AFMÆLISELDFJA
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Hraunbitar og
stjörnuljós eru
skraut sem skapar
rétta stemmningu þegar eldfjallakak
a er borin
á borð fyrir gesti
í
ævintýralegri
afmælisveislu.

Á NONNASLÓÐUM

Gengið verður
um æskuslóðir
Jóns
Sveinssonar á
Akureyri næstkomandi sunnudag
undir leiðsögn
Haralds Þórs
Egilssonar, sagnfræðings og safnkenna
ra.

MATUR 2

HELGIN 3

HEIMILI

ÞORGILS MAGNÚSSON

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

Gjafabréf
Góð tæki Perlunnar
færisgjöf!

Býður gestum í hrefnu
með sætum kartöflum

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

HELGIN

TILBOÐ

VINNUVÉLAR

og nýr A la Carte

Hægt er að
panta 4ra rétta
með sérvöldu
víni með hverjum seðilinn
rétti: 9.990
kr.

Gestir Þorgils

Sá réttur
s

sneiðar. Gott
er að marinera
klukkustu
það í um það
ndir á borði
ísskáp. Persónule
bil tvær
eða fjórar
klukkustu
ga finnst
það upp úr
ndir í
mér
teriyaki,
pipar. Steikingin sölum, sesami,best að marinera
ólífuolíu,

Blaðið Grapevine
fagnar fimm ára
afmæli um þessar
mundir.
TÍMAMÓT 28

Ákvörðun eftir kosningar
Við eigum að geta tekið ákvörðun
um aðildarumsókn að ESB eftir
næstu kosningar, skrifar Halldór
Halldórsson, formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga.
UMRÆÐAN 26

Heitur hjá Hearts
Stuðningsmenn skoska
liðsins Hearts eru spenntir fyrir því að fá Guðjón
Þórðarson sem næsta
stjóra liðsins.
ÍÞRÓTTIR 42

DAVID COVERDALE

2

Erfiður viðureignar
Sólskinsskapið langt undan hjá
forsöngvara Whitesnake
FÓLK 38

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

skiptir miklu
hrefna verður
salti og
máli því
þurr sei
h f
f ld
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Götublað í blóma

Ferðaþjónustan
á Völlum

Hefur opnað
nýtt
gistiheimili
BLS.

Sérblað um Suðurland
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segja hrefnusteiki
na koma skemmtileg
a á óvart.

Hrefnustei
k klikkar ek
ki

Þorgils Magnúss
on, nemi og
sínar eigin
hestamaður,
leiðir í
fer
óyfirstíganlegur eldhúsinu. Enginn réttur
er
að hans mati
óhræddur
og hjólar hann
í allar uppskrift
ir og útbýr
hátt.
þær á sinn

Í MIÐJU BLAÐSISNS
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Ferðaþjónustan Völlum
opnar nýtt gistiheimili

4ra rétta tilboð
· Léttreiktur
lax með granatep
lum og wasabi
· Kókos og
sósu ·
engifersúpa
með grilluðum
· Lambahryggur
tígrisrækjum
·
með lambask
anka og rósmarín
· Banana- og
sósu ·
súkkulaðifrauð
með vanillusó
su ·

6.490 kr.

• matur • helgin

suðurland

SUÐURLAND

O.FL.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Hugvit Íslendings lykill í nýju
gervihnattakerfi á heimsvísu
Mikilvægt er að Íslendingar tryggi stöðu sína við uppbyggingu Galileo-staðsetningarkerfisins sem Evrópusambandið stefnir á að byggja fyrir 2013. Uppfinning íslensks eðlis- og verkfræðings gegnir þar lykilhlutverki.
UTANRÍKISMÁL „Fyrir svona lítið land eins og
Ísland er verkefni eins og Galileo sérstaklega
góð lyftistöng til að auka við íslenska hátækniiðnaðinn. Þátttaka í Galileo opnar margar dyr
hvað varðar samstarf við önnur hátæknifyrirtæki og háskóla í Evrópu,“ segir Jón Ó. Winkel,
eðlisfræðingur og doktor í verkfræði. Uppfinning hans gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu
gervihnattaleiðsögutækni sem Evrópusambandið vinnur nú að.
Evrópska geimferðastofnunin (ESA) sótti
nýlega um einkaleyfi á kóðum sem verða
notaðir til að móta merkin sem send verða frá
þrjátíu gervihnöttum sem komið verður á loft á
næstu árum. Kóðana þróaði Jón, sem starfað
hefur í Þýskalandi. Hugbúnaðarlausn hans þótti
betri en tillögur Frönsku geimferða-

stofnunarinnar (CNES), tveggja deilda innan
Astrium sem er stærsta geimvísindafyrirtæki í
Evrópu og Orbstar.
Upphaflega réðst Evrópusambandið í
uppbygginu á Galileo-staðsetningarkerfinu út
frá pólitískum ástæðum en GPS-staðsetningarkerfið er í eigu bandarísku varnarmálastofnunarinnar. Galileo verður hins vegar undir
stjórn Evrópubandalagsins með það aðalmarkmið að þjóna almennum borgurum. „Það þótti
ómögulegt að hermálayfirvöld Bandaríkjanna
réðu ein yfir þessari tækni,“ segir Arnór Bergur
Kristinsson, sérfræðingur í gervihnattaleiðsögumálum. Stefnt er að því að Galileo-kerfið
verði nákvæmara og nýtist við erfiðari aðstæður en GPS-tæknin gerir en samhliða því er
unnið að því að bæta nákvæmni GPS. Þar sem

ákveðið hefur verið að þessi tvö kerfi verði
samnýtt er mikilla framfara í staðsetningartækni að vænta og tækifæra samhliða því.
Urður Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi
utanríkisráðuneytisins, segir að þar sem áætlað
sé að kerfið verði komið upp árið 2013 sé brýnt
að hefja umleitanir um aðkomu Íslendinga að
þessari tækni við Evrópusambandið. Miklir
hagsmunir séu í húfi fyrir Íslendinga. Líkur séu
á að Íslendingar gangi til samninga um málið
við Evrópusambandið ásamt Norðmönnum.
„Meginhagsmunirnir sem Íslendingar verða að
tryggja í þessu máli eru að kerfið muni ná yfir
norðurslóðir og svo þarf að tryggja að Íslendingar hafi full afnot af því,“ segir Urður og
útskýrir að möguleikar á notkun á þessari tækni
séu sérstaklega miklir.
- kdk / sjá síðu 18
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Ágúst Smári býður nýjungar:

Brynjúlfur Jónatansson
jógakennari
Ævintýralíf í
skugga geðhvarfasýki.

Ástarlífstæki
vekja athygli
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HEMMI GUNN

Lifir á fornri frægð

HVERNIG BIKINÍ

ERU MÓÐINS NÚNA?

ÁSLAUG
SNORRADÓTTIR
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Kann að halda flott partí
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VEÐRIÐ Í DAG
14
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FRÁBÆRT VEÐUR Í dag verður
hægur vindur, norðvestlæg eða
breytileg átt. Víða léttskýjað en
skýjað með köflum um vestanvert
landið. Hiti 10-18 stig, hlýjast til
landsins en svalara í hafgolu.
VEÐUR 4

GÍFURLEGT MAGN Hassfarmurinn sem hollenskur karlmaður á sjötugsaldri reyndi að smygla til landsins í húsbíl og sjá má á

myndinni vegur 190 kíló. Þá reyndist einnig vera eitt kíló af kókaíni og eitt og hálft af maríjúana í bílnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Var með 190 kíló af hassi, kíló af kókaíni og eitt og hálft af maríjúana:

Enn leitað að efnum í hassbíl
LÖGREGLUMÁL Tollverðir og lög-

regla leita enn að fíkniefnum í
húsbílnum sem fannst fullur af
hassi við tollskoðun í Norrænu
fyrr í vikunni. Í honum reyndust
vera 190 kíló af hassi, eitt kíló af
kókaíni og eitt og hálft kíló af
marijúana, samkvæmt upplýsingum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Efnin voru vandlega
falin í bílnum. Áætlað götuvirði
efnanna er um 420 milljónir.

Hollenski karlmaðurinn sem
var með húsbílinn um borð í ferjunni og handtekinn var um borð í
Norrænu hefur áður komið hingað til lands, eins og blaðið greindi
frá í gær. Hann er á sjötugsaldri.
Hann hefur verið úrskurðaður í
gæsluvarðhald til 9. júlí.
Rannsókn málsins er á frumstigi, en hún er í höndum ávanaog fíkniefnadeildar lögreglunnar
á höfuðborgarsvæðinu.

Rannsóknin beinist meðal annars að því að leita samverkafólks
mannsins hér á landi og erlendis.
Ljóst þykir að maðurinn standi
ekki einn að smygli á svo gífurlegu magni fíkniefna, fjármögnun þeirra erlendis og fyrirhugaðri dreifingu og sölu hér á
landi.
Lögreglan segir málið á viðkvæmu stigi og verst frétta af
gangi rannsóknarinnar.
- jss

FÓLK Óvenjulegt hjálpartæki
ástarlífsins fyrir karlmenn er
nú til sölu á Íslandi.
Vefverslunin
AVK sér um
söluna og hefur
tækið þegar
vakið mikla
athygli. Ágúst
Smári Beaumont, talsmaður fyrirtækisins, segir að
þegar liggi
ÁGÚST SMÁRI
BEAUMONT
fyrir fimmtíu
pantanir.
„Konur hafa átt auðvelt með að
nálgast hjálpartæki fyrir sig í
kynlífstækjaverslunum, en þau
sem ætluð eru fyrir karla hafa
ekki beint verið fyrir allra
augum,“ segir Ágúst. Þess má
geta að Orðabók Háskóla Íslands
átti þátt í að íslenska nafn
hjálpartækisins.
- fgg / sjá síðu 46

SUMAR
TILBOÐ

Í BÍÓ
M
NUM
GANU
ÍÍ RE
BOGA
GNBO
REGN

650

kr.

allar myndir
allar sýningar
alla daga í
allt sumar

SPURNING DAGSINS

Björg, eru háskólakennarar
tossar?
„Nei, en sumir þeirra eru nálægt því
að falla í einkunnaskilum.“
Nokkuð hefur borið á að háskólakennarar skili ekki nemendum einkunnum á
réttum tíma, sem getur valdið stúdentum vandræðum. Björg Magnúsdóttir er
formaður Stúdentaráðs.

Vilja minnka hringtorgið:

Taka undir
með íbúunum
SKIPULAGSMÁL Bæjarráð Kópa-

vogs tekur undir ýmis sjónarmið
íbúa við Lindarbraut 1 í Kópavogi
vegna nálægðar hússins við
hringtorg á mótum Lundarbrautar og Nýbýlavegs.
Í tillögu sem bæjarráðið sendi
frá sér í gær segir að ljóst sé að
hönnuðir hússins hafi staðsett
ákveðnar íbúðir í mikilli nálægð
við samgöngumannvirki og það
kunni að valda íbúum óþægindum. Meðal tillagna bæjarráðs er
að BYGG, sem annast framkvæmdir innan Lundarsvæðisins,
sjái um að akbrautin verði færð
fjær húsinu og að Vegagerðin
minnki hringtorgið.
- ovd

Rafræn kosning í sjö daga:

SFR samþykkir
nýjan samning
KJARAMÁL Félagsmenn SFR

samþykktu í gær samninga SFR og
ríkisins sem undirritaðir voru af
aðildarfélögum BSRB hinn 25. maí.
Af þeim sem greiddu samningnum atkvæði sitt voru um tíu
prósent honum mótfallin en
tæplega 88 prósent samþykk.
Atkvæðagreiðslan stóð yfir frá 5.12. júní og var rafræn. Eitt og hálft
prósent, eða 29 manns, skilaði auðu.
Á kjörskrá eru 5.554 en af þeim
greiddu aðeins 1.855 atkvæði. Það
eru ekki nema 33,4 prósent
félagsmanna hjá ríkis- og sjálfseignastofnunum.
- hþj

SLYS
Vinnuslys á Hornafirði
Vinnuslys varð á Hornafirði um
fimmleytið í gær. Maður um sextugt
slasaðist alvarlega þar sem hann
starfaði að viðgerð á skipi. Mildi var
að áætlunarflug til Reykjavíkur var
rétt í þann mund að fara frá Höfn og
komst hann því strax á slysadeild.
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Ræða möguleikann á því að flytja Baug Group og önnur fyrirtæki úr landi:

Hollendingurinn:

Mál skýrast á stjórnarfundi

Burðardýr lagt
inn á spítala

BAUGSMÁLIÐ Engin ákvörðun hefur
verið tekin um að skrá Baug
Group eða önnur fyrirtæki í eigu
Jóns
Ásgeirs
Jóhannessonar
erlendis. Þetta fullyrðir Jóhannes
Jónsson, stjórnarmaður í Baugi
Group.
Rætt hefur verið um möguleikann á því að fyrirtæki í meirihlutaeigu Jóns Ásgeirs verði flutt
úr landi, vegna laga sem meina
mönnum sem hlotið hafa dóm
fyrir brot í rekstri fyrirtækis að
sitja í stjórnum.
Jón
Ásgeir
Jóhannesson,
stjórnarformaður Baugs, hlaut
sem kunnugt er þriggja mánaða
skilorðsbundinn dóm í Baugsmál-

JÓHANNES JÓNSSON „Það hefur engin
ákvörðun verið tekin. Þetta er alveg úr
lausu lofti gripið.“
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

inu nýverið og má því ekki sitja í
stjórnum fyrirtækja í þrjú ár.
„Það hefur engin ákvörðun verið

tekin. Þetta er alveg úr lausu lofti
gripið,“ segir Jóhannes. „Það er
stjórnarfundur í Baugi í næstu
viku og þá skýrast þessi mál öll.“
Stjórn Baugs Group hefur ekki
komið saman síðan dómurinn féll.
Baugsfjölskyldan er ráðandi í
mörgum félögum. Þar má nefna
Baug Group, Gaum, 101 Capital og
Styrk, sem meðal annars er stærsti
hluthafinn í FL Group.
Fyrirtækjaskrá hafa engar upplýsingar borist um breytingar á
skráningu félaga í eigu Baugsfjölskyldunnar. Félög hafa mánuð til
að tilkynna um slíkar breytingar
eftir að ákvarðanir eru teknar.
- bj/ikh

LÖGREGLUMÁL Hollendingurinn sem

kom hingað til lands með kókaín
innvortis fyrir rúmum hálfum
mánuði hefur verið lagður inn á
sjúkrastofnun. Hann er vel hress,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins. Lögreglu og læknum þótti
þó vissara að vista hann á sjúkrastofnun undir eftirliti þar til restin
af pakkningunum hefði skilað sér,
þar sem hann hefur verið með þær
svo lengi innvortis.
Maðurinn hefur verið að skila
niður samtals um fimmtíu
fíkniefnapakkningum í smáum
skömmtum í senn á þessum tíma.
Enn voru pakkningar í iðrum hans
á spítalanum í gær.
- jss

Flugvélar fljúga
hálftómar í sólina
Samdráttur er yfirvofandi í sólarlandaferðum landans. Ferðaskrifstofur velta
fyrir sér að fella niður og sameina flug þar sem vélarnar fara nú hálftómar
utan. Bókunarhrinan sem hefði átt að skila sér eftir páska kom aldrei.
FERÐALÖG Messufall er fyrirsjáanlegt í sólarlandaferðum Íslendinga.
Ferðaskrifstofur velta fyrir sér að
fella niður og sameina flug þar sem
vélarnar
fara
hálftómar utan.
Hildur
Gylfadóttir, rekstrarstjóri
Terra
Nova, segir að til
standi að „sameina mögulega
einhver
flug
seinna í sumar.
BJARNI H.
Það er allt í skoðINGÓLFSSON
un,“ segir hún.
Hildur telur
að bókanir til
sólarlanda séu
færri nú en á
sama tíma í
fyrra. „Ég er
ekki með neinar
prósentutölur en
það er minna
bókað en í fyrra.
HILDUR
Bókanirnar fóru
GYLFADÓTTIR
vel af stað í
vetur. Við erum vön því að bókanir
aukist upp úr páskum og þegar nær
dregur sumri, en sú varð ekki raunin á þessu ári þannig að þetta hefur
verið með slakara móti,“ segir hún.
„Við höfum ekki orðið vör við þessa
bókunarhrinu núna.“
Hildur segir ekki ljóst hvernig
þróunin verði endanlega í sólarlandaferðunum. Ekki hafi mörg
flug verið felld niður eða sameinuð
ennþá, en það sé í skoðun og komi í
ljós. „Við erum sífellt að fara yfir
stöðuna og athuga hvað við getum
gert í málunum. Ef það er illa bókað
í flug þá komum við til með að grípa

VÍGREIFIR Hafnfirðingar halda í hefðirnar

og blása til víkingahátíðar fjórtánda árið
í röð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Víkingahátíð hófst í gær:

Víkingar vappa
um fjörðinn
SKEMMTUN Víkingahátíð var sett

SÓLARSTRÖND Ferðaskrifstofur velta fyrir sér að fella niður og sameina flug þar sem

vélarnar fara hálftómar til sólarlanda. „Menn geta ekki flogið með hálftómar vélar á
marga staði viku eftir viku,“ segir Bjarni H. Ingólfsson, markaðsstjóri Heimsferða.

til aðgerða í einhverjum tilfellum.
Við byrjum þá á að hafa samband
við okkar farþega og tilkynna þeim
það og finna lausnir fyrir alla,“
segir hún.
Þegar hún er beðin um að lýsa tilfinningu sinni fyrir stöðunni segir
hún: „Hún er ekki góð. Hún er ekki
góð.“
Bjarni Ingólfsson, markaðsstjóri
Heimsferða, segir að Heimsferðir
hafi nú þegar brugðist við minni
eftirspurn eftir sólarlandaferðum
með því að sameina flug. Það hafi
verið gert fyrir nokkrum vikum.
„Við erum að skoða framhaldið á
sumrinu með tilliti til þessara
hluta,“ segir hann. „Það er mun
minni eftirspurn en í fyrra og við
erum að bregðast við því.“

Bjarni bendir á að með hærra
eldsneytisverði og óhagstæðri
gengisþróun eftir páska hafi hægt
á eftirspurninni. Staðan sé hinsvegar „ekki afleit,“ segir hann,
„en hún er samt sem áður þannig
að það þarf að bregðast við á
ákveðnum svæðum,“ og kveður já
við að það gildi til dæmis um Búlgaríu.
„En við erum ekkert eyland í
þessu. Aðrir hljóta að vera að
skoða þessi mál líka. Menn geta
ekki flogið með hálftómar vélar á
marga staði viku eftir viku. Þá
verða menn ekki til á morgun. Það
er bara svo einfalt.“
Ekki náðist í forsvarsmenn
Sumarferða eða Úrvals Útsýnar.
ghs@frettabladid.is

með pompi og prakt í Hafnarfirði
í gær. Hátíðin hefur verið haldin
síðan 1995 og er orðin fastur liður
í sumardagskrá bæjarins.
Hafnfirðingar fjölmenntu í
veðurblíðunni og mátti sjá unga
sem aldna skemmta sér saman.
Opnaður var markaður,
bardagalistir sýndar og mátti sá
vígreifa víkinga á hverju horni.
Á Fjörukránni var haldin
vegleg víkingaveisla og lauk
kvöldinu með dansleik.
Dagskrá hátíðarinnar heldur
áfram í dag og verður meðal
annars haldið víkingabrúðkaup
klukkan sjö í kvöld.
- hþj

LÖGREGLUMÁL
Slys í Borgarnesi
Þrennt var flutt á slysadeild eftir
árekstur í Borgarnesi í gær. Einn
viðbeinsbrotnaði. Þá slasaðist maður
á Skarðsheiði um kvöldmat og var
hann fluttur með þyrlu til Reykjavíkur.

Nígeríusvindlarar sendu hjálparkall frá útlöndum úr pósthólfi veðurfræðings:

Ekki týpan sem lendir í slíku
TÆKNI „Ég var á fundi þegar síminn byrjaði að

Grill-leikur
me› s‡r›um rjóma!

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA 08-1020

Taktu þátt í grillleik MS og þú gætir
unnið glæsilegt Weber-grill eða
vandað grillsett. Kauptu dós af sýrðum
rjóma frá MS, farðu á www.ms.is, sláðu
inn lukkunúmerið sem er í lokinu og þú
færð strax að vita
hvort þú hefur
unnið.

hringja. Fólk spurði hvort ég væri ekki örugglega
hér á Íslandi og varaði mig við því að svindlarar
væru að senda úr mínu pósthólfi,“ segir Einar
Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Svokallaðir
Nígeríusvindlarar komust inn í tölvupósthólf
Einars í gær og sendu hjálparkall frá útlöndum í
hans nafni.
Í tölvupóstinum láta svindlararnir líta út fyrir að
Einar sé staddur í Nígeríu vegna verkefnis sem
gengur undir hinu þjála nafni „Auðveldum
ungmennum að berjast gegn kynþáttahatri,
alnæmi, fátækt og skorti á menntun“. Einar á að
hafa týnt veski með öllum sínum peningum í
leigubíl, og geta því hvorki borgað hótelreikninginn né flugmiða heim til sín. Beðið er um tvö
þúsund dollara til að greiða úr þessum erfiðu
málum.
Einar hafði þegar samband við fyrirtækið sem
sér um tölvupósthólfin og fékk sent nýtt lykilorð.
„Ég geymi mörg mikilvæg skjöl í hólfinu og varð
mjög feginn að sjá að ekkert hafði verið skemmt.
Svindlararnir sendu þennan póst til allra á

FEGINN Svindlararnir létu nægja að senda ákall um hjálp úr

pósthólfi Einars en létu öll mikilvæg skjöl eiga sig.

netfangalistanum mínum en létu þar staðar
numið,“ segir Einar. Hann efast um að nokkur hafi
trúað því í raun og veru að hann væri í slæmum
málum í Nígeríu. „Ég held að ég sé ekki týpan sem
myndi lenda í slíku,“ segir Einar og hlær.
- kg
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Emma Ljósbrá Friðriksdóttir á reiðhjólahjálmi líf sitt að launa eftir alvarlegt reiðhjólaslys:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

78,25

78,63

Sterlingspund

152,5

153,24

Evra

120,67

121,35

Dönsk króna

16,179

16,273

Norsk króna

15,054

15,142

Sænsk króna

12,883

12,959

Japanskt jen

0,7263

0,7305

SDR

126,01

126,77

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
155,8811
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

FRÁ MÝVATNI Mynd tekin frá Höfða við

Mývatn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sættir tókust á elleftu stundu:

Jörðin Höfði
ekki boðin upp
UMHVERFISMÁL „Það tókust sættir

á staðnum. Gerðarbeiðendur
afturkölluðu beiðnir sínar svo
málið var fellt niður,“ segir
Halldór Kristinsson, sýslumaður á
Húsavík, en í gær stóð til að hann
héldi uppboð á hluta af jörðinni
Höfða við Mývatn.
Halldór segir að mál sem þetta,
þar sem farið er fram á uppboð
vegna slita á sameign, séu ekki
algeng en bjóða átti upp um tvo
hektara lands auk íbúðarhúss sem
hjónin Héðinn Valdimarsson og
Guðrún Pálsdóttir arfleiddu þrjú
barnabörn sín að. Eitt þeirra,
Laufey Sigurðardóttir, sagði við
Fréttablaðið í gær að sér væri
afar létt að sættir skyldu nást. - ovd

LÖGREGLUFRÉTTIR
Þrjú innbrot á Suðurlandi
Tilkynnt var um innbrot í golfskálann
í Þorlákshöfn aðfaranótt fimmtudags.
Sömu nótt var framið innbrot á Eyrarbakka og tilraun gerð til annars.

LEIÐRÉTTING
Listi yfir skil einkunna úr vorprófum
Háskóla Íslands sem birtist í gær var
rangur.

ÁRÉTTING
Ummæli um að Hæstiréttur rökstyddi
dóma oft illa, sem höfð voru eftir
Róberti Spanó prófessor í lögum,
í blaðinu í gær voru túlkun blaðamanns á orðum Róberts. Sjónarmið
Róberts um þetta mál birtust í Tímariti lögfræðinga í apríl 2007.

Níu ára stúlka sýnir áverka í forvarnarskyni
SLYS Emma Ljósbrá Friðriksdóttir

á reiðhjólahjálmi líf sitt að launa.
Hún var að hjóla með vinum sínum
á Hvolsvelli þegar hún steyptist
fram fyrir sig og skall með andlitið á götuna. Við þetta tókst hjólið á
loft og lenti á hnakka Emmu með
þeim afleiðingum að hún missti
meðvitund í skamma stund.
Móðir Emmu, Stella Sigþórsdóttir, segir mildi að ekki hafi
farið verr. „Krakkarnir sem voru
með henni sóttu strax hjálp og ég
fór með hana á Hellu í skoðun.
Hún hlaut talsverða áverka í andliti og á tönnum en hjálmurinn
bjargaði höfðinu sjálfu alveg.“
Hún bætir því við að höggið hafi

greinilega haft nokkur áhrif á
Emmu því hún muni ekkert eftir
ferðalaginu til Hellu.
Reiðhjólahjálminn fékk Emma
að gjöf frá Kiwanis en félagið gaf
Emmu og bekkjarfélögum hennar
öllum hjálm þegar hún var í öðrum
bekk. Stella segir Emmu hafa
farið í yngri bekkina eftir slysið
til þess að sýna þeim áverka sína
og segja frá mikilvægi reiðhjólahjálma.
„Hún hefur alltaf verið varkárt
barn svo að ég var mjög hissa
þegar þetta gerðist“, segir Stella
og bætir því við að nú noti öll fjölskyldan hjálma, „líka fullorðna
fólkið“.
- hþj

MISSTI MEÐVITUND Emma Ljósbrá skall með andlitið í götuna og fékk hjólið

aftan á hnakkann. Á myndinni til hægri má sjá hvernig hún leit út eftir slysið.

Árneshreppur með fréttasíðu:

Orkustofnun dregur
umsögnina til baka

Fréttir úr fámennri sveit
LANDSBYGGÐIN Vefsíðan www.

litlihjalli.ti.is er fréttasíða
eingöngu með
fréttir frá
sveitarfélaginu
Árneshreppi.
„Ég byrjaði
með bloggsíðu
en vegna fjölda
áskorana frá
burtfluttum
íbúum Árneshrepps lét ég
JÓN GUÐBJÖRG
verða af þessu,“ GUÐJÓNSSON
segir Jón
Guðbjörn Guðjónsson, ritstjóri
síðunnar. „Ég var fréttaritari á
Morgunblaðinu þangað til þeir
ákváðu að leggja niður nokkur
fréttaritarastörf á landsbyggðinni. Þá var ég orðinn svo vanur
því að skrifa fréttir að ég gat ekki
hætt,“ segir Jón.
Árneshreppur er nyrsta
sveitarfélagið í Strandasýslu á
Vestfjörðum en þar hafa 49
manns lögheimili.
- vsp

Orkustofnun telur ekki lengur að vatnsverksmiðja í Ölfusi hafi umtalsverð umhverfisáhrif. Forsvarsmenn verksmiðjunnar krefjast þess að umhverfisráðherra
úrskurði aftur. Óheyrilega ófagleg vinnubrögð segir framkvæmdastjóri IWH.
UMHVERFISMÁL Orkustofnun telur

ekki lengur að fyrirhuguð vatnsátöppunarverksmiðja í Ölfusi
hafi í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif. Á grundvelli
eldri niðurstöðu stofnunarinnar
úrskurðaði umhverfisráðherra
að
verksmiðjan
skyldi
í
umhverfismat.
„Þetta hefur skaðað okkur
mjög mikið,“ segir Ragnar Birgisson, forstjóri Icelandic Water
Holding (IWH), sem reisir verksmiðjuna. Hann reiknar með að
ráðherra felli úrskurðinn úr gildi
í kjölfar umsagnar Orkustofnunar.
Með úrskurði sínum felldi Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra úr gildi ákvörðun Skipulagsstofnunar um að ekki þyrfti
að vinna umhverfismat. Niðurstöðuna byggði hún að hluta á
umsögn Orkustofnunar.
Forsvarsmenn IWH kröfðust í
kjölfarið
endurupptöku
á
úrskurðinum og óskaði ráðherra
eftir umsögn Orkustofnunar um
endurupptökubeiðnina.
Svar
stofnunarinnar var sent ráðherra
í gær. Þar kemur fram að stofnunin telji ekki lengur líklegt að
verksmiðjan muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með
sér.
Orkustofnun gerði einkum
athugasemd við tvennt í fyrri
umsögn sinni; frárennsli og hættu
á mengunarslysum við þungaflutninga.
Í síðari umsögninni kemur
fram að með mótvægisaðgerðum
megi koma í veg fyrir mengunarslys. Þá sýni mælingar á frá-

Verðkarfa ASÍ:

Lágvöruverslanir hækka mest
NEYTENDAMÁL Verðkarfa ASÍ

ÞORLÁKSHÖFN Tafir hafa orðið á uppbyggingu vatnsverksmiðju í Þorlákshöfn vegna
úrskurðar umhverfisráðherra um að verksmiðjan þurfi í umhverfismat.
MYND/EINAR ELÍASSON

rennsli að það sé svo til eins og
vatn í lindum á svæðinu. Þær
upplýsingar hafi ekki legið fyrir
við gerð fyrri umsagnar.
„Mér finnst þetta óheyrilega
ófagleg
vinnubrögð,“
segir
Ragnar Birgisson hjá IWH. „Þetta
er slæm stjórnsýsla, okkar fyrirtæki var beitt mikilli ósanngirni.“
Allar upplýsingar komu fram í
upprunalegum gögnum frá fyrirtækinu, segir Ragnar. „Það er
eins og Orkustofnun hafi ekki
lesið gögnin,“ segir hann.

Frá því ráðherra úrskurðaði að
verksmiðjan þyrfti í umhverfismat fyrir rúmum mánuði hafa
allar framkvæmdir verið í uppnámi, segir Ragnar.
„Þetta hefur skaðað okkur
mikið, bæði hvað varðar fjármögnun og framkvæmdahraða
við verksmiðjuna,“ segir hann.
Samkvæmt upplýsingum frá
umhverfisráðuneytinu er ákvörðunar að vænta á næstunni um það
hvort orðið verði við beiðni IWH
um endurupptöku úrskurðar ráðherra.
brjann@frettabladid.is

hækkar mest í Samkaupum –
Úrvali en lækkar mest í Nóatúni.
Tímabil mælinganna er þriðja
vikan í maí og fyrsta vika
júnímánaðar. Karfan hækkaði um
rúmlega eitt og hálft prósent í 1011, í Hagkaupum um eitt prósent
og í Bónus um rúmlega hálft
prósent. Lækkun körfunnar var
mest í Nóatúni, ríflega þrjú
prósent, en í Nettó og Kaskó
lækkaði hún um tvö prósent.
Frá því að verðmælingar hófust
í apríl hefur verðið í lágvöruverðsverslunum hækkað mest, eða um
sex til sjö prósent. Í öðrum
verslunum hefur verðið hækkað
um þrjú til fjögur prósent.
- hþj

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður
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RJÓMABLÍÐA
Vel horﬁr með
veður fram yﬁr
laugardag. Bjart
víðast hvar á
landinu og hlýtt
til landsins. Hætt
við þokulofti með
ströndum. Hitinn
verður á bilinu 1018 stig en allt að
20 stig á laugardaginn, hlýjast til
landsins en svalara
14
í hafgolu.
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Á MORGUN
Hæg vestlæg átt.
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SUNNUDAGUR
Vaxandi suðlæg átt.

16

Kaupmannahöfn

18°

Billund

16°

Ósló

15°

Stokkhólmur

17°

Gautaborg

18°

London

15°

París

17°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

14°

Berlín

17°

Alicante

24°

Mallorca

23°

Basel

16°

Eindhoven

16°

Las Palmas

22°

New York

31°

Orlando

32°

San Francisco

28°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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l
l
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r
G
rsku kjöti

e
f
f
a
l
a
v
r
ú
t
glæsileg

30 %

tur
afslát

2.085

kr/kg

Verð áður 2.979.-

Íslandslamb
Lambaprime

30%

30%

tur
afslátssa

tur
afslkáatssa

við ka

við

2.505

1.230

1.889

1.721

Merkt verð 3.579.-

Verð áður 1.690.-

Verð áður 2.698.-

Verð áður 2.459.-

kr/stk

Nautafile

kr/kg

Ungnauta grillpinnar
Lambahryggur

kr/kg

Nautaclubsteik

– í bláberjalegi

kr/kg

Ferskar kjúklingalundir
– Western

Jóa Fel
salöt

Maryland kex
Gildir til 15. júní eða á meðan birgðir endast.

Egils appelsín

Jói Fel og Hagkaups

– Sólskin í hverjum sopa

– ferskt pizzadeig
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KJÖRKASSINN

8,1%
91,9%

Nei

Stefna þýska ríkinu og krefjast framsals bandarískra leyniþjónustumanna:

Fundu 236 tonn af hassi:

CIA verði látin axla ábyrgð

Stærsti fíkniefnafundurinn

ÞÝSKALAND, AP Hópur þýskra lögmanna hefur stefnt þýsku ríkisstjórninni fyrir rétt til að krefjast
þess að hún fari fram á framsal
þrettán útsendara bandarísku
leyniþjónustunnar CIA vegna
gruns um að vera viðriðnir mannrán á þýskum ríkisborgara.
Kæran var lögð fram við stjórnsýsludómstól í Berlín og hefur að
markmiði að þvinga þýska innanríkisráðuneytið til að krefjast
framsals á CIA-fulltrúunum sem
komu að máli Khalids al-Masri,
þýsks ríkisborgara af líbönskum
uppruna sem segist hafa verið
rænt við landamæri Serbíu og
Makedoníu í desember 2003. Hann

Ert þú fylgjandi auglýsingum í
barnatímum í sjónvarpi?
Já
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SPURNING DAGSINS Í DAG:

Stundar þú verðsamanburð?
Segðu þína skoðun á visir.is

Tendai Biti til Simbabve:

Handtekinn við
komu til Harare
SIMBABVE, AP Tendai Biti, stjórnarandstæðingur í Simbabve, var
handtekinn í gær í Harare. Hann
hefur búið utan lands í tvo mánuði.
Forsetaframbjóðandinn Morgan
Tsvangirai var einnig í haldi
lögreglu í stutta stund.
Biti verður ákærður fyrir
landráð og á dauðadóm eða
lífstíðarfangelsi yfir höfði sér.
Önnur umferð forsetakosninga,
á milli Tsvangirai og forsetans
Mugabe, fer fram 27. júní.
- þeb

GAZA Mikil örvænting greip um sig á

Gaza.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sprenging á Gaza-svæðinu:

Ísraelar neita
sprengjuárás
GAZA, AP Fjórir létust og fjörutíu

særðust í sprengjuárás á Gazasvæðinu í gær. Á meðal hinna
látnu voru fjögurra mánaða gömul
stúlka og unglingspiltur. Að sögn
AP fréttastofunnar varð sprengingin á heimili hershöfðingja
Hamas-samtakanna.
Ísraelsmenn neita að hafa staðið
fyrir sprengjuárásinni. Hamassamtökin hafa skotið tugum
flugskeyta í hefndarskyni.
- þeb

VINNUMARKAÐUR
28 sagt upp
28 starfsmönnum JB byggingafélags
var sagt upp um síðustu mánaðamót. Hjördís Johnson, markaðs- og
upplýsingastjóri hjá Innova segir að
einhverjum verði boðið starf hjá Ris,
systurfélagi JB.

Ísafjörður
Súðavík
Akureyri

DY N A M O R E Y K J AV I K

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!

KHALED AL-MASRI Hið líbansk-þýska

fórnarlamb „stríðsins gegn hryðjuverkum“ fylgist með kynningu á nýju
lögsókninni í Berlín.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

segir sér hafa verið haldið mánuðum saman föngnum í herstöð
Bandaríkjahers í Kabúl í Afganistan þar sem hann hafi verið yfir-

heyrður og honum misþyrmt. Í
maí 2004 hafi síðan verið flogið
með hann til Albaníu. Þar hafi
honum verið sleppt og tjáð af
föngurum sínum að þeir hefðu
farið mannavillt.
„Við krefjumst þess að menn
axli ábyrgð á gerðum sínum,“
sagði Wolfgang Kaleck, talsmaður
lögmannahópsins.
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og aðrir fulltrúar Bandaríkjastjórnar hafa
neitað að ræða málið. Angela
Merkel,
kanslari
Þýskalands,
hefur hins vegar sagt að bandarísk
yfirvöld hafi viðurkennt að hafa
orðið á mistök í máli al-Masris. - aa

AFGANISTAN, AP 236 tonn af hassi
fundust í Afganistan á mánudag.
Talið er að um stærsta fíkniefnafund sögunnar sé að ræða.
Hassið fannst í suðurhluta
Kandahar og var brennt á
staðnum. Virði efnanna sem
fundust er rúmlega þrír milljarðar íslenskra króna.
Með fíkniefnafundinum er sagt
að möguleikar talíbana á vopnakaupum hafi skerst til muna, og
að afganska lögreglan hafi sýnt
fram á getu sína til að sporna við
ólöglegum eiturlyfjum. Alvarlegasta eiturlyfjavandamál Afgana
snýr þó ekki að hassi heldur
ópíumi.
- þeb

Þriggja ára dóm fyrir
að stela 75 milljónum
Þrettán voru í gær sakfelldir fyrir aðild að svokölluðu Tryggingastofnunarmáli.
Höfuðpaurarnir, kona sem áður vann hjá stofnuninni og sonur hennar, hlutu
þriggja og eins árs fangelsisdóma. Konunni er gert að endurgreiða 75 milljónir.
DÓMSMÁL Rannveig Rafnsdóttir,

45 ára, var í gær dæmd í þriggja
ára fangelsi fyrir að svíkja rúmar
75 milljónir út úr Tryggingastofnun ríkisins (TR). Hún var jafnframt dæmd til að endurgreiða
stofnuninni féð. Alls voru þrettán
sakborningar af fimmtán dæmdir
sekir í málinu og samanlagt í tæplega níu ára fangelsi.
Rannveig var starfsmaður TR
og hafði umsjón með endurgreiðslum á útlögðum kostnaði til
sjúkllinga. Féð sveik hún út með
því að skrá tilhæfulausar endurgreiðslubeiðnir og láta grunlausa
gjaldkera leggja upphæðirnar inn
á reikninga samverkafólks síns.
Hún bjó svo um hnútana að afrit
fölsku kvittananna bárust aldrei
læknunum sem þau áttu að fá.
Brotin sem dæmt er fyrir áttu sér
stað á tímabilinu frá því í janúar
2002 til júní 2006, þegar upp komst
um málið. Alls var um 781 greiðslu
að ræða.
Rannveig bar fyrir dómi að hún
hefði leiðst út í svikin þegar hún
var í fjárþröng og langt leidd af
fíkniefnaneyslu. Svikin hefðu
byrjað í smáum stíl en undið upp á
sig. Hún játaði allar sakargiftir og
var samvinnuþýð við lögreglu.
Það var virt henni til refsilækkunar.
Eftir sem áður segir í dómnum
að ekki verði horft framhjá því að
um „stórfellt brot í opinberu starfi
var að ræða, en ákærða kom á fót
umfangsmikilli
fjársvikastarfsemi, sem teygði anga sína víða“.
Sjálf hafði hún um þrjátíu milljónir upp úr krafsinu.
Næstþyngsta dóminn, eitt ár,
hlaut sonur Rannveigar, sem
skipulagði svikin með móður sinni
og var, eins og segir í dómnum,
„að stórum hluta nánast aðalfremjandi brotsins.“ Hann á mikinn sakaferil að baki, meðal annars
þrjá
átján
mánaða
fangelsisdóma.

