðustu viku. Maðurinn skallaði
mann í andlitið og var þá kallað á
lögreglu. Þegar hún kom á
staðinn hafði hann slegið annan í
höfuðið með þeim afleiðingum að
sá rotaðist, að því er vitni báru
við skýrslutökur. Fórnarlömbin
voru marin og blóðug í andliti
eftir árásirnar.
Auk þessa á árásarmaðurinn
yfir höfði sér kæru vegna brots
gegn valdstjórninni, þar sem
hann neitaði að hlýða lögreglumönnunum sem kallaðir höfðu
verið á staðinn vegna árásanna.
Þeir notuðu varnarúða til að
yfirbuga hann.
- jss

GÖNGUSTÍGAR VIÐ SMÁRALIND Gangandi vegfarendur þurfa að fara um illa farnar

tröppur til að komast leiðar sinnar undir brúna við Smáralind.

svæðinu segir Gunnar að á Fífuhvammsvegi verði akreinum
fjölgað í tvær frá torgi við Lindaveg og niður að brúnni.
Þá verði framkvæmdir við
Arnarnesveg frá Reykjanesbraut
upp að Fífuhvammsvegi boðnar
út síðar á árinu. Þeim fram-

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

kvæmdum eigi að ljúka næsta
sumar um leið og mislæg gatnamót á Reykjanesbrautinni verða
tilbúin. „Þá gerbreytist þetta, þar
sem öll umferð fer ekki lengur
niður Fífuhvammsveginn,“ segir
Gunnar.
olav@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

12
14

Veðurfréttamaður

3
14

15

SUMARBLÍÐA
NÆSTU DAGA
Bjartviðri víðast
hvar á landinu
næstu daga.
Hafgola eða hægar
breytilegar áttir.
Hætt við þokulofti
með ströndum.
Hitinn verður á
bilinu 10-18 stig,
hlýjast í uppsveitum syðra.
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2

3

14

12

4

4

14

15
15

3

5
17
12

14

2

6
10

15

14
14

10
Á MORGUN
Hæg NV-átt, þoka með
ströndum norðanlands.

4

12

11

10
LAUGARDAGUR
Hæg breytileg átt.

16

Kaupmannahöfn

17°

Billund

17°

Ósló

17°

Stokkhólmur

15°

Gautaborg

17°

London

16°

París

16°

Frankfurt

20°

Friedrichshafen

16°

Berlín

20°

Alicante

24°

Mallorca

22°

Bassel

19°

Eindhoven

17°

Las Palmas

22°

New York

31°

Orlando

32°

San Francisco

27°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

100% FJÁRMÖGNUN
Við bjóðum 100% fjármögnun á götuhjólum og
torfæruhjólum. Lán allt að 1.200.000,- til 59 mánaða og
engin útborgun. Komdu í Nitró og kynntu þér möguleikana.

VN900 CUSTOM 2008
Vatnskælt, bein innspýting, 249 kg., 50 hestöﬂ, 5 gírar.

Z750 2008
Vatnskælt, bein innspýting, 203 kg., 106 hestöﬂ, 6 gírar.

ER6N 2008
Vatnskælt, bein innspýting, 174 kg., 72 hestöﬂ, 6 gírar.

KX125 2008
Vatnskælt, blöndungur, 80 kg., 41 hestaﬂ, 6 gírar.

FE450 2008
Vatnskælt, blöndungur, 109 kg., 6 gírar.

32.207 kr. á mán.
Meðalafborgun miðað við 100% lán í 59 mánuði.
Staðgreiðsluverð: 1.190.000,-

29.253 kr. á mán.
Meðalafborgun miðað við 100% lán í 59 mánuði.
Staðgreiðsluverð: 1.080.000,-

24.956 kr. á mán.
Meðalafborgun miðað við 100% lán í 59 mánuði.
Staðgreiðsluverð: 920.000,-

18.511 kr. á mán.
Meðalafborgun miðað við 100% lán í 59 mánuði.
Staðgreiðsluverð: 680.000,-

23.613 kr. á mán.
Meðalafborgun miðað við 100% lán í 59 mánuði.
Staðgreiðsluverð: 870.000,-

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 REYKJAVÍK. SÍMI 440 1220, OPIÐ VIRKA DAGA 08-18, LAUGARDAGA 10-14.
Dalshrauni 17 Hafnarﬁrði, Hafnargötu 90 Reykjanesbæ, Innnesvegi 1 Akranesi, Tryggvabraut 18-20 Akureyri,
Lyngási 13 Egilsstöðum, Hrísmýri 7 Selfossi, Básaskersbryggju Vestmannaeyjum.
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Forsetar Bandaríkjanna og Írans skiptast á stóryrðum hvor í annars garð:

Ógæfumaður sektaður:

Bush útilokar ekki hervald

Hneykslaði Selfyssinga ítrekað

ÞÝSKALAND, AP George W. Bush

Telur þú Baugsmálinu lokið?
Já
Nei

47,4%
52,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú fylgjandi auglýsingum í
barnatímum í sjónvarpi?
Segðu þína skoðun á vísir.is

Söguleg umskipti í Nepal:

Konungurinn
kveður hásætið
NEPAL, AP Gyanendra, konungur
Nepals sem var sviptur krúnunni er landið var lýst lýðveldi,
flutti í
gærkvöld út
úr konungshöllinni til að
hefja nýtt líf
sem óbreyttur borgari.
Hann kvaðst
ekki hafa í
hyggju að
flytja úr
GYANENDRA
landi.
Gyanendra
sagðist hafa afhent ráðherrum
hinnar nýkjörnu ríkisstjórnar
veldissprota sinn og kórónu úr
páfuglsfjöðrum, jakuxahári og
gimsteinum er hann kvaddi
konungshöllina í Katmandú. Eins
og samið hafði verið um flutti
hann í sumarhöll sína skammt
frá höfuðborginni.
Stjórnvöld hafa í hyggju að
breyta konungshöllinni sjálfri í
safn. Ætt Gyanendra ríkti yfir
Nepal í 239 ár.
- aa

Flugslysið í Súdan:

Tala látinna og
tildrög óljós
SÚDAN, AP Enn er ekki vitað
hversu margir létu lífið í
flugslysi í Súdan á þriðjudag. Í
fyrstu var talið að um eitt
hundrað hefðu látist, en lögregla
segir að lík 23 manna hafi verið
flutt í líkhús. 214 manns voru um
borð í vélinni og hefur verið
staðfest að 113 þeirra hafi lifað
af. Yfirvöld segja að einhverjir
til viðbótar gætu hafa yfirgefið
flugvöllinn strax eftir slysið og
því gætu mun fleiri verið á lífi.
Verið er að rannsaka tildrög
slyssins, en þau eru enn óljós.
- þeb

Bandaríkjaforseti sagðist í gær
helst kjósa friðsamlega lausn á
deilunni um kjarnorkuáætlun
Írana, en hann álíti „alla valkosti
vera uppi á borðinu“, einnig hugsanlega hernaðaríhlutun.
Á blaðamannafundi með Angelu Merkel, kanslara Þýskalands,
við Meseberg-höll norður af Berlín varaði Bush Íransstjórn við því
að draga það á langinn að láta
undan kröfum alþjóðasamfélagsins um að hætta auðgun úrans uns
hann, Bush, væri farinn frá völdum.
Bush þrýstir nú á evrópska
bandamenn
sína
að
styðja

MAHMOUD
AHMADINEJAD

GEORGE W.
BUSH

strangari refsiaðgerðir gegn Íran.
Mahmoud Ahmadinejad Íransforseti beindi líka skilaboðum til
Bush í gær. Hann sagði forsetatíð
Bush liðna og að honum hefði mistekist að framfylgja markmiðum

sínum um að ráðast á Íran og
stöðva kjarnorkuáætlun landsins.
Í ræðu fyrir þúsundum áheyrenda
í Mið-Íran sagði Ahmadinejad
Bush vera „illan“ og að bandaríski
forsetinn beindi nú spjótum sínum
að Íran í kjölfar þess að hafa sent
her sinn inn í bæði Írak og Afganistan.
„Ég segi (Bush) ... þinn tími er
liðinn,“ sagði Ahmadinejad. „Fyrir
náð Guðs mun þér ekki verða unnt
að skaða svo mikið sem einn sentimetra af helgri foldu Írans.“
Íranski
utanríkisráðherrann
Manouchehr Mottaki sagði í heimsókn í París að hótanir um hernaðaríhlutun væru markleysa.
- aa

DÓMSMÁL Ógæfumaður á fimm-

tugsaldri hefur verið dæmdur til
að greiða 90 þúsund króna sekt í
ríkissjóð vegna ítrekaðra brota.
Hann er meðal annars dæmdur
fyrir að hafa sjö sinnum á
tímabilinu frá síðastliðnum
október og fram í febrúar valdið
hneykslan á almannafæri vegna
ölvunar. Hann var ýmist staddur í
verslun Nóatúns á Selfossi eða í
Snælandsvídeói.
Þá stal hann matvöru og
öskudagshatti úr Nóatúni og hótaði
starfsmanni lífláti. Maðurinn er
langt leiddur drykkjusjúklingur og
var síðast dæmdur árið 2003 fyrir
fjársvik.
- sh

Landsyfirréttur tekinn upp
Nefnd sem fjallar um millidómstig í sakamálum mun birta niðurstöður sínar í vikunni. Nefndarmenn
hafa talað fyrir stofnun millidómstigs. Talið að það verði raunin. Kostnaður talinn 150 milljónir á ári.
STJÓRNSÝSLA Lagt verður til á næstu dögum að
stofnað verði millidómstig í sakamálum.
Allir fjórir fulltrúar nefndarinnar sem á að
gefa álit sitt á stofnun millidómstigsins voru, í
samtali við blaðamann, jákvæðir í garð
hugmyndarinnar.
„Hæstiréttur á erfitt með að snúa sýknudómi yfir í sekt. Ástæðan er
sú að Hæstiréttur má ekki
notast við vitni,“ segir
Símon Sigvaldason, formaður dómstólaráðs og einn
nefndarmanna.
Hann segir að eina leið
Hæstaréttar til þess að meta
vitnaleiðslur betur sé að
ómerkja héraðsdóminn og
senda málið aftur til
SÍMON
aðalmeðferðar.
SIGVALDASON
„Hugsunin á bak við
hugmyndir sem hafðar hafa verið uppi um
millidómstig er að tryggja það að yfirheyrsla
vitna geti farið fram á tveimur dómstigum,“
segir Sveinn Andri Sveinsson, hæstaréttarlögmaður og einn nefndarmanna.
Um hundrað sakamálum er áfrýjað á ári til
Hæstaréttar. Með tilkomu millidómstigsins
yrði aðeins einstökum, þýðingarmiklum
málum áfrýjað til réttar.
„Tala þeirra myndi með tilkomu millidómstigs líklega fækka í 15-20 mál á ári,“ segir
Símon Sigvaldason.
„Með þessum breytingum er verið að
tryggja og vanda málsmeðferðina en í því
felast mikil þjóðfélagsleg gæði. Ekki er hægt
að meta það til verðmæta að hafa gott
réttarkerfi.“
Umræðuna um millidómstig má rekja til
máls sem höfðað var gegn íslenska ríkinu
fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu árið 2003.
Í því máli, sem oft er kallað „Vegasarmálið“, voru tveir menn ákærðir fyrir líkamsárás.
Annar þeirra var sakfelldur fyrir árásina en
hinn sýknaður í héraðsdómi.
Hæstiréttur sneri sýknu mannsins í
sakfellingu án þess að gefnar væru vitnaskýrslur fyrir dómi. Sá sem hlaut sakfellinguna í Hæstarétti fór með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu sem gagnrýndi
réttarskipan Íslands harðlega.

HÆSTIRÉTTUR Líklegt er að ekki þurfi jafnmörg mál að fara alla leið til Hæstaréttar eftir tilkomu millidómstigsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í desember 2006 sendi dómstólaráð
minnisblað til dómsmálaráðherra þar sem lagt
var til að millidómstig í sakamálum yrði tekið
upp.
Dómsmálaráðherra skipaði í kjölfarið nefnd

í nóvember 2007 um málið og sú nefnd er að
ljúka störfum í þessari viku.
Tillögur um nafn á dómstólnum hafa til
dæmis verið Lögrétta og Landsyfirréttur.
vidirp@frettabladid.is

MILLIDÓMSTIG Í SAKAMÁLUM

LÍTILL TÍMI

KOSTIR:
■ Gott dómskerfi verður ekki metið til fjár. Vandaðri
málsmeðferð.
■ Dómstólaráð reiknaði út að lítill kostnaður yrði af millidómstigi eða um 150 milljónir. Það er minna en kostar
að reka Námsmatsstofnun.
■ Millidómstig hefur reynst vel á hinum Norðurlöndunum sem við miðum okkar löggjöf vanalega við.
■ Fordæmisgildi Hæstaréttar mundi aukast því færri mál
væru til meðferðar hjá réttinum og því meiri tími tekinn í
hvert mál og dómar betur rökstuddir.

„Um 600 mál eru dæmd í Hæstarétti
á hverju ári,“ segir
Róbert R. Spanó,
prófessor í lögum við
Háskóla Íslands.
„Fjöldi málanna leiðir
til þess að mjög lítill
tími fer í þau. Það
hefur þau áhrif að
dómarnir eru oft illa
rökstuddir.“
„Fordæmishlutverk RÓBERT R. SPANÓ
Hæstaréttar er mjög
takmarkað eins og skipan réttarins er
núna. Ef Hæstiréttur fengi meira svigrúm
og tíma fyrir hvert mál yrði réttaröryggið
meira og niðurstöður dóma fyrirsjáanlegri.“
Róbert telur mögulegt að millidómstig,
hvort sem er í sakamálum eða einkamálum mundi minnka álagið á Hæstarétti og
auka fyrir vikið fordæmisgildið.

GALLAR:
■ Mun lengri tími fer í dómsmál, gæti jafnvel tafist um
ár. Íslenskt réttarkerfi er eitt það skilvirkasta í heiminum.
■ Gæti orðið töluvert meiri kostnaður en dómstólaráð
reiknaði með og mörgum spurningum er enn ósvarað.
■ Millidómstigið mundi einungis fást við sakamál en
ekki einkamál en einkamálin eru um 80 prósent þeirra
mála sem koma til kasta dómstóla og því í raun um að
ræða mikla peningaeyðslu fyrir lítinn hluta dómsmála.

TAX

FREE

DAGAR
Dagana 12.-15. júní
afnemum við VSK af
ÖLLUM FATNAÐI.
Þú færð allan dömu-,
herra- og barnafatnað,
undirföt, sokka
og sokkabuxur án
virðisaukaskatts
þessa fjóra daga.

a
l
l
a
á
r
Fatnaðu
a
n
u
d
l
y
fjölsk
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 15. júní 2008.

VEISTU SVARIÐ?
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Fleiri bókum var stolið úr bókasafni Böðvars heitins Kvarans en talið var í upphafi:

Stolnar þjóðargersemar voru ótryggðar
1 Hver vann níu milljónir
króna í Víkingalottóinu 21.
maí?
2 Hvað heitir nýjasta breiðskífa Bubba Morthens?
3 Hvað heitir svæðið þar sem
Íslendingar hyggjast leita að
olíu?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 58

Áfengisauglýsingar í Mannlífi:

Reynir braut
áfengislögin
DÓMSMÁL Reynir Traustason,
ritstjóri DV, hefur verið dæmdur
til að greiða hálfa milljón króna í
sekt til ríkissjóðs fyrir brot
á áfengislögum.
Brotin fólust í
birtingu
áfengisauglýsinga í Mannlífi,
sem Reynir
ritstýrði þá, svo
og í glæpaREYNIR
sagnasafninu
TRAUSTASON
Gaddakylfunni.
Í Mannlífi var um auglýsingar í
formi kynninga að ræða, þar sem
umfjöllun um vínin var skeytt inn
í auglýsingarnar. Reynir býst við
að dómnum verði áfrýjað.
Sérstaklega sé hann ósáttur við
dóminn vegna Gaddakylfunnar,
enda sé hann ekki skráður
ábyrgðarmaður þess rits.
- sh

Mótmæli á Spáni og Portúgal:

Lögregla leysti
upp mótmælin
SPÁNN, AP Lögregla á Spáni
fjarlægði mótmælendur á
landamærunum við Frakkland í
gær, á þriðja degi mótmæla
vörubílstjóra þar í landi gegn
hækkunum á eldsneytisverði.
Fjórir vörubílar eyðilögðust í
eldi í gærmorgun. Bílstjóri sem
svaf í einum bílanna brenndist
alvarlega. Þá hafa tveir mótmælendur látið lífið í aðgerðunum.
Spænska ríkisstjórnin hefur
samþykkt að lækka skatta og beita
öðrum aðgerðum fyrir bílstjóra, en
mótmælendur telja aðgerðirnar
ekki nægar.
- þeb

LÖGREGLUMÁL Bókasafn Böðvars
heitins Kvaran, sem hundruðum
fágætra bóka og korta hefur verið
stolið úr, var ótryggt, að sögn
Hjörleifs Kvaran. Hann segir
vonir til að endurheimta bækurnar fara dvínandi eftir því sem tíminn líður.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá var það í lok síðasta sumars
sem þjófnaður á bókum úr safninu
var kærður til lögreglu. Aðstandendur Böðvars lögðu kæruna fram.
Rannsóknin reyndist umfangsmikil, flókin og tímafrek. Skrá var
gerð yfir hina stolnu muni, skýrslur teknar af fjölmörgum einstaklingum og húsleit gerð. Samkvæmt

skránni hafði verið stolið 290
fágætum bókum og Íslandskortum
úr safninu á síðari hluta ársins
2006 og fyrri hluta síðasta árs.
Nú hefur komið í ljós að fleiri
bókum hefur verið stolið úr safninu en talið var þegar málið var
kært til lögreglu. Um er að ræða
ljóðabækur, leikrit, bækur um
sögu lands og þjóðar og fleira. Listi
yfir þær bækur sem saknað er úr
þessum flokkum hefur einnig
verið afhentur lögreglu. Rannsókn
hennar var á lokastigi þegar hann
barst.
Meðal ritanna úr safninu sem
lögregla hefur leitað og leitar enn
eru afar fágæt og geysiverðmæt

verk. Fagfólk í bókmenntum sem
Fréttablaðið hefur rætt við vegna
málsins telur fullvíst að hægt væri
að selja fágætustu ritin á allt að
tvær milljónir króna stykkið. Má
þar nefna gripi eins og Ólafs sögu
Tryggvasonar, sem prentuð var í
Skálholti árið 1689, rit eftir Nicolo
og Antonio Zeno sem prentað var í
Feneyjum 1558 og Olaus Magnus,
sem prentuð voru í Róm 1555.
Ljóst er að verðmæti þýfisins
hleypur á tugum milljóna.
Að sögn Hjörleifs skiluðu nokkur kort sér eftir að lögregla hóf
rannsókn málsins, en ekki þau
verðmætustu.
„Það er mjög leiðinlegt að svona

Hugarflug á þankaþingi í Fjarðabyggð
Bæjarstýra Fjarðabyggðar segir fjölda hugmynda hafa komið fram á þankaþingi í bæjarfélaginu. Þinginu var ætlað að undirbúa framtíðarsýn bæjarfélagsins. Mikilvægt að margir komi að því að velta upp möguleikum Fjarðabyggðar.
FJARÐABYGGÐ „Þetta var góður og

árangursríkur dagur,“ segir Helga
Jónsdóttir, bæjarstýra
Fjarðabyggðar um þankaþing sem bæjarfélagið hélt á þriðjudaginn ásamt
Fjarðaáli og Síldarvinnslunni í
Neskaupstað í samvinnu við
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Helga segir að jöfnum fjölda
heimamanna og aðkomufólks hafi
verið boðið til þankaþingsins en
alls tóku um sjötíu manns þátt í
þinginu.
Í fundarboði segir að markmið
þankaþingsins sé að undirbúa
framtíðarsýn Fjarðarbyggðar sem
miðstöð hátækni þar sem fólk býr
við atvinnuöryggi í fjölskylduvænu, öruggu og alþjóðlegu
umhverfi. Þá er annað markmið
þingsins að hvetja til umfjöllunar
um möguleika sem felast í atvinnuhátta- og samfélagsbreytingum í
Fjarðabyggð.
„Við skynjum að hér býr geysilegt afl í samfélaginu,“ segir Helga
og bætir við að í bæjarfélaginu sé
öflugur nýr atvinnurekstur í bland
við eldri kraftmikil fyrirtæki. Þær
aðstæður bjóði upp á mörg tækifæri.
„Ástæðan fyrir þankaþinginu er
að okkur finnst mikilvægt að fleiri
komi að því að velta upp möguleikunum, að horft sé á það frá öðru
sjónarhorni hvar styrkurinn liggur og hvaða megináherslur við
ættum að leggja til næstu ára.“ Því

BÓKASAFN Hundruðum bóka hefur

verið stolið úr dánarbúi Böðvars Kvaran.

skyldi fara,“ segir Hjörleifur.
„Þetta var stórt og mikið og heillegt safn. Sumt af þessu eru þjóðargersemar sem maður hefði viljað sjá varðveitast einhvers staðar
með góðum hætti.“ jss@frettabladid.is

Bókin um Baug væntanleg:

Biðu dóms
Hæstaréttar
BAUGSMÁL Útgáfu bókar tveggja

breskra rithöfunda um Jón Ásgeir
Jóhannesson, stjórnarformann
Baugs Group,
var frestað þar
til dómur féll í
Baugsmálinu í
Hæstarétti.
Þetta staðfestir
Jonathan
Edwards, annar
höfundanna.
Hann segir að
nú sé verið að
leggja lokahönd
ÍSMAÐUR Nafni
á verkið
bókarinnar hefur
varðandi
verið breytt.
dóminn, og
bókin væntanleg eftir „nokkrar
vikur eða mánuði“.
Upphaflega átti bókin að koma
úr 31. október 2007. Þá átti hún að
heita „Kynlíf, lygar og stórmarkaðir“. Nafni hennar hefur verið
breytt, og mun hún heita „Ísmaðurinn kemur“.
- bj

Meintur stríðsglæpamaður:
Tómas Már Sigurðsson, Regína Ástvaldsdóttir, Helga Jónsdóttir, bæjarstýra Fjarðabyggðar, Kristín A. Árnadóttir, Berglind Ásgeirsdóttir og Hildur Magnúsdóttir voru
meðal þátttakenda á þankaþinginu.
MYND/INGIBJÖRG ÓLAFSDÓTTIR

Eftirlýstur Serbi
handtekinn

skilaboð um að þeir verði að gæta
þess að halda sérkennum staðanna.
„Við verðum líka að standa vörð
um þann styrk sem er í gömlu
byggðunum, í gömlum húsum,
byggðaformum
og
byggðamynstri.“
Hún segir skýrustu skilaboðin
frá þankaþinginu vera að þar sem
helstu styrkleikar bæjarfélagsins
liggi megi alls staðar bæta í. „Ég
held að öllum hafi fundist þetta
óhemju skemmtilegt og fólk naut
dagsins mjög vel.“ olav@frettabladid.is

SERBÍA, AP Einn þeirra fjögurra
manna, sem stríðsglæpadómstóllinn í Haag hefur lagt mesta
áherslu á að verði framseldir frá
Serbíu, var handtekinn í gær.
Stojan Zupljanin er BosníuSerbi og var lögreglustjóri í
stríðinu árin 1992 til 1995. Hann
stjórnaði fangabúðum Serba í
norðanverðri Bosníu. Árið 1999
var hann ákærður fyrir þjóðarmorð en þeim kærum var síðar
breytt í stríðsglæpi og glæpi gegn
mannkyni.
- þeb

VIÐ RANDULFFSSJÓHÚS Á ESKIFIRÐI Tryggvi Þór Haraldsson, Sveinn Hannesson,

hafi þau beðið hóp fólks að taka
þátt í því með heimamönnum að
horfa fram í tímann.
„Allir voru reiðubúnir til að taka
þátt í þessu verkefni með okkur.
Við erum komin með ótrúlegan
fjölda hugmynda sem við ætlum
að vinna úr og höfum þá markvissa
sýn til áratuga þegar við erum að
ákveða hvernig við forgangsröðum í okkar þjónustu og verkefnum
almennt.“
Þá segir Helga ekki síður mikilvægt fyrir heimamenn að fá skýr
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AIM festival, alþjóðleg tónlistarhátíð á Akueyri, hefst í dag:

YZF-R6

Dansar vals á listflugvélinni

Borinn og barnfæddur

Arngrímur Jóhannsson
flugkappi mun dansa vals á listflugvél sinni yfir miðbæ Akureyrar
klukkan 16.30 í dag. Þetta akróbatíska áhættuatriði markar setningu
AIM festivals, alþjóðlegrar tónlistarhátíðar á Akureyri, sem stendur
fram til mánudagsins næsta.
Arngrímur er sérlegur verndari
hátíðarinnar, sem er nú haldin í
þriðja sinn. Valsinn var saminn sérstaklega fyrir tilefnið og verður
útvarpað beint í síðdegisútvarpi
Rásar 2 fyrir áhorfendur og áheyrendur. Með þessu tiltæki tekst Arngrími að sameina þrjú helstu áhugamál sín, sem eru flug, dans og
tónlist.

AKUREYRI

á kappakstursbrautinni

Verð nú

1.497.000 kr.
-70% lán til allt að 60 mán.

3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

Ný Yamaha-verð á www.motormax.is

OFURHUGI Arngrímur Jóhannsson

flugkappi dansar vals á listflugvél yfir
miðbæ Akureyrar í dag. Með því sameinar hann þrjú helstu áhugamál sín,
sem eru flug, dans og tónlist.

Margt verður á döfinni á Akureyri í tengslum við hátíðina næstu
daga og lofa aðstandendur því að
bærinn muni iða af tónlist í fimm
daga samfleytt. Meðal þeirra sem
stíga á svið eru rússneski ofurbassinn Vladimir Miller, sem
syngur með sextíu manna Mótettukór Hallgrímskirkju og hinn
ungi píanósnillingur Víkingur
Heiðar Ólafsson, sem í vor sigraði
í einleikarakeppni Juilliard-skólans virta. Einnig kemur þýski
trompetleikarinn Sebastian Studnitzky fram ásamt landsliðinu í
djassi og ástralski djass-sextettinn Hoodangers hefur ferð sína
um landið á Akureyri.
- kg

Þrír farþegar og stolinn bíll:

Réttindalaus
ökuníðingur

- lífið er leikur

LÖGREGLUMÁL Ungur ökumaður

Mótormax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 5 63-4400
Mótormax Egilsstöðum - Sími 470-5 0 8 0 / 470-5 070
Mótormax Akureyri - Sími 46 0-6 0 6 0

Auglýsingasími

var tekinn á ofsahraða aðfaranótt
miðvikudags. Hann er talinn hafa
ekið á 150-160 kílómetra hraða þar
sem leyfilegur hámarkshraði er 50
kílómetrar. Lögreglan veitti
manninum eftirför frá Vesturlandsvegi, inn á Víkurveg og loks
inn í Grafarvog. Þar hljóp hann út
úr bílnum en var handtekinn.
Maðurinn var ekki með ökuréttindi og tók bílinn í leyfisleysi frá
verkstæðinu þar sem hann vinnur.
Hann var með þrjá farþega í
bílnum.
- ges

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ekið á hjólreiðamann

– Mest lesið

Ekið var á ungan dreng á hjóli á
Ísafirði á þriðjudag. Hann var fluttur
á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði en
fékk að fara heim til sín samdægurs.
SMYGLARI Annþór Karlsson bar sig vel þegar hann mætti í aðalmeðferð málsins í

héraðsdómi fyrr í mánuðinum. Hann hefur undanfarið setið inni og afplánað annan
dóm.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Annþór í tukthús í fjögur ár
Fjórir menn hlutu fangelsisdóma fyrir innflutning á
rúmum fimm kílóum af fíkniefnum til landsins með
hraðsendingu. Annþór Karlsson hlaut þyngstan dóm.

MacBook Air 1,36 kg, þyngd í samanburði við:

F í t o n / S Í A

Fartölvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 kg
Erlent tímarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 kg
Handtösku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,37 kg

Fágun. Upplifun. Óviðjafnanleg.
MacBook Air – örþunn, fislétt, líka fyrir Windows
Þegar þú snertir nýju MacBook Air breytist allt sem þú taldir þig vita um fartölvur
og verður aldrei eins aftur. MacBook Air á þig um leið og þú sérð hana.
Létt, örþunn, öflug.

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

Apple IMC

DÓMSMÁL Fjórir menn voru í gær
dæmdir í fangelsi fyrir innflutning
á 4,7 kílóum af amfetamíni og
tæpum 600 grömmum af kókaíni
sem bárust til landsins með hraðsendingu. Þyngstan dóm hlaut Annþór Kristján Karlsson fyrir skipulagningu
og
fjármögnun
smyglsins.
Efnin komu til landsins frá
Þýskalandi með hraðsendingu í
nóvember í fyrra. Fjórir voru
ákærðir í málinu; Annþór, Tómas
Kristjánsson og bræðurnir Ari og
Jóhannes Páll Gunnarssynir.
Ari og Jóhannes játuðu báðir að
hafa borið skilaboð á milli Annþórs
og Tómasar, en sögðust að öðru
leyti ekki hafa komið að skipulagningu innflutningsins. Þeir báru
báðir að Annþór hefði haft veg og
vanda af skipulagningunni, með
liðsinni Tómasar, sem starfaði hjá
hraðsendingarþjónustunni UPS.
Annþór og Tómas neituðu báðir
að tengjast málinu á nokkurn hátt.
Annþór sagðist hafa látið Ara hafa
aðgang að vefsvæði sínu sem hluta
af hrekk. Ari hefði ætlað að senda
bróður sínum tölvupóst í nafni Annþórs til að hrekkja bróðurinn.
Tómas kvaðst ekki kannast við
nokkuð það sem honum var borið á
brýn.
Fjölskipaður héraðsdómur komst
að þeirri niðurstöðu að framburður
Annþórs og Tómasar væri að mestu
mjög ótrúverðugur og sumpart fráleitur. Framburður þeirra var því
ekki lagður til grundvallar niðurstöðu málsins, heldur byggt á framburði bræðranna Ara og Jóhannes-

DÆMDIR
Annþór Kristján Karlsson
Neitaði sakargiftum
Dómur: Fjögur ár fyrir að fjármagna og skipuleggja smyglið
Tómas Kristjánsson
Neitaði sakargiftum
Dómur: Tvö og hálft ár fyrir
aðstoð við skipulagningu
Ari Gunnarsson
Játaði
Dómur: Eitt og hálft ár fyrir
aðstoð við skipulagningu
Jóhannes Páll Gunnarsson
Játaði
Dómur: Eitt og hálft ár fyrir
aðstoð við skipulagningu

ar, sem var afar samhljóða og
studdur af öðrum gögnum málsins.
Annþór var dæmdur fyrir að
fjármagna og skipuleggja smyglið
og hlaut fjögurra ára dóm. Hann
hefur hlotið tíu refsidóma frá árinu
1993 fyrir skjalafals, þjófnað,
nytjastuld, líkamsárás, húsbrot,
frelsissviptingu og fíkniefnabrot.
Tómas fékk tveggja og hálfs árs
dóm fyrir að hjálpa til við skipulagninguna. Bræðurnir hlutu báðir
eins og hálfs árs dóm. Þeim var virt
til refsilækkunar að hafa játað brot
sín hreinskilnislega og að framburður þeirra hefði skipt sköpum
til að unnt væri að upplýsa málið.
Tómas hefur ákveðið að áfrýja
dómnum en beðið verður þar til
eftir helgi með að ákveða hvort
dómnum yfir Annþóri verður
áfrýjað.
stigur@frettabladid.is
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GLAÐST YFIR HEIMSMETI Japanski

sjónvarpsmaðurinn Monta Mino heldur
stoltur á skjali sem staðfestir heimsmet
hans í lengstum tíma í beinni útsendingu á einni viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP/KYODO

Sturla Böðvarsson:

Frí á meðan
Frakkar spila
STJÓRNMÁL Sturla Böðvarsson,

forseti Alþingis, er í opinberri
heimsókn í Frakklandi. Með
honum í för eru
formenn
þingflokkanna
þau Siv
Friðleifsdóttir,
Lúðvík Bergvinsson,
Ögmundur
Jónasson og
Kristinn H.
Gunnarsson.
STURLA
BÖÐVARSSON
Þau munu
funda með
forseta neðri deildar Frakklandsþings, umhverfisráðherra
landsins og viðskiptaráðherra.
„Þetta er nokkuð þétt dagskrá,“
segir Sturla en bætir þó við að frí
var á fundum meðan Frakkar
léku á Evrópumótinu í knattspyrnu. „Hvort sem það er nú
viljandi eða óviljandi,“ bætir
Sturla við kankvís. Heimsókninni
lýkur á laugardag.
- jse

ISLAM
Burkiní fyrir konur
Komin eru á markað strandföt fyrir
múslimakonur, svokölluð burkini.
Fötin eru tvískipt, buxur sem ná niður
á ökkla og bolur sem nær niður á
mjaðmir, með síðum ermum auk
höfuðfatnaðar. Í þessu geta konurnar
farið á ströndina án þess að brjóta
reglur Kóransins um klæðnað kvenna.

12. júní 2008 FIMMTUDAGUR

Misvel er staðið að einkunnaskilum í háskólunum:

Dæmdir sekir en ekki refsað:

Skil á einkunnum dragast

Tveggja ára bið
eftir skýrslutöku

MENNTUN Nokkuð hefur borið á því að háskólakennar-

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-

ar hafi ekki skilað nemendum einkunnum á réttum
tíma. Það getur verið nemendum mikilvægt því þeir
þurfa að sýna fram á námsárangur sinn til þess að fá
námslán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Ástandið er öllu betra í Háskólanum í Reykjavík
(HR) en í Háskóla Íslands (HÍ). Innan HÍ á almennt að
skila einkunnum innan þriggja vikna frá því að próf
er tekið. Dæmi er þó um að einkunnum úr vorprófunum í ár hafi ekki verið skilað allt að fjörutíu dögum
eftir próf. „Við í Stúdentaráðinu höfum gert átak í því
að fylgjast með því að kennarar skili einkunnum á
réttum tíma og erum til dæmis með sjálfvirka
heimasíðu sem fylgist með einkunnaskilum“, segir
Björg Magnúsdóttir, formaður Stúdentaráðs HÍ.
„Þetta er einn liður í því að Háskólinn nái því
markmiði að verða meðal hundrað bestu í heimi. Ég
vona að kennarar átti sig á því,“ segir hún.

Seinustu skilin
Upplýsingar teknar af vefsíðu
Háskóla Íslands.
Áfangi:
Fjöldi daga frá prófi:
Efnafræði ensíma
42
Efnavarmafræði
42
Finnsk málfræði III
42
Lífefnafræði
42
Vinnuréttur
41
Umhverfisjarðefnafræði
39
Sagnflokkar og rökliðavíxl
32
UI - Tölvunotkun og töflureiknir 32

BJÖRG
MAGNÚSDÓTTIR

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, formaður Stúdentaráðs HR, segist ekki hafa fengið kvartanir inn á sitt
borð um að einkunnir hafi borist of seint. „Þetta er
almennt ekki talið vandamál í HR.“
- gh

lands hefur dæmt tvo bræður um
þrítugt seka um líkamsárás á
Selfossi í október 2005. Mönnunum var hins vegar ekki gerð nein
refsing þar sem óheyrilegur dráttur varð á málinu, eins og segir í
dómi. Skýrslur voru ekki teknar
af vitnum fyrr en tveimur árum
eftir að kæra barst.
Bræðurnir veittust að öðrum
manni, annar þeirra skallaði hann
í andlitið og hinn sló hann
hnefahöggi. Maðurinn nefbrotnaði. Þeir voru dæmdir til að greiða
manninum tæpar 400 þúsund
krónur í bætur, en er eins og áður
segir ekki gerð refsing.
- sh

Ísland uppgötvaði bandamenn
Einn fremsti varnarmálasérfræðingur Frakka segir að í kjölfar brottfarar bandaríska varnarliðsins héðan
fyrir tæpum tveimur árum hafi Ísland „uppgötvað“ hina evrópsku NATO-bandamenn sína − og öfugt.
VARNARMÁL „Breytingarnar [eftir
brottför varnarliðsins] eru býsna
augljósar, hinar fjölþjóðlegu
varnir NATO hafa tekið við af
hinu tvíhliða varnarsamstarfi við
Bandaríkin. Þið hafið ekki „tapað“
Bandaríkjamönnum, þeir eru enn
bandamenn ykkar í NATO, en
Íslendingar hafa uppgötvað Evrópu og evrópsku NATO-þjóðirnar
hafa uppgötvað Ísland!“ Þetta
segir Francois Heisbourg, prófessor í París og formaður fjölþjóðlegu varnarmálarannsóknarstofnunarinnar
IISS, í samtali
við Fréttablaðið, en hann
heldur
fyrirlestur
um
öryggismálastefnu Frakklands
við
Háskóla Íslands
FRANCOIS
síðdegis í dag.
HEISBOURG
Heisbourg
hefur víðtæka
reynslu á sviði öryggismála og
hefur tekið virkan þátt í mótun
franskrar öryggisstefnu síðasta
aldarfjórðung. Hann hefur kennt
við
stjórnmálafræðiháskólann
Sciences-Po í París og veitt forstöðu
rannsóknastofnun
um
öryggismál í Frakklandi. Hann
hefur í tíu ár verið formaður

LOFTRÝMISEFTIRLIT Frakkar sýna að sögn Heisbourg áhuga í verki á þátttöku í vörnum Íslands með loftrýmiseftirliti franskra orrustuþotna hér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Geneva Centre for Security Policy og formaður stjórnar IISS frá
því árið 2001.
Heisbourg tekur aðspurður
undir það að í þá rúmu hálfu öld

sem bandaríska varnarliðið var
hér létu hinar evrópsku NATOþjóðirnar sig Ísland lítið varða,
þar sem það hafði sitt tvíhliða
samkomulag við Bandaríkin. Nú

sé Ísland hins vegar komið
„kyrfilega inn á Evró-Atlantshafskortið.“ Varnarskuldbindingar Bandaríkjamanna gagnvart
Íslendingum séu nú orðnar hluti
af víðari skuldbindingum NATO.
„Þetta er flóknari staða, en
þetta er líka staða sem er mun
nær náttúrulegri land- og herfræðilegri stöðu landsins í Norður-Atlantshafi, með bandamenn
beggja megin við það,“ segir
Heisbourg.
Aukinn áhugi evrópsku NATObandamannanna endurspeglist
meðal annars í áhuga Frakka á að
taka að sér, fyrstir þjóða, loftrýmiseftirlit NATO við Ísland.
Aukinheldur staðfestir Heisbourg að horfurnar á að nýjar
siglingaleiðir opnist yfir NorðurÍshaf og aðgangur að nýjum auðlindum þar norður frá auki herfræðilegt mikilvægi Íslands og
nágrennis. Segja megi að sú
þróun komi Íslandi úr þeirri jaðarstöðu sem hafi einkennt það
hingað til í „venjulegri“ stöðu;
með því að lenda í þjóðbraut
breyttra viðskiptaleiða, loftslagsbreytinga og auðlindanýtingar
verði Ísland líkara hverju öðru
Evrópuríki hvað varðar hættumat og aðra þætti öryggismálastefnu.
audunn@frettabladid.is

TANGJIASHAN Vatnsborð stöðuvatnsins hafði lækkað mikið í gær. Í kjölfarið var

flóðahættu aflýst.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vatnsborð lækkar í stóru stöðuvatni í Kína:

Ekki lengur flóðahætta á
jarðskjálftasvæðunum
KÍNA, AP Hættuástandi vegna flóðahættu hefur verið aflýst í Setsúanhéraði í Kína. Óttast hafði verið að
stöðuvatnið Tangjiashan, sem
myndaðist í jarðskjálftanum mikla
í síðasta mánuði, myndi ryðja sér
leið í gegn um stíflu sem jarðskriða myndaði. Unnið var að því
síðustu daga að búa til stóran
skurð til þess að lækka vatnsyfirborðið og létta þrýstingi af óstöðugum bökkum vatnsins.
Íbúar bæja neðan við vatnið
höfðu verið í viðbragðsstöðu
vegna mögulegs flóðs, en um 1,3

milljónir manna búa á svæðinu.
250 þúsund þeirra höfðu flust
brott í varúðarskyni.
Þyrla, sem hrapaði í fjöllum
eftir skjálftann, fannst einnig í
gær. Þyrlan var að flytja særða frá
skjálftasvæðunum þegar hún
hrapaði, með fjórtán sjúklinga og
fimm manna áhöfn um borð. Hennar hafði verið leitað frá 30. maí.
17.516 manns er enn saknað
eftir jarðskjálftann 12. maí og
staðfest hefur verið að 69.146 hafi
látið lífið. Um fimm milljónir
manna misstu heimili sín.
- þeb
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Kókaíns enn beðið:

Samtök iðnaðarins vilja verðtryggingu á samninga sem þegar hafa verið gerðir:

Hjálparmeðul í
Hollendinginn

Ólíklegt að borgin verðtryggi

LÖGREGLUMÁL Hollenski maðurinn

EFNAHAGSMÁL
Ólíklegt er að
Reykjavíkurborg fylgi fordæmi
Vegagerðarinnar og verðtryggi
verksamninga sem gerðir eru til
skemmri tíma en tólf mánaða,
segir Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri
framkvæmdasviðs borgarinnar.
Samtök iðnaðarins óskuðu eftir
því við borgina að allir verksamningar yrðu verðtryggðir, þar með
taldir þegar gerðir samningar.
Hrólfur segir að ekki komi til
greina að samningar sem þegar sé
búið að gera verði verðtryggðir.
Verið sé að skoða hvort breyta eigi
reglum borgarinnar að öðru leyti.
Borgin verðtryggir alla samninga til lengri tíma en eins árs,

FRAMKVÆMT Verktakar unnu í gær

hörðum höndum að því að fræsa
Grettisgötuna og aðrar götur miðsvæðis
í borginni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem og ákveðna stóra samninga
sem gerðir eru til skemmri tíma.
Rökin fyrir því að verðtryggja

eru helst þau að borgin gæti fengið betra verð, þar sem verktakar
þurfa ekki að reikna með ákveðinni verðbólgu og verðhækkunum
í tilboðum, segir Hrólfur. Á móti
komi að óheppilegt sé að hringla
mikið með útboðsreglur.
Innkauparáð borgarinnar fjallaði um verðtryggingar snemma í
maí. Ráðið fól embættismönnum
að skoða kosti og galla verðtryggingar. Þeirri skoðun er ekki lokið.
Fulltrúi Samfylkingarinnar í
innkauparáði varar í bókun við því
að borgin auki verðtryggingu. Það
geti valdið minni innkaupaaðilum
vandræðum og ýtt undir almennar
verðhækkanir.
- bj
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FOOD’N’FUN AFGREIÐSLUKASSI
Með m.a. kassastrimil, skannara, hátalarabúnaði til þess
að kynna tilboð dagsins og reiknivél sem
gengur fyrir rafmagni. 29 cm. Þarf
4 C-rafhlöður. Fyrra verð 2.999

1.
SPARIÐ

Tilboðin gilda til 15.6.2008. Virðisaukaskattur er innifalinn í verði. Við gerum fyrirvara á hugsanlegar prentvillur og að vörur haﬁ selst upp.