TRYGGINGASTOFNUN Konan nýtti sér aðstöðu sína til að skrá tilhæfulausar endurgreiðslubeiðnir til fjölda fólks upp á fleiri milljónir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAKBORNINGARNIR
Rannveig Rafnsdóttir Þriggja ára
fangelsi og rúmlega 75 milljóna
greiðsla til TR
25 ára sonur Rannveigar Árs
fangelsi
23 ára karlmaður Árs fangelsi, þar
af 9 mánaða skilorð
25 ára kona Níu mánaða fangelsi,
þar af sex skilorðsbundnir
27 ára kona Sjö mánaða fangelsi
24 ára kona Sex mánaða fangelsi
28 ára karlmaður Sex mánaða
fangelsi
24 ára kona Sex mánaða fangelsi

Ellefu manns til viðbótar voru
sakfelldir vegna málsins í gær, en
tveir voru fundir sýknir. Þeim var
öllum gefið að sök að hafa tekið
við sviknum greiðslum á banka-

23 ára karlmaður Sex mánaða
fangelsi
29 ára karlmaður Þriggja mánaða
fangelsi
25 ára karlmaður Tveggja mánaða
skilorð
24 ára kona Ákvörðun um refsingu
frestað
25 ára karlmaður Sekur en ekki
gerð refsing
Tveir voru sýknaðir
Fimm höfðu áður hlotið skilorðsbundna dóma.

reikninga sína. Allir nema einn
eiga sakaferil að baki. Áður höfðu
fimm hlotið skilorðsbundna dóma
fyrir aðild að málinu.
stigur@frettabladid.is

Samstarfsverkefni Ríkislögreglustjóra og lögreglu á Eskifirði:

Miðstöð fyrir lögregluhunda
LÖGREGLUMÁL Sérstök þjálfunarmiðstöð fyrir lögregluhunda hefur
tekið til starfa. Um er að ræða
tímabundið
samstarfsverkefni
embættis ríkislögreglustjóra og
lögreglunnar á Eskifirði. Markmiðið er að styrkja og efla þjálfun
og notkun lögregluhunda við löggæslustörf.
Þjálfunarmiðstöðin er í Neskaupstað, í umdæmi lögreglustjórans á Eskifirði. Þar er öll æskileg
aðstaða til menntunar, þjálfunar
og æfinga til staðar. Þjálfunarmiðstöðin þjónustar hundaþjálfara lögreglu og Fangelsismála-

HUNDUR ÞJÁLFAÐUR Steinar Gunnars-

son yfirþjálfari æfir lögregluhund.
Sérstakri þjálfunarmiðstöð fyrir lögregluhunda hefur tekið til starfa.

stofnunar. Hún verður í góðu
samstarfi við Tollgæslu varðandi
notkun fíkniefnaleitarhunda.

Steinar Gunnarsson, sem verið
hefur yfirþjálfari hjá Ríkislögreglustjóra, tekur nú við því sem
fullu starfi. Hann lætur jafnframt
af störfum sem varðstjóri við embætti lögreglustjórans á Eskifirði.
Hann mun sinna útköllum og fyrirfram skipulögðum verkefnum
tengdum
fíkniefnaleitum
í
umdæminu og í nærliggjandi
umdæmum. Þá er áfram lögð
áhersla á gott samstarf lögreglu
og tollgæslu, sérstaklega varðandi
fíkniefnaleit í Norrænu sem kemur
vikulega að landi á Seyðisfirði.
- jss

EFLIR - ALMANNATENGSL

...Því að við Íslendingar viljum aðeins það besta!
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvað á bók breskra blaðamanna um Jón Ásgeir Jóhannesson að heita?
2 Hvað heitir fyrrverandi heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna,
sem varð heiðursdoktor við
Háskóla Íslands á miðvikudag?
3 Hver framleiðir myndina
Prince of Persia: The Sands of
Time, sem Gísli Örn Garðarsson
mun leika í?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 46

Leitin að kaleiknum:

Ekkert erindi
vegna utanvegaaksturs
UMHVERFISMÁL Þórarinn Þórarins-

son arkitekt, tengiliður hópsins
sem ætlar að leita að kaleik
Krists, segir að hópurinn hafi
umboð frá fornleifanefnd til
leitarinnar og lúti sömu reglum
um utanvegaakstur og aðrir
vísindamenn. Rætt hafi verið við
Umhverfisstofnun og umhverfisráðuneyti vegna þessa.
Hjalti Guðmundsson, sviðsstjóri hjá Umhverfisstofnun, segir
að ekkert erindi hafi komið frá
hópnum og ekki sé nóg að hann
hafi samband við umhverfisráðuneytið. Samkvæmt reglugerð eigi
að senda erindi til stofnunarinnar.
„Við metum hvort viðkomandi
akstur sé í samræmi við þessa
reglugerð,“ segir hann.
- ghs

Röng söguskoðun ríkisins:

Skoðun á skjön
við rannsóknir
STJÓRNMÁL Sagnfræðingafélag

Íslands gerir athugasemdir þess
efnis að sú söguskoðun sem
kemur fram í nýlegri skýrslu
forsætisráðherra, Ímynd Íslands,
sé á skjön við sagnfræðirannsóknir síðustu þrjátíu til 35 ára.
Í bréfi sem formaður félagsins
sendi Geir H. Haarde forsætisráðherra nýlega segir að söguskoðun
skýrslunnar sverji sig fremur í
ætt við þá söguskoðun sem mótuð
var í sjálfstæðisbaráttunni í
pólitískum tilgangi. Þá er það von
félagsins að ekki verði litið
framhjá rannsóknum sagnfræðinga og annarra fræðimanna
við ímyndarsköpun Íslands á
vegum hins opinbera.
- ovd

Bollaleggingar um nýjan forseta ASÍ eru þegar hafnar:

Félag hópferðaleyfishafa:

Gylfi og Ingibjörg eru nefnd

Vilja samrýma
reglurnar

VINNUMARKAÐUR
Bollaleggingar
um nýjan forseta Alþýðusambands Íslands eru þegar hafnar
og getur komið til forsetakjörs á
ársfundi ASÍ í haust. Talið er að
Gylfi
Arnbjörnsson,
framkvæmdastjóri ASÍ, gefi kost á
sér en hann vill ekki staðfesta
það.
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir,
varaforseti ASÍ, segist vera að
hugsa málið en hún lýsti yfir í
haust að hún myndi hætta á þessu
ári. „Ég ákvað að hugsa málið og
gefa mér sumarleyfið til þess.
Ég skoða þetta þegar ég kem til
baka úr sumarfríinu,“ segir hún.
Guðmundur Gunnarsson, for-

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

INGIBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR

maður
Rafiðnaðarsambands
Íslands, segir að forystumálin
séu óráðin. Nokkrir hópar hafi

talað við sig en hann hafi takmarkaðan áhuga á verða forseti.
Finnbjörn Hermannsson, formaður Samiðnar, segist ekki ætla
að hafa áhyggjur af þessu fyrr
en í haust. „Hvað sjálfan mig
varðar hef ég engan metnað
gagnvart þessu starfi,“ segir
hann.
„Auðvitað þykir mér vænt um
stuðninginn og áhuga annarra á
því en ég er ekki á leiðinni í framboð,“ segir Kristján Gunnarsson,
formaður
Starfsgreinasambandsins.
Sigurður Bessason, formaður
Eflingar, segist ekki vera á leið í
framboð.
- ghs

STJÓRNMÁL Aðalfundur Félags

hópferðaleyfishafa hvetur
fjármálaráðherra til að beita sér
fyrir því að endurgreiðsluákvæði
af olíugjaldi, sem gildir fyrir
almenningsvagna, gangi jafnt yfir
allar fólksflutningabifreiðar sem
taka sautján farþega eða fleiri.
Þetta kemur fram í ályktun
aðalfundar sem haldinn var
nýlega á Stokkseyri. Þar er þess
jafnframt farið á leit að endurgreiðsla vegna kaupa á nýjum og
umhverfisvænni almenningsvögnum njóti sömu endurgreiðslna á virðisaukaskatti og í
gildi er varðandi nýja hópferðabíla.
- ovd

Tapa tugþúsundum
í ráðstöfunartekjur
Launþegar án kjarasamninga geta tapað hátt í 150 þúsund krónum í laun fram
til 30. september. Þeir sem luku samningum í febrúar hafa 88 þúsund krónum
meiri ráðstöfunartekjur en hinir, samkvæmt útreikningum.
KJARAMÁL Launþegar sem ekki hafa samið fyrir 1.

september geta tapað hátt í 150 þúsund krónum í
heildarlaun á tímabilinu 1. mars til 1. september miðað
við stéttirnar sem hafa samið.
Meðaltal reglulegra launa allra stétta í landinu voru
368 þúsund krónur á mánuði í fyrra. Ef borinn er
saman einstaklingur með 368 þúsund á mánuði sem
hefur fengið hækkun 1. mars sem nemur 5,5 prósenta
launaþróunartryggingu og einstaklingur, sem fær ekki
launahækkun fyrr en eftir 1. september, þá tapar sá
síðarnefndi tæpum 142 þúsund krónum í heildarlaun á
tímabilinu frá 1. mars til 1.
september, samkvæmt útreikningum sem Fréttablaðið hefur látið
gera.
Ráðstöfunartekjur þess sem
hefur samið eru rúmum 85 þúsund
krónum meiri en þess sem enn á
eftir að semja.
Ef borinn er saman einstaklingur
með 368 þúsund króna mánaðarlaun
GUÐLAUG
1. febrúar, sem hefur fengið 21
KRISTJÁNSDÓTTIR
þúsund króna taxtahækkun, eða
sömu taxtahækkun og iðnaðarmennirnir innan ASÍ
fengu um miðjan febrúar, og einstaklingur sem ekki
hefur enn samið þá fær sá fyrrnefndi allt að 147
þúsundum meira í heildarlaun á þessu sjö mánaða
tímabili en hinn. Hann hefur um 89 þúsund krónum
meiri ráðstöfunartekjur á þessu tímabili.
Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM, segir að
ekki þurfi flókna útreikninga til að sýna að að það sé
aldrei launþega í hag að samningar tefjist. Það sé stór
málefnaleg yfirlýsing að ganga að tilboði samninganefndar ríkisins nú. Málið sé ekki svona einfalt og
háskólamenn vilji bara skoða það betur. „Ef þetta væri
svona einfalt þá værum við að sjálfsögðu búin að
skoða krónutöluleiðina,“ segir hún.
Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags íslenskra

ANGUS YOUNG Nýjasta plata AC/DC

kemur út í haust og verður eingöngu
seld í verslunum Wal-Mart í Bandaríkjunum.

Rokkarar gera samning:

AC/DC og WalMart sameinast
TÓNLIST Nýjasta breiðskífa gömlu

FÁUM HREINA MÆLINGU „Þá fáum við hreina mælingu á

það hvort félagsmenn eru tilbúnir til aðgerða,“ segir Elsa B.
Friðfinnsdóttir, formaður FÍH.

FORSENDURNAR
Tekjur þriggja einstaklinga eru bornar saman. Stéttarfélag einstaklings 1 samdi 15. febrúar og því fær hann
5,5 prósenta launaþróunartryggingu en einstaklingur 2
fékk 21 þúsund króna taxtahækkun. Stéttarfélag þriðja
einstaklingsins semur ekki fyrr en eftir 1. september og
því er hann með óbreytt laun. Einstaklingarnir eru allir
með 368 þúsund krónur á mánuði, sem voru meðallaun allra stétta í landinu á mánuði í fyrra. Allir voru
með sömu laun 1. febrúar. Miðað er við að einstaklingarnir hafi 18 milljóna lán sem var tekið í ársbyrjun
2005 með 4,5 prósent vexti til 25 ára. Verðbólgan er í
samræmi við verðbólguspá ASÍ.

hjúkrunarfræðinga, FÍH, segir að tilboð ríkisins tryggi
ekki kaupmáttinn næstu ellefu mánuði. Krafa sé um
meira en það sem standi til boða. Greinilegur vilji sé
meðal félagsmanna að berjast fyrir hærri hlut og því
séu hjúkrunarfræðingar að fara í atkvæðagreiðslu um
yfirvinnubann. „Þá fáum við hreina mælingu á það
hvort félagsmenn eru tilbúnir til aðgerða til að berjast
fyrir einhverju meira sem er alltaf óvíst hvað verður.“
ghs@frettabladid.is

brýnanna í AC/DC verður
eingöngu seld í verslunum WalMart keðjunnar í Bandaríkjunum. Þetta hefur Wall Street
Journal eftir háttsettum aðilum í
tónlistariðnaðinum þar vestra.
Wal-Mart keðjan er stærsti
söluaðili geisladiska í Bandaríkjunum. Nýlega bárust af því
fregnir að verslanir Wal-Mart
hygðust draga verulega úr úrvali
geisladiska. Telja margir þá
ákvörðun vera skref í átt
úreldingar geisladiskaformsins,
en sífellt fleiri kjósa að hlaða
niður tónlist af netinu.
Wal-Mart hefur nýlega gert
samninga við Garth Brooks og
The Eagles.
- kg

DÓMSMÁL
Tíu mánaða fangelsi
Hæstiréttur dæmdi í gær Geir Þorsteinsson í tíu mánaða fangelsi fyrir
þjófnað og fíkniefnabrot. Geir játaði
brot sín. Hann hefur áður hlotið
dóma fyrir auðgunar- og fíkniefnalagabrot.

Explorer 2.0 - Götuhjól fyrir
dömur og herra

Hjólið hentar vel
innanbæjar og á
malarvegum.
Upprétt setstaða
ásamt dempara
í sætispósti auka
enn á þægindin.

Trail X 2.0 - Fjallahjól
Vandað, alhliða fjallahjól
í skemmri eða lengri ferðir.
Setstaða hentar vel til
þolþjálfunar.

Verð

• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 24 gírar
• V-bremsur
• RST Omni 191 dempari
m/75 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki

37.990 kr.

Hjóladeildin er í Holtagörðum

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

Verð

36.990 kr.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 42491 05/08

• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 21 gíra
• Tektro V-bremsur
• SR Suntour M2000 framdempari
m/63 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki
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Fjöldi lögreglumanna tók þátt í umfangsmikilli leit að manni á Akranesi í gær:

Maðurinn talinn vopnaður

20%

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM GRILLUM

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akranesi handtók í gær karlmann á
miðjum aldri vegna hraðaksturs
og gruns um að hann æki undir
áhrifum fíkniefna.
Lögreglan mætti manninum
norðan við Hvalfjarðargöngin og
gaf honum merki um að stöðva
bifreið sem hann ók. Maðurinn
sinnti hins vegar ekki ábendingum lögreglunnar heldur jók ferðina og mældist bifreið hans um
tíma á 180 kílómetra hraða á
klukkustund.
Lögreglumenn hættu eftirförinni þegar nær dró Akranesi þar
sem þeim þótti sýnt að ekki næðist
að stöðva manninn. Þá höfðu lög-

AF VETTVANGI Á AKRANESI Að minnsta
kosti tíu lögreglumenn frá Akranesi,
Borgarnesi og sérsveit Ríkislögreglustjóra tóku þátt í aðgerðunum í gær.
MYND/SKESSUHORN

reglumenn á tveimur öðrum bifreiðum og mótorhjóli bæst í eftirförina.
Skömmu síðar fannst bifreið
mannsins við Ægisbraut á Akra-

nesi og var þá afráðið að kalla út
sérsveit Ríkislögreglustjóra þar
sem maðurinn var talinn vopnaður.
Var sú ákvörðun byggð á því að
maðurinn hefur að undanförnu
verið viðriðinn brotastarfsemi og
iðulega verið vopnaður við handtökur.
Maðurinn var svo handtekinn
um klukkan hálf þrjú í gær eftir
töluverða leit í bænum og fluttur á
lögreglustöð þar sem hann var í
nótt. Þá fundust tíu grömm af
fíkniefnum skammt frá bifreið
mannsins og leikur grunur á að
hann hafi kastað efnunum úr bifreiðinni. Málið er í rannsókn.
- ovd

Erlendir foreldrar
fá ekki undanþágu
AFSLÁTTUR GILDIR TIL 18.JÚNÍ

Erlendir makar og börn íslenskra ríkisborgara geta verið á landinu á meðan umsókn þeirra um dvalarleyfi er til meðferðar en ekki erlendir foreldrar Íslendinga.
Útlendingastofnun segir uppruna gagna aðeins kannaðan ef ástæða sé talin til.

BROIL KING SIGNET 90

FRÍ

HEIMSENDING
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Á
SAMSETTUM
GRILLUM

-

13,2 kW / 50,000 BTU Dual-TubeTM brennarar
2,7 kW / 10,000 BTU hliðarhella úr ryðfríu stáli
5,25 kW / 15,000 BTU bakbrennari fyrir grilltein
3 Dual-TubeTM ryðfríir línubrennarar
2 grillgrindur úr steypujárni
Rotisserie grillteinn
Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM
Hágæða Accu-TempTM hitamælir
Sure-LightTM elektrónískt kveikjukerﬁ
Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum
Skápur með stálhurðum

71.920
89.900

BROIL KING GEM

BROIL MATE

- 8,8 kW / 30,000 BTU I brennari úr
ryðfríu stáli
- Postulínshúðaðar járngrindur
til eldunar
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM
- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónískt kveikjukerﬁ
- Niðurfellanleg hliðarborð
með áhaldakrókum

- 11,4 kW / 40,000 BTU H brennari
úr ryðfríu stáli
- Postulínshúðaðar járngrindur
til eldunar
- Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-WaveTM
- Hágæða Accu-TempTM hitamælir
- Sure-LightTM elektrónískt kveikjukerﬁ
- Niðurfellanleg hliðarborð úr stáli
með áhaldakrókum

18.320,22.900

26.320,32.900

BROIL KING
PORTA-CHEF
- 5 kW / 20,000 BTU I brennari úr
ryðfríu stáli
- Postulínshúðaðar járngrindur
til eldunar
- Sure-LightTM elektrónískt kveikjukerﬁ

14.320,17.900

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

SÍMI 440 1000

WWW.N1.IS

FÓLK Ákvæði í reglugerð um
útlendinga, þess efnis að fólk
geti dvalið á Íslandi á meðan það
bíður dvalar- og atvinnuleyfis, á
ekki við um erlenda foreldra
íslenskra barna. Ef svo væri gæti
María Celeste Bravo Herrera,
sem bíður þess að pabbi hennar
komist til Íslands í vinnu, fengið
að hitta hann fyrr en ella.
Faðir Maríu, Pablo Bravo
Herrera, þarf dvalar- og atvinnuleyfi til að geta komið hingað,
hitt dóttur sína og unnið fyrir
rándýrri ferðinni frá Argentínu.
Til að dvelja á landinu á meðan
umsókn um leyfið er til
meðferðar þarf undanþágu, en
um hana gilda strangar reglur.
Að því er segir í reglugerð
dómsmálaráðuneytisins
um
útlendinga geta umsækjendur
fengið að dvelja á Íslandi á
meðan þeir bíða útgáfu leyfisins
ef þeir eru makar eða börn
íslensks ríkisborgara eða ef
aðrar ríkar sanngirnisaðstæður
mæla með því. Þetta gildir hins
vegar ekki um foreldra íslenskra
barna.
„Útlendingastofnun
hefur
heimild til að veita þessa undanþágu á grundvelli ríkra sanngirnissjónarmiða,“ segir Anna
Valbjörg Ólafsdóttir, forstöðumaður leyfasviða Útlendingastofnunar. „Það hlýtur hins vegar,
eðli málsins samkvæmt, að þurfa
að koma beiðni um slíka undanþágu í hverju tilviki og slík beiðni
er þá tekin til skoðunar.“
Fram kom í Fréttablaðinu að
sakavottorð Pablos hefði verið
sent í upprunakönnun og því

PABLO OG MARÍA María ætlar með pabba sínum til Argentínu í sumar og mun setj-

ast þar á skólabekk í hálft ár. Hann þarf að koma hingað sem ferðamaður ef hann
ætlar að geta fylgt henni út í tæka tíð.
MYND/EYJA LÍF

Meðalafgreiðslutími
umsókna hjá útlendingastofnun er þrír mánuðir, sem telst
vera ágætlega hraður afgreiðslutími miðað við önnur lönd.
ANNA VALBJÖRG ÓLAFSDÓTTIR
HJÁ ÚTLENDINGASTOFNUN

yrðu tafir á útgáfu leyfisins.
Hann hefur því beðið útgáfunnar
á Spáni í tvær vikur. Eyja Líf
Sævarsdóttir, móðir Maríu, sagðist undrast það að skyndilega
þyrfti að kanna bakgrunn manns
sem hefði fengið dvalarleyfi hér

margoft á undanförnum ellefu
árum án teljanlegra vandkvæða.
Anna Valbjörg segist ekki geta
tjáð sig um einstök mál, en segir
þó að almennt séu gögn ekki send
í upprunakönnun nema ástæða sé
talin til þess. Hún segir jafnframt
að afgreiðslutími umsókna hjá
Útlendingastofnun sé ekki óeðlilega langur. „Meðalafgreiðslutími umsókna hjá Útlendingastofnun er þrír mánuðir, sem telst
vera ágætlega hraður afgreiðslutími miðað við önnur lönd. Síðan
reynum við auðvitað eftir fremsta
megni að hraða umsóknum,“
segir hún.
stigur@frettabladid.is

Von á nýju frumvarpi um starfsumhverfi frístundabáta:

Ferðamenn ögra hag sjómanna
SJÁVARÚTVEGUR Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs-

ráðherra segir að sett hafi verið á laggirnar nefnd
sem fjalli um starfsumhverfi frístundabáta, en
trillusjómenn telja sig búa við óréttláta samkeppni
við þá.
„Ég lagði fram frumvarp um þetta á síðasta hausti
og þá kom í ljós að það þyrfti að skoða ýmsa fleti á
því betur,“ segir Einar. „Ég vonast til þess að breytt
frumvarp líti dagsins ljós í haust þar sem tekið verður á þessum málum heildstætt. Frístundaveiði er
atvinnugrein sem allir vilja hlúa að en getur sett
strik í reikninginn fyrir aðrar greinar svo þetta er
nokkuð flókið mál sem þarf að fara vel yfir.“
Trillusjómenn á Snæfellsnesi sendu Siglingamálastofnun erindi á föstudag þar sem þeir krefjast þess
að komið verði til móts við þá í samkeppni við
frístundasjómenn sem þeir segja stunda ólöglegar
veiðar. Hafi þeir hvorki vélstjórnar- né skipsstjórnarréttindi líkt og krafist er af smábátaeigendum og
hafi þeir róið á sjómannadag sem er sjómönnum
óheimilt. Segja þeir ennfremur að síðan sjóstangveiðimenn á Vestfjörðum byrjuðu að leigja kvóta
hafi kvótaleiguverð hækkað svo að það svari ekki
kostnaði fyrir trillusjómenn að róa.

TILBÚINN MEÐ SÍN BJÓÐ Margir sjómenn segja að það borgi
sig ekki að fara með bjóð né skakrúllur á miðin nú þegar
kvótaleiguverðið er orðið svona hátt. Segja þeir það hafa
hækkað verulega frá því frístundasjómenn fóru að leigja kvóta.

Helgi Jóhannesson, forstöðumaður hjá Siglingastofnun, segir að erindinu hafi verið svarað á þá leið
að það bæri að senda sjávarútvegsráðuneyti og
samgöngumálaráðuneyti.
- jse

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.

la
l
a
á
r
u
Fatnað
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.
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Grænlenska landstjórnin vöruð við að axla fjárhagsábyrgð á virkjun fyrir álver:

Hæstiréttur:

Tillaga um sameign með Alcoa

Fimm ár fyrir
heiftarlega árás

Formaður ráðgjafarnefndar um efnahagsmál Grænlands hefur bent á þá áhættu sem
grænlenska heimastjórnin tekur
með fjárfestingum í uppbyggingu
álvers í bænum Maniitsoq.
Í dagblaðinu Sermitsiaq er haft
eftir formanninum, Steen Ryd
Larsen, að ákvörðunin um byggingu álversins sé algjörlega á
borði heimastjórnarinnar; dönsk
yfirvöld taki ekki afstöðu til málsins. En Danir muni ekki veita
Grænlendingum
fjárhagslega
aðstoð ef álversævintýrið fer á
verri veg. Því beri að taka ákvarðanir að vel athuguðu máli.
Í skýrslu nefndar grænlenska

landsþingsins um álversáformin
er rætt um þá áhættu sem felst í

Óveður víða í Bandaríkjum:

Mótmæli bílstjóra á Spáni:

Fjórir skátar
létust í fellibyl

Bílstjórar hvattir að til vinna

BANDARÍKIN, AP Fjórir unglings-

SPÁNN, AP Yfirvöld á Spáni hafa
hvatt vörubílstjóra, sem hafa staðið
fyrir mótmælaaðgerðum síðustu
daga, til að snúa til vinnu.
Á miðvikudag var skrifað undir
samkomulag við þá vörubílstjóra
sem ekki hafa verið í verkfalli.
Samkomulagið felur í sér lækkun á
sköttum og fleiri aðgerðir til að
minnka áhrif hækkandi bensínverðs. Mótmælendurnir, sem flestir
eru sjálfstætt starfandi bílstjórar,
neituðu hins vegar að skrifa undir.
Yfirvöld á Spáni hafa ákveðið að
veita öðrum vörubílstjórum
lögreglufylgd svo mótmælin hafi
ekki áhrif á þá.
- þeb

GRÆNLAND

OLÍUMENGUN Í PARAGVÆ Sjófuglar,

útataðir í olíu, í fjörunni við bæinn
Piriapolis í Úrúgvæ í Suður-Ameríku.
Olía fór í sjóinn við árekstur skipa utan
við höfnina í Montevideo. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR
Öll tilboð undir áætlun
Fimm tilboð bárust í hafnar- og vegagerð í Landeyjahöfn. Suðurverk átti
hagstæðasta tilboðið, tæpa 1,9 milljarða, 60 prósent af kostnaðaráætlun.
Klæðning átti næst hagstæðasta tilboðið, tæpan 2,1 milljarð, 67 prósent
af kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun
hljóðaði upp á rúman 3,1 milljarð.

ÞÝSKALAND
Fylgishrun krata
Þýski jafnaðarmannaflokkurinn SPD
mælist nú með sögulega lítið fylgi,
tuttugu prósent, í kjölfar ákvörðunar flokksins um að tefla fram eigin
frambjóðanda til þýska forsetaembættisins, gegn hinum vinsæla Horst
Köhler sem kemur úr flokki kristilegra demókrata.

piltar létust þegar fellibylur gekk
yfir skátabúðir í Iowa í Bandaríkjunum á miðvikudagskvöld. 48
manns slösuðust að auki í Iowa.
Í Kansas-ríki létu tveir lífið og
þrír særðust alvarlega. Bærinn
Chapman eyðilagðist nánast allur
og miklar skemmdir urðu á
háskólanum í Kansas.
Fellibylir skullu líka á í
suðurhluta Minnesota og í
austurhluta Nebraska. Þá hefur
slæmt veður í Bandaríkjunum
einnig orsakað flóð víðs vegar.
Við Mississippi-ána hefur versta
flóði í fimmtán ár verið spáð. - þeb

FRÁ MANIITSOQ Ráðgjafarfyrirtæki segir
fjármögnun virkjunar of áhættusama fyrir
grænlenska landssjóðinn. MYND/MANIITSOQ.GL

því að taka fjárhagslega ábyrgð á
virkjuninni. Í skýrslunni er vitnað
í álit breska ráðgjafarfyrirtækisins CRU, en til þess hefur Landsvirkjun einnig leitað um ráðgjöf.
Meðal annars með vísan í
reynsluna af byggingu Kárahnjúkavirkjunar segir þar að það
væri of mikil áhætta fyrir grænlenska landssjóðinn að bera alla
fjárhagsábyrgðina af hinni fyrirhuguðu virkjun. CRU leggur til að
þess í stað verði stofnað hlutafélag um virkjunina sem yrði í sameign landssjóðsins og Alcoa. Eða
þá að Alcoa eigi bæði virkjunina
og álverið og greiði landssjóðnum
fyrir afnot af vatnsorkunni.
- aa

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt
Robert Olaf Rihter, sem er pólskur
ríkisborgari, í fimm ára fangelsi
fyrir lífshættulega líkamsárás.
Maðurinn var ákærður fyrir að
slá landa sinn ítrekað með brotinni
glerflösku í höfuð, háls og víðar í
líkamann. Fórnarlambið fékk
meðal annars mar á augnknetti og
augntóftarvefi og djúp sár í
gegnum hálsvöðva. Samkvæmt
vottorði læknis og framburði hans
fyrir dómi var atlagan lífshættuleg og réði hending því að ekki
hlaust bani af. Rihter var dæmdur
til að greiða fórnarlambinu 790
þúsund krónur í skaðabætur.
- jss

HELGI SELJAN JÓHANNSSON Kastljóssmenn vísa á bug ásökunum um óvönduð

vinnubrögð.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Krefja Kastljós
um milljónir í
miskabætur
Aðalmeðferð í meiðyrðamáli gegn Kastljósinu fór
fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Málið beinist
að umfjöllun Kastljóssins um veitingu Alþingis á
ríkisborgararétti til Luciu Celeste Molina Sierra.
DÓMSMÁL Birnir Orri Pétursson og

H_{a[hi¨Â^h[ad``jg^ccd\KgÂjg!
[jaaigVg{Â^ÂGZn`_Vk`!hiVcYV
[ng^g[jcY^cjbhZb]Z[hi`a#&%#(%#
;jcYVghi_g^/
BVgiV<jÂ_chYii^g!
[dgbVÂjgKVgÂVg#
@V[[^d\kZ^i^c\Vg{WdÂhiajb#
6aa^gkZa`dbc^g

Lucia Celeste Molina Sierra, unnusta hans, krefjast þriggja og
hálfrar milljónar króna í miskabætur frá Páli Magnússyni,
útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins, og
fréttamönnum Kastljóss, þeim
Helga
Seljan
Jóhannssyni,
Jóhönnu Vilhjálmsdóttur, Sigmari
Guðmundssyni
og
Þórhalli
Gunnarssyni. Aðalmeðferð málsins fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Málið snýr að umfjöllun Kastljóss á fyrri hluta síðasta árs um
veitingu Alþingis á ríkisborgararétti til Luciu. Umsókn Luciu hlaut
óvenju greiða afgreiðslu og vöktu
tengsl Luciu við Jónínu Bjartmarz, þáverandi umhverfisráðherra og þingmann Framsóknarflokksins, athygli, en Jónína er
móðir Birnis.
Birnir og Lucia sögðu að umfjöllunin hefði komið illa við þau persónulega og Birnir taldi hana hafa
verið óvandaða. „Ég átti bágt með
að trúa þessu. Ég hélt að þetta
væri misskilningur sem yrði leiðréttur,“ sagði hann. „Þetta var eins

og herför gegn mömmu minni og
hafði brag æsifréttamennsku. Ég
var sár að fjölskyldan mín fengi
klíkustimpil á sig – eins og hún
væri hafin yfir lögin.“
Umfjöllunin kom illa við Luciu.
„Við tókum þetta óskaplega nærri
okkur. Mér fannst óþægilegt að
það væri strax ljóst að þetta væri
ég. Mér fannst þeir nota mig til að
ná til Jónínu. Ég missti vinnu
vegna þessa því margir trúðu
umfjölluninni. Ég fann fyrir tortryggni frá fólki,“ sagði hún.
Kastljóssmenn lögðu hins vegar
áherslu á að umfjöllunin hefði
ekki beinst að persónu Luciu, heldur að vinnubrögðum stjórnmálamanna. „Við vorum ekki að fjalla
um Luciu og Birni, heldur um
meðferð valds og veitingu ríkisborgararéttar sem er ákaflega
heilagur réttur. Þetta snerist um
það hvernig stjórnmálamenn og
embættismenn fara með vald
sitt,“ sagði Sigmar. Fréttamennirnir vísuðu á bug ásökunum um
að málið hefði átt sér pólitískar
rætur. „Það er fjarstæðukennt,“
sagði Helgi. gunnlaugurh@frettabladid.is

ÓVENJUSKAMMUR DVALARTÍMI
Birnir og Lucia kynntust sem unglingar í Guatemala, þaðan sem Lucia
kemur. Þau eru nú búsett á Íslandi.
Lucia talar góða íslensku og starfar á
veitingahúsi.
Lucia hlaut ríkisborgararétt þótt
hún hefði aðeins dvalið á landinu
í fimmtán mánuði. Samkvæmt
almennum reglum skal útlendingur
í skráðri sambúð við Íslending hafa
verið búsettur hérlendis í fimm ár
frá skráningu sambúðar til að hljóta
íslenskan ríkisborgararétt. Alþingi
getur þó veitt ríkisborgararétt fyrr með
sérstökum lögum, en ber að gæta
jafnræðis í þeim efnum. Samkvæmt
heimildum blaðsins yrði almennt
miðað við að umsækjendur í stöðu

BIRNIR ORRI OG LUCIA CELESTE

Luciu hefðu verið búsettir hér í fjögur
til sex ár til að hljóta ríkisborgararétt
með lögum.
Þegar Lucia sótti um ríkisborgaréttinn var hún með skráð lögheimili hjá
Jónínu Bjartmarz. Móðir Jónínu var
meðal meðmælenda Luciu.
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DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA
Rachid Benguella

Junphen Sriyoha

Styttist í heimkomu

Stoltur af vini sínum

Fór á Gullfoss og Geysi

„Það styttist í að ég komi
heim,“ segir Charlotte, sem
stödd er í Líberíu á vegum
IceAid. „Bygging heilsugæslustöðvarinnar gengur vel og
ég hef, ásamt stúlkum á
munaðarleysingjaheimilinu,
saumað og skreytt skólatöskur
fyrir börnin á heimilinu. Á
miðvikudagskvöldið borðuðum við á hjá fólkinu á sjúkraskipinu, Mercy Ship.
Við ætlum svo að halda litla veislu á föstudaginn.
Það verður leiðinlegt að fara héðan en ég mun
örugglega koma fljótt aftur, vonandi innan árs.“

„Ég hef verið að njóta góða
veðursins undanfarna daga,“
segir Rachid, sem vonast til
að veðrið verði jafn gott í allt
sumar. „Á laugardaginn hringdi
ég í marokkóskan vin minn til að
biðja hann um að hitta mig yfir
kaffibolla. Þá sagðist hann vera í
Hveragerði að hjálpa gömlu fólki
að taka til eftir jarðskjálftana.
Hann þekkir fólkið ekkert en fór bara ásamt nokkrum
öðrum útlendingum sem ákváðu að fara austur til
að hjálpa til. Þessi vinur minn varð mjög hissa að sjá
hve illa allt var farið hjá þessu gamla fólki og það þótt
nokkur tími væri liðinn síðan skjálftarnir riðu yfir.“

„Ég fór um síðustu helgi
með vinum mínum að skoða
Gullfoss og Geysi. Ein vinkona
mín, sem er nýflutt til Íslands,
hafði aldrei ferðast neitt
hérlendis svo við gripum
tækifærið og fórum með hana
á Gullfoss og Geysi. Það rigndi
svolítið á okkur en það var allt
í góðu lagi. Við fengum okkur
kaffi og keyptu nokkra minjagripi áður en við
héldum aftur heim. Allir skemmtu sér mjög vel,
þar á meðal ég þótt ég hafi nokkrum sinnum áður
heimsótt þessa staði.“

flugfelag.is

Hingað og þangað
fyrir aðeins 4.990 kr.

Alla daga
frá10 til 22

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 42752 06/2008

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

Aðeins bókanlegt 13. júní – 300 sæti í boði.
Tilboð til og frá eftirtöldum stöðum:

Reykjavík
Akureyri , Egilsstaðir, Ísafjörður
og Vestmannaeyjar.

Ferðatímabil frá 16. til 24. júní.
300 sæti í boði.
Aðeins bókanlegt í dag,
13. júni frá klukkan 10:00.

8005555

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? GUÐMUNDUR R. GÍSLASON FORSETI BÆJARSTJÓRNAR Í FJARÐABYGGÐ

„ ORÐRÉTT“

Sú Ellen-plata kemur með kalda vatninu

Samt sáttur

Lélegir viðskiptavinir

„Í ljósi alls þessa er ég ekki
viss um að ég hefði hætt í
pólitíkinni nákvæmlega á
þessum tíma, ef ég hefði ekki
veikst. Samt er ég fullkomlega sáttur við að hafa hætt.“

„Þeir eiga það sameiginlegt
að vera ekki meðal okkar
uppáhaldsviðskiptavina þegar kemur að hárvörum, enda
ekki með neitt hár.“

DAVÍÐ ODDSSON UM VEIKINDI
SÍN OG TENGSL ÞEIRRA VIÐ ÞÁ
ÁKVÖRÐUN AÐ HÆTTA AFSKIPTUM
AF PÓLITÍK.

ÁSGEIR SVEINSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI HALLDÓRS
JÓNSSONAR, UM ÞÁ ÁKVÖRÐUN AÐ
VELJA SKÖLLÓTTA FÓTBOLTAMENN Í
HÁRVÖRUAUGLÝSINGU.
Fréttablaðið, 12. júní 2008

Heilbrigðismál, 12. júní 2008

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
HÆKKANDI ELDSNEYTISVERÐ

Ýtir undir aðra
orkunotkun

ERPUR EYVINDARSON

Tónlistarmaður

„Þetta bensínverð er löngu orðið
allt of hátt,“ segir Erpur Eyvindarson
tónlistarmaður.
„Ég fylli ekki á bílinn fyrir minna
en 8.000 krónur, það er auðvitað
fáránlegt.“
Hann segir eitt þó jákvætt við
hækkandi eldsneytisverð.
„Þá getur fólk af alvöru farið að
tala um mun skynsamlegri orkugjafa. Þá neyðast bílafyrirtækin til
þess að fara fram í tímann og notast
við orkugjafa eins og jarðgas, vetni
eða rafmagn.
Hann segist sjálfur þó lítið nota
bíla og reynir að samnýta með
vinum og kunningjum.
„Það verður miklu betra fyrir
umhverfið og fjárhag fólks þegar við
förum að notast við aðra orkugjafa,“
bætir Erpur við að lokum.