1.499

500

Diiing!

136422

999
4.
SPARIÐ

500

FOOD’N’FUN
RAFMAGNSELDHÚS
Eldavél með 2 „gashellum“
með ljósi og hljóði.
Hægt að opna
hurðir á ísskáp og ofni.
62 x 98 x 37 sm.
Þarf 3 C-rafhlöður.
Fyrra verð 6.499

011288

PERCUSSION TUBES
Þarf 4 C-rafhlöður.
Fyrra verð 5.499

3.249
3.
SPARIÐ

250

1.999
7.0
SPARIÐ

00

011287

KEYBOARD EXPERIENCE
Þarf 4 C-rafhlöður.
Fyrra verð 8.999

450746

2.149

AQUA DOODLE
REGNBOGATEIKNIMOTTA
1 sprautupenni og mynd.
Fyrra verð 4.299

50
Ð 2.1
SPARI

105071/106061

COLOR-KIDS
ÚTFLÚRA-KALLI/ÚLLA
Útﬂúrsskordýr sem teiknar
frábær mynstur með því
að snúa sér og upp á sig
á pappírnum.
Þarf 2 E-rafhlöður.
Fyrra verð 1.999
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sem situr í gæsluvarðhaldi í
lögreglustöðinni á Suðurnesjum
hefur nú ákveðið að þiggja
hjálparmeðul til að auðvelda sér
að losa sig við fíkniefnapakkningar sem hann er með í iðrunum.
Maðurinn, sem handtekinn var
fyrir réttum hálfum mánuði,
hefur neitað að taka inn hægðalosandi lyf þar til í fyrradag.
Röntgenmyndir sem teknar hafa
verið reglulega af honum sýna að
enn er talsvert af pökkum í
meltingarvegi hans. Á fimmta
tug hafa gengið niður af honum
og hafa sýni sýnt að um kókaín er
að ræða.
- jss

Alla daga
frá10 til 22

-15.000kr
14.999

kr

Merkt verð 29.999.-

28” Gentleman 2008

Ný glæsi
verslun í

kr
0
0
0
.
0
2
-

59.999

kr

Merkt verð 79.999.-

Grandhall Premium grill 323

40%

tur
afslát

1.999

kr

Merkt verð 3.499.-

Pyrex oval fat m/ grind

40%

tur
afslát

2.699

kr

Merkt verð 4.499.-

Tefal Fitness tilboðspanna

kr
0
0
0
.
0
2
-

79.990

kr

Merkt verð 99.990.-

Panasonic 32” LCD sjónvarp

Gildir á meðan birgðir endast.

Fjöldi frábærra
Allir vagnar með
öryggisbelti!

leg
Garðabæ

50%

tur
afslát

439

kr

Merkt verð 879.-

Kjúklingur heill

899

kr/kg

Merkt verð 1.299.-

Jarðaber í lausu

35%

opnunartilboða
m
u
l
l
ö
Af
i
ð
a
fatn

tu
afslát

r

Kaffitár

50%

tur
afslát

Opnum kl. 10:00 í dag.
Pylsur, gos,
andlitsmálun, hoppukastali
og margt ﬂeira skemmtilegt.
2 l 7UP, 2 l Mix, 1/2 l appelsín í dós
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NEYTANDINN: SIGRÍÐUR EYÞÓRSDÓTTIR TÓNLISTARMAÐUR

Útgjöldin
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1000

Krónur

>Miðaverð í venjulegan sal í kvikmyndahúsi í maímánuði.

1998

2003

2008
HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

hagur heimilanna

Viðraði sófasettið í garðinum
„Verstu kaup sem ég hef gert
eru Nokia-símar en þeir hafa allir
skemmst. Sá fyrsti hætti bara að
virka að ástæðulausu. Næsti sími
fór í munn dóttur minnar í örstutta
stund og tærðist upp eftir það. Sá
þriðji fór svo í munn sonar míns og
hlaut sömu örlög og sá fyrri. Þá gróf
ég upp gamlan Sony Ericsson-síma
sem ég nota núna og ég er
mjög ánægð með hann.“
Hún minnist einnig sófasettsins sem leit svo vel út
við fyrstu sýn. „Ég keypti það
notað en þegar ég kom með
það heim fór ég fljótlega
að finna hræðilega vonda
lykt af því. Ég viðraði það
úti í garði og fór með það í

■ Dýrast/Ódýrast

Europris býður best
Hrífur eru sígild garðverkfæri. Í Húsasmiðjunni kosta
þær ódýrustu aðeins 1.199 krónur en þær dýrustu
eru á rúmlega þrjú þúsund krónur. Í Garðheimum
kostar sú ódýrasta 2.370 krónur en sú dýrasta 3.480 krónur.
Ódýrustu hrífurnar í Byko kosta 1.390 krónur en þær dýrustu
eru á 3.837 krónur. Í Europris er aðeins um eina samsetta
tegund að ræða, hausinn kostar 599 krónur en eigi skaftið að
bætast við er það á 399 krónur. Europris er sú eina af búðunum sem heldur verðinu undir þúsund krónum.

Hluthafafundur
FL Group hf. 19. júní
Stjórn FL Group hf. boðar hér með til hluthafafundar
sem haldinn verður á Hilton Nordica Hótel, 2. hæð,
fimmtudaginn 19. júní 2008, kl. 8.30.
Dagskrá:
1. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
• Breytingar á 4. gr. samþykkta.
Lagt er til að fyrirliggjandi heimild félagsstjórnar til að hækka
hlutafé félagsins skv. a-lið 2. mgr. 4. gr. samþykkta félagsins
verði aukin úr 2.500.000.000 kr. í 5.000.000.000 kr. að nafnverði.
Tillaga er einnig gerð um tilfærslu málsliða innan greinarinnar
án þess að um efnislegar breytingar sé að ræða.
• Breytingar á 5. gr. samþykkta.
Lagt er til að breyting verði gerð á 2. mgr. 5. gr. samþykkta um
ákvörðun kaupverðs eigin hluta. Felld verði á brott tilvísun til
verðs í kauphöll og í stað hennar vísað til meðalsöluverðs
samkvæmt þekktum viðskiptum á tveggja vikna tímabili.
Sé ekkert viðskiptaverð þekkt skal stjórn heimilt að ákvarða
kaupverð að fenginni ráðgjöf fjármálafyrirtækis.
• Breytingar á 8. gr. samþykkta.
Skylda til að gefa hluthöfum kost á að greiða atkvæði á
hluthafafundum bréflega verði breytt í heimild þar að lútandi.
• Breytingar á 12. gr. samþykkta.
Lagt er til að stjórn FL Group hf. verði skipuð fimm mönnum
í stað sjö.
2. Tillaga stjórnar um heimild til að ráðstafa eigin hlutum.
• Lagt er til að stjórn félagsins sé heimilt að selja alla eigin hluti
í eigu félagsins og að endurgjaldið verði greitt með öðru
en reiðufé.
3. Stjórnarkjör.
Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast
gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna
það skriflega til stjórnar félagsins að
minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir
upphaf hluthafafundar. Þeir einir eru
kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á
sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar
skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um
aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun,
reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal
einnig upplýsa um hagsmunatengsl við
helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila
félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira
en 10% hlut í félaginu.
Hluthöfum gefst kostur á að greiða
atkvæði um tillögurnar bréflega.

Reykjavík, 12. júní 2008
Stjórn FL GROUP hf.

Atkvæðaseðlar eru fyrirliggjandi á skrifstofu félagsins frá og með föstudeginum
13. júní nk. og þar er ennfremur hægt að
greiða atkvæði. Þeir hluthafar sem þess
óska skriflega fyrir föstudaginn 13. júní nk.
geta fengið atkvæðaseðla senda. Bréfleg
atkvæði skulu berast á skrifstofu félagsins
eigi síðar en kl. 16.00 miðvikudaginn
18. júní eða afhendast á hluthafafundinum
sjálfum. Atkvæði verða talin á hluthafafundinum þann 19. júní og verða einungis
atkvæði þeirra hluthafa sem þá eru skráðir í
hlutaskrá tekin með í atkvæðagreiðslunni.
Fundargögn, þ.m.t. tillaga stjórnar ásamt
greinargerð, eru til sýnis á skrifstofu
FL Group hf. frá og með fimmtudeginum
12. júní og verða send þeim hluthöfum sem
þess óska. Gögnin eru ennfremur aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.flgroup.is.

gufuhreinsun en ekkert virkaði.“
Sem betur fer hefur Sigríður
gert nokkur af góð kaup líka. „Ég
elska hippalegu kápuna sem ég
keypti í Spútnik í fyrra. Hún er
eldrauð og afskaplega falleg
og enginn annar á alveg eins.“
Eins og margir hefur hún
gert góð kaup á útsölu.
„Fyrir tíu árum keypti
ég mér Ecco-inniskó
á útsölu í verslunarmiðstöð á Amager í
Kaupmannahöfn sem
ég nota ennþá með
ánægju.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
SETUR MUNNÞURRKU Í
SALATPOKANN

■ Björn Leifsson í World Class notar
munnþurrku til að halda salati fersku.
„Til að halda
pokasalati sem
ég kaupi úti í búð
lengur fersku í
ísskápnum set ég
eina munnþurrku
í pokann,“ segir
Björn Leifsson eigandi World Class.
Hann segir að með
því sé rakinn tekinn
úr salatinu og þannig haldist það
lengur ferskt.
„Ég hef notað þetta húsráð lengi
og það hefur nýst mér mjög vel við
ýmiss konar eldamennsku,“ segir
Björn.

Garðræktin gerð hagstæð
Nú er tími sumarblómanna
og úr ýmsum tilboðum
og hugmyndum að velja.
Gróðrarstöðvarnar keppast
við að selja falleg blóm auk
þess sem Grasagarðurinn
í Reykjavík býður upp á
ókeypis fræðslu í umhirðu
þeirra.
Stjúpur eru klassísk sumarblóm
og oft hægt að gera góð kaup
þegar margar eru keyptar í einu. Í
Blómavali er hægt að fá tíu stjúpur í bakka á 599 krónur og í gróðrarstöðinni Mörk fást þær á 550
krónur. Stjúpurnar eru eilítið dýrari í Sólskógum á Egilsstöðum en
þar kostar blandaður bakki 690
krónur. Tilboð Garðheima sem
hljóðar upp á tíu sumarblóm (ekki
stjúpur) í bakka er á 795 krónur en
þar er einnig hægt að fá tuttugu
einlitar stjúpur í bakka á 1.750
krónur.
Meðferð sumarblómanna þurfa
margir að læra en Grasagarðurinn í Reykjavík býður upp á
fræðslu um ræktun í blómakerjum í kvöld. Eva G. Þorvaldsdóttir,
forstöðumaður
Grasagarðsins,
segir vandlega umhirðu plantna
skipta gríðarlegu máli. „Auður
Óskarsdóttir, garðyrkjufræðingur
og blómaskreytir, ætlar að sýna
garðyrkjuáhugafólki hvernig best
sé að setja sumarblóm og matjurtir í ker. Einnig kynnum við notkun
á kristalsefni sem dregur í sig
vatn svo að það verði aðgengilegt
þegar moldin þornar ef gleymist
að vökva.“
Hún segir kúnstina felast í uppröðun á plöntum. „Matjurtir mega
fara með sumarblómum í ker og
Auður mun fjalla um algeng sumarblóm í bland við matjurtir. Það
er mikilvægt að taka tillit til
hæðar og vaxtarlags, eigi ræktunin að heppnast.“
Eva ítrekar mikilvægi góðrar
umhirðu. „Það er mjög bagalegt
að sjá garðeigendur úða eitri yfir
garðana sína en með eitruninni
eru nytjadýr drepin og þá eyðileggst vistkerfi garðsins. Í Grasa-

SUMARSTARF Í GRASAGARÐINUM Eva G. Þorvaldsdóttir forstöðumaður ásamt Auði

Óskarsdóttur garðyrkjufræðingi sem stendur að fræðslu kvöldsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

garðinum lítum við á eitrun sem
algert neyðarúrræði; við notum
lífrænar varnir inni í garðskála og
matjurtir eru lífrænt ræktaðar.
Eitrun og matur fara einfaldlega
ekki saman.“
Auður Óskarsdóttir leiðbeinir
við niðurröðun í blómaker með
sumarblómum og matjurtum
klukkan átta í kvöld í Grasagarðinum í Laugardal.
- hþj
LÆRT AÐ SPARA Fræðsla um
ræktun jurta getur glatt bæði
pyngju og auga, ekki síst þar sem
matjurtir kosta sitt í verslunum.

Kostnaður við að greiða í stöðumæli í höfuðborgum Norðurlandanna:

Ódýrast að leggja í Reykjavík
Að leggja bifreið í stæði í miðbæ
Reykjavíkur
kostar
rúmlega
þrisvar sinnum minna á Íslandi en
í Noregi. Þrátt fyrir að borið hafi
á óánægju á meðal Íslendinga yfir
verðlagningu í stöðumæla eru
stæðin hér hræódýr í samanburði
við hin Norðurlöndin.
Í dýrasta gjaldflokknum kostar
klukkustundin 150 krónur í
Reykjavík. Óslóarbúar greiða
hæst í þessum flokki og þurfa að
láta af hendi 500 krónur fyrir
klukkutímann en þeir mega einungis leggja í gjaldskyld stæði í
tvo klukkutíma í senn.
Þegar lagt er á gjaldsvæði tvö
greiða Danir mest, eða rúmlega
250 krónur fyrir klukkustundina.
Í Reykjavík kostar stæðið aðeins
áttatíu krónur.

STÖÐUMÆLASEKTIR Það er nóg pláss í bílastæðahúsunum á laugardögum.

Verðmunur á íbúakortum er
ekki jafn mikill. Þar greiða Reykvíkingar aftur minnst eða þrjú
þúsund krónur fyrir árskortið á
meðan frændur okkar Finnar
borga 4.300 krónur.

Athygli vekur að á hinum Norðurlöndunum eru bílastæðahús
mun betur notuð en í Reykjavík,
en þó að þau séu gjaldfrjáls á
laugardögum sjást þar fáir bílar.
- hþj
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
.4482
-0,68%
MESTA HÆKKUN
KAUPÞING

+0,80%

Fjöldi viðskipta: 402
Velta: 18.190 milljónir

MESTA LÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -12,72%
TEYMI
-12,55%
ICELANDAIR
-6,27%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 6,52 -0,61% ... Bakkavör
30,80 -2,99% ... Eimskipafélagið 17,50 -12,72% ... Exista 8,85 -1,56%
... Glitnir 16,65 0,00% ... Icelandair Group 16,45 -6,27% ... Kaupþing
756,00 +0,80% ... Landsbankinn 23,20 -1,70% ... Marel 88,50 -1,45%
... SPRON 3,95 -4,36% ... Straumur-Burðarás 10,14 -1,46% ... Teymi
2,37 -12,55% ... Össur 92,30 -0,97%

Umsjón:

Peningaskápurinn ...
Skjót viðbrögð Seðlabankans

Andrés Önd og peningastefnan

Seðlabanki Íslands brást skjótt við umfjöllun
Markaðarins í gær um kennsluefni Seðlabanka. Í gærmorgun barst fréttatilkynning frá
bankanum þar sem bent er
á efni sem bankinn gefur
út, tengla á efni frá öðrum
seðlabönkum og nánari
upplýsingar um opnunartíma
myntsafns Seðlabankans. Fjallað er um tölvuleik sem er að
finna í myntsafni Seðlabanka
Íslands þar sem hægt er að setjast í stól bankastjóra og spreyta
sig á því að beita stýritækjum
hans til að ná verðbólgumarkmiði bankans.

Í umfjöllun Markaðarins, Andrés önd og peningastefnan, er farið yfir það hvernig seðlabankar heimsins hafa sett fram fræðsluefni í
hagfræði á einfaldan og skýran hátt. Tekin eru
fjölmörg dæmi um hvaða leiðir seðlabankar
hafa farið til að auka þekkingu almennings í
hagfræði. Lítið hefur farið fyrir fræðsluefni á
vefsíðu Seðlabankans en athyglisvert
er að sjá að starfsmenn Seðlabankans
hafa puttann á púlsinum.

nánar á visir.is

Atvinnuleysi
óbreytt í maí
Skráð atvinnuleysi í maí var 1,0
prósent og óbreytt frá fyrra mánuði. Í maí í fyrra var atvinnuleysið
1,1 prósent. Atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu er 0,8 prósent og
1,4 prósent á landsbyggðinni, það
sama og í apríl á báðum svæðum
samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar.
Atvinnuleysi meðal karla minnkar milli mánaða, mælist nú 0,8 prósent en var 0,9 prósent í apríl, og
er það einkum á landsbyggðinni
sem atvinnuleysið minnkar meðal
karla. Atvinnuleysi kvenna er 1,3
prósent líkt og í apríl. Það hefur
þó aukist töluvert meðal kvenna á
höfuðborgarsvæðinu en minnkað
lítillega á landsbyggðinni.
- bþa

Nýsir fórnarlamb Mistök við Innovate-kaup
lausafjárkrísunnar
„Við erum fórnarlömb lausafjárkreppunnar,“ segir Höskuldur
Ásgeirsson, forstjóri Nýsis, um
bága stöðu félagsins. Hann segir
sjö til tíu milljarða króna vanta til
að mæta endurfjármögnunarþörf
ársins. Spurður um getu Nýsis til
að greiða af lánum félagsins, segist
hann bjartsýnn. Landsbankinn
vinni að málefnum þess. Félagið sé
ekki á leiðinni á hausinn.
Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur komið til umræðu að
bankinn eignist hlut í Nýsi, en tveir
einstaklingar eiga félagið nú.
Nýsir er stór á íslenskum fasteignamarkaði og stendur til dæmis
í rekstri fasteigna fyrir hið opinbera. Auk þess á Nýsir helmingshlut í Portus á móti Landsbankanum sem reisir nýja tónlistar- og
ráðstefnuhúsið við Reykjavíkurhöfn.

Eimskip tilkynnti í gær um
afskriftir á dótturfélagi
sínu Innovate um tæpa níu
milljarða króna. Stjórnarformaður félagsins telur
þetta óeðlilegt og fullkomlega óásættanlegt.

FORSTJÓRINN Höskuldur Ásgeirsson
forstjóri Nýsis segir félagið standa vel,
en skorta skammtímafjármögnun.

Stærstu lánadrottnar Nýsis
vildu ekkert tjá sig um fyrirtækið
í samtali við Markaðinn.
-bþa/ikh

Launamunurinn minnkar
„Ánægjulegt er að sjá að launamunur kynjanna er að minnka,
sérstaklega í ljósi þess að launamunurinn hefur verið að aukast
undanfarin ár,“ segir Guðni Rafn
Gunnarsson, varaformaður félags
viðskipta- og hagfræðinga.
Í árlegri launakönnun félagsins
kemur fram að leiðréttur launamunur kynjanna var 7,5 prósent

samanborið við 8,5 prósent árið
2007.
Laun kvenna hafa hækkað um
11 prósent en 2,4 prósent hjá körlum. Vinnuvika karla var að meðaltali 51,6 klukkustundir en
kvenna 47,5 klukkustundir. Miðgildi heildarlauna var 500 þúsund
hjá konum en 600 þúsund hjá
körlum.
- bþa

Gengi hlutabréfa í Eimskipafélagi
Íslands (Eimskip) féll um tæp 13
prósent í gær eftir að félagið tilkynnti um afskriftir á eignarhlut í
dótturfélagi sínu, Innovate Holding, í Bretlandi. Innovate sérhæfir
sig í hitastýrðum flutningum og
geymslum í Bretlandi. Bókfært
virði eignarhlutsins er 74,1 milljón
evra, jafnvirði nærri níu milljarða
króna, sem afskrifaður er að fullu
á öðrum ársfjórðungi. Uppgjör
annars ársfjórðungs félagsins
verður lagt fyrir 20. júní næstkomandi.
Sindri Sindrason, stjórnarformaður Eimskips, segir að það sé
alveg ljóst að það hafi orðið einhver
stjórnunarleg mistök við kaupin á
Innovate. ,,Þetta er meira áfall en
menn telja eðlilegt að sjá. Það er
eðlilegt að það verði farið gaumgæfilega ofan í öll mál í kringum
yfirtökuna á Innovate. Stjórnin
telur þetta óeðlilegt og fullkomlega
óásættanlegt,“ segir Sindri.
,,Það er alveg ljóst að það hafa
verið erfiðir tímar síðastliðið ár en
það virðist engu að síður hafa orðið
alvarlegir brestir í viðskiptamódeli

KARLARNIR Í BRÚNNI Gylfi Sigfússon forstjóri og Sindri Sindrason stjórnaformaður
Eimskipafélagsins telja að stjónunarleg mistök hafi orðið við kaupin á Innovate.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hjá Innovate sem menn hefðu átt að
vera búnir að reka augun í fyrr,“
segir Sindri.
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, segir að unnið sé að hagræðingu á öllum sviðum. Annar rekstur
sem snúi að flutningastarfsemi sé í
mjög góðum farvegi. ,,Við æltum
okkur að einbeita okkur að flutningastarfseminni,“ segir Gylfi.
Gylfi segir að aðrar fjárfestingar
Eimskips, að Innovate undanskildu,
séu ásættanlegar.
Halldór Kristmannsson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Eimskips, segir að verið sé að skoða
ýmsar leiðir til að styrkja eiginfjár-

hlutfall félagsins. Nefnir hann í því
sambandi möguleika á hlutabréfaskráningu kæli- og frystigeymslufyrirtækisins Versacold Atlas í
Kanada. Eimskip yrði samt sem
áður stór hluthafi í félaginu. Halldór telur að eiginfjárhlutfall gæti
farið úr 16 prósentum í 30 með
hlutabréfaskráningu
Versacold
Atlas. Það sé það hlutfall sem fjárfestar myndu vilja sjá hjá félaginu.
Hlutabréf í Eimskip hafa fallið
um tæplega 50 prósent frá áramótum og markaðsverðmæti þess
lækkað um 30,4 milljarða króna.
annas@markadurinn.is
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Eru ofveiði og lægri laun mannréttindabót?

Ábyrgt svar

S

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

var sjávarútvegsráðherra til mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna er markvert fyrir þá sök að báðir stjórnarflokkarnir hafa náð saman um það og forysta Framsóknarflokksins sýnist vera efnislega sammála þeim fyrstu
viðbrögðum. Langt er síðan jafn breið samstaða hefur
tekist um svo eldfimt mál sem lýtur að sjálfri fiskveiðistjórnuninni.
Mikilvægustu atriðin í svari ríkisstjórnarflokkanna eru þrjú: Í
fyrsta lagi að fara ekki í raun út fyrir það sem samið var um í
stjórnarsáttmálanum, að skipa nefnd til að meta reynsluna af aflamarkskerfinu. Í öðru lagi að hafna skaðabótum. Í þriðja lagi að
draga fram þá staðreynd að svipting veiðiheimilda gæti rekist á
stjórnarskrá og eignarréttarvernd mannréttindasáttmála Evrópu.
Deilurnar um fiskveiðistjórnunina eru helsta hugmyndafræðilega ágreiningsefnið í íslenskum stjórnmálum. Þar er annars
vegar tekist á um markaðslausnir og hins vegar um pólitíska miðstýringu. Að því leyti er deiluefnið skýrt.
Þeir sem eru hlynntir pólitískri miðstýringu fiskveiða hafa litið
svo á að álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna útiloki
sjálfkrafa að við getum hagnýtt okkur kosti markaðskerfisins. Sú
fullyrðing er vægast sagt hæpin þegar á það er horft að allar aðrar
fiskveiðiþjóðir hafa án ágreinings fengið að úthluta veiðiheimildum á grundvelli veiðireynslu eins og hér var gert. Þá hafa markaðslausnir við stjórn fiskveiða með nokkrum öðrum þjóðum ekki
þótt vera andstæðar mannréttindaskuldbindingum. Hvers vegna
þá hér?
Hagnaður útvegsins og sjálfbær nýting fiskistofna eru þau atriði
sem fiskveiðistjórnun snýst öðru fremur um. Það sem skiptir máli
til að ná þeim markmiðum er að jafnvægi sé á milli afkastagetu
fiskiskipastólsins og afrakstursgetu fiskistofnanna. Ef fiskiskipastóllinn er of stór gerist þrennt: Kostnaðurinn verður of mikill,
þrýstingur á ofveiði eykst og launakjör versna.
Þó að markaðskerfið sé ekki fullkomið sýnir reynslan að það
hefur skilað betri árangri varðandi þessi höfuðmarkmið en pólitísk
miðstýring. Reynslan sýnir að þegar veiðiheimildum hefur verið
úthlutað á pólitískum grundvelli eiga stjórnmálmenn erfiðara með
að takmarka leyfðan heildarafla. Í flestum miðstýringarkerfum
þurfa skattborgararnir einnig að greiða með útgerðinni.
Þær fréttir sem nú berast frá nokkrum helstu miðstýringarþjóðum í fiskveiðum í Evrópu sýna þennan vanda í hnotskurn.
Hækkandi olíuverð veldur því að ýmsar ríkisstjórnir íhuga að
láta skattborgarana greiða enn stærri hluta af útgerðarkostnaði of
stórs flota. Það er þetta sem myndi hljótast af kerfisbreytingu hér
á landi. Væri það mannréttindabót?
Fiskveiðar hafa óvíða jafn mikla efnahagslega þýðingu og hjá
okkur. Það er því ekki ofsögum sagt að þær hugmyndafræðilegu
deilur sem staðið hafa um stjórn fiskveiða snúast um lífskjör.
Þetta á bæði við um þjóðarbúskapinn í heild og einstaklinga. Í ríkisstyrktum sjávarplássum Evrópu eru lífskjör að öllu jöfnu mun
lakari en á þeim svæðum þar sem samkeppnishæfar atvinnugreinar þrífast.
Að þessu virtu hefði annars konar svar af hálfu ríkisstjórnarinnar verið óábyrgt. Ábyrg afstaða Framsóknarflokksins sýnir að
þar er að finna forystumenn sem geta verið stærri í sniðum en
einfaldar tölur í skoðanakönnunum augnabliksins. Nú er mannréttindanefndarinnar að svara.
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Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, lóðsar gesti um
Þingvelli í kvöld og fjallar um þá sem
örlagastað í Njálssögu. Á Þingvöllum
hitti Gunnar Hámundarson Hallgerði
Höskuldsdóttur en þeirra hjónaband
var stormasamt og örlagaríkt, eins og
frægt er. Það fer vel á því að Guðni
fjalli um þessa atburði. Það var jú
líka á Þingvöllum sem Geir H. Haarde
hitti Ingibjörgu Sólrúnu Gíslasdóttur og myndaði með henni
ríkisstjórn. Sú sambúð hefur
heldur ekki verið átakalaus,
samanber alræmda bloggfærslu Össurar Skarphéðinssonar um Gísla Martein
Baldursson, sem er
auðvitað pólitískt
ígildi húskarlavíganna

forðum. En hvort Guðni líti á sig
sem Gissur hvíta eða Brennu-Flosa í
þessu samhengi er hins vegar önnur
saga.

Prentvilla?
Dofri Hermannsson, talsmaður
borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar í umhverfismálum, lýsir
yfir vonbrigðum með Björgvin G.
Sigurðsson viðskiptaráðherra fyrir að
taka eina af fyrstu skóflustungunum að kerskála væntanlegs álvers í
Helguvík; athöfn sem Dofri segir
í hróplegri mótsögn við afstöðu
Samfylkingarinnar í umhverfismálum. Getur verið að stafirnir r
og g hafi kannski víxlast í yfirskrift
umhverfisstefnu
Samfylkingarinnar
– Fagra Íslandi?

Súðavík
Akureyri
Stykkishólmur
Grundarfjörður
Hreðavatnsskáli
Akranes

Egilsstaðir
Neskaupstaður

Hveragerði
Reykjavík
Selfoss
Sandgerði
Hafnarfjörður
Njarðvík
Vík

Þú sparar á Orkustöðvunum
Net Orkustöðvanna umhverfis landið þéttist sífellt til enn frekari
hagsbóta fyrir almenning. Kynntu þér hvar Orkustöðvarnar eru og
hvað bensínið er ódýrt þar.

www.orkan.is
SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Álits enn beðið
Í lok janúar kvörtuðu tveir umsækjendur um stöðu héraðsdómara á
Norðurlandi eystra til umboðsmanns
Alþingis vegna skipunar Þorsteins
Davíðssonar í starfið. Í lok mars
skilaði Árni Mathiesen, settur dómsmálaráðherra, svari við fyrirspurnum
umboðsmanns vegna málsins. Hálfum þriðja mánuði síðar er enn beðið
eftir áliti umboðsmanns Alþingis um
hvort Árni hafi virt góða stjórnsýsluhætti. Þetta hlýtur Árna að
þykja langur tími – ekki síst
í ljósi þess að í svari sínu í
mars sagðist hann gruna að
umboðsmaður hefði þegar
gert upp hug sinn í málinu.
bergsteinn@frettabladid.is

Röng viðbrögð
F

restur ríkisstjórnarinnar til að
bregðast við úrskurði mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna
um fiskveiðistjórnarkerfið er
liðinn. Nefndin veitti ríkisstjórninni 180 daga frest til að gera grein
fyrir, hvernig stjórnin hygðist sníða
mannréttindabrotalömina burt úr
fiskveiðistjórnarkerfinu og hvernig
hún hygðist bæta skaða sjómannanna tveggja, sem kærðu
ríkið fyrir mannréttindabrot eftir
að hafa verið fundnir sekir hér
heima samkvæmt gildandi ólögum
og rúnir aleigunni.
Margt benti lengi vel til þess, að
ríkisstjórnin ætlaði að láta frestinn
líða án þess að svara nefndinni,
enda bárust engar efnislegar fréttir
af fyrirhuguðum viðbrögðum
stjórnarinnar. Ýmis ummæli
oddvita ríkisstjórnarinnar í þá
veru, að úrskurður nefndarinnar
væri ekki bindandi, hlutu að sá
tortryggni, því að skuldbinding
Íslands gagnvart mannréttindanefndinni er ótvíræð. Enda segir í
greinargerð við frumvarp um
lögfestingu mannréttindasáttmála
Evrópu: „Ísland er eitt þeirra ríkja
sem hefur skuldbundið sig til að
hlíta kærum einstaklinga á hendur
sér samkvæmt þessari bókun.“ Það
vakti einnig tortryggni, að
þingsályktunartillaga hæstaréttarlögmannanna Jóns Magnússonar og
Atla Gíslasonar um það, að Alþingi
hygðist breyta fiskveiðistjórnarlögunum til samræmis við úrskurð
mannréttindanefndarinnar, fékkst
ekki rædd á Alþingi fyrr en seint
og um síðir og var síðan kæfð í
nefnd og kom því aldrei til
afgreiðslu. Þrátt fyrir þessar
vísbendingar sendi ríkisstjórnin
nefndinni að endingu svar, sem
hægt er nú að nálgast á vef
landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytisins. Svarið er ríkisstjórninni
til vansæmdar.

Misskilningur? Nei, hroki
Meginhluti svars ríkisstjórnarinnar

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Svar ríkisstjórnarinnar
til mannréttindanefndar SÞ
til mannréttindanefndarinnar er
endurtekning á röksemdum fyrir
óbreyttri skipan, sem nefndin hefur
þegar hafnað og Hæstiréttur hafði
áður hafnað 1998. Það, sem
ríkisstjórnin segir í svari sínu til
nefndarinnar, þar sem sitja margir
helztu mannréttindasérfræðingar
heims, er í reyndinni þetta:
Úrskurður ykkar var reistur á
misskilningi, við vitum betur. Með
þessu viðhorfi sýnir ríkisstjórnin
mannréttindanefndinni hroka, sem
engum árangri getur skilað.
Ríkisstjórnin sýnir einnig Alþingi
hroka og yfirgang með því að birta
svarbréfið ekki fyrr en eftir
þingslit. Alþingi gafst því ekki færi
á að fjalla um efni bréfsins, áður en
það var sent út. Málsmeðferðin er
afleit.
Enn verra en málsmeðferðin er þó
inntak svarsins, sem er tvíþætt. Í
fyrsta lagi segir orðrétt í svarbréfi
ríkisstjórnarinnar: „Að mati
íslenska ríkisins standa ekki
forsendur til þess að greiddar verði
skaðabætur til viðkomandi
kærenda, enda gæti slíkt leitt til
þess að fjöldi manns gerði skaðabótakröfur á hendur ríkinu.“ Hvað
er ríkisstjórnin að segja? Ef þjófur
brýzt inn í mörg hús, er þá ekki
hægt að krefja hann um að skila
þýfinu úr fyrsta húsinu, þar eð þá
myndu eigendur hinna húsanna,
sem hann brauzt inn í, gera sömu
kröfu? Fyrir hvaða rétti væri slík
röksemdafærsla tekin gild? Þessi
rök ríkisstjórnarinnar vitna

óþyrmilega skýrt um þá siðblindu,
sem hefur frá öndverðu fylgt
gjafakvótakerfinu eins og skuggi.
Það var brotið á sjómönnunum
tveim, og það ber að bæta þeim
skaðann samkvæmt úrskurði
mannréttindanefndarinnar.
Nokkrar líkur benda til, að „fjöldi
manns“ muni gera áþekkar
bótakröfur, rétt er það. Ríkinu ber
þá einnig að virða þær kröfur. Ríkið
getur ekki skotið sér undan ábyrgð
sinni, úr því sem komið er. Ríkið
braut af sér, virti nær allar
viðvaranir að vettugi og verður nú
að bæta skaðann.

Sæmdarmissir
Í öðru lagi segir í svari ríkisstjórnarinnar: „Íslenska ríkið lýsir yfir
vilja sínum til að huga að lengri
tíma áætlun um endurskoðun á
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfinu
eða aðlögun í átt að áliti mannréttindanefndarinnar. Ljóst er þó að
slíkt gerist ekki í einu vetfangi,
enda hlýtur nefndin að hafa á því
skilning að kerfi sem mótast hefur
á áratugum er ekki hægt að
umbylta á sex mánuðum.“ Í bréfinu
er ekkert um það sagt, hvernig
ríkisstjórnin hyggst fjarlægja
mannréttindabrotalömina, þótt
stjórnin hafi haft 180 daga til að
hugleiða það. Ríkisstjórnin biður
um framlengdan frest um óákveðinn tíma og lætur skína í þá skoðun,
að stjórn fiskveiða við Ísland
útheimti enn um sinn mismunun og
mannréttindabrot og ekki sé hægt
að hverfa frá uppteknum hætti án
þess að kollvarpa sjávarútveginum.
Hvort tveggja er rangt. Við, sem
höfum frá fyrstu tíð gagnrýnt
ranglætið og óhagkvæmnina í
fiskveiðistjórninni, tefldum á
sínum tíma fram fullbúnu lagafrumvarpi (sjá www.hi.is/~gylfason/skjalasafn.htm). Hefði Alþingi
samþykkt frumvarpið, hefði þingið
komizt hjá mannréttindabrotum
þaðan í frá og komizt hjá því að
kalla vansæmd yfir Ísland.