„Ég ligg nú bara og sleiki sólina hérna á
Suðurlandinu, þar sem ég verð við útskrift
mágkonu minnar úr Kennaraháskólanum.
Ég ætla að nýta fríið til að slappa af og jafna
mig eftir maraþon sem ég hljóp í Kaupmannahöfn í maí. Ég er ákaflega stoltur af
þessu maraþoni, sem ég hljóp með fleiri
Norðfirðingum, bæði Hálfdáni Steinþórssyni sjónvarpsstjörnu og Birni Magnússyni,
lækni og tengdapabba Hálfdáns,“ segir
Guðmundur Rafnkell Gíslason, sem alltaf
hefur mörg járn í eldinum. Hann er forseti
bæjarstjórnar í Fjarðabyggð, framkvæmdastjóri Gámaþjónustu Austurlands og liðsmaður hljómsveitarinnar Sú Ellen.
„Það er mikið að frétta. Í fyrradag var
skemmtilega ráðstefna undir heitinu Vor
í Fjarðabyggð – Þankaþing, þar sem við
fengum ráðuneytisstjóra og fleiri til að

endurvinnum og endurnýtum allt sem
fellur til,“ segir Guðmundur.
Hann segir öll sólóverkefni í
tónlistinni vera í fríi þessa dagana
en bætir við að Sú Ellen sé að
vinna plötu í rólegheitunum.
„Þetta kemur allt með kalda
vatninu, hún kemur líklega á
næsta ári en það kemur bara í
ljós. Ég vil lítið gefa upp um plötuna en það eina sem ég get sagt
er að þemað verður í austfirskum anda.“

spá í framtíðina. Svo er ég líka
á fullu í uppbyggingu í starfi
mínu sem framkvæmdastjóri
gámaþjónustunnar. Við erum
með skemmtilegt frumkvöðlastarf í
gangi hérna í
samvinnu við
Fjarðarál. Við
hendum engu
heldur

Glymskratti góðviðrisdaganna
Hinn 71 árs gamli Guðjón Guðjónsson
hefur dælt úrvals harmonikkutónlist
yfir vegfarendur Laugavegs og
Austurstrætis á góðviðrisdögum síðustu sumra. Fréttablaðið tók þennan
roskna riddara götunnar tali.
„Ég fer nú líklega að hætta þessu fljótlega.
Maður þarf nú að vera til friðs einstöku
sinnum,“ segir hinn 71 árs gamli Guðjón
Guðjónsson, fyrrverandi flugstjóri og
húsasmíðameistari. Þeir sem leggja leið sína í
miðbæ Reykjavíkur reglulega hafa mjög
líklega orðið varir við Guðjón, en hann er
maðurinn sem keyrir gjarnan rúntinn niður
Laugaveginn og inn Austurstræti á góðvirðisdögum. Út um niðurskrúfaða bílrúðuna á
gljáfægðri Mercedez Benz bifreið Guðjóns
berst jafnan hressandi tónlist á hæsta styrk.
Hann gantast við gesti og gangandi, syngur
með lögum og slær jafnvel hörðustu FMhnökkum við í töffaraskap.
Guðjón segist hafa byrjað að keyra rúntinn
reglulega fyrir þremur til fjórum árum. „Ég
hef ekki orðið var við annað en að fólk kunni
vel að meta þessa uppátækjasemi í mér. Það
hefur að minnsta kosti enginn kvartað ennþá,
en stundum kemur að mér fólk og slær á létta
strengi, spyr hvaða músík ég ætli að bjóða
upp á þann daginn og fleira í þeim dúr.“
Guðjón er mikill tónlistaráhugamaður og
leyfir almúganum að njóta með sér þess besta
sem diskasafnið hans býður upp á. „Ég á
mikið af góðum diskum, og í raun má segja að
sumir þeirra séu betri en fljúgandi diskar,“
segir hann og hlær dátt. „Ég er mikið fyrir
ljúfa harmonikkutóna. Svo er ég einlægur
aðdáandi snillinga eins og Ragga Bjarna,

B 747 Einkanúmerið á Benz-bifreið Guðjóns er stytting á Boeing 747. Guðjón er fyrrverandi flugstjóri og hafsjór af

fróðleik og skemmtilegum sögum um flugtengd ævintýri.

Engelberts Humperdinck og Toms Jones. Ég
fór að sjá Tom þegar hann hélt tónleika hér á
landi og skemmti mér konunglega.“
Guðjón býr ásamt eiginkonu sinni í
Hafnarfirði. Hann er að eigin sögn heimsborgari, enda kom hann víða við í starfi sínu
sem flugmaður. „Ég bjó í tuttugu ár í Lúxemborg, og hef auk þess búið í Alaska, Tókýó og

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Manchester í lengri eða skemmri tíma. Ég
kunni vel við mig í Lúxemborg. Þar tala
flestir ensku, en sjálfur lærði ég bara eina
setningu í þýsku; Ich liebe dich,“ segir hann
og brosir.
Guðjón getur vonandi nýtt sér þýskukunnáttuna á tíðum ferðum sínum um miðbæinn í
sumar.
kjartan@frettabladid.is

Starfsgreinasamband Íslands

Auglýsir
Núna stendur yﬁr póstatkvæðagreiðsla um samkomulag Starfsgreinasambands Íslands, f.h.
aðildarfélaga sinna við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs um breytingar á kjarasamningi aðila sem
skrifað var undir 26. maí s.l..
Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn aðildarfélaga SGS sem vinna eftir þessum ríkissamningi og
greiddu félagsgjöld til einhverra eftirtalinna félaga í apríl 2008:
Eﬂingar-stéttarfélags, Einingar-Iðju, Verkalýðsfélags Akraness, Stéttarfélags Vesturlands, Verkalýðsfélags Snæfellsbæjar, Verkalýðsfélagsins Stjörnunnar,Verkalýðsfélags Stykkishólms, Verkalýðsfélags
Vestﬁrðinga, Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur, Verkalýðsfélags Hrútﬁrðinga, Stéttarfélagsins Samstöðu, Öldunnar stéttarfélags, Framsýnar stéttarfélags, Aﬂs starfsgreinafélags,
Verkalýðsfélags Suðurlands, Bárunnar stéttarfélagas, Drífandi stéttarfélags, Verkalýðs- og sjómannafélagsins Boðans, Verkalýðfélags Grindavíkur,
Verkalýðs- og sjómannafélag Keﬂavíkur og nágrennis og Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerðis.
Kjörgögn og kynningarefni hefur verið sent út samkvæmt kjörskrá.
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki send kjörgögn, getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu síns stéttarfélags, og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi
fram launaseðil sem sanni afdregin félagsgjöld í apríl 2008.
Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu til kl. 12.00 föstudaginn 20. júní en þá lýkur
atkvæðagreiðslu um samninginn.
Reykjavík, 30. maí 2008.
Kjörstjórn
Starfsgreinasambands Íslands
Sætúni 1
105 Reykjavík

HRESSIR STARFSMENN En jafnframt ráðagóðir, lúsiðnir og heiðarlegir.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Síðustu leifar
gamla tímans
Ljósasmiðjan JS er við fyrstu sýn
eins og hvert annað verkstæði en
þegar inn er komið er óhjákvæmilegt að finna sálina sem umlykur
allt. Á þessum árstíma eru þau
mest að gera við sláttuvélar og
aðrar smávélar, en á veturna
hanna þau og smíða leiðiskrossa
og jólastjörnur úr díóðuljósum.
„Við finnum leið til að redda
hlutunum. Fólk kemur kannski inn
alveg í öngum sínum af því að það
eru ekki til neinir varahlutir en þá
verður maður bara að smíða sjálfur í þetta. Maður deyr ekki ráðalaus. Svo gengur kúnninn kannski
út brosandi. Við leggjum ofuráherslu á að kúnninn sé ánægður,
hann er það dýrmætasta sem til

er,“ segir Sigurður Arnet Vilhjálmsson, annar tveggja eigenda
fyrirtækisins. „Við gerum að
minnsta kosti alltaf okkar besta til
að bjarga hlutunum. Þetta er líka
þrjóska. Maður vill ekki gefast
upp. Svo er maður kannski fjóra
eða fimm tíma að gera við vél en
getur ekki rukkað nema fyrir
tvo.“
Viðhorf starfsmannanna er af
gamla skólanum og þeir bera virðingu fyrir hlutum. „Það er rosalega ríkt í Íslendingum að henda
hlutum. Við grátum það að þurfa
að henda einhverju sem má gera
við en við erum náttúrlega orðnir
gamlir kallar.“
gudmundure@frettabladid.is
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FRÉTTASKÝRING: Galileo-staðsetningarkerfið

Galileo gæti orðið Íslendingum lyftistöng

Vonbiðlar í grillveislu
FRIÐJÓN R. FRIÐJÓNSSON
skrifar frá Bandaríkjunum

Fyrir stuttu síðan var það fréttnæmt að John McCain bauð þremur stjórnmálamönnum í grill. Fjölmiðlar þóttust himin hafa höndum
tekið og þar væru komnir fremstu
menn í kapphlaupinu um að verða
varaforsetaefni McCain. Boðsgestirnir voru Mitt Romney, fyrrverandi ríkisstjóri Massachusetts,
Charlie Crist, ríkisstjóri Flórída,
og Bobby Jindal, ríkisstjóri Louisiana. Allt áhrifamenn innan Repúblikanaflokksins og hafa margoft
verið nefndir sem möguleg varaforsetaefni.
Hver þeirra færir framboði
repúblikana eitthvað sem McCain
vantar en veigamikil atriði gera
það að verkum að þeir eru ekki
líklegir til að hljóta náð fyrir
augum McCain.
Það verður lykilatriði fyrir
McCain í baráttunni við Obama að
benda á reynsluleysi þess síðarnefnda. Obama hefur verið öldungadeildarþingmaður í aðeins
rúm þrjú ár og eytt meirihluta
þeirra í kosningabaráttu. Enginn
hefur orðið forseti í seinni tíð með
jafn þunna ferilskrá í opinberri
þjónustu.
Boðsgestirnir þrír í grillið eru
ólíkir en þeir eiga tvennt sameiginlegt, annarsvegar ríkisstjórastöðuna og hins vegar að hafa
frekar takmarkaða reynslu í þjónustu almennings. Romney hefur
mestu reynsluna, var ríkisstjóri í

4 ár, Crist hefur verið ríkisstjóri í
17 mánuði og Jindal einungis í 4.
Það væri því erfitt fyrir McCain
að gagnrýna Obama fyrir reynsluleysi en vera sjálfur með óreyndan mann í varaforsetasætinu.
Það mælir einnig gegn Romney
og Crist að kristilegir íhaldsmenn
vantreysta þeim en varaforsetaefni McCain verður að vera
þóknanlegt þeim armi repúblikanaflokksins. Að sama skapi skiptir valið ekki bara máli fyrir komandi forsetakosningar heldur
verður varaforsetaefnið um leið
fremstur í keppninni um næstu
útnefningu repúblikana. McCain
getur þannig mótað framtíð
flokksins og mál manna er að hann
hafi það einnig í huga við valið.
Það sem mælir helst með þeim
er að Romney hefur mikla reynslu
úr viðskiptalífinu og fram undan
eru kosningar þar sem efnahagsmál eru mál málanna. Crist er
mjög vinsæll í Florida sem
McCain verður að sigra og Jindal
er rísandi stjarna, 36 ára ríkisstjóri af indverskum uppruna,
sem myndi gerbreyta ásýnd framboðsins.
Þótt grillveislan hafi fangað
hugi fjölmiðlamanna er líklegra
að McCain hafi boðið þremenningunum til skrafs og ráðagerða
um
kosningabaráttuna
fram
undan og hvert varaforsetaefnið
eigi að verða. Það er nægur tími
til stefnu og þótt fjölmiðlar séu
óþolinmóðir hentar það McCain
líklega betur að bíða fram á sumar
og sjá hvernig staða mála í Demókrataflokknum þróast.

Umhverfisvottaðar vörur
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„Þátttaka í Galileo opnar
margar dyr í samstarfi
við önnur hátæknifyrirtæki og háskóla í Evrópu,“ segir Jón Ó. Winkel,
eðlisfræðingur og doktor í
verkfræði, en uppfinning
hans gegnir lykilhlutverki
í uppbyggingu gervihnattaleiðsögutækni sem Evrópusambandið vinnur nú að.
Jón telur að fyrir jafn lítið
land og Ísland sé verkefni
á borð við Galileo mikil
lyftistöng fyrir íslenska hátækniiðnaðinn og undir það
tekur utanríkisráðuneytið.
Galileo er samvinnuverkefni Evrópusambandsins og evrópsku
geimferðastofnunarinnar (ESA).
Upphaflega réðst Evrópusambandið í uppbygginu á Galileo
staðsetningarkerfinu af pólitískum ástæðum. GPS staðsetningarkerfið er í eigu bandarískra hermálayfirvalda en Galileo er ætlað
að
þjóna
almenningi.
Hins vegar hafa
forsvarsmenn
GPS-tækninnar
og
Galileo
ákveðið að kerfin muni vinna
saman. Stefnt
er að því að
JÓN ÓLAFUR
Galileo kerfið
WINKEL
verði nákvæmara og nýtist við erfiðari aðstæður
en GPS-tæknin. Sam hliða því er
unnið að aukinni nákvæmni GPS.
Nái Íslendingar að koma sínum
hagsmunamálum á framfæri má
búast við mun meiri nákvæmni í
staðsetningum. Það getur reynst
sérstaklega mikilvægt við íslensk
skilyrði, til dæmis í tengslum við
siglingar um grunna og þrönga
firði, flug í fjalllendi eða ökuferðir
á hættulegum slóðum. Arnór
Bergur Kristinsson, sérfræðingur
í gervihnattaleiðsögumálum, segir
að með þessari tækni væri meðal
annars hægt að lenda flugvélum
við mun erfiðari skilyrði á Íslandi
en áður hefur verið gerlegt.

Hagsmunir Íslendinga
Búist er því við að samnot GPS og
Galileo-kerfanna leiði til mikilla
framfara í staðsetningartækni, en
bandarísk yfirvöld hafa markvisst
reynt að draga úr umsvifum hernaðaryfirvalda í þróunarvinnu GPStækninnar til að auka tiltrú og
notkun almennings.
Ástæðan er einkum sú að gervihnattaleiðsögutækni er orðin verulega ábatasöm og almennir notendur orðnir jafn mikilvægir fyrir
rekstur kerfanna og hernaðaryfirvöld. „En hernaðarlegir hagsmunir yrðu ofan á hjá Bandaríkjamönnum ef til þess kæmi og því
mikilvægt að hagsmunir almennings og notenda tækninnar utan
Bandaríkjanna séu tryggðir,“ segir
Arnór Bergur.
Arnór telur sérlega mikilvægt
að Íslendingar verði þátttakendur
í Galileo með beinum hætti. Í því
felist tækifæri á sviði hugbúnaðartækni fyrirtækja og á vísindasviði
háskóla en einnig til að tryggja að
tillit verði tekið til jaðarsvæða eins
og Íslands við uppbyggingu tækninnar.
Hugbúnaðarlausn Íslendings skaraði fram úr
Evrópska geimferðastofnunin sótti
nýlega um einkaleyfi á talnakóðum
sem verða notaðir til að móta merkin sem send verða frá þrjátíu gervihnöttum Stefnt er að því að búið
verði að skjóta þeim á loft fyrir
árið 2010. Kóðana þróaði Jón Ó.

GERVIHNETTIR Á LOFT Nú þegar hefur verið skotið upp tveimur tilraunahnöttum.

Giove A fór á loft í janúar 2006 og Giove B í apríl 2008. Næsta skref er svokallað
In-orbit Validation en í því er stefnt að koma á braut fjórum hnöttum. Áætlað er að
því verkefni ljúki 2010. Því næst tekur við verkefnið Full Operational Capability en í
því er stefnt að ljúka við að koma öllum hnöttunum þrjátíu upp árið 2012.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

Winkel en hugbúnaðarlausn hans
þótti betri en tillögur Frönsku
geimferðarstofnunarinnar (CNES),
tveggja deilda innan Astrium –
stærsta geimvísindafyrirtækis í
Evrópu - og Orbstar. Jón starfar nú
sem deildarstjóri hjá IFEN, þróunardeild móttökutækja fyrir Galileo/GPS (Receiver Technology).
IFEN er viðriðið mörg verkefni
á vegum ESA, ESB, Þýsku geimferðastofnunarinnar (DLR) og
bæverska og þýska ríkisins.
Flest þessara verkefna eru fjölþjóðlegs eðlis, það er að segja í
hverju verkefni starfa fyrirtæki
frá ýmsum Evrópulöndum og eru
mörg þeirra undir stjórn Jóns.

Mikilvægt mál en enginn fundur
Hér á landi hefur verið unnið að
undirbúningi viðræðna um þátttöku Íslands í Galileo. Að sögn
Urðar Gunnarsdóttur, upplýsingafulltrúa
utanríkisráðuneytisins,
koma utanríkis-, samgöngu- og
dómsmálaráðuneytið að þessum
málum auk annara aðila, svo sem
Landhelgisgæslan og Flugmálastjórn. Enn hefur þó ekki orðið af
neinum fundi með forsvarsmönnum Galileo og íslenskra ráðamanna. Urður segir þó ljóst að
brýnt sé að hefja slíkar umleitanir
sem allra fyrst svo tryggt sé að
Íslendingar verði innan kerfisins
og hafi full afnot af því þótt á jarðarsvæði sé. Miklir notkunarmöguleikar felist í kerfinu fyrir Íslendinga og miklir hagsmunir séu í
húfi.
Í svörum frá utanríkisráðuneytinu um kerfið segir til að mynda:
„Mikilvægt er að Ísland geti haft
áhrif á gervihnattaleiðsögumál í
Evrópu og virðist Galileo vera
helsti framtíðarvettvangurinn á
því sviði.“
Tækifæri fyrir jaðarsvæði
Í svörum utanríkisráðuneytisins
er einnig bent á að með þátttöku í
Galileo myndu opnast tækifæri
fyrir íslensk fyrirtæki til að fá til
sín verkefni sem tengjast uppbyggingu og þróun kerfisins.
Stærstu tækifærin fyrir íslensk
fyrirtæki myndu líklega liggja í
þróun búnaðar sem nýtir sér
Galileo-kerfið, svo sem staðsetningartæki, björgunartæki, hugbúnaðarlausnir,
eftirlitskerfi,
búnað í síma, myndavélar og svo
framvegis. Talið er að þessi geiri
muni gefa af sér jafnvirði átján
þúsund milljarða króna árið 2025.

Þá segir í svörunum að einnig
hafi verið bent á að þátttaka þjóða
í verkefnum á borð við Galileo frá
fyrstu stigum, skili frekar þjóðhagslegum ávinningi en ef að
málum er komið á seinni stigum.
Landfræðileg lega Íslands geti
einnig fært einhver sérhæfð verkefni hingað til lands og á fjörur
íslenskra fyrirtækja.

Lítil fyrirtæki í lykilhlutverki
Jón telur næsta víst að Ísland geti
fengið að taka þátt í Galileo verkefninu. „Það er ekki skilyrði að
vera í Evrópusambandinu til að
vera með. Til að mynda tekur Kanada líka þátt í Galileo.
Í grófum dráttum er skipulag
þessarar þróunarvinnu það að
aðildarríkin borga í sameiginlegan
sjóð. Þessum peningum er síðan
veitt til stofnana á borð við Evrópsku geimferðastofnunina, sem
skilgreina og stýra stórum, sameiginlegum verkefnum. Þáttaka
aðildarríkjanna tekur mið af því
hversu mikið fé þau hafa látið af
hendi rakna í sjóðinn. Fyrir lítil
fyrirtæki gegnir þetta fyrirkomulag lykilhlutverki í að auðvelda
hluttekt og aðild að stórum
hátækniverkefnum,“ segir Jón.
Þá bendir hann á að er pólitískur
vilji er fyrir því að hrinda svona
verkefni í framkvæmd geti það
haft gífurleg áhrif á tækniþróun í
samfélaginu. Í Evrópu eru tækniverkefni í tengslum við Galileo
sem fjármögnuð eru af Evrópubandalaginu. Það sé nauðsynleg
fjárfesting af hálfu hins opinbera
til að gera hátækniiðnaðinum kleift
að verða samkeppnisfær á heimsvísu. „Flestar markaðskannanir
benda til þess að markaðurinn á
sviði
gervihnattastaðsetningar,
það er hjá Galileo og GPS, fari ört
vaxandi næstu árin. Ef það tekst
að koma á laggirnar hátækniiðnaði
í Evrópu á þessu sviði, þá sýna
kannanir og reynsla Bandaríkjamanna af GPS að hið opinbera og
þjóðfélagið í heild fá fjárfestinguna margfalt til baka.“
Frekari upplýsingar má til dæmis
nálgast á slóðinni: http://news.
bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4555276.stm

FRÉTTASKÝRING
KAREN D. KJARTANSDÓTTIR
karen@frettabladid.is

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
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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
kaupa nýjan
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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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
4.429
-1,18%
MESTA HÆKKUN
ÖSSSUR
MAREL
EXISTA

+0,65%
+0,57%
+0,11%

Fjöldi viðskipta: 460
Velta: 4.705 milljónir

MESTA LÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -15,43%
TEYMI
-12,24%
ICELANDAIR
-8,82%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 6,48 -0,61% ... Bakkavör 30,70
-0,33% ... Eimskipafélagið 14,80 -15,43% ... Exista 8,86 +0,11% ...
Glitnir 16,55 -0,30% ... Icelandair Group 15,00 -8,82% ... Kaupþing
748,00 -1,06% ... Landsbankinn 22,80 -1,72% ... Marel 89,00 +0,57%
... SPRON 3,89 -1,52% ... Straumur-Burðarás 10,00 -1,38% ... Teymi
2,08 -12,28% ... Össur 92,90 +0,65%

Umsjón:

nánar á visir.is

Ný Opera í loftinu

Fákeppni

Íbúðaverð
hækkar

Norska hugbúnaðarfyrirtækið Opera Software
svipti hulunni af nýjasta vafra fyrirtækisins í gær. Nýi vafrinn ber hið
augljósa nafn Opera 9.5. Jón Viðar
Jónsson, hinn kunni leikhúsgagnrýnandi, hefði kallað það
svolítið klént hefði hann fengið að fjalla um málið á sínum
tíma. Eins og fram hefur komið
má finna margar skemmtilegar
nýjungar í nýja vafranum. Þar á
meðal er samþætting við farsímavafrann frá Opera auk þess sem
notendur geta valið hvort þeir láta
myndir birtast eður ei. Sé myndum
sleppt verður vafrinn enn léttari
í vinnslu en hann er með
myndunum – og er
hann léttur fyrir.

Það heyrir alla jafna til tíðinda þegar nýr vafri
á borð við Opera 9.5 lítur dagsins ljós. Þótt
markaðurinn sé geysistór – notendur telja
um milljarð – eru fáir um hituna. Reikna
má með að samkeppnin eigi eftir að
harðna á næstu mánuðum. Microsoft
trónir yfir aðra á vaframarkaðnum. Ekki
er þó að vænta nýjunga úr þeim ranni
á allra næstu dögum þótt tilkynnt
hafi verið að Internet Explorer 8 sé
væntanlegur. Mozilla hefur hins vegar
boðað að ný útgáfa Firefox-vafrans komi
út á miðvikudag í næstu viku. Spennandi
verður að sjá hvað þeir draga upp úr
pokahorninu til að skáka
keppinautunum,
forstjóranum
Jóni Tetzchner
og Operu.

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 0,5
prósent í maí, samkvæmt upplýsingum Fasteignamats ríkisins.
Þar kemur fram að vísitalan
hafi lækkað um 1,6 prósent síðustu þrjá mánuði og um eitt prósent síðastliðið hálft ár. Sé litið til
tólf mánaða tímabils hækkaði
vísitalan hinsvegar um 3,8 prósent.
Samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins voru kaupsamningar í Reykjavík í maí síðastliðnum um 230 talsins. Í maí í
fyrra voru kaupsamningar í
Reykjavík hinsvegar um 170-300
á viku.

Peningaskápurinn...

Eimskipsbréfin hrynja
Gengi hlutabréfa í Eimskipafélaginu hefur hrunið undanfarna tvo daga.
Verð á hlutum í Eimskipafélaginu lækkaði um
15,43 prósent í gær og um
næstum þrettán prósent í
fyrradag. Gengi hluta í
félaginu hefur því lækkað um ríflega 28 prósent SINDRI SINDRASON
á tveimur dögum.
Sindri er stjórnarforEimskip tilkynntu í maður Eimskips.

fyrradag að dótturfélagið Innovate yrði afskrifað í einu lagi á öðrum
fjórðungi. Þar með er
afskrifuð fjárfesting upp
á hátt í níu milljarða
króna. Þetta er þó ekki
allt, því að í áætlunum
Eimskips var gert ráð
fyrir 36 milljarða króna
tekjum af Innovate í ár.
- ikh

Inbev býður í glas
„Þetta eru góðar fréttir,“ segir Jón
Ólafsson, stjórnarformaður Icelandic Water Holding, en bjórrisinn Inbev, sem framleiðir
meðal annars Stella Artois-bjórinn, lagði fram yfirtökutilboð í
bandaríska drykkjarvörurisann
Anheuser-Busch í fyrrakvöld.
Anheuser-Busch, sem þekktast
er fyrir framleiðslu á Budweiserbjór, keypti fyrir tæpu ári fimmtungshlut í fyrirtæki Jóns, sem
framleiðir átappað vatn á flöskum
í Ölfusinu undir merkjum Icelandic Glacial.
Tilboð Inbev hljóðar upp á 65
dali á hlut, samtals 46,3 milljarða
bandaríkjadala. Það jafngildir
3.644 milljörðum króna.
Gangi allt eftir fá hluthafar
greitt fyrir bréf sín með reiðufé.
Tilboðið er um ellefu prósenta
yfirverð á bréfum AnheuserBusch. Gengi bréfa í báðum félög-

BJÓR Í METRATALI Umsvifamesti bjórfram-

leiðandi heims hefur gert yfirtökutilboð í
þann næststærsta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

um tók stökk í kjölfarið. Bréf í
Anheuser-Busch, sem skráð eru
beggja vegna Atlantsála, hækkuðu um tólf prósent í Evrópu.
Bandaríska
dagblaðið
Wall
Street Journal sagði í gær að nokkur andstaða væri gegn yfirtökunni
vestanhafs enda ljóst að eignarhaldið færist að mestu út fyrir
landsteinana gangi hún eftir. - jab

Beðið eftir olíunni
Verðbólga mældist 7,7 prósent í
Kína í síðasta mánuði, samkvæmt
upplýsingum sem birtar voru í gær.
Þetta er talsverð lækkun á milli
mánaða. Í apríl var verðbólgan 8,5
prósent og hafði aldrei verið hærri.
Fjármálasérfræðingar bjuggust
almennt við þessari niðurstöðu
þrátt fyrir að verð á matvælum
hefði hækkað mikið, sérstaklega

svínakjöti. Það hækkaði um tuttugu
prósent á milli ára í maí. Ástæðan
er mikil eftirspurn á innanlandsmarkaði.
Breska ríkisútvarpið segir að
þótt dregið hafi úr verðbólgu geti
enn gefið á bátinn þegar verðhækkanir á olíu skila sér út í verðlagið
auk þess sem aukinn útflutningur
geti þrýst verðlagi upp.
- jab

- bþa

Indverjar spyrjast fyrir
um Helguvíkurstöðina
Útboði á olíubirgðastöð
Atlantshafsbandalagsins
í Helguvík hefur verið
frestað til hausts, vegna
athugasemda frá alþjóðlegu
olíufyrirtæki. Indverjar,
Kanadamenn, Frakkar og
fleiri hafa spurst fyrir um
stöðina.
„Það hefur verið töluvert um fyrirspurnir frá nágrannalöndunum, en
líka víðar að,“ segir Guðrún
Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri hjá
Ríkiskaupum.
Guðrún sér um útboð á leigu og
rekstri olíubirgðastöðvar Atlantshafsbandalagsins í Helguvík á
Reykjanesi. Útboðið er auglýst á
Evrópska efnahagsvæðinu, en
fyrirspurnir hafa komið víða að.
„Indverjar hafa spurst fyrir um
þetta, líka Frakkar, og Kanadamenn eru mjög áhugasamir,“ segir
Guðrún.
Til stóð að tilboð yrðu opnuð um
næstu mánaðamót, en því var
frestað til haustins. „Það komu
athugasemdir frá alþjóðlegu olíufyrirtæki um að tíminn þætti of
knappur,“ segir Guðrún og bætir
því við að miklar kröfur séu gerðar til bjóðenda.
Geymslustöðin í Helguvík er illa
farin. Sá sem tekur við rekstrinum
eftir úboðið þarf að gera við hana
og sjá um viðhald hennar framvegis. Átta geymar eru í Helguvík
og sex til viðbótar á Keflavíkurflugvelli, þar af á íslenska ríkið

Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI Rekstur og viðhald eldsneytisbirgðastöðvar Atlantshafs-

bandalagsins í Helguvík og á Keflavíkurflugvelli verður boðinn út í haust. Stöðin
þjónaði einkum Bandaríkjaher og fraktflugi, en senn bætist farþegaflugið við.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þrjá. Alls er hægt að geyma hátt í
130 þúsund rúmmetra af eldsneyti
í geymunum. Þetta magn getur
dugað allri flugumferð um Keflavíkurflugvöll í meira en sex ár.
Guðrún segir að bjóðendur geti
verið olíufélög, bankar, fjárfestingarfélög og þess vegna spákaupmenn. „Þarna er hægt að geyma
miklu meira eldsneyti en nokkurn
tímann er þörf fyrir vegna flugvallarins,“ segir Guðrún.
„Samfara þessu gæti nýtt olíufélag komið inn á markaðinn hér.
Aukin samkeppni gæti orðið til
þess að lækka eldsneytisverðið
hér, en það er þó ekki gefið að viðkomandi setji niður bensínstöðvar
í Reykjavík,“ segir Guðrún, en sá

sem hreppir hnossið má ekki neita
neinum um geymslupláss í birgðastöðinni.
Eldsneytisbirgðastöðin þjónaði
Bandaríkjaher á sínum tíma og
einnig að einhverju leyti fraktflugi
til og frá Keflavíkurflugvelli. Hugmyndin er að hún geti nú þjónað
farþegaflugi.
Eldsneyti fyrir farþegaflugið
hefur verið ekið frá Helguvík og
upp á flugvöll. Nú sér fyrir endann
á því.
„Atlantshafsbandalagið á olíuleiðslu þarna á milli. Hún hefur
ekki verið notuð fyrir farþegaflugið, en þessu stendur til að
breyta og hætta akstrinum.“
ingimar@markadurinn.is

Fyrirtækjum fjölgar í
fjárfestingarfélaginu Gift
eignir Eignarhalds„Samþykktirnar segja
félagsins Samvinnuað lögaðilar missi
trygginga hafa runnið
réttindi hafi þeir hætt
þangað.
að tryggja hjá
Kristinn segir að
Vátryggingafélaginu
félögum á hluthafa(VÍS), en við höfum
skrá Fjárfestingarákveðið að túlka
félagsins Giftar fjölgi
reglurnar rúmt til
við þetta, en treystir
hagsbóta fyrir
sér ekki til að slá á
tryggjendur,“ segir
fjöldann.
Kristinn HallgrímsFjögur þúsund
son, formaður
einstaklingar bætast
skilanefndar EignarKRSTINN HALLGRÍMSSON við hluthafahópinn
haldsfélagsins
vegna rúmrar
Samvinnutrygginga.
túlkunar á reglum samþykktSkilanefndin ákvað í vikunni
anna um þá.
að í stað þess að réttindin tapist,
Kristinn segir þessa fjölgun
þá haldist þau, verði ekki lengra
ekki hafa mikil áhrif á heildarrof en tvö ár. „Hafi félag hætt
myndina, því viðbótin nemi
að tryggja hjá VÍS, þá falla
líklega aðeins um þremur
réttindin ekki niður, fyrr en að
prósentum af heildinni.
tveimur árum liðnum, en
Því má gera ráð fyrir að
haldast, komi viðkomandi aftur í
Samvinnusjóðurinn verði áfram
viðskipti innan þess tíma,“ segir
stærsti hluthafinn í Gift og
Kristinn.
Sambandið hinn næststærsti.
Málið snýst um hluti í
fjárfestingafélaginu Gift, en
- ikh

EIN VÉLA ALITALIA ESB ætlar að kanna

lögmæti lánveitingar ítalska ríkisins til
nær gjaldþrota flugfélags. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Bannað að lána
Samkeppnisyfirvöld Evrópusambandsins tilkynntu í fyrradag að
þau ætli að kanna lögmæti lánveitingar ítalska ríkisins til flugfélagsins Alitalia.
Lánið hljóðar upp á 300 milljónir evra, jafnvirði 36 milljarða
króna. Ítalska ríkið á tæpan helming hlutabréfa í Alitalia.
Flugfélagið hefur glímt við
taprekstur síðastliðin ár og lá við
að Air France-KLM tæki það yfir í
fyrra. Silvio Berlusconi forsætisráðherra var því mótfallinn.
Fréttastofa Associated Press
fullyrti í gær að tap Alitalia nemi
tveimur milljónum evra á dag og
sé tilgangur lánsins að forða félaginu frá gjaldþroti.
- jab
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Borgaryfirvöld og næturlífið:

Hundrað desibel
– helvíti eða stuð?
JÓN KALDAL SKRIFAR

Þ

egar opnunartími veitingahúsa í miðbænum var lengdur á sínum tíma var tilgangurinn að leysa vandamál. Nú
vilja sumir þrengja hann á nýjan leik til að leysa vanda.
Til upprifjunar var vandamálið, þegar staðirnir máttu
ekki hafa opið lengur en til þrjú um helgar, að allir gestir
þustu út á götur miðbæjarins á nánast sama tíma. Leigubílafloti
borgarinnar annaði því engan veginn að flytja allt þetta fólk til síns
heima. Algjör skortur á almenningssamgöngum að næturlagi var
ekki til að bæta ástandið. Bærinn fylltist af veglausu fólki, sem var
sérstaklega bagalegt í vondu veðri að vetri til. Eins og allir þekkja
sem hafa þurft að híma undir vegg í slyddu eða éli eftir leigubíl.
Rýmri opnunartími átti sem sagt að verða til þess að gestir miðbæjarins hyrfu úr bænum í smærri skömmtum jafnt og þétt fram
undir morgun. Þessu til viðbótar var lengdum opnunartíma stefnt
til höfuðs samkvæmum í heimahúsum eftir lokun skemmtistaða.
Þá, eins og nú, voru fjölmargir enn í stuði klukkan þrjú að nóttu til
og vildu ekki láta segja sér hvenær þeir ættu að hætta að skemmta
sér. Þessi eftirpartí voru illa séð af nágrönnum gestgjafanna. Hver
vill vera vakinn af værum blundi um miðja nótt við að græjurnar
í íbúðinni við hliðina eru botnaðar og stigagangurinn undirlagður
af fólki í leit að fjöri? Skiljanlega endaði slíkur gleðskapur gjarnan
með því að lögreglan var kölluð til að skakka leikinn.
Þessi einkasamkvæmi síðla nætur hurfu eins og dögg fyrir sólu
þegar veitingastöðum var leyft að hafa opið áfram fram á morgun
fyrir hina skemmtanaglöðu. Leigubílavandinn í miðbænum minnkaði líka, þótt enn sé reyndar ansi langt í land með að samgöngur séu
greiðar úr bænum að nóttu til um helgar.
Það má því segja að árangurinn af lengdum opnunartíma hafi
verið góður en þó ekki á öllum sviðum. Með rýmri opnunartíma
sköpuðust ný vandamál, sem mögnuðust mjög þegar reykingabann
á veitingahúsum gekk í gildi síðasta sumar.
Umferðin í miðbænum að nóttu til stendur nú mun lengur yfir en
þegar lokað var klukkan þrjú með tilheyrandi auknu ónæði fyrir þá
sem eiga heima nálægt veitingahúsunum. Og eftir reykingabannið
hefur gleðin í sumum tilvikum færst út á stétt. Dæmi eru um að
hávaði fyrir utan veitingastað í miðbænum hafi mælst vel yfir
hundrað desibel. Það er álíka og á góðum rokktónleikum.
Borgaryfirvöld reyna nú að bregðast við þessari stöðu með því að
skerða opnunartíma þeirra veitingahúsa sem eru í mestri nálægð
við íbúðarbyggð. Það er skiljanleg og eðlileg aðgerð. Ef veitingamenn geta ekki hagað rekstrinum öðruvísi en að óbyggilegt verði
í næsta nágrenni við þá þarf auðvitað að skerast í leikinn. Viðkomandi veitingamönnum er hins vegar ákveðin vorkunn. Segja má að
þeir sitji í súpunni eftir þau mistök borgaryfirvalda að hafa í upphafi ekki sett stífari reglur um þá veitingastaði sem mega hafa opið
fram á morgun. Þar efst á blaði hefði átt að vera ákveðin fjarlægð
frá íbúðarbyggð.
Almenn stytting opnunartíma er ekki lausnin. Slík aðgerð myndi
bara vekja upp gömlu vandamálin. Það er hins vegar skynsamlegt
að staðsetja veitingahús, sem geta ekki tryggt ákveðið næði, þar
sem gleðskapurinn getur haft sinn gang án truflunar við aðra.
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Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í
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Losið mig við hann!
Össur Skarphéðinsson telur ekki að
íslenskir valdsmenn hafi fyrirskipað
aðför að Baugsmönnum. Þetta segir
hann á vef sínum. Hann rifjar hins
vegar upp söguna af Hinriki II Plantagenet Englandskonungi sem kallaði í
hálfkæringi og ölæði eftir því að einhver losaði hann við erkibiskupinn illviðráðanlega Thomas
Beckett. Að því mæltu ruku
skilyrtir skósveinar hans á dyr
og börðu úr biskupnum líftóruna. „Í mínum huga er
ein af niðurstöðum
þessa máls sú, að
dómskerfið virkar.
Það er enginn
íslenskur Plantagenet til sem getur

með hvísli út í vindinn haft áhrif á
niðurstöðu þess,“ skrifar Össur.

að teljast alvarleg ávirðing úr ranni
hæstvirts ráðherra.

Skilyrtir skósveinar

Burt úr skugganum

Af þessum orðum iðnaðarráðherrans
má hins vegar skilja að hann telji
æðstu yfirmenn íslenskrar lögreglu og
ákæruvalds vera svo háða smávægilegum duttlungum yfirboðara
sinna að þeir hlaupi til og
hefji rannsóknir í hvert
sinn sem valdhafarnir
amast við þegnum sínum
þegar á þá rennur æði.
Misráðnar tilraunir
skósveinanna
til hlýðni skili
bara ekki
árangri.
Það hlýtur

Baugsmálið svokallaða er fleirum
hugleikið. Þar á meðal Helgu Völu
Helgadóttur, fyrrverandi bæjarstjórafrú í Bolungarvík, sem biðlar til Jóns
Ásgeirs Jóhannessonar að hann taki
sig með til útlanda, nú þegar hann
hafi skráð öll fyrirtæki sín í útlöndum. Helga Vala vill ólm komast í
lægra matvöruverð og á einhvern
stað þar sem sólin skín lengur. Sér í
lagi nú þar sem Jón Ásgeir hafi sýnt
íslenskum stjórnvöldum sína
stóru löngu töng og því verði
skýjað fram á haust.
stigur@frettabladid.is/
olav@frettabladid.is

SPOTTIÐ

Sabína-rökvillan
V

ilhjálmur var maður nefndur,
kardínáli af Sabína. Hann var
uppi á þrettándu öld og sendur til
Noregs 1247 til að krýna Hákon
konung gamla. Þá voru þeir Þórður
kakali og Gissur Þorvaldsson
staddir við hirð konungs og fluttu
mál sitt fyrir kardínálanum.
Vilhjálmur af Sabína „kallaði það
ósannlegt, að land það þjónaði eigi
undir einhvern konung sem öll
önnur í veröldinni“, eins og segir í
Hákonar sögu. Þetta er algeng
röksemd: Einn verður að gera
eitthvað, af því að allir aðrir gera
það.
Röksemd Vilhjálms af Sabína er
óspart notuð í umræðum um
Evrópusambandið. Við þurfum að
ganga í það, af því að allir aðrir
eru í því. Nú er það að vísu svo, að
tvær ríkustu þjóðir Evrópu eru
ekki í Evrópusambandinu.
Svisslendingar láta sig ekki
dreyma um inngöngu, og aðild
hefur tvisvar verið felld í þjóðaratkvæðagreiðslum í Noregi.
Ástæður Svisslendinga og
Norðmanna til þess að standa utan
Evrópusambandsins eru hinar
sömu og Íslendinga. Þessar þjóðir
hafa með samningum tryggt sér
óhindraða aðild að mörkuðum
Evrópuríkjanna, svo að engin
nauður rekur þær inn í Evrópusambandið. Um leið vita þær, að
þær yrðu vegna auðlegðar sinnar
að bera feikilegan kostnað af aðild.
Í mínum huga er röksemd

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Evrópumál
Vilhjálms af Sabína nær því að
vera rökvilla en sjálfstæð
röksemd. Við þurftum ekki 1247 að
þjóna undir konung, þótt allar
aðrar þjóðir gerðu það. Ólán okkar
þá var, að við vorum sjálfum okkur
sundurþykk, svo að þjóðveldið
brast. Eins þurfum við ekki nú að
beygja okkur undir ráðamenn í
Brussel, þótt flestar aðrar
Evrópuþjóðir geri það. Spurningin
nú er, hvaða brýna nauðsyn knýr
okkur inn í ESB. Ég kem ekki auga
á hana, þótt vitaskuld myndi aðild
ekki merkja heimsendi, eins og
dæmi Dana, Svía og Finna sýna.
Meginröksemdin fyrir aðild er
ógild. Hún er, að við þyrftum að
hafa áhrif á þær ákvarðanir, sem
okkur varða og teknar eru í
Brussel. Hvort sem við værum í
Evrópusambandinu eða ekki,
myndum við lítil áhrif hafa á
mikilvægar ákvarðanir stórþjóðanna. Lítt er að marka kurteisishjal í Brussel við gesti, sem síðan
hafa sjálfir hagsmuni af því heima
fyrir að ýkja áhrif sín.

Önnur meginröksemdin gegn
aðild hefur þegar verið nefnd, sem
er hinn mikli og óþarfi kostnaður.
Hin meginröksemdin er líka gild:
Við myndum afsala okkur yfirráðum yfir fiskistofnum á Íslandsmiðum í hendur ráðamanna í Brussel.
Það er afdráttarlaus og undantekningarlaus stefna þeirra, staðfest í
sáttmálum og óteljandi yfirlýsingum, að auðlindir Evrópusambandsríkjanna séu sameiginlegar. Við
fengjum eflaust einkaaðgang að
Íslandsmiðum í einhvern tíma, en
sá aðgangur yrði fyrir náð Brusselmanna, ekki réttur okkar. Það, sem
verra er: Evrópusambandið fylgir
óhagkvæmri fiskveiðistefnu, sem
hefur skilað vondum árangri.
Sú röksemd, að Brussel-menn
myndu vera samvinnuþýðir við
okkur í samningum um sjávarútvegsmál (sem er eflaust rétt),
minnir raunar á málflutning
Loðins lepps, sendimanns Noregskonungs, sem hét Íslendingum
1280 miskunn konungs, ef þeir
stæðu ekki á fornum rétti. Hvað
sem því líður, eru lífskjör í víðum
skilningi hin bestu í heimi á Íslandi
samkvæmt mælingum Sameinuðu
þjóðanna, sem nýlega voru
kynntar. Þótt á móti blási um stund
vegna hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu og þó minna en í mörgum
grannlöndum, er ástæðulaust að
hlaupa í fangið á Vilhjálmi af
Sabína, Loðni lepp og sálufélögum
þeirra.

AFMÆLISELDFJALL

Á NONNASLÓÐUM

Hraunbitar og stjörnuljós eru
skraut sem skapar rétta stemmningu þegar eldfjallakaka er borin
á borð fyrir gesti í
ævintýralegri afmælisveislu.

Gengið verður um æskuslóðir Jóns
Sveinssonar á Akureyri næstkomandi sunnudag undir leiðsögn
Haralds Þórs Egilssonar, sagnfræðings og safnkennara.
HELGIN 3

MATUR 2

HEIMILI

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

HELGIN

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

Gjafabréf Perl
unnar
G
óð tækifæri

sgjöf!

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·
· Kókos og engifersúpa með grilluðum tígrisrækjum ·
· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

6.490 kr.

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn
með sérvöldu víni með hverjum rétti: 9.990 kr.

Gestir Þorgils segja hrefnusteikina koma skemmtilega á óvart.

MYND/HEIÐA.IS

Hrefnusteik klikkar ekki

Hringbrot

Þorgils Magnússon, nemi og hestamaður, fer
sínar eigin leiðir í eldhúsinu. Enginn réttur er
óyfirstíganlegur að hans mati og hjólar hann
óhræddur í allar uppskriftir og útbýr þær á sinn
hátt.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Sá réttur sem Þorgils er hvað hrifnastur af er
hrefnusteik með ýmsu góðu meðlæti. Hrefnusteik
bragðast mjög vel og hægt er að útfæra hana á
margvíslegan hátt.
„Ég kynntist hrefnusteikinni í mínu eigin ástkæra
eldhúsi og flestir sem smakka hana hjá mér segja
hana koma skemmtilega á óvart. Hrefnukjöt með
béarnaise-sósu og alls konar meðlæti er málið,“
segir Þorgils.
Aðferðin sem Þorgils notar er ekki flókin og ættu
flestir unnendur hrefnukjöts að geta eldað réttinn.
„Hrefnukjötið er tekið og sneitt niður í vænar

sneiðar. Gott er að marinera það í um það bil tvær
klukkustundir á borði eða fjórar klukkustundir í
ísskáp. Persónulega finnst mér best að marinera
það upp úr teriyaki, sölum, sesami, ólífuolíu, salti og
pipar. Steikingin skiptir miklu máli því ofelduð
hrefna verður þurr, seig og vond en mátulega elduð
hrefna verður bragðgóð og helst dálítið rauð í miðjunni. Ekki ber að óttast að hafa hana léttsteikta því
fólk borðar hana jafnvel hráa ef því er að skipta,“
útskýrir Þorgils og bætir við: „Best er að hita pönnuna vel með smá olíu, skella hrefnunni á og um leið
setja svo sem eins og eina matskeið af smjöri með.
Hrefnan er steikt í tvær og hálfa mínútu á hvorri
hlið, það fer eftir þykkt sneiðanna og krydduð með
salti og pipari eftir smekk. Með steikinni eru bornar
fram sætar kartöflur og venjulegar sem velt er upp
úr olíu, hvítlauk og steinselju og bakaðar í ofni í
fjörutíu og fimm mínútur. Einnig er gott að hafa
steikta sveppi, lauk og papriku með að ógleymdri
béarnaise-sósunni.“
mikael@frettabladid.is
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Bananar eru næringarríkir og saðsamir. Þeir eru líka svo
handhægir að grípa í þegar hungrið sverfur að.

Súkkulaði er
látið renna á
náttúrulegan
hátt niður
nammiskreyttar
hlíðarnar. Viðeigandi er að koma
hrauni fyrir við
fjallsrætur.

Þorvaldur Borgar segir hvaða góða húsmóður eða húsföður sem er
geta gert eldfjallatertuna góðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ævintýrakaka
í afmælið

Auglýsingasími

Kaka sem minnir á spúandi eldfjall í byrjun afmælisveislu er óneitanlega flott fyrir augað og á vel við á
Íslandi. Ekki spillir að hún er bæði góð og einföld.

– Mest lesið

Þorvaldur Borgar Hauksson bakari er yfirmaður í
tertudeild Jóa Fel og ekki í nokkrum vandræðum með að
snara fram flottri afmælistertu fyrir ævintýragjarna
krakka. „Þetta er alvöru eldfjall, mikil ljósasýning í
nokkrar sekúndur, smá reykur og spenna,“ segir Þorvaldur hressilega. Sjálfur lumar hann á inniblysi til að tylla
ofan á sína tertu en samkvæmt upplýsingum Partýbúðarinnar er hætt að flytja slíkt góss inn þannig að stjörnuljós
verða að duga hjá þeim sem eftir vilja leika.
Þorvaldur segir ekkert mál að búa tertuna til. „Þetta er
góð súkkulaðiterta sem allar betri húsmæður og húsfeður
geta gert,“ eru hans orð. Hann segir nauðsynlegt að baka
hana daginn áður en hún er borin fram og helst skella
henni í frost.
gun@frettabladid.is
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garð- og útiplöntur, annað hvort í garðinn eða á svalirnar, og lífga
þannig upp á umhverfið.

Gengið um Nonnaslóðir

/PNUM
NÕJA VERSLUN

Lífshlaup Jóns Sveinssonar,
Nonna, er flestum Íslendingum
kunnugt. Á sunnudaginn verður
farið í árlega Nonnagöngu
á æskuslóðir skáldsins sem
hentar allri fjölskyldunni.
„Jón Sveinsson, Nonni, er einn
þekktasti rithöfundur sem Ísland
hefur alið og hann átti afar merkilegt lífshlaup. Við förum þessa
göngu á æskuslóðir skáldsins ár
hvert í júní og jafnvel oftar ef
eftirspurn er fyrir hendi,“ segir
Haraldur Þór Egilsson, sagnfræðingur og safnkennari Minjasafnins á Akureyri, sem leiðir gönguna
á sunnudaginn næstkomandi.
Farið verður stuttlega yfir lífshlaup Nonna og staðir skoðaðir
sem tengjast lífi hans og sögum.
Leiðin liggur frá Nonnahúsi og
upp brekkuna fyrir ofan húsið.
Síðan er farið að leiði föður Nonna,
Sveins
Þórarinssonar.
„Faðir
Nonna skrifaði mjög merkilegar
og skemmtilegar dagbækur. Þarna
eru til dæmis skemmtilegar lýsingar þegar Nonni fæðist og ýmislegt sem kemur á óvart. Þetta eru
frábærar dagbækur sem þyrfti
bara að gefa út og eru ekki síður
merkilegar en bækur Nonna,“
útskýrir Haraldur.
Þátttakan fer að venju eftir veðri
og Haraldur segir að helst sé verið
að stíla inn á íslenska þátttakendur.
„Gangan er mjög létt og þægileg
og hentar vel fjölskyldum sem
vilja gera eitthvað skemmtilegt

]

Blóm eru alltaf falleg. Nú er tími til að setja niður fallegar
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Sögur og lífshlaup Nonna hafa snert marga djúpt að sögn Haralds Þórs Egilssonar
sagnfræðings, sem leiðir göngu á Nonnaslóðir næstkomandi sunnudag á Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

saman. Hún tekur um klukkustund
og er tæpir tveir kílómetrar. Erfiðasti hlutinn er upp að kirkjugarðinum, en við tökum leiðina bara í
nokkrum áföngum og lesum aðeins
úr bókum Nonna,“ nefnir Haraldur,
sem segir mjög líflega frá skáldinu. „Frásagnir af Nonna eru margar og meðal annars reynum við að
gera okkur í hugarlund hvernig
var að sitja á steini tólf ára gamall
og horfa út á fjörðinn og ímynda
sér að fara frá æskuslóðunum og
móður sinni, sem hann tengdist
sterkum böndum.“
Haraldur segir Nonna vekja
sterkar tilfinningar ferðamanna
bæði erlendra og íslenskra.

„Flestir Íslendingar þekkja til
Nonna og hann er eins konar táknmynd Akureyrar eins og kirkjan.
Hann virðist snerta streng í mörgum og það er stórmerkilegt að sjá
fólk sem hálfbrestur í grát þegar
það kemur í Nonnahús,“ útskýrir
Haraldur og bætir við: „Ég held að
flestir sem hafa komið til Akureyrar hafi komið í Nonnahús og án
efa eiga ótal Íslendingar mynd af
sér við húsið.“
Gangan hefst sunnudaginn 15.
júní kl. 14 við Nonnahús að Aðalstræti 54, í Innbænum á Akureyri.
Tekur hún um klukkustund og er
þátttakendum að kostnaðarlausu.
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Verðlækkun á takmörkuðu magni af ferðavögnum.
Tryggðu þér topp-græju núna. Höfum náð að lækka verð verulega á
hjólhýsum og húsbílum frá Dethleffs og bjóðum einnig mjög góð tilboð á
Camp-let tjaldvögnum og Starcraft fellihýsum.
Settu þig í samband við sveigjanlega sölumenn okkar núna!

Starcraft fellihýsi frá 1.299.000.
Hjólhýsi frá 2.150.000.
Camp-let tjaldvagn frá 699.000
og frá 7.990.000 fyrir lúxus
Dethleffs-húsbíl!

- lífið er leikur
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VERÐDÆMI

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Leikir

www.motormax.is

Mótormax - Kletthálsi 13 - Sími 563-4400
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SMÁAUGLÝSINGAR

1-2 milljónir

BÍLAR &
FARARTÆKI
Svartur Yaris T-Sport 09 ‘05. Ek. 48 þ.
Auka dekk á felgum fylgja. Verð 1.690
þús. Uppl. í s. 842 5330 & 557 1038.
Til sölu Hummer H2 nýskr. 2008 ekinn
15þ., leður, 7 manna, cromepakki. Verð
aðeins 8.400 þús. Uppl. í s. 892 5005.
SUBARU
LEGACY
STATION
DRÁTTARKÚLA - SJÁLFSKIPTUR árg
2004 ek. 112 þ.km. Verð 1.790.000. Áhv
1.000.000.- Afb 21 þús. Fallegur bíll.

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.

Hilux 3.990 þús. kr

2007 Hilux 3.0, ssk. 35“ breyttur,
ek. aðeins 5.000 km til sölu. Kostar
nýr 5,380þkr. Tilboð 3,990þkr stgr.
Hagstætt lán áhv. Uppl. í s. 820 8707
& 893 5011.

Svalur þessi!!! MMC PAJERO 3200
DÍSEL. Árgerð 2003, ek 95þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Ný dekk og nýjar felgur!
Verð 2.680þ. 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

TOYOTA
AVENSIS
STATION
SJÁLFSKIPTUR árg 6/2003 ek. 124 þ.km.
Verð 1.690.000.- Áhv 1.100.000.- Afb 24
þús. Flottur bíll.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á
Heimsbílum Kletthálsi 2 S:
567-4000. Sjá fleiri myndir á
www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

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

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

YFIRTAKA Jeep Limited með öllu. 2003
ek88þ þarfnast smá viðg. Ásett 2.5m nú
1.5m nánari uppl. 822-8788

HUMMER H3 ‘06 V4,8m.kr. Lán getur
fylgt. S: 8650046

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

M. BENZ C180 KOMPRESSOR ‘07
V3,4mkr. Lán getur fylgt. S:8650046

Jeep Grand Cherokee LTD árg 00 ekinn
174þkm verð 1.090 þúsund flott bill
fyrir sumarið er með dráttarkrók möguleiki á 100% lán uppl 898 8011

Bílar til sölu

Toyota LC 120

35“ breyttur GX typa, gyltur sjálfskiptur
með beisli. Ekinn 85þ.km. Frábært verð
5.190þ. möguleiki á 100% fjármögnun,
skipti ath. Uppl. í s. 893 5011.
Vil gjarnan leigja fellihýsi eða hjólhýsi
fyrstu vikuna í júlí. Upplýsingar í síma
6985397.
Til sölu Honda Rebel árg. 2006, óekið,
skemmtilegt byrjenda hjól. Verð aðeins
480 þús. Uppl. í s. 892 5005.

VOLVO S40 ‘04 V1,8m.kr. + glaðningur!
Lán getur fylgt. S: 8650046
Nissan Eco T 135 árg. ‘00. Ný skoðaður.
Til sýnis á Eirhöfða 14. S. 587 5414.

VW Beetle Bjalla 2,5
Cabriolet

2006 árgerð . Ekinn 30þkm . Blæja
- ABS hemlar - Álfelgur - Geislaspilari
- Hraðastillir - Höfuðpúðar aftan Innspýting - Leðuráklæði - Líknarbelgir
- Loftkæling - Rafdrifin sæti - Rafdrifnir
speglar - Útvarp - Vökvastýri- 2.5 vél
150 hestöfl, 5 gíra . Æðislega sætur !
Verð 3.390þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Hyundai Santa Fe 2.7 ssk árg ‘03 ek
84þús. Ný tímareim og bremsur. Áhv.
800þús, afb 20þús/mán. Verð 1590þús.
Uppl s.8617199

Kettler bekkpressubekkur,stöng, 40kg
lóð ásamt róðratæki til sölu. Selst á 50þ.
695-4992 í dag.

Pallbílar

2 milljónir +
Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala

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

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.

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

Pontiac Firebird Formula 1995 vél lt.1.
5,7 ltr. 6gíra, beinskiptur, leður klæðning, krómfelgur 17“ og 18“. Gott eintak.
Uppl. í s. 899 5424.

Toyota Land Cruiser 120 GX - 2005
árgerð - 35“ breyttur Mjög fallegur
og vel með farinn bíll, ekinn aðeins
39 þúsund km. Dráttarkrókur, álfelgur,
xenon, filmur, loftkæling, reyklaus bíll.
Verð 5.450 þús, áhvílandi 4.100 þús.
Uppl. í síma 897-6464
MMC Pajero árg. ‘98 bsk., diesel, ek.
195 þ.km. Ný tímareim og nýlegt pústkerfi. Verð 600 þ. Uppl. í s. 849 6727.
Góður bíll á góðum vöxtum. Golf árg.
‘01 ek. aðeins 116 þús. Yfirtaka á hagstæðu láni. S. 862 0700.

Til sölu Honda CBR 1000, nýtt óekið
hjól. Verð aðeins 1090 þ. Uppl. í s.
892 5005.

Kia Sorento ix ‘05. Ek. 54 þ. V. 2,6 milj.
Skipti koma til greina á Toyotu Avensis
eða Subaro Legacy. Uppl. s. 846 2555

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

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

Til sölu Hyundai Santa Fe. ‘01. Ek. 125
þ. Sjsk. Skoðaður ‘09. V. 600 þ. Uppl.
s. 897 8779
Land Rover Range Rover Sport
Supercharged (135742) 2006, bensín,
ssk, ekinn 17 þús km, leður, lúga, 22“
álfelgur, dvd í hauspúðum, 391 Hestafl !
og margt fleira. Ásett verð 9.790 þús

0-250 þús.
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

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Mitsubishi L300. 8 manna bíll á frábæru
verði. Í góðu ástandi, ekinn 197.000
km. Verð 125.000. Upplýsingar í síma
665-8865.
CBR 1000 RR fierblade 2006 keirt 3000
km verð 1350000 90 % lán uplisingar í
sima 8608012
MMC Galant árg. ‘97 ek. 201 þús. Nýsk.,
verð 250 þús. S. 869 3290.
Svartur Hyundai Coupé með sóllúgu
árg,’97. sk. 09. Ekinn 154 þús. Fæst á
250 þús. Uppl. í s. 663 6985.

Ford Explorer XLS 4X4 árg. 200, ek.
66þús.km, ssk., geislaspilari, rafmagn,
stigbretti ofl. Ásett verð 1190 stgr. Tilboð
590 þús.

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

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

Nissan Terrano Árg 2003 Luxury ekin
98 þús Topplúga Skráður: 7 / 2003
Dísel - Sjálfskiptur 3000 cc. slagrými
7 manna Skoðaður 09 Dráttarkrókur
100% fjármögnun í boði upplýsingar í
síma 8665412

Toyota Avensis 05.2005, brúnn, 1800
bensín, ssk, ekinn 75 þús km, aurhlífar, loftkæling. Ásett verð 2.250 þús.
Áhvílandi 2.010 þús. S: 8952010

Jeppar

Travel Lite Pallhýsi

Pallhýsi, vel útbúin í fríið, 3 stærðir,
besta verðið , 14 - 1800 þús. eftir
stærð, til sýnis á Oddagötu 8. Rek.
Travellitecampers.com Ferðapallhýsi
ehf. s. 663 4646

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.
Óska eftir ódýrum bíl frá 15-55 þús. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.
Óska eftir bíl á 0-150 þús, ekki eldri enn
árg ‘96. Má þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í s. 841 8955

Ódýr
Sparneytinn - Toppbíll

Opel Corsa 4dyra ‘97 ek. 94 þ. Sk. ‘09 í
toppstandi. Fæst á 220 þ. S. 820 7090.

Hópferðabílar

250-499 þús.
Corolla
L/B,1600cc,
rauður,5dyra,bsk,abs,cd,rafmagn í rúðum
og speglum,16“Lenso felgur,vetardekk á
felgu,get sent myndir,Hannes 8680820,
hb2@hive.is, tilboð óskast
VW Bora árg ‘00 ek 128þús. Smurbók
frá upphafi, skoðaður án athsemda.
Verð 450þús Uppl 8617199

BMW 520 TDI Sport STW
Tilboð

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

Fallegur sportbíll. INFINITI G35 2004
Ásett verð 3850 þús. Möguleiki á láni
á allt að 3500 þús. Öll skipti á ódýrari skoðuð. Bílum, hjólhýsi ofl. Verður
að seljast. Endilega prúttið. Uppl. í
8420769

Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD,
16“ felg. Listav. 2,5 m. Tilboð 1.390 m.
Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

500-999 þús.
Honda HRV 4wd árg.’00 ssk., ek. 135 þ.
í góðu lagi. Ásett 550 þ. S. 824 7584

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

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.
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HEMMI GUNN
Lifir á fornri frægð

HVERNIG BIKINÍ
ERU MÓÐINS NÚNA?

ÁSLAUG
SNORRADÓTTIR
Kann að halda flott partí

Jógakennarinn Brynjúlfur
Jónatansson hefur ýmsa fjöruna sopið

Lætur ekkert
stöðva sig
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Flytur til kóngsins
Kaupmannahafnar

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ
AÐ GERA UM
HELGINA?
Gylfi Blöndal, tónlistarstjóri
á Organ
„Á föstudagskvöld er ferðinni heitið í Viðey til
að fagna fimm ára afmæli Reykjavík Grapevine með góða fólkinu sem stendur á bak
við blaðið. Ég geri svo fastlega ráð fyrir að
vera af öðrum heimi þegar í land er aftur
komið og læt restina af kvöldinu ráðast.
Á laugardag ætla ég að vinna örlítið í
hljóðveri áður en haldið er í New York
90´s Party á Organ en þar ætla ég að
dansa allt vit frá mér fram á morgun.
Sunnudagurinn fer svo sennilega í meiri
hljóðversvinnu og almenna afslöppun.“

„Ég og Haffi Haff unnum förðunarkeppni Mac í vetur en í kjölfarið
fórum við til Kaupmannahafnar og
tókum þátt í stórri tískusýningu.
Ég varð strax yfir mig hrifin af
borginni og sótti um starf hjá Mac
þar ytra,“ segir sminkan Marta
Dröfn Björnsdóttir en hún heldur nú í víking til kóngsins Kaupmannahafnar. Marta vann lengst
af sem sminka á Stöð 2, auk þess
sem hún hefur starfað við kvikmyndir og í leikhúsi um áraraðir og heldur því út í hinn stóra
heim með gott veganesti í farteskinu. „Þeir hjá Mac buðu mér fyrst
hlutastarf sem mér leist ekki alveg
nógu vel á en hækkuðu starfshlut-

fallið upp í sjötíu prósent sem varð
síðan fullt starf og auðvitað tók ég
því fagnandi,“ segir Marta en hún
hefur störf strax í næstu viku. „Ég
mun starfa í Mac-básnum í Magasin Du Nord og vonast svo sannarlega til að fá sem flesta Íslendinga
til mín í verslunina,“ segir Marta
hlæjandi og eflaust verður henni
að ósk sinni því mörg þúsund Íslendingar leggja leið sína í Magasínið ár hvert.
bergthora@frettabladid.is

Marta Dröfn

Áslaug Snorradóttir kom eiginmanni sínum Páli Stefánssyni á óvart á fimmtugsafmælinu

fréttir
MAGGA STÍNA OG
ELSA MARÍA BLÖNDAL
Á SKÓLABEKK Í HAUST
Margrét Kristín
Blöndal, betur
þekkt sem tónlistarkonan
Magga Stína,
og systir hennar Elsa María
Blöndal komust báðar inn í
Listaháskóla Íslands á dögunum. Magga
Stína hefur nám
í kvikmyndatónlist í tónlistardeild skólans,
sem virðist
draga að sér
virta tónlistarmenn úr íslensku tónlistarlífi en þaðan hafa þau Ragnhildur Gísladóttir, Pétur Ben og
Mausarinn Páll Ragnar Pálsson útskrifast. Elsa María verður aftur
í hönnunardeildinni en hún hefur
nám í fatahönnun og því verða þær
systur hvor í sinni byggingunni. Elsa
María hefur starfað í helstu tískuvöruverslunum borgarinnar og er
nú verslunarstjóri Trilogiu en hún
vekur athygli hvar sem hún kemur
fyrir frumlegan og skemmtilegan stíl
sinn. Þær systur eiga eflaust eftir
að setja svip sinn á skólalífið í Listaháskólanum og óskar Föstudagur
þeim alls hins besta.

FÖSTUDAGUR
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is
Bergþóra Magnúsdóttir
bergthora@365.is
Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir
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Vildi enga afmælisveislu
P

land alltaf verið í
áll hefur aldrei
miklu uppáhaldi hjá
viljað halda upp
Páli en sjálf afmælisá afmælið sitt en
tertan var rússnesk
þegar systur hans,
Karlotturúlluterta
sem búsettar eru erfyllt með Royal-búðlendis, ákváðu að koma
ing og skreytt með
til landsins á fimmtugseinu kerti,“ segir Ásafmælinu hans ákvað ég
laug og bætir við að
að fara á bak við hann og
afmælisföt
eiginskipulagði veislu án hans
mannsins hafi passvitundar,“ segir Áslaug
að einstaklega vel við
Snorradóttir ljósmyndari
þemað en það var Villi
en hún kom eiginmanni
naglbítur sem töfraði
sínum svo sannarlega á
fram rússneska tóna
óvart á afmælisdaginn ,,Boðið var upp á græná harmóníku. „Páll
hans 7. júní. „Ég bauð ar baunir í veislunni en
200 manns í veisluna og þær eru í miklu uppáhaldi keypti sér rauðköflhjá Páli.
ótt jakkaföt í Boss
ákvað að bjóða upp á mat
í tilefni afmælisins
sem er í miklu uppáhaldi
en hann hélt að hann væri að fara
hjá honum. Á hverju borði voru
að borða með sinni nánustu fjölsardínur í tómat en hann borðskyldu og kom því uppáklæddur í
ar eina sardínudós á dag, kavíar í
óvæntu veisluna.“
túpum, grænar ORA-baunir, síld,
Áslaugu hafði tekist að sannfyllt egg og rækjusalat,“ segir Ásfæra hann um að hún væri að
laug og bætir því við að Páll sé
halda veislu fyrir Barnaheill sem
mikill majónesmaður en öllum
hafði verið á döfinni en féll síðan
þessum dýrindis veitingum var
niður. Því grunaði Pál ekkert
skolað niður með vodkaskotum
þegar hann hjálpaði henni festa
og kampavíni. „Veislan fékk rússupp Afríkuljósmyndir fyrr sama
neskt yfirbragð enda hefur Rúss-

Afmælisbarnið Páll
Stefánsson ljósmyndari elskar
Rússland.

Áslaug Snorradóttir, ljósmyndari og veisluhaldari, er rómuð fyrir einstakar veislur
sínar.

morgun í veisluhúsnæði Áslaugar
þar sem hún rekur veisluþjónustuna Piknikk þar sem sjálf afmælisveislan var haldin. „Páll hélt að
hann væri að koma í afganga til
mín úr veislunni þegar hann kom
í sína eigin afmælisveislu en varð

afar glaður og hissa að sjá alla
gestina þrátt fyrir þær yfirlýsingar að vilja enga afmælisveislu,“
segir Áslaug og bætir því við að
hann hafi notað mikið vasaklútinn
þetta kvöld.
bergthora@frettabladid.is

Hemmi alltaf á tali
„Það er bara gaman að fólk muni eftir þessu
tímabili,“ segir Hemmi Gunn kátur í bragði.
Hemmi var viðmælandi Þorsteins Guðmundssonar í lokaþætti Svalbarða síðast liðið föstudagskvöld þar sem hann ræddi meðal annars um sín gullaldarár sem sjónvarpsmaður í
þættinum Á tali. Margir hafa reynt að feta í
fótspor Hemma með spjallþáttum en enginn
náð að festa sig almennilega í sessi. Flestir
þáttastjórnendanna hafa þó fengið Hemma í
þáttinn til að ræða sína velgengni. „Já, ætli ég
hafi ekki mætt í þá flesta,“ segir hann og hlær.
„Þetta er þáttur sem fær að lifa. Ég rekst til
dæmis reglulega á krakkana sem ég talaði
við í þáttunum.“ Hemmi segir síður en svo að

hann sé þreyttur á rifja upp þessi gullaldarár.
„Ég hef bara gaman að því.“
Þorsteinn Guðmundsson gerði nú gott betur
en að hylla Hemma fyrir frábæran þátt forðum. Flutt var rapplag sem var sérstaklega
samið um Hemma Gunn og komu þar margir gestir við sögu. Þeirra á meðal var Raggi
Bjarna, sem rappaði í fyrsta sinn. „Þetta
var rosalega skemmtilegt lag. Raggi Bjarna
hringdi í mig í gær og hann sagðist aldrei hafa
tekið upp jafn skemmtilegt lag. Ég þarf að fá
það hjá þeim til að eiga,“ segir hann.
Hemmi telur ekki æskilegt að menn sem
stjórni spjallþáttum miði sig við Á tali. „Fólk á
svolítið að byggja þetta upp á sínum forsendum

Spjallþáttastjórnendur halda ekki enn vatni yfir
glæstum árangri Hemma.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

og sínum styrkleika. Engir tveir eru eins og
mikilvægast er að taka sjálfan sig ekki of hátíðlega. Maður er hlekkur í stærri keðju,“ segir
hinn eini sanni Hemmi Gunn.
- shs

Vinnufatabúðin
Fagmennska og þjónusta í fyrirrúmi

„Íslensk blóm
eru harðgerðari,
kröftugri og ferskari.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur náð að byggja upp og rækta kröftuga stofna af íslenskum
sumarblómum sem búa yfir einstökum eiginleikum. Þessir stofnar hafa lagað sig að íslenskri
sumarveðráttu en gefa innfluttum stofnum ekkert eftir að fegurð og yndisleik.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.
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Alþjóðlegur prjónadagur haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á Íslandi

Prjón og pikknikk

borgin mín

KAUPMANNAHÖFN
ANDREA MAGNÚSDÓTTIR, fatahönnunarnemi
MORGUNMATURINN: Heima hjá
mér í morgunsólinni á svölunum, gott
kaffi og ristað brauð með íslenskum
smjörva og danskri sultu.
SKYNDIBITINN: Bagels corner.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Ég held ég
velji bara Indian Taj restaurant á Jernebanegade … ég elska indverskt:-)
LÍKAMSRÆKTIN: Ég fer allra minna
ferða á hjóli sem er frábær hreyfing og
eitt skemmtilegasta sem ég geri er að
hjóla um Kaupmannahöfn og skoða
mannlífið.
UPPÁHALDSVERSLUN: Ætli ég
versli ekki mest í efnabúðunum Ita
og Handler. En svo finnst mér alltaf

gaman að taka rúnt í Illum, Magasin,
Urban outfitters og H&M. Svo er haugur af flottum litlum hönnunar- og lífsstílsbúðum sem gaman er að skoða úti
um allt í litlu götunum í miðbænum.
BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:
Frederiksberg have og Værnedamsvej sem er lítil æðisleg gata með fullt af
sniðugum búðum og kaffihúsum.
HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEGINUM: Að fara í „brunch“ í Valby með
fjölskyldunni. Svo finnst okkur gaman
að fara í dýragarðinn og þangað förum
við oft. Einnig er gaman að fara í Frederiksberg have á leiðinni heim, en það
er æðislegur garður við hliðina á dýragarðinum.

„Á morgun er alþjóðlegi prjónadagurinn haldinn hátíðlegur úti
um heim allan en þetta er í fjórða
sinn sem haldið er upp á þennan
dag. Af því tilefni ákvað ég að taka
mig til og skipulagði prjónauppákomu í Hallargarðinum,“ segir
Ilmur Dögg Gísladóttir, mastersnemi i hagnýtri menningarmiðlun
og prjónakona, en þetta er í fyrsta
sinn sem haldið er upp á daginn hér á Íslandi með formlegum
hætti. „Prjónaáhugafólk um heim
allan er hvatt til að leggja sitt af
mörkum og skipuleggja uppákomu
í tengslum við daginn en alls er
búið að skipuleggja í kringum 720
uppákomur á laugardaginn.“ Eftir
að Ilmur lét berast út að hún ætlaði að vera með prjónauppákomu
í Hallargarðinum höfðu samband
við hana tvær konur utan af landi
sem sömuleiðis ákváðu að leggja
sitt af mörkum. Dagurinn verður
því haldinn hátíðlegur ekki bara í
höfuðborginni heldur á landsvísu
en samkomurnar verða á Burstafelli á Vopnafirði og á pallinum á
Hótel Lundi í Vík Mýrdal. „Markmið dagsins er að hvetja prjónaáhugafólk til að koma út á meðal
fólks með prjónana og gera um
leið prjón sýnilegt fyrir almenningi en það eru margir sem gera
sér ekki grein fyrir því hversu vinsæl iðja prjónið er,“ segir Ilmur
og gerir ráð fyrir að margir muni
koma í Hallargarðinn á laugardaginn enda hefur prjónið sem slíkt

Ilmur hlakkar mikið til morgundagsins en hún vonast til að sem flestir mæti og
taki þátt í hinum alþjóðlega prjónadegi.

endurnýjað lífdaga sína síðastliðin ár og aldrei verið vinsælla.
„Uppákoman hefst kl. 14 og mun
standa til kl. 18. Við hvetjum fólk
að koma vel klætt, með teppi, nesti,
góða skapið og sjálfsögðu eitthvað
á prjónunum eða aðra handavinnu
með sér,“ en samkvæmt veðurspánni lítur út fyrir að veðurguð-

irnir verði prjónadeginum hliðhollir. „Á meðan það rignir ekki verður prjónað úti undir berum himni
en annars munum við dreifa okkur
á nærliggjandi kaffihús,“ segir
Ilmur að lokum og hvetur prjónafólk til að stíga fram í dagsljósið
og flagga þessari umhverfisvænu
iðju. www.prjona.net

Málaðu þig
eins og Carrie
Förðunarmeistarinn Judy Chin sá
um að farða Söruh Jessicu Parker í nýjustu Sex and the Citymyndinni. Judy notaði vörur frá
ameríska
snyrtivörufyrirtækinu MAC og þá aðallega powerpoint-augnblýant sem kallast Engraved, Blot-púður, Paint Pots á
augun, Fluidline-ælæner og maskara sem kallast Mascara X. Þótt
Judy Chin hafi laðað fram margar mismunandi farðanir á meðan
á tökum stóð þá reyndi hún alltaf að laða fram náttúrulega fegurð og að útlitið væri afslappað,
ekki of stíft. Hún lagði áherslu á
augun með því að búa til sterka
en jafnframt náttúrulega línu
við augnhárin og rammaði augun
alltaf inn með fallegum augnhárum. Kinnarnar voru róslitaðar,
varirnar mjúkar og húðin hafði
náttúrulegan ljóma.
Til að apa förðunarráð Judy
Chin eftir er málið að setja augnblýantinn í rótina á augnhárunum
og dreifa vel úr honum og nota
alltaf augnhárabrettara. Hún
gætti þess vel að nota nægan maskara og greiddi svo úr augnhárunum á eftir. Hún notaði kremkinnalit svo hún gæti byggt litinn
upp í lögum. Farðinn á húðinni
var léttur og gaf húðinni rakakenndan blæ, hyljari var notaður
samhliða en einungis á þá staði
þar sem hans var þörf. Svo notaði
Judy Blot filmu til þess að draga
úr gljáanum (dregur í sig olíu)
eftir þörfum og púðraði einungis
ef þess var þörf. Þess má geta að

Hér sést hvernig Sarah Jessica Parker
var förðuð fyrir brúðkaup sitt og Mr.
Big.
MYND/GETTYIMAGES

Sarah Jessica Parker er ekki eina
stjarnan sem Judy Chin farðar því Jennifer Connelly, Rachel
Weisz og Kirsten Dunst eru allar
á listanum hennar.
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7, 9, 13 …
Ungir tónlistarmenn skipa hljómsveitirnar sem leika í Álafosskvosinni á morgun. Hljómsveitirnar sem
fram koma eru The Nellies, Sleeps
Like an Angry Bear, Hreindís Ylva,
Abominor. SHOGUN, Unchastity,
Gummzter ásamt Hauki 270, Blæti,
Bob Gillan og Ztrandverðirnir.

HALDA ÚTITÓNLEIKA
Í ÁLAFOSSKVOSINNI
Á MORGUN
„Okkur langaði að styrkja unglingamenningu hér í Mosfellsbæ og ákváðum að halda tónleika í Álafosskvosinni á morgun
þar sem níu hljómsveitir skipaðar ungum og efnilegum tónlistarmönnum munu koma fram,“ segir
þáttarstjórnandinn Kolfinna Baldvinsdóttir en hún situr í stjórn Varmársamtakanna sem skipuleggja
tónleikana með íbúum í Álafosskvos. „Það er mjög mikilvægt fyrir
bæjarsamfélagið að skipuleggja viðburði sem þennan og þjappar bæjarbúum enn frekar saman en Mosfellsbær ákvað að veita okkur styrk
til að standa straum af kostnaði við
smíði á tónleikasviði og hljóðkerfi,“
segir Kolfinna og bætir því við að
einn íbúi Álafosskvosarinnar hafi
tekið sig til og smíðað sjálft sviðið. „Samkvæmt veðurspánni virðist veðrið ætla að vera okkur hliðhollt og sé tekið mið af aðsókn fyrri
ára á þá menningarviðburði sem við
höfum haldið eigum við von á miklum mannfjölda á morgun,“ segir
Kolfinna að lokum og vonast til að
sjá sem flesta. Tónleikarnir standa
frá kl. 16 til 20 og aðgangur er
ókeypis en veitingar verða seldar á
vægu verði.
bergthora@frettabladid.is

Hjátrú tengd föstudeginum þrettánda teygir anga sína út um allan
heim. Margir forðast
þennan dag eins og
heitan eldinn en aðrir
kjósa að storka örlögunum og jafnvel gifta sig á
þessum blessaða degi
sem ber upp á almanakinu einu sinni til þrisvar á ári. En í hversu
miklar gönur lætur þú
hjátrúna hlaupa með
þig?

Kolfinna Baldvinsdóttir situr í
stjórn Varmársamtakanna
sem skipuleggja
útitónleikana
með íbúum
Álafosskvosarinnar.