Felur frelsið í sér mansal?
innihaldi sem er ólögmætt, ósæmilegt eða
móðgandi fyrir móttakanda. Lagaákvæði
um ærumeiðingar og óspektir byggja
einnig að stórum hluta á siðferði.
Og hver er tengingin við siðferði? Málið
Bitbeini Fréttablaðsins sunnudaginn 8.
snýst ekki um almenna kurteisi, snyrtijúní tókust Svandís Svavarsdóttir og
mennsku eða borðsiði. Siðferði í mansalsIllugi Gunnarsson á um hvað stjórnvöld
málum snýst um að bjarga lífi og limum
gætu gert til að vinna gegn mansali. Illugi
fórnarlamba. Mannréttindi einstaklinga
kom á óvart og viðurkenndi nútíma
eru brotin. Bág staða fólks er misnotuð, oft
skilgreiningar á mansali. Nokkuð sem
SÓLEY
með ofbeldi og þvingunum, í þágu kynlífsmargt samflokksfólk hans mætti taka sér TÓMASDÓTTIR
iðnaðarins. Milljónir kvenna og barna eru
til fyrirmyndar.
svipt eiginlegu sjálfræði og seld milli landa.
Lausn Illuga á vandanum var kunnuglegri. Í
Sérfræðingar í mansalsmálum hafa sýnt fram á
anda frjálshyggjunnar telur hann það ekki vera
að mansal er forsenda kynlífsiðnaðarins. Kynlífshlutverk stjórnvalda að lögbinda siðferði og hefta
þjónusta, hvort sem hún kallast nektardans, klám
þannig frelsi einstaklinga, heldur eigi samfélagseða vændi, er oftar en ekki byggð á mansali.
legur agi að tryggja góða hegðun fólks. Það sé ekki
Sérfræðingarnir hafa bent á að afleiðingar
nóg að hegðun eða starfsemi sé ógeðfelld eða í
mansals fyrir fórnarlömb þess eru stórfelldar og
andstöðu við það sem góður siður krefjist, heldur
telja nauðsynlegt að stjórnvöld beiti sér af afli
verði bann við því sem áður var löglegt að byggja á
gegn því.
beinum og sönnuðum lögbrotum.
Að halda því fram að lagasetning sem gæti
Ég á bágt með að skilja hvernig alþingismaður
spornað gegn mansali snúist aðeins um að lögbinda
getur haldið því fram að lög byggð á siðferðissiðferðiskennd sýnir ekki bara virðingarleysi
kennd eigi ekki rétt á sér. Lög verða aldrei rofin úr
gagnvart sérfræðiþekkingu, heldur er slík
samhengi við siðferðiskennd, enda mýmörg dæmi
fullyrðing hrein móðgun við fórnarlömb mansals.
um beinar tilvísanir í siðferði í íslenskum lögum. Í
lögum um póstþjónustu er t.a.m. tekið fram að
Höfundur er varaborgarfulltrúi.
óheimilt sé að afhenda póstrekanda sendingar með

UMRÆÐAN
Sóley Tómasdóttir skrifar um mansal
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40” LCD sjónvarp, KDL402520K. Upplausn 1366 x 768p, skerpa 1300:1, viðbragðstími
8ms og birta 450 CD/m2. Innbyggður stafrænn móttakari. Tengi: 2 skart, 2 HDMI, component, tengi fyrir lofnet, RCA hljóð-útgangur, VGA tengi fyrir tölvu og tengi fyrir heyrnartól.
Borðstandur fylgir.

VHS
DVD -

17.995
Myndbandstæki/DVD-spilari, DVP3350V. 6 hausa
VHS afspilun, DVD spilari sem spilar flest allar gerðir
diska: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX,
CD, MP3-CD, CD-R/RW o.fl. Tekur beint af DVD yfir
á VHS.

19.995
i
3G sím

NOK3120classic
3G sími. Innbyggð myndavél (2,0
Mpix, 1600x1200) með video. Tri
band. Bluetooth. Allt að 3,5 tímar í
tali og 290 í bið. Fjöltóna og MP3
hringitónar. 16 milljóna lita skjár.
3G stuðningur, WAP, JAVA, MMS,
GPRS, EDGE og 3G. Innbyggt útvarp, MP3 / video player. Hægt að
stækka minni með micro SD korti.

i.
mánað
við 12
miðað

Electrolux þvottavél, EWF10049.
1000 snúninga þvottavél sem tekur 5 kg af þvotti og er
með 42 lítra tromlu. Vélin er með tímastýrðri ræsingu.
Stórt 30 cm hurðarop til að auðvelt sé að setja í og tæma
vélina. Vélin er einföld í notkun. Stjórnborð með myndum.

40

%
r

afsláttu

1.995
Kaffivél, TKA1401N. Sjálfvirk 800 watta vél sem
getur lagað allt að 8 bolla af 80-90°C heitu kaffi.
1L kanna með magnkvarða og kaffisía á lömum.

14.995
Stafræn myndavél, DSC-S730. 7.2 milljón pixla, 3x optical
aðdráttur og 6x stafrænn aðdráttur. Sony linsa með autofocus,
2,4” LCD skjár. ISO 1250 fyrir betri myndir í verri birtuskilyrðum.
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Staðreyndir í stað stóryrða
Á grundvelli laga um almannatryggingUMRÆÐAN
ar og í samræmi við Ásmundarsamkomulagið hefur lífeyrir almannatrygginga því
Hrannar Björn
hækkað um 7,4% frá áramótum, á sama
Arnarsson svarar Guðna Ágústssyni
tíma og meðaltalshækkun lægstu launa
hjá Alþýðusambandi Íslands var um 7%.
að fór líkt og mig grunaði. Engan finnur
Auk þessa hefur ríkisstjórnin síðan tekið
Guðni Ágústsson raunverulegan
ýmiss konar ákvarðanir í lífeyrismálum
grundvöll fyrir stóryrðum sínum og
sem á heilu ári munu færa öldruðum og
svikabrigslum vegna aðgerða ríkisstjórnaröryrkjum ríflega 5 milljarða króna til
innar í lífeyrismálum aldraðra og öryrkja.
viðbótar. Um 10% þeirrar fjárhæðar má
Hann viðurkennir hins vegar ekki mistök
HRANNAR BJÖRN
með velvilja rekja til Ásmundarsamsín og dregur hvorki til baka hinar röngu
ARNARSSON
komulagsins, en 90% er hrein viðbót
fullyrðingar um „svik á Ásmundarsamnúverandi ríkisstjórnar.
komulaginu“ né stóryrðin „drottinsvik“,
Samanlagt nema þessar hækkanir á
„hundsbit“ eða „lágkúru“ ríkisstjórnarinnar Hagsmunalífeyri um 9 milljörðum króna á heilu ári
í þessu sambandi. Guðni bætir bara í,
samtök
og jafngilda um 17% hækkun lífeyrisvirðist stappa niður fótunum um leið og
greiðslna ef miðað er við árið 2007.
hann skrifar með þjósti, en án raka: „Víst
lífeyrisþega
Staðreyndin er því sú, hvað sem líður
voru þeir sviknir.“
hafa
reyndar
síendurteknum rangfærslum Guðna í
Í mínum huga er þetta mál afar einfalt
séð sérstaka þessum málum, að sjaldan eða aldrei
hvað sem líður öllum stóryrðum. Fullyrðingar Guðna um að Ásmundarsamkomulag- ástæðu til að hefur eins mikið verið gert í lífeyrismálum aldraðra og öryrkja á eins skömmum
ið hafi verið svikið með ákvörðunum
fagna breytt- tíma og í tíð núverandi ríkisstjórnar. Það
núverandi ríkisstjórnar í lífeyrismálum
virðist einnig ljóst að hagsmunasamtök
eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum.
um tíma...
aldraðra og öryrkja hugsa ekki sérstakHvergi í þeim texta kemur fram að þróun
lega hlýtt til þeirra tólf ára sem Framlífeyris almannatrygginga ætti að miðast
sóknarflokkurinn fór með lífeyrismálin í
við dagvinnutryggingu launafólks, hvað þá
ríkisstjórn, hvað sem glýju Guðna yfir eigin
að eitthvert slíkt ímyndað viðmið væri ígildi
árangri líður. Hagsmunasamtök lífeyrisþega hafa
kjarasamnings eins og Guðni heldur fram. Þvert á
reyndar séð sérstaka ástæðu til að fagna breyttmóti segir skýrt og skorinort í 14. gr. Ásmundarum tíma í ályktunum enda hafa þau átt afar gott
samkomulagsins að ákvarðanir um endanlegar
samstarf við okkur í félags- og tryggingamálabætur lífeyrisþega í framhaldinu eigi að ráðast „af
ráðuneytinu í því umbótaferli í lífeyrismálum
ákvæðum laga um almannatryggingar“.
sem nú er hafið.
Í samræmi við gildandi lög var í upphafi árs
Guðna til heiðurs vitna ég að lokum til ályktunákveðið að hækka lífeyri um 3,3% en sú prósenta
ar sambandsstjórnarfundar Landssambands eldri
var forsenda fjármálaráðuneytisins um launaþróun
borgara sem haldinn var í síðasta mánuði, en þar
á árinu við gerð fjárlaga. Um áramótin fengu hins
var fjallað um lífeyrismálin af þeim sem reynslvegar umbjóðendur Alþýðusambands Íslands ekki
una hafa: „Eftir margra ára vanrækslu stjórnneinar kjarasamningsbundnar hækkanir, enda var
valda er ljóst að það tekur tíma að móta nýjan og
ekki fyrirliggjandi samningur þá. Eftir að kjaranútímalegan farveg.“ Þetta eru orð að sönnu og
samningur Alþýðusambands Íslands og Samtaka
ég lýsi mig reiðubúinn til uppbyggilegra rökatvinnulífsins var undirritaður voru forsendur
ræðna við Guðna um málið, bæði „vanrækslu“-ár
fjármálaráðuneytisins endurreiknaðar til að
Framsóknarflokksins og hinn nýja tíma Samfylktryggja lífeyrisþegum sambærilegar hækkanir. Á
ingarinnar. Mér geðjast enda mun betur að
grundvelli upplýsinga frá Alþýðusambandi Íslands
staðreyndum en stóryrðum.
og Samtaka atvinnulífsins liggur fyrir að meðaltalshækkun lægstu launa samkvæmt nýgerðum
kjarasamningi sé um það bil 7% frá 2007. Vegna
Höfundur er aðstoðarmaður
þessa bætti ríkisstjórnin við 4% frá 1. febrúar.
félags- og tryggingamálaráðherra.
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Orðum fylgir ábyrgð
dómurinn skuli leyfa sér
að komast að þeirri niðurstöðu að blaðamennirnir
hafi farið út fyrir mörk
tjáningarfrelsisins með
hluta þeirra ummæla sem
krafist var ómerkingar á,
en telja hluta ummæla
73. gr. stjórnarskrárinnblaðamannanna
innan
ar er kveðið á um vernd
marka tjáningarfrelsistjáningarfrelsisins. Tjánins. Af framangreindu er
ingarfrelsið er þó ekki
takmarkalaust þar sem VILHJÁLMUR HANS ljóst að Héraðsdómur
Reykjavíkur
stendur
menn þurfa að ábyrgjast VILHJÁLMSSON
traustan vörð um málfrelsi í landorð sín fyrir dómi og tjáningarinu en telur það hins vegar skyldu
frelsinu má jafnframt setja skorðsína að ómerkja ummæli sem fela
ur í lögum til verndar réttindum
í sér brot á lagareglum um ærueða mannorði annarra. Slíkar takvernd.
markanir eru meðal annars í
almennum hegningarlögum þar
sem refsing er lögð við því að
Þrátt fyrir rúma skilgreiningu
drótta að æru manna. Í tjáningarhugtaksins mansals í íslenskri
frelsinu felst því ekki einungis
réttur heldur fylgir því líka sú
refsilöggjöf hefur eigandi
skylda að ekki sé gengið á önnur
veitingahússins Goldfinger ekki
réttindi sem njóta verndar í stjórnarskrá og almennum lögum, s.s.
sætt rannsókn, verið ákærður
friðhelgi einkalífs og æru manna.
né hlotið dóm fyrir slíkt brot.
Það er dómstóla að meta í hverju
og einu tilviki hvenær farið er út
Sérfræðivitni
fyrir mörk tjáningarfrelsis með
þeim hætti að það brjóti gegn æruÍ framangreindri yfirlýsingu, sem
vernd eða friðhelgi einkalífs.
blaðamennirnir sendu fjölmiðlum
Í síðustu viku var kveðinn upp
í kjölfar dómsins, lýstu blaðadómur í Héraðsdómi Reykjavíkur
mennirnir jafnframt furðu sinni á
þar sem ummæli í grein blaðaþví að vitni sem þeir leiddu hefði
manna í júníhefti Ísafoldar 2007
verið stoppað af í frásögn sinni af
um eiganda veitingahússins GoldPalermo-sáttmála
Sameinuðu
finger voru dæmd dauð og ómerk.
þjóðanna, við aðalmeðferð málsÍ kjölfar dómsins sendu blaðains:
mennirnir fjölmiðlum yfirlýsingu
„... dómari tekur hvorki mark á
þar sem segir meðal annars:
alþjóðlegum skilgreiningum á
Ljóst er að samkvæmt fyrirmansali, né orðum Guðrúnar Jónsliggjandi dómi er búið að kippa
dóttur, talsmanns Stígamóta, um
fótunum undan umræðu um manmansal. Sem vitni fyrir dómi var
sal á íslandi, sem fagaðilar staðhún ítrekuð stoppuð af þegar hún
festa að sé til staðar. Dómurinn er
útskýrði hvernig alþjóðlega skilaðför að málfrelsinu og móðgun
greint mansal teygir anga sína til
við þá sem starfa við baráttuna
Íslands.“
gegn mansali, sem og fórnarlömb
Í íslenskum rétti er ekki gert
þess.
ráð fyrir öðrum sérfræðivitnum
Í niðurstöðukafla dómsins þar
en dómkvöddum matsmönnum.
sem fjallað er um sex af þeim
Hlutverk vitna sem koma fyrir
ummælum sem krafist var ómerkdóm er að segja frá því sem vitnið
ingar á segir:
hefur skynjað og upplifað af eigin
Fjallað er um alþekkt, djúpstætt
raun og varðar atvik málsins. Vitnvandamál sem felst í því að vegna
ið sem hér um ræðir hafði aldrei
fjárhagslegrar og félagslegrar
komið inn á veitingahúsið Goldfinneyðar leiðist stúlkur, sem orðið
ger. Vitnisburðurinn gat því ekki
hafa fórnarlömb aðstæðna heima
varðað atvik sem vitnið hafði uppfyrir, til að dansa naktar á vestlifað af eigin raun. Vitnisburðurrænum súlustöðum og jafnvel
inn var því óþarfur eins og bent
selja sig til viðurværis; þær séu
var á frá upphafi. Þegar vitnið hóf
þrælar án hlekkja. Engin framanfrásögn sína af Palermo-sáttmálgreindra ummæla fela í sér æruum var það komið út fyrir hlutmeiðandi aðdróttun í garð stefnverk sitt sem vitni í málinu og inn
anda og verða stefndu sýknuð af
á svið lögmanns blaðamannanna.
kröfu stefnanda um ómerkingu
Af þeirri ástæðu stöðvaði dómurþeirra.
inn framburð vitnisins.
Hvernig hægt er að túlka ofanSkilgreining á mansali
greindan rökstuðning í dóminum
sem móðgun við fórnarlömb manÍ íslenskri refsilöggjöf er byggt á
sals og þá sem berjast gegn manrúmri skýringu á hugtakinu mansali og með þeim hafi fótunum
sal. Í því felst að hægt er að fella
verið kippt undan umræðu um
fleiri tilvik undir mansal og refsa
mansal er vandséð. Ef rýnt er í
fyrir verknaðinn heldur en möguniðurstöðu dómsins verður ekki
legt væri ef byggt væri á þröngri
betur séð en að hér séum við
skilgreiningu hugtaksins. Þrátt
komin að kjarna málsins. Annars
fyrir rúma skilgreiningu hugtaksvegar hafi í júníhefti Ísafoldar
ins mansals í íslenskri refsilög2007 verið fjallað um mansal og
gjöf hefur eigandi veitingahússins
skelfilegar afleiðingar þess með
Goldfinger ekki sætt rannsókn,
almennum hætti og hafi sá þáttur
verið ákærður né hlotið dóm fyrir
umfjöllunarinnar verið innan
slíkt brot. Engu að síður fullyrtu
marka tjáningarfrelsisins. Hins
blaðamennirnir í umfjöllun sinni
vegar hafi í umfjöllun Ísafoldar
að eigandi Goldfinger væri viðriðverið dróttað að æru eiganda veitinn mansal. Þær fullyrðingar taldi
ingahússins með því að gefa
Héraðsdómur Reykjavíkur úr
honum að sök að vera þátttakandi
lausu lofti gripnar enda hefðu ekki
í glæpsamlegu athæfi sem margra
verið færðar sönnur á þær. Þess
ára fangelsi liggur við að íslenskvegna voru ummæli blaðamannum lögum og er svívirðilegt í huga
anna um mansal dæmd dauð og
alls almennings og með því hafi
ómerk.
blaðamennirnir farið út fyrir
mörk tjáningarfrelsisins.
Meint
aðför
Héraðsdóms
Höfundur er héraðsdómslögmaðReykjavíkur að málfrelsi í landinu
ur og flutti málið fyrir stefnanda í
virðist því vera fólgin í því að
héraði.

UMRÆÐAN
Vilhjálmur H.
Vilhjálmsson skrifar
um dómsmál

Í

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

til hamingju íbúar
á snæfellsnesi!
Orkusalan óskar sveitarfélögunum á Snæfellsnesi
til hamingju með Green Globe vottun, fyrst allra
sveitarfélaga í Evrópu og þau fjórðu í heiminum.
Öll raforka sem notuð er á Snæfellsnesi kemur frá
endurnýjanlegum orkugjöfum.
Orkusalan á og rekur Rjúkandavirkjun á Snæfellsnesi.

Sími 422 1000

I Þjónustuver 422 1020 I www.orkusalan.is
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Hálfsystir okkar,

Jóhanna Jónsdóttir
andaðist á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 3. júní.
Jarðarförin fer fram frá Höfðakapellu mánudaginn
16. júní kl. 13.30. Þeir sem vilja minnast hennar
vinsamlegast láti dvalarheimilið Hlíð njóta þess.
Guðmundur Stefánsson
Magnús Stefánsson
og aðrir vandamenn.

Magnús Jónsson
frá Kambi, Tunguvegi 84,

andaðist á dvalaheimilinu Barmahlíð Reykhólum
3. júní. Útförin verður frá Bústaðakirkju mánudaginn
16. júní kl. 15.00. Blóm eru vinsamlegast afþökkuð en
þeim sem vildu minnast hans er bent á Minningarsjóð
dvalarheimilisins Barmahlíðar, sími 434 7816.

Péturs Kristins Elissonar
Grundarfirði.
Elzbieta Kr. Elisson og börn
Bára B. Pétursdóttir
Elis Guðjónsson
systkini og aðrir aðstandendur.

timamot@frettabladid.is

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
fjölmörgu ættingja og vina sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæra

Ársæls Karls Gunnarssonar

Rakel Ársælsdóttir
Gunnar Karl Ársælsson
Sólrún Ársælsdóttir
Ingibjörg Birna Ársælsdóttir
Gunnar Yngvason
Hafsteinn Sigurþórsson
barnabörn
og aðrir vandamenn.

Rúnar Snæland
Sigurlaug Sverrisdóttir
Ingólfur V. Ævarsson

Ingibjörg Birna Þorláksdóttir

Fjör í borginni

framhaldsskólakennara,

sem lést þriðjudaginn 20. maí síðastliðinn. Sérstakar
þakkir sendum við læknum og hjúkrunarfólki á
krabbameinslækningadeild LSH, bráðamóttöku LSH
og heimahlynningu LSH. Guð blessi ykkur öll.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
sonur,

Þórður Þórðarson (Danni)
áður til heimilis í Keflavík og á Álftanesi,

Jakob Már Ásmundsson
Anna Kristrún Gunnarsdóttir

Anna Hjartardóttir

andaðist á Holstebro Sygehus fimmtudaginn 29. maí.
Minningarathöfn fer fram í Garðakirkju föstudaginn
13. júní kl. 14.00.
Guðmundur Þorkell Þórðarson
Elenora Ósk Þórðardóttir
Jón Þór Ágústsson
Alexandra Ósk Guðmundsdóttir
Embrek Snær Arnarsson
Heimir Berg Guðmundsson
Kári Trevor Park
Þórður Kr. Jóhannesson

David Trevor Park

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærrar móður minnar, tengdamóður og
ömmu,

Emmu Magnúsdóttur
Hvanneyrarbraut 69, Siglufirði.

Ástkær stjúpmóðir, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma okkar,

Kristveig Jónsdóttir

Guð veri með ykkur öllum.

Hólmgarði 15, áður Bakka á Kópaskeri,
Baldur Þór Bóasson
Ólöf Kristín Daníelsdóttir

lést á líknardeild Landakotsspítala að morgni 8. júní.
Árni Hrafn Árnason
Hlín P. Wíum
Gunnar Árnason
Sólveig Jóhannesdóttir
Ástfríður Árnadóttir
Þorsteinn Helgason
Einar Árnason
Ragnheiður Friðgeirsdóttir
Jón Árnason
Metta Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðlaugur Guðjónsson
frá Oddstöðum, Vestmannaeyjum,

lést mánudaginn 2. júní á Heilbrigðisstofnun
Vestmannaeyja. Útförin fer fram frá Landakirkju
laugardaginn 14. júní kl. 14.00.
Birkir Agnarsson
Henrý Henriksen
Sigurgeir Þór Sigurðsson
Helga K. Sveinbjörnsdóttir

DEILDARSTJÓRI MENNINGARMÁLA Ása Hauksdóttir lofar frábæri dagskrá víðs vegar um borgina í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKAPANDI SUMARHÓPAR: HEFJA STÖRF

Ingveldar Hafdísar
Aðalsteinsdóttur

Inga Hrönn Guðlaugsdóttir
Guðrún Guðlaugsdóttir
Sigríður Guðlaugsdóttir
Guðjón Guðlaugsson
afa- og langafabörn.

Bandaríski leikarinn og óskarsverðlaunahafinn Gregory Peck
fæddist 5. apríl 1916 og var ein
skærasta stjarna Hollywood á
fimmta, sjötta og sjöunda áratug
síðustu aldar.

Sérstakar þakkir færum starfsfólki Karítasar fyrir
kærleiksríka umönnun.

Kæru vinir, vandamenn, nágrannar og
vinnufélagar. Við þökkum ykkur innilega
auðsýnda samúð og hlýju í okkar garð við
andlát og útför okkar yndislegu

Hrólfdís Hrólfsdóttir
Jón Hrólfur Baldursson

„Trú veitir innri styrk sem
stuðlar að jafnvægi og sýn á
lífið í réttu ljósi.“

Guðlaug Bergþórsdóttir
Bergþóra B. Magnúsdóttir
Jón Hjaltalín Magnússon
Sonja Guðmundsdóttir
Karl Georg Magnússon
Sigrún Sighvatsdóttir
Þórdís Magnúsdóttir
Hlynur Ólafsson
Stefán Magnússon
Kristín Svavarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, sonar, tengdaföður, afa, bróður og
mágs,

Óskar Jónsson
Guðbjörg Óskarsdóttir
Styrmir Óskarsson
Halla Þórlaug Óskarsdóttir
barnabörn.
Guðríður Guðlaugsdóttir
Aðalsteinn Krisjánsson
Guðbjörg Pálsdóttir.

GREGORY PECK LEIKARI LÉST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 2003

Skapandi sumarhópar heitir verkefni sem Hitt húsið hefur
staðið að með aðstoð borgarráðs um áratugaskeið. Ása
Hauksdóttir er deildarstjóri menningarmála í Hinu húsinu
og hefur skipulagt sumarhópastarfið frá upphafi.
„Hitt húsið hóf starfsemi sína árið 1992 til að veita ungu
fólki á aldrinum 16 til 25 ára góða tómstundaaðstöðu. Í
fyrstu var Hitt húsið rekið sem dansstaður en unga fólkið vildi fljótlega aðstöðu fyrir metnaðarfyllri hluti,“ segir
Ása. Í kjölfarið flutti Hitt húsið í gamla Geysishúsið.
„Á þessum tíma var atvinnuleysi mikið hjá ungu fólki og
við buðum því upp á starfsnám til að mæta ákveðinni þörf.
Einnig var þar Listamiðja Hins hússins, æfingahúsnæði
fyrir hljómsveitir og skapandi sumarhópar,“ útskýrir Ása
sem flutti sig um set í núverandi húsakynni árið 2002
„Hitt húsið er síbreytilegt enda þarf það að vera þannig
vegna þess að ungt fólk og samfélagið er stöðugt að breytast og áherslurnar samkvæmt því. Ef við horfum þrettán
ár til baka þá voru netið og farsímarnir ekki almenningseign og allt aðrar áherslur en í dag.“
Skapandi sumarhópar hófu starfsemi sína árið 1995 en
í allt öðru formi en í dag. Þá komu hóparnir kannski með
hugmynd sem Hitt húsið hafði ekki fjármagn til að veita
þeim brautargengi með. Þá urðu hóparnir að hjóla í borgarstjóra til þess að fá fjármagn að sögn Ásu. Í dag er starfsemin fjármögnuð af borgarráði.
Frá 2001 hafa hóparnir getað sent inn hugmyndir, en
árlega berast á milli 35 til 50 umsóknir. „Í dag eru þeir
hópar sem verða fyrir valinu á launum í átta vikur en við
fjármögnum ekki verkefnin að öðru leyti. Hóparnir þurfa
síðan sjálfir að útvega sér vinnuaðstöðu og þess háttar,“
segir Ása og bætir við að sumarhópunum hafi verið mjög
vel tekið. „Hóparnir hafa farið inn á elliheimilin og leikskólana og fengið mikið þakklæti fyrir.“ Föstudagsfiðrildin, eins og sumarhóparnir kalla sig, hefja leikinn á morgun
í miðborg Reykjavíkur.
Aðra daga vikunnar skjóta hóparnir upp kollinum víðs
vegar um borgina og koma fram saman á 17. júní.
„Mikil fjölbreytni verður í boði í skapandi sumarhópunum í ár. Margir hópar blanda saman ýmsum þáttum til
dæmis myndlist og fatahönnun. Hóparnir eru að kanna
bilið á milli myndlistar og hönnunar og finna mörkin þar á
milli. Ég vil óska borgarbúum gleðilegs sumars og vona að
þeir njóti alls sem miðborgin hefur að bjóða upp á sumar
og einnig þakka þátttakendunum í Skapandi sumarstörfunum fyrir að leggja sitt af mörkum,“ segir Ása.
mikael@frettabladid.is
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Dndur

TILBO

1yn0diDr fVylDgja

m

frtt meki*
essu t¾

Idh]^WV)'8(%%%E<
)'¹A89WgZ^Âi_VaY=9GZVYn&(++m,+-e6Xi^kZK^h^dcbncY`Zg[^6Xi^kZ
7VX`a^\]i`Zg[^&*%%%/&9nc#8dcigVhi-bhhkVgib^&%7^iEgdXZhh^c\989^
;VgdjY_VEgd\#HXVc(98dadgHnhiZb'=9B>k&#(!'HXVgi!&K<6!&8dbedcZci

<^aY^g[ng^g
i^aWdÂhbncY^g#
H_{hÅc^h]dgc
{WV`hÂj#

42 tommur
mur

1129.989
12
29.
29.
9.998
989
89

kr.
r.

Fullt ver 149.989

Opi til kl. 21  Holtagrum  kvld!
DVD spilari me upptku  haran disk - 250 Gb
;_a`Zg[V9K9he^aVg^bZÂjeei`j>ccW#'*%<7]VgÂjgY^h`jg7Z^ci{
9K9V[]VgÂVY^h`cjbbZÂZ^cjbiV``V)'*ibVjeeiV`V{=VgÂVc9^h`
-ibVjeeiV`V9K9"G$GL{9K99daWn9^\^iVa^"A^c`9K!;^gZl^gZ!
>:::&(.)'HXVgi!HK=Hd\G866K^cc$iDei^XVad\8dVm^VaiZc\^d[a#

Fullt ver 49.989

1+ lReçiLkAuUSr

ENDING
FRê HEIMS TNING
SE MAX
FRê SAgM
rillum hj
 llum

STRIPINNI
FYLGJA FRêTT

Glheitur grillpakki

kr.

Fullt ver 22.989

Fullt ver 69.989

DECJC6GIÏB>
DECJC6GIÏB
ÏB>
B{cjYV\V
`a#&&"&.
Ãg^Â_jYV\V
`a#&&"&.
B^Âk^`jYV\V `a#&&"&.
;^b#=daiV\#
`a#&&"'&

;^b#@Vjeic^
;hijYV\V
AVj\VgYV\V
HjccjYV\V

`a#&&"&.
`a#&&"&.
`a#&&"&-
`a#&'"&-

=DAI6<6GÁ6G

;>BBIJ96<6G

B6M$@Vjeic^&<VgÂVW¨d\
=daiV\gÂjb"Hb^)&'''%%
lll#bVm#^h

;ZgÂVi¨`^ÖikVgebZÂhiÂkVb^ccjbKVcYVÂjg
\Z^haVhe^aVg^HZ\jaWVcY;_VghiÅg^c\

Fullt ver 12.989

59.989

kr.

?K8G8:O(&

kr.

PS3 pakki

19.989

Ferat¾ki me CD

7.989

7gd^aBViZ&(%'(
-#-`L$(%!%%%7IJ>"WgZccVg^ggnÂ[gjhi{a^Edhijac]ÂVÂ;aVk"G"
LVkZZaYjcVg`Zg[^A^cZgVa;adl\VhkZciaVgHjgZ"A^\]iZaZ`igch`i
`kZ^`_j`Zg[^>ccW#]^iVb¨a^g={\¨ÂVEZgbV"BdaYMAc^Âjg[#
]a^ÂVgWdgÂbZÂ`g`jb&-hb$,¹]_a

229.989

kr.

;jcV^=96'--*

5 kerfa upp vottavl
7Vj`cZX]i<H;=&+)%
+%hbjeeÄkdiiVka&'bVccV*`Zg[^/
=gVÂ`Zg[^)%!heVgcVÂVg`Zg[^*%!
hii]gZ^chjc!6jid*%",%d\>ciZch^kZ
,%[ng^gb_\]gZ^ciIkZ^gheVÂVghZb
YgZ^[VkVic^ka^cc^=a_Âa{i")-Y76
@Zg[^hkZa_Vg^gV[Z^cYVhiÅgÂjgÃjgg`VgbZÂ
]^iVZaZbZcijbd\Wa{hVgVKVich[a¨Â^kgc
Ãkdii]¨[c^6!dg`jcÅic^6d\Äjgg`\ZiV6
JiVcb{a]mWmY/-*m*.!,m*.!+hb

59.989

kr.

Ryksuga

:m^Yd')%&%%
m

EVcVhdc^X
B8:,&&(

GV[Yg^[^cc`hijgAiijgd\
V[
Ä¨\^aZ\jg=¨\iVÂcdiV
¨
{aa\a[Ãg{ÂaVjhbZÂ

]aZÂhaj(%bcicVcdi`jc
Z
{[jaag^]aZÂhajHi^aaVcaZ\i
[j
h`V[i6jÂkZaiVÂ]gZ^chV
`V

44.989

kr.

KitchenAid hr¾rivl

E]^a^eh=9*)%*
@V[[^ka8V[<djgbZiHÅÂjgkVic^Â&(%%l
`V[[^kaHÅÂjgkVic^Â&a\aZg`VccV[ng^g-"&'
WdaaV9gdeVhideeVg^

4.989

kr.

Fullt ver 26.989

11.989

kr.

Fullt ver 6.989

Fullt ver 13.989

1400 sn. vottavl

Ofn og hellubor
O

@^iX]Zc6^Y6gi^hVc&*%
KcYjÂ]g¨g^ka=gVÂVhi^aa^c\VgÃZniVg^!
]g¨gVg^d\]cdÂVg^ÏhaZch`jgaZ^ÂVgkh^g

44.989

kr.

Fullt ver 49.989
49.
49
9.9989

K¾liskpur
me frysti

Fullt ver 6.989

+%hbhi{a]{[jg)%%b({`ahi)
hb
hi^aa^c\Vg{hd\^AÅh^c\bZÂ'm'%l
aa^c
=Va\ZceZgjb;^ij[^aiZgg{a^
a

Kaffivl
- sur
vatni

&+%%Lgn`hj\V('%L
hd\`gV[ijg)[^aiZgV
`Zg[^*bZigVhcgV
Ãnc\Y)#&`\CdiVg
E6C"6B8-;.+I&%%%
gn`hj\jed`V

kr.

IZXcdl^cY8&E+%>M
ZX

Fullt ver 79.989
79.
79
9.9989

Rafkstur
R

19.989

Hfur

Tvtta urrkari

7Z`d98&*+%

Ik{iiVWVg`VaVjhÄjgg`Vg^Ik{iiVWVg`VaVjh
Äjgg`Vg^GV`Vh`nc_Vg^@gjbejkgcIZ`jg+`\#
-hi^aa^c\Vg&%)aigVigdbaVDg`jcÅic^8

44.989

kr.

Fullt ver 59.989

8dchigjXiV8M'&%&'

7Z`dLB9'+&)%I
&)%%hcc^c\Vd\+`\ÄkdiiVka=^iVhi^aa^g(%".%
=jgÂVgdecjc(%hbJaaVg`Zg[^!H`dahidee!6j`Vh`dad\
=gVÂ`Zg[^Ãkdii]¨[c^6Dg`jcÅic^6K^cYj]¨[c^7
=gVÂ

54.989

kr.

Fullt ver 64.989
64.
64
4.9989

@ZgVb^`]ZaajWdgÂHi{a`Vcijg'm&-hb!&-%%l]Zaajg
d\'m&)!*Xb!&'%%l]ZaajgBjai^[jcXi^dcd[bZÂWa¨hig^
Hi¨gÂ]mWmY/*.!*m*.!'m*(!'hb>ccWn\\^c\Vgb{a
]mWmY/+%m*+!)m*'!*hbDg`jcÅi^c\/7

64.989

kr.

Fullt ver 74.989
74.
74
4..989

HXVcXdda
H@;'.*
&-%hb`¨a^h`{ejg
bZÂ[gnhi^'(,aigV
`¨a^g)*aigV[gnhi^g
)\aZg]^aajg`¨a^6ci^WVXiZg^V[^aiZg
Dg`jcÅic^6B{a]mWmY/&-%m*,!)m+&hb
B{a]mWmY/&-%m*,!)m+&hb

59.989

kr.

Fullt ver 69.989

D¾mi er einfalt - Hlutirnir eru drari  Max!
I^aWdÂ^c\^aYVi^a&-#%+#ZÂVbZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#7^gibZÂ[ng^gkVgVjbegZcik^aajgd\bncYVWgZc\a#

HEIMILI

ALLT Í BLÓMA

RÓSÓTT ALLSRÁÐNDI

Á sumrin getur verið
skemmtilegt að koma litríkum blómum fyrir í fallegum pottum á svölunum.

Sumarkjólarnir verða allir
þaktir blómum ef marka má
það sem sást á tískusýningum
í vor.
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Vignir er mikið í svörtu og hvítu en er þó óhræddur við að klæðast litríkum fötum og þá sérstaklega á golfvellinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Alltaf haft áhuga á fötum
Vignir Freyr Andersen hefur óbilandi fataáhuga
enda hefur hann verið viðriðinn tískugeirann í
bráðum tvo áratugi.

,AUGAVEG 
SÅMI  

„Ég byrjaði að vinna í Herragarðinum árið 1989, þá
nítján ára gamall, og vann þar í mörg ár,“ segir Vignir Freyr, sem einnig hefur starfað í versluninni
Íslenskir karlmenn.
Margir kannast við hann úr lottóinu en hann hefur
kynnt lottótölurnar fyrir landsmönnum síðastliðin
átta ár. Þá hefur lengi mátt sjá honum bregða fyrir í
Hagkaupsbæklingnum. „Ætli ég sé ekki búinn að
vera í honum álíka lengi og í lottóinu – ef ekki lengur,“ segir Vignir. Spurður hvort hann klæðist Hagkaupsfötum segir hann það koma fyrir. „Ég brosi þó
aðallega í þeim,“ segir hann og hlær. Í lottóinu er
Vignir ávallt í sínum eigin fötum enda smekkmaður.

Vignir hefur alltaf haft mikinn áhuga á fötum og
segist eiga þau í stöflum. „Ég hugsa að ég eigi mun
meira af fötum en konan mín. Ég á til dæmis um tuttugu stakar sparibuxur en svo alls konar kakíbuxur
líka. Svo er ég með æði fyrir hvítum skyrtum og
nota þær mikið undir léttar og þægilegar peysur. Í
seinni tíð er ég farinn að vera meira í svörtu og hvítu
og hefur það örugglega eitthvað með hækkandi
aldur að gera en í golfinu fríka ég út. Þar er ég ekkert hræddur við að fara í liti og hef gaman af bleikum, rauðum, túrkísbláum og appelsínugulum flíkum.“ Vignir hefur spilað golf í um tíu ár og í október
á síðasta ári festi hann kaup á golfversluninni Hole
in one. „Þar er ég til dæmis með föt frá J. Lindeberg
sem er með mjög flotta golflínu og er ég oft í þeim
fötum hversdags.“
vera@frettabladid.is
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Hekluð seta og
endurnýtt timbur
HOLLENSK HÖNNUN SEM HENTAR
HVAR SEM ER Á HEIMILINU.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Auglýsingasími

]

Brauðristin er ómissandi fyrir marga og fastur hluti af
eldhúslandslaginu á fjölda heimila. Ristað brauð að morgni er
nokkuð sem margir geta ekki byrjað daginn án.

Þessir skemmtilegu stólar eru
eftir hollenska hönnuðinn Wood
& wool. Hönnuðurinn blandar
saman nýjum og gömlum tíma en
stólarnir eru smíðaðir úr notuðum viði og með gamaldags setu
úr heklaðri bómull.
Stólarnir kosta 55 evrur stykkið
en áhugasamir geta
skoðað þá
á vefsíðunni
www.
woodwoolstool.
com.
- mþþ

Blómin á svalirnar
Fátt er notalegra en að drekka
morgunkaffið á svölunum,
umvafinn sumarblómum.
Ekki hafa allir aðgang að garði
en þar sem svalir eru má gera
blómlegt yfir sumarið. Ýmsa
sniðuga blómapotta og bakka
er hægt að hengja ýmist
yfir handrið á svölum eða
hengja upp á króka á
vegg. Stórum pottum má Hangandi
koma fyrir í hornum og
blómapottplanta þar trjám og
ur frá Ikea á
raða litríkum stjúp695 krónur.
um í bakka eftir
handriðinu. Ef það
eru aðrar svalir
fyrir ofan þá má
hengja potta neðan
úr efri svölunum og
planta fallegum hengijurtum í þá eða hengja
pottana á vegginn. - rat

Fallegir leirpottar
í keðju sem má
hengja neðan úr
lofti eða úr krók á
vegg. Fallegt er að
setja hengijurtir í
svona potta. Þeir
fást í ýmsum
litum í Ikea á
795 krónur
stykkið.

– Mest lesið

Mudder & míkróskurður

Sniðug grind til að
hengja yfir handrið. Í hana
má svo raða pottum eða
setja í hana bakka. Grindin er
úr Ikea og kostar 995 krónur.

Dúndurtilboð á jeppadekkjum til 17. júní!
Allt að
30% afsláttur
um
af völdum stærð
af „Mudderum“.

PIPAR • SÍA • 81220
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Dekkjastærðir á sértilboði:
30" 30x 9.50R15 Maxxis Bighorn
32" 32x11.50R15 Maxxis Bighorn
33" 33x12.50R15 Maxxis Bighorn
35" 35x12.50R15 Maxxis Bighorn

14.900
15.900
18.900
19.900

31" 31x10.50R15 GT Radial
33" 33x12.50R15 GT Radial

15.900
17.900

32" 265/75R16
33" 285/75R16
33" 305/70R16

GT Radial
GT Radial
GT Radial

16.900
19.900
19.900

32" 265/70R17
33" 285/70R17
33" 305/70R17

Maxxis Bighorn 16.900
Maxxis Bighorn 23.900
Maxxis Bighorn 23.900

Það getur verið fallegt að
koma stórum potti fyrir
í horninu á svölunum
og planta í hann tré.
Potturinn fæst í Habitat á
5.490 krónur.

Þú færð 25% afslátt af
míkróskurði á dekkjum á tilboði!
Eigum einnig úrval af öðrum stærðum af heilsársdekkjum fyrir
flestar gerðir jeppa og jepplinga á hagstæðu verði.