Opið

föstudag 11-18.30
laugardag 11-17

Þú gersamlega hatar þriðja aðilann í sambandinu þínu, tilvonandi tengdamóður þína.
Hún ein stendur í vegi fyrir þér og ástinni í lífi
þínu. Þú hefur sannfært kærastann um að
hann verði að ganga aftur á bak þegar þið
bregðið ykkur í stórmarkaði, göngutúr upp í
Heiðmörk eða á pöbbarölt í miðbænum, því
þeir sem ganga aftur á bak ganga foreldra
sína í gröfina.
Þú ert í barnaafmæli hjá litla
frænda þínum og situr til borðs
með barnaskara og foreldrum.
Afmælistertan er borin á borð
og afmælissöngurinn sunginn.
Þú rýkur upp úr sætinu og biður
alla að hætta að syngja enda
sé söngur yfir matarboði feigðarboð. Börnin skilja ekki neitt í
neinu og hætta ekki söngnum,
fullorðna fólkið lítur þig illu auga.
Eina sem þú sérð í stöðunni er
að hrópa „Eldur, eldur“ og áður
en þú veist er barnagráturinn
nú loksins búinn að yfirgnæfa
sönginn.

Ef svartur köttur hleypur í veg fyrir þig hrækir þú
hugsanlega ekki bara einu
sinni heldur þrisvar sinnum til að afstýra ógæfunni sem þetta tignarlega
dýr getur haft í för með
sér. Þessi athöfn gæti
hreint ekki reynst heillandi viðkynning á
fyrsta stefnumóti.
Því ættu hjátrúarfullir frekar að hittast í heimahúsi yfir
heitu súkkulaði og
rjóma, fjarri dýrum
og mönnum.

Þú hittir loksins þjónustufulltrúann
þinn í bankanum til marga ára í eigin
persónu. Hjarta þitt hættir að slá
þegar þú sérð að hann er rauðhærður og þú sem hefur treyst honum fyrir
öllu þínu en samkvæmt hjátrúnni er
rauðhærðum ekki treystandi. Þú biður
um að skipta um þjónustufulltrúa hið
fyrsta og eyðir næstu mánuðum í það
að fara yfir bankamál síðustu
ára, bara til að vera viss.

Eftir nokkurra mánaða samband
ákveður þú að komast að hinu eina
sanna um ástmögur þinn. Þú býður
honum í indverskan kvöldverð, leggur
baldursbrá undir borðdúkinn en með
því áttu að geta séð hvort viðkomandi
er þér trúr og það veistu með vissu ef
maturinn rennur ljúflega ofan í hann.
Þegar ástsveininum svelgist á logandi heitum tandoori-kjúklingum veistu
að hann er svikull og ekki þín virði. Þú
hættir með honum á stundinni og segir
honum að þú vitir upp á hann skömmina, hann skilur ekki neitt í neinu en
þú ein
veist að þú ert að gera rétt.

Þú hefur boðið vinum þínum
í mat og yfir borðum fær
einn matargestanna ofnæmiskast og byrjar að hnerra. Þú
bregst skjótt við
og bætir við diski
og bætir framlengingunni við
borðið og pantar pitsu svo nóg
sé handa öllum,
því ef hnerrað er
við matarborðið þýðir
það aðeins eitt samkvæmt hjátrúnni: Von
er á gesti!

Útskrifaðir töffarar!
BERTONI jakkaföt
með flottu sniðunum
í gríðarlegu úrvali.
Bolir frá 1.990.
Skyrtur frá 2.990.
Quart-buxur
og stuttermabolur

frá kr. 4.900.
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Brynjúlfur Jónatansson hefur lent í margvíslegum ævintýrum þótt hann sé bara rétt rúmlega þrítugur. Á unglingsaldri
leiddist hann út í daglega neyslu fíkniefna en eftir að hann kom sér á réttan kjöl fann hann lífsorkuna í jógafræðunum
en hann er einn eftirsóttasti jógakennari landsins. Hann sagði Mörtu Maríu Jónasdóttur frá ævintýrum sínum og
baráttunni við geðhvarfasýki 2.

Lætur ekkert stoppa sig
S

em barn var Brynjúlfur, eða
Billi eins og hann er kallaður,
alltaf á þeysispani og var
virkur í allri íþróttaiðkun. Þegar
unglingsaldurinn gekk í garð
sneri hann baki við íþróttunum
og við tók fjögurra ára tímabil í
viðjum fíkniefna. Hann var þó
kannski ekki dæmigerður unglingur í dópi, hann stundaði nám
við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og var mjög virkur í félagslífinu þótt minna hafi farið fyrir
námsárangrinum. Þegar hann er
spurður að því hvort hann hafi
verið djúpt sokkinn segist hann
hafa notað eitthvað á hverjum
degi. „Ég bjó í foreldrahúsum
og eitt það besta sem kom fyrir
mig var þegar mamma henti
mér út. Það var ákveðin vakning
fyrir mig og þá sá ég að ég yrði
að fara að gera eitthvað í mínum
málum.“ Á þessum árum var
hann forkólfur í nemendafélaginu og það liggur í augum uppi að
hann hefði ekki verið það ef það
hefði verið á allra vitorði að hann
væri í neyslu.
„Ég náði að leyna þessu nokkuð vel,“ segir hann en játar að það
hafi verið erfitt að vera í þessum feluleik. Þegar víman rann af
honum opnuðust augu hans og í
kjölfarið fór hann að skoða jógaheimspekina og kínverska læknisfræði en þetta tvennt gengur
mikið út á lífsorkuna, hvernig
eigi að virkja hana og nota. Hann
byrjaði að æfa hnefaleika og notaði jógaæfingar til að teygja á og
smátt og smátt fór jógað að verða
stærri og stærri þáttur í hans lífi.
Þegar hann var búinn að vera
edrú í ár gekk hann Laugaveginn til Þórsmerkur með vinum
sínum. Strax á fyrsta degi fann
hann hvað útiveran og hreyfingin hafði góð áhrif. „Í þessari ferð
fann ég sterkt fyrir því hvað lífsorka er og það var gott að finna
hvað ég var fullur af henni.“

Uppgötvaði jógað á Kripalu
Þótt Billi hafi í raun verið búinn
að taka U-beygju í lífinu þá byrjuðu hlutirnir ekki að gerast fyrr
en haustið 2002, þegar hann var
25 ára, en þá réði hann sig í sjálfboðavinnu á Kripalu-jógasetrið í
Massachusetts. „Þetta var rosalega kröftug reynsla. Ég vann í
uppvaskinu fyrir fæði og húsnæði
og gat sótt jógatíma, hugleiðslu
og tekið þátt í því prógrammi sem
í boði var þegar ég var ekki að
vinna. Það má eiginlega segja að
þetta hafi verið þriggja mánaða
sálfræðiprógramm. Öll fæðan var
lífræn og úr jurtaríkinu og á setrinu var ekki drukkið neitt kaffi.
Þótt ég sé ekki grænmetisæta þá
var það auðvelt í þessu umhverfi
þar sem allur matur var eldaður
ofan í mig. Á þessum tíma fattaði ég jógafræðin fyrir alvöru.“
Lýsingarnar gætu hljómað eins
og hann hafi verið í afplánun en
hann þvertekur fyrir það en viðurkennir að þetta hafi verið erfitt á
stundum. Sérstaklega um jólin
þegar hann hugsaði um hamborgarhrygg móður sinnar. Á kvöldin
fór hann á fyrirlestra, í sánabað
eða tók þátt í möntrusöng með
hinum á Kripalu. Billa leiddist þó
aldrei. Þegar hann er spurður að
AÐ MATI BILLA
Besti tími dagsins: Kvöldin.
Diskurinn í spilaranum: Elektrosería frá erlendum plötusnúði.
Uppáhaldsskyndibitinn: Búlluborgari og kaffisjeik.
Mesta freistingin? Falleg kona.
Besta lyktin: Valor, sem er blanda
af ilmkjarnaolíum.
Uppáhaldsdrykkurinn: Vatn (sérstaklega úr fjallalæk á hálendi Íslands!).
Hefur þú eytt peningum í vitleysu?
Hahaha, já, reglulega.
Við hvað ertu hræddur? Get verið
feiminn og er svolítið hræddur við
það.

því hvaða áhrif þetta hafi haft á
hann nefnir hann lífsorkuna. „Það
tók mig alveg mánuð að fatta að
ég væri þarna en eftir tvo mánuði fór ég að finna sérstök áhrif
af öllu jóganu og hreina matnum.
Stundum labbaði ég út úr jógatímum á daginn og mér leið stundum
eins og ég væri í vímu. Það var
þannig sem ég fattaði áhrifin en
þau voru fyrst og fremst ofsalega góð líðan og í orðsins fyllstu
merkingu labbaði ég stundum á
veggi.“ Að hverju varstu að leita?
„Ég veit það ekki. Mér fannst
þetta bara spennandi og kannski
var það ævintýraþráin sem dró
mig þangað. Ég hugsaði með mér,
af hverju ekki að prófa?“
Hann segir að vistin á Kripalu hafi gjörbreytt hugsun hans
á heilsurækt og í raun lífsviðhorfi almennt og í kjölfarið fór
hann að meta lífið betur. „Þegar
maður er á svona stað þar sem er
engin afþreying þá gerir maður
bara aðra hluti. Þarna kynntist ég
mörgu fólki og auðvitað sjálfum
mér í leiðinni. Það er líka mikilvægt að tapa ekki húmornum. Að
gera svona mikið jóga magnar
upp allar tilfinningar, bæði þær
góðu og líka þær erfiðu. Það er
um að gera að hafa húmor fyrir
því þegar maður fer í þunglyndi
og fellir tár í koddann,“ segir
hann og brosir.
Eftir fjóra mánuði á Kripalu
ætlaði Billi til Asíu, nánar tiltekið
til Taílands þar sem hann langaði
að stúdera þarlent nudd. Þar sem
Kripalu er á austurströnd Bandaríkjanna tók hann þá ákvörðun
að fara yfir á vesturströndina
og taka svo flug þangað til Taílands. Hann komst þó aldrei alla
leið því í millitíðinni kynntist
hann Guðna Gunnarssyni, föður
Rope-jógafræðanna, og endaði á
því að læra þau hjá honum. „Upphaflega ætlaði ég bara að fá að
vera hjá Guðna meðan ég var að

Ferðaþjónustan
á Völlum

suðurland

Hefur opnað nýtt
gistiheimili
BLS. 2
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Hótel Hvolsvöllur er staðsett í hjarta Njáluslóða þar sem sagan
svífur yfir vötnum aðeins um 100 km frá Reykjavík

grafiska.is – 08-107

Ekki er ráð…
…nema í tíma sé tekið!
Við erum farin að skipuleggja haustið.
Fundir, ráðstefnur, árshátíðir, villibráð, jólahlaðborð og aðrir mannfagnaðir.

Hlíðarvegur 7 | 860 Hvolsvöllur | s: 487 8050 | fax: 487 8058
hotelhvolsvollur@simnet.is | www.hotelhvolsvollur.is/

Velkomin

Gunnars
Bar
Fimmtiu tveggja manna og fjögur einsmanns herbergi. Einnig eru tvö herbergi
hönnuð með sérþarfir fatlaðra í huga. Öll
herbergi eru innréttuð með baði, síma,
sjónvarpi, hárþurku og þráðlausu netsambandi. 2 heitir pottar.
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Ferða-, menningar- og æskulýðsnefnd Hrunamannahrepps býður meðal
annars upp á dagsgöngu um Stóru-Laxárgljúfur, sem er eina ferðin á þeirra
vegum sem þarf að panta í.
MYND/MAGGA S. BRYNJÓLFSDÓTTIR

Hreyfing í Hrunamannahreppi
Ferða-, menningar- og æskulýðsnefnd Hrunamannahrepps verður með skemmtilegar og fróðlegar gönguferðir í sumar. Yfirleitt
er ekki nauðsynlegt að panta pláss og ókeypis er í ferðirnar. Þetta
er sjöunda sumarið sem boðið er upp á þær og reynt er að höfða til
sem flestra með því að hafa þær langar og stuttar, erfiðar og léttar.
Í öllum ferðum er fólki boðið upp á að skoða markverða staði og
eru það yfirleitt heimamenn sem leiða gesti um svæðið. Sem dæmi
má nefna ferð sem farin verður 10. júlí klukkan 20. Lagt verður af
stað frá kirkjustaðnum Hruna og þaðan farið að Hrunalaug. Gengið á Galtafell, en þaðan er útsýni mikið ef veður er gott. Þá er haldið eftir fellinu og fundin niðurganga austan megin þar sem StóraLaxá rennur. Stuðlabergið í Hólahnjúkum verður skoðað og endað
við kirkjuna í Hrepphólum. Áætlaður göngutími eru fjórar klukkustundir og fararstjóri séra Eiríkur Jóhannsson prestur í Hruna.
Einnig er hægt að fara á eigin vegum og þá eru merktar gönguleiðir til dæmis á Miðfell og Högnastaðaás en einnig eru skemmtilegar leiðir á Skipholtsfjall og Langholt.
Nánari upplýsingar um ferðirnar er hægt að nálgast á slóðinni
www.fludir.is.
-stp

Ferðamaður teiknaði húsið
Ferðaþjónustan Völlum opnaði nýlega gistihús í Mýrdalshreppi sem
verður opið allt árið um kring.
Gistihúsið er við Pétursey go tekur tuttugu manns í rúm . Hægt
er að velja á milli tveggja og þriggja manna herbergja með sérsnyrtingu eða sameiginlegri. Matsalur er í gistihúsinu þar sem
boðið er upp á morgunverðar- og kvöldverðarhlaðborð. „Það er líka
alltaf hægt að kíkja til okkar í kaffisopa,“ segir forstöðukonan, Sigurbjörg Gyða Tracy, sem á og rekur gistihúsið ásamt eiginmanni
sínum, Einari Einarssyni.
Húsnæðið sem gistiheimilið er í var upphaflega útihús sem hjónin byggðu 1986, en ákváðu að breyta og nýta sem gistihús. „Síðasta
haust byggðum við svo sjálfstæða einingu við húsið sem nú er matsalur, eldhús og móttaka,“ segir Sigurbjörg.
Eitt og hálft ár tók að koma gistiheimilinu á fót en við hönnun
þess fengu hjónin hjálp úr óvæntri átt. „Hjá okkur var þýskur ljósmyndari sem heyrði af þessari hugmynd okkar að opna gistihús.
Honum leist svo vel á að hann hafði samband við vin sinn sem er
arkitekt. Sá kom frá Þýskalandi til Íslands til að hjálpa við undirbúning og bjó hjá okkur í viku. Við unnum úr hugmyndum okkar í
sameiningu og hann gaf okkur alla vinnu sína og teikningar,“ segir
Sigurbjörg.
Hjónin þekkja vel til ferðaiðnaðarins, þar sem þau hafa leigt út
tvö sumarhús á svæðinu frá árinu 2000 og gera enn. Fimm manns
geta gist í hvoru húsi og er þeim boðið upp á sams konar þjónustu
og í gistihúsinu. „Hægt er að fá uppbúin rúm, þrif, kvöld- og morgunverð. Við viljum gera þetta eins þægilegt og hægt er fyrir gesti,“
segir Sigurbjörg og bætir við að þau hafi ákveðið að stækka við sig
vegna aukinnar eftirspurnar, en mikill straumur íslenskra og erlenda ferðamanna hefur verið til þeirra undanfarin ár. Enda mikil
náttúrufegurð og nóga afþreyingu að hafa og má þar meðal annars
nefna hestaleigu sem hjónin reka samhliða gistihúsinu.
- kka

Gistiheimilið er við Pétursey í Mýrdal.
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Tjaldsvæðið er eitt hið fullkomnasta á landinu.

Alltaf fjör á Úlfljótsvatni
Á Úlfljótsvatni er útilífsmiðstöð sem skátarnir
eiga og reka. Þar er fullkomin aðstaða fyrir tjaldstæðisgesti, samkomusalir og afþreying.
Útileguaðstaðan á Úlfljótsvatni var upphaflega
byggð í kringum skátana sem eiga og reka staðinn. Á
seinni árum hefur hún verið stórlega bætt og opnuð
almenningi, einstaklingum og fjölskyldum sem leið
eiga um og líka stærri hópum.
Hreiðar Oddsson er eðalskáti og öllum hnútum
kunnugur á staðnum. „Sumir sem hingað koma vilja
bara nota tjaldsvæðið og njóta útiverunnar eins og
gengur. Aðrir þurfa aðstöðu fyrir hópa þar sem allir
geta setið saman, til dæmis ef um ættarmót eða fyrirtækishópa er að ræða. Við erum með stórt hús sem
við köllum Strýtu sem tekið var í notkun 2005. Þar
er 300 fermetra salur, ókyntur en með borðum og
bekkjum,“ segir Hreiðar.
Hann bætir við að einstaklingar á staðnum séu
sérþjálfaðir í hópeflisvinnu ef áhugi sé fyrir henni.
„Starfið hér er byggt upp af skátum og yfir sumarið erum við með 20 til 30 skáta hér í vinnu á hverjum
degi,“ segir hann og bendir á að talsverðan mannskap þurfi í vinnu við sumarbúðir skátanna sem
starfræktar eru allt sumarið, auk þess sem sinna

Gaman að bregða sér í róður út á vatnið þegar veður er gott.

Hreiðar er forstöðumaður sumarbúða skáta á Úlfljótsvatni og
þekkir líka vel til starfsemi Útilífsmiðstöðvarinnar.
MYNDIR/BALDUR ÁRNASON

þurfi flennistóru útisvæði og þrifum á ferðaþjónustuhúsum.
„Við erum með 28 salerni fyrir tjaldgesti og sturtuaðstöðu sem fólk getur notað að vild, sér að kostnaðarlausu. Í sumar erum við að taka í notkun hús með
þvottavélum og þurrkara. Þar er líka lítill salur ef
fólk þarf að komast inn vegna veðurs eða annars.
Núna áðan kom til dæmis helliskúr!“
Meðal þess sem una má sér við á Úlfljótsvatni er að
sigla því skátarnir eru með bátaleigu. Hreiðar segir
líka töluverða veiði í vatninu og að veiðileyfi fylgi
með í tjaldstæðagjaldinu svo hægt sé að vera á bakkanum og dorga.
Klifurturn og vatnsþrautabraut eru meðal afþreyingartækja fyrir unglinga og eldri og nú er verið að
bæta við leiktækjum fyrir yngstu börnin, að sögn
Hreiðars. En eru engin skátamót framundan á svæðinu?
„Jú, við erum með mót núna um helgina fyrir yngstu
skáta landsins, sem eru 8 til 9 ára,“ svarar Hreiðar
og segir langt frá því að tölvuleikirnir hafi gengið að
skátahreyfingunni dauðri. „Hingað koma börn aftur
og aftur,“ segir hann. „Við finnum vel að þau eru
fegin að losna undan tölvunni og því áreiti sem henni
fylgir og komast út í náttúruna að leika sér.“
- gun

Stutt úr bústaðnum á golfvöllinn
Ferðaþjónustan Útihlíð rekur
flottan níu holu, par 35 golfvöll í
Útihlíð, sem hannaður er af Gísla
Sigurðssyni, fyrrverandi landsliðsmanni í flokki öldunga í golfi.
Golfvöllurinn,
sem
kallast
Úthlíðarvöllur, er hafður opinn frá
seinni hluta maímánaðar og fram
á haust eins lengi og veður leyfir.
Hann hentar bæði vönum og óvönum spilurum, en algengt er að fyrirtæki og stofnanir haldi þar golfmót. Hópar geta fengið tilboð í
golfmót og grillveislu á svæðinu.
Þá geta þeir sem eru í sumarhúsum í Úthlíð leigt vikukort á golfvöllinn. Þar er æfingarsvæði þar
sem hægt er að æfa sveifluna, auk
þess sem golfkennsla er í boði.
Vallargjöldin eru greidd á veitingastaðnum Réttinni eða í Hlíðarlaug. Ef þar er lokað er völlurinn
einnig lokaður öllum nema með-

Kylfingar ræða málin við eina hindrunina á vellinum í Úthlíð.

limum Golfklúbbs Útihlíðar. Alls
kyns golfvörur fást í Réttinni, svo

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sem kúlur og tí, og hægt að leigja
golfsett, kerrur og golfbíla. - mmr

ÁRA

30 ára afmæli hjá SET
ÞEKKING
SET býr yfir mikilli þekkingu og reynslu á sviði
framleiðslu og plastiðnaðar.
Gæðamál og fræðsla hafa skipað veglegan sess í
menningu fyrirtækisins sem og öflug nýsköpun og
framþróun í tækni. Nýjustu áherslur SET hafa lotið að
innra umhverfi og aðstöðu starfsfólks.
SET hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001.

OPIÐ HÚS
Í tilefni af 30 ára afmæli SET verður opið hús hjá
fyrirtækinu föstudaginn 13. júní frá kl. 14:00 til 17:00.
Gestum býðst leiðsögn um fyrirtækið þar sem starfsemin verður kynnt, framleiðsla og tækni skoðuð.
Tilvalið tækifæri til að kynna sér skemmtilegan
undraheim plastiðnaðar og nýjustu framleiðslutækni.

SET röraverksmiðja hf. - Eyravegi 41 - 800 Selfoss
sími: 480 2700 - set@set.is - www.set.is

Betri Stofan ehf.

SET er framsækið og
vaxandi fyrirtæki.

SET - 1978-2008
Það eru þrjátíu ár frá því röraverksmiðjan SET hóf
framleiðslu á foreinangruðum stálpípum fyrir hitaveitur.
Í dag er fyrirtækið leiðandi á íslenska lagnamarkaðinum
sem framleiðandi á plaströrum og þjónustuaðili við
markaðinn.
SET er framsækið og vaxandi fyrirtæki.
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Eins og félagsmiðstöð
Álnavörubúðin í Hveragerði er
nokkurs konar ævintýraland
og eins gott að ætla sér tíma í
heimsókn þangað.

Álnavörubúðin hefur breytt um svip en heldur þó sínum sjarma.

Tölurnar eru töluvert margar.

„Hér koma ótrúlegustu hlutir í ljós
þegar farið er að gramsa. Sjálf var
ég stöðugt að rekast á eitthvað sem
kom mér á óvart fyrst eftir að ég
byrjaði,“ segir Dórótea Gunnarsdóttir glaðlega. Hún er verslunarstjóri Álnavörubúðarinnar og tók
við í lok síðasta árs. Ýmsu hefur
verið breytt en búðin heldur samt
sínum sjarma.
„Ég var svolítið hrædd við þetta
fyrst en það var óþarft því það er
búið að vera vitlaust að gera,“ segir
Dórótea sem lenti í því að rör spakk
undir búðinni í lok febrúar og mikið
vatn flæddi inn. Eftir það var uppröðun breytt. Dórótea bendir samt
á að stærðin sé sú sama og áður, um
500 fermetrar, allt troðið af vörum
og úrvalið enn jafn fjölbreytt. Allt
frá krumpugöllum níuna áratugarins til nýjustu tísku. Fatnaður er
fyrir allan aldur, allt frá ungabörnum til eldra fólks og Dórótea kveðst
reyna að þjónusta líka þá sem eru
stærri og meiri um sig en gengur
og gerist og nefnir fjölmörg XL og
skóstærð upp í 50.

Dóróteu finnst gaman að vinna í Álnavörubúðinni.

„Þessi verslun hefur eiginlega selt allt nema matvöru,“
segir hún. „Það fylgir sögunni að
hér hafi fengist bílavarahlutir og
heitir pottar en þannig er það ekki
núna. Samt dúkka hér upp hlutir
eins og Útvegsspilið og alls konar
forvitnilegt dót þegar vel er að
gáð.
Eins og nafnið bendir til er
álnavaran aðalsmerki búðarinnar enda segir Dórótea hönnuði og
skólafólk í saumahugleiðingum
mikið sækja þangað. Ekki spillir

MYND/KRISTBJÖRG ERLA HREINSDÓTTIR

verðið sem á sumum ströngum er
allt að fimmtán ára gamalt.
Sjálf býr Dórótea við Elliðavatn
og ekur á milli daglega. Hún segir
taka styttri tíma að komast í vinnuna í Hveragerði en ef hún byggi
niðri í bæ. Auk þess finnst henni
miklu skemmtilegra að stunda
verslunarrekstur fyrir austan fjall.
„Ég hef verið með búð í bænum og
það er bara leiðinlegt. Hér slakar
fólk á og segir mér sögur enda býð
ég upp á kaffi og meðlæti. Þetta er
eins og félagsmiðstöð.“
- gun

SUMARIÐ
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aOrlofshús

aGolfvöllur

Heitir pottar
Ágæt aðstaða
Fallegt útsýni

9 holur

aRéttin - sportbar

aTjaldstæði

Rafmagn
Aðstaða fyrir hópa og
ættarmót

aÚtivist

Sportbar og grill
EM í beinni á skjánum
Dansleikir
Fylgist með dagskránni
á www.uthlid.is

aHlíðalaug

Opin alla daga kl 11-17
Sundlaug
Heitir pottar
Verslun
Sjoppa
Bensínstöð

aHestaleiga
Barnahestar

Fallegar gönguleiðir
Sögufrægir staðir

aÚthlíðarkirkja
Brúðkaup, ferming,
skírn

Verið velkomin!

www.uthlid.is / 6995500 / uthlid@uthlid.is

Hægt er að fara á vatnið á meðan veður leyfir.

MYND/RÚNAR GUNNARSSON

Alls kyns bátar eru í boði, meðal annars kajakar.

MYND/RÚNAR GUNNARSSON

Siglt á Laugarvatni
Ef fólk á leið framhjá Laugarvatni þá er upplagt að skella sér í
siglingu á vatninu. Hægt er að leigja báta af ýmsum stærðum og
gerðum og býður Gistiheimilið Laugarvatn upp á bátana.
Í boði eru fjögurra manna árabátar, tveggja manna hjólabátar
og síðan kajakar fyrir börn og unglinga. Hægt er að fara á vatnið
svo lengi sem rok er ekki mikið en veðurfar er metið hverju sinni.
Vatnið er hættulaust og nánast nógu grunnt til að vaða yfir. Á sólardögum er gaman að synda í vatninu og fólk getur einnig gripið
veiðistöngina með sér í bátinn enda mikið af silungi.
Bátaleiguna er að finna við Laugarvatn, við hliðina á gufubaðinu
og fyrir neðan héraðsskólann. Leigan verður opin frá klukkan 13
til 17 alla daga en opnunartími lengist þegar líða tekur á sumarið.
Ef fólk kemur á öðrum tímum en ofangreindum þá er alltaf
hægt að hringja í eigendur í síma 486-1215 eða 899-5409 sem eru
boðnir og búnir að opna leiguna fyrir fólki.
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Lækningamáttur Blóðbergs þekkja flestir.

Loðvíðir í íslensku sumri sem kannski ber fyrir augu í Sólheimum á morgun.

MYNDIR/SIGURÐUR H. MAGNÚSSON

Falleg Gullmura sem gróir villt í íslenskri náttúru..

Villtir vendir hafa skartað mörgum Holtasóleyjum.

Lærðu að þekkja blóm og jurtir
Menningarveisla í Sólheimum í Grímsnesi stendur nú yfir og á morgun verður boðið til fræðslu, sem hentar allri
fjölskyldunni, um blóm og jurtir.
Hefur þú einhvern tíma velt því fyrir þér, á
göngu um náttúru Íslands, hvað blómin og
jurtirnar í kringum þig heita? Nú er tækifærið til að taka fyrsta skrefið í þeirri þekkingarleit því á morgun ætlar Sigurður H.
Magnússson hjá Náttúrufræðistofnun Íslands að fræða gesti í Sesseljuhúsi, í Sólheimum í Grímsnesi, um blóm og jurtir.

Sigurður mun byrja á stuttu fræðsluerindi
innandyra en síðan verður farið út og spáð
í náttúruna. Fræðslustundin hefst klukkan
13 og er tilvalin samverustund fyrir fjölskylduna. Aðgangur er ókeypis.
Fræðslustundin er hluti af Menningarveislu í Sólheimum, sem hófst formlega síðastliðinn laugardag í þriðja sinn og stendur yfir alla daga til 17. ágúst. Í boði eru tónleikar, fjölbreyttar sýningar, verslun og
kaffihús. Meðal annars sýnir Einar Baldursson leirlistaverk og Inga Jóna sýnir olíuog pastelverk, auk kertaskúlptúra og handverks frá Botton Village í Bretlandi. Síðan

Sigurður H. Magnússon, hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands, mun fræða gesti í Sesseljuhúsi um íslensk
blóm og jurtir.

er í boði umhverfissýning ásamt ýmsum
skoðunarferðum og má þar nefna höggmyndagarð Sólheima og trjásafn auk náttúruskoðunar. Alla laugardaga eru tónleikar þar sem meðal annars koma fram Páll
Óskar, Sólheimakórinn og Raggi Bjarna.
Kaffihúsið Græna kannan og Verslunin
Vala verða opin alla daga vikunnar, en þar er
meðal annars hægt að kaupa lífrænt ræktað grænmeti, listmuni, sápur og sultur. Auk
þess eru handverk íbúa til sýnis og sölu.
Menningarveislan er öllum opin frá klukkan 12 til 18. Sjá nánar á www.solheimar.is.
-rh

ÚRVAL:
30 hurðagerðir, hvítar,
svartar, gular, askur, eik,
birki, hnota, o.fl.
HÖNNUN:
HREINT OG KLÁRT
Komdu með málin - og við
hönnum, teiknum og
gerum þér hagstætt tilboð.

Ótæmandi möguleikar á uppröðun eininga

ÞITT ER VALIÐ:
Þú velur að kaupa innréttinguna ósamsetta eða
lætur okkur um samsetningu og uppsetningu.

eldhús
bað
þvottahús
fataskápar
raftæki
borðplötur
sólbekkir
vaskar
handlaugar
blöndunartæki
speglar
lýsing

PISA HÖLDULAUST
nýjasta tíska
hvítt matt
hvítt háglans
svart háglans

ALLT Á EINUM STAÐ:
Fullkomið úrval innréttinga
og raftækja. Sölumenn
okkar búa yfir þekkingu og
reynslu. Eigið trésmíðaverkstæði og raftækjaviðgerðaverkstæði.
Við höfum á að skipa hópi
úrvals iðnaðarmanna,
trésmiða, rafvirkja og
jafnvel pípara, ef með þarf.
Markmið okkar er að veita
úrvalsþjónustu.

RENNIHURÐAFATASKÁPAR
Afgreiddir eftir máli - sniðnir að
þínum óskum

VAXTALAUST
Euro eða Visa lán
til allt að 12 mánaða, án útborgunar.

www.nettoline.dk

15% AFSLÁTTUR
sé greitt í einu lagi við pöntun.

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Mán.-föst. kl. 10-18 - Laugard. 11-16

Ferðamannaparadís
upplifun - matur - menning

STÓRKOSTLEG NÁTTÚRA
ÞJÓÐGARÐUR
FERÐIR Á VATNAJÖKUL
GÖNGUFERÐIR
HUMARHÁTIÐ
FJÖLBREYTTIR GISTISTAÐIR
SÝNINGAR
GOLFVÖLLUR
SUNDLAUG
SIGLING
SÖFN VEITINGASTAÐIR
www.galdur.is

FJÖRUFERÐIR

Hönnun: Galdur ehf.

FUGLASKOÐUNARFERÐIR

Þórbergssetur á Hala

GAMLABÚÐ, BYGGÐA- OG NÁTTÚRUGRIPASAFN. ÓKEYPIS AÐGANGUR

BARNASTARF
MENNINGARMIÐSTÖÐVAR
Á ÞRIÐJUDÖGUM

Jöklasýning á Höfn

SJÓMINJASAFN Í PAKKHÚSI OG VERBÚÐ
Í MIKLAGARÐI. ÓKEYPIS AÐGANGUR

SVEITARFÉLAGIÐ HORNAFJÖRÐUR
hornafjordur.is

Eftirtaldar námsbrautir eru í boði við skólann:
Til stúdentsprófs: Félagsfræðabraut, Málabraut, Náttúrufræðibraut, Viðskipta- og hagfræðibraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs.
Styttri bóknámsbrautir:Grunnnám þjónustugreina Félags- og tómstundabraut, Almenn námsbraut og Starfsbraut
fatlaðra.
Verknám og iðnnám: Sjúkraliðabraut, Skipstjórnarnám, Vélstjórnarbraut 1. og 2.stig, Grunnnám rafiðna, Grunnnám
bygginga- og mannvirkjagreina, Grunnnám í málm- og véltækni.

Sérstök athygli er vakin á því að í haust verður í boði í fyrsta sinn á Íslandi nám í stafrænni
framleiðslutækni í nánum tengslum við FabLab smiðju, þar sem hægt er að gera hugmynd að
veruleika.
Einnig verður í boði nám í köfun, til fyrstu köfunarréttinda (18 ára aldurstakmark)

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum er lítill, en vel búinn skóli, með mjög persónulega og góða þjónustu. Við tökum vel á
móti öllum og það er gott að eiga vini í Eyjum.
Heimavist á vægu verði í vel búnu hóteli.

Formlegum umsóknarfresti lýkur 11. júní,
en upplýsingar og skráning heldur áfram í síma 488 1070 til 16. júní

Skip- og vélstjórnarnám í stærstu
verstöð á Íslandi
• Vestmannaeyjar hafa lengi verið öflugasti
útgerðarstaður landsins og nálægð nemenda
við atvinnulífið er hvergi meiri.
• Margra ára hefð er fyrir góðri samvinnu
skólans og fiskvinnslustöðvanna.
• Fiskiskipaflotinn er sá best búni á landinu og er
nú verið að undirbúa fljótandi kennslustofu um
borð í fullbúnu skipi.
• Verknámsaðstaða vélstjóra er mjög góð og öll
kennsla persónuleg.
• Vönduð og ódýr heimavist á góðu hóteli.

VÉLSTJÓRN
Heiti
VA
VB

Námstími

Einingafj.

2 annir
6 annir

38
126

Réttindi
<750 kW
<1500 kW

SKIPSTJÓRN
Heiti
SA
SB

Námstími

Einingafj.

2 annir
4 annir

45
80

Réttindi
24 m skip
45 m skip

Framhaldsskólinn Vestmannaeyjum • Dalavegi Vestmannaeyjum • skrifstofa@fiv.is • sími 488 1070 • www.fiv.is

Sundlaug - upplýsingaþjónusta
- tónleikar - sýningar

SKAFTÁRHREPPUR
Ferðaþjónusta - útivist
- fegurð og friður

www.klaustur.is

Hildur Hlín Jónsdóttir / hildur@dv.is

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
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Dýrin eru fyrir alla
Dýragarðinn í Slakka í Laugarási er áhugavert að heimsækja,
en þar er meðal annars hægt
að heilsa upp á spennandi dýr,
spila minigolf og borða mat.

Í Slakka eru tveir litlir grísir sem heita Simmi og Jói.

MYND/HELGI SVEINBJÖRNSSON

Einn af kostum Dýragarðsins í
Slakka er sá að hægt er að heimsækja hann í hvaða veðri sem er,
þar sem starfsemin fer fram bæði
innan- og utanhúss. Í þúsund fermetra gróðurhúsi eru höfð dýr
sem henta frekar til að hafa innanhúss. Þar á meðal páfagaukar,
stökkmýs og fiskar ásamt öðrum
spennandi dýrum. Í þeim hluta
garðsins sem er utanhúss eru kanínur, yrðlingar og ýmsar fuglategundir svo fátt eitt sé nefnt.
Helgi Sveinbjörnsson starfrækir dýragarðinn Slakka. „Kálfa er
ég að fá. Þeir koma nú sennilega
á morgun,“ segir hann og bætir
við að krakkar fái að gefa þeim
að drekka með vissu millibili. „Svo eru hérna grísir.
Ég er með tvo litla sem
heita Simmi og Jói, því
annar er alveg eins og
Simmi,“ segir Helgi
og hlær.
Fyrir utan dýragarðinn eru minigolf,
púttvöllur og billjard
í einu gróðurhúsinu á
svæðinu, sem var reist fyrir
fjórum árum og er veit-

Í Slakka er hægt að finna ýmis dýr.

ingasala innan dyra. Helgi
segist ætla að láta sér
þetta duga og því
verð-

Börnin fá að halda á dýrum.

ur hann ekki með neinar nýjungar í sumar. „Við reynum að hafa
þetta svipað á hverju ári. Það er
náttúrulega mest ungviði sem
kemur og mikið af dýrum.“
Þó Helgi nefni ungviðið sérstaklega minnist hann á að fólk
á öllum aldri komi í Slakka.
„Það kom einn hópur af
Alzheimersjúklingum
um daginn. Þeir voru
svo
hamingjusamir
að það var yndislegt.
Gamalt fólk megnið og
það var snertingin við
dýrin sem heillaði,“
segir hann og bætir við
að dýr séu fyrir alla. - mmf

www.landbunadarsyning.is

LANDBÚNAÐARSÝNINGIN 22.-24. ÁGÚST 2008

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

Búnaðarsamband Suðurlands • Austurvegi 1 • 800 Selfoss

PORT hönnun

Ljósmynd: Jón Eiríksson

Hittumst á Hellu!

Velkomin í Rangárþing eystra
...fyrir alla fjölskylduna

Full búð af nýjum vörum
Skór, fatnaður, metravara,
leikföng o.m.fl. á frábærum
verðum
í
n
ú
j
7.
1
ð
i
Op
8
10-1

Opið í sumar
man - lau
sunnudaga

10-18
11-18

Álnavörubúðin Breiðamörk
Breiðumörk 2 - Hveragerði - 483 4517
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ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Verkamenn í Pompei
norðursins.

Frum

Úrval lita á lager

Létt í

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic

t

m
u
r
ö
f
ð
me

PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

ras
ý
d
ó
ng

la

PL 42 Rauðbrún

Kristín ásamt Óskari Sigurðssyni,
vitaverði í Stórhöfða, og Jóni Karli
Helgasyni kvikmyndagerðarmanni.

PL 80 Hvítt

PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

BLIKKÁS –

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is

SÍÐASTA FORNALDARSKIPIÐ
Farsæll, 14 manna áraskip, var sokkið í sandfjöruna og nærri ónýtt þegar því var bjargað
1962. Einn síðasti skipasmiðurinn, sem enn
kunni hið forna handbragð, gerði skipið upp,
en dó ári síðar. Farsæll var smíðaður 1915
skömmu áður en vélbátar útrýmdu ára- og
seglskipum á Íslandi. En núna getur þú séð
og snert Farsæl í Sjóminjasafninu á Eyrarbakka.