ALORKA • Akureyri • Réttarhvammi 1 • Sími 464 7900
ALORKA • Reykjavík • Tangarhöfða 15 • Sími 577 3080

XEINN JG EBG 5x4 01

– ekki bara grill!
Sölustaðir: Járn & Gler · Garðheimar · Húsasmiðjan
Egg · Búsáhöld Kringlunni · Pottar og Prik Akureyri
Gallerý kjöt og Fiskisaga · www.weber.is

Þessum litlu pottum má annað hvort dreifa
um svalirnar eða tylla bakkanum með
þeim öllum í á breitt handrið, eða á lítið borð á
svölunum. Bakkinn fæst í Habitat á 1.990 krónur.
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Rétt umhirða mikilvæg
Náttúruflísar eru einstaklega
vinsælt gólfefni um þessar
mundir, en mikilvægt er að
meðhöndla þær rétt.
Náttúruflísar eru gerðar úr slitsterkum steini. Til þess að halda
steininum fallegum og glansandi
er mikilvægt að hugsa rétt um
hann. Þórir Gunnarsson, framkvæmdastjóri Húsfélagaþjónustunnar ehf., sem sérhæfir sig meðal
annars í umhirðu náttúruflísa,
bendir á að mikilvægt sé að meðhöndla flísarnar strax og þær hafa
verið lagðar á gólf. „Ómeðhöndlaðar náttúruflísar eru opnar og
draga því í sig óhreinindi. Þegar
þær eru meðhöndlaðar lokast þær

og haldast lengur fallegar,“
útskýrir Þórir.
Samkvæmt Þóri hefur notkun
náttúrusteins aukist gríðarlega.
„Þetta er fallegt gólfefni og hentar
víða og ef flísarnar eru meðhöndlaðar reglulega koma þær vel út.“
Það fer eftir því hvar flísarnar eru
settar hversu oft þarf að meðhöndla þær. Flísar sem eru í sameign eða þar sem umgengni er
mikil þarf að meðhöndla um einu
sinni á ári til þess að halda þeim
fallegum og glansandi.
Húsfélagaþjónustan ehf. hefur
að stærstum hluta verið að þjónusta húsfélög með alhliða hreingerningu, en einnig fyrirtæki og
heimili. Að sögn Þóris þarf að
hreinsa flísarnar vel áður en þær

HVERJU BREYTTIRÐU SÍÐAST?

eru meðhöndlaðar. Í lagi er að nota
sápu og vatn en annars eru til sérstök hreinsiefni fyrir þennan stein.
„Við höfum verslað mikið við F.
Helgason því þeir eru bæði að
selja svona flísar og eru með góð
efni fyrir náttúrusteininn.“ Þegar
flísarnar hafa verið hreinsaðar vel
er borin á þær olía sem þarf að fá
að standa í sólarhring og í lokin
eru flísarnar bónaðar.
Þórir bendir á að ef flísarnar
hafa fengið ranga meðhöndlun
þurfi að byrja á því að leysa upp
þau efni sem sett hafa verið á þær
og að það sé oft mikil vinna. Þegar
það hefur verið gert er svo byrjað
frá grunni með því að hreinsa flísarnar vel, bera á þær olíu og bóna.
klara@frettabladid.is

Helga Óskarsdóttir myndlistarkona og sonur hennar í nýja barnaherberginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fékk nýtt herbergi
Helga Óskarsdóttir myndlistarkona útbjó barnaherbergi og
notar gamlan diskaskáp undir föt.
„Hann fékk barnaherbergi í jólagjöf strákurinn en hann er þriggja
ára,“ segir Helga um nýjustu breytingarnar hjá sér en fjölskyldan
flutti í gamalt hús í Þingholtunum fyrir ári.
„Við þurftum ekki að gera mikið, rifum ekki niður neina veggi eða
slíkt áður en við fluttum inn. Fyrirkomulagið í húsinu hentaði okkur
ágætlega þannig að við þurftum bara að mála og snurfusa.Við
máluðum barnaherbergið og rifum niður spegla sem límdir voru á
vegginn. Svo fékk hann gamlan diskaskáp frá ömmu minni sem við
breyttum í fataskáp. Ég tók úr honum hillu og setti stöng í staðinn
þannig að hann er með fötin upphengd og allt í röð og reglu.“
Konan sem bjó í húsinu á undan Helgu átti uppkomin börn og
notaði herbergið sem sjónvarpsherbergi. Breytingarnar tókust vel
og litli herramaðurinn er ánægður með nýju vistarverurnar.
„Hann er rosalega ánægður og varð svolítið stærri við að fá
sérherbergi. Hann er enn að sýna gestum „nýja“ herbergið sitt.“
Þórir Gunnarsson er eigandi fyrirtækisins Húsfélagaþjónustan ehf. sem sérhæfir sig í
þrifum fyrir húsfélög.

- rat

Náttúruflísar eru mjög vinsælt gólfefni
í dag.

Heaven & Earth dýna
100% lífræn bómull í yﬁrhlíf
Þessi yﬁrhlíf er gerð úr 100% lífrænni silkimjúkri
bómull, engin bleikingarefni og engin skaðleg efni.
Með þessum eiginleikum skapast þægilegt og gott
svefnpláss sem hentar sérstaklega vel fyrir alla þá
sem þjást af ofnæmi eða eru næmir fyrir sterkum
efnum.

100% Hrein ullar fylling
fyllingin sér fyrir raka og hita temprun, sem sér til
þess að halda á þér hita þegar kalt er en virkar öfugt
í hita, og þar af leiðandi líður þér alltaf vel á þessari
dýnu. Fyllingin er ekki eldﬁm og rykmaurar sækja
ekki í hana.

30 cm af 100% Náttúrulega Latexi.
Þetta endingargóða og ofnæmis efnalausa efni er
með náttúrulega öndun og gefur fulkomin stuðning
við bak og kemur í veg fyrir önnur óþægindi með því
að gefa eftir.

Sefur þú hjá þessum
og fjölskyldu hans?
Er það það sem þú vilt?

NEI!

Toggi Rykmaur

215.000 - 245.000 kr.

Okkar dýnur eru

100% náttúruefni
þar sem svona
pöddur lifa ekki.

Henta mjög vel
asmaveiku fólki

4you.is • Eddufelli 2 • 111 Reykjavík • Sími 564-2030 690-2020
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Stuttur sumarkjóll frá Missoni.

Gott ráð til að koma í veg fyrir
hárrugldagana er að greiða hárið í
tagl á morgnana.
NORDICPHOTOS/AFP

Hárið í rugli
FLEST OKKAR HAFA HEYRT AF
OG EINHVERN TÍMA UPPLIFAÐ
DAGA ÞAR SEM HÁRIÐ ER ALLT
Í RUGLI.

!LLTAF NO 

TRINDCOM

Mischa
Barton
klæddist
þessum
fagra kjól
á Canneshátíðinni.

BETRA VERÈ

!PËTEK VERSLANIR &JARÈARKAUP ¶ÅN 6ERSLUN 3PAR
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Stuttermabolur, þröngar buxur og háir hælar eru tilvalin samsetning
þegar kíkja á aðeins út með stelpunum. Til er mikið úrval af flottum
stuttermabolum með alls kyns mynstri og myndum.

3NYRTIVÎRUVERSLANIR

N¹KV¾MAR LEIÈBEININGAR ¹ ÅSLENSKU

Niðurstöður rannsóknar sem
gerð var árið 1994 leiddu í ljós
að 90 prósent amerískra kvenna
lifa daga þar sem hárið er í rugli.
Nýlegri könnun sýnir að karlmenn eru allt eins líklegir til að
upplifa þessa daga einnig.
Yale-háskóli fann út að hárrugldagarnir hafa áhrif á sjálfsálit,
fólk efast um sjálft sig og þessir
pirrandi dagar koma af stað
aukinni sjálfsgagnrýni. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að
mönnum og konum finnst þau
ekki jafn klár þá daga sem hárið
er allt í rugli.
- mmf

Shiseido dagar í Sigurboganum
frá ﬁmmtudegi til laugardags
kaupauki ef verslað er fyrir 5.900

Draumsóleyjar
og dísarunni
Vortískan er blómleg og litrík þetta árið.
Hönnuðirnir voru greinilega bjartsýnir á tískusýningum
fyrir vor- og sumartískuna. Flíkurnar voru
mynstraðar og litríkar og var viðfangsefnið í
flestum tilfellum blóm. Hortensía, draumsóley,
dísarunni og fagurfífill eru aðeins nokkur af
þeim blómum sem finna mátti á kjólunum.
Kjólar Dries Van Noten og Herrera minntu á
málverk með gróskumiklum blómum, Thakoon
og Gucci skreyttu kjólana með abstrakt blómamynstrum og slettulegir blómaknúppar voru
áberandi á skærum kjólum Balenciaga. Fræga
fólkið er ekki lengi að ná tískunni og mátti sjá
Mischu Burton í sumarlegum blómakjól á
Cannes-hátíðinni.
- mþþ
Listrænn
kjóll frá
Carolinu
Herrera.

Skemmtileg litasamsetning hjá
Christian
Lacroix.

Helgartilboð 15% afsláttur
af öllum sundfatnaði
Laugavegi 80 • sími 561 1330
www.sigurboginn.is

frá ﬁmmtudag til laugardags

Valentino sýndi fremur
gamaldags pastellitar flíkur.
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www.fm957.is

Tíu bestu

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Allir menn í pilsum
Í gegnum tíðina hafa nokkrir tískuhönnuðir, eins og Jean-Paul
Gaultier og Agnès b. svo dæmi séu tekin, reynt að koma pilsum í
fataskáp karlmanna með frekar litlum árangri. Ef frá eru taldir
nokkrir Skotar sem sjást á götum heimsborga, sérstaklega þegar
landsleikir í íþróttum eiga sér stað, ganga karlar frekar lítið í pilsum
þó að einum og einum bregði fyrir.
Ef litið er á sögu karlmannafatnaðar er þó ekki svo langt síðan
menn gengu um bæði í pilsum eða einhvers konar kjólum og serkjum
og enn í dag er þessi klæðnaður víða notaður, til dæmis í Austurlöndum nær og fjær. Í Asíu heitir flíkin sarong og djellaba í Afríku. Í raun
er það aðeins á Vesturlöndum sem karlmenn hafa snúið baki við
þessari klæðnaðarhefð. Hér er það álitið skrýtið fyrir karlmann að
ganga í pilsi þar sem að við teljum okkur einfær um að setja heiminum öllum reglur um allt milli himins og jarðar.
Nokkrir sérvitringar eru þó til sem vilja breyta þessari hefð og
hafa stofnað samtök karlmanna sem vilja ganga í pilsum og það í
nafni þæginda, frjálsræðis og jafnréttis kynjanna. Hvers vegna
skyldu líka konur einar hafa rétt á þessum þægilega klæðnaði til
dæmis á sumrin? Það sést vel á bermúdatískunni hjá karlmönnum
síðan í fyrra að þeim fellur vel að stytta faldinn fyrir sumarið.
Það skal tekið fram, til þess að enginn misskilji tilgang þessara
manna, að hér er ekki um að ræða einhvers konar hneigð til klæðskipta eða einhverrar kynferðislegrar fantasíu og flestir eru þessir
menn giftir. Samtökin heita einfaldlega menn í pilsum (Hommes en
jupe) og eru ársgömul. Meðlimir samtakanna segja pilsin einfaldlega
vera spurningu um jafnrétti, tala um kynjamisrétti og að hafa fullt
vald yfir eigin líkama. Minnir óneitanlega á femínisma fyrri ára.
Kannski þessi breyting myndi auka virðingu fyrir konum sem kjósa
að nota pils og kjóla í daglegu lífi en mæta alls kyns kynferðislegu
áreiti. Stærsta vandamálið er hins vegar að ekki er auðvelt að finna
karlmannapils. Fataframleiðendur eru hræddir um ímynd sína og því
er úrvalið takmarkað þrátt fyrir nokkra markaðsmöguleika. Það er
helst að finna megi pils á internetinu.
Til að svara þeim sem spyrja fyrst af öllu hvað mennirnir noti
undir pilsin eru það einfaldlega nærbuxur, langt frá þeirri grillu að
karlar séu auðvitað berir undir pilsinu eins og Skotar. Sumir gagna
svo langt að nota sokkabuxur sem þurfa að vera þykkar til að fela
hárin á leggjunum en sokkaframleiðandinn Gerbe hefur í um eitt og
hálft ár framleitt herrasokkabuxur. Hér eru tvær heimasíður sem
hægt er að kíkja á til fróðleiks
www.jupeskirt.eu og www.i-hej.com.
bergb75@free.fr

EFTIR TÍSKUVIKURNAR FYRIR SUMARIÐ 2008 VORU VALDIR TÍU HÖNNUÐIR SEM ÞÓTTU SKARA FRAMÚR.

New York, London, París, Mílanó.
Eftir tískuvikurnar sem haldnar voru fyrir sumarið 2008 var
farið yfir allar línurnar og tíu bestu
hönnuðurnir valdir. Mikið var um
flottar tískulínur á tískuvikunum en það sem leitað var eftir við
valið var að sýningin
hefði verið lífleg
og að hönnuðirnir
hefðu hrifið fólkið.
Í heildina séð var
fólk mjög ánægt
með línurnar
og þá einna
helst hvað þær
voru fallegar en
á sama tíma
klæðilegar.
Þeir hönnuðir sem voru
valdir bestir
voru; Valentino, Gucci,
John Galliano, Dolce
& Gabbana, Giles,
Anna Sui,
Christian
Dior, Fendi,
Betsey Johnson
og Jonathan
Saunders.

Venjulegur dagur byrjar klukkan
átta. Zúúber góður dagur byrjar
klukkan sjö!

- stp
67% la
landsmanna
undir fertugu
hlusta á FM957
Capacent

NÝTT FRÁ
VAGABOND
2506-001-49

Ein af flottustu fyrirsætunum

9.995

2521-183-43

7.995

2525-401-20

8.995

ADRIANA LIMA VAR Í ÞRIÐJA SÆTI YFIR FLOTTUSTU FYRIRSÆTUR Í HEIMI SAMKVÆMT WWW.MODELS.COM.

Fyrirsætan Adriana Francesca Lima er fædd í
Brasilíu hinn 12. júní 1981. Aðeins þrettán ára
var hún uppgötvuð í verslunarmiðstöð í heimabæ
sínum. í kjölfarið tók hún þátt í Ford fyrirsætukeppninni og lenti í öðru sæti. Adriana er einna helst
þekkt fyrir að vera ein af englum Victoria´s Secret
og andlit Maybelline. Hún hefur verið á ótal forsíðum meðal annars GQ árið 2006 og var það
mest selda eintakið það árið. Það er því ekki
furða að Adriana Lima sé talin vera ein
flottasta fyrirsætan í dag og vinsældir
hennar aukast bara.
- stp

2529-101-20

2537-180-48

2553-001-01

Herra

8.995

5.995

14.995

2532-266-20

2538-301-20

2553-101-20

Herra

8.995

12.995

12.990

2535-380-20

2544-380-20

2585-877-06

8.995

7.995

8.995

Herra

KRINGLAN

SMÁRALIND

[

]

Líkamsburstun örvar blóðrásina og hreinsar dauðar
húðfrumur. Gott er að nota burstann á líkamann þurran, byrja á
fótleggjunum og færa sig svo upp.

Aðalheiður Atladóttir (vinstra megin) og Dagný Ósk Ásgeirsdóttir eru á fullu að safna saman reynslusögum kvenna um brjóstagjöf.
FRETTABLAÐIÐ/STEFÁN

Móðurmjólkin langbest
Þrjár ungar konur vinna nú að
því að gefa út bók með reynslusögum um brjóstagjöf íslenskra
kvenna.

• Brasilískt súkkula›ivax
• Frábærar líkamsme›fer›ir sem losa ﬂig
vi› appelsínuhú›, slit og slappa hú›!
• Leirvafningar, andlitsme›fer›ir,
för›un og fleira
• FRÁBÆR TILBO‹
Panta›u tíma í síma 557 3939

Höf›abakka 9

(sama hús og Hreyfigreining)

Þær Aðalheiður Atladóttir, Dagný
Ósk Ásgeirsdóttir og Soffía Bæringsdóttir eiga það sameiginlegt
að eiga börn en hafa misjafna
reynslu af brjóstagjöf. „Okkur
fannst vanta aðgengilegar upplýsingar um þessi mál,“ segir
Aðalheiður. „Hugmyndin með
bókinni er að blanda saman hagnýtum
upplýsingum
ásamt
reynslusögum kvenna um brjóstagjöf en þannig sögur hafa mikið
fróðleiksgildi. Margar konur eru
í felum með brjóstagjöfina, þá
sérstaklega konur með börn á
brjósti eldri en eins árs. Við viljum opna umræðuna og auka
almenna vitund fólks um brjóstagjöf og kosti hennar,“ útskýrir
Aðalheiður og bætir við: „Fyrir
mér er brjóstagjöf eðlilegasti
hlutur í heimi. Móðurmjólkin er
besta næring fyrir ungbörn fyrstu
árin og ef brjóstagjöfin gengur
vel er þetta yndisleg tenging fyrir
móðir og barn.“

Fyrirmynd bókarinnar er Konur
með einn í útvíkkun fá enga samúð
en sú bók er samansafn af reynslusögum kvenna um fæðingar og
naut mikilla vinsælda fyrir nokkrum árum. „Bókin okkar verður
ekki alveg eins, en við vorum
hrifnar af frásagnarforminu,“
útskýrir Aðalheiður.
Stöllurnar þrjár hafa misgóða
reynslu af brjóstagjöf. Aðalheiður
segist sjálf hafa lent í mjög miklum vandræðum. „Ég lenti í öllu
sem hægt var að lenda í. Með fyrra
barnið mitt fannst mér skorta
samfellda þjónustu og ég vissi oft
ekkert hvert ég átti að leita til að
fá aðstoð. Með seinna barnið mitt
fékk ég samfellda þjónustu og þá
gekk brjóstagjöfin betur.“ Aðalheiði finnst vanta tengslanet fyrir
nýbakaðar mæður og bendir á að
þó að margir góðir brjóstagjafaráðgjafar starfi hér á landi þurfi
meðgöngu-, fæðingar- og sængurleguþjónustan að vera samfelldari
því þetta tengist allt.
Aðalheiður segist hafa fundið
fyrir fordómum í tengslum við
brjóstagjöf þegar hún var með sitt
fyrsta barn á brjósti. Hún fann
fyrir þrýstingi að hætta með

Streita er varasöm
Víðtæk rannsókn bendir til
þess að álag og streita í starfi
hafi mjög skaðleg áhrif á
heilsu fólks.

Frískandi og mildir hreinsiklútar
fyrir augn- og andlitsfarða.
Fást í verslunum um land allt.

Álag og streita í starfi eykur
líkur á hjarta- og æðasjúkdómum
um 68 prósent samkvæmt rannsókn á vegum Lundúnaháskóla
sem hefur staðið yfir frá árinu
1985. Fólk í aldurshópnum fimmtíu ára og yngra er í sérstakri
hættu.
Rannsóknin náði til yfir 10.000
Breta en hjarta- og æðasjúkdómar draga um 100.000 þeirra til
dauða á ári og eru helsta dánarorsökin þar í landi. Samkvæmt
rannsókninni
virðist
streita
einnig auka magn streituhormónsins cortisols í blóði auk þess
sem hún leiðir af sér slæmar
matarvenjur og reykingar. Slíkar
venjur leiða svo aftur til enn
meiri hættu á hjartasjúkdómum.
Dr. Tarani Chandola, sem stýrði
rannsókninni, segir ljóst að steita
auki líkur á hjartasjúkdómum en
að enn eigi eftir að leita betri

barnið á brjósti þegar það var
orðið eins árs, þó að hún vildi sjálf
halda brjóstagjöfinni áfram. Þegar
hún átti seinna barnið sitt komst
hún að því að Alþjóða heilbrigðistofnunin mælir með brjóstagjöf í
tvö ár. Fordómar gagnvart langri
brjóstagjöf komu henni á óvart og
fannst henni benda til að fólk væri
ekki nægilega upplýst um þessi
málefni.
Konurnar þrjár, sem þekkjast í
gegnum börnin sín, eru allar miklar áhugakonur um brjóstagjöf og
voru sammála um að bæta mætti
aðgengi upplýsinga um málið
þegar hugmyndin að bókinni kom
fyrst upp.
Fyrirhugað er að gefa bókina út
í haust en dagsetning er enn óráðin. „Undirtektirnar hafa verið
mjög góðar, en við erum enn að
safna reynslusögum. Við finnum
fyrir því að sumar konur eru
feimnar við að deila sögum sínum
með okkur, en engin kemur fram
undir nafni,“ segir Aðalheiður.
Þær konur sem hafa áhuga á að
deila sinni reynslu geta sent inn
sögur fram til 1. júlí næstkomandi
á netfangið gjafabok@gmail.com.
klara@frettabladid.is

Hættulegur reykur
AÐ BRENNA REYKELSI GETUR VERIÐ
GOTT FYRIR ANDLEGA LÍÐAN EN
GETUR SKEMMT HEILSUNA.

Reykelsi sem notað er á trúarlegum samkomum og til að lífga
upp á lykt í herbergjum inniheldur
blöndu af skaðlegum efnum samkvæmt vísindamönnum. Rannsókn bendir til að innöndun eiturefna reykelsis sé jafn slæmt fyrir
heilsuna og tóbaksreykur. Sérfræðingar fundu út að reykelsið
gæti leitt til höfuðverkja, lungnameina og taugavandamála.
Rannsakendurnir, sem eru frá
Taívan og Bandaríkjunum, leggja
til að þegar verið sé að brenna
reykelsi sé herbergið vel loftræst
á meðan. Þeir segja að reykur frá
reykelsi innihaldi efni sem valdi
loftmengun, öndunarerfiðleikum
og heilsuvandamálum.
- mmf

Mikil streita í vinnunni getur verið
hættuleg.

svara við því með hvaða hætti
hún vinni hjarta- og æðakerfinu
mein.
- ve
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Kraftmiklir kaggar

Fjölbreytt dagskrá

með sjónrænt aðdráttarafl

fram undan á Bíladögum
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Hér eru Craig Fraser og Ýrr Baldursdóttir saman að störfum en hún fór á námskeið hjá meistaranum í Bandaríkjunum.
MYND/ÝRR BALDURSDÓTTIR

Ný vídd í bílasprautun
Mótorhjóla- og bílaáhugi hefur aukist mikið á Íslandi og honum
hefur fylgt vakning í bílasprautun. Hér er þó ekki átt við hefðbundna bílasprautun heldur svokallaða airbrush-tækni þar sem
farartæki eru skreytt með heilu listaverkunum. Von er á „airbrush“-meistara hingað til lands að nafni Craig Fraser, en hann er
þekktur í Bandaríkjunum fyrir verk sín.
„Craig Fraser hefur verið í airbrush frá árinu 1984 og er hann
mikill listamaður. Á myspace-síðunni hans má sjá myndir af því
sem hann hefur verið að gera og þó þetta tengist mest mótorhjólum og bílum þá takmarkast þetta ekki við það. Það er hægt
að mála hvað sem er og hefur Fraser til dæmis málað hljóðfæri,
síma og fleira,“ segir Kristján E. Jónsson, markaðsstjóri hjá
Poulsen ehf. sem flytur inn tæki og hráefni fyrir airbrush. „Þetta
er í raun sama tækni og í airbrush-andlitsförðun nema að hér er
verið að mála á farartæki og aðra hluti,“ bætir hann við.
Craig Fraser býr að mikilli reynslu á sínu sviði og hefur ferðast víða um heim til að kenna tæknina. „Hann hefur hannað
stensla til að mála eftir og við seljum þá. Þetta eru til dæmis
stafir, mynstur, hauskúpur, eldur og svo framvegis,“ segir Kristján og útskýrir svo af hverju Craig Fraser ákvað að halda námskeið á Íslandi. „Þetta byrjaði þannig að hjá okkur er starfsmaður sem hefur mikinn áhuga á airbrush og hefur verið að smíða
mótorhjól. Við erum að selja bílamálningu á alla bíla þannig að
í framhaldi af því fluttum við inn lakk frá House of Color sem
er sérstaklega ætlað í airbrush. Þá fluttum við líka inn airbrush
penna og komumst þannig í tengsl við þennan mann.“ Síðar komust starfsmenn Poulsen að því að íslensk stúlka að nafni Ýrr
Baldursdóttir hafði sótt námskeið hjá Fraser í Bandaríkjunum og
átti hún síðan þátt í að koma á tengslum við hann.
„Tæplega þrjátíu manns hafa skráð sig á námskeiðið, allt frá
ungum krökkum upp í fullorðna menn. Kennarar í bílamálun í
Borgarholtsskóla verða til dæmis á námskeiðinu. Þetta er í raun
annar og skemmtilegur vinkill á bílamálun,“ segir Kristján og
bætir við að kominn sé biðlisti á námskeiðið. „Okkur langar að
halda annað námskeið og þar sem Ýrr er orðin mjög fær í þessu
og verður aðstoðarkona Frasers á námskeiðinu, þá er hugsanlegt
að hún hjálpi okkur með önnur námskeið í framhaldinu,“ segir
hann.
- hs

● MITSUBISHI Á G8 Mitsubishi-samsteypan hefur tilkynnt að
hún muni sjá leiðtogum átta stærstu iðnríkja heims fyrir tíu MiEV-rafbílum á meðan á leiðtogafundinum G8 stendur, sem verður haldinn í
Hokkaido í Japan 7.-9. júlí næstkomandi. Hugmyndin á bak við framtakið er að kynna eiginleika bílsins, en hann er afar umhverfisvænn og
hagkvæmur. Þjóðarleiðtogarnir verða fluttir á milli staða í slíkum bílum,
sem verða einnig til sýnis á svæðinu og
reynsluakstur í boði. MiEV, sem
kemur á markað á næsta
ári, er liður í áformum
Mitsubishi um að
draga úr hlýnun
jarðar og úr þörf
mannsins fyrir
jarðefnaeldsneyti.

Tveir vígalegir sem verða til sýnis á Bíladögunum.

MYND/ALEX DARRI

Reykspólað þar til
dekkin eyðast upp
Bíladagar fara fram á Akureyri
dagana 14. til 17. júní.
Hinn árlegi viðburður Bíladagar
hefst á Akureyri næstkomandi
laugardag. Dagskráin er fjölbreytt að vanda og lofar sýningarstjórinn Gísli Rúnar Víðisson einhverju við allra hæfi. „Á
laugardaginn verður götuspyrna
á Tryggvabraut þar sem meðlimir
akstursíþróttafélaga etja kappi á
kraftmiklum bílum,“ bendir hann
á og bætir við að haldin verði svokölluð drift-keppni á sunnudegi,
en ökumönnum gefst þá færi á að
sína listar sínar á keilubraut.
Ekki er þar með allt upptalið því
svokölluð Burnout-keppni verður haldin á Akureyraflugvelli á
mánudegi, þar sem dekkjum verður eytt eins og Gísli kemst að orði.
„Bílstjórarnir munu þá reykspóla
þar til dekkin eyðast upp og jafnvel springa,“ segir hann.
Viðamikil bílasýning verður svo
í Boganum á sjálfan þjóðhátíðardaginn, þar sem almenningi gefst
kostur á að skoða allt frá sportbílum upp í flugvélar, en reiknað er
með að um 200 ökutæki verði til
sýnis í 10.000 fermetra húsnæði.
Loks má nefna að þeir sem vilja
geta reynt fyrir sér á sæþotum,
sem hægt verður að prufukeyra meðan á Bíladögum stendur.
Þeir
sem
vilja taka þátt
í keppnum á
Bíladögum geta
skráð sig á vefsíðunni
www.
ba.is eða hjá Gísla
í síma 862 6450. - mmr

Stífbónaður Mustang GT sem verður þaninn um helgina.

MYND/ALEX DARRI

Gísli Rúnar Víðisson
sýningarstjóri lofar
góðum Bíladögum
um helgina.
MYND/ALEX DARRI

Viðamikil bílasýning verður í
Boganum. Reiknað er með að
200 ökutæki verði til sýnis.
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● SENDIBÍLL Ford Transit Sportsvan er öðruvísi útbúinn en flestir
sendibílar sem menn eiga að venjast hérlendis, en ekkert hefur verið
til sparað við hönnun á bifreiðinni. Ytra byrðið er hlaðið búnaði eins og
dekkjum á átján tommu álfelgum, samlitum stuðara og grilli, tvöföldu
pústi, vindskeiði og Le Mans-sportröndum svo fátt sé nefnt. Innra rýmið
er heldur ekki af lakara tagi, en það er búið leðursætum, geislaspilara,
hraðastilli og dökkum rúðum. Þá er ekki allt upptalið því sendibíllinn er
með Duratorq -övél sem skilar 140
hestöflum.
Þess má geta að Ford Transit
Van hefur vakið athygli ytra,
meðal annars í sjónvarpsþáttunum Bifreiðin, og verður til
sýnis í sal Ford atvinnubifreiða
í Brimborg á komandi dögum.

Mustang GT Premium Californian Special er vígalegur í útliti, en hann kemur á átján tommu krómfelgum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kraftmiklir kaggar
Eftirspurn eftir sportbílum hefur aukist töluvert á síðustu árum
og verða slíkar bifreiðar sífellt meira áberandi hérlendis.

Taktu hjólið með
- settu það á toppinn.

Sportbílar njóta vaxandi vinsælda um allan heim og þeim
fjölgar stöðugt framleiðendunum sem láta hanna og framleiða slíkar bifreiðar. Samkeppnin harðnar samfara því sem
fleiri blanda sér í slaginn, sem sést meðal annars á því hversu
ört nýjungar tengdar sportbílum líta dagsins ljós.
Bílamarkaðurinn hérlendis hefur ekki farið varhluta af aukinni
eftirspurn eftir slíkum bílum. Sportbílar verða sífellt meira
áberandi hér á götum úti, einkum og sér í lagi þegar
vel viðrar á sumrin. Bílar af öllum stærðum
og gerðum bruna stífbónaðir um göturnar á
heiðskírum sumardögum og gleðja mannsaugað með öllum sínum margbreytileika.
-mmr

THULE ProRide 591
Einfaldar og stílhreinar hjólafestingar.
Auðveldar í notkun.

THULE OutRide 561

Fyrir þá sem eru vanir. Hjólið fest í framgaflinum.

Allar upplýsingar um
er að finna á
vef Stillingar www.stilling.is

www.stilling.is // stilling@stilling.is
Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur
Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600 Akureyri
Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Porsche Boxster S er
knúinn áfram af nýrri 3,2
lítra og 6 strokka boxervél og er 295 hestafla.
Hann er 5,5 sekúndur
frá kyrrstöðu upp í 100
kílómetra hraða, sem
sýnir hversu öflugur
bíll þetta er.

Lexus
SC 430
hefur mikið
sjónrænt
aðdráttarafl
að margra
mati og vilja
sumir meina
að hann hafi
allt sem þarf
að prýða
flottan
sportbíl.
BMW M6 er kraftmikill og fallegur
sportbíll sem lætur engan ósnortinn. Vélin í M6-bílnum er fimm lítra
V10 og hvorki meira né minna en
507 hestöfl. Vélin var valin besta
vél í heimi tvö ár í röð. BMW M6
er 4,5 sekúndur úr kyrrstöðu í 100
kílómetra hraða.

Mustang GT Premium Californian Special
er með 4,6i V8-vél sem segir allt sem
segja þarf um kraftinn undir húddinu.
Mustang GT-bíllinn er fimm gíra og 300
hestöfl.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
Lexus SC 430 er með 4,3 lítra V8 VVT-i vél
og er 280 hestöfl. Frá kyrrstöðu og upp
í hundrað kílómetra hraða er bíllinn 6,2
sekúndur.

Funahöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - is-band@isband.is - www.isband.is

Opið mánudaga til föstudaga kl 10-18:30 - laugardaga kl 12-16:00

MEÐAN AÐRIR HÆKKA ÞÁ LÆKKUM VIÐ VERÐ. NÝ SENDING KOMIN
Í SÝNINGARSAL OKKAR. Á VERÐUM SEM ENGINN KEPPIR VIÐ.

Nýr Jeep Patriot 2,4 Sport 4x4

Nýr Jeep Patriot 2,4 LTD 4x4

Hér kynnum við ótrúlega sparneytinn og rúmgóðan smájeppa ríkulega útbúinn eyðsla í langkeyrslu 9,0 innanbæjar 10,2 á verði sem
enginn keppir við 2.690.000 kr m/vsk

Hér kynnum við ótrúlega sparneytinn og rúmgóðan smájeppa ríkulega útbúinn eyðsla í langkeyrslu 9,0 innanbæjar 10,2 á verði sem
enginn keppir við 2.990.000 kr m/vsk

Nýr Chrysler 300 c og Limited
Stórglæsilegur lúxusbíll með öllum þægindum og búnaði sem völ
er á 340 hö og 250 hö eysla í langkeyrslu 8,8 innanbæjar 12,5 á
verði sem einginn keppir við 3.990.000 og 4.490.000 kr m/vsk

Nýr Jeep Grand Cherokee
Laredo X 3,7 4x4
Þessir eru með öllu sem völ er á leður,lágt drif,topplúga, fjarstart
og fl eyðsla í langkeyrslu 11,2 innanbæjar 13,8 á verði sem enginn
keppir við 4.190.000 kr m/vsk

Nýr Dodge Nitro SXT 3,7 4x4

Nýr Dodge Ram 1500 SLT 4,7 4x4

Hér kynnum við sportlegan jeppa ríkulega útbúinn eyðsla í langkeyrslu 10,2 innanbæjar 13,8 á verði sem enginn keppir við
3.390.000 kr m/vsk

Þessi er sjálfskiptur 8 cyl með 2 metra pall cd spilara og fl eyðsla í
langkeyrslu 13,1 innanbæjar 16,8 á verði sem enginn keppir við
2.240.000 kr án/vsk

Nýr Dodge Ram 1500 4,7 4x4
Þessir eru sjálfskiptir 8 cyl 2 og 4 dyra með 2m palli cd og fl
eyðsla í langkeyrslu 13,1 og innanbæjar 16,8 á verði sem enginn
keppir við. 2.400.000 kr án/ vsk

Nýr Dodge Dakota ST
og SLT 3,7 4x2
Þessir eru sjálfskiptir 6 cyl 4 dyra með 1,5 m og 2,0 metra palli
eyðsla í langkeyrslu 10,6 og innanbæjar 14,8 á verði sem eingin
keppir við frá 1.679.000 án/vsk

WWW.ISBAND.IS - ÞJÓNUSTUAÐILI OKKAR ER
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Lotus þessi mun
ganga fyrir alkóhóli
sem er unnið úr
koltvísýringi. Hann
nær 254 kílómetra
hámarkshraða.

Polo Bluemotion kemst 1.200
kílómetra á einum tanki. Minna
viðnám í dísilvél, gírkassa og
dekkjum gera þetta meðal
annars að verkum..

Ford Focus ECOnectic var
kynntur á sýningunni en
hann fer hundrað kílómetra á 4,5 lítrum.

Grænir þokkafullir bílar
Bílasýningin Sexy Green Car
Show fór nýlega fram í Cornwall á Englandi. Hún var nú
haldin í annað sinn en þar eru
sýndar helstu nýjungar framleiðenda á grænum bílum,
það er bílum sem valda lítilli
mengun.
Heitið Kynþokkafulla græna bílasýningin er sprottið af kaldhæðni,
því hingað til hafa sparneytnir
vetnisbílar ekki verið hannaðir
með það að markmiði að vera flottir heldur praktískir. Í stuttu máli
hafa þeir ekki þótt svalir á götum
úti.
Á meðal bíla á sýningunni var

Lotus-sportbíll með vél sem gengur
fyrir bensíni, bioetanóli og metanóli. Bíllinn nær 254 kílómetra hámarkshraða og fer upp í hundraðið á 4,1 sekúndu. Bíllinn mun vera
umhverfisvænn því metanólið sem

Saab 9-X Bio Hydrid er með
öfluga rafhlöðu, sólarbatterí og tvískipta bensín- og ethanólvél.

hann gengur fyrir verður unnið úr
koltvísýringi, en Lotus telur að sú
tækni verði fullkomnuð á næstu
fimmtán til tuttugu árum.
Annar bíll sem var kynntur á sýningunni var Ford Focus ECOnectic,
en 1,6 lítra dísilvélin framleiðir
115 grömm af koltvísýringi á kílómetra, sem er minnsti útblástur bíls af þessari stærðargráðu. Og yfir hundrað kílómetra kemst
hann á 4,5 lítrum.
Saab 9-X Bio
Hybrid Concept
er hugmyndabíll
þar sem athugaðir eru möguleikar þess
að drífa bílinn áfram á bioetanóli,
bensíni og rafmagni. Á toppi bílsins

Morgan LIFE er vetnisrafdrifinn, smíðaður úr áli, viði og leðri. Kemst 400 kílómetra á
einni hleðslu og nær 140 kílómetra hraða á klukkustund.

er sólarrafhlaða. Svokallað hybridkerfi sem Saab hefur verið að þróa
slekkur á vélinni á meðan ekki
reynir á hana. Bíllinn getur keyrt
stuttar vegalengdir á rafmagni
einu saman, en það nýtist til dæmis
vel í umferðarteppum. Þar að auki
er bremsan notuð til að endurnýja

orku. Þannig eyðir bíllinn 4,9 lítrum á 100 kílómetrum.
Aðrir framleiðendur á sýningunni sem hafa sýnt viðleitni til að
draga úr bensíneyðslu voru Volkswagen, Citroën, Peugeot, Seat,
Honda, Fiat, Smart, Toyota og Segway.
- nrg
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Hákarnir á útleið
Vetnis-tvinnbíllinn FCHV-adv er
byggður á Toyota Highlander.

Yfir 800 km
drægni
Toyota, stærsti bílaframleiðandi heims, hefur þróað
nýja gerð vetnis-tvinnbíls,
sem knúinn er mun fullkomnari gerð efnarafals
en fyrri tilrauna-vetnisbíll
fyrirtækisins. Nýja gerðin
á að komast allt að 830 kílómetra á einni eldsneytisáfyllingu.
Fyrri
gerðin
komst mest 330 kílómetra
í einu.
Nýi vetnisbíllinn Toyota
FCHV-adv, sem japönsk
yfirvöld hafa nú lagt blessun sína yfir, á að fást á
rekstrarleigu í Japan síðar
á þessu ári að því er Kayo
Doi, talsmaður Toyota, tjáði
AP-fréttastofunni. Verð og
aðrar nánari upplýsingar
voru ekki fáanlegar að svo
stöddu. Einnig væri óákveðið hvort boðið yrði upp á bílinn utan Japans. Þó var upplýst að bíllinn ætti að þola
akstur í allt að 30 gráðu
frosti, en það er miklum
vandkvæðum bundið að fá
efnarafal til að virka sem
skyldi í vetrarkuldum.
Vetnis-tvinnbílar
eru
búnir bæði rafmótor og
efnarafal, en í efnarafal
gengur vetni í samband
við súrefni og myndar annars vegar rafmagn og hins
vegar vatn sem einu úrgangsafurðina.
- aa

Rick Wagoner, forstjóri General
Motors, lýsti því yfir á hluthafafundi í síðustu viku að fyrirtækið
hygðist bregðast með ýmsu móti
við áhrifum hækkandi eldsneytisverðs og vaxandi eftirspurnar
eftir eyðslugrennri og umhverfisvænni bílum.
Meðal þess sem væri til athugunar væri að losa GM alveg við
Hummer-merkið, en risajepparnir eru í augum margra, líka í
Bandaríkjunum, orðnir tákn fyrir
ýkta sóun og umhverfissóðaskap.

Auk þess hefur GM ákveðið
að loka nokkrum verksmiðjum í
Bandaríkjunum, þar sem stórir
pallbílar og jeppar hafa verið
smíðaðir. Eftirspurn eftir þeim
hefur snarminnkað og fyrirtækið
gerir ekki ráð fyrir að hún eigi
eftir að aukast á ný.
Þá boðaði Wagoner enn aukna
áherslu og fjárfestingu í markaðssetningu Chevrolet Volt rafmagns-tengiltvinnbílsins. Stefnt
er að því að sala á honum hefjist
árið 2010.
- aa

Sala á lífsstíls-risajeppanum dróst í maí saman um sextíu prósent vestra.

FRÁBÆR BÍLTÆKJATILBOÐ
Laus framhlið og hulstur
fylgir öllum tækjunum!
ÞRÁÐLAUS FJARSTÝRING FYLGIR!

Panasonic CQC1465
4x50w BÍLTÆKI með MP3/WMA geislaspilara,
Spilar CD-R/RW/MP3/WMA, FM/AM/LW RDS
útvarpi með 24 stöðva minni, tengi að framan
fyrir MP-3 spilara (iPod), Fader-, Balance-,
bassa- og diskantstilli og 1xRCA útg.

P
Panasonic
i CQC1505
4x50w BÍLTÆKI með MP3/WMA geislaspilara,
spilar CD-R/RW/MP3/WMA, FM/AM/LW RDS,
útvarpi með 24 stöðva minni, tengi að framan
fyrir MP-3 spilara (iPod), Fader-, Balance-,
bassa- og diskantstilli og 1xRCA útg.

Panasonic CQC5355
4x50w Mosfet BÍLTÆKI með MP3/WMA geislaspilara,
spilar CD-R/RW/MP3/WMA, FM/AM/LW RDS útvarpi
með 24 stöðva minni, USB að framan fyrir MP-3 spilara
(iPod), Fader-, Balance-, bassa- og diskantstilli, 2xRCA
útgöngum, Aux tengi og þráðlausri fjarstýringu.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

12.995

16.995

24.995

FULLT
ULLT VERÐ 16
16.995
995

FULLT
ULLT VERÐ 19
19.995
995

FULLT
ULLT VERÐ 34
34.995
995
Laus framhlið og hulstur
fylgir öllum tækjunum!
ÞRÁÐLAUS FJARSTÝRING FYLGIR!

K
Kenwood
d KDC
KDC-W241GY
W241GY
4x50w BÍLTÆKI með MP3/WMA 1-bita geislaspilara,
spilar CD, CD-R/RW, MP3 og WMA, 14 stafa LCD
skjá, tengi að framan fyrir MP-3 spilara (iPod), FM/
AM/LW útvarpi með 24 stöðvaminnum, tónjafnara
með bassa-, miðju- og diskant stilli, System-Q Sound
Control og Loudness auka bassa.

K
Kenwood
d KDC
KDC-W3041
W3041
4x50w BÍLTÆKI með 24-bita MP3/WMA geislaspilara,
spilar CD, CD-R/RW, MP3 og WMA, 14 stafa LCD skjá,
tengi að framan fyrir MP-3 spilara (iPod), RDS FM/
AM/LW útvarpi með 24 stöðvaminnum, tónjafnara
með bassa-, miðju- og diskant stilli, System-Q Sound
Control og Loudness auka bassa, 1xRCA útgangi (2V)
og Low Pass Filter.

K
Kenwood
d KDC
KDC-W4141GY
W4141GY
4x50w Bíltæki með 24-bita MP3/WMA geislaspilara, spilar
CD, CD-R/RW, MP3 og WMA, 14 stafa LCD skjá, tengi að
framan fyrir MP-3 spilara (iPod), RDS FM/AM/LW útvarpi
með 24 stöðvaminnum, tónjafnara með bassa-, miðju- og
diskant stilli, System-Q Sound Control og Loudness auka
bassa, 1xRCA útgangi (2.0V) og Low Pass Filter. Má tengja
við iPod (aukahl.), Bluetooth tengimöguleiki (KCA-BT200).
Telephone Mute möguleiki. Þráðlaus fjarstýring fylgir.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

14.995

16.995

19.995

FULLT
ULLT VERÐ 17
17.995
995

FULLT
ULLT VERÐ 19
19.995
995

FULLT
ULLT VERÐ 24
24.995
995

FRÁBÆRT ÚRVAL AF HÁGÆÐA KENWOOD
BÍLHÁTÖLURUM OG BÍLMÖGNURUM
MONSTER kaplar og tengi fyrir MP3 og iPod spilara

AKUREYRI HÚSAVÍK
GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

SELFOSS
EYRARVEGI 21
480 3700

SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK SÍMI 569 1500

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

Heimilið
Kompusala á Víðimel 57 föstudaginn
13. júní frá kl 15 - 18. Húsgögn, smádót,
föt og fl.

Tilb. 200þús. + lán.
1.750þús!

HYUNDAI H1, árg 5/1998, ek 165 þ. km,
2.4L, 5 gíra, 7 manna, Álfelgur, Kastarar,
Verð 650 þ. TILBOÐ 490 þ. stgr. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 120615 S:
567 2700.

BÍLAR &
FARARTÆKI

HARLAY DAVIDSON V-RODE. Árg. 2005,
ek. 10þús.km, BENSÍN, 6 gírar. Verð
2.450þús. Tilb. 200þús. + lán. 1.750þús.
Rnr.100020.www.x4.is.

Ford Transit 110 diesel, árgerð 2008,
nýr, óekinn, vinnuflokkabíll, 7manna,
4 dyra, verð kr. 3.790.000,- m.vsk. S.
821 6292.

Tabbert Puccini 540 DV 250 5/2008
Lán 3.150.000.- Verð 3.990.000.- Allar
nánari upplýsingar í 770-0379

Breiðan ehf
Sími: 821 6292
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

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

Tilboð 2.300þús.

CHEVROLET EQUINOX LT 4WD. Árg.
2005, ek. 59þús.km, BENSÍN, Sjálfsk.
leður.lúga.loftk.hraðast. Verð 3.590þús.
Tilboð 2.300þús. Rnr.100583.www.
x4.is
Gott eintak!!! TOYOTA LAND CRUISER
90. Árg. 1997, ek: 194 þ.km, DÍSEL,
bsk. nýl. tímareim, ný dekk og felgur.
Verð 1.390 þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf
Kletthálsi 2, S. 562 1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

Fleetwood Grand Touring Cheyenne, árg.
2004, Rafmagnsbremsur, Farangursbox,
Ískápur, Fortjald, Skyggni, 220 v og fl.
Nýskráð 05!! Verð aðeins 1290þús.kr,
áhv.1170þús.kr.

TOYOTA COROLLA 1,6 VVTI. Árg. 04/03,
ek. 104þús.km, Sjálfsk.. Verð 1.190þús.
lán 700þús. 14þús. á mán.Rnr.100298.
www.x4.is

Tilboð. 200þús.+ lán
2.690þús!

MAZDA TRIBUTE LUXURY 4WD 31“. Árg.
2006, ek. 16þús.km, Sjálfsk.leður.lúga.
hraðast.loftk. Verð 3.150þús. Tilboð.
200þús.+ lán 2.690þús. Rnr.100004.
www.x4.is

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

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

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

Það er langt í Keflavík!!!!

Toyota Hilux Disel árg 93 ek 299þ km
33“ breyttur er á 31“ plast skuffa í palli
krókur sk 09 verð 290.000- upplí síma
863-0149

SKODA OCTAVIA AMBIENTE DÍSEL.
Árg. 2007, ek. 28þús.km. Sjálfsk. Verð
2.590þús.lán 2.mill. Afb.33þús. á mán.
Rnr.100535.www.x4.is

Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala

Gerið verðsamanburð!

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

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

Tilboð 1.550þús

TOYOTA YARIS. Árg. 12/05, ek. 24þús.
km, Sjálfsk. Verð 1.750þús.Tilboð
1.550þús. www.x4.is.Rnr.100054

Toyota Land Cruiser 120 GX nýskr
10/2007 ekinn 4 þ km 33“ breyttur
krókur filmur spoiler flottur bill verð
6.800.000 Tilboð 6,300,000- ath skipti
upplí síma 842-6601

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

Mercedes Benz E500
W211

2003, V8, 5.0L, Avantagarde, ek 99þ.
km. 18“AMG felgur, 17“ vetrarf., navi,
hiti/kuldi/minni/rafm. í sætum, glertoppur, parktronic, þjófavörn, keyless
go o.m.fl. Nýskoðaður. Yfirtaka á láni +
1,6M eða skipti á ódýrari. S. 820 8980

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

VW PASSAT 1,8 TURBO. Árg. 07/02, ek.
26þús.km,á vél Ný vél frá heklu. Sjálfsk.
Verð 1.490þús. Fæst á láni. Rnr.100047.
www.x4.is

150cc air cooled Loncin
engine

Gjafaverð 110 þ. 150cc pit bike. Nýtt
hjól á gjafaverði. Aukagangur af dekkjum fylgir. S. 868 5001.

ÚRVAL NÝRRA
ATVINNUBÍLA Á
FRÁBÆRU VERÐI!!

MAZDA MX5 MIATA GT. Árg. 2006, ek.
13þús.km, 6 gírar. Verð 3.590þús.Fæst á
láni 3.150þús. Rnr.100493.www.x4.is

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

TILBOÐ. 350þús.

KIA GRAND SPORTAGE. Árg. 06/99,
ek. 126þús.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
490þús. TILBOÐ. 350þús. 100% Lán.
Rnr.100125.www.x4.is

Ford Econline 250 árgerð 1995, 6 cyl.,
extra langur, ekinn aðeins 95 þús.km.,
6-9 manna, dráttarkúla, sk.’09, 100%
lánað, verð kr. 650.000. S 821 6292.

Ford Transit 220D Connect árgerð 2005,
diesel, ekinn 42 þús., háþekja, sk.’09,
100% lánað, verð kr. 1.550.000. S.
821 6292.

M.benz E 500 4 matic 8/2004 ek
44.þ.km Loftpúðafjöðrun, 4x4, Xenon,
lúga, 18“ ofl Verð 5.490.000.- Allar nánari upplýsingar í 770-0379

M. benz SL 500 amg útlit. Árg 2003, ek.
26 þ.km 19“ felgur. Harður toppur einn
meö öllu 616 9922.

Mjög vel með farinn , VW Passat comfort. Árg ‘98, sjsk., nýsk. og í toppstandi.
V. 590 þ. Uppl. s. 898 9819 Þorsteinn.

VINNUVÉLAR

Bílar til sölu

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar
bíla á söluskrá og á staðinn.
www.x4.is

Renault Master 17 sæta rúta árg.’01.
með nýrri vél, kúpling ofl. í toppstandi.
S. 898 5142.

BMW 545 I 2004 ek 79.þ.km Leður, lúga,
18“ og margt fleira Verð 5.990.000.Allar nánari upplýsingar í 770-0379
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SMÁAUGLÝSINGAR
MMC Pajero árg. ‘00. Ek. 160 þ., 33“,
2,8 t.di. Bsk., leður, m. toppl. V. 1280 þ.,
áhv. 820 þ. Uppl. s. 863 0304

Til sölu Kia Sportage árg. ‘00 ssk. ek.
97 þús. Nýsk. v. 280 þús. strg. S. 867
3022.

Rúmgóður fjölskyldubíll í fríið Fiat Marea
Weekend ‘99 Sk. ‘09. Ný tímareim + fl.
Góður og vel með farinn bíll. Verð 300
þ. S. 690 4045.

MMC Pajero

MMC Pajero DID. Skráður 3/2006. Verð
4.850 þús.kr. ekkert áhvílandi. Bíllinn er
ekinn 43 þús.km. 17“ Anker felgur, leður
í sætum, dráttarkrókur. Upplýsingar í
síma 893 1477.

Toyota Yaris 1,3 Bsk. Árg. ‘07 Ek. 20 þ.
Bílalán 850 þ. Afborgun 19 þús. Ásett
verð. 1590 þ. Ath. skipti. S. 868 2352.

Til sölu 52ja manna Man SR292 H
hópferðabíll. Ekinn 789.000 Árgerð
1987, nýskoðaður í góðu standi. Mjög
gott staðgr.verð. Upplýsingar í síma 770
1080.

Til sölu Suzuki Hayabusa 1300, árg
2006, ekið 1000, nýtt hjól, verð 1290
þús, uppl í s 892 5005

Tilboð tilboð! vegna flutinga VW Fox
skráður mars 2006 til sölu. Ásett
verð 1150 þús. Tilboðsverð 950 þús.
Hagstætt 100% lán getur fylgt bílnum
(afborganir rúmlega 19 þús. á mán).
Frekari upplýsingar fást í s. 862 2130.

Er með BMW X5 2001 4,4L einn með
öllu. Ekinn 138,000km ný dekk og felgur
19“ leður,lúga, er eins og nýr. Ásett hjá
B&L er 3,5 Mega tilboð 1,990,000stgr
S.8961312

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

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbúinn bíll ásamt Langendorf malarvagni
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. V. 18,6. + vsk.
S. 866 7511.

Dogde Caravan SE árg 02, 3.3L ssk 7
manna snyrtilegur bíll verð 1.090 þús
möguleiki á 100% lán uppl 898 8011

Til sölu Isuzu Trooper TDI árg. 2000,
7manna, sjálfskiftur, ekinn 160 þ., ný
dekk, bremsur, ofl., gott eintak, áhv. 900
þ., verð 1050 þ. Uppl. í s. 892 1116.

Bílafluttningabíll Man 8.153 ágr 1995,
ekinn c.a 300 þ km, þarfnast smá lagf.
ATH heildarþungi 7.490kg. Verð 1.290
þ. eða 890 þ. stgr. Skipti skoðuð. Uppl
í S. 895 9558

2 milljónir +

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð
10/2004 sjálfskiptur.Eurotrailer árg
6/2005. verð 12.5 millj m vsk. Erl lán
hjá Glitnir c.a 8.5 millj. Uppl Síma 8921435 eða 698-0070

TILBOÐ ÓSKAST

MMC Pajero V6 3000, árg. ‘93, ek. 230
þús. Sko ‘09. Í fínu standi. Ódýr 7 manna
fjölskyldubíll. Uppl. í s. 821 4111.

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum
árg. 2005, ekinn 54 þ.km, einn með
öllu. Verð 5.600 þ. Uppl. í s. 892 1116.

Benz W. 124. Árg. ‘94 ek. 229 þús. Fínn
bíll, fæst á 200 þús. S. 692 8021.
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.

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 Pajero árg. ‘04 sk. ‘09 ek. 80
þús. Bensín, 7 manna. Sjsk., leðursæti.
Mjög góður bíll. Einnig til sölu Nissan
Almera 1800 árg. ‘01 sjsk. nýskoðaður.
Nánari uppl. í s. 660 1006.

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

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.

Til sölu Honda CBR 1000, nýtt óekið
hjól. Verð aðeins 1090 þ. Uppl. í s.
892 5005.
Kia Clarus árg. ‘99 svartur, beinsk. Sk.
‘09 ek. 150 þús. Frábært strg. verð. S.
892 5299.
CBR 1000 RR fierblade 2006 keirt 3000
km verð 1350000 90 % lán uplisingar í
sima 8608012

TIL SÖLU

MMC Galant árg. ‘97 ek. 201 þús. Nýsk.,
verð 250 þús. S. 869 3290.

Ford Mondeo.07 Flottur bíll. Lányfirtaka.
Netbílar.is Upl.8465340

nissan primera árg 98 sk 09 gott ástand
verð 85,000 s:8471930

Ódýr Sjálfskiptur

Deawoo Nubira station ‘99 ssk. ek. 140
þ. nýsk. Ásett v. 300 þ. Tilboð 170 þ. S.
691 9374.
Mazda 323 F Coupe ‘97 3ja dyra. Ásett
350 þ. Tilboð 170 þ. Þarfnast smá lagf.
S. 691 9374.

Ódýr / Sjálfsskiptur

Deawoo Nubira station ‘99 ssk. ek. 140
þús. ný skoðaður. Ásett verð 300 þús.
TILBOÐ 170 þús. . S. 841 8955
Mazda 323 F Coupé. ‘97 3ja dyra. Ásett
350 þús. tilboð 170 þús. þarfnast smá
lagfæringa. S. 841 8955

Bílar óskast
Óska eftir að kaupa 4 dyra, sjsk, 1600cc
bíl. Ekki eldri en ‘99, sk. ‘09 fyrir 2-500
þús. Uppl. í s. 660 6224.
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Erum
með kaupendur af bílum á verðbilinu
frá 250þús.-2milljónir, enduruhjól verð
300-500þús., Toyota Yaris, Toyota Aygo,
Toyota Land cruiser 100 disel, Audi A4,
Skoda disel, Mazda 6 árg. 2001-2006.
X4 ehf. S: 565-2500.

BMW X5 20’felgur. Glæsilegar Kahn
felgur og Michelin dekk,búið að keyra
3000 km,gangverð á pakkanum er 500
þús.fæst á 350þús. Verð 8997981

Til sölu vel farið, vel búið og lítið notað
FIS pallhýsi upp.8922310 V.1350.Þ

97.fm leiguíbúð í Þingholtunum laus
strax f.80.000 á mán. uppl.í síma
8650477

Til sölu mjög laglegur húsbíll M. Benz
309 ‘85. Þarfnast lokafrágangs að innan.
Góð greiðslukjör. Uppl. í s. 898 7739.

Vil gjarnan leigja fellihýsi eða hjólhýsi
fyrstu vikuna í júlí. Upplýsingar í síma
6985397.

Jeppar
Eigum til vélhjólafatnað
í öllum stærðum á karla
og konur á frábæru
verði.

4IL SÎLU

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

4EREX SNÒNINGS
SKOTBËMULYFTARI

H¹MARKSLYFTIH¾È  M
H¹MARKS LYFTIGETA  TONN
¹RGERÈ   X KÎRFUR
T SPIL

VERÈ 

Mits. Eclipse, ‘03. Ek. 140 þ.km. Fallegur
bíll í góðu ástandi. Verð 890 þús.
S:8618801

VSK

UPPL Å SÅMA  

– Mest lesið

YFIRTAKA Á LÁNI!!!Ekkert út! Þarft bara
að kvitta og bíllinn er þinn! Opel Vectra
2003 grá keyrður 90.000 Eftirstöðvar á
láni eru um 800.000. Hafið samband
við Erling í síma 6945923.

Mótorhjól

Pallbílar

500-999 þús.

Auglýsingasími

Húsbílar

VW Caddy árg 2002 ekinn 100þ km,
1400 „nýrri“ vélin, 5 gíra, áhv 311 þ. Fæst
á 100 þ. útborgun + yfirtaka. 100%
lánamöguleiki. Uppl í S. 895 9558.

0-250 þús.

Til sölu Ford Thunderbird ,árg 1964, 390
bigblock, óryðgaður, þarfnast ástar, verð
890þ , uppl í s 892 1116

Chevrolet Silverado 2500 dísel 97’
ek.220þ.áhv.950þ. fæst á yfirtöku.
s:8990896

LandCruiser 120 GX diesel 06/’05, ljósgrár, 33“, ek. 39 þ. ssk. 6diska CD, krókur, húddhlíf, sílsalistar. Skipti á ódýrari.
S. 892 9804.

Til sölu Skoda Octavia árg. ‘07. Uppl. í
s. 867 3501.

Til sölu Hummer H2 nýskr. 2008 ekinn
15þ., leður, 7 manna, cromepakki. Verð
aðeins 8.400 þús. Uppl. í s. 892 5005.

Vörubílar

Ford Econoline 1992 árg ekinn 320þkm,
4X4 33“ dekk,álfelgur, Diesel, 9 manna.
Verð 1290 þ. GOTT STGR Verð. 100%
lánamöguleiki. Uppl í S:895 9558.
Til sölu Honda Rebel árg. 2006, óekið,
skemmtilegt byrjenda hjól. Verð aðeins
480 þús. Uppl. í s. 892 5005.

WV Golf GTI árg. ‘01 ek. 110 þús. Recaro,
leður sæti, Alpine græjur & sóllúga.
Uppl. í s. 849 2868.

Hópferðabílar

1-2 milljónir

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

Dodge Ram 2500 dísel árg.05.ekinn
34þ.km áhv.2,2.verð 3,5.skipti möguleg
á ódýrari s:8990896

Goretex, leður, hanska og
stígvél. Vandaður, vatnsheldur
og hlýr. Langbesta verðið á
landinu.
Opið á kvöldin og helgar. Ský
Trading Reykjanesbæ. S. 892
1116.

Götuskráð Enduro GasGas EC300 árg.
‘06, ek. ca 500 km. Eins og nýtt! Verð
720 þús. Uppl. í s. 895 6381.
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Tjaldvagnar

Honda CRF 230 Árgerð 2007 Vörunúmer
4005 Verð 590 þús Mjög gott byrjendahjól eða stelpu/konuhjól. Mjög
þægilegur kraftur. Rafstart. Eitthvað sem
allar fjölskyldur þurfa að eiga. Uppl. í s.
824 6600. Sjá fleiri myndir á motorhjol.
netTil sölu Honda Goldwing GL 1500
árg. ‘88. Ek. 70 þ.m. V. 900 þ. Bein sala.
S. 861 2839 e. kl. 18.

Fjórhjól

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.

Hreingerningar

Málarar

Til sölu Fis Camper. Skúffan 1,98 aðeins
350 kg. Verð 1250 þús. S. 822 8244
Combi Camp Panda ‘98, til sölu, kálfur, geymslukassi á beisli og ný yfirbreiðsla. Vel með farinn og í góðu
standi. Verðhugmynd 280-300 þús.
Upplýsingar í síma 698 8574

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

Vinnuvélar

ársgamalt linhai 300cc fjórhjól til sölu
er 4x4 hjól sem hægt er að hafa afturhjóladrifið er götuskráð og næsta
skoðun er 09 eins og nýtt taska fylgir
frábær græja verð. 540.000 uppl. síma
8603470

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

1988 - 2008

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

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.
Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hreingerningar. Kvöld- og helgarvinna. S.
663 7366. www.orkuboltastelpurnar@
orkaboltastelpurnar.com

Vy-þrif ehf.

Til sölu nýlega uppgerður FM 35 árg.
‘59. Tilboð óskast. S. 847 1330.

Frábært tilboð á nokkrum
hjólhýsum.

Getum nú boðið upp á nokkur notuð
og ný hjólhýsi á einstöku tilboðsverði
Mótormax, Kletthálsi 13, sími 563
4400.

Bátar

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

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

Garðyrkja

Blómstrandi garðar

Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinnum öðrum garðverkum. Þið hringið og
við komum. S. 695 5521

Gúmmíbátar & Gallar Ehf.

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

Áhugaverð heimasíða. www.gardurinn.
is Garðyrkjufélag Íslands.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.

Bílaþjónusta

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari Sími 553 2999.
Til sölu Polar 560 árg. ‘07. Fortjald,
grjótgrind og vel útbúið hús. Uppl. í s.
861 2504.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

www.hjolhysaleigan.is s. 899 4161 &
822 1920 og á opet@opet.is

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Til sölu hjólhýsi á laugarvatni, til sýnis
um helgina. S. 868 2953.

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

16 feta hjólhýsi nýuppgert í toppástandi
verð 500þús s:7706689

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.

Húsaviðhald

Garðaúðun.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Til sölu Fleetwood Bayside 12“
2006, ÓNOTAÐ, eitt með öllu, markísu, sólarsella, grjótgrind, FM/CD.
og Loftpúðafjöðrun með dælu. Verð
1980000 kr. Nývirði 2800000 kr.. Uppl.
8935414 og www.bergfast.is

Inni-/útimálun

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

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

Varahlutir
Fellihýsi

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

Garðeigendur ATH!

Fellum tré og fjarlægjum, klippum einnig tré og runna. Vanir menn. S. 691
9022.

Garðyrkja

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

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla.
Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00.
Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Fjármál

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

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
Glæsilegt Coachmen fellihýsi 2000.
Mjög vel með farið 10. fet með Fortjaldi,
Ísskápur, Markísu, cd spilara, rafm.
vatnsdæla, upphækkað, geimslukassa.
Verð. 590.000. Uppl. í s. 820 7586.
Tvö fellihýsi til leigu. Annað er 8 fet. og
hitt 12 fet. Báðir vagnar með fortjaldi.
Uppl. s. 845 2005
Coleman Taos 98 í fínu standi nýtt
fortjald verð aðeins 390þ. uppl. í s.8919570
Til sölu Coachmen fellihýsi árg ‘99. 10
og hálft fet. 230 wolt. Ískápur, fortjald
o.fl. V. 580 þ. Uppl. s. 862 5500
Til sölu Fleetwood Cheyenne 10 f. árg
06 sólarsella,grjótgrind,loftpúðafjöðrun,markisa. Ath.skipti á nýlegum Arctic
Cat snjósleða. uppl. í síma 8918435

Eitt með öllu

Coleman Fleetwood Cheyenne árg. ‘08.
Áhv. hagstætt lán. Uppl. í s. 663 2962.

Gott verð.

Til sölu Fleetwood Cheyenne árg. ‘08
nýtt, ónotað. Aukahlutir fylgja. Uppl. í
s. 893 1919.

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjármálaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlanagerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is
s: 771 45 45

ÞJÓNUSTA

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

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

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

ÞJÓNUSTA

TIL SÖLU
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Nudd

Köfunar græjur til sölu með öllu og
tölvu. Lítið notaðar 120 þús. s. 899
2857.

Rafvirkjun

Whole body massage. S. 661 1638.

Gefins

Spádómar

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

HEILSA
Heilsuvörur

Óskast keypt
Iðn. uppþv.vél (húddvél) og 2 goskælar
ósk. keyptir. Uppl. Anna í s. 8610556.

Hljóðfæri
Trésmíði
Sólpallar

Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu,
erum búnir að vera í sólpallasmíði í
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697
9660, Ólafur.

Viðgerðir

Dúndurtilboð!

Nestistöskur með kælihólfi, einangrunarhólfi fyrir flösku og léttum borðbúnaði. 2 manna: 2500,- / 4 manna:
2800,- Sími: 568 7799.

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is
Mikið úrval af nýjum og notuðum harmonikkum á frábæru verði! www.4you.is
Eddufelli 2 s. 564 2030

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

Flísalagnir

Sími 860 0286, Julian.

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Húsasmíðameistari

Getur bætt við sig verkefnum, nýsmíði
og viðhald. Uppl. í s. 867 9403.

Stífluþjónusta

Vélar og verkfæri

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987. Lára
spámiðill
Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar frá kl.
12-03.
Visa/Euro.

Hægt er að ná í íslenskan PDF bækling á vefsíðu okkar www.ecogrids.com
S.4314040
Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Til bygginga
Krossviður til sölu

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

Til sölu

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.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Tölvuþjónusta

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839,
Stefán.
Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking
www.tölvuland.com S. 899 3469.

Til sölu mótatimbur sem notað hefur
verið einu sinni. 1x6“ í lengd 4,8 m, alls
910 lengdarmetrar. Einnig 2x4“ í lengd
2,1 m og 3,0 m, alls 250 lm. Uppl. í síma
899 5700, Óli.

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

LR-Kúrinn

er brábær leið til betra lífs. Léttist um 10
kg á 5 vikum. Uppl. í s. 822 5443 Elva,
elvabjorns@gmail.com

Líkamsrækt

KEYPT
& SELT

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Léttist um 22 kg á 6 mánuðum. Orka,
vellíðan, betri svefn og aukakílóin hreint
fjúka. Dóra - 869-2024 www.dietkur.is

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

Tölvur

5-7KÍLÓ á 9 Dögum Komdu þér af
stað með Hreinsipakka frá Aloe Vera
S.6978928 Sigga

Eldsneytis Sparari!

Einkaþjálfun

2-4 saman, betra verð bubbigunn@
worldclass.is Sími 897-2400

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

Nudd
Heilnudd, slökun og vellíðan (ekki erótískt) s: 690-8876
Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.
Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s.
616 6469.

Verslun

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

TILBOÐ

www.aksturinn.is S. 694
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ
Húsgögn
Stór ískápur 80cm *160cm 2 dyra,
sófasett gamall stíll 3+1+1, sófaborð og
þvottavél. Uppl. í s. 868 3632.

Útsala

Til sölu 3 stærðir af stólum, 3 verð, 65
þ. 95 þ. og 195 þ. 50% afsláttur núna.
Uppl. í s. 694 2329.

8 ára Borðstofursett úr Öndvegi 90X180
+ 6 stólar. Verð 20 þ. Uppl. í s. 868
5349.
Hvítur vel með farinn svefnsófi og skápur með spegli frá IKEA. Verð 15.000 kr.
Nánari upplýsingar í síma 8997891.
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Dýrahald

Hvolpapartý
Dalsmynnishunda
Hvolpapartý Dalsmynnishunda
verður laugardaginn 14. júní
að Dalsmynni og hefst kl. 14.
Hoppukastali og ís frá Kjörís
fyrir börnin. Takið með ykkur
góða skapið og eitthvað gott
á grillið. Aðeins hundar frá
Dalsmynni eru velkomnir.
Nánari upplýsingar í s. 566
8417.

Hestamennska
Til sölu 3 hross. 1 alhliða fjölskylduhestur. 1 klárhestur, sterkur smalahestur.
1 fyrir vana hestamenn. Uppl. í s. 690
4848.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Tvö herbergi til leigu í hjarta
Kaupmannahafnar í júlí og ágúst.
Íbúðin rúmgóð og björt og inniheldur
m.a. sjónvarp, internet og þvottavél.
Bæði kemur til greina að leigja herbergin allan tímann eða bara valið
tímabil. Tilvalið fyrir þá sem vilja dvelja
í Kaupmannahöfn hluta sumarsins.
Íbúðin deilist með einum Íslending.
Áhugasamir geta haft samband við 690
5506 eða á s073005@student.dtu.dk

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Óska eftir meirprófsbílstjóra á kassabíl,
næg vinna í boði. Uppl. í s. 821 3770
Gestur.

47 fm sumarbústaður til sölu og til flutnings. Mjög vandaður og kósý bústaður.
Fæst á 5 mill. Uppl. í s. 898 5378.

7 herb, 164 fm íbúð, þar af 4 svefnh
til leigu. Í tvíbýli, 104 rvk. Stutt í alla
þjónustu. Langtíma leiga. Uppl í s: 8474593

Stúdíóbúð til leigu í 105. 90.000 á mán
+ trygging. Laus strax. Upplýsingar í 690
6203 milli 18 og 21 eða á leiga2008@
visir.is
Raðhús+bílskúr í Garðabæ. 100 fm. hús
+ 30 fm. bílskúr. Leigist saman eða í
sitthvoru lagi. Hús 150 þús. Bílskúr 30
þús. Laust strax. S. 892 4305.
Til leigu 3 herb. íbúð m/sérinngangi í
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.

Til sölu 9 mánaða gamall Schäfer
hreinræktaður ættbók fylgir.Síminn er
6612768.

Smiðir óskast til vinnu. Vanir þak viðgerðum. Uppl. í s. 899 7883.

2 herb. 63 fm björt íbúð í fjórbýli
á Seltjarnarnesi með sérinngang og
sólpall. Laus, 115 þkr á mánuði. Sími
6632948

Kjallaraíbúð í Gerðunum 108 til leigu.
2 herb. eldhús, bað & þvottahús. Laus
strax. 62 þús. á mán. rafmagn, hiti
og innbú fylgir. Reyklaus og reglusemi
skilyrði. Uppl. í s. 664 8412.

Hundagalleríið auglýsir

2 kettlingar hvítir og svartir 9 vikna og
1 árs læða fást gefins og gott heimili.
S. 898 7878.

Ert þú á leiðinni til
Danmerkur í sumar?

Ýmislegt

M1 - næg vinna í boði
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

Veitingahúsið Hornið

Óskar eftir að ráða aðstoðarmann í
eldhús. Vaktavinna frá 11:30 - 23:30 í
tvo daga og tvo daga frí. Einnig vantar
aðstoðar pizzubakara um helgar frá
kl. 18:00-22:00. Aðeins reglusamir og
ábyrgir aðilar koma til greina. Sendið
póst á hornid@hornid.is

Vinsæll veitingastaður í
miðbænum.

Óskar eftir hressu og duglegu fólki í
aukavinnu í sal. Uppl. í s. 896 8271.
Starfsmaður óskast á kvöld og helgarvaktir uppls á staðnum Blómabúðin
Dögg Bæjarhrauni 26

Góð afslöppun á
Norðurlandi.
Gott sumarhús til leigu á
Norðurlandi. Öll þjónusta og
afþreifing í næsta nágranni svo
sem veiði, frítt í golf á glæsilegum golfvelli og margt fleira.
Upplýsingar í síma 517 6200.

Geymsluhúsnæði

Til leigu stúdíóíbúð m/sérinngangi í 101
Rvk. Uppl. í s. 867 9403.
Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Starfsfólk óskast til þrifa á hótelherbergjum. Enskukunnátta æskileg. Einnig er
óskað eftir yfirmanni yfir þrifum. Uppl. í
síma 822 5777.

Pylsuvagninn í Laugardal

Kvöld og helgarvinna

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 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.

Til leigu frá og með ágúst nýleg 3 herb.
íbúð á svæði 104. kristrun@ismennt.is
Björt 2ja herb. 60 fm. íbúð í 111 laus
strax. Ísskápur fylgir (sófar geta einnig
fylgt). Skilvísi og reglusemi. Uppl. í s.
864 7799.

Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki. Um er að ræða kvöld og helgarvinnu. Aðeins 18 ára og eldri koma til
greina. Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

Atvinna óskast
Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662
6413 Marteinn. Rvk og kefl.
Málarameistari óskar eftir sumarstarfsmanni, vönum málningavinnu.
Upplýsingar í s. 863 4996 eftir kl.
16.00.

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

Húsnæði óskast
Óska eftir 70-80fm, 2 herb. íbúð til leigu
í Kóp. Uppl. í s. 867 0709.
Íbúð óskast til leigu til lengri tíma.
Greiðslugeta upp í 105 þús. Uppl. s. 868
4432 Rimas.

Skútan Veislulist
Óskar eftir að ráða matreiðslumann
Upplýsingar veitir Sigurpáll í
síma 555 1810 & 822 8253.

Óska eftir einstaklings eða 2 herb. íbúð
á höfuðb.sv. Uppl. í s. 661 4584.
Óska eftir herbergi til leigu í
Reykjavíkursvæðinu. Uppl. í s. 822
5777.

Tilkynningar
GLORÍA ER ORGÍA Dalí, Akureyri

Ýmislegt

Óska eftir að leigja bílskúr 30-50 fm í
Rvk. Sími 845 2634.

Ert þú skilvís og reglusamur leigjandi?
Glæsileg 2 herb. íbúð á
Baldursgötu bíður þín.

TILKYNNINGAR

CP verktak auglýsir

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

Sumarbústaðir
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

Íbúðin er björt og rúmir 60fm.
Sérinngangur er inn í eignina. Leiguverð
er 130.000.-kr og er leigusamningur
samkomulag. Upplýsingar veitir Sigurður
í síma 868 5001.

Bílskúr
Bílskúr

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Bílskúr til leigu á góðum stað í bænum.
Gott verð. S. 691 5910.

Gisting

Ferðaþjónusta

Budget accommodation Rvk/Hfj. for
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451.
Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s.
770 5451.

Einkamál
Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal
og vönum barþjónum. Aldurstakamark
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið
samband í síma 844 7589 eða 821
8500 www.cafeoliver.is

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska
eftir duglegu og hressu fólki í
kvöld og helgarvinnu. Mikið að
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S.
892 9846.

Poszukujemy pracowników powyzes 25 lat. Z
doswiadczeniem drzy.
-Panele
-Beton
-Gegips
Numer Kontaktowy: 861 2815,
Karol.

Leigjendur, takið eftir!

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

Sjóstangveiði - Andrea

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

Gisting
Velkomin að Lundi höfum opnað!

Lundur er í birgiskógi við Ásbyrgihöfum
meðal annars fjölbreittar veitingar,allskonar svefnpláss,tjaldsvæði með leiktækjum.heitt og kalt vatn heitur pottur,sundlaug,heitur jarðsjór tilvalið fyrir
ættarmót þetta er aðeins brot af því
sem í boði er sjá nánar dettifoss.is eða
4652247 6963667 eða lundur@dettifoss.is Raufarhöfn allskonar svefnpláss
ódýrt sími 8621287
Sandafell, Þingeyri. Gistihús - veitingastaður - orlofsíbúð til leigu. S. 456
1600.

Fyrir veiðimenn
Silunganet

Heimavík. Sími 892 8655.

ATVINNA

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

Atvinna í boði
Employment agency
seeks:

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð. 80
fm sv.112. Leiga 140 þ. Hússj. & hiti innif.
Laus 1.7 s: 660 2542

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

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. 770 6090.
Til leigu er 3 herb íbúð í breiðholti
leigist í eitt ár í senn, verð 145 þúsund
á mán 3 mán fyrirfram + húsjóður og
rafmagn hússjóður er kr 8150 banka
trygging skilyrði laus strax. uppl í síma
8204640.
Til leigu 215 fm húsnæði í Vallarhverfi
Hafnarfirði. Húsnæðið leigist eingöngu
fyrir þrifalega starfsemi td.heildsölu eða
geymslu. Uppl.s.898 3902
2 samliggjandi herbergi á sv. 200 og
hreinlætisaðstaða. Sérinng. V. 65 þús á
mán. S. 893 3475.
3ja herb. íbúð til leigu. Laus 1.júlí. 120
þús. á mán. 3 mán. fyrirfram. Uppl. í s.
696 5460.
Herb. til leigu í 101. Uppl. í s. 841
9840.

Call Sverrir 661 7000

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

HENDUR.IS

Tugir spennandi starfa í boði á vef
okkar.
Útflutningsfyrirtæki í sjávarútvegi
óskar eftir starfsmanni í bókhald og
almenn skrifstofustörf. Um fullt starf
er að ræða. Umsóknir óskast sendar til
Fréttablaðsins merkt „sjávarútvegur“
Starfsmaður óskast í steinsteypu sögun.
Uppl. í s. 892 3710.

PRACA OD ZARAZ

Firma, Zatrudni. Fachowcow, glazurników-murarzy. Z doswiadczeniem. Dobre
Zarobki. 847 2209.
Firma przyjmie do pracy ciesli i stolarzy
budowlanych. Blacharz dekarz. Kontakt
pod nr. S. 899 7883 & 847 2209.

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.

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

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.
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
Stórskemmtileg frásögn ungrar konu
sem ákvað að prófa að vera með konu
og nýtti sér til þess frægan einkamálavef. Þú heyrir frásögnina hjá Sögum
Rauða Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), upptökunr. 8799. Nánar: raudatorgid.is
Kona leitar tilbreytingar með karlmanni.
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, sími 905-2000 (símatorg)
og 535-9920 (kreditkort), augl.nr.
8935.

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

FASTEIGNAMARKAÐURINN

FASTEIGNAMARKAÐURINN

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

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

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

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

Sumarbústaður
í Skorradal
Deildarás 1 - Einbýlishús
með aukaíbúð
Opið hús í dag frá kl. 18-19
Vatnsendahlíð nr. 30

Sumarbústaður
í Skorradal
Nýlendugata
Vatnsendahlíð nr. 30

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 13-15
Frum

Frum

Opið hús á morgun, sunnudag, frá kl. 13-15
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Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S. 588 9090 • fax 588 9095
www.eignamidlun.is • eignamidlun@eignamidlun.is
Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali
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Auglýsingasími

Auglýst er eftir kennurum og öðru starfsfólki til starfa í
nýjan leikskóla, Krikaskóla. Um er að ræða stöður
deildarstjóra, almennra kennara og aðstoðarfólks.
Kjör eru skv. kjarasamningi KÍ og Stamos við LN.
Krikaskóli verður leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára og starfsemin tekur mið af skólastefnu
Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og skólastarf í
leik- og grunnskólum. Fyrsta skólaárið, 2008-09, verða
eingöngu leikskólabörn í Krikaskóla á aldrinum 2ja
til 5ára og verður útibú staðsett í Helgafellslandi, en
reiknað er með að byggingu skólans ljúki fyrir skólaárið
2009-10.
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Lagerhúsnæði með útkeyrsluhurð, alls 174 fm.
Leigist saman eða í sitt hvoru lagi.