Vestmannaeyingar skoða Fiska- og
náttúrugripasafnið. MYNDIR/KRISTJÁN EGILSSON

Fjölskrúðugt safnalíf
Í Vestmannaeyjum er öflugt
safnalíf. Þar er meðal annars
finna fiska- og náttúrugripasafn og byggðasafn auk þess
sem verið er að reisa eldgosasafn.
„Nú er í undirbúningi sýning um
lundann sem líklega verður opnuð
þegar eitthvað verður liðið á sumarið,“ segir Kristín Jóhannsdóttir, ferða- og markaðsfulltrúi Vestmannaeyja, um sýningu á Fiska- og
náttúrugripasafninu, en safnið hefur
notið mikilla vinsælda síðan það var

opnað árið 1964, enda margt spennandi að sjá.
Þar má finna lifandi nytjafiska
og krabba, uppstoppaða fugla,
fiska, spen- og skordýr, og svo eitt
af stærstu steinasöfnum landsins.
Safnið hefur eignast flesta muni
sína í gegnum velunnara. Hinir lifandi fiskar eru flestir komir á safnið vegna áhuga sjómanna, sem hafa
komið með þá þangað.
Þá bendir Kristín á að verið sé að
gera breytingar á Byggðasafni Vestmannaeyja, sem var stofnað árið
1932 og hefur verið með sýningar um
mannlíf og útgerð í Eyjum. „Það á að

fara að opna sýning um Tyrkjaránið,“ segir hún og bætir við að áhugamannafélag um Tyrkjaránið sjái algjörlega um þá sýningu í sumar.
Þá segir hún ýmislegt fleira á döfinni, meðal annars goslokahátíð sem
haldin er í júlíbyrjun á hverju ári. En
þá fagna íbúarnir lokum Vestmannaeyjagossins sem voru 3. júlí 1973.
„Þá verður fyrsta áfanga í verkefninu Pompei norðursins lokið, en það
verður hluti af stóru eldgosasafni
sem á að fæðast hér á næstu árum
og kallast Eldheimar. Þetta verður lifandi safn sem á að vaxa smám
saman,“ segir Kristín.
- mmf

PIPAR • SÍA • 81168 • Ljósmynd: Sigfús Pétursson

Opnar 14. júní kl. 14
Boðið verður upp á léttar veitingar í tilefni dagsins. Allir velkomnir.

Sigurjón
Ólafsson
Búrfellsstöð
Sýning á starfi og verkum myndhöggvarans Sigurjóns Ólafssonar í tilefni af því
að hann hefði orðið 100 ára á árinu. Lágmyndin á Búrfellsstöð er verk Sigurjóns
og er stærsta lágmynd á Íslandi.

Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, Kröflustöð,
Laxárstöð, Ljósafossstöð við Sog og Gestastofu Fljótsdalsstöðvar í Végarði.
Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar.
Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum eru
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007
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Á hestum
postulanna

LAPPSET

GÚMMÍMOTTUR Á GRAS
Básaklæðningar

útileiktæki
LEIKTÆKI

HESTAMOTTUR

HJÓLABRETTAGARÐAR

RABO/BRIO LEIKSKÓLAVÖRUR

VATNSRENNIBRAUTIR

KÖRFUR OG MÖRK

GIRÐINGAR

VÖRUR FYRIR GÖTUR OG TORG

GÚMMÍHELLUR

vörur
úrOG
endurunnu
plasti
GLUGGAR
HURÐIR

gúmmímottur á gras

Verðum á Árborgar
sýningunni 2008 !

Jóhann Helgi & Co ehf -stofnað 1990Sími 5651048 - 8208096
jh@johannhelgi.is www.johannhelgi.is

Dagur hinna villtu blóma verður haldinn í heiðri á Kirkjubæjarklaustri
á
morgun að sögn
Ólafíu Jakobsdóttur
á Kirkjubæjarstofu. „Við
ætlum
að
efna
til göngu Dagur hinna villtu
frá Skaft- blóma verður haldinn
á Kirkjubæjarklaustri.
árskála
annað kvöld, rölta niður með
Skaftá í átt að Heimsendaklettum og skoða gróðurinn á árbökkunum,“ segir hún. Spurð út
í gróðurfarið þar segir hún það
býsna fjölbreytt. Aðra göngu
nefnir Ólafía líka sem framundan er. Það er hefðbundin Jónsmessuganga hringinn í kringum Hæðargarðsvatn í Landbroti. „Það verður varðeldur
og söngur að lokinni göngu og
boðið upp á einhverja hressingu,“ segir hún að lokum. - gun

Aðalsalurinn í Tré og list geymir marga
góða gripi.
MYND/TREOGLIST.IS

Lifandi
listasmiðja
Tré og list í Forsæti í Flóa er lifandi listasmiðja sem varðveitir
sögu hagleiks og uppfinninga.
Handverkshús sem kynnir tréskurðarlist og sérstakt handverk
var opnað í ágúst í fyrra að Forsæti í Flóa. Eigendur þess eru
hjónin Bergþóra Guðbergsdóttir
og Ólafur Sigurjónsson. Þau tóku
gamalt fjós frá foreldrum Ólafs
og breyttu því í lifandi listasmiðju
sem er opin alla daga frá 13 til 18
og einnig eftir samkomulagi.
Forsæti stendur á bökkum
Þjórsár og að því eru tvær leiðir frá Þjóðvegi 1, við Þingborg og
niður með ánni, framhjá Urriðafossi.
- gun

Hundruð Blaðbera leita sér að
heimili á Suðurlandi
Náðu þér í ókeypis Blaðbera á Árborgarsýningunni
í Vallaskóla og byrjaðu að endurvinna.*
* ATH aðeins á Laugardag á milli 11-18

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Smíðum og hönnum
- allar gerðir þaksperra

Eftir að teikningar liggja fyrir frá arkitektum og
þakformið hefur verið ákveðið, er forritið matað á
þeim upplýsingum. Forritið reiknar síðan út
hagkvæmustu þversniðin og gerð þaksperranna.
Allar samsetningar eru gerðar með Gang-Nail
T-150 gaddaplötum sem pressaður eru á
samskeytin með vökvapressu.

Austurvegi 69 - 800 Selfossi
Sími 482 3850 - Fax 482 3851 - sghus@sghus.is

www.sghus.is

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

SG hús hafa tekið í notkun hönnunarforrit fyrir þaksperrur (kraftsperrur).
Forritið getur hannað allt að 22 mismunandi gerðir af þaksperrum
og skilar fullbúnum teikningum til byggingarfulltrúa.
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bíða eftir vegabréfsáritun til Taílands. Þegar ég var búinn að vera
þarna í tvo daga fór ég að ræða
við Guðna hvort það væri einhver
möguleiki að fá að læra af honum
til að mega kannski kenna öðrum
einhvern tímann í framtíðinni.
Hann tók vel í það og það varð
úr að ég var þarna í fimm vikur
að stúdera Rope-jóga. Á meðan
ég var hjá Guðna bauðst mér að
koma á kennaranámskeið í Kripalu sem ég hefði ekki getað nýtt
mér ef ég hefði farið til Asíu. Um
leið og ég ákvað að vinna með
fólki þá opnaðist leið fyrir mig til
að kenna hefðbundið jóga,“ segir
Billi og vill meina að þarna hafi
örlögin gripið í taumana.
Til að komast að á Kripalujógasetrinu þarf fólk að hafa
stundað jógaæfingar í meira en
tvö ár og nauðsynlegt er að einhvern tíma á því tímabili hafi
fólk verið í daglegri jógaástundun. Billi uppfyllti ekki alveg þau
skilyrði en vegna sjálfboðavinnunnar var honum boðið að koma
á jógakennaranámskeið. „Þetta
var mjög mikið nám og þar voru
gerðar svakalega miklar kröfur,“ segir hann. Eftir að mánaðar
kennaranámskeiði lauk var hann
þó búinn að fá nóg af útlandavist
í bili, enda búinn að vera að heiman í rúmlega hálft ár. Þegar hann
kom heim byrjaði hann strax að
kenna jóga í World Class en hann
hefur verið viðriðinn þá stöð allar
götur síðan.

og viðurkennir að í öllu jóganu sé
mikilvægt að tapa ekki húmornum og segir að fólk megi alls ekki
taka sig of alvarlega.
Billi er ekki bara jógakennari
því hann er líka lærður einkaþjálfari. Þegar hann sinnir því
starfi blandar hann saman jóga
og æfinginum í tækjasal. „Það er
mjög algengt í tækjasalnum að
fólk sé einhvers staðar allt annars staðar; að horfa á náungann
við hliðina eða á sjónvarpið. Ég
er ekki að dæma það þegar fólk
horfir á sjónvarpið fyrir framan þrektækin. Það er bara ekki
jóga,“ segir hann og viðurkennir
að hann svindli stundum og taki
iPod-inn með á æfingar.

Líf í skugga geðhvarfasýki
Fyrir einu og hálfu ári uppgötvaði
Billi að hann væri haldinn geðhvarfasýki 2. Hann hafði fundið
fyrir miklum andlegum sveiflum
frá unglingsaldri en hélt að það
væri einfaldlega fylgifiskur þess
að hafa verið í fíkniefnum sem
unglingur. Geðhvörf 2 lýsa sér

Þegar fólk er að
hugsa um eitthvað
annað er eins og líkaminn fari á sjálfsstýringu. Þá er fólk
að gera fína leikfimi
en ekki jóga
sem þunglyndi sem tekur dýfur
og fer svo hátt upp á milli. Helsti
munurinn á geðhvarfasýki 1 og 2
eru að í hinni fyrrnefndu eru mun
meiri sveiflur en í geðhvarfasýki
2 eru sveiflurnar örari og ekki
eins ýktar. „Ég gat ekki merkt það
að ég væri beint þunglyndur því
ég sveiflast svo ört upp og niður.
Þegar ég er í niðursveiflu er erfitt fyrir mig að gera jafn einfalda
hluti og að kaupa í matinn en
þegar ég er í uppsveiflu þá get ég
vakað alla nóttina og er mjög ör.“
Hann segist hafa áttað sig á þessu
þegar hann var með konu í einkaþjálfun og fór að ræða um veikindi sín við hana. Þá kom á dag-

inn að systkini hennar voru bæði
haldin geðhvörfum 2 og því þekkti
hún einkennin strax. Í framhaldinu benti vinkona hans honum á
að skoða greinar eftir ákveðinn
lækni sem hafði stúderað geðhvörf 2. „Þegar ég las greinina
var eins og hann væri að skrifa
um mig. Í dag er ég að vinna með
þessum lækni, er að nota lyf til að
ná jafnvægi, en læknirinn vinnur
þannig að hann vill nota eins lága
lyfjaskammta og hægt er til að
minnka aukaverkanir. Svo hreyfi
ég mig mikið og það má segja
að hreyfingin sé í rauninni rauði
þráðurinn í lífi mínu. Ég verð að
hreyfa mig eitthvað á hverjum
degi til að lifa eðlilegu lífi. Þegar
ég er í maníunni fer ég út að hjóla
til að stramma mig af og þegar ég
er í lægð þá hjálpar það mér alltaf að æfa.“
Geðhvarfasýki hefur verið mikið
feimnismál en honum finnst betra
að tala um það. „Fólk í kringum
mig sér alveg þegar það er eitthvað í gangi og það er betra að
ræða það bara.“ Þegar hann er

spurður að því hvernig sveiflurnar séu þá segist hann vera búinn
að finna út ákveðið mynstur.
„Þetta byrjar alltaf með depurðinni, allir hlutir verða miklu erfiðari og þá dreg ég mig í hlé. Þetta
varir í nokkra daga, mislengi þó.
Núna er ég farinn að þekkja mig
betur og farinn að ná mér upp
fyrr.“ Hann lætur sveiflurnar
sem fylgja geðhvarfasýkinni þó
ekki trufla líf sitt um of og framtíðin leggst vel í hann. „Núna er
ég að bíða eftir svari frá Háskólanum í Reykjavík en ég sótti um
að komast í íþróttafræðinám.
Svo er stefni ég að því að vera
meira úti í náttúrunni, langar að
klífa fleiri fjöll.“ Setur þú stefnuna á Mount Everest? „Nja, ég
veit það ekki, en ég held að það
sé rosalega magnað, alveg örugglega hápunktur lífsorkunnar að
standa þar,“ segir hann og brosir
og bætir því við að þrátt fyrir að
hann hafi lært ýmislegt og farið
víða þá sé hann rétt að byrja. „Ég
er bara búinn að vera að krafsa á
yfirborðinu.“
martamaria@365.is

Asía kallar
Þótt hann hafi ekki heimsótt Asíu
þegar til stóð þá endaði hann þó á
því að fara þangað. Fyrir tveimur árum lét hann drauminn rætast og dvaldi þar í þrjá og hálfan
mánuð. Þá var hann búinn að fara
nokkrum sinnum aftur til Kripalu til að stúdera taílenska nuddið. Hann segir að fólk hafi rekið
upp stór augu þegar hann nefndi
taílenska nuddið því fólk tengir þetta orð yfirleitt við erótík. „Ég fékk að heyra það. Hvað
svona ungur myndarlegur drengur væri að spá,“ segir hann og
hlær. „Því miður hefur þetta
þennan stimpil á sér og það ekki
að ósekju því það er mikið vændi
í Taílandi. Þetta nudd hefur hins
vegar 2500 ára sögu og þessi meðhöndlun er rakin til einkalæknis
Búdda sjálfs. Munkarnir stunduðu þetta upphaflega en þetta
snýst um að teygja líkamann,
nudda hann og opna orkubrautir.
Nuddarinn notar miklu meira en
bara fingurna, hann notar þumlana mikið, olnbogana og fæturna.
Þetta er svona jóga lata mannsins
því nuddþeginn liggur bara og er
nuddaður inn í jógastöður.“

Rope-jóga slær í gegn
Billi er einn af fyrstu Rope-jógakennurunum á Íslandi. Hver
skyldi vera munurinn á hefðbundnu jóga og Rope-jóga? Ropejóga gengur út á að ná sambandi
við kviðvöðvana og alla vöðvana
í kringum mjaðmasvæðið. Ropejóga æfingarnar eru flestar gerðar liggjandi til að styrkja þessa
vöðva vel. Mjaðmagrindin er
sæti fyrir hrygginn og hryggurinn hefur áhrif á allt sem við
gerum. Rope-jóga örvar líffærin í kviðarholinu, örvar meltinguna og sogæðakerfið. Hefðbundið jóga vinnur að því að styrkja
og liðka allan líkamann með mismunandi stöðum og æfingum. Í
báðum tilfellum skiptir andardrátturinn máli. Þegar fólk er að
hugsa um eitthvað annað er eins
og líkaminn fari á sjálfsstýringu.
Þá er fólk að gera fína leikfimi
en ekki jóga,“ segir hann og hlær

Viltu það nýjasta í förðun?
;{Âjg{ÂaZ\\^c\Vgd\a¨gÂjVaaiÄVÂcÅ_VhiVd\[Zgh`VhiV
[gÂjcd\]Â]^gÂj]_{[gÂjcVgbZ^hijgjb7dWW^7gdlc#
EVciVÂjibVd\[gh`VÂjjee{ia^i^Â[ng^ghjbVg^Â#
Ã[¨gÂeZghcjaZ\Vg{Â\_[d\[gÂjcVgi^aa\jg{WaVÂ^bZÂÄg]Z^b#
An[]Z^ahV@g^c\ajcc^h#*+-..,%
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tíska

HEIÐGULIR
STRANDSANDALAR

UNAÐSLEGT
BRÚNKREM
frá Clinique sem bætir,
hressir og kætir.

frá Topshop, færa þér
sumarangan og yl.

ferskleiki dagsins í dag

Sundbolur eða bikiní?
Ég hef aldrei beint skilið þessa sundfatatísku fyrr en ég neyddist
til að kaupa mitt fyrsta bikiní fyrir tveimur árum, þá vel komin á
þrítugsaldurinn. Ég viðurkenni að þetta var örlítið yfirþyrmandi í
fyrstu en ég hafði hugsað mér að láta hinn íslensk ættaða sundbol
þjóna mér á hinum suðlægu slóðum, eftir nokkra daga í sólinni
gafst ég þó upp fyrir hitanum og brúnkuþyrstum líkama mínum.
Jómfrúar-bikiníleiðangurinn tók marga daga. Ég hafði vissa fordóma gangvart bikiníum enda voru þau algjörlega óþekkt stærð
í mínum augum þar sem ég ólst upp á Íslandi og hafði eytt sumarfríum með foreldrum mínum í rigningu á Bretlandi. Eftir margar mislukkaðar mátanir var þó rétta bikiníið fundið og slegið selt. Það tók mig þó nokkrar vikur að aðlagast tilhugsuninni um mig á ströndinni á bikiníi einu fata og því gegndi svarti
þykki sundbolurinn enn þá lykilhlutverki. Eftir góðan aðlögunartíma
ákváð ég að vígja bikiníið enda ekki seinna vænna. Til að byrja með
leið mér eins og ég væri allsber á ströndinni, ég sveipaði mig handklæðinu og hálffór hjá mér. Feimnin var þó fljót að fara af mér, að vísu
þurfti ég suðrænan svaladrykk til að losa um handklæðið og áður en ég
vissi af lá ég örugg og alsæl á ströndinni. Sundbolurinn var endanlega
lagður á hilluna og fyrir mér opnuðust nýjar dyr og þegar ég kom til
Íslands seinna um sumarið komst ég að því að bikiníið var ekki
bara gott og gilt á hinum suðlægu slóðum heldur sómir
það sér vel á íslenskum sundlaugarbökkunum á sumrin.
bergthora@frettabladid.is
1. Blómamunstur og skærir litir teygja anga sína víða þetta sumarið en
sundfata- og strandatískan hefur ekki farið varhluta af æpandi litum og fagurskreyttum blómum. Þetta sumarlega bikiní er frá Oasis. 2. Munstrað bikiní
frá Next. 3. Doppótt bikiní frá Next. 4. Sætur sumarkjóll frá Oasis, flottur yfir
bikiníið. 5. Taska í sundið og í Nauthólsvíkina frá Next. 6. Sumarlegt handklæði frá Oasis. 7. Sundbolur frá Next. 8. Geggjaðir sumarskór frá Kron. 9.
Græni liturinn var áberandi á sýningu Hotel Bondi Swim fyrir sumarið 2008.
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heima

KRÓKÓDÍLAFLÍSAR Hvernig væri að hugsa
út fyrir rammann og flísaleggja einn vegg í stofunni eða
allt baðherbergið með krókódílamynstursflísum? Þessar eru nýlentar í Álfaborg og sanna það að dýramynstur eiga svo sannarlega heima inni á heimilum. Svalara
getur það varla orðið.

gleði og glysgjörn húsráð

Donald Trump
á arinhillunni

É

Hvernig viltu hafa baðherbergið þitt?

g hef oft heyrt um fólk sem þorir hreinlega ekki út úr húsi beri þrettánda dag
mánaðarins upp á föstudag vegna ótta um
að eitthvað hræðilegt gæti komið fyrir
það. Sjálf er ég ekki sérlega hjátrúarfull þótt ég
hafi tekið mínar andlegu syrpur á unglingsárum. Það var þó aðallega út frá ástarpælingum
enda hélt maður í þá daga að hægt væri að sálgreina menn út frá stjörnumerkjabókum. Gallinn var hins vegar sá að gæjarnir voru yfirleitt
Marta María Jónasdóttir
búnir að finna sér aðrar kærustur á meðan ég
martamaria@365.is
sat sveitt við að reikna út persónuleika þeirra
samkvæmt leiðbeiningum sem voru aftast í bókinni.
Ég verð þó að játa að á dögunum velti ég því fyrir mér hvort örlaði
kannski á pínulítilli hjátrú hjá sjálfri mér þegar
ég rakst á myndina af Donald Trump þegar ég var
að taka til í skúffum heimilisins. Sagan af myndinni af auðkýfingnum byrjaði fyrir tæpum tveimur árum þegar húsbóndinn á heimilinu ákvað að
kanna hversu vel húsmóðirin þekkti sitt eigið
heimili. Húsbóndinn hafði tekið eftir því að á
arinhillunni var auður rammi og í einhverju flippi
klippti hann út mynd af Donald Trump og setti í auða myndarammann. Það
er kannski ekki hægt að undrast það en ég var búin að vera heima í um það
bil átta mínútur þegar ég tók eftir glæpnum. Í stað þess að fleygja myndinni úr rammanum ákvað ég að hafa Trump á arinhillunni því ég var staðráðin í því að vera hans væri ávísun á velmegun. Þegar vinir og vandamenn komu í heimsókn helltust yfir okkur spurningar um þennan dularfulla mann á arinhillunni, einhverjir könnuðust við kauða á meðan aðrir
spurðu hver þessi frændi minn væri aftur því hann væri svo kunnuglegur.
Eftir jólin þegar ég var að tína saman jólaskrautið ákvað ég að hressa
aðeins upp á „dekkóið“ og fjarlægði herra Trump úr rammanum og setti
brúðkaupsmyndina af okkur hjónum í staðinn. Ekki veit ég hvort Trump er
jafn áhrifamikill og haldið er fram en mér finnst merkilegt að um leið og
hann hvarf af arinhillunni heima hjá mér þá fór allt á aðra hliðina í þjóðfélaginu. Krónan féll, vextir hækkuðu, húsnæðismarkaðurinn hrundi og olíuverð náði sögulegu hámarki. Þegar ég hnaut um myndina af Trump vini
mínum í vikunni sá ég að myndin yrði að komast aftur á arinhilluna hið
snarasta, ekki þó vegna þess að hann væri svo ofurfagur og mikið stofustáss. Heldur vegna peningaheilsu þjóðarinnar og fyrir alla
þá sem elska kampavín, kraftmikla bíla, kavíar og endalaust góðæri. Það sakar að minnsta kosti ekki að prófa.

Þ

Ný baðáhrif

að er kannski skiljanlegt
að fólk endurnýi ekki baðherbergið sitt á hverju
ári því það er líklega ekki
hægt að upplifa meira rask en
þegar öllu er breytt á baðinu. Í
dag kveður við nýjan tón í nýhönnuðum baðherbergjum. Hin
óbaðherbergislegu baðherbergi
eru að taka við af hefðbundnum
þar sem allt átti að vera flísalagt
í hólf og gólf, með skápasamstæðu í kringum vaskinn. Það
þýðir þó alls ekki að hafa baðherbergið svo arfasmart að ekki
sé pláss fyrir praktíska hluti. Í
dag ber töluvert á því að baðherbergi séu eingöngu flísalögð að
hluta til, aðallega í kringum bað
kar og sturtu og svo er svokölluð
sundlaugarmálning (fæst í Slippfélaginu) notuð á aðra veggi.
Þegar kemur að fúgum á milli
flísanna er stranglega bannað
að hafa þær áberandi, flísarnar
eiga helst að mynda eina heild og
þar fyrir utan er ekkert gaman
að þrífa skítugar fúgur. Stórir speglar eru áberandi og lýsingin á að vera flauelsmjúk svo
við tökum okkur vel út þegar við
fækkum fötum á þessum heilaga stað. Innfelldir skápar hafa
tekið við af skápasamstæðum og

Frístandandi vaskar eru mikið í tísku núna. Þessi er frá Alessi.

mikið er lagt upp úr því að baðherbergin séu þrifaleg og hrein.
martamaria@365.is
Er svart klósett ekki
hámark smartheitanna?

BESTLITE INN Á HVERT HEIMILI
Eitt af best geymdu leyndarmálunum í Epal er Bestlite lampinn.
Hann er fágaður og einfaldur en samt svo ógurlega smart og fer
vel inn á hvert heimili. Hann er til í ýmsum myndum, sem standlampi, borðlampi, loftljós og svo eru til nokkrar tegundir af vegglömpum. Það er til dæmis mjög fallegt að hafa mörg Bestlite ljós
yfir borðstofuborðinu til að fá öðruvísi fíling nú eða að festa
lampann upp á vegg.

Korkurinn er kominn aftur. Svona vilja Ítalarnir hafa baðherbergin, svolítið retró og
kósý.
MYND/MARTA MARÍA

UNGLINGUM
FYLGIR çBYRGÜ

SKEMMTUM
OKKURVEL
8AA8@@"FÜ4"A@%),%+

AR!
ê SUM
çN çFENGIS

HVER BER çBYRGÜ?
Hér sést vel hvernig hægt er að leika
sér með lýsingu.
MYND/MARTA MARÍA

Prófaðu að setja stofulampa inn á bað
og sjáðu hvernig það kemur út. Takið
eftir speglinum, hann hangir niður úr
loftinu og er festur með vír.

Onion snið

fataefni

Dalvegi 18, Kóp. Sími 568 8500 www.föndra.is
opið 10-18 virka daga, lokað laugardaga í sumar.

Hver er ekki búinn að fá leiða á hefðbundnum handklæðaofni sem er oftar
en ekki eins og illkynja æxli inni á baðherberginu. Hér er frábær lausn á
handklæðaofnum.
MYND/MARTA MARÍA

Burberry I Calvin Klein I Sportmax Code I Filippa K
Patrizia Pepe I Annhagen I Anderson & Lauth I Stella Nova
GK Reykjavík I Rutzou I Lee I Wrangler

SUMARAFSLÁTTUR

FÖSTUDAG OG LAUGARDAG

20%
Verið velkomin

KONUR OG MENN
L AUG AV EGU R 6 6 , 101 R E YK JAVÍK

bland
í gær og á morgun ...

HELGIN
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Hvanndalsbræður voru að senda
frá sér geisladiskinn Knúsumst um
stund en af því tilefni halda þeir útgáfutónleika í Iðnó. Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl. 21 en húsið
verður opnað klukkutíma fyrr.

Pikknikk og prjón í Hallargarðinum
á milli klukkan 14 og 18. Allir velkomnir með hannyrðadótið og góða
skapið í farteskinu.

Sigurður Guðmundsson, betur þekktur
sem Siggi úr Hjálmum, og Memfismafían
flytja gömul íslensk dægurlög í Iðnó, kl.
14. Tónleikagestum gefst tækifæri til að
næra bæði sál og líkama því í boði verða
gómsætar og gamaldags veitingar.

Elsa María Jakobsdóttir,
díana mist dagskrárgerðamaður
FÖSTUDAGUR 6. JÚNÍ
Enn og aftur komin helgi og í þetta
skipti var menningarsinnaða vinkonan
úr menntaskóla búin að plana stelpukvöld með „single“-klúbbnum sem
við ásamt nokkrum einhleypum fljóðum stofnuðum á gullaldarárinu 2000.
Átta árum seinna erum við ennþá allar
blessunarlega á lausu en einhverjar þó
búnar að gifta sig og skilja í millitíðinni.
Það gefur til kynna að við hittumst ekki
oft enda eigum við fátt annað sameiginlegt en það að vera einhleypar. Við
hittumst heima hjá mér og skáluðum
í kampavíni og borðuðum heimagert
sushi. Við fórum því vel hressar með
plastglös á fæti og nokkrar kampavínsflöskur í Háskólabíó á myndina
Sex and the City. Það var troðfullt út
úr húsi og ekki þverfótað fyrir Carrie
Bradshaw-um Íslands. Okkur vinkonunum fannst þetta öllum of mikið
af því góða en þessar íslensku snótir litu hvorki út fyrir að hafa sjálfstæðan smekk né vilja. Þegar myndin byrjaði tók salurinn sig til og stundi þegar
Carrie mátaði brúðarkjóla, snökti
þegar Big bað hennar óformlega og
svo mætti lengi telja. Okkur fannst
aftur á móti lítið til myndarinnar koma
og óskuðum okkur einskis heitar en
að þær stöllur enduðu aftur einhleypar og hressar. Okkur varð ekki að ósk
okkar og þegar hér var komið við sögu
drukkum við kampavínið af stút enda
fátt annað hægt þegar sykursæt Hollywood-vella svífur yfir vötnum. Eftir myndina héldum við vinkonurnar á
Boston þar sem var fullur salur af mini-útgáfum af sjálfri Carrie.
Það var þó
ögn
skárra
að
sjá

snótirnar með drykk en ekki grátandi
í Háskólabíói. Það verður að viðurkennast að þær lyftu ásýnd skemmtistaðarins á annað plan. Við vinkonurnar hertókum borð í horninu og rifjuðum upp þegar Sex and the City var
skemmtilegt. Eitthvað fór lítið fyrir karlpeningnum þetta kvöld en þarna var
myndlistarmaðurinn Haraldur Jónsson, Biggi í Maus sem virðist bókstaflega vera alls staðar og Hvíti víkingurinn Gottskálk Dagur Sigurðsson. Eftir
vel sósað kvöld hélt ég alsæl heim og
þakkaði mínum sæla fyrir að líf mitt
gengur ekki út á að finna þann eina
rétta.
LAUGARDAGUR 7. JÚNÍ
Morgunninn fór ekki vel af stað, ég
hafði blandað aðeins of mörgum tegundum saman kvöldinu áður og
kampavínsþambið gerði sitt í ótæpilegum timburmönnum. Lá í rúminu
fram eftir degi enda fátt annað í boði
þar sem úti var hellidemba. Rankaði
þó við mér þegar vinkona mín hringdi í
mig og stakk upp á því að við færum í
útgáfuteiti Charlie Strand í versluninni
Liborius í tilefni af útgáfu bókarinnar
Project: Iceland. Þar var Jói franski og
Eygló fatahönnuður, systurnar Bára og
Hrafnhildur Hólmgeirsdætur, Jón Sæmundur Auðarson hönnuður og klipparinn Jón Atli á Geli, hljómsveitarguttarnir Dóri og Gylfi í Kímonó, Guðni Mr.
Handsome, Krummi í Mínus og Singapore Sling-töffarinn Henrik Björnsson
ásamt kærustu sinni Elsu Maríu Blöndal. Útgáfuteitið teygði síðan anga sína
á Kaffibarinn en á efri hæðinni hélt útgáfupartíið áfram og þar voru nokkurn
veginn þeir sömu og í Liborius, fatahönnuðurinn Ási hafði bæst í hópinn sem og Einar Sonic og Andrea
Brabin. Það þarf varla að taka það
fram að ég var vægast sagt orðin
„helluð“ þegar á Kaffibarinn var
komið. Ég hélt þó áfram í gleðinni fram eftir nóttu og átti
vægast sagt hresst
kvöld.

„Lautarferðarkarfa sem amma
Helga gaf mér í afmælisgjöf þegar
ég var unglingur. Mér fannst karfan
alls ekki töff þá en í dag er hún
mikið þarfaþing og sérstaklega yfir
sumartímann.“
„Þetta hræódýra útvarp úr Tiger
hefur verið miðpunktur heimilisins
undanfarna mánuði því ég hef ekki
verið með sjónvarp. Það svínvirkar og sándar
eins og eðaltæki.“

„Var að
fá þennan disk í hendurnar, Sigurður Guðmundsson og
Memfismafían, og mér þykir sjúklega vænt um hann því plötunni
fygir heimildarmynd eftir mig og
Gauk Úlfarsson um gerð plötunnar og þetta er í fyrsta skipti sem
verk eftir mig kemst á plast. Þvílíkur sigur!“

„Hlutirnir eiga það flestir sameiginlegt að vera gjafir frá góðu fólki úr
ýmsum áttum. Þess vegna þykir mér
sérstaklega vænt um þá.“

TOPP
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„Þennan síma áttu foreldrar
mínir þegar ég var lítill grislingur og ég slefaði alveg fullt
í hann. Þess vegna var alveg tilvalið
að ég fengi að eiga hann.“

„Sigríður Thorlacius vinkona mín gaf
mér þetta undurfagra kaffibollastell
í afmælis- og innflutningsgjöf fyrr á
þessu ári. Kaffið verður ólýsanlega
betra úr svona huggulegum bolla.“

„Pönnukökupönnuna sendi móðir
mín mig með til Frakklands forðum til að kenna Frökkum að búa
til íslenskar pönnukökur. Það er
svona eins og að kenna Kananum
að steikja hamborgara, þannig að
ég hirti hana sjálf og hef margtýnt
henni í flutningum, jafnvel í heilt ár,
en alltaf fundið hana aftur.“

„Fósturfjölskyldan mín í Frakklandi, Les Besancon, gaf mér
þetta gullfallega hálsmen í 18 ára
afmælisgjöf þegar ég bjó það.
Klárlega eitt fallegasta skart sem
ég á og það kærasta.“

„Þetta veski saumaði ég í handavinnu þegar ég var tólf ára og var að
uppgötva Bítlana. Mjög mikilvægt
á ákveðnum aldri að troða hljómsveitarnöfnum á allt mögulegt. Ég
fór svo í pílagrímsferð til Liverpool á
dögunum með FTT og að sjálfsögðu
fékk bítlaveskið mitt að fljóta með.“

„Gítarinn gaf móðir mín mér eitt
sinn í jólagjöf og hann hef ég aldeilis
strömmað á, vinum og vandamönnum til ama og leiðinda. En ég fer
í rosalega sjálfsupplifun
með hann í höndunum.“

„Einn í afmæli heitir þetta stórbrotna
málverk eftir Fróða Steingrímsson
en hann var svo rausnarlegur að
gefa mér það í 25 ára afmælisgjöf.
Þetta er eina málverkið sem hefur
verið málað fyrir mig eftir pöntun.“

ÍSLENSKA SIA.IS UTI 42714 06.2008

EM-helgi í Útilíf

20%
afsláttur af fótboltavörum

Fótboltaskór - Fótboltar - Legghlífar - Markmannshanskar

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI
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SMÁAUGLÝSINGAR

Vörubílar

Reiðhjól

Bátar

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Til sölu sem nýtt kvennhjól 26“ til sölu.
Uppl. í s. 564 3097.

Hjólhýsi

1800

s: 567-

Úrval hjólhýsa á skrá
einnig á staðnum bbv.is

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

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

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

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

Tilboð

Raðnr
:
14323
5

Volvo XC90 sjálfsk. ´05
Tilboð stgr. 4.590 þkr.
Raðnr
:
14325
8

Til sölu skemmtibátur sem hentar vel
á svartfugl, grásleppu og handfæri.
Rúmgott stýrishús, vélbúnaður mikið
endurnýjaður, vel búinn tækjum. Verð
aðeins 990 þús. Uppl. í s. 897 6732.

Viltu selja bílinn þinn út
???

Hafiru áhuga á því að losa þig við
bílinn þinn erlendis, þá get ég kannski
hjálpað. Bílar 93- 2002 eru vel þegnir
erlendis og allar tegundir. Sendið mér
póst á trukkur@trukkur.is, eða myndir af
bílnum, árgerð, akstri og grindarnúmeri,
og hver veit nema að ég geti hjálpað
ykkur, nánari upplýsingar í síma 8938327 Örn

Tilboð
r
2.690 þk
Hobby excellent UFE 495 , árg. 2006,
Lítið notað. uppl. í síma 893 3078

Óska eftir plast fiskibáti án veiðiheimilda í skiptum fyrir 4 m kr eignarhlut í
4-5 herb. Sérhæð ásamt bílskúr í góðu
húsi í miðbæ Keflavíkur. Ásett verð
22,9 m áhv. 18,8 m 40 ára láni frá
Íbúðalánasjóði. Allar nánari Upplýsingar
veitir Guðmundur í síma 845-1300

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

Til sölu Tabbert Vivaldi 2007 S:
8650046
Til sölu hjólhýsi á laugarvatni, til sýnis
um helgina. S. 868 2953.
Til sölu Travel King árg. ‘06 ek. 200 km.
Verð 2,4 - nýtt 3,5. Uppl. í s. 840 4505.

Til sölu 3 tölvu færarúllur 2 DNG +1
SÆNSK Upp 42-14536 e-maile hjsal@
simnet.is

Hjólbarðar

Kawasaki KLR 600 árg.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Ræstingar
Tek tek að mér þrif í heimaúsum er
vandvirk og vön. Uppl. í s. 698 3473.

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

Raðnr
:
14310
0

Garðyrkja

Sjálfskiptur Verð 2.850 þkr

Tilboð
r
4,990 þk

Esterell Top Volume árg 2000 stæsta
gerð einn með öllu Vagnin er mjög
vel með farin.Upphækkaður með grjótgrind lagt fyrir sjónvarpi.útvarp,Ískápur,ofn fortjald, markisa og fl verð kr
1.490þús

Raðnr:
142633
Niss. Patrol Elegance ´07
Sjálfskiptur 7manna Lúxus

Fleetwood/Coleman ekki eldra en árg.
‘01. Verð 400-500 þ. Einnig til sölu gamall Combi Camp. Uppl. í s. 897 2568.

Tjaldvagnar

Yamaha IZ 85cc, smallveal, árg ‘05, verð
280 þús. S. 822 1920

Til sölu Fis Camper. Skúffan 1,98 aðeins
350 kg. Verð 1250 þús. S. 822 8244
Til sölu Holtkamper tjaldvagn árg. 92,
m/ fortjaldi. Verð 100 þús. Uppl. í síma
840 7099.

Nýlegur Tjaldvagn

Nýr Ægisvagn júl7’07. Ásett v. 720 þ.
Fortjald og fl. fylgir. Uppl. í s. 695 2031
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

1988 - 2008

M.Benz C230 ek 40þkm 03

Til sölu Coachmen fellihýsi árg ‘99. 10
og hálft fet. 230 wolt. Ískápur, fortjald
o.fl. V. 580 þ. Uppl. s. 862 5500

Quarna Te 510, árg ‘07, á hvítum númerum. Mjög lítið notað. Verð 850 þús, áhv.
610 þús. S. 822 1920

Fjórhjól

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

Tilboð 2.150 þkr

Óska eftir

Honda Shadow VT 750 ‘06 ek. 6700
km. Umboðshjól. Tilboð óskast. S. 899
0720.

90 þkr

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

Til sölu Palomino Colt fellihýsi, árg. ‘00
með fortjaldi, hann er ágætur greyið.
Uppl. í s. 892 1125 e. kl. 17.

Líklega með flottari VTX-um á landinu.
Nánari lýsing á www.dmfi.is Uppl. í s.
617 6031.

Tilboð 3.7

Vy-þrif ehf.

Tek að mér flutningsþrif fyrir heimili og
fyrirtæki, er vön. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 659 9511.

Fellihýsi

Kawasaki KLR 600, Árgerð 2007, Ekið
5995, Vörunúmer 1467, Verð 690 þús.
Hvít númer. Uppl. í s. 824 6600. Sjá
fleiri myndir á motorhjol.net

Chevr. Trail Blazer ´05
Verð 3.390 þkr Tilboð 2.690
Raðnr:
142916

Til sölu 16 ft Broom Viper nýr m. 4 ára
90 hp fjórgengismótor. Vel með farinn.
M. vagni. V. 1800 þ. S. 892 5990.

BÁTUR ÓSKAST Í SKIPTUM

Húsbílar

Mótorhjól

kr

1.990þ

Audi A4 1.8 T Quatro 03
ek 76 þkm Tilboð 1.990þ
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.

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og
gámalásar í palli. V. 10,9 millj. + vsk.
Uppl. í s. 894 1705.

Frábært tilboð á nokkrum
hjólhýsum.

Raðnr
:
18039
3

Lyftarar
Til sölu 4pósta, 4t. bílalyfta . Lítið notuð
Uppl. 893 1391

Vantar ferðatæki á skrá
Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi
í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S.
565 8600.

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

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

nn !

me
Vanir

Vantar húsbíla á skrá
Einnig vantar okkur
fellihýsi og hjólhýsi á skrá
mikil sala sími 567-1800

Mikil &

góð sala

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

Smiðjuvegi 46-e

s: 567-1800
Yﬁr 1600 bílar á

www.bbv.is
stofnað 1974
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SMÁAUGLÝSINGAR
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.

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.

Nudd
Whole body massage. S. 661 1638.

Spádómar

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

Húsaviðhald

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.

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

Fjármál

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar,
bókhaldsþjónusta, samningar við lánardrottna, viðskiptaáætlanir, samningagerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

Rafvirkjun
Málarar

Netlagerinn.is

Rafmagnsbílar verð 19.990 kr.
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir
á www.netlagerinn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til
22. Sendum hvert á land sem er!

Húsaviðhald!

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Ertu að byggja eða gera upp húsið !
Flísa, parketleggja, mála, múra og margt
fl. þá erum við réttu mennirnir fyrir þig.
Fljótleg og góð vinnubrögð og góð
þjónusta. Gott verð! S. 841 9869.

Viðgerðir
Gerið verðsamanburð!

Flísalagnir

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

Sími 860 0286, Julian.

Pípulagnir

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

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

Magnhús ehf

Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan.
S. 847 6391 & 891 9890.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.

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

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

Garðaúðun.

Inni-/útimálun

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

Stubbastandar

Ertu í framkvæmdum ???

Burt með sóðaskapinn!Utanhúss öskubakkar,bæði standar og á vegg. Standur
ehf. S:842-2535

Tökum að okkur gipsvinnu sem og
pallasmíði. Skoðum öll verkefni. Vönduð
og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
867 5621.

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari Sími 553 2999.

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

Til sölu þvottavél, sjónvarp og ýmislegt
fleira. Uppl. í s. 588 6720 & 846 4135.

Tölvur
Gefins

Tölvuþjónusta

Eldsneytis Sparari!

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

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

Gefins þvottavél og þurrkari. Uppl. s.
861 2503

Hljóðfæri

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Önnur þjónusta

Dúndurtilboð!

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

Sumarhúsa og garðeigendur!

Getum bætt við okkur jarðvegsvinnu
- útvegum mold, sand ofl. Höfum öll
tæki. Uppl. í s. 893 4495.
Getum bætt við okkur parketlögnum
og innréttingum. Vanir menn - vönduð
vinnubrögð. Jón s. 865 3256 & Krisján
s. 844 0454.

Sjónvarp
Jet-Ski Kawasaki Ultra 150 Árg. 2001
með kerru. Verð 480þ. S. 6959639

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

Tölvur

Ýmislegt

Gisting
Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahone, Baliares eyjan. Costa
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s.
899 5863, www.helenjonsson.ws

HEILSA

Fyrir veiðimenn

Heilsuvörur

Retro cappuccinovélin, lagar cappuccino, te, latte, espresso.Falleg og handhæg vél fyrir heimilið eða sumarbústaðinn. kr. 26.900. Margir litir. www.
kaffifélagið.is -Skólavörðustíg 10

Vélar og verkfæri

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Gefins
Blandaðir 9 vikna Norskir skógarkettlingar fást gefins. Sími 659 4896.

Dýrahald
Heimavík. Sími 892 8655.
Kennsla í fluguveiði. Byrjendur og
lengra komnir. 30 ára reynsla að baki.
Paul Arnar O’Keeffe, s. 896 1602.
Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552
0110 www.pon.is
5-7KÍLÓ á 9 Dögum Komdu þér af
stað með Hreinsipakka frá Aloe Vera
S.6978928 Sigga

Til bygginga
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.

Vinnuskúr til sölu

Frábær 40 feta frystigámur til sölu sem
búið er að breyta í vinnuskúr fyrir allt
að 8 menn. 3 gluggar. Góð hurð með 3
punkta læsingu. Hægt að opna alveg í
annan endann. Fullbúinn með wc. Stór
rafmagnstafla. Tengill fyrir krana+kapall
í kranann, ca 12m. Ísskápur, örbylgjuofn, samlokugrill, borð og stólar, vaskur,
teikningaborð og fl. Gjafverð, aðeins
500 þ. stgr. eða leiga 40 þ. á mán. Uppl.
í s. 893 8660.

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
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

Verslun

Tilboð á stórum búrum m/flísmottu
1006 búr # Stærð: L 120 . B 75 . H 83
aðeins 12,500 kr .www.liba.is

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

Nudd
Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Ýmislegt

Hundasýning
nálgast!
Flottir
Sýningartaumar og sýningarkeðjur finnur þú á www.hvuttar.is
Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

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.

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is
Labrador hvolpar til sölu. Upplýsingar í
síma 891 8892.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Ferðaþjónusta

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4530.
Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu.
Upplýsingar í síma 770 6090.
Skólavörðustígur 100 fm. (reyklaus) Til
leigu er góð 5 herb. íbúð í steinhúsi. Íb.
er á 3. hæð, með sérinng. og svölum.
Leiga 200 þús. á mán. Leigist frá 1. Sept.
Lágmark eitt ár. Uppl. s. 552 6662. eða
svis@simnet.is

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Ert þú á leiðinni til
Danmerkur í sumar?

Heimilið
Kompusala á Víðimel 57 föstudaginn
13. júní frá kl 15 - 18. Húsgögn, smádót,
föt og fl.
BÍLSKÚRS-ÚTSALA! Innbú ofl. Laugardag
14. júní kl 13-17 að Hellisgötu 34 Hf.
s.865 0046

HEIMILIÐ
Heimilistæki

Auglýsingasími

– Mest lesið

Til sölu amerískur ískápur og frystir með
klakavél. Uppl. í s. 894 4811.

Sjóstangveiði - Andrea

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

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
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SMÁAUGLÝSINGAR
Room for rent í Reykjavik 104. Inclutet
WC, kitchen and washingmacin. Tel
691 4858

Geymsluhúsnæði

Til leigu einstaklingsíbúð að Háteigsvegi.
68 þ. á mán., og 2 mán fyrirf. og tryggingavíxill. Uppl. s. 690 8466

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

113 fm. ný íbúð Vesturgata Rvk. S- og
N.svalir. Bílast. V. 200 þ. S. 897 5744

Rooms for rent-105 rvk

Til leigu rúmgott herb. á góðum stað í
bænum, stutt í allar áttir. Sam. glæsileg
eldunaraðstaða ásamt afnot af baðherb. og þvottavél. Laust strax. Uppl. s.
863 3328/846 0408

Call Sverrir 661 7000

Pylsuvagninn í Laugardal

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

Krydd og Kavíar óskar
eftir

Húsnæði óskast
Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Rvk. Greiðslug.
100 -130 þ. Uppl. í s. 857 9646.
Vantar 2 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu, er reglusamur og borga á réttum
tíma s. 6967015

Kvöld og helgarvinna

Starsfólki í sumarvinnu í eldhús
og mötuneyti. Vinnutími frá
9-14.
Upplýsingar hjá Völu í síma
565 9933

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

Sumarbústaðir

908 6666

Við viljum vera sumardísirnar þínar í
nótt. Opið allan sólarhringinn.

Óska eftir manni í kvöld og helgar vinnu
með gamla ökuskírteinið eða meirapróf. s. 821 3770

Aktu taktu

Aktu Taktu Aktu Taktu Mjódd er að leita
að vaktstjóra sem er 22 ára og eldri.
Vinnufyrirkomulag 1-2 virk kvöld og
önnur hver helgi. Mjög góð laun í boði.
Aðeins reglusamt, heiðarlegt og duglegt
fólk kemur til greina. Umsóknir á www.
aktutaktu.is
Óska eftir hörkuduglegum starfsmönnum í slátt í Reykjavík og Reykjanesbæ
Uppl. í s. 821 2676 á milli 15-19.

BAR POLONIA
ZAPRASZA SERDECZNIE
WSZYSTKICH WIERNYCH
KIBICÓW PILKI NOZNEJ NA
MECZ AUSTRIA-POLSKA
12.06.08.CZWARTEK
GODZ.18.45. EURO
2008 FLATAHRAUN 21
HAFNARFJÖRÐUR S. 555 2329

Starfsfólk óskast til ræstingarstarfa,
sveigjanlegur vinnutími. Uppl. í s. 894
3013.
ÁSTARPUNGAR Dalí, Akureyri

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

Skútan Veislulist

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

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.

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

Einkamál

Málarameistari óskar eftir sumarstarfsmanni, vönum málningavinnu.
Upplýsingar í s. 860 4996 eftir kl.
16.00.
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

TILKYNNINGAR
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

ATVINNA
Atvinna í boði

Kökuhornið

Atvinnuhúsnæði

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

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

Ung par á Norðurlandi leitar að bæ karlmanni. Augl. þeirra er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8792.

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

Óska eftir mönnum í smíðavinnu.
Looking for carpenters. S. 849 8785.

4,3 ha lands til sölu í Grímsnesi einstakt
svæði við læk með fossum afgirt vantar
veg en bílfært túnblettur og trjárækt
8981505 á kvöldin

Gisting

Heit upptaka um m.a. ákveðna athöfn
sem ungri konu finnst einstaklega góð.
(ath. upptakan er mjög „innileg“). Þú
heyrir upptökuna hjá Sögum Rauða
Torgsins í síma 905-2002 (símatorg)
og 535-9930 (kreditkort). Nánar: raudatorgid.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.

100 fm iðnaðarhúsnæði til leigu í Hfj.
Sprautunarklefi til bílamálunar til staðar.
S. 893 1644.

Tilkynningar

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

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

Sundanesti v/sæbraut. Vantar þig vinnu
í sumar? Starfsfólk óskast í kvöld og
helgarvinnu. Uppl. s. 822 0568.

ATVINNA

POTRZEBNA OPIEKUNKA DO DZIECKA I
DO POMOCY W DOMU,Z MOZLIWOSCIA
ZAKWATEROWANIA.NR.TEL.849 2409
Óska eftir meirprófsbílstjóra á kassabíl,
næg vinna í boði. Uppl. í s. 821 3770
Gestur.

ATVINNA

Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s.
770 5451.
Til leigu stúdíoíbúð / orlofsíbúð í
Eyjafjarðarsveit 10.km frá miðbæ
Akureyrar. Nánari uppl. http://orlofsibud.bloggar.is/ eða 895-2525.

«SKUM EFTIR L¾RÈUM SMIÈUM
TIL SÖLU

Náttúrulækningabúðin
www.ullogsilki.is

Bikarinn
Kemur í staðinn fyrir dömubindi/tíðartappa.
Frábær lausn og góð fjárfesting. Dugar í 10 ár.
Frábær til íþróttaiðkunar jafnt og fyrir
daglegt amstur.

Å UPPSETTNINGU ¹ INNRÁTTINGUM OG
MILLIVEGGJUM PARKETLÎGN OG ÕMSA AÈRA
INNIVINNU %INNIG L¾RÈUM ÚÅSURUM
EÈA VÎNUM ÚÅSAVINNU  -IKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
7 ZWIAZKU Z NAWALEM ZADAN POSZUKUJEMY WYUC
ZONYCH STOLARZY DO MONTOWANIA MEBLI UKLADANIA
PARKIETËW STAWIANIA SCIANEK DZIALOWYCH I DO PO
DOBNYCH PRAC 0OSZUKUJEMY RËWNIEZ WYUCZONYCH
KAÚARZY LUB KAÚARZY Z DOSWIADCZENIEM
$OKLADNIEJSZE INFORMACJE POD TELEFONEM

"%42) (¥"µ,) (YRJARHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3  

Sölustaðir: Hagkaup,
Náttúrulækningabúðin
og Kaup.is

Hlíðasmára 14 • 201 Kópavogur
Opið mán - fös 11-18 og lau 11 - 17
Sendum frítt um land allt

FASTEIGNIR

Til leigu í Skútuvogi 1
Skrifstofuhúsnæði—197 fm
Lagerhúsnæði—174 fm

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.
Lagerhúsnæði með útkeyrsluhurð, alls 174 fm.
Leigist saman eða í sitt hvoru lagi.

Auglýsingasími

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
– Mest lesið
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Tvískinnungur Samfylkingarinnar
UMRÆÐAN
Jón Bjarnason skrifar
um virkjana- og stóriðjumál

F

Sjálfstæðisflokksins. Þrátt
fyrir hástemmd loforð
Samfylkingarinnar í þessum málum hefur hún áorkað litlu öðru en að taka sér
sæti Framsóknar við hlið
Sjálfstæðisflokksins
og
áfram er keyrt á stóriðjupólitík með tilheyrandi
umhverfisspjöllum.

agra Ísland. Stóriðjustopp!“ var eitt aðalkosningaslagorð Samfylkingarinnar fyrir einu ári JÓN BJARNASON
Björgvin á álversskóflunni
síðan. Með því átti að „slá ákvörðunum um frekari stóriðjuframÞað var athyglisvert að sjá Björgkvæmdir á frest þangað til fyrir
vin G. Sigurðsson, ráðherra Samliggur nauðsynleg heildarsýn yfir
fylkingarinnar, taka fyrstu skófluverðmæt náttúrusvæði Íslands og
stungu að nýju álveri í Helguvík sl.
verndun
þeirra
hefur
verið
föstudag. Samtímis boðaði „Græna
tryggð“.
netið, félag jafnaðarmanna um
Þannig aflaði Samfylkingin sér
umhverfið, náttúruna og framtíðatkvæða meðal þeirra er höfðu
ina“ til skoðunarferðar um háhitasjónarmið umhverfisverndar að
svæðin á Hellisheiði, Hverahlíð og
leiðarljósi og út á stuðning þess
Ölkelduhálsi. Þessi svæði eiga
fólks situr nú sama stóriðju- og
ásamt nýjum virkjunum í Þjórsá að
náttúruspjallaríkisstjórn
sjá álverinu fyrir orku.

Meðan íbúar við Þjórsá leggja
nótt við dag til að verjast yfirgangi stjórnvalda og lögleysu
Landsvirkjunar stendur ráðherrann gleiðfættur og gleiðbrosandi
á álversskóflunni við Helguvík.
Kannski minnast einhverjir
„grænir“ kjósendur Samfylkingarinnar hástemmdra yfirlýsinga
Björgvins og fleiri núverandi ráðherra þess flokks um stöðvun
virkjanaáforma í Þjórsá og verndun háhitasvæðanna á Reykjanesi.
Ólíkt þessum undirlægjuhætti
stendur Atli Gíslason, lögmaður
og þingmaður Vinstri grænna í
Suðurkjördæmi, í baráttu með
þeim sem berjast fyrir verndun
Þjórsár gegn frekari virkjunarspjöllum. Atli aðstoðar nú landeigendur sem vilja verja náttúruperlur sínar með lögum gegn
óbilgjarnri ásælni virkjanaóðra
ráðherra Samfylkingarinnar.

Meðan íbúar við Þjórsá leggja
nótt við dag til að verjast
yfirgangi stjórnvalda og lögleysu Landsvirkjunar stendur
ráðherrann gleiðfættur og
gleiðbrosandi á álversskóflunni
við Helguvík.
Björk og Sigur Rós
„Mér finnst komið nóg af álverum,“ sagði Björk Guðmundsdóttir
í sjónvarpsviðtali á dögunum.
„Íslensk náttúra er einstök og
landsmönnum ber skylda til að
vernda hana. Hún er paradís,
frumkraftur, hrein og ekta. Það
er hættulegt, beinlínis neyðarástand ef við ætlum að eyðileggja
þetta.“
Það er fagnaðarefni að Björk

og hljómsveitin Sigur Rós skuli
beita sér fyrir stórtónleikum 28.
júní næstkomandi til verndar og
heiðurs hreinni, íslenskri náttúru. Ekki mun af veita gegn
virkjana- og stóriðjuæði valdhafanna.
Hins vegar kæmi mér ekki á
óvart þótt hinir ýmsu Björgvinjar og ein og ein Þórunn Samfylkingarinnar muni berja sér á
brjóst að hætti farísea, leika náttúruverndarsinna og hópast á tónleika Bjarkar og Sigur Rósar,
sem haldnir verða gegn álæðinu
en til verndar og heiðurs hreinni
íslenskri náttúru.
Hræsninni og tvískinnungnum
virðast engin takmörk sett á þeim
bæ hvað náttúruvernd og stóriðju varðar.
Höfundur er þingmaður Vinstri
grænna.

BRÉF TIL BLAÐSINS
Gleymdust börnin í góðærinu?
Hafrún Jarlsdóttir móðir skrifar:
Á Íslandi höfum við ekki farið varhluta af góðærinu. Heilu hverfin rísa
eins og gorkúlur, öryggisheimili með
þjónustu í allar áttir fyrir eldra fólkið,
álver, verslanir, tónleika- og íþróttamannvirki. Allt stendur í blóma.
Og þó. Einn minnihlutahópur
gleymdist í fegurðarsamkeppni lífsgæðakapphlaupsins; eini hópurinn
sem hefur ekki greind, getu eða
færni til að berjast með kjafti og
klóm fyrir meiri lífsgæðum. Við verðum að axla þá ábyrgð fyrir þau. Þetta
eru fötluðu börnin okkar.
Ég er 25 ára móðir og á tvö börn.
Fimm ára heilbrigða telpu og sex ára
dreng sem þjáist af fjölda fatlana
sem hafa reynst það erfiðar að flestir
hafa beðist undan því að hjálpa til
með hann. Ég áfellist engan. Þetta
getur rekið mann á ystu nöf á verstu
dögunum. Þessir einstaklingar og
fjölskyldur þeirra eiga að búa að
þeim grunnréttindum að geta leitað
aðstoðar hjá sínum bæjarfélögum
þegar öll batterí hafa verið tæmd
og útlitið dökkt. Nú ríkir neyðarástand á skammtímavistuninni á
Suðurnesjunum. Tveir fjölfatlaðir
einstaklingar búa þar allan sólahringinn, þar sem ekkert sambýli er
á Suðurnesjunum. Eitt sambýli er á
stefnuskrá en fyrsta skóflustungan
hefur ekki verið tekin. Allar vistanir
og gæslur sprungnar og fjölskyldunum er oftar neitað um þann
vistunartíma og aðstoð sem þær
þurfa miðað við ástand barnanna. Ég
get ekki lengur unnið vegna veikinda
barnsins míns og þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir og neyðarástand á heimilinu
hefur þjónusta sonar míns eingöngu
verið skert vegna plássleysis, skorts
á fjármagni og manneklu. Er þetta
það besta sem bæjarstjórnin getur
gert fyrir þau? Er þetta það sem við
viljum standa fyrir sem þjóð? Börnin
okkar eru gleymd.
En hvað með það. Við eigum
víkingaþorp, grjótstyttur og flott
hringtorg.
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Ákvörðun um aðild eftir kosningar Fjölbreytni og val

Eftir Halldór Halldórsson

U

mræða um Evrópusambandið
hefur aukist undanfarin
misseri í takt við niðursveiflu
efnahagslífsins hér á landi. Þeim,
sem lengi hafa verið sannfærðir
um ágæti þess að ganga í ESB,
hefur vaxið ásmegin í umræðunni
og halda því fram að ástandið væri
betra ef Ísland væri inni. Þótt á
sumum megi skilja að nú sé
umræða um ESB að hefjast er það
rangt. Umræða um ESB hefur
verið í langan tíma og einkennst
stundum af trúarhita með eða á
móti.

Miðstýring og fjarlægð
Kostirnir við Evrópusambandið eru
þeir að þetta er viðskiptasamband
flestra landa í Evrópu, þetta er
upphaflega samband um að skapa
frið milli landa og ESB jafnar út
lífsgæðum þannig að það er
eftirsóknarvert fyrir fátækari lönd
Evrópu að komast þarna inn. Þessi
fátækari lönd eru flest í fyrrum AEvrópu þannig að um leið er
eftirsóknarvert að komast í ESB til
að vera í bandalagi sem veitir þeim
öryggistilfinningu því þau óttast
yfirgang Rússa og sagan sýnir að
sá ótti er ekki að ástæðulausu.
Gallarnir við ESB eru þeir að
ákvarðanataka er að mjög mörgu
leyti fjarri þjóðþingum og ríkisstjórnum aðildarlandanna. ESB er
miðstýrt apparat sem fjarlægist
íbúa þjóðlandanna því meira sem

miðstýringin eykst. Í sumum
málefnum hafa aðildarlöndin
ekkert að segja heldur er ákvarðanatakan hjá ESB. Vissulega eiga
aðildarlöndin sína fulltrúa innan
kerfisins en það gefur auga leið að
þeirra áhrif eru ekki slík að vilji
þeirra ríkisstjórna og þjóðþinga nái
allur fram að ganga.
Kostir og gallar fylgja EES
samningnum. Þó virðist manni að
kostirnir séu fleiri vegna þess að
við sem þjóð ráðum yfir okkar
auðlindum. Sjávarútveginum er
stjórnað hér heima en ekki af ESB.
Nú segir einhver að sjávarútvegurinn geti ekki verið í verri stöðu þó
honum væri stjórnað af ESB.
Svarið við því er einfaldlega að
viðkomandi þurfi þá að kynna sér
sjávarútveg innan ESB landanna og
afstöðu sjómanna í aðildarlöndunum til þeirrar stjórnunar. Íslenskur
sjávarútvegur kemur, þrátt fyrir
allt, betur út í þeim samanburði.

Náin tengsl Íslands og ESB
Það á ekki að hafna aðild Íslands að
ESB fyrirfram þrátt fyrir ýmsa
galla sem fylgja aðild. Við
erum mjög tengd ESB í
gegnum EES samninginn
og tökum þátt í verkefnum sem við höfum
aðgang að. Þá er íslenska
ríkið og hagsmunaaðilar
með starfsemi í Brussel til
þess að gæta hagsmuna gagnvart
Evrópusambandskerfinu. Samband
íslenskra
sveitarfélaga
opnaði einmitt
skrifstofu í
Brussel haustið
2006 í þeim
tilgangi að
gæta betur
hagsmuna
sveitarfélaganna á

Íslandi. Okkar lóð eru létt á
vogarskál ESB en í samstarfi við
aðrar þjóðir innan EES komum við
upplýsingum á framfæri og höfum
þannig áhrif á mál.
Það er eðlilegt að velta upp
kostum og göllum við hugsanlega
Evrópusambandsaðild með því að
skipuleggja aðildarviðræður sem
þjóðin geti svo tekið afstöðu til í
atkvæðagreiðslu. Þessir hlutir
gerast ekki umsvifalaust enda
engin lausn í því að hraða málum þó
núna sé verulegur mótbyr í
efnahagsmálum. Stærsta málið
núna er að takast á við þau með
þeim tækjum sem við höfum til
þess enda er Ísland ekki eina landið
sem tekst á við efnahagsvandamál.
Evrópuþjóðirnar eru í slíkri stöðu
líka. Smæð markaðarins hér á landi,
sérstök samsetning hlutabréfamarkaðarins, sem er að mestu leyti
fjármálafyrirtæki á markaði og
mikill innflutningur vegna stórra
fjárfestinga gera það að verkum að
sveiflurnar eru meiri hérna.
Um leið og við tökumst á við
efnahagsmálin eigum við að gera
ráðstafanir með það að markmiði
að geta tekið ákvörðun um
aðildarumsókn eftir næstu
alþingiskosningar. Þá þarf að
vera búið að undirbúa málið það
vel að þjóðin geti tekið afstöðu
til þess hvort ESB aðild er
valkostur. Aðeins
þannig geta
efasemdarmenn um
ESB aðild, eins og
undirritaður,
sannfærst endanlega um það hvort
hún hentar
íslenskri þjóð eða
ekki.
Höfundur er
formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga.

þjónustu,
skrifstofukostnaður
og
afskrifaðra leikskólagjalda. Þegar rekstrarkostnaður Hólmasólar
er borinn saman við
aðra leikskóla sem bærinn rekur að teknu tillynur
Hallson,
liti til fjölda leikskólavarafulltrúi VG í
kennara er hvert pláss
skólanefnd Akureyrarþar ekki dýrara en á
bæjar, hefur haldið
öðrum
leikskólum
uppi
ómálefnalegri ELÍN MARGRÉT
bæjarins.
Fjárhagsumræðu í fjölmiðlum HALLGRÍMSDÓTTIR
áætlanir
leikskóla
um að leikskólapláss á
Akureyrarbæjar eru teknar til
leikskólanum Hólmasól kosti meira
endurskoðunar á hverju ári og
fyrir bæjarfélagið en pláss á öðrum
mikil frávik hjá leikskólum bæjarleikskólum bæjarins.
ins þá metin og bætt í reksturinn ef
Það merkilega við þennan málþannig stendur á. Einnig er það svo
flutning er að á sama skólanefndarað ef rekstur leikskóla fer fram úr
fundi og Hlynur lagði fram bókun
fjárhagsáætlun, t.d. vegna mikils
þar að lútandi var lagt fram yfirlit
forfallakostnaðar, ber Akureyraryfir rekstur leikskólanna fyrir
bær þann kostnað. Slíkt á ekki við
fyrstu þrjá mánuði ársins. Í því
um þátttöku bæjarins í rekstri
kemur skýrt fram að rekstur leikHólmasólar. Fullyrðingar Hlyns
skólanna, þar með Hólmasólar, er
um að leikskólum Akureyrarbæjar
innan ramma fjárhagsáætlunar.
sé mismunað fjárhagslega eru því
Samkvæmt samningi sem gerður
einfaldlega rangar.
var við Hjallastefnuna ehf. í desemÞað er líka rangt sem Hlynur
ber 2005 um rekstur leikskólans
heldur fram, að sjálfstæðismenn
Hólmasólar gildir gjaldskrá leiktelji að úthýsing muni bjarga öllu.
skóla Akureyrarbæjar þar.
Hið rétta er að sjálfstæðismenn
Hlyni er tíðrætt um aukagreiðslleggja áherslu á að efla frelsi, sjálfur. Ef foreldrar velja að greiða í
stæði, frumkvæði og fjölbreytni
foreldrafélagið borga þeir 500 kr. á
eins og t.d. birtist í Hjallastefnunni.
mánuði í 11 mánuði á ári og eins ef
Auk þess sem þar hefur verið sýnt
þeir velja að greiða inn á sérstaka
fram á góðan árangur í rekstri.
myndasíðu barna sinna þá borga
Þannig var samningurinn við Marþeir sömu upphæð fyrir þann
gréti Pálu Ólafsdóttur, framaðgang. Allar aðrar greiðslur eru
kvæmdastjóra Hjallastefnunnar,
tilfallandi vegna lengri vistunar,
gerður til að auka fjölbreytni í leikfatakaupa eða annars sem foreldrskólastarfsemi í bænum. Margrét
ar einnig velja. Því er fullyrðing
Pála hefur skapað nýja valmöguHlyns um að foreldrar þurfi að
leika í skólastarfi sem er full
greiða 1.900 kr. á mánuði aukalega
ástæða til að styðja við og aðeins af
röng.
hinu góða að opinberir skólar nýti
Leikskólinn Hólmasól er rekinn
sér það sem slíkir frumkvöðlar
fyrir ákveðna samningsupphæð á
hafa skapað.
hverju ári og er 20% hennar bundin við neysluvísitölu. Inni í þeirri
upphæð er allur tilfallandi kostnaðHöfundur er formaður skólaur, t.d. vegna forfalla, sérfræðinefndar Akureyrarbæjar.

UMRÆÐAN
Elín Hallgrímsdóttir
skrifar um leikskólamál á Akureyri
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Aftur á Íslandi eftir 20 ár
Raleigh – gæði síðan 1887

6061 álstell

Stillanlegur
120 mm dempari

Stillanlegur dempari

Double wall
álgjarðir

Kenda gæðadekk
Tibet Lady 20"

Flatir teinar

Diskabremsur

Standari
Enduro 26"
Shimano
gírskiptar

Regnraufar í
gjörðum

Vinsælu
ins
s
k
o
l
n
i
l
ó
j
h
a
hlaup
komin aftur
Aðalhlutir úr áli

Þolir 100 kg

Aðalhlutir úr áli

Flugvélaál

Þolir 100 kg

Aðeins 3,5 kg
Aðeins 2,8 kg

Gæða hlaupahjól
á 5" dekkjum

5" dekk

5.999

Með dempara

kr

Gildir á meðan birgðir endast.

4" dekk

Gæða hlaupahjól
m/dempara

7.999

kr
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MALCOLM MCDOWELL LEIKARI
ER 65 ÁRA

„Við eigum ekki að taka
okkur of hátíðlega. Leikarar
eru ekki hjarta- eða heilaskurðlæknar, þeir eru bara
skemmtikraftar.“
Malcolm McDowell fæddist í Leeds í Englandi. Hann er
frægastur fyrir hlutverk sín í
A Clockwork Orange, O Lucky
man! og Star Trek: Generations.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 13. JÚNÍ 1977

MERKISATBURÐIR

Handsamaður eftir flóttatilraun

1846 Sölvi Helgason, alþýðu-

Þennan dag árið 1977 var dæmdur morðingi Martins Luthers King
handsamaður eftir að hafa strokið
úr fangelsi í annað sinn.
James Earl Ray fæddist árið 1928
inn í fátæka fjölskyldu í Miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Hann hætti
í skóla fimmtán ára gamall og gekk
síðar í herinn. Árið 1949 var hann
dæmdur fyrir innbrot í Kaliforníu og
þremur árum síðar sat hann inni í
tvö ár fyrir vopnað rán. Árið 1955
var hann dæmdur fyrir fjársvik. Eftir
enn eitt vopnaða ránið árið 1959
var hann dæmdur í tuttugu ára
fangelsi. Honum tókst að sleppa úr þeirri prísund árið 1967 með því að fela sig í flutningabíl
sem flutti vörur úr fangelsinu.
Martin Luther King var skotinn til bana 4.

apríl 1968, þegar Ray gekk enn
laus. Rúmlega tveimur mánuðum eftir morðið var Ray handtekinn á Heathrow-flugvellinum í
London þar sem hann gerði tilraun
til að flýja Bandaríkin á fölsuðum
passa og komast til Kanada. Hann
var framseldur til Bandaríkjanna,
þar sem hann viðurkenndi brot sitt
og var hann dæmdur fyrir morðið.
Þremur dögum síðar dró hann játningu sína til baka og hélt því fram
til æviloka að hann hefði ekki myrt
Martin Luther King.
Hinn 11. júní 1977 komst Ray
aftur á lista FBI yfir eftirlýsta glæpamenn þegar
hann og sex aðrir fangar sluppu úr fangelsi. Það
var svo á þessum degi fyrir 31 ári að hann náðist og var færður aftur í fangageymslur.

1870

1922

1941

1971

listamaður og landsþekktur flakkari, er
dæmdur í hæstarétti til
að sæta 27 vandarhöggum fyrir flakk og svik.
Gránufélagið er stofnað
á Akureyri til að efla innlenda verslun.
Gengisskráning íslensku
krónunnar hefst, en áður
hafði hún fylgt þeirri
dönsku.
Sigurður Jónsson forstjóri býður ríkinu að
taka við Bessastöðum
sem gjöf.
Viðreisnarstjórnin, samstjórn Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokks, fellur í alþingiskosningum
eftir tólf ára setu.

FRETTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

María Olga Traustadóttir
Seftjörn 16, Selfossi,

verður jarðsungin laugardaginn 14. júní kl.13.30 frá
Selfosskirkju.
Bjarni Þórhallsson
Svanhildur Bjarnadóttir
Grétar Birkir Guðmundsson
Berglind Bjarnadóttir
Arnar Bjarni Eiríksson
Olga Bjarnadóttir
Guðmundur Sigmarsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Antonía Margrét
Björnsdóttir
GÖTUBLAÐ Í BLÓMA Jón
Trausti Sigurðarson, markaðsstjóri Grapevine, og Sveinn
Birkir Björnsson, ritstjóri
blaðsins, horfa björtum
augum til næstu fimm ára.

Gyðufelli 10, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sundabúð, Vopnafirði,
þriðjudaginn 10. júní. Útför hennar fer fram frá
Seljakirkju föstudaginn 20. júní kl. 15.00.
Jóhann Þór Einarsson
Herdís Jakobsdóttir
Aðalheiður Birna Einarsdóttir
Hermann Ingólfsson
og barnabörn.

REYKVÍSKA GÖTUBLAÐIÐ GRAPEVINE: FAGNAR FIMM ÁRA ÚTGÁFUAFMÆLI

Sumarblað sem stækkaði

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sjöfn Júlíusdóttir
Álfhólsvegi 30, Kópavogi,

lést 10. júní á líknardeild Landakotsspítala.
Guðlaug Eygló Elliðadóttir
Júlíus Elliðason
Þröstur Elliðason
Magnús Elliðason
Guðrún Elliðadóttir

Ari Reynir Halldórsson
Ása Ásgrímdóttir
Ásthildur Sumarliðadóttir
Svavar Valur Svavarsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýju við andlát og útför
mannsins míns, föður, tengdaföður og afa,

Í dag eru fimm ár síðan götublaðið
Grapevine var fyrst gefið út. Í tilefni
afmælisins kemur í dag út sérstakt
afmælisblað með óhefðbundnu sniði.
„Við fengum fimm gestaritstjóra til
að ritstýra fimm blaðsíðum hver. Þeir
eru tónlistarmaðurinn Bergur Ebbi
Benediktsson, Silja Magg ljósmyndari,
Pétur Blöndal blaðamaður, Barði Jóhannsson tónlistarmaður og Sara Riel
myndlistarkona, en framlög þeirra eru
mjög mismunandi. Nýtt lógó verður
einnig kynnt í afmælisblaðinu ásamt
nýrri heimasíðu. Restin af blaðinu mun
svo fara í fimm ára uppgjör um tónlist
og aðra spennandi hluti. Við ætlum líka
að halda afmælisveislu í kvöld fyrir þá
sem tengst hafa útgáfunni,“ útskýrir
Jón Trausti Sigurðarson, markaðsstjóri blaðsins. Upphaflega var blaðið
gefið út sumarið 2003 og var þá einungis hugsað sem sumarblað. Hugmyndin
að blaðinu var að búa til sterkan miðil
fyrir ferðamenn og nýja Íslendinga
þar sem blandað væri saman upplýs-

ingum og afþreyingu. Blaðið er byggt á
svipaðri hugmyndafræði og bandarísk
og evrópsk götublöð, en heimfært á íslenskan markað. „Efnistök blaðanna
einkennast yfirleitt af samfélagsgagnrýni og menningarumfjöllun en svo er
atburðadagskrá alltaf mjög áberandi.
Nafnið Grapevine varð fyrir valinu
en nafnið vísar í þá ensku málhefð að
heyra eitthvað í gegnum vínviðinn sem
á íslensku heimfærist sem „orðið á götunni“ eða það sem er að gerast í landinu núna en út á það gengur blaðið,“
segir Jón Trausti.
Ferðamannamarkaðurinn
hefur
vaxið ört á síðustu árum. Þegar Grapevine kom fyrst út voru ferðamenn til
landsins um 300 þúsund. Í dag er fjöldi
þeirra kominn yfir hálfa milljón. Blaðið var upphaflega gefið út í 20 þúsund
eintökum en er nú komið í 30 þúsund
eintök.
„Ferðamannamarkaðurinn
tók vel á móti okkur og útgáfan hefur
gengið vel. Í dag er blaðið með langmesta útbreiðslu, stærsta upplag og

mestu útgáfutíðni allra ferðamannatengdra blaða á Íslandi.“
Útgáfa blaðsins er tvískipt en tölublöðin eru átján á ári. Sex mánuði ársins kemur blaðið út mánaðarlega en
frá maí fram í október er það gefið út
hálfsmánaðarlega til að koma til móts
við hinn aukna ferðamannastraum til
landsins yfir sumartímann. Þótt blaðið sé allt skrifað á ensku eru aðeins Íslendingar sem vinna á blaðinu um þessar mundir. Nýir Íslendingar hafa þó
unnið á blaðinu í gegnum tíðina og yfir
sumartímann eru reglulega teknir inn
erlendir námsmenn í starfsþjálfun. Til
hliðar við útgáfuna hefur Grapevine
staðið fyrir á annað hundrað viðburða
síðastliðin ár, þó aðallega tónleikum.
Hvað framtíðina varðar horfa Grapevine-menn björtum augum til framtíðar. „Við gerum ráð fyrir að ferðamannastraumurinn aukist jafnt og þétt
sem er gott fyrir markaðinn sem við
erum á,“ segir Jón Trausti.
klara@frettabladid.is

AFMÆLI

Sigurðar Þórðarsonar
tannlæknis.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 11E Landspítala (LSH)
og líknardeildar LSH í Kópavogi fyrir frábæra umönnun.
Kristín S. Karlsdóttir
Guðrún Hrund Sigurðardóttir
Arnar Þór Sigurðsson
Andri Vilhjálmur Sigurðsson
Gunnar Már Sigurðsson
Guðrún Anna Pálsdóttir
og barnabörn.

Ástkær sonur minn, bróðir og mágur,

Kristján Haraldsson
Hörður Harðarson
Guðrún Dögg Jóhannsdóttir
Auður Ýrr Þorláksdóttir
Gunnar Halldór
Sigurjónsson

Skipholti 22, Reykjavík,

SELMA
BJÖRNSDÓTTIR

BJARTMAR
GUÐLAUGSSON tónlist-

söngkona
er 34 ára.

armaður er
56 ára.

andaðist á heimili sínu þann 18. maí. Útför hans hefur
fram í kyrrþey.
Ása Kristjánsdóttir
Auður Haraldsdóttir
Þórhalla Haraldsdóttir

Viðar Ingi Guðmundsson
Bergur Sverrisson

HALLDÓR
GYLFASON

TIM ALLEN

leikari er 38
ára.

leikari er 55
ára.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Beðið með bræðrunum Gibb
KJARTAN GUÐMUNDSSON EYÐIR DRJÚGUM HLUTA VINNUDAGSINS Í SÍMANUM

Þrjár góðar ástæður
til að vakna klukkan
sjö á morgnana...

Blaðamannastarfið er
nær alltaf skemmtilegt. Ég segi nær alltaf, því stór hluti starfsins felst í því að hringja
út um borg og bæ til að
ná tali af hinum ýmsu
viðmælendum
og
heimildarmönnum. Óhjákvæmilega eru þeir sem reynt er
að ná í stundum vant við látnir,
farnir heim, í símanum, útlöndum
eða sundi. Það er í lagi þegar hringt
er beint í einkasíma fólks, en afar
bagalegt þegar hringt er í stofnanir af flestu tagi. Þar eru nefnilega
við lýði skelfileg fyrirbæri sem
nefnast símkerfi og þeim fylgir
oftar en ekki löng bið á línunni
meðan athugað er hvort Garðar sé

enn á Grænlandi eða Matthildur sé
komin úr mat. Í þessum tilvikum
skiptir eðlilega miklu máli hvers
kyns tónlist fólki er gert að hlýða á
meðan beðið er.
Í um sjötíu prósentum tilfella er
um að ræða það sem kalla mætti
„ljúfa píanótóna“ að hætti Richards
Clayderman. Nær öll þessi „lög“
virðast í raun vera gjörsneydd
flestu því sem einkennir lög eins
og við viljum flest hafa þau, til
dæmis byrjun, viðlagi og enda. Þau
sigla áfram án sýnilegs tilgangs og
gera það að verkum að innan
skamms er eðlilegu fólki þorrinn
allur lífskraftur og -gleði. Kannski
er það tilgangurinn.
Skárri eru tuttugu prósentin sem
flækja ekki hlutina heldur láta

bara Bylgjuna sjá um biðina, jafnvel þótt það þýði óþarflega mikla
meðaltalshlustun á Noruh Jones,
Sting og David Gray yfir vikuna.
Svo eru það flippararnir, tíu prósentin sem láta allar óskrifaðar
reglur lönd og leið og koma sífellt á
óvart. Nú í vikunni hlustaði ég mér
til ánægju á Emiliönu Torrini hjá
Vodafone, Astrud Gilberto hjá
Domus Medica og Bítlana hjá Lögreglustjóraembættinu. Vinninginn
hafði samt menntamálaráðuneytið,
sem kom mér í urrandi stuð með
Bee Gees-laginu You Should Be
Dancing meðan ég beið eftir sambandi við upplýsingafulltrúa. Lesendur mega búast við mjög ítarlegum fréttaflutningi af menntamálum
á næstunni.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hugsa sér! Í sumum
löndum borðar
fólk bjöllur! Nammi
nammi! Hversu
mikið þyrfti að
borga þér til þess?

Mikið!

Nefndu
verðið,
Pondus!