+RISTNIBRAUT 

– Mest lesið

Þverholti 2 · 270 Mosfellsbæ · Sími 525 6700 · Fax 525 6729

Leikskólakennarar, grunnskólakennarar
og annað starfsfólk óskast

Skrifstofuhúsnæði—197 fm
Lagerhúsnæði—174 fm

Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Járn & glers hf Skútuvogi 1 h– Barkarvogsmegin. Upplýsingar gefur
Kjartan eða Ingi í s: 585-8900 / 894-4711 / 847-3540.
e-mail : kjartan@jarngler.is

www.mos.is

Krikaskóli

Til leigu í Skútuvogi 1
Um er að ræða gott skrifstofurými sem er 197 fm
að stærð.
Góð lofthæð er í plássinu
og í miðju rýminu eru
þakgluggar sem gefa
góða birtu.
Steinteppi á gólfum,
nýuppgert.
Miklir möguleikar.

Fræðslusvið

M STËRUM BÅLSKÒR
RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ Å SÁRÚOKKI ¹SAMT   FM
BÅLSKÒR 3AMTALS  FM ¥BÒÈIN HEFUR KOSTI SEM
SJALDG¾FT ER AÈ ÅBÒÈIR Å BLOKKUM HAÙ SS ALLT SÁR
STËRAN BÅLSKÒR STËRA SÁRVERÎND AUK FR¹B¾RS ÒTSÕNIS
6ERÈ   MILLJ
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Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans
www.krikaskoli.is og senda má inn fyrirspurn og/eða
umsókn um starf á netfangið krikaskoli@mos.is
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla,
Þrúður Hjelm í síma 694-1859 og 578-3400.

Kennarar

Eftirtaldar stöður eru lausar við grunnskóla Akureyrar skólaárið 2008-2009
Allir grunnskólar Akureyrar eru einsetnir með 1.-10. bekk. Hlutfall fagmenntaðra kennara er um 99%.Óskað er eftir jákvæðum og kraftmiklum einstaklingum
til starfa. Mikilvægt er að þeir eigi auðvelt með mannleg samskipti og séu tilbúnir til að taka þátt í umbótum á skólastarﬁ og þróunarvinnu næstu skólaár.
Brekkuskóli v /Laugargötu:
Fjöldi nemenda er um 550.

Glerárskóli v/Höfðahlíð:
Fjöldi nemenda er um 430.

Síðuskóli v/Bugðusíðu:
Fjöldi nemenda er um 440.

Umsjónarkennari í 6.bekk – 100% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Karl Erlendsson (karle@akureyri.is )og
Bergþóra Þórhallsdóttir(beggath@akureyri.is)
í síma 462-2525.
Veffang: http://www.brek.akureyri.is

Umsjónarkennari á yngsta stigi - 100% staða
Umsjónarkennari á miðstigi – 100% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Úlfar Björnsson (ulfar@akureyri.is) og
Katrín Fjóla Guðmundsdóttir
(katrinfjola@akureyri.is) í síma 461-2666.
Veffang: http://www.gler.akureyri.is/

Forfallakennari – 80% staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Ólafur B. Thoroddsen (oli@akureyri.is) og
Sigríður Ása Harðardóttir (sigridurh@akureyri.is)
í síma 462-2588.
Veffang: http://www.sida.akureyri.is/

Lundarskóli v/Dalsbraut:
Fjöldi nemenda er um 530.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar
um jafnréttismál við ráðningu í störﬁn. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga. Upplýsingar
um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar
í síma 460-1060. Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is
Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri
Ráðhússins.

Oddeyrarskóli v/Víðivelli:
Fjöldi nemenda er um 210.
Kennari á unglingastigi – heil staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Helga Hauksdóttir (helgah@akureyri.is)
og Rannveig Sigurðardóttir (rannveig@akureyri.is)
í síma 460-9550.
Veffang: http://www.oddak.akureyri.is/

Umsjónarkennari í 4.bekk – heil staða
Upplýsingar veita skólastjórnendur
Þórhildur H. Þorleifsdóttir (thelga@akureyri.is) og Gunnar
Jónsson (gunnarj@akureyri.is)
í síma 462-4888.
Veffang: http://www.lundarskoli.akureyri.is/

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2008.
Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri
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m`cYfi^X7Z\ekild%`j

SPARAÐU MEÐ MIELE

MIKILFENGLEG SÝN Gengið verður um fæðingarstað Jónasar Hallgrímssonar að

Hreinn sparnaður

Hrauni í Öxnadal.

Fífilbrekkuhátíð
Jónasar í Öxnadal
Fífilbrekkuhátíð er árlegur viðburður sem er haldin á Hrauni í
Öxnadal og verður hún nú haldin föstudaginn 14. júní næstkomandi.
Gestum og gangandi verður
boðið í gönguferðir undir leiðsögn
um fólkvanginn Jónasarvang
sem opnaður var í fyrrasumar til
minngar um skáldið Jónas Hallgrímsson.
Göngurnar verða þrjá að þessu
sinni og þurfa göngumenn að vera
vel búnir með nesti og nýja skó.
Ferðirnar eru mislangar og því

ættu allir að finna eitthvað við
sitt hæfi í náttúrudýrðinni á slóðum Jónasar sem var fyrsti menntaði náttúrufræðingurinn Íslendinga auk þess að vera stórfenglegt skáld.
Ferðirnar
hefjast
klukkan
14.00.
Þátttaka í gönguferðum og aðgangur að minningarstofum er
ókeypis. Ljúffengar veitingar má
fá á Halastjörnunni veitingahúsi
og Ferðaþjónustunni Engimýri,
sem eru opin frá kl. 12 og fram á
kvöld.
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20 ára líftími = 10.000 klst.
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Miele þvottavélar eru prófaðar
til að endast í 10.000 klst.

Með því að kaupa Miele þvottavél
leggur þú grunn að langtímasparnaði

Dæmi frá Miele:

mfkkXmcN(,(+ bi%()+%00,

mfkkXmcbi%()+%00,&('%'''m`eeljk%
4bi%()%,'_m\im`eeljk%

'*&&id%cd%+a]


Dæmi frá samkeppnisaðila:

'*&&id%cd%,a]lWnaakjhecbW
Miele - líklega endingarbesta
og ódýrasta þvottavélin

mfkkXmcN(.(+ bi%(*0%00,

mfkkXmcbi%((+%'''&-%'''m`eeljk%
4bi%(0%''_m\im`eeljk%

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

AFSLÁTTUR

#^|]³W^[_c_b_ij³a_

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

Jd`,//')''snnn%\`im`b%`j

Sólstöðuhátíð víkinga
í Hafnarfirði 12. - 17. júní 2008

Strandgata 55
220 Hafnarfjörður
Tel: 565-1213 • Fax: 565-1891
vikings@fjorukrain.is
www.fjorukrain.is

Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður - Leikhópur - Bardagavíkingar - Erlendir víkingar -Víkingaveitingastaðir í tjöldum
Kraftajötnar- Handverksvíkingar - Dansleikir -Víkingasveitin - Glímumenn -Eldsteikt lamb
Víkingaveislur öll kvöld, o.fl.o.fl.
Ferðamálastofa
Icelandic Tourist Board
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STUÐ MILLI STRÍÐA Áfram Spánn
MIKAEL MARINÓ RIVERA HELDUR MEÐ SPÁNVERJUM Á EVRÓPUMÓTINU

Evrópumót
landsliða
stendur nú yfir eins og
margir hafa tekið eftir.
Mínir menn Spánverjar eru mættir til leiks
og gerðu sér lítið fyrir
og rústuðu Rússum í
fyrsta leik. Langt er frá
því að Spánverjar unnu sinn fyrsta
og eina sigur á stórmóti, eða um 44
ár. Aldrei hef ég á minni stuttu ævi
búist við neinu af liðinu en annað
verður sagt um hann föður minn
sem er blóðheitur stuðningsmaður
spænska landsliðsins. Karlgreyið
hefur þurft að horfa upp á liðið
klúðra hverju stórmótinu á fætur
öðru en fyrir hvert mót er hann
bjartsýnasti
maður
veraldar.

R
FÖSTUDAGU

ABLAÐSINS
FYLGIRIT FRÉTT

8. FEBRÚAR

2008

t...

Mikill skjálfti fer um heimilið
þegar stórmót er í vændum og
móðir mín kvíðir fyrir hverju móti
enda hefur gengi Spánverja lengi
verið lélegt. Móðir mín er hins
vegar við öllu búin og er vel æfð í
veita tapsárum föður mínum
áfallahjálp þegar hamfarirnar
dynja yfir. Faðir minn á það til að
vita hvað sé best fyrir liðið og
bölvar öllum skotum og sendingum sem fara úrskeiðis. Í gegnum
tíðina hafa Spánverjar framleitt
marga frábæra knattspyrnumenn
og sama á við í ár. Liðið er troðfullt
af heimsklassa knattspyrnumönnum og ætti að eiga góða möguleika
á að vinna mótið. Aðgát skal höfð í
slíkum yfirlýsingu um spænska

landsliðið en ég ætla að vera bjartsýnn mín vegna og sérstaklega
föður míns vegna. Ég hef hlustað á
fjöldann allan af yfirlýsingum frá
honum síðustu mánuði fyrir mót
um hversu stórkostlegt liðið verði
og nú sé sigur nánast í höfn. En
inni á milli má heyra ónægjutón í
rödd hans yfir því að hinn og þessi
sé ekki í liðinu. Byrjunin lofar
mjög góðu og fram undan eru
leikir gegn ljóshærðum Svíum og
Grískum varnarguðum. Allt of
langur tími er frá síðasta sigri og
bið ég spænska landsliðið að sigra
á þessu Evrópumóti. Ég bið um
sigur svo pabbi geti brosað og
verið glaður allavega næstu 44
árin.

r.
r

Allt sem þú þarft...
Fé

bl ð ð
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...alla daga
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■ Pondus

ERT ÞÚ?
MEÐ HUGMYND SEM ÞÚ VILT GERA AÐ VERULEIKA?
MEÐ FYRIRTÆKI SEM ÞÚ VILT STÆKKA?

Eftir Frode Øverli

Nýtt tímabil, Pondus! Með
stálaga, brjáluðu formi
og slægum aðferðum
munum við uppskera!

Ég næ að koma
þessu liði upp
um deild!

Rallalllallallalla

Ég er með
svörin við
þessu!

Ertu viss?

VIÐSKIPTASMIÐJAN
- HRAÐBRAUT NÝRRA FYRIRTÆKJA Kynningarfundur í dag, 12. júní,
klukkan 16:00 í Kringlunni 1, 103 Reykjavík

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þessar
útréttingar á
leiðinni heim úr
skólanum taka
endalausan
tíma!

Frekari upplýsingar á www.klak.is
og hjá Símennt HR í síma 599 6248

Ef þú ert
óánægður
geturðu
alltaf tekið
strætó.

TILBOÐ Á ECCO SKÓM
Gildir frá 12. Ɵl 16. júní

■ Handan við hornið

11.495
95

8.047

Eftir Tony Lopes

Clear Water
6550300101

LiƟr: Svart, HvíƩ
Stærðir: 36-42

Heatwave

6
6.495

Hérna er sýnið
mitt, læknir!

MJÓLK

4.547

7406250082

LiƟr: Svart, RauƩ, Bleikt, Beige
Stærðir: 27-35

1 9
12.995

9.097

Transporter

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

2246451555

LiƟr: Svart, Beige
Stærðir: 41-47

R.Rugged Terrain IV

1
15.995

11.197

Vöfflur með
sólberjasultu!

...og ís!

Vöfflur! Vöfflur! Vöfflur!
Kallar hún þetta
morgunmat!?!

2884300201

LiƟr: Svart
Stærðir: 36-47

10.995
1
5

7.697

Fym
4191300275

LiƟr: Svart, Beige

11.995

Nirvana

8.397

6897322152

LiƟr: Svart, Beige, Brúnt
Stærðir: 36-47

KRINGLAN
SMÁRALIND
LAUGAVEGUR

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ef ég klaga þig og þú klagar mig núllast þetta
kannski út svo að við sleppum við skammirnar.

söluhæsta fasteignasala RE/MAX í Evrópu!

Tveir söluhæstu sölufulltrúar Evrópu
starfa hjá
Gunnar Valsson var á síðasta ári
söluhæsti sölufulltrúi Evrópu

Hannes Steindórsson var á síðasta ári
næst söluhæsti sölufulltrúi Evrópu

Verðlaun sem Gunnar Valsson hlaut á síðasta ári:
t7BSnúmer #1 í Evrópu
tDiamond Club - hæsta mögulega viðurkenning fyrir sölu á einu ári
Fyrsti og eini Íslendingurinn sem hlotið hefur þessi verðlaun
tHall of fame – Fyrir framúrskarandi sölu síðustu þrjú ár.
t7BSnúmer #4 á alþjóðalegum lista RE/MAX utan USA og Canada.
t7BSnúmer #32 í heiminum af 120.000 sölufulltrúum árið 2007

Verðlaun sem Hannes Steindórsson hlaut á síðasta ári:
t7BSnúmer #2 í Evrópu
tChairmans Club – næst hæsta viðurkenning fyrir sölu á einu ári
t7BSnúmer 10 á alþjóðlegum lista RE/MAX utan USA og Canada.
t7BSnúmer #73 í heiminum af 120.000 sölufulltrúum árið 2007

822 3702
Gunnar Valsson

699 5008
Hannes Steindórsson

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 200 Kópavogur - S: 520 9500 - Þórarinn Jónsson Lögg. fasteignasali
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Pallaefni
Gagnvarin fura

Fura heflluð og fúavarin.
28 x 95, lengdir 0,9 - 4,5 metrar.
Nr. 628601

189
kr/lm

Gildir 12. - 16. júní

Fíflabani
Wonderweed
Þú setur fíflaeyði í
stafinn og gengur um
túnið og ýtir létt á og
hann skammtar sjálfur

Fíflabaninn
Wonderweed
5087361

tekur 300 ml,
skammtar 0,3 ml

Hálfgegnsæ
viðarvörn

1.299

Gori 44+

Olíubundið, hálfgegnsætt, matt
viðarvarnarefni á bæði
heflaðan og óheflaðan við utanhúss svo
sem klæðningar, glugga, girðingar o.fl.
Vatnsþynnanlegt og fljótt að þorna.
Ekki ætlað á lárétta fleti.

0,75 ltr.

1.599

7042500-510

6.699

Gori 44+
5 ltr.

7.995

7042520-530

Útimálning
Utanhússmálning á steinsteypta
fleti, alkalíþolin með gott
veðrunarþol, gljástig 5

2.995
4.899

30%

Worx

AFSLÁTTUR

Orf og hekkklippur
saman í setti
engin snúra

AF HÚSASMIÐJU
ÚTIMÁLNINGU Í
ALLT SUMAR

2 rafhlöður
hleðslutími
aðeins 1 klst.

19.995
18V, 2 rafhlöður.
Hleðslutími 1 klst, veggfesting
5083700

3 ltr
7207020-6

2.795
3.995

10 ltr
7207040

5.490
8.995

Klóra, HiPoint
5084679

169
255

Smáskófla, HiPoint
5084677

99
229

Greinaklippur, HiPoint
Öflugar greinaklippur
5084663

799
1.195

Grasklippur, HiPoint
5084675

899
1.375

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúval er háð lagerstöðu í hverri verslun.
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Útilegumenn í Kiðagili
Kl. 20
Listasafn Reykjavíkur býður upp á
kvöldgöngu úr Kvosinni í kvöld kl. 20.
Hafþór Yngvason safnstjóri leiðir
gönguna og mun á leið sinni um
borgina fjalla um gildi myndlistar í
borgarlandslagi. Gangan hefst við
Hafnarhúsið og henni lýkur á sama
stað um klukkutíma síðar. Þátttaka
er ókeypis og öllum opin.

menning@frettabladid.is

Hugmyndir manna um útiFélagið stefnir að því að reisa
legumenn hafa lengi dansað á
alþjóðlega rannsókna- og
kennslumiðstöð um íslenska
mörkum goðsagna og veruleika.
Legðist ólánsmaður út breyttist
menningu og náttúru að
hann óðara í alþýðuhetju. Sumar
Svartárkoti í Bárðardal, þar sem
sögur af útilegumönnum eru
menning og náttúra mætast
hreinar þjóðsögur, en aðrar
einmitt með einstæðum hætti.
Framtíðaráform félagsins hafa
greina frá mönnum sem í raun
og veru lögðust út.
verið kynnt fyrir hinu alþjóðlega
Sýningin Útilegumenn í
fræðasamfélagi og þessa dagana
Ódáðahrauni – goðsögn eða
stendur yfir fyrsta alþjóðlega
FJALLA-EYVINDUR Draumur eða
námskeiðið á vegum þess. Á
veruleiki? verður opnuð í Kiðagili raunveruleiki?
þriðja tug landfræðistúdenta frá
í Bárðardal á þjóðhátíðardaginn
Edinborgarháskóla eru í Kiðagili í þessari viku og
17. júní. Á sýningunni er fjallað í myndum og máli
hlýða á fyrirlestra íslenskra og erlendra kennara.
um íslenska útilegumenn að fornu og nýju.
Félagið notar aðstöðuna í skólahúsinu að Kiðagili
Sýningin er hönnuð af Ólafi J. Engilbertssyni hjá
þangað til miðstöðin verður reist í Svartárkoti.
Sögumiðlun ehf. í samstarfi við Bárðdælinga. Að
Sýningin Útilegumenn í Ódáðahrauni er liður í því
sýningunni kemur jafnframt félagið Svartárkot,
verkefni félagsins að kynna sérstæðan menningararf
menning – náttúra, sem er samstarfsverkefni
Bárðardals fyrir íslenskum og erlendum ferðaReykjavíkurAkademíunnar, Ferðamálaseturs Íslands
löngum.
og heimamanna í Bárðardal.
- vþ

Innri maður lesinn
og sunginn
Bókin Ég skal kveða um eina þig,
alla mína daga: ástarljóð Páls Ólafssonar kemur út hjá Sölku nú í vikunni. Eftir Pál liggur eitt mesta safn
ástarljóða nokkurs íslensks skálds
og núna er þessum arfi í fyrsta sinn
safnað í eina bók og birtur fjöldi
kvæða og vísna sem ekki hafa áður
sést á prenti.
Þórarinn Hjartarson tók efnið
saman ásamt því að skrifa skýringartexta. Hann hefur áður fengist
við verk Páls Ólafssonar og sýnt
fram á að verk fárra skálda eru
betur fallin til söngs en ljóð Páls.
Það sýnir Þórarinn líka í verki
því hann er einn af hópnum Riddarar söngsins sem kemur saman endrum og eins til að hylla Pál Ólafsson
með tónum.
Í tilefni bókarútgáfunnar munu

PÁLL ÓLAFSSON SKÁLD Ljóð hans koma

út hjá Sölku í vikunni.

Riddarar söngsins troða upp í versluninni 12 Tónum á Skólavörðustíg á
morgun kl. 17 og í Café Flóru í
Grasagarðinum í Laugardal á laugardagskvöld kl. 21. Allir eru velkomnir á meðan húsrúm leyfir. - vþ

> Ekki missa af...
Sýningu Sirru í Kling & Bang
gallerí, Hverfisgötu 42, en
henni lýkur 22. júní. Sýningin
nefnist Óvissulögmálið og á
henni má sjá innsetningu sem
gerð er með af skúlptúr og
myndbandsverki. Óvissulögmálið var opnað um miðjan
síðasta mánuð og var þá hluti
af dagskrá hinnar myndlistarmiðuðu Listahátíðar í
Reykjavík.

Djassveisla í kvöld
AIM Festival er nú haldin
í þriðja sinn á Akureyri.
Opnunartónleikar hátíðarinnar fara fram á Marínu í
Strandgötu í kvöld og verða
sannkölluð blús- og djassveisla, en á þeim kemur
meðal annarra fram
íslenska landsliðið í
djasstónlist ásamt
þýska trompetleikaranum Sebastian
Studnitzky.
Það eru þeir Gunnlaugur
Briem, Agnar Már Magnússon og Pálmi Gunnarsson sem skipa djasslandsliðið. Það er
engin nýlunda að

Gunnlaugur Briem og Sebastian
spili saman því Sebastian hefur spilað með hljómsveitinni ástsælu
Mezzoforte um árabil. Studnitzky
hefur verið líkt við meistara Miles
Davis og er einn eftirsóttasti djassleikari Þýskalands enda sameinar
hann popp og djass af alkunnri
snilld. Tónn hans bæði á trompet og
píanó er einstaklega hlýr og mjúkur
og er hann rómaður fyrir næma og
tilfinningaríka túlkun sína. Á ferli
sínum hefur hann spilað með
Nils
Landgren,
Rebekku
Bakken og Wolfgang Haffner
svo nokkur dæmi séu tekin.
Ástralski djasssextettinn
Hoodangers sem spilar léttan
rokkabillídjass kemur einnig
fram á opnunartónleikunum í
kvöld en að auki verða þeir
SEBASTIAN STUDNITZKY Kemur

fram á opnunartónleikum AIM
festival í kvöld.

með tónleika á laugardagskvöldið á
sama tónleikastað. Hoodangers hafa
ekki síst vakið athygli fyrir kraftmikla sviðsframkomu. Þeir hafa
vakið mikla athygli víða um heim og
farið í þrjár tónleikaferðir um Evrópu, haldið tónleika í borgum þvert
yfir Rússland, á Norðurlöndunum, í
Skotlandi og Sviss. Þeir eru afar
vinsælir í heimalandi sínu og eru
tvímælalaust stóra nafnið á djasshátíðum þar.
Hrund Ósk Árnadóttir, hin nýja
íslenska blúsdrottning, kemur einnig fram á tónleikunum með hljómsveitinni Park Projekt. Hrund Ósk
kom fyrst fram á sjónarsviðið þegar
hún vann með glæsibrag söngkeppni framhaldsskólanna fyrir
nokkrum árum með flutningi sínum
á The Saga of Jenny eftir Kurt Weil.
Um þessar mundir standa yfir upptökur á fyrsta hljóðversdiski
Hrundar.
vigdis@frettabladid.is

40%

afsláttur

469 kr/kg. áður 782 kr/kg.
Ísfugl kjúklingur - ferskur

30%

30%

afsláttur

40%

afsláttur

1.299 kr/kg. áður 1.867 kr/kg.
Goða gríhnakki piri piri

afsláttur

1.854 kr/kg. áður 2.648 kr/kg.
Goða lambalærisneiðar kryddaðar

40%

Hönnun: Víkurfréttir

Hunt´s tómatssósa - 1,36 kg

250 kr/stk.
Ferðaspil

Goða lambalæri - m/krydd jurtum

30%

afsláttur

199 kr/stk. áður 249 kr/stk.

1.299 kr/kg. áður 2.168 kr/kg.

afsláttur

725 kr/kg. áður 1.209 kr/kg.
Mexíkó grillpylsur

125 kr/stk.
Disney sápukúlur - 60 ml.

139 kr/pk.
Capri súkkulaðibitar - 200 gr.

199 kr/pk.
Ávaxtasleikjó - 360 gr.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 12. júní til 15. júní eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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> SUMARIÐ HENNAR JOLIE

Iron Man-gengið vill bíða með númer 2

Verður það eflaust ef hún eignast
tvíburana einhvern tímann. En því
er hins vegar spáð að hasarmyndin hennar Wanted verði einn
af sumarsmellum þessa árs því
myndbrotin úr henni hafa
fengið prýðilega dóma netverja. Og menn bíða einna
helst spenntir eftir því að
sjá heilaga Angelinu blóta.

Orðrómur hefur verið á kreiki um
saga eða bara handritshöfundar
almennt. Favreau hefur áður sagt
að hafist verði handa með framað hann þurfi þrjú ár til að gera
leiðslu framhaldsmyndar sumarsframhaldsmynd en það er í
mellsins Iron Man. Myndin sló
samræmi við aðrar myndasöguheldur betur í gegn beggja vegna
hetjukvikmyndir.
Atlantshafsins og Robert Downey
„Í þessari kvikmyndagerð er
Jr. fullkomnaði í raun endurkomu
nauðsynlegt að fara að öllu með
sína með stórkostlegri túlkun sinni
gát, vera með allt á hreinu og
á Tony Starks, hinum drykkfellda
undirbúa sig gaumgæfilega,“
og kvensama vísindamanni.
skrifar Favreau á heimasíðu sína.
Framleiðendurnir vilja ekki bíða
„Við viljum að aðdáendur Iron
neitt heldur keyra allt af stað og
Man fái eitthvað fyrir sinn snúð
þá helst á næsta ári þannig að
en ekki eitthvert hrafnaspark.
myndin yrði frumsýnd 2010.
Því eru þessar tímasetningar
En leikstjóri myndarinnar, Jon
SPENNTUR EN SAMT SLAKUR Jon Favreau er spenntur fyrir gerð
mjög ólíklegar enda myndu þær
Favreau, hefur slegið á væntingar
Iron Man 2 en hann hefur beðið framleiðendur og aðdáendur
þýða að við hefðum minni tíma en
og vonir aðdáenda Iron Man og
um að gefa sér nægan tíma til undirbúnings.
fyrir fyrstu myndina,“ bætir
beðið þá um að slaka aðeins á.
Favreau við. Robert Downey Jr. mun væntanlega halda
Favreau sagði á heimasíðu sinni að þessi dagsetning væri
áfram að leika Tony Starks.
heldur óraunhæf vegna þess að hvorki væri til handrit né

bio@frettabladid.is

Græni risinn vaknar
Önnur myndasöguhetjumyndin ratar í kvikmyndahús borgarinnar nú um
helgina. Að þessu sinni er
það hin ólánsami dr. Bruce
Banner sem á við freudísk
vandamál að stríða.

CAINE OG MOORE Stórleikarinn Michael

Caine fer með hlutverk dyravarðar sem
hjálpar ungri konu að fremja skartgriparán.

HEIMSENDIR Mark Wahlberg, John
Leguizamo og leikstjórinn Shyamalan
ræða saman um heimsendi á tökustað
The Happening.

Skartgriparán og
heimsendir í nánd
Eins og kemur fram hér til hliðar
er Hulk frumsýnd um helgina, en
auk hennar verða tvær aðrar
kvikmyndir teknar til sýningar.
Önnur þeirra er Flawless með
stórleikaranum Michael Caine og
hinni misgóðu Demi Moore. Flawless segir frá ungri konu í London
á sjöunda áratug síðustu aldar
sem fær dyravörð til að aðstoða
sig við skartgriparán. Margt fer
þó öðruvísi en ætlað er og ekki
eru allir sem sýnist. Leikstjóri er
Michael Radford, sem er hvað
þekktastur fyrir verðlaunamyndina Il Postino.

Hin kvikmyndin sem vert er að
minnast á er The Happening eftir
indverska leikstjórann M. Night
Shyamalan. The Happening segir
frá dularfullri veiru sem er smám
saman að ná tökum á jarðarbúum
og veldur því að þeir reyna að
fremja sjálfsmorð með ofbeldisfullum hætti. Eðlisfræðikennarinn Elliot Moore ákveður að flýja
undan ósköpunum ásamt fjölskyldunni en fær um leið að fylgjast með sjálfstortímingu heimsbyggðarinnar. Með aðalhlutverkin
fara þau Mark Wahlberg og Zooey
Deschanel.

NÝJASTI SPENNUTRYLLIRINN FRÁ LEIKSTJÓRA

THE SIXTH SENSE

MEÐ

MARK WAHLBERG

Í FANTAFORMI!

Græni risinn Hulk vaknar nefnilega til lífsins á ný eftir að Ang
Lee hafði gert heiðarlega tilraun
með Eric Bana í hlutverki hinnar
reiðu myndasöguhetju. Aðdáendur myndasögunnar voru ekki par
hrifnir af nálgun Lee og þótti hún
heldur óspennandi, og því var
tekin sú ákvörðun að hrista aðeins
upp í hlutunum. Franski leikstjórinn Louis Leterrier, sem á
heiðurinn af Transporter-myndunum, var fenginn til að gefa
aðeins í og stórstjörnurnar
Edward Norton og Liv Tyler ráðnar í aðalhlutverkin.

Erfitt upphaf
Í þessum öðrum kafla Hulk-bókarinnar lifir Banner á stöðugum
flótta undan sjálfum sér og forðast í lengstu lög að láta The Hulk
ná tökum á sér. En ofurkraftarnir
sem Banner öðlaðist eftir geislunarslysið á herstöð föður hans
eru eftirsóttir af valdasjúkum
mönnum, enda ekki slæmt að
vera með slíka krafta í kögglum
þegar þarf að drepa mann og
annan. Banner tekst hins vegar
að sveigja hjá og komast undan
aðdáendum sínum þangað til
þrjótinum og hermanninum Emil
Blonsky tekst að umbreyta sér í
enn sterkari og öflugari veru en
Hulk er. Og sú vitneskja neyðir
Banner til að vekja græna risann

SLEGIST UM YFIRRÁÐARÉTT Bruce Banner og The Hulk hafa ekki mikið álit á hvor

öðrum. Og í raun er ótrúlegt að þeim skuli hafa tekist að lifa í gegnum einn og sama
líkamann.

sem býr innra með honum aftur
til lífsins.
Hinn ótrúlegi Hulk er hugverk
meistaranna Stan Lee og Jack
Kirby hjá Marvel-fyrirtækinu en
þetta tvíeyki á auk The Hulk
heiðurinn af X-Men, Fantastic
Four og The Mighty Thor. Hann
leit fyrst dagsins ljós í maí árið
1962. Þá var hann reyndar grár
en Lee og Kirby skiptu um lit ansi
snögglega. Hann var hins vegar
settur í salt aðeins sex blöðum
síðar. Hulk fékk þó góða hliðarvinnu og var hluti af Fantastic
Four-genginu um stundarsakir en
eftir að hann birtist á móti Giant
Man í Tales of Astonish fór boltinn að rúlla og Hulk fékk sitt
eigið blað sem kom út samfellt
frá árinu 1968 til ársins 1999.

Dr. Jekyll Frankenstein
Hulk er mjög óvenjuleg myndasöguhetja. Dr. Bruce vill síður en
svo eiga neitt samneyti við græna
alter-egóið sitt og Hulk finnst dr.
Bruce vera óttaleg kveif. Bruce á
því í stöðugri innri baráttu við
sjálfan sig og togstreitan virðist á
köflum fara ansi langt með að gera

út af við hann, andlega og líkamlega.
Stan Lee, skapari risans, hefur
aldrei farið leynt með hvers vegna
hann ákvað að fara út í sköpun The
Hulk. Hugmyndin hafi verið að búa
til misskilda ofurhetju og hún hafi
kviknað við lestur á einni frægustu
skrímslasögu heims, Frankenstein
eftir Mary Shelley. „Við vildum
skrímsli sem væri jafnframt góði
gæinn,“ útskýrir Lee. En það var
ekkert síður túlkun Boris Karloff á
verunni ógurlegu sem varð til þess
að Lee hóf að skapa The Hulk. „Mér
fannst eins og hann væri ekkert
vondur. Hann vildi aldrei meiða
neinn en það voru bara heimskingjarnir sem espuðu hann upp og pirruðu hann,“ segir Lee.
En þrátt fyrir að höfuðverk
Mary Shelley hafi kveikt neista
var það annað og ekki síður þekkt
verk sem rak endahnútinn á sköpunarverkið – Dr. Jekyll og hr. Hyde
eftir Robert Louis Stevenson.
„Þegar ég var búinn að blanda
þessu tvennu saman varð The
Hulk til. Góða skrímslið og maðurinn sem er eiginlega klofinn persónuleiki.“

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

Stærri, reiðari og betri

HEIMSFRUMSÝND 11. JÚNÍ

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

Það kom mér á óvart þegar tilkynnt
var að stórleikarinn Edward Norton
myndi leika aðalhlutverkið í nýrri
Hulk-mynd en leikstjórinn Ang Lee
tæklaði persónuna í samnefndri
kvikmynd frá 2003. Hulk ‘03 er sérkennileg ofurhetjumynd þar sem
meira var fjallað um sálfræðihlið
þess að vera ofurmenni en að brjóta
allt og bramla eins og Hulk er þekktur fyrir. Aðdáendur tóku gleði sína
þegar tilkynnt var að nýja myndin
væri meiri hasarmynd en sú fyrri,
og það stenst svo sannarlega.
Leikstjórn myndarinnar er í höndum Frakkans Louis Leterrier sem
leikstýrði Danny the Dog og Transporter 2. Svo það komi engum á
óvart er hér sama hraðvirka klippingin og myndataka sem einkenndi
fyrri myndir leikstjórans. The Incredible Hulk er byggð á samnefndum sjónvarpsþáttum frá sjötta áratugnum frekar en Hulk ‘03, en í
opnunaratriði nýju myndarinnar er
í fljótu bragði farið yfir helstu atriði
(sem Hulk ‘03 tók heila eilífð að
byggja upp), þ.e.a.s hvernig Banner
varð Hulk og hans samband við
Betty Ross og föður hennar. Handrit
myndarinnar er skrifað af Zak Penn,
sem skrifaði m.a. X2 (X-Men 2), og
Norton, sem hefur meira og minna
tekið myndina upp á sína arma. Has-

KVIKMYNDIR
The Incredible Hulk
Leikstjórn: Louis Leterrier. Aðalhlutverk: Edward Norton, William
Hurt, Tim Roth, Liv Tyler.

★★★★
Edward Norton bætir upp vonbrigðin
við fyrri Hulk-myndina. Flott saga,
mikill hasar og góður leikur.
HULK Edward Norton í hlutverki sínu.

aratriði eru stór og skemmtileg og
jafnvægið milli þeirra og vandaðra
samtala er gott.
Norton er að vanda þrælgóður og
þá sérstaklega í fyrri hluta myndarinnar þegar hann er sjúklega tortrygginn og á flótta undan sérsveitum hershöfðingjans, sem leikinn er
af William Hurt. Ekki er gefið mikið
innsæi í samband hans við Betty
Ross, sem leikin er af Liv Tyler, en
því litla sem sýnt er í byrjun myndarinnar er vel komið til skila. Tim
Roth leikur skúrk myndarinnar og
er hann einstaklega andstyggilegur
sem sérsveitarmaðurinn Blonsky,
en hann kemur ekki raunverulega
fram sem erkifjandi fyrr en í síðasta þriðjungi myndarinnar. Roth

leysir vitaskuld hlutverkið vel af
hendi. Gestaleikarar hjá hinum upprunalega Hulk, Lou Ferrigno, Stan
Lee og ónefnd stjarna, koma
skemmtilega á óvart. Þess má einnig geta að Ferrigno talar fyrir Hulk
í kvikmyndinni.
Rétt eins og Iron Man reynist The
Incredible Hulk, nýjasta framleiðsla
teiknimyndaútgefandans Marvel,
vera hin besta sumarskemmtun.
Þeim aðdáendum sem fannst þeir
hafa verið sviknir af fyrri myndinni
ættu svo sannarlega að gefa þessari
tækifæri. Norton nýtur sín afar vel í
titilhlutverkinu og hasaratriðin eru
stórgóð svo það má segja að Hulk
hafi snúið aftur stærri, reiðari og
betri en nokkru sinni áður.
Vignir Jón Vignisson - Topp5.is
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Kauptu notaðan bíl hjá Brimborg í dag

Nýtt.Þú geturskilað bílnum eftir12 mánuði.
Bílafrelsi Brimborgar er ný útfærsla á einka- eða
rekstrarleigu. Nýjungin felst í tvennu: leigan er til
24 mánaða í stað 36 og þú getur skilað bílnum eftir
aðeins 12 mánuði ef þú vilt. Öruggara getur það
ekki verið. Þú nýtir þér bílafrelsi Brimborgar í dag og
færð aukalega bensínverðvernd Brimborgar:
Aðeins 99 krónur bensínlítrinn. Brimborg tryggir þér
bensínlítrann á 99 krónur næstu 12 mánuði eða
1.500 lítra og gildir í 12 mánuði. Tilboðin gilda aðeins
fyrir kaup eða leigu á notuðum bílum.
Komdu í Brimborg í dag og kynntu þér tilboðin á
notuðum bílum sem fylgja bílafrelsi Brimborgar.
Veldu öruggan stað að vera á. Komdu í Brimborg
og kynntu þér bílafrelsi og bensínverðvernd
Brimborgar. Kynntu þér einnig einstök kjör á
notuðum bílum hjá Brimborg.
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Nýttínotuð
bílnum

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

Einka- eða rekstrarleiga.

Tilboð. Einka-/ rekstrarleiga 36.400 kr. á mánuði.

GCI GROUP GREY ALMANNATENGSL

2,0i 145 hö 185 Nm sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer RU314. Skrd. 12/2006. Ek. 12.000 km
Ásett verð: 2.250.000 kr.* Tilboð: 1.790.000 kr.*
Einka-/ rekstrarleiga 36.400 kr. á mánuði í 24 mánuði.
Innifalinn í leigugreiðsl. eru
vaxta- og lántökukostn. 318.180 kr.

Ford Mondeo Ghia

Tilboð. Einka-/ rekstrarleiga 34.600 kr. á mánuði.
2,0i 145 hö 185 Nm sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer RU237. Skrd. 12/2006. Ek. 15.000 km
Ásett verð: 2.350.000 kr.* Tilboð: 1.740.000 kr.*
Einka-/ rekstrarleiga 34.600 kr. á mánuði í
24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðsl. eru
vaxta- og lántökukostn. 311.697 kr.

Ford C-MAX Trend

Fjöldi annara bíla í boði - Hringdu núna í síma 515-7000

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is
* Einka-/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. Einka-/rekstrarleiga miðast við

ídag Nú geturðu

Opiðídag
frákl. 9 til18

notið bílafrelsis
í notuðum bílum!

um.Þúgeturskilað
eftir12mánuði!
Bensínverðvernd

99 kr.

Brimborgar

Nýjung.Bensínverðvernd
Brimborgar: tryggir þér
1.500 lítra af bensíni á
99 krónur.

Tilboð. Einka-/ rekstrarleiga 34.900 kr. á mánuði.
1,6i 110 hö 147 Nm sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer UJ 300. Skrd. 12/2006. Ek. 13.000 km
Ásett verð: 2.060.000 kr.* Tilboð: 1.700.000 kr.*
Einka-/ rekstrarleiga 34.900 kr. á mánuði í
24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðsl.
er lántökukostn. 299.264 kr.

Citroën C4 SX

Komdu í sal notaðra úrvalsbíla Brimborgar. Gefðu þér tíma.
Skoðaðu nýjan notaðan hjá Brimborg. Láttu okkur vinna fyrir
þig. Þú færð örugglega sanngjarnt verð fyrir gamla bílinn
þinn. Við gerum næstum allt fyrir þig.

Tilboð. Einka-/ rekstrarleiga 32.300 kr. á mánuði.
3,0i 200 hö 261 Nm bensín sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer VZ302. Skrd. 06/2006. Ek. 66.000 km
Ásett verð: 2.560.000 kr.* Tilboð: 2.050.000 kr.*
Einka-/ rekstrarleiga 32.300 kr. á mánuði
í 24 mánuði. Innifalinn í leigugreiðsl.
er lántökukostn. 385.900 kr.

seljagamla
kaupanýjan
notaðan

Ford Escape XLT AWD

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
nýjan notaðan bíl - farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins í dag.
Komdu í Brimborg

innborgun sem nemur 4 afborgunum í tryggingafé. Ef leigutaki nýtir sér Bílafrelsi eftir 12 mán., þarf viðkomandi að láta Brimborg vita með 15 daga fyrirvara. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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MATGÆÐINGURINN FRIÐRIK FRIÐRIKSSON LEIKARI

Finnst róandi að elda

> Jarðarber...
...eru í miklu uppáhaldi hjá mörgum
yfir sumarmánuðina. Þau þurfa þó
ekki að einskorðast við
eftirrétti og ávaxtabakka.
Prófaðu að bæta jarðarberjum út í salatið þitt. Þau
fara til dæmis mjög vel
með klettasalati og
balsamediki.

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Svona „comfort“-matar eða huggunarfæðis.
Ef ég ætla að vera góður við sjálfan mig eru
það til dæmis bbq-kjúklingavængir, hamborgari eða steik með bernaise-sósu.

Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Ég uppgötvaði sítrónubörk um daginn, sem
er einstaklega skemmtilegur í matreiðslu. Svo
er það bara gott hráefni sem skiptir máli.

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Ég er alltaf að borða einhvern góðan mat, en
það sem var svona alveg sérstakt var óvissuferð
í Sjávarkjallarann. Það var alveg einstaklega
gott. Heil máltíð með öllu, alveg súper.

Hvað borðar þú til að láta þér
líða betur?
Ég er duglegur að elda og prófa
eitthvað nýtt. Ég elda oft til að
róa mig og hafa tíma fyrir sjálfan
mig, svo það er mitt ráð.

Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Íslenskur súrmatur og allt sem er framreitt
á þorranum, nema harðfiskur og hangikjöt.
Matur á að líta vel út, vera litríkur og lykta vel,
en súrmatur er andstæðan við það, grár, illa
lyktandi og segir „ekki borða mig“.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Ost, sultu og smjör fyrir morgunmatinn. Annars á ég alltaf
nóg af hvítlauk, engifer, chili,
lime, kartöflum og rótargrænmeti.

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvað tækirðu
með þér?
Það fer eftir því hvað ég á að vera lengi. Ef
ég ætti að vera mjög lengi tæki ég nóg af
hrísgrjónum því þau taka lítið pláss og það
verður mikið úr þeim. Annars myndi
það vera lambalæri með öllu til að
fullnægja minni matarþörf.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur
borðað?
Einhver skordýr þegar ég var lítill, orma
og svoleiðis, en það skrítnasta myndi
vera þorramaturinn. Hann er skrítnasti
matur í heimi og ætti að vera kynntur sem
slíkur.

maturogvin@frettabladid.is

Jerk-kjúklingur
Ekki hefur farið mikið fyrir karabískri matarhefð hér á landi hingað
til. Þeir sem vilja prófa sig áfram í
suðrænum réttum geta spreytt sig
á kryddblöndunni Jamaican jerk,
sem þykir afburðagóð. Blandan er
til í ótal útgáfum, en flestar innihalda þær þó scotch bonnet-piparinn, timjan og allspice, eða allrahandakrydd. Allrahanda er ekki
kryddblanda, eins og margir halda,
heldur þurrkuð og möluð ber plöntunnar Pimenta dioica, sem vex
einmitt á eyjunum í Karíbahafinu.
Erfitt getur reynst að koma höndum yfir berin sjálf hér á landi, en
kryddið ætti að duga langt. Scotch
bonnet-chilipipar er í hópi þeirra
bragðmestu sem fyrirfinnast.
Hann er skyldur habanero-pipar,
sem má nota í hallæri, en bragðast
þó töluvert öðruvísi.
Jerk-kryddblandan er góð á
kjúkling, svínakjöt og nautakjöt.
Uppskriftina að jerk-kjúklingi er
að finna á síðunni about.com.
Afgangurinn geymist vel í loftþéttu íláti í ísskáp.
½ bolli allrahanda
½ bolli púðursykur
6-8 hvítlauksgeirar
4-6 stk. scotch bonnet–chilipipar

Hrifin af franskri matarhefð
Leikkonan Vigdís Hrefna
Pálsdóttir er mikið fyrir
franska matargerð og vill
helst fá hollan mat. Hún
gefur uppskrift að frönsku
sumarsalati.

BRAGÐ AF JAMAÍKU Bragðsterka
Jamaican jerk-kryddblandan er vinsæl í
karabíska hafinu og hentar afburða vel á
grillaðan kjúkling.
NORDICPHOTOS/GETTY

2 msk. timjanlauf
2 búnt vorlaukur
1 tsk. kanill
½ tsk. múskat
salt og pipar eftir smekk
2 msk. sojasósa
Fjarlægið fræ og hvítu himnuna
úr chilipiparnum til að búa til
bragðmildari blöndu. Setjið allt í
matvinnsluvél og maukið.
Nuddið kjötið með kryddblöndunni. Ef um kjúkling er að ræða er
gott að nudda henni undir skinnið.
Látið standa yfir nótt áður en
kjötið er grillað.

Grillaðir bananar
Grillveislurnar eru í
1 klípa kanill
algleymingi þessa dag1 klípa múskat
ana og lyktin af kveiki1 klípa cayenne-pipar
vökva svífur yfir vötn1 klípa sjávarsalt
um um allt landið. Það er
Bræðið
smjörið.
óþarfi að leyfa grillinu
Skerið banana langsað lognast út af þegar
um og afhýðið. Penslaðalrétturinn er tilbúinn,
ið smjöri á flötu hliðog um að gera að skella
ina og grillið í um
eftirréttinum líka yfir
eina mínútu, penslið
kolin.
hina hliðina á meðan
Grillaðir bananar eru
með smjöri. Snúið og
oftar en ekki í samkrulli GRILLAÐUR EFTIRRÉTTUR berið aftur smjör á
við bráðið súkkulaði hér Grillaðir bananar með
flötu hliðina.
á landi, en það má bera kanil, múskati og cayennStráið kanil og
epipar
eru
skemmtileg
þá fram á annan hátt.
múskati yfir, ásamt
Þessa uppskrift er að tilbreyting við eftirrétti
dálitlu af sjávarsalti
sumarsins.
finna á uppskriftavefnog
cayenne-pipar
NORDICPHOTOS/GETTY
um
Recipeezaar.com.
eftir smekk. Grillið
Reiknið með einum banana á
þar til bananinn er heitur í gegn.
mann.
Berið fram með ís. Þeir sem
hætta á það geta einnig flamberað
1 banani
bananann í rommi.
1 msk. brætt smjör

„Ég er mjög hrifin af Frakklandi
og franskri matarhefð,“ segir
Vigdís Hrefna. „Ég hef dvalið
talsvert þar, var au-pair þar og
fór svo í nám þangað líka,“
útskýrir Vigdís, sem er einmitt á
leið í sumarfrí í suðurhluta
Frakklands með fjölskyldu sinni.
Sumarsalatið sem hún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskrift
að í þetta skiptið er nokkurs
konar tilbrigði við hið víðfræga
Niçoise-salat. „Uppskriftin er úr
franskri kokkabók sem ég keypti
einhvern tíma á útsölu í Bókabúð
Steinars og hef notað mikið
síðan,“ útskýrir Vigdís.
Hún leggur annars áherslu á að
elda og borða hollan og góðan
mat. „Ég reyni að kaupa lífrænar
matvörur, og borða mikið af fiski,
grænmeti og ávöxtum. Hins
vegar er góður hamborgari líka
alltaf fínn svona inni á milli,“
segir hún og brosir.
Þar fyrir utan kveðst Vigdís
reyna að versla sem mest við þær
litlu sérverslanir sem helst er að
finna í miðbænum, en hún er sjálf
búsett á Óðinsgötu. „Fiskbúðin á
Freyjugötunni er til dæmis alveg
frábær, og líka Ostabúðin og Yggdrasill,“ segir Vigdís, sem þykir
það synd að sérverslanir séu ekki
í meiri blóma hér á landi.
„Kannski er þessi hluti menningarinnar samt að koma aftur. Ég
held að fólk sé orðið þreytt á að
fara alltaf í stórmarkaði. Þar fær
maður ekki almennilega ráðgjöf,
ekki sérþekkinguna sem er til
staðar í hinum verslununum,“
segir hún.
Vigdís hefur farið með hlutverk
Rósu Bjarkar í sýningunni Ástin
er diskó, lífið er pönk í Þjóðleikhúsinu í vor, en síðasta sýningin á

LÉTT OG GOTT Vigdís Hrefna Pálsdóttir notar sem mest af lífrænum matvörum og er
hrifin af léttum og ferskum mat, á borð við franska sumarsalatið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þessu leikári er nú á laugardag. Í
haust bíða hennar hins vegar
fleiri skemmtileg verkefni í leikhúsinu. „Þá ætlum við að halda
áfram með vinnu sem við byrjuðum á í vor, með Macbeth. Það er
mjög skemmtilegt mótvægi við
Ástin er diskó,“ segir Vigdís
kímin. „Svo verð ég í jólasýning-

FRANSKT SUMARSALAT
500 g nýjar litlar kartöflur
ólívuolía
250 g kirsuberjatómatar
200 g haricot-baunir
200 g túnfiskur í dós
4 ansjósur, skornar endilangar í
mjóar ræmur
stórt búnt af basil
Salatsósa:
2 skallottulaukar, fínt skornir
3 msk. hvítvínsedik
2 msk. grófkorna sinnep
sjávarsalt
nýmalaður svartur pipar
7 msk. jómfrúarólívuolía

unni líka, Sumarljós, og svo
kemur nóttin, eftir bók Jóns
Kalmans Stefánssonar. Hann er
ótrúlega flinkur og þetta er frábær bók,“ segir Vigdís. „Svo nú
er bara gott að komast út til
Frakklands og endurnæra sig
svolítið,“ bætir hún við.
sunna@frettabladid.is

Sjóðið kartöflurnar í hýðinu í 20
mínútur.
Hitið ofninn í 200 °C. Smyrjið eldfast
mót með ólívuolíu og bakið tómatana
í 10 mín.
Setjið allt sem á að fara í salatsósuna,
nema olíuna, í krukku með loki og
hristið vel, bætið síðan olíunni við og
hristið aftur.
Skerið kartöflurnar í tvennt, setjið í
salatskál og blandið dressingunni
saman við.
Skellið baununum í sjóðandi vatn
í 2 mín. og setjið síðan saman við
kartöflurnar og túnfiskinn, ansjósurnar
og tómatana líka.
Rífið basilið yfir salatið og berið fram
„med det samme“ með heitu brauði.

Fjölskylduvænt á Lystinni
Veitingastaðurinn Lystin var opnaður nýverið á
Laugavegi, þar sem fersku hráefni og heimilislegri
stemningu er gert hátt undir höfði. „Við erum til
dæmis með heimagert pasta bæði í hádeginu og á
kvöldin og fáum ferskan fisk á hverjum morgni. Ef
hann klárast er hann bara búinn, því við kaupum
ekkert frosið,“ útskýrir Jón Óskar Friðriksson, sem
á og rekur staðinn ásamt konu sinni, Dagbjörtu.
„Þetta er mjög heimilislegt hjá okkur, og við erum
fjölskylduvænn staður,“ segir hann.
Maturinn sem þar er á borð borinn er blanda af
því besta úr íslensku, frönsku og asísku eldhúsi, að
sögn Jóns Óskars. „Við erum með tvo erlenda kokka
sem hafa unnið bæði í Asíu og í Englandi og blanda
þessu saman,“ útskýrir hann. „Við erum hins vegar
ekki með neitt djúpsteikt á matseðlinum. Við
leggjum frekar áherslu á að hafa matinn ferskan og
heilsusamlegan.“
Þar að auki býður Lystin viðskiptavinum sínum
upp á að kaupa allt það vín sem í boði er í glösum.
„Við viljum að fólk geti fengið skemmtilegt vín í
glasi með matnum sínum, án þess að þurfa að borga
morðfjár fyrir það,“ segir Jón Óskar. Þá er einnig
boðið upp á svokallað Wine flight, þar sem gestir fá
kynningu á fjórum vínum. „Það geta annað hvort
verið hvít- eða rauðvín, eða blandaður listi. Ég get

FJÖLSKYLDUFRAMTAK Jón Óskar og kona hans, Dagbjört, opnuðu nýverið veitingastaðinn Lystina á Laugavegi. Ivan Dasko er
yfirmatreiðslumaður þar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

jafnvel valið vín eftir því hvað fólk pantar sér að
borða og kokkarnir eru heldur ekki feimnir við að
búa til seðla fyrir fólk. Við gerum líka töluvert af
svona „tasting menus“,“ segir hann.
Í bakgarði Lystarinnar er stórt útisvæði, þar sem
gestir geta notið sólarinnar. „Svo er tjaldað yfir
helminginn af garðinum, þannig að við erum með
fínasta reyksvæði,“ bendir Jón Óskar á.
Lystin er til húsa að Laugavegi 73.
- sun

vörurnar fást í Bónus!

Gleðilega þjóðhátíð!
Einiberjakryddað
lúxus lambalæri

frá Kjarnafæði.

1.889

frá Kjarnafæði

1.199

Kofareykt hangilæri,
úrbeinað
kr./kg

.

Merkt verð 2.699 kr./kg.

kr./kg.

Merkt verð 1.998 kr./kg

Grill lamba- Heimilispylsur Reyktar BBQframpartssn. frá Kjarnafæði.
grísakótilettur
frá Kjarnafæði.

969

kr./kg.

Merkt verð 1.292 kr./kg.

476

kr./kg.

Merkt verð 635 kr./kg.

frá Kjarnafæði.

1.189

kr./kg.

Merkt verð 1.698 kr./kg.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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Halldór Laxness á Facebook

> NÆRFÖT FRÁ JESSICU

Halldór Laxness er kominn á Facebook.
Hann var skráður á þetta vinsæla
vefsvæði þann 30. maí síðastliðinn. Þar
er hægt að lesa stutt æviágrip og sjá
fjórar myndir af Halldóri. Ef marka má
síðuna þá er það Kanadabúi
að nafni Gio Shanger sem
stofnaði hana.
Skáldið nýtur mikilla
vinsælda á Facebook og
hefur þegar eignast
216 aðdáendur á
vefsvæðinu á aðeins
ellefu dögum. Og
þeim fjölgar ört
með hverri
klukkustund.
Hann nær þó ekki
sjónvarpskokknum Nigellu

Jessica Simpson mun senda frá
sér nærfatalínu á næstunni. Þar
með verður hún nánast komin
með meiri umsvif í tískuheiminum
en tónlistargeiranum, en hún
hefur nú þegar lagt nafn
sitt við töskur, sólgleraugu, skó og sundföt.
Línan mun innihalda
kynþokkafull nærföt
og líka stelpuleg, að
sögn söngkonunnar.

folk@frettabladid.is

Lawson, hún á tæplega þúsund aðdáendur á Facebook.
Meðal þeirra sem hylla Halldór á
Facebook eru borgarfulltrúinn Svandís
Svavarsdóttir, rithöfundurinn
Hallgrímur Helgason, Guðlaug
Elísabet Ólafsdóttir, verkefnastjóri Viðeyjar og Steinunn
Ólína Þorsteinsdóttir, leikkona
og rithöfundur.
Vefsíðan hefur lítil tengsl
við Gljúfrastein, safnið í
Mosfellssveit sem tileinkað
er skáldinu.
Guðný Halldórsdóttir,
dóttir skáldsins, hafði
ekki séð Facebooksíðuna, en fannst þetta
bara hið besta mál.
„Hann hefði eflaust átt að

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454
Auglýsingasími

Gio Shanger hefur stofnað Facebook-síðu Halldóri Laxness til dýrðar.

fara inn á netið fyrir fimmtíu árum,”
segir Guðný sem taldi það prýðilega
hugmynd að setja kannski Gljúfrastein
inn á Facebook til kynningar, í ljósi
vinsælda vefsíðunnar.
-fgg

Glæsileg og
glyðruleg tíska

Gervais í upptökum
á eigin kvikmynd
Nýlega hófust tökur á fyrstu
kvikmyndinni sem Ricky Gervais,
aðalkarlinn í The Office, leikstýrir og skrifar handritið að. Í henni
leikur hann handritshöfund í
heimi þar sem enginn hefur logið
og enginn skáldskapur er til.
Persóna Rickys verður fyrst til
að finna upp á því að skálda með
ófyrirséðum afleiðingum. Myndin kemur ekki fyrir almenningssjónir fyrr en á næsta ári en
meðal þeirra sem leika með Ricky
í henni eru Jason Bateman, Jenifer Garner, Rob Lowe og Tina
Fey.
Ricky mun þó sjást fyrr á hvíta
tjaldinu því hann leikur eitt aðalhlutverkið í grínmyndinni Ghost
Town sem tekin verður til sýninga í haust.

HALLDÓR MEÐ FACEBOOK Kanadabúi að nafni

Hjónin Helgi Þórsson og
Beate Stormo blása til viðburðarins Tísku og tónlistar
í Eyjafirði á föstudag. Þar
fer fram tískusýning með
fatnaði sem þau hafa setið
við sauma á síðustu mánuði, auk þess sem Helgi og
hljóðfæraleikararnir, með
umræddan Helga fremstan
í flokki, stíga á svið.
LEIKSTÝRIR EIGIN MYND Ricky Gervais
gerir mynd um handritshöfund.
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– Mest lesið

MENNINGARSJÓÐUR
NNINGARSJÓÐUR GLITNIS STYRKIR UNGT TÓNLIS
TÓNLISTARFÓLK
Við minnum á að umsóknarfrestur fyrir ungt tónlistarfólk rennur út á
morgun, 13. júní. Ekki verður tekið tillit til umsókna sem berast eftir að
umsóknarfrestur rennur út. Umsóknum skal skila til Menningarsjóðs
Glitnis, Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík.
Reglur og nánari upplýsingar um styrkina er hægt að nálgast í móttöku Glitnis á
Kirkjusandi 2 eða á www.glitnir.is/tonlistarfolk

Helgi segir hugmyndina fyrst
hafa skotið upp kollinum fyrir um
tíu árum síðan, í tengslum við
„hljómsveitarstúss“. „Þá héldum
við sýningu, og notuðum endurunnið rúllubaggaplast og baggabönd og ýmsar sveitaafurðir til
að gera fötin,“ útskýrir Helgi.
„Hugmyndin lá svo í dvala í tíu
ár, en í fyrra skelltum við Beate
upp svipuðum viðburði, þá í
félagsheimili í sveitinni. Við
ákváðum að endurtaka leikinn í
ár og erum búin að liggja í hönnun og saumaskap síðustu mánuði,
eftir að hafa njósnað á netinu um
bestu straumana til að stela úr,“
segir hann kíminn.
Þau Helgi og Beate hafa bæði
látið til sín taka í handverki og
listsköpun. Beate er eldsmiður,
og hefur að auki unnið við að endurgera miðaldabúninga. „Það
þarf oft að fylgja ströngum reglum, í sagnfræðilegum skilningi,
en núna gafst tækifæri til að fríka
alveg út með gamlar hugmyndir í
nýjum búningi,“ útskýrir Helgi,
sem segir klæðnaðinn helst falla
undir lýsinguna nýrómantík.
Fatnaðurinn, sem hann segir helst
vera fyrir eyfirskar húsmæður

TÍSKA OG TÓNLIST Hjónin Helgi Þórsson
og Beate Stormo halda viðburðinn Tísku
og tónlist í Vaðlareit á föstudag, en þau
hafa í sameiningu hannað þann fatnað
sem þar verður sýndur.

og heimasætur, skiptist að sögn
Helga í tvo flokka. „Þau eru annað
hvort glæsileg eða glyðruleg.
Stundum er það nærri því að fara
saman, en í sannleika sagt er
glyðrulega hönnunin frekar frá
mér komin. Þau eru gjarnan
gólfsíð, pilsin hjá Beate,“ segir
Helgi, sem kveðst hafa fulla trú á
að markað fyrir fatnaðinn sé að
finna í Eyjafirði „Já, já, hér er
nóg af bæði glyðrum og glæsikonum,“ segir hann og hlær við.
Tónlist og tíska mun eiga sér stað
í Vaðlareit, skógi í fjörunni gegnt
Akureyri, á föstudag, og hefst
klukkan 20.30. Bílastæði verður
að finna í syðst í skóginum, og
verður sérmerkt gönguleið á
áfangastað. Miðaverð er eitt þúsund krónur fyrir fullorðna.
sunna@frettabladid.is

Heimsklassakabarett
„Þetta var óverðskuldaður heiður.
Við vorum þarna á forsíðunni á
fölskum forsendum. Sem er magnað þegar það er haft í huga að menn
hafa líklega ekki nema eitt tækifæri á ævinni til að komast á forsíðu Moggans,“ segir Lísa Pálsdóttir útvarpsmaður, leik- og söngkona
með meiru.
Fyrsta forsíða Ólafs Stephensen,
nýs Moggaritstjóra, þar sem gat að
líta mynd af kríu sem sat á svanshöfði, vakti mikla athygli. Láðist að
geta þess að svanurinn var úr plasti
og því ekki um eins mikla heimsfrétt að ræða og efni stóðu til. Og
næsta forsíða var einnig misvísandi því þar birtist mynd af hinum
einstæða áhugamannaleikhópi Peðinu en því haldið fram að þar færi
Hala-leikhópurinn góði.
Lísa segist ekki hafa neinar sérstakar skýringar á þessu en Peðið,
sem er einn fárra leikhópa í heimi
sem starfa á bar, sýnir um þessar
mundir Skeifu Ingibjargar á Grand
Rokki. „Þetta var eitthvað ritstjórnarklúður. Því ekki var stafur

LÍSA PÁLSDÓTTIR Stjórnar Peðinu sem

komst óverðskuldað á forsíðu Morgunblaðsins fyrir skömmu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

um Hala-leikhópinn í blaðinu. Þetta
var fyndið... þeir sendu ljósmyndara á verðlaunasýningu Hala-leikhópsins en fengu barleikhús í staðinn,“ segir Lísa og segir leikarana
hafa tekið þessu létt. Og bætir því
við að aðeins séu þrjár sýningar
eftir af Skeifunni, ein í kvöld, föstudagskvöld og eftirmiðdagssýning á
laugardag. „Berlínarkabarett í
heimsklassa,“ segir Lísa.
- jbg

Loksins á Íslandi !
Þann 8. mars var opnuð í Skipholti 29b
Basler kvenfataverslun með þýskri gæðavöru
fyrir konur á öllum aldri.

Sumarútsalan
er hafin
Ótrúleg verð á klassískum
gæðavörum

- Skipholt 29b - 5510770 - parisartizkan@vortex.is
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Nostalgía með
afa Breiðdal
Ég var of ungur til þess að sjá
Whitesnake í Reiðhöllinni fyrir
átján árum. Nauðaði í mömmu en
fékk ekki að fara. Það voru mér
gríðarleg vonbrigði. Ætlaði þar af
leiðandi alls ekki að missa af tónleikunum að þessu sinni.
Það var vel við hæfi að hin unga
glysrokksveit Sign skyldi hita upp.
Strákar sem eru augljóslega undir
miklum áhrifum sveita á borð við
Whitesnake. Þeir kunna þess utan
alla taktana. Skiptir ekki máli
hvort um sé að ræða „slummur“
upp í loftið eða flösuþeyting að
hætti Jasons Newsted. Ragnar
Zolberg er svo eins og ungur
Sebastian Bach. Þeir stóðu sig frábærlega og það eina sem vantaði
var að Zolberg færi úr að ofan.
Salurinn var því vel heitur þegar
David Coverdale, eða Davíð Breiðdal eins og hann er oft kallaður,
steig á svið. Það var magnað að sjá
Coverdale, sem er að verða 57 ára
og afi tveggja barna, í gallabuxum
og vel fleginni skyrtu. Enn með
sítt blásið hár og vel klipptan topp

Strákarnir í Sign gáfu
Whitesnake ekkert eftir
í rokklátunum.

TÓNLEIKAR
Whitesnake
Laugardalshöll 10. júní.

★★★★★
David Coverdale sýndi að hann hefur
engu gleymt þó svo hann sé farinn að
líkjast Alice Cooper. Whitesnake bauð
upp á alvöru, gamaldagsglysrokktónleika og áhorfendur fengu nákvæmlega það sem þeir vildu fá.

sem er algjört lykilatriði í góðu
glysrokki. Þess utan vel strekktur
í framan sem hefur skilað því að
hann er farinn að líkjast Alice
Cooper ískyggilega mikið.
Þrátt fyrir þá döpru staðreynd
var ekki hægt að kvarta yfir
frammistöðu kappans. Hann lék á
als oddi og hefur engu gleymt.
Kraftur í röddinni, fór listavel
með stöngina, var duglegur að tala
við salinn og skála við hann í
íslenskum bjór. Hélt athygli áhorfenda allan tímann og gaf af sér.
Breiðdal og félagar blönduðu
smekklega saman nýjum og gömlum lögum. Var vel tekið undir í
frægustu slögurum sveitarinnar.
Tónleikarnir voru alvöru gamaldags glysrokktónleikar því boðið
var upp á hetjugítarsólókeppni og
síðar langt trommusóló þegar afi
Breiðdal þurfti að ná andanum
baksviðs. Það kunnu áhorfendur
vel að meta.
Sveitin var þétt, aukaleikararnir traustir og kunnu alla taktana
upp á tíu. Þetta var frábær
skemmtun og áhorfendur fengu
nákvæmlega það sem þeir vildu fá
og héldu glaðir heim á leið.
Henry Birgir Gunnarsson

David Coverdale, söngvari Whitesnake, virtist
engu hafa gleymt þrátt fyrir að vera kominn
fast að sextugu. Whitesnake stóð vel fyrir sínu í
Höllinni á þriðjudagskvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVEITT ROKK Í HÖLLINNI
Rokksveitin Whitesnake lék á tónleikum í Laugardalshöll á þriðjudagskvöld. Ungir sem aldnir aðdáendur voru samankomnir og skemmtu
sér vel. Whitesnake hélt eftirminnilega tónleika á Íslandi fyrir átján
árum og því var biðin orðin löng eftir endurkomu sveitarinnar, að
minnsta kosti fyrir hörðustu aðdáendur hennar. David Coverdale
söngvari og félagar hans sviku heldur engan með frammistöðu sinni
á þriðjudagskvöldið, svitinn lak af hverjum gesti í Höllinni. Ragnar
Sólberg og félagar í Sign hituðu upp og stóðu vel fyrir sínu.

Tóbías Ingvarsson og Ingvar Þórðarson. Augljóst er að drengurinn er
upprennandi rokkari.

Ari Harðarson og Ragnar Róbertsson
voru að sjálfsögðu klæddir í leður af
þessu tilefni.

STRANDDAGAR

Í TOPSHOP

20%

AFSLÁTTUR

AF SUNDFÖTUM OG
STRANDFATNAÐI
FRÁ FIMMTUDEGI - SUNNUDAGS

SMÁRALIND OG KRINGLUNNI

Sóldís Lilja Benjamínsdóttir og Guðbjörg
Sigurðardóttir ætluðu svo sannarlega ekki að
missa af Whitesnake.

Þú mátt vera lengur úti í 66°Norður.

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12,
Kringlan, Smáralind, Miðhraun 11 Akureyri: Glerágata 32
Keﬂavík: Airport and retailers accross Iceland
www.66north.is
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HEIMSFRUMSÝNING á mögnuðum spennutrylli
frá leikstjóra The Sixth Sense og Signs

heldur bíógestum í heljargreipum frá byrjun til enda!

THE INCREDIBLE HULK

ÁLFABAKKA
kl. 5:30D - 8D - 10:30D

THE INCREDIBLE HULK

12

VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:30

SELFOSS
THE INCREDIBLE HULK
kl. 8 - 10:30
SEX AND THE CITY
kl. 8 - 10:50
AKUREYRI
kl. 8 - 10
kl. 8

SPEED RACER
kl. 5:30 - 8:30
THE FORBIDDEN KINGDOM kl. 5:30 - 8 - 10:30

L

INDIANA JONES 4
IRON MAN

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8

12

PROM NIGHT
SPEED RACER

12

FORBIDDEN KINGDOM

NEVER BACK DOWN

kl. 10:30

14

12

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:10

16

SPEED RACER
SEX AND THE CITY

kl. 5D - 8 - 10:50
kl. 5 - 8 - 10:50

L

L

kl. 10:20

ZOHAN

16

16

kl. 8 - 10:20

10

14

NÝTT Í BÍÓ!
HEIMSFRUMSÝNING Á
MÖGNUÐUM SPENNUTRYLLI
FRÁ LEIKSTJÓRA THE SIXTH
SENSE OG SIGNS SEM HELDUR
BÍÓGESTUM Í HELJARGREIPUM
FRÁ BYRJUN TIL ENDA!

FRÁBÆR MYND MEÐ EDWARD
NORTON SEM HULK Í EINNI
FLOTTUSTU HASARMYND SUMARSINS.

SÍMI 564 0000

athöfnina. Veitt er fyrir verstu
mynd ársins, versta leik og fleira í
anda Óskarsverðlaunanna.
Grybban er með talsvert óformlegra sniði. Enginn gripur er til
afhendingar, enda ekki fyrirhugað
að veita verðlaunin, heldur eru
þau meira til gamans. Hvernig
Grybban er útnefnd er svo enn í
mótun hjá leiklistarnemunum, en
líklega vinnur sú sýning Grybbuna sem hlýtur flestar tilnefningar gesta. „Ætli hver og einn tilnefni ekki tvær,“ sagði Hannes.
Vinningshafi veðmálsins seinasta
ár var Ásgerður Guðrún Gunnarsdóttir: „Ég bara fór eftir tilfinningu og var heppin,“ segir hún.
Grímuverðlaunin verða afhent
á föstudagskvöld og er sjónvarpað
frá Þjóðleikhúsinu kl. 20.55. - kbs

12
16
10 FLAWLESS
12 SEX AND THE CITY
88 MINUTES
INDIANA JONES 4
BRÚÐGUMINN

kl. 5.40 - 8 -10.20
kl. 7 - 10
kl. 8 -10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 ENSKUR TEXTI

14
16
12
7

5%
kl. 6 - 8.30 - 10.30
kl. 6 - 8.30 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 8 - 10.30

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

16
SÍMI 462 3500
10
kl. 8 - 10.15
14 THE INCREDIBLE HULK
kl. 5.45 - 8
12 ZOHAN
SEX AND THE CITY
kl. 10.15
INDIANA JONES 4
kl. 5.45

12
10
14
12

5%

Safnkassinn 100 bestu lög
lýðveldisins kemur út á
fimm plötum á þjóðhátíðardaginn í næstu viku. Lagalistinn er unninn upp úr niðurstöðu sem fékkst þegar
þrjátíu tónlistarspekingar
völdu þrjátíu lög hver. Samtals voru um 400 lög nefnd
í könnuninni. Eitt hundrað
oftast nefndu lögin eru á
plötunum en endanleg röð
laganna kemur þó hvergi
fram. Safnkassinn svarar
því ekki spurningunni um
það hvaða lag sé besta lag
lýðveldisins.

ur lög á disknum. Tveir söngvarar
eru með þrjú lög á mann í kassanum, Megas og Pálmi Gunnarsson.
Þá eru það hljómsveitirnar.
Sálin hans Jóns míns er mesta
sveit þjóðarinnar með fimm lög í
kassanum. Stefán jafnar svo met
Björgvins með sjötta laginu í
kassanum, „Draumur um Nínu“,
sem hann söng með Eyfa. Það er
jafnframt eina Eurovision-lagið.
Ný dönsk og Mannakorn koma
næstar með fjögur lög hver sveit.
Þá koma Hljómar, Todmobile og
Stuðmenn með þrjú lög á hvert
band. Með tvö lög í kassanum eru
svo hljómsveitirnar Trúbrot, Jet
Black Joe, Brunaliðið og Dátar.
Aldursdreifing laganna er nokkuð jöfn. Níundi áratugurinn

TAX FREE

DAGAR
Í COAST
Frábært úrval af fínni fatnaði

Sími: 553 2075

- bara lúxus
Frábær mynd með Edward Norton
í hlutverki Hulk í einni ﬂottustu
hasarmynd
sumarsins
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THE INCREDIBLE HULK - POWER kl. 5, 8 og 10.15(P) 12
ZOHAN

kl. 5 og 8

10

SEX AND THE CITY

kl. 6 og 9

14

INDIANA JONES 4

kl. 10.15

12

nemar spá í grímuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

Á TÍU AF HUNDRAÐ BESTU LÖGUNUM Bubbi er ekki kallaður kóngur fyrir ekki neitt.

fimmtudag - sunnudags

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

VEÐJAÐ Á VERÐLAUNAHAFA Leiklistar-

Bubbi er mestur poppara

SÍMI 551 9000

kl. 5.30 D - 8 D - 10.30 D
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 4 ÍSLENSKT TAL
kl. 4 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

THE HAPPENING
ZOHAN
SEX AND THE CITY
INDIANA JONES 4

Leiklistarnemendur
og
aðrir
áhugamenn um leiklist vinna að
því að halda Grímuverðlaunapartí
þar sem veðjað er á verðlaunahafa. „Í fyrra vorum við með kosningalista þar sem fólk merkti við
fyrirfram. Svo horfðum við á
afhendinguna í sjónvarpinu. Loks
vinnur sá sem er næst því að hafa
allt rétt. Þetta gerir afhendinguna
mjög spennandi.“ sagði Hannes
Óli Ágústson, leiklistarnemi við
Listaháskólann.
Til nýbreytni er fyrirhugað að
gestir velji einnig verstu leikhúsupplifun seinasta leikárs, Grybbuna svokölluðu. Hugmyndina,
segir Hannes, vera sprottna út frá
bandarísku Razzie-verðlaununum
eða The Golden Rasperry. Þau eru
veitt í kringum Óskarsverðlauna-

Niðurstaðan er áhugaverð og
verður eflaust mjög umdeild.
Bubbi Morthens er ótvíræður
konungur íslensku poppsögunnar
með heil tíu lög í kassanum. Fimm
eru af sólóplötum hans, tvö með
Egó, hin með Das Kapital, GCD og
Utangarðsmönnum.
Björgvin
Halldórsson er næstmesti snillingur lýðveldissögunnar, á sex lög
í kassanum. Tónlistarspekingarnir hafa taugar til Hauks Morthens
og Vilhjálms Vilhjálmssonar;
Haukur á fimm lög, þar af eitt
með Erlu Þorsteinsdóttir, og Vilhjálmur á fjögur lög. Systir Vilhjálms, Ellý Vilhjálms, á líka fjög-

FRÁBÆR
SPENNUMYND!

THE INCREDIBLE HULK DIGITAL
THE HAPPENING
THE HAPPENING LÚXUS
ZOHAN
INDIANA JONES 4
HORTON
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU

Velja verstu leiksýningu ársins

14

16

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10

THE HAPPENING

THE HAPPENING

12

12. júní 2008 FIMMTUDAGUR

Smáralind

kemur sterkastur út. Tuttugu og
níu lög eru frá þeim áratugi. Tuttugu og fimm lög eru frá þeim áttunda, átján frá tíunda, fimmtán
frá þeim sjöunda og sex lög eru
frá þeim sjötta. Elsta lagið á
disknum er „Litla flugan“ með
Sigfúsi Halldórssyni sem hann
samdi árið 1952. Yngst er svo
„Allt fyrir ástina“ frá því í fyrra,
eina framlag Páls Óskars í kassanum.
Eflaust setur Sena, útgefandi
kassans, hann ekki fram sem vísindalega niðurstöðu. Til þess eru
þeir sem ekki eru með of áberandi. Það sem helst stingur í augu
er að í kassanum eru hvorki lög
með Sigur Rós né lög af sólóplötum Bjarkar.
gunnarh@frettabladid.is

54

12. júní 2008 FIMMTUDAGUR

> Lengstu bönn knattspyrnusögunnar
KSÍ hefur dæmt þjálfara og leikmann meistaraflokks
ÍA í knattspyrnu kvenna í langt keppnisbann. Haraldur
Sigfús Magnússon þjálfari hafði samband við Karitas
Hrafns Elvarsdóttur rétt fyrir leik ÍA gegn Haukum í 2.
flokki þrátt fyrir að hún væri ekki gjaldgeng í leikinn
þar sem hún er fædd árið 1988 og því orðin of
gömul. Karitas spilaði leikinn
og fékk fyrir vikið bann út
tímabilið. Haraldur fékk bann
út árið og ÍA fékk þrjátíu þúsund króna sekt. Banni Karitasar verður áfrýjað en Haralds
ekki. Óvíst er hvort Haraldur
starfi áfram hjá ÍA.

sport@frettabladid.is

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON LÆTUR FINNA FYRIR SÉR: FIMMTI LEIKUR LOKAÚRSLITA ÍTALSKA KÖRFUBOLTANS Í KVÖLD

Þegar tekið er aðeins á þeim fara þeir að væla
Jón Arnór Stefánsson og félagar í Lottomatica Roma fá í kvöld
tækifæri til þess að gera lokaúrslitin um ítalska meistaratitlinn að
seríu að nýju. Lottomatica vann síðasta leik örugglega á heimavelli
sínum en er áfram í þeirri stöðu að tap þýðir að Montepaschi
Siena er orðið ítalskur meistari annað árið í röð.
Jón Arnór segir Palasport Mens Sana-höllina í Siena þar sem
leikurinn fari fram í kvöld vera sterkan heimavöll sem sést ekki síst
á því að liðið er búið að vinna alla 23 heimaleiki sína í deild og
úrslitakeppni í vetur.
„Þetta er minna hús en hjá okkur en stúkan er
miklu nær gólfinu og hún er mun brattari. Maður er
miklu nær áhorfendunum og finnur því meira fyrir
þeim og þeir geta grýtt í mann ef þeir vilja. Andrúmsloftið þarna er ofsalega magnþrungið. Það er
þvílík spenna og þeir eru með súper-áhorfendur
sem fylgja þeim fram í rauðan dauðann,“ segir
Jón Arnór en húsið tekur 6000 manns í sæti
eða um helming þess fjölda sem PalaLottomatica, heimavöllur Lottomatica tekur.

Jón Arnór er farinn að hitta betur í síðustu leikjum og er því
farinn að leggja meira til sóknarleiksins í viðbót við það
sem hann gerir fyrir varnarleik og liðsheild Lottomatica.
Það er þó mest gaman að sjá hann í vörninni. Jón Arnór
er nefnilega ekki að gefa neitt ókeypis inn á vellinum og
hann stendur oft í mikilli baráttu við bakverði Siena. Einn
þeirra sem Jón Arnór hefur alveg tekið út úr sínum leik er
Mið-Afríkumaðurinn Romain Sato sem hefur aðeins skorað
17 stig og hitt úr 3 af 14 skotum sínum í síðustu tveimur
leikjum. 10 af þessum stigum hafa komið af vítalínunni.
Sato hefur kvartað mikið undan okkar manni sem
gefur ekki mikið fyrir það.
„Hann er bara vælukjói. Þeir spila mjög fast sjálfir
og eru skítugir en þegar er tekið aðeins á þeim þá
fara þeir að væla. Við þurfum að taka á þeim áfram
í næsta leik,” segir Jón Arnór og bætti við.
„Núna er allt önnur staða komin upp og ef við
stelum næsta leik þá er þetta orðin sería aftur,” sagði
Jón Arnór að lokum.

Sætur sigur Valsstúlkna
Íslandsmeistarar Vals tryggðu stöðu sína á toppi Landsbankadeildar kvenna
eftir 2-1 sigur gegn KR í toppbaráttuslag á Vodafonevellinum í gær.

RONALDO Fagnar hér marki sínu í gær,

sællegur á svip.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

A-riðill EM í gær:

Portúgal fyrst til
að komast áfram
EM 2008 Portúgal er komið áfram í
8-liða úrslitin eftir 3-1 sigur á
Tékkum. Deco opnaði markareikninginn með miklu harðfylgi
en Libor Sionko jafnaði með
skalla. Ronaldo kom Portúgal yfir
og hann lagði svo upp síðasta
markið í uppbótartíma fyrir
Ricardo Quaresma.
Sviss er úr leik eftir 2-1 tap
gegn Tyrkjum. Hakan Yakin kom
Sviss yfir en Semih Senturk
jafnaði fyrir Tyrki. Arda Turan
skoraði sigurmarkið í uppbótartíma. Tékkar og Tyrkir leika
úrslitaleik um hvor þjóðin kemst
áfram með Portúgal.
Í dag er leikið í B-riðli en þá
mætast Þýskaland og Króatía og
Austurríki og Pólland.
- hþh

Leit Chelsea loksins lokið:

Scolari ráðinn
FÓTBOLTI Luis Felipe Scolari var í

gær ráðinn knattspyrnustjóri
Chelsea. Hann stýrir nú liði
Portúgala á EM en mun taka við
eftir mótið. Scolari er Brasilíumaður og stýrði heimaþjóð sinni
til heimsmeistaratitils árið 2002.
Chelsea verður fyrsta liðið í
Evrópu sem hann stýrir.
- hþh

1-0
Fjölnir
Fjölnisvöllur, áhorf.: 750

Fylkir
Örvar S. Gíslason (6)

1-0 Tómas Leifsson (40.
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

FJÖLNIR 4–3–3
Þórður Ingason
7
Gunnar V. Gunnarss. 7
Óli Stefán Flóventss. 8
Kristján Hauksson 7
Eyþór Atli Einarsson 7
*Gunnar M. Guðm. 8
Ólafur Páll Johnson 5
(88. Ásgeir Aron Ásg. -)
Ágúst Gylfason
7
Ólafur Páll Snorra. 6
(73. Pétur G. Markan-)
Davíð Rúnarsson
7
(68. Andri V. Ívarss. 6)
Tómas Leifsson
7

8–11 (3–4)
Þórður 3 – Fjalar 1
8–6
21–12
3–2

FYLKIR 4–4–2
Fjalar Þorgeirsson
7
Þórir Hannesson
6
Guðni Rúnar Helgas. 6
Valur Fannar Gíslason 7
Kjartan Breiðdal
3
Halldór Hilmisson
6
Ian Jeffs
6
Ólafur Stígsson
5
(86. Hermann Aðalg. -)
Peter Gravesen
6
Allan Dyring
4
(76. Kjartan Baldvins. -)
Jóhann Þórhallsson 5
*Maður leiksins

slag Landsbankadeildar kvenna á
Vodafonevellinum í gærkvöld.
Leikurinn fór fjörlega af stað og
strax frá fyrstu mínútu var mikið
um hörð návígi og tæklingar, enda
mikið í húfi. KR-stúlkur byrjuðu
betur og gerðu harða hríð að marki
Valsstúlkna og á 11. mínútu náði
Hólmfríður Magnúsdóttir að skora
fyrir gestina. Hólmfríður fékk
nægan tíma til þess að athafna sig
rétt fyrir utan vítateig Vals og
þakkaði pent fyrir sig með því að
þruma boltanum upp í hægra
markhornið, óverjandi fyrir Randi
Wardum í marki Vals.
Markið virtist hafa slegið Valsstúlkur enn frekar út af laginu en
Íslandsmeisturunum óx þó ásmegin þegar líða tók á fyrri hálfleik og
eftir rúman hálftíma leik gerðu
Valsstúlkur tilkall til vítaspyrnu
þegar boltinn virtist snerta hönd
varnarmannsins Guðrúnar Sóleyjar Gunnarsdóttur innan vítateigs
en dómarinn Frosti Viðar Gunnarsson ákvað að dæma ekki.
Sóknarþungi Valsstúlkna jókst
svo enn meira í lok fyrri hálfleiks
og eftir þunga sóknarlotu á 42.
mínútu náði Margrét Lára Viðarsdóttir að jafna leikinn. María
Björg Ágústsdóttir byrjaði á að
verja vel frá Margréti Láru en
eftir krafs í teignum barst boltinn
aftur fyrir fætur Margrétar Láru
sem brást ekki bogalistin og negldi
honum í þaknetið.
Litlu munaði hins vegar að KR
tæki forystu á nýjan leik á 45. mín-

Úrslit og markaskorarar í gær:
Valur-KR

2-1

0-1 Hólmfríður Magnúsdóttir (11.), 1-1 Margrét L.
Viðarsdóttir (42.), 2-1 Dóra M. Lárusdóttir (85.)

Stjarnan-Breiðablik

2-1

1-0 Gunnildur Yrsa Jónsdóttir (47.), 2-0 Pamela
Liddell (66.), 2-1 Greta Mjöll Samúelsdóttir (71.).

FRÉTTABLADID/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Valur sigraði KR í topp-

GUÐJÓN Heyrði síðast í Hearts í fyrra-

dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðjón Þórðarson:

Stressar sig ekki
yfir Hearts
FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson,

BARÁTTA Leikur Vals og KR einkenndist af mikilli baráttu og hörku í
gærkvöld.

útu þegar Edda Garðarsdóttir tók
aukaspyrnu langt út á vinstri kantinum en boltinn virtist ætla að
svífa í markið áður en Wardum
rétt náði að verja í slá.
Það færðist enn meiri harka í
leikinn í síðari hálfleik og greinilegt að bæði lið ætluðu að selja sig
dýrt. Það var hins vegar ekki
mikið um opin marktækifæri
framan af seinni hálfleik. En það
dró til tíðinda á 85. mínútu þegar
Sif Atladóttir átti háa sendingu
inn að vítateig KR og þar var Dóra
María Lárusdóttir á auðum sjó og
skallaði boltann laglega í markið.
KR fékk kjörið tækifæri til að
jafna leikinn á lokamínútu leiksins þegar markadrottningin Olga
Færseth komst ein inn fyrir vörn

Vals en Wardum sá við henni og
lokatölur 2-1 fyrir Val.
Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari
Vals, var mjög ánægð í leikslok.
„Ég er bara í skýjunum með
þetta. Leikurinn einkenndist af
mikilli baráttu en ég held að við
höfum samt verið sterkari í heildina litið og viljinn var meiri hjá
okkur,“ sagði Elísabet.
Helena Ólafsdóttir, þjálfari KR,
gat ekki leynt vonbrigðum sínum.
„Eitt mark er ekki nóg í fótbolta
og ég hefði viljað fá annað mark
hjá okkur í stöðunni 0-1 en það féll
ekki með okkur í dag. Það þarf
bara að nýta öll sín færi í svona
toppslag en það gekk ekki upp hjá
okkur og það er grátlegt,“ sagði
Helena.
omar@frettabladid.is

þjálfari ÍA, er ekki að stressa sig
yfir stjórastarfinu hjá Hearts.
Skoska úrvalsdeildarfélagið er í
leit að nýjum stjóra og heyrði
Guðjón síðast frá félaginu á
miðvikudag í gegnum Ólaf
Garðarsson umboðsmann. Hann
vildi ekki segja nákvæmlega um
hvað var rætt. „Það verður að
koma í ljós hvað gerist. Það þurfa
að vera ákveðnar faglegar
forsendur til staðar til að ég hafi
áhuga á starfinu,“ sagði Guðjón.
Hann sagði einnig að ótímabært
væri að ræða við ÍA um hvort
hann gæti farið frá félaginu til að
taka við Hearts ef það kæmi upp.
Vladimir Weiss, stjóri Artmedia Bratislava, sagði við BBC í gær
að hann væri á leið í viðræður við
félagið en hann og Guðjón eru
efstir á óskalista félagsins.
- hþh

Mare Nostrum mótaröðin:

Árni Már á ÓL?
SUND Árni Már Árnason, sundmaður úr ÍRB, náði B-lágmarki í
50 metra skriðsundi í gær. Hann
synti á 23,13 sekúndum á móti í
Barcelona en er þó ekki öruggur
með þátttöku á Ólympíuleikunum
í Peking. Aðeins einn keppandi
frá hverri þjóð má fara þangað í
gegnum B-lágmark. Örn Arnarson er þegar búinn að synda undir
B-lágmarki í sömu grein og er
með betri tíma en Árni.
- óþ

Vel skipulagðir Fjölnismenn unnu kærkominn sigur á Fylkismönnum í Grafarvoginum í gær:

Fjölnismenn komnir aftur á sigurbraut
FÓTBOLTI Fjölnir úr Grafarvogi
vann í gær Fylki úr Árbænum, 1-0,
með marki Tómasar Leifssonar í
lok fyrri hálfleiks. Sigurinn var
nokkuð sanngjarn þó svo að markið hafi ef til vill komið örlítið gegn
gangi leiksins.
Ásmundur Arnarsson gerði fjórar breytingar á liði sínu og þær
borguðu sig þar sem markaskorarinn, Tómas, var einn þeirra sem
kom inn í byrjunarliðið. Hann átti
bylmingsskot að marki sem Fjalar
Þorgeirsson, markvörður Fylkis,
réði ekkert við.
Fram að því voru Fylkismenn
búnir að vera sterkari aðilinn í
leiknum. Þeir voru meira með
boltann og sköpuðu sér hættulegar sóknir, þó svo að Fjölnismenn
hafi átt nokkrar góðar skyndisóknir áður en markið kom.
Varnarleikur Fjölnis var hins
vegar vel skipulagður og áttu gestirnir úr Árbænum í miklum vandræðum með að finna sér leið í
gegnum vörn heimamanna.

KÁRI FAGNAR SIGURMARKINU Tómas

og félagar hans fagna með stuðningsmönnum Fjölnis.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Fjölnismenn mættu mun sprækari til leiks í síðari hálfleik og áttu
nokkur góð færi. Ólafur Páll

Snorrason átti bestu marktilraun
síðari hálfleiks er hann skaut í slá
úr aukaspyrnu. Þá átti varamaðurinn Andri Valur Ívarsson skot í
stöng en boltinn fór reyndar af
varnarmanni Fylkis.
Heimamönnum gekk mun verr
að halda boltanum í síðari hálfleik
og sem fyrr var vörn heimamanna
afar föst fyrir. Fylkismenn reyndu
hvað þeir gátu undir lokin að
skapa sér færi en án árangurs.
Varamaðurinn Kjartan Andri
Baldvinsson komst næst því að
jafna er hann skallaði í stöng eftir
aukaspyrnu Peter Gravesen.
Leifur Garðarsson, þjálfari
Fylkis, fékk að líta rauða spjaldið í
leiknum. Hann mótmælti mjög
dómgæslunni í leiknum og fékk
gult fyrir. Hann var enn ósáttari
við það og lét Gunnar Gylfason,
aðstoðardómara, heyra það. Fyrir
það fékk hann svo rautt.
„Við fengum miklu betri færi en
þeir og hefðum getað gert út um
leikinn undir lokin,“ sagði Gunnar

Már Guðmundsson, leikmaður
Fjölnis. „Við erum vissulega
heppnir í blálokin þegar þeir
skalla í slá en mér fannst þetta
sanngjarn sigur.“
„Mér fannst við yfirspila lið
Fjölnis á löngum köflum og ekki
oft sem við fáum svona pláss til að
spila okkar leik,“ sagði Leifur eftir
leik. „En það skilaði engu og er
það aðalvandamálið.“
Hann vildi lítið tjá sig um dómgæsluna en sagði þó að hann væri
ósáttur við að fá aðra meðferð en
þeir sem sátu á varamannabekk
Fjölnis. „Ég er orðinn verulega
þreyttur á öllu því sem tengist
dómaramálum, því miður. Ég sat á
rassinum í 45 mínútur og sagði
ekki orð. Á meðan voru menn
hoppandi og skoppandi í hliðarskýlinu mér við hlið. Það er ekki í
fyrsta sinn í sumar sem það gerist
að um leið og ég stend upp fæ ég
athugasemd. Þetta er greinilega
bara eitthvað sem ég verð að leiða
hjá mér.“
- esá



t

t
t

t

t
t
t

t
t

t
t

t
t
t

t
t

t
t
t
t

56

12. júní 2008 FIMMTUDAGUR

> Sean Connery

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR MISSIR EKKI AF LEIÐARLJÓSSÞÆTTI NÚMER 16.000

Connery varð heimsfrægur á sjöunda áratugnum þegar hann lék
James Bond. Hann hefur margoft
verið nefndur kynþokkafyllsti
maður jarðarinnar og þykja
fáir hafa elst jafn vel. Þegar
Connery var spurður hver
galdurinn væri sagði hann
einfaldlega: „Sumir eldast,
aðrir þroskast.“ Connery
leikur í myndinni The
Rock sem sýnd er á
Stöð 2 bíó í kvöld.

Fyrirrennarar Friends á skjánum
Á síðustu misserum hef ég lítið dottið í sjónvarpssófann, og þegar svo verður er það einna helst til
að taka góðar skorpur í hinum ýmsu þáttaröðum.
Friends kann ég til dæmis svo til utan að, þó að
það sé kannski ekkert til að hreykja sér af á síðum
blaðanna, Sex and the City stendur alltaf fyrir sínu
og Grey’s Anatomy ekki síður.
Mig hefur hins vegar verið farið að lengja eftir
nýrri þáttaröð að sökkva mér niður í en komst að
því um daginn að ég hef verið að leita langt yfir
skammt. Það er af feykinógu að taka, sérstaklega
ef mig fýsir að kynnast fyrirrennurum Friends
og félaga. Sjónvarpið heldur áfram að sýna þátt
eftir þátt af Leiðarljósi, sem er drottning allra þáttaraða frá upphafi
hvað lengd varðar. Samkvæmt netrannsóknum mínum var fimmtán
þúsund fjögur hundruð þrítugasti og fyrsti þátturinn sýndur í febrúar
síðastliðnum. Það er slatti. Stöð 2 lætur heldur engan bilbug á sér
finna með Grannana sína blessuðu, þó að sú þáttaröð sé náttúru-

fyrir næsta leik á EM í fótbolta.

16.00 EM í fótbolta 2008 Bein útsending frá leik Króata og Þjóðverja á Evrópumóti landsliða í fótbolta sem fram fer í Austurríki og Sviss.

18.00

Pussycat Dolls
Present. Girlicious 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 Austurríkismanna og Pólverja á
Evrópumóti landsliða í fótbolta sem fram fer
í Austurríki og Sviss.

▼

20.45 Hvað um Brian? (What About
Brian?) (7:24) Bandarísk þáttaröð um Brian
O’Hara og vini hans. Brian er eini einhleypingurinn í hópnum en hann heldur enn í
vonina um að hann verði ástfanginn.

19.30

The Simpsons STÖÐ 2

21.30 Trúður (Klovn III) (8:10) Dönsk
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank
Hvam og líf hans.

22.00 Tíufréttir
22.35 EM 2008 - Samantekt
23.05 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives IV) Ný syrpa af þessari vinsælu bandarísku þáttaröð um nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem þær
eru séðar.

20.35

The Office Lokaþáttur
SKJÁREINN

23.50 Draugasveitin (The Ghost
Squad)(6:8) Bresk spennuþáttaröð um
sveit sem rannsakar spillingu innan lögreglunnar. (e)

00.40 Dagskrárlok

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse

18.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar

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

Farið er yfir það helsta sem er að gerast á
PGA-mótaröðinni í golfi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront (3:18)
11.15 Wife Swap (7:10)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Wings of Love
13.55 Wings of Love
14.40 Amazing Race (12:13)
15.25 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:10)
15.55 Sabrina - Unglingsnornin
16.18 Tutenstein
16.43 Nornafélagið
17.08 Doddi litli og Eyrnastór
17.18 Þorlákur
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 (21:22) Jack

18.55 Inside the PGA Skyggnst bak við

Bauer á 24 kemur Simpson-fjölskyldunni til
bjargar þegar útrunnin jógúrt breytist í meiriháttar fýlusprengju.

19.55 Friends (7:23)
20.20 The New Adventures of Old
Christine (13:22)

20.45 Notes From the Underbelly
21.10 Bones (11:15) Dr. Temperance

20.45

Hvað um Brian? (What
About Brian)
SJÓNVARPIÐ

06.00 Blow Out
08.00 Matilda
10.00 Dear Frankie
12.00 Beauty Shop
14.00 Matilda
16.00 Dear Frankie
18.00 Beauty Shop
20.00 Blow Out
22.00 The Rock Landgönguliða tekur
81 ferðamann á eyjunni Alcatraz í gíslingu og hótar öllu illu ef ekki verður
gengið að kröfum þeirra.

00.50

00.15 Prophecy II
02.00 Treed Murray
04.00 The Rock (e)

19.20 World´s Strongest Man 1989
Jón Páll Sigmarsson átti titil að verja í
keppninni um sterkasta mann heims árið
1989, eftir að hafa sigrað í þriðja sinn árið
1988. Englendingurinn Jamie Reeves stóð
hins vegar uppi sem sigurvegari og átti síðar
eftir að verða dómari í þessum keppnum.
Jón Páll fékk bronsið og var það í eina skiptið sem hann hafnaði ekki í öðru af tveimur
efstu sætunum í keppninni.

County (e)

16.00 How to Look Good Naked (e)
16.30 Girlfriends Gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

17.00 Rachael Ray Racheal Ray fær til sín
góða gesti og eldar gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil Dr. Phil McGraw hjálpar
fólki að leysa vandamál gefur góð ráð.

2008 Sýnt frá Arnold Schwarzenegger
Classic sem haldið var í Flórídafylki. Í þessu
móti er keppt í mörgum greinum aflrauna
og þangað mæta til leiks allir helstu og flottustu jötnar heims.

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

21.00 US Open 2008
Bein útsending frá fyrsta deginum á US
Open en þangað eru mættir allir bestu og
sterkustu kylfingar heims.

19.20 Style Her Famous (e)
19.45 Style Her Famous (e)
20.10 Everybody Hates Chris (17:22)
Bandarísk gamansería þar sem Chris Rock
gerir grín að uppvaxtarárum sínum. Chris
reynir að hjálpa fyrrverandi fanga að koma
sér aftur á réttan kjöl.

17.45 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðv-

20.35 The Office - Lokaþáttur
Michael, Jim og Karen fara öll í starfsviðtal í höfuðstöðvunum í New York þar sem
þau sækjast öll eftir sama starfinu. Á sama
tíma er Dwight að gera róttækar breytingar
á skrifstofunni í Scranton.

00.50 NBA 2007/2008 Bein útsending
frá leik Lakers og Boston í úrslitarimmunni
um NBA-meistaratitilinn.

ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir
hvern leikdag á EM.

18.15 PL Classic Matches Arsenal Chelsea, 96/97. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.45 Bestu leikirnir Man. Utd. - New-

„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í flóknum morðmálum.

castle. Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.55 Moonlight (3:16) Mick St. John er

20.30 Premier League World Nýr þáttur

ódauðlegur einkaspæjari sem býr og starfar í Los Angeles.

þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

22.40 ReGenesis (1:13) Þáttaröð um
ógnvænlega framtíð þar sem mannkynið er
farið að leika hlutverk skaparans.

21.00 EM 4 4 2
21.30 Oliver Kahn Frábær heimildar-

23.25 Fallen. The Journey
00.50 Lake Placid
02.15 Cold Case (18:18)
03.00 Saved (8:13)
03.45 Bones (11:15)
04.30 The Simpsons (21:22)
04.55 Fréttir og Ísland í dag
05.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (e)
09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
14.10 Vörutorg
15.10 The Real Housewives of Orange

20.20 Arnold Schwarzenegger mótið

myndarþáttur um einn besta markvörð
heims, Oliver Kahn. Í þessum þætti verður ferill hans skoðaður og hægt verður að
kynnast Kahn á annan hátt en fólk á að
venjast.

23.00 Football Rivalries Boca Juniors v.
River Plate. Í þessum þætti er fjallað um ríginn milli Boca Juniors og River Plate innan
vallar sem utan.

23.55 EM 4 4 2
00.25 1001 Goals

F í t o n / S Í A

Lakers-Boston NBA
meistaratitill
STÖÐ 2 SPORT

tjöldin í PGA-mótaröðinni og tímabilið framundan skoðað.

▼

15.00 Gríman 2008 (e)
15.30 EM 2008 - Upphitun Hitað upp

STÖÐ 2

OPIÐ TIL 21
Í KVÖLD
Fimmtudagskvöldin eru uppáhalds tími þeirra sem njóta
þess að rölta um í rólegheitum og versla í Kringlunni.

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

lega stutt í samanburði við hina langlokuna – ekki
komin upp í nema fimm þúsund fjögur hundruð
og sjötíu þætti. Þar er líka að finna „smáseríuna“
La Fea Más Bella, ekki nema þrjú hundruð þættir.
Getur einhver minnt mig á hvað Pressan var aftur
löng? Síðast en ekki síst ætlar Skjár einn svo að
gleðja landsmenn með endursýningum á Dynasty,
sem er líka hálfsnubbótt – ekki nema 220 þættir.
Ég hef ekki gerst svo fræg að detta inn í eina
einustu af þessum þáttaröðum hingað til, og vil því
ekki afskrifa þær alveg áður en ég prófa. Mig rámar
hins vegar óljóst í að hafa setið flötum beinum
á stofugólfinu hjá ömmu minni fyrir mörgum,
mörgum árum – bölsótast yfir Leiðarljósi og hughreyst sjálfa mig
með því að nú hlyti þáttaröðin að fara að klárast. Það veit ekki á gott.
Ef eitthvað fer meira í taugarnar á mér en veruleikaþættir eru það
nefnilega þættir þar sem söguþráðurinn er svo mikið þunnildi að það
skiptir ekki sköpum þó að þú missir eina viku úr áhorfinu.

21.00 Jekyll - Lokaþáttur Sagan um
doktor Jekyll og herra Hyde sett í nútímabúning. Claire og synirnir eru notuð sem
beita til að fanga Hyde og sannleikurinn um
uppruna Hyde og Claire kemur í ljós.

21.50 Law & Order. Criminal Intent
22.40 Jay Leno Jay Leno fær til sín góða
gesti og slær á létta strengi.

23.30 Age of Love (e)
00.20 C.S.I.
01.00 Girlfriends (e)
01.25 Vörutorg
02.25 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

EM í fótbolta BEINT
Sjónvarpið kl. 16.00 og
18.45

STÖÐ 2 KL. 20.45
Notes From the Underbelly
Frá framleiðendum Two and
a Half Men og Barry Sonnenfeld, leikstjóra Pushing
Daisies-þáttanna og bíómyndanna Get Shorty, Men in Black
og Addams Family, kemur
Notes from the Underbelly,
gamanþáttaröð um spaugilegu hliðarnar á barneignum.
Brjóstagjöf er næsta vandamál
Andrews og Lauren. Lauren
er ekki alveg sannfærð um að
það sé endilega nauðsynlegt
að gefa barninu brjóstamjólk
en Andrew er langt frá því að vera sammála henni. Hann fullyrðir að brjóstamjólkin sé ástæða þess að hann hefur náð árangri í lífinu.

Fyrri leikur dagsins er Króatía-Þýskaland en sá seinni er Austurríki-Pólland.
Þorsteinn J. stjórnar upphitun fyrir
hvern leik en einnig verður samantekt
úr leikjum dagsins kl. 22.35.

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 Dragspilið dunar
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 Tónleikur
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 Smásaga: Bréf konungsins, Barua a
Soldani
19.27 Tónlistarkvöld Útvarpsins: Sir Willard
White í spor Paul Robeson
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 „Markgreifafrúin fór út klukkan fimm“
23.30 Betri stofan
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.
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.

17.30 Talk Show With Spike Ferest-

▼

en (14:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru
nöfnin í Hollywood þar sem þau taka meðal
annars þátt í alls kyns grínatriðum sem eru
oftar en ekki ansi langt úti.

18.00 Pussycat Dolls Present:
Girlicious (2:10) Hljómsveitin Pussycat Dolls
er vinsæl um allan heim. Nú á að stofna
systrahljómsveit Pussycat Dolls og hún mun
heita Girlicious og mun samanstanda af
þremur hæfileikaríkum og að sjálfsögðu gullfallegum stúlkum. Fimmtán stúlkur munu
keppa um þessi þrjú eftirsóttu pláss og án efa
verður mikið um harða keppni, slúður, prímadonnustæla og önnur eins skemmtilegheit.
19.00 Hollyoaks
20.00 Seinfeld (12:22)
20.30 Talk Show With Spike Feresten
21.00 Pussycat Dolls Present: Girlicious
22.00 Grey´s Anatomy (16:17) Fjórða

Í
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sería þessa vinsæla dramaþáttar. Ungu
læknanemarnir eru orðnir að fullnuma og
virðulegum skurðlæknum. Allir nema George,
sem féll á lokaprófinu og þarf því að slást í
hóp með nýju læknanemunum.

23.25 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Hrafnaþing Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson. Heimastjórn stöðvarinnar, Hallur
Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Kristinn Snæhólm, skoða pólitískt landslag líðandi stundar.

21.00 Skoðanaskipti Umsjón: Marta
Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Hún veltir fyrir
sér borgarmálum ásamt gestum sínum.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón: Kolbrún
Baldursdóttir sálfræðingur.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Penge
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del
11.35 Blomsterkvartet 11.50 Forandring på vej
12.20 Det er mængden der gør det 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 Væddemålet 15.30 Fandango
- Mellemøsten 16.00 Aftenshowet 16.30 TV
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret
17.30 Når elefantpasserne møder deres overmænd 18.00 Hammerslag 18.30 Når storken
svigter - fem år efter 19.00 TV Avisen 19.25 Ærlig
talt 19.50 SportNyt 20.00 Big Momma’s House
21.30 Antiglobetrotter 22.00 Naruto Uncut 22.25
Konverteret kærlighed

10.00 NRK nyheter 10.10 Migrapolis 10.40 Pappa
Parkinson 11.35 Allo Allo 12.10 Landsbylegane
13.00 Skipsreder på høye hæler 13.30 Venner
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - Nyheter
på samisk 15.25 Samisk kulturmagasin 15.40
Mánáid-TV - Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Bjørnen i det blå huset 16.25
Dykk Olli, dykk! 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.30 Schrödingers katt 18.25 Faktor
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Höök 20.30 Norsk humor 21.00 Kveldsnytt 21.20
Snakk til henne 23.05 Som turist i Tanzania 23.25
Norsk på norsk jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Flyttlasset går 10.35
Fantastiska berättelser 12.40 Big Love 13.30
Baronessan 14.00 Rapport 14.10 Gomorron
Sverige 15.00 Packat & klart sommar 15.30
Sommartorpet 16.00 Bolibompa 16.30 Hej hej
sommar 16.31 Lillas smågodis 16.50 Det femte
väderstrecket 17.00 Blue Water High 17.30 Rapport
med A-ekonomi 18.00 Niklas mat 18.30 Mitt i
naturen 19.00 Brottet 20.00 Wallenbergs 21.00
Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.25 Uppdrag
Granskning 22.25 Arve Tellefsen, virtuos och glädjespridare 23.15 Sändningar från SVT24
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Krefjast upplýsinga um kvartanir

„Yfirleitt er það Cheerios, múslí
eða kornfleks með léttmjólk og
stundum banana og svo kaffi. Ef
það er ekkert til og kalt úti geri
ég stundum hafragraut.“
Halldór Gylfason leikari
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einhver einn geti með kvörtunum
stofnað lífsviðurværi tuga fólks í voða.
„Kærufrestur er okkar réttur. Og við
höfum farið fram á að fá hann framlengdan til 15. júní á þeim forsendum að
við þurfum að vinna úr þessum
gögnum,“ segir Kormákur. Hann
segir einsýnt að ákvörðun
borgaryfirvalda byggist á skýrslu
lögreglustjóra en vill ekki ganga
svo langt að segja Stefán
lögreglustjóra eiga í stríði við
veitingastaðaeigendur. „En ég
myndi segja að Stefán vinni að
því að uppfylla þann draum sinn
að veitingastöðum sé lokað milli
eitt og tvö eins og hann hefur
sagt.“
Varðandi viðhorf sín bendir
Stefán Eiríksson á grein sem hann

skrifaði í Morgunblaðið fyrir um ári þar
sem hann segir vert að skoða opnunartíma skemmtistaða með tilliti til
öryggissjónarmiða. Og segist hafa tekið
dýpra í árinni á fundum um þau mál.
Stefán bendir á að þetta mál sé
borgaryfirvalda en ekki lögreglu
þó hún leggi til álit þegar svo ber
undir.
„Það er ekkert leyndarmál
hverjir eru að senda inn kvartanir
og yfir hverju er verið að kvarta.
Skárra væri það nú,“ segir Stefán
Eiríksson. Hann segir gögn þar
um fyrirliggjandi.
- jbg

STEFÁN EIRÍKSSON Segir ekkert leyndarmál hverjir kvörtuðu vegna Ölstofunnar
og hvers vegna.
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„Er í lagi að trufla einn? Gerir það málið betra
ef tuttugu eru truflaðir? Ég átta mig ekki alveg
á þessu,“ segir Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins.
Þeim á Ölstofunni, ásamt eigendum Vegamóta við Vegamótastíg, hefur verið gert af
borgaryfirvöldum að stytta opnunartíma sinn
um helgar. Samkvæmt bréfi á að koma til
lokunar klukkan þrjú um helgar 20. þessa
mánaðar. Til þess kemur ekki að sögn Kormáks
Geirharðssonar, verts á Ölstofunni, en lögmaður hans, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hefur
krafist upplýsinga úr dagbókarfærslum
lögreglu um hversu mörg símanúmer standa að
baki kvartana um hávaða en það er á þeim
forsendum sem Ölstofunni er gert að loka.
„Ég held því fram að þessar kvartanir til
lögreglustjóra séu að mestu frá einu eða
tveimur símanúmerum,“ segir Kormákur og
telur það lykilatriði með tilliti til þess hvort
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LÁRÉTT 2. bauti, 6. kusk, 8. mjöl, 9.
bókstafur, 11. leita að, 12. slagorð, 14.
urga, 16. pípa, 17. ennþá, 18. kvabb,
20. tveir eins, 21. nabbi.
LÓÐRÉTT 1. munnvatn, 3. umhverfis,
4. gróðrahyggja, 5. gapa, 7. ljótur,
10. framkoma, 13. gerast, 15. sál, 16.
espa, 19. tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. um, 4. fégirnd,
5. flá, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15.
anda, 16. æsa, 19. ðð.
LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mél, 9. eff,
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17.
enn, 18. suð, 20. dd, 21. arða.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

1 Ásgeir Þór Davíðsson

veitingamaður.
2 Fjórir naglar.
3 Drekasvæðið.

SKÖLLÓTTA WELLA-LIÐIÐ Efri röð f.v.: Sigmundur Kristjánsson, Tómas Leifsson, Davíð Þór Viðarsson, Gunnlaugur Jónsson, Þórhallur Dan Jóhannsson og Ólafur Kristjánsson þjálfari. Neðri röð f.v.: Sigurbjörn Hreiðarsson, Peter Gravesen, Kristján Finnbogason,
Arnar Gunnlaugsson, Bjarki Gunnlaugsson og Tryggvi Guðmundsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEINAR HUGI

TRYGGVI GUÐMUNDSSON: GAMAN AÐ GERA GRÍN AÐ SJÁLFUM MÉR

Sköllóttir fótboltamenn
auglýsa Wella- hárvörur
„Við erum alltaf að minna á vörurnar okkar og nú langaði okkur
að tengja okkur við fótboltann og
gera eitthvað skemmtilegt,“ segir
Ásgeir Sveinsson, framkvæmdastjóri Halldórs Jónssonar ehf. sem
er með umboð fyrir Wella. Blaðaauglýsing er væntanleg frá fyrirtækinu og skartar hún sköllóttum
knattspyrnumönnum í aðalhlutverki. „Ég hafði verið með hugmynd í kollinum í langan tíma og
hafði samband við Sigmund Kristjánsson félaga minn og fékk hann
til að smala saman nokkrum glæsilegustu
knattspyrnumönnum
landsins. Þeir eiga það sameiginlegt að vera ekki meðal okkar
uppáhaldsviðskiptavina
þegar
kemur að hárvörum, enda ekki
með neitt hár. Þessir snillingar

Auglýsingasími

– Mest lesið

tóku hugmyndinni ótrúlega vel
enda húmorinn í lagi.“
Tryggvi Guðmundsson er lykilmaður í liði sköllóttra knattspyrnumanna. Hann segist ekki
hafa átt von á því þegar hár hans
tók að þynnast að einn daginn
myndi hann leika í auglýsingu
fyrir hárvörur. „Nei, varla,“ segir
Tryggvi. „En ég er nú gæddur
þeim eiginleika að mér finnst
gaman að gera grín að sjálfum
mér.“ Honum lýst vel á liðið en
viðurkennir að það mættu vera
fleiri varnarmenn. „Já, þetta er
alvöru lið og mjög góður hópur. Ég
vildi fá Auðun Helgason í vörnina,
en hann er enn í afneitun þannig
að hann náði ekki inn,“ segir
Tryggvi sem sjálfur gekk í gegnum skeið afneitunar. „Já hún er

leiðinleg þessi afneitun. Við höfum
allir lent í þessu. Verið að greiða
yfir og allt hvað eina.“ Nú er það
draumur Tryggva að hin sköllótta
hersing skori á ellefu menn með
afró á knattspyrnuvellinum og
aldrei að vita nema draumurinn
rætist.
Það skýtur skökku við að einn í
sköllótta Wella-liðinu, Davíð Þór
Viðarsson FH-ingur, er hvergi
nærri orðinn sköllóttur. „Nei ég er
ekki sköllóttur, það er alveg rétt.
Hins vegar viðurkenni ég fúslega
að sú gæti orðið raunin eftir 5-10
ár. Faðir minn býr til að mynda
svo vel að vera sköllóttur. Þannig
að það er bara gaman að taka forskot sæluna,“ segir Davíð Þór Viðarsson, knattspyrnumaður og hármódel.
soli@frettabladid.is

Tökulið og leikarar
kvikmyndarinnar
The Goodheart
í leikstjórn Dags
Kára halda brátt til
New York þar
sem tökum
á myndinni
verður
framhaldið. Eins og
komið
hefur
fram í
Fréttablaðinu þá
leika þeir Brian Cox og Paul
Dano aðalhlutverkin en þeir hafa,
ólíkt mörgum öðrum erlendum
mektarmönnum, látið lítið fyrir
sér fara á meðan dvöl þeirra hér
á landi hefur staðið yfir. Hafa þeir
að mestu notið lífsins í ró og næði
milli langra vinnudaga.
Svanhildur
Hólm birti
ansi skemmtilega innsýn í
umræður á
heimili sínu um
knattspyrnuþátt Þorsteins
J. Vilhjálmssonar á bloggi
sínu. Þar ku
eiginmaðurinn
Logi Bergmann ekki
hafa verið ýkja ánægður með að
Þorsteinn skyldi hafa fengið til
sín konu til að greina leiki á EM.
Honum snerist þó fljótlega hugur
þegar hann taldi sig greina þar
Ásthildi Helgadóttur,
fyrrverandi fyrirliða
íslenska landsliðsins. En Logi varð að
gleypa allt ofan í
sig aftur þegar loks
kom í ljós að þetta
var Gunnar
Hilmarsson,
eigandi
GK. - fgg

Búinn að semja um hlutverk
Gísli Örn Garðarsson hefur gengið frá samningum um hlutverk í
myndinni Prince of Persia: The
sands of time. Hlutverkið sem um
ræðir er hlutverk Hassansins,
sem heitir The Vizier í tölvuleiknum sem myndin er gerð eftir.
Myndin er framleidd af Jerry
Bruckheimer og skartar þeim
Jake Gyllenhaal og Gemmu Arterton í aðalhlutverkum. Leikstjóri er Mike Newell sem leikstýrði
meðal
annars
Four
weddings and a funeral og Harry
Potter. Einnig fara með hlutverk í
myndinni þeir Ben Kingsley og
Alfred Molina.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mun Gísli nú vera staddur í Madrid þar sem hann þjálfar
sig í að sitja arabíska gæðinga.
Þar er hann ásamt fjórum öðrum

leikurum í myndinni. Þeirra á
meðal er Bond-stúlkan Gemma
Arterton. Gyllenhaal mun þó ekki
vera mættur til Madrid en stefnt
er að því að allir leikarar, leikstjóri og fleiri sem koma að myndinni hittist í Lundúnum á mánudaginn og æfi saman. Myndin
verður síðan tekin upp í Marokkó
og eiga tökur að hefjast í lok júlí.
Framleiðendur
myndarinnar
ætla sér augljóslega stóra hluti
og hafa vaðið fyrir neðan sig
þegar kemur að samningum.
Þannig hafa þeir látið alla leikara
myndarinnar skrifa undir samning upp á þrjár myndir vilji svo
skemmtilega til að sú fyrsta slær
í gegn. Aðeins er þó búið að skrifa
handritið að fyrstu myndinni
enda óvíst um hinar tvær. Ekki
náðist í Gísla Örn í gærdag. -shs

GÍSLI ÖRN Er byrjaður að æfa fyrir hlutverk sitt í myndinni Prince of Persia: The
sands of time.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Að móðgast fyrir
hönd annarra

Þ

að var vandræðagangur á blaðinu þegar frétt um hommana á
Hæðinni átti að birtast daginn
eftir. Fyrirsögnin var Hommarnir
á Hæðinni reknir úr vinnu, en
hinir gagnkynhneigðu blaðamenn
voru tvístígandi yfir þessu. Var
fyrirsögnin móðgandi? Úr varð að
hringt var í Begga og Pacas og
auðvitað var þetta ekkert – Við
erum hommar, hvað er málið?

Í KJÖLFAR Suðurlandsskjálftans
var hringt í formann Parkinsonssjúklinga fyrir grínspurninguna á
bls. 2 og hann spurður hvort hann
hefði fundið skjálftann. Formaðurinn fann hann, enda ekki með sjúkdóminn, en auðvitað varð allt vitlaust. Í hrönnum móðgaðist fólk
fyrir titrandi hönd Parkinsonssjúklinga en formaðurinn var síður
en svo neitt fúll. Honum fannst
bara gott að verið væri að gera
grín. Þá fannst honum eins og Parkinsons-sjúklingar væru hluti af
samfélaginu.

AÐ MÓÐGAST auðveldlega er
veikleikamerki. Móðgað fólk er
hlægilegt. Sérstaklega verður
þetta pínlegt þegar fólk móðgast
fyrir hönd stórra hópa, eins og til
dæmis helmings mannkynsins. Ég
skil ekki hvernig er hægt að vera
móðgaður fyrir hönd allra kvenna í
heiminum út af því kannski að léttklætt módel hallar sér framan á bíl
til að auglýsa hann. Hvað kemur
það Guddu í Grafarvogi og Jenu í
Jakarta við? Eru svona auglýsingar ekki bara hallærisheit sem
„dæma sig sjálf“ og ber að gantast
með frekar en að móðgast yfir?
FYRST

komast hinar móðguðu
sveitir vitleysinga á flug þegar
taka skal upp hanskann fyrir
ímynduðu ofurveruna á himnum.
Þá fara hinir móðguðu í ham og
hreinlega sturlast. Þeir telja sig í
fullum rétti til að vera brjálaðir
enda er verið að vanvirða það sem
þeim er „heilagast“, ranghugmyndinni í huga þeirra. Þeir brjáluðustu víla ekki fyrir sér að
kveikja í eða drepa af því að þeir
eru svo ægilega móðgaðir, og svo
telja þeir sig studda af ofurverunni sem klappar ánægð uppi á
skýi. Eins og hún sjálf gæti ekki
gengið í málið væri hún til, verandi þetta almáttug og allt.

Hafðu einkaþjálfarann
í vasanum
Sími sem heldur þér í formi

AÐ VERA

móðgaður fyrir hönd
annarra er misskilin góðmennska.
Móðgunargirni er stór galli á húmorslausum og rétttrúnaðarsveittum nútímanum. Sjálfur verð ég
helst móðgaður þegar ég stend eins
og bjáni við gangbraut og enginn
stoppar fyrir mér. En það er nú
bara af því mér leiðast fífl sem
kunna ekki umferðarreglurnar.

Nýi Samsung Adidas síminn
fæst eingöngu hjá Vodafone.
Hann er sérhannaður fyrir
hlaupara og fólk sem vill ná
árangri í ræktinni. Hann heldur
þér við efnið með nákvæmum
upplýsingum um hraða,
brennslu og vegalengdir.

GÓÐAN DAG!
Í dag er fimmtudagurinn 12.
júní, 165. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.01
1.51

Hádegi

Sólarlag

13.27
13.12

23.56
0.57

Heimild: Almanak Háskólans

F í t o n / S Í A
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• Mp3 spilari
• Skrefamælir
• Púlsmælir
• Heilsubókhald á netinu

39.900 kr.
Lifðu núna