Hættu þessu!
Þú átt ekki
svo mikla
peninga, Jói!

Prófaðu!
Tíu
þúsund?

Tíu þúsund?
Ertu brjálaður? Myndir
þú gera
það fyrir tíu
þúsund?

■ Gelgjan
Stanislaw!

… átta, níu …
og tíu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Júlía Kára gaf mér
símanúmerið sitt!
Það er
lygi?

Neibb! Og ekki
bara sitt símanúmer, heldur númerin
hjá hellingi af
öðrum stelpum
líka!

Þú ert
of --

Ókei, hún var reyndar
bara að dreifa símaskrá nemenda, en þau
eru öll þar!

■ Handan við hornið

- töff.

Eftir Tony Lopes

Ó, nei, nei, nei! Við ætlum ekki að nema
þig á brott … Zorp hérna vill bara ekki
viðurkenna að við
höfum villst …

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Oooo! Ég er þakinn
kattarhárum!

■ Barnalán

Lóa ældi aftur!

67% land
smanna
undir fert
ug u
hlusta á F
M957
Capacent

Það er alveg
hárrétt.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún ældi ekki …
hún kastaði upp.
„Æla“ er svo ljótt
orð.

Hvað er í
gangi?

Ég fékk ælu
á mig.

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
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Miðasala í síma 551 1200
og á www.leikhusid.is

Þjóðleikhúsið Hefði Hitler verið hippi
um helgina

Hitler sem þeir bræður hafa
Adolf Hitler er frægari fyrir
málað ofan í. Myndir Hitlers
feril sinn sem stjórnmálamaður
eru að upplagi fremur jarðen sem listamaður. Hann lagði
bundnar landslags- og bæjarþó stund á málaralistina og
hafði miklar skoðanir á
lífsmyndir, en Chapman-bræðmyndlist; aðallega í þá veruna
ur hafa bætt inn á þær
að nútímalist væri úrkynjuð og
barnalegum og grófum regnað hana bæri að varast.
bogum, stjörnum, blómum og
Nýverið var opnuð sýning
ýmsu öðru litríku og hippalegu.
eftir hina umdeildu ChapmanSkiptar skoðanir eru meðal listbræður, þá Jake og Dinos, í
unnenda varðandi uppátækið;
sumir vilja meina að um
White Cube-sýningarsalnum í BROT ÚR HELL Eitt af frægari verkum þeirra
skemmdarverk á ómetanlegum
Lundúnum. Á sýningunni má Chapman-bræðra.
sagnfræðilegum heimildum sé
sjá endurgerð þeirra bræðra á
að ræða en öðrum þykja myndir Hitlers loksins öðlverkinu umtalaða Hell, sem fuðraði upp í miklum
ast einhverja dýpt við þessa viðbót.
eldsvoða árið 2004, og vatnslitamyndir eftir Adolf
- vþ

eftir Hallgrím Helgason

FRUM Í ÞRIÐJA SINN Kammerhópurinn Adapter stendur fyrir nútímatónlistarhátíðinni FRUM í þriðja sinn í ár. Hún fer fram á

Kjarvalsstöðum.

Síðasta sýning vorsins
Lau. 14/6 örfá sæti laus

Gleðilega
Grímuhátíð í kvöld!
Þjóðleikhúsið fagnar 32
tilnefningum til Grímunnar.
Við þökkum frábærar
viðtökur á leikárinu,
sjáumst aftur í sumarlok.
Sýningar haustsins
komnar í sölu!

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlist eftir stórmeistara
Nútímatónlistarhátíðin
FRUM verður haldin í
þriðja skipti um helgina.
Kammerhópurinn Adapter
flytur þar verk þriggja
stórmeistara úr nútímatónlistarsögunni.
„Hátíðin í ár er sérstaklega til
heiðurs þremur tónskáldum, sem
öll eiga stórafmæli á árinu,“
útskýrir Gunnhildur Einarsdóttir,
hörpuleikari og meðlimur Adapter. Tónskáldin þrjú eru þau Atli
Heimir Sveinsson, sem fagnar sjötugsafmæli í ár, Karlheinz Stockhausen, sem hefði orðið áttræður
í ár, og Elliott Carter, sem fagnar
aldarafmæli sínu 11. desember.
„Atli Heimir hefur samið sérstaklega fyrir okkur verk sem við
frumflytjum á hátíðinni. Hann
samdi það reyndar sem afmælisgjöf fyrir Bryndísi Schram, mikla

vinkonu hans, sem á stórafmæli 9.
júlí. Verkið er byggt á ballettminningum, þar sem Bryndís var
ballettdansari. Það heitir Heitir
og kaldir rytmar – ímynduð ballettónlist,“ útskýrir Gunnhildur.
Eitt verka Stockhausens sem
Adapter flytur um helgina kallast
Dýrahringurinn, og fjallar um
stjörnumerkin tólf. „Hvert og eitt
af verkunum er byggt á karaktereinkennum hinna ýmsu stjörnumerkja, og það passar þess vegna
alveg ágætlega við þetta afmælisþema hjá okkur,“ segir Gunnhildur brosandi. Tónskáldið Elliott
Carter er ekki síður merkilegt.
„Hann verður hundrað ára í ár, og
hefur þess vegna nánast orðið
vitni að allri þróun nútímatónlistarinnar. Árið 1920 var hann ungur
maður í New York að hlusta á
frumflutning Vorblóts Stravinskís
í Ameríku og heillaðist strax,“
útskýrir Gunnhildur. „Carter er
enn að semja, og ný sinfónía eftir

hann verður frumflutt í Bandaríkjunum í desember, á aldarafmæli hans,“ bætir hún við.
Auk Gunnhildar skipa Adapterhópinn þau Kristjana Helgadóttir
flautuleikari, Ingólfur Vilhjálmsson
klarinettuleikari,
Marc
Tritschler píanóleikari og Matthias Engler slagverksleikari. Að
hátíðinni á Kjarvalsstöðum lokinni mun hópurinn meðal annars
leika í Berlín. „Svo munum við
halda tónleika og standa fyrir
námskeiði í Kína í nóvember og í
Istanbúl í október, svo það er ýmislegt á dagskrá hjá okkur,“ segir
Gunnhildur.
FRUM hefst á Kjarvalsstöðum
með hádegistónleikum klukkan
12.15 í dag. Þá verða hádegistónleikar á sama tíma á laugardaginn,
en afmælistónleikar klukkan 20 á
sunnudagskvöld. Nánari upplýsingar um dagskrána er að finna á
síðunni www.listasafnreykjavikur.
is.

Skilar engu að skammast sín
„Sem innflytjandi ertu ekki
venjulegur samfélagsþegn heldur tákn fyrir breytt samfélag,“
segir Una Björk Sigurðardóttir.
Hún og Saga Ásgeirsdóttir vinna
nú að rannsókn á viðbrögðum
Íslendinga við fjölgun innflytjenda. Einnig skoða þær aðstæður
inflytjenda og þeirra upplifanir á
landi og þjóð. „Íslendingar eru
mjög jákvæðir en í dag er ákveðinn vandræðagangur meðan fólk
er að upplifa þjóðfélagið upp á
nýtt.“ Una telur helsta vandamálið
vera
samskiptagrundvöllinn.
„Við eigum yfirleitt samskipti
við innflytjendur í gegnum viðskipti en ekki í öðrum félagslegum aðstæðum. Fólk er til í að
spyrja viðkomandi hvaðan hann
er en það nær ekkert lengra en
það, þar af leiðandi hægist á

aðlögun.“ Tvíeykið, sem kallar
sig Sub Rosa, hefur hinsvegar
ekki áhuga á því að skamma landann. „Það hefur ekkert upp á sig
nema að auka bilið enn frekar.
Það vill enginn hópur teljast
fórnarlamb.“ Hún segir vandasamt að fjalla um málið. „Það er
viss áskorun að fjalla um málefnið án þess að það verði yfirborðskennt eða litað af pólitískri rétthugsun.“ Þær ætla engu að síður
að reyna, með innsetningum og
kvikmyndlist, víða um bæinn.
Sub Rosa er hluti af skapandi
sumarstarfi Hins hússins. Fyrsta
sýning er næsta föstudag.
- kbs
TAKA PÚLSINN Á BREYTTRI ÞJÓÐ Una

Björk Sigurðardóttir í Sub rosa.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Prjónar skyrtur og bindi

Sumardjass hefst
tólfta árið í röð

Sonja Bent er ungur hönnuður sem útskrifaðist úr
fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands í vor og hefur
vakið þó nokkra athygli
fyrir prjónaflíkur sínar.
„Tæknilega séð útskrifaðist ég í vor,
en ég kláraði lokaverkið mitt og
lokaritgerð í fyrra,“ segir Sonja
Bent, ungur hönnuður sem er nýlega
útskrifuð. Hún hefur aðeins hannað
kvenmannsflíkur hingað til en upp á
síðkastið hefur hún einnig verið að
prófa sig áfram með prjónaskyrtur
og bindi á karlmenn.
„Ég vil ekki takmarka mig á neinn
hátt í hönnun minni heldur geri ég
það sem mér dettur í hug hverju
sinni, í þetta skiptið voru það herraföt,“ segir Sonja um hönnun sína. Í
herralínu sinni blandar Sonja saman
garni og skyrtuefni en yfirleitt vinnur hún aðeins með garn. „Ástæða
þess að ég notast við garn er sú að
garnið býður upp á svo marga mögu-

Sumardjass á Jómfrúnni hefur
göngu sína á morgun tólfta árið í
röð. Á fyrstu tónleikum sumarins
kemur söngkonan Andrea Gylfadóttir fram með tríói Björns Thoroddsen. Auk Björns, sem leikur á
gítar, skipa tríóið þeir Jón Rafnsson á kontrabassa og Jóhann Hjörleifsson á trommur. Eins og fyrri
ár er aðgangur á tónleikana ókeypis, en þeir fara fram utandyra, á
Jómfrúartorginu, ef veður leyfir
en annars innanhúss. Tónleikarnir
hefjast klukkan 15 og lýkur klukkan 17.
Djassáhugafólk hefur til mikils

SONJA BENT Hefur vakið athygli fyrir prjónaflíkur sínar.

leika, maður er í raun að búa til sitt
eigið efni. Ég get sjálf ákveðið litina
og áferðina á efninu, ólíkt því þegar
maður vinnur með hefðbundna
vefnaðarvöru. Þar að auki finnst

FÖTIN FRÁ SONJU ERU KLÆÐILEG OG
FALLEG Fallegur bolur og peysa frá

Sonju.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÍFLEG Prjónabindin frá Sonju eru lífleg.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mér prjónaflíkur vera mjög klæðilegar,“ segir Sonja.
Síðasta sumar tók Sonja þátt í
Copenhagen fashion week og eftir
það hefur hún setið sveitt við að
prjóna. „Það eru margir sem hafa
sýnt hönnun minni áhuga, bæði hér
heima og erlendis. Ég hef þó ekki
getað sinnt öllum pöntunum hingað
til þar sem það eru aðeins ég og
mamma sem sitjum við prjónaskapinn. Ég kýs að prjóna sjálf því hönnunin er frekar flókin og er því mjög
dýr í framleiðslu,“ segir Sonja. Í
sumar vonast hún til að geta afgreitt
eitthvað af þeim fjölda pantanna
sem henni hafa borist og einnig að
koma frá sér nýjum vörum. „Ég tek
mér langt sumarfrí og ætti því að
geta einbeitt mér alfarið að hönnun
og framleiðslu,“ segir þessi ungi
hönnuður. Prjónaflíkur Sonju er
hægt að kaupa í Kirsuberjatrénu á
Vesturgötu 4 og Sirku á Akureyri,
áhugasamir geta einnig skoðað
heimasíðu hennar, www.sonjabent.
com.
sara@frettabladid.is

Þrjár Grímutilnefningar 2007:
Besti leikari í aðalhlutverki, besta íslenska handritið,
besta leiksýning ársins

að hlakka í sumar. Í júní eru væntanleg á Jómfrúartorgið Kvartett
Kristjönu Stefánsdóttur, sem mun
flytja blús af væntanlegri plötu
Kristjönu, og Kvartett Tómasar R.
Einarssonar sem flytur latín-jazz
úr smiðju bassaleikarans. Í júlí
munu hins vegar Sigurður Flosason, sem jafnframt er umsjónarmaður sumardjassins á Jómfrúnni, Tríó Ómars Guðjónssonar,
Kvartett Maríu Magnúsdóttur og
brasilíski söngvarinn Paulo Malaguti skemmta gestum Jómfrúarinnar ásamt góðum hópi tónlistarfólks.
- sun

DJASS Á JÓMFRÚNNI Veitingamaðurinn Jakob Jakobsson og tónlistarmaðurinn Sig-

urður Flosason, skipuleggjandi sumardjassins á Jómfrúnni, bjóða gestum upp á fría
djasstónleika á laugardögum í sumar, tólfta árið í röð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þrjár Grímutilnefningar 2008:
Besta leikkona í aðalhlutverki, besta íslenska handritið,
besta leiksýning ársins

Brynhildur er mikill meistari og einn auvirðulegur krítiker getur aðeins gert eitt frammi fyrir
henni; tekið hatt sinn ofan.
Jón Viðar Jónsson DV *****

Tvenn Grímuverðlaun 2007:
Besti leikari í aðalhlutverki, besta íslenska handritið.

Mr. Skallagrímsson sýningaskrá:
lau. 14. júní
lau.. 21. júní
lau. 21. júní
fö. 27. júní
su. 29. júní

kl. 15
kl. 15
kl. 20
kl. 20
kl. 16

fö. 11. júlí
lau. 12. júlí
su. 13. júlí
ﬁ. 17. júlí
fö. 18. júlí

kl. 20
kl. 20
kl. 16
kl. 20
kl. 20

Ég vil hvetja alla áhugamenn um íslenska menningu, íslenskar fornsögur og íslenska leiklist
að láta ekki undir höfuð leggjast að sjá þessa sýningu. Hún er listaverk hvar sem á hana er
litið.
Silja Aðalsteinsdóttir TMM

Brák sýningaskrá

uppselt
uppselt
uppselt

lau. 14. júní
lau. 28. júní
lau. 28. júní

kl. 20 60. sýning
kl. 15
kl. 20

aukasýning
aukasýning

lau. 23. ágúst
sun. 24 ágúst
fös. 29. ágúst
lau. 30. ágúst

kl 15 og kl. 20
kl 16
kl 20
kl 15 og kl 20

lau. 6. sept
sun. 7. sept
ﬁm. 11. sept

kl 15 og kl 20
kl 16
kl 20

Egilssýning og Landnámssýning Landnámsseturs eru opnar alla daga frá kl. 10 - 19.

uppselt
Örfá sæti laus

uppselt

uppselt

Veitingahúsið er opið alla daga frá 10 - 21

Miðapantanir og upplýsingar: Sími 437 1600 www.landnamssetur.is - landnamssetur@landnam.is
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Alveg hættir í glysinu
MÚGSEFJUN

SIGUR RÓS

> Í SPILARANUM
Sigur Rós - Með suð í eyrum við spilum endalaust
Shearwater - Rook
Coldplay - Viva la Vida or Death and All His Friends
Wolf Parade - At Mount Zoomer
Múgsefjun - Skiptar skoðanir

tonlist@frettabladid.is

Brain Police á upphafsárum
Ný plata hljómsveitarinnar
sveitarinnar. „Dimma er
Dimmu kemur út í dag,
samt miklu þyngri og
föstudaginn þrettánda. Hún
dimmari en Stripshow,“
heitir Stigmata og er önnur
segir Ingó. „Við erum alveg
plata sveitarinnar. Ingó
hættir í glysinu. Þetta er
Geirdal spilar á gítar. „Þetta
meira verkamanna núna,
er konsept plata sem byrjar á
meira AC/DC og Black
fæðingu og endar á sjálfsSabbath.“
morði,“ segir hann. „Ha, nei,
Fyrsta lagið er komið í
við erum ekkert voða
sumarlegir. Á plötuumslagDIMMA Gefa út nýja plötu í dag. spilun á Rás 2 – „Það er eina
stöðin sem spilar okkur. Ætli
inu er þrívíddarmynd af
við séum ekki bara of gamlir fyrir Xið.
fóstri, en nú er stúlkubarnið fætt og fær
Þetta er lagið „Dimmey“ sem er sungið á
þakkir á umslaginu.“
íslensku að hluta. Það er í fyrsta skipti á
Bræðurnir Ingó og Silli Geirdal eru í
ferlinum sem við syngjum á íslensku.
Dimmu ásamt Bjarka Þór, sem var með
Okkur fannst ekki annað hægt enda fjallar
þeim í Stripshow á sínum tíma. Því er
lagið um snjóflóðin fyrir vestan og er
Dimma 3/4 af Stripshow. Fjórði meðlimur
tilvitnun í gamlar barnagælur með
Dimmu er svo söngvarinn Hjalti Ómar
fimmundarsöng og hvaðeina.“
sem söng áður með Urmli frá Ísafirði og
- glh

Trausti Júlíusson

Kaupum íslenskt!
Fyrir nokkrum árum kom lítið út af íslenskum plötum fyrstu átta mánuði
ársins, en svo byrjaði boltinn að rúlla í september og endaði með
útgáfusprengju síðustu vikurnar fyrir jól. Undanfarin ár hefur þetta
verið að smá breytast og í ár er næstum því hægt að tala um sumarútgáfusprengju. Útgáfuteiti og tónleikar eru úti um alla borg nánast dag
eftir dag og listinn yfir þær íslensku plötur sem eru að koma út þessa
dagana virðist endalaus.
Það er fullt af fólki að gefa út sjálft. Meira en undanfarin ár, en sú
þróun kemur ekki á óvart. Það hefur aldrei verið auðveldara og upptökuog framleiðslukostnaður fer lækkandi. Útgáfufyrirtækin hafa verið
misafkastamikil. Sena er á fullri ferð, Smekkleysa virðist vanda valið og
einbeita sér að færri titlum en áður og útgáfur eins og 12 tónar, Zonet,
Músík ehf. og Geimsteinn hafa dregið verulega saman seglin. Spútnikútgáfa ársins 2008 er hiklasut Kimi Records. Hún er þegar komin með
einar sjö plötur á árinu í útgáfu og dreifingu, þar á meðal plötur Morðingjanna, Borkó, Múgsefjunar, Klive og Benna Hemm Hemm. Og fleiri
eru væntanlegar.
Auðvitað eru ekki allar þær plötur sem eru að koma út
jafngóðar. Það er samt nóg af gæðaefni. Af nýliðum er
hægt að nefna Dísu, Poetrix, Borkó, Klive og Múgsefjun.
Allt fínar plötur. Plötur Benna Hemm Hemm, Bang
Gang, Morðingjanna, Sesars A, Steintryggs og Sigurðar
Guðmundssonar og Memfismafíunnar standa líka vel
fyrir sínu. Og ekki er Bubbi að klikka.
Væntanlegar á næstunni eru svo enn fleiri
spennandi plötur: Hraun, Megas, Reykjavík!,
Dr. Spock, Ultra Mega Technobandið Stefán og
eflaust margar fleiri. Og ný Sigur Rósar-plata
handan við hornið. Sem sagt fullt af góðu
íslensku dóti í boði og um að gera að velja
íslenskt!
ÍSLENSKT ER BEST Ný plata Benna Hemm Hemm, Murta St.

Calunga er ein af mörgum flottum íslenskum plötum sem
eru að koma út þessa dagana.

NÝJASTI SPENNUTRYLLIRINN FRÁ LEIKSTJÓRA
MEÐ

MARK WAHLBERG

Bubbi - Fjórir naglar

★★★★★
„Bubbi Morthens sýnir það á
Fjórum nöglum að hann er
yfirburðamaður í sínu fagi.
Allt öðruvísi plata en síðast en
engu síðri. Fínar lagasmíðar,
flottur hljómur, fjölbreyttar
útsetningar og lifandi flutningur.“
TJ

Ný poppprinsessa frá Svíþjóð

TÓNNINN GEFINN

THE SIXTH SENSE

> Plata vikunnar

Í FANTAFORMI!

Enn ein poppprinsessan frá Svíþjóð hefur
litið dagsins ljós. Stúlkan sú arna kallar sig
Lykke Li og sigrar nú heiminn með ljúfsárum óðum sínum. Steinþór Helgi Arnsteinsson er einn þeirra sem liggur kylliflatur
fyrir tónlist Lykke.
Eins og í Bretlandi hefur í Svíþjóð myndast stór
flokkur kvenna sem gerir það heldur betur gott í
poppsköpun sinni. Helsti munurinn er reyndar sá að í
Svíþjóð er þessi hópur meira skapandi, framsæknari
og frumlegri. Meðal skemmtilegra tónlistarkvenna
frá Svíþjóð má nefna El Perro Del Mar, Brittu
Persson, Robyn, Fridu Hyvönen, Sally Shapiro og
Jenny Wilson. Nú er komin fram á sjónarsviðið ný
stjarna og skín hún jafnvel enn skærar en stöllur
hennar. Nafn hennar er Lykke Li Timotej Zachrisson,
eða einfaldlega Lykke Li.

Netið er góður vinur
Eins og hjá svo mörgum tónlistarmönnum dagsins í
dag hófst frægðarferill Lykke á síðum MySpace og
þaðan fluttist lofið og athyglin yfir á tónlistarbloggarana sem hrósuðu Lykke í hástert. Í október í fyrra fékk
Lykke meðal annars stimpil sem listamaður sem fólk
ætti að fylgjast með hjá einu stærsta, ef ekki stærsta
tónlistarbloggi veraldarvefsins, Stereogum. Þá hafði
Lykke sent frá sér eina stuttskífu sem nefndist Little
Bit og vakti titillag plötunnar talsverða athygli.
Madonna er fyrirmyndin
Þrátt fyrir að segjast sjálf undir áhrifum frá ekki
ómerkari spámönnum en Shangri-Las, ESG, Velvet
Underground og Suicide þá er yfirlýst markmið Lykke
að verða hin nýja Madonna. Reyndar hefur Lykke
stundum verið kölluð Madonna tónlistarblogganna.
Sjálf fluttist Lykke til New York borgar þegar hún
var nítján ára gömul, strax staðráðin í að feta í
fótspor fyrirmyndar sinnar. Í dag, þremur árum
seinna, hefur Lykke stigið skrefi nær fótsporum Madonnu sem þó eru enn óralangt í burtu.
Ekkert sænskari en aðrir
Lykke hefur lítið viljað bendla sig beint við Svíþjóð
og reynir eftir fremsta megni að forðast sænsku
staðalímyndina. „Mér finnst ég ekki vera sænsk. Ég
væri mun frekar til í að búa í Argentínu, drekka
rauðvín og tala um heimspeki.“
Foreldrar Lykke voru hippar og lituðust unglingsár
hennar mjög af því. Ferðaðist Lykke um víðan völl og

SÆNSKT HIPPABARN Lykke Li þykir frábær sænsk söngkona.

bjó með foreldrum sínum á stöðum á borð við
Portúgal, Nepal, Marokkó og Indlandi þar sem hún
skoppaði um á Evuklæðunum einum saman.

Góðir samstarfsmenn
Frumburður Lykke nefnist Youth Novel og kom
platan út á Norðurlöndunum í byrjun árs en er nú
komin út um allan heim. Plötuna vann Lykke í
samstarfi við Björn Yttling úr Peter, Björn & John og
Lasse nokkurn Mårtén. Sá síðastnefndi á að baki
merkilegan feril í poppinu og hefur unnið með ekki
ómerkari spámönum en Céline Dion, Kelly Clarkson,
Pink og Backstreet Boys. Útkoman er heldur ekkert
slor. Frábær poppplata þar sem frjálsræði ungdómsins skín í gegn.
Undanfarið hefur Lykke verið á tónleikaferðlagi
um Bretland ásamt El Perro Del Mar. Bretar hafa
tekið geysilega vel í tónlist Lykke og þið ættuð því að
gera ráð fyrir að fá frekari og nánari fregnir af
Lykke í framtíðinni.

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

Með eldgleypi og kampavín

HEIMSFRUMSÝND 11. JÚNÍ

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

Ching Ching Bling Bling Records
er glænýtt útgáfufyrirtæki í
Reykjavík. „Nú ætlum við að setja
allt á fullt og stefnan er að gefa út
3-4 plötur á ári,“ segir Pétur Jóhann
Einarsson, einn fjórmenninganna
að baki útgáfunnar. Fyrsta platan
frá CCBB er með Peter and Wulf,
dúetts Péturs og Bjarka Magnússonar. „Hann er mikill skemmtarakarl og á eina átta gamla heimilisskemmtara. Svo spilar hann líka á
kasettutæki. Við vorum innilokaðir
í herbergi á Skúlagötu í tvö ár og
platan er útkoman. Þetta var mikil
hávaða- og tilraunastarfsemi hjá
okkur til að byrja með en svo þróaðist þetta út í ballöðupopp. Það
kom mjög á óvart hvað þetta varð
melódískt.“
Bjarki kemur einnig fram sem
Orrustubjarki og ætlar að gera
plötu. Pétur segist vera í alltof
mörgum böndum. „Fyrir utan Peter
and Wulf er ég í Pornopop með
Ágústi bróður mínum. Hann er í
námi í Danmörku núna en kemur
heim í júlí og þá ætlum við að klára
plötu númer þrjú. Svo er ég í

Mountain Zero, Caps Lock Forever
og Black Valentine. Önnur útgáfa
CCBB verður einmitt með þeirri
hljómsveit.“
Pornopop er með dularfyllstu
böndum á Íslandi, birtist eins og
skrattinn úr sauðarleggnum með
tvöfaldri plötu árið 1996 þar sem
önnur platan var með eðal indípoppi en hinn með ambient-tónlist.
Sjö árum síðar kom plata númer
tvö sem hafði að geyma gerðarlegt
ljúflingspopp. „Á þeim tíma tókum
við tvö gigg með Sigur Rós og amerísku hljómsveitinni Fuck en svo
fórum við bara aftur í pásu. Mér
sýnist þetta ætla að verða svona
stúdóíband hjá okkur bræðrunum,“
segir Pétur.
Ching Ching Bling Bling ætlar að
fagna fyrstu útgáfunni á skemmtistaðnum 7-9-13 á Klapparstíg í
kvöld frá klukkan 22. „Það verður
kampavín, eldgleypar, poppkorn og
kandífloss og svo seljum við diskinn á fínum prís,“ segir Pétur.
Gott er að undirbúa sig með því
að skoða heimasíðuna, chingchingblingbling.com.
- glh

AÐSTANDENDUR CHING CHING BLING
BLING RECORDS Pétur Jóhann Einars-

son, Berglind Björk og Hannes Þór.
Hafsteinn Mikael er fjórða hjólið en var
fjarverandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ný tónlist í
Hagkaupum
Fyrsta nýja platan frá Bubba í 3 ár er komin!
„Yfirburðamaður
í sínu fagi.
Einn Bubbi + fjórir naglar
= fimm stjörnur.“
Trausti Júlíusson,
Fréttablaðið

„Bubbi er í toppformi
með sína allra bestu
plötu í árabil.“
Jóhann Ágúst Jóhannsson,
Morgunblaðið

Ð!
GOTT VER
Upptökustjóri: Pétur Ben

CD&
DVD

KR.

1.999

Ð!
GOTT VER
KR.

2.299

INNIHELDUR DVD HEIMILDAMYNDINA
“TEIPIÐ GENGUR” UM GERÐ PLÖTUNNAR!

1. LADY FISH AND CHIPS
2. VAKI, VAKI VINUR MINN
3. ÉG VEIT ÞÚ KEMUR
4. VEÐRIÐ ER HERFILEGT
5. ÉG ER KOMINN HEIM
6. GETTU HVER HÚN ER

7. VIÐ GENGUM TVÖ
8. UNDIR STÓRASTEINI
9. KVEÐJA
10. GÓÐA NÓTT
11. ÞÚ HVARFST Á BROTT
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Blair-hjónin hrifin af Cortes

> VINALEGUR CHRIS
Söngvari Coldplay varð tónlistarmaður af hárréttum ástæðum. „Ég átti í vandræðum með
stelpur þangað til ég var svona
21 árs. Ég lenti svo oft í því að
vera bara vinur þeirra. Ég hugsaði: Ég verð að gerast rokkstjarna
því þetta er glatað. Ég vil vera
strákurinn sem þær sofa
allar hjá,“ segir söngvarinn.

Hjónakornin Tony Blair og Cherie Blair eru
augljóslega hrifin af íslenska tenórnum Garðari Thor Cortes. En hann
mun syngja á sérstökum góðgerðartónleikum á vegum Cherie á
Trafalgar-torginu, mánudaginn 23.
júní. Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem Garðar hefur upp raust
sína fyrir Blair-hjónin því
hann söng við sérstakan
hátíðarkvöldverð í
Singapúr fyrir tæpu ári
þar sem Tony var
ræðumaður kvöldsins.
Frú Blair hefur frá
árinu 2006 reynt að
vekja athygli á bágum
aðstæðum ekkna í
þróunarríkjunum, þá
sérstaklega í löndum á

folk@frettabladid.is

borð við Indland og Suður-Afríku. Hefur
Cherie beint sjónum sínum sérstaklega að
vandkvæðum ekkna í þessum löndum við að
mennta börnin sín vegna fátæktar. Hún
kom á fót sérstökum ekknadegi árið 2006 og
hefur í hyggju að fá Sameinuðu þjóðirnar til
að viðurkenna hann í sínu dagatali.
Garðar mun syngja ásamt Jameliu
og Natöshu Beddingfield auk
annarra listamanna, en meðal
verndara þessara góðgerðarsamtaka eru Karl Bretaprins og
auðkýfingurinn Richard
Branson.
SYNGUR FYRIR CHERIE Garðar verður

meðal þeirra tónlistarmanna sem
syngja á góðgerðartónleikum Cherie
Blair, fyrrverandi forsætisráðherrafrúar Bretlands.

Damien Rice
á Nasa í júlí
Damien Rice heldur tónleika á
Nasa 24. júlí næstkomandi.
Kappinn verður staddur á
landinu vegna tónlistarhátíðarinnar Bræðslunnar á Borgarfirði
Eystra í lok mánaðar og ákvað að
slá til og spila fyrir borgarbúa,
enda alltaf uppselt á tónleika
hans hingað til.
Forsala hefst fimmtudaginn
19. júní klukkan tíu að morgni á
midi.is og í útibúum miða.is á
landsvísu.
Þetta verða fjórðu tónleikar
Rice á Íslandi, en hann er
þekktur fyrir ljúfsára írska
söngva.
- kbs

Rokkaðri Hvanndals- Lofa glæsilegri Airwaves-hátíð
bræður koma suður
Fimmta plata norðlensku æringjanna í Hvanndalsbræðrum, Knúsumst um stund, er komin út. Um
hana hafði Rögnvaldur „gáfaði“
Hvanndal þetta að segja: „Þetta er
rokkaðasti diskurinn okkar, meiri
músik og minna grín. Við erum að
auka vægi hljómlistarinnar á
kostnað fíflalátanna, reyna svona
að þróast eitthvað smá.“
Hljómsveitin, sem heldur upp á
fimm ára afmæli sitt á þessu ári, er
komin suður og heldur útgáfutónleika í Iðnó í kvöld. Meðlimir
bræðranna eru orðnir fimm og hafa
ýmis skrítin hljóðfæri bæst við. Á
tónleikunum verður nýja platan í
forgrunni en einnig verður farið

Tuttugu erlendar hljómsveitir hafa staðfest komu
sína á Airwaves-tónlistarhátíðina í október. Hátíðin
er nú haldin í tíunda sinn
og lofa aðstandendur bestu
hátíðinni til þessa.

FIMM MEÐLIMIR, FIMM PLÖTUR, FIMM
ÁR Hvanndalsbræður hafa líka skipt um

hljómsveitarbúninga.

yfir gamalt efni. Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl. 21 og standa til
22.42. Húsið verður opnað kl. 20 og
kostar 1.500 kall inn.

Heiðra hryllinginn
Hljómsveitirnar Malneirophrenia,
Skarkári, Ask the Slave og Klaus
ætla að fylla skemmtistaðinn Organ
af hryllingsmyndum og enn fremur
hryllingsmyndatónlist í kvöld. Þar
má helst nefna Skarkára, en sveitin
var stofnuð til þess eins að flytja
slíka tónlist á Kvikmyndahátíð síðasta haust.
„Við erum búnir að vera að bíða
eftir tækifæri til að endurtaka leikinn. Föstudagurinn þrettándi var
slíkt tækifæri,“ sagði Gunnar Theódór Eggertsson píanóleikari Skarkára og Malneirophreinu.

BLÁSA LÍFI Í HRYLLINGSMYNDATÓNLIST

Hljómsveitin Malneirophrenia spilar á
Organ í kvöld ásamt þremur öðrum.

Hryllingsveislan byrjar klukkan
ellefu og og stendur fram eftir
nóttu. Aðgangur er ókeypis.
- kbs

Þorsteinn Stephensen, eigandi Hr.
Örlygs sem sér um framkvæmd
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðarinnar, boðaði til blaðamannafundar í gær til að leiðrétta neikvæða umræðu sem verið hefur
um hátíðina undanfarið. Eins og
kunnugt er hætti framkvæmdastjórinn Eldar Ástþórsson störfum fyrir skemmstu og í kjölfarið
fóru af stað misjafnar sögur um
Airwaves og framtíð hennar. Á
fundinum greindi Þorsteinn frá
því að síðustu tvö ár hefði safnast
upp rekstrarhalli hjá Hr. Örlygi,
en verið væri að ljúka endurfjármögnun fyrirtækisins. Þorsteinn
vísaði á bug sögusögnum um bókhaldsóreiðu hjá fyrirtækinu, en
greindi frá því að hér eftir verði
Airwaves rekin á sérstakri kennitölu, af dótturfélagi Hr. Örlygs.
Það sé gert að kröfu Reykjavíkurborgar. Bjartari tímar eru framundan, meðal annars með væntanlegu fjármagni frá erlendum
aðilum. „Þetta verkefni krefst
hundrað prósent einbeitingar og
við viljum ekki vera að standa í
neinum leiðindum. Nú er bara að

Svolítið gott
á milli mála er
líka nauðsynlegt
Ég er keppnismanneskja og veit hvað þarf til að ná árangri í minni
íþróttagrein. Eitt af því er að standast freistingar. Þess vegna passa ég
alltaf að eiga Kellogg’s Special K stöng eða Special K bliss að grípa til,

BETRI TÍMAR Í VÆNDUM Egill Tómasson, Þorsteinn Stephensen og Inga Dóra

Jóhannsdóttir kynntu dagskrá næstu Airwaves-hátíðar í gær. Þorsteinn viðurkenndi að
fjárhagserfiðleikar hefðu hrjáð fyrirtæki hans, en nú sæi hann fram á bjartari tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

snúa bökum saman og láta þetta
ganga upp,“ segir Þorsteinn.
Undirbúningur fyrir tíundu Airwaves-hátíðina í október er kominn vel á veg. Umsóknarferli fyrir
íslenskar hljómsveitir sem vilja
spila á hátíðinni fer í gang á næstu
dögum og tuttugu erlendar sveitir
hafa boðað komu sína. Þorsteinn
segir það vera um tvo þriðju af
erlendu sveitunum í ár. „Ég er
mjög
ánægður
með
þetta
„lænöpp“. Við eigum þó enn
nokkra ása upp í erminni.“ Stærsta

nafnið er CSS frá Brasilíu en
meðal annarra áhugaverðra sveita
eru Dirty Projectors frá Svíþjóð,
Handsome Furs frá Kanada,
These New Puritans frá Bretlandi, Young Knives, Junior Boys,
Simian Mobile Disco, Final Fantasy og Stars Like Fleas. Fimmtán
íslenskar hljómsveitir hafa samþykkt að koma fram, þar á meðal
Hjaltalín, GusGus, Sprengjuhöllin, Dikta, Dr. Spock, Reykjavík!,
og FM Belfast.
hdm@frettabladid.is

Mig langar til að …
…standa mig vel á Ólympíuleikunum.
Ég hef verið dugleg að slá met að
undanförnu og hlakka mikið til að
fara á Ólympíuleikana og gera enn

hvenær sem mig svengir milli mála eða sætuþörfin gerir vart við

betur. Reglulegar máltíðir og nægur

sig. Það er alveg nauðsynlegt – og líka skemmtilegt.

svefn er lykilatriði fyrir mig til að ná

Aðeins 90 hitaeiningar í hverri stöng. Prófaðu!

góðum árangri.
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Erla Dögg Haraldsdóttir, nemi og sundkona

specialk.is
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HEIMSFRUMSÝNING á mögnuðum spennutrylli
frá leikstjóra The Sixth Sense og Signs

heldur bíógestum í heljargreipum frá byrjun til enda!

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE INCREDIBLE HULK
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
INCREDIBLE HULK

SELFOSS
12

VIP

NCREDIBLE HULK
SPEED RACER

SPEED RACER
FORBIDDEN KINGDOM

kl. 3 - 5:30 - 8:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

L

SEX AND THE CITY

INDIANA JONES 4
IRON MAN

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
kl. 3 - 5:30 - 8

12

NEVER BACK DOWN
NIM´S ISLAND

kl. 10:30
kl. 3

14

12

SPEED RACER
SEX AND THE CITY

12

L

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:50

THE HAPPENING

kl. 5:30 - 8 - 10:30 12
kl. 5
L

NIM´S ISLAND
PROM NIGHT

kl. 8 - 10:50

14

AKUREYRI
kl. 6
kl. 8 - 10

L

SPEED RACER
kl. 5:40 - 8
FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20

16
L
16

KEFLAVÍK
16

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

L
14

THE HAPPENING
ZOHAN

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

16
10

SPEED RACER
kl. 5
FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20

L
12

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.
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Coverdale erfiður viðureignar
Tónleikar Whitesnake í vikunni tókust vel þrátt fyrir
misvísandi dóma og sluppu
fyrir horn fjárhagslega
að sögn tónleikahaldarans
Birgis Nielsen. Forsöngvarinn David Coverdale var
hvumpinn og gaf ekkert
færi á sér, öfugt við þegar
hann var hrókur alls fagnaðar fyrir átján árum í
Reykjavík.
„Ég veit ekki hvort það var þessi
grænmetisréttur sem hann var
svona upptekinn af eða eitthvað
annað ... en, já, mér fannst hann nú
bara vera á 75 prósentum,“ segir
Birgir Nielsen, tónleikahaldari hjá
2BC. Hann segir að vel á fjórða
þúsund tónleikagesta hafi mætt og
tónleikahaldarar því sloppið fyrir
horn. „En ekkert umfram það.”
Í gær birtust tveir dómar um
tónleika Whitesnake sem voru í
Höllinni sem voru bókstaflega eins
og svart og hvítt. Annan skrifar
Henry Birgir í Fréttablaðið og má
vart vatni halda. Eys forsöngvarann Dave Coverdale lofi: „Hann
lék á als oddi og hefur engu
gleymt.“ En í Moggann skrifar
Arnar Eggert og þar kveður
við annan tón í dómi sem ber
yfirskriftina „Náhvítt snákshræ“ og er talað um Coverdale hafi verið sjálfum
sér og öðrum til skammar.
Tónleikahaldarinn
á
erfitt með að fóta sig í
þessum misvísandi skilaboðum en segir þetta
kannski ganga upp. Hljómsveitin og allir sem voru í
Whitesnake-genginu gáfu
sig hundrað prósent í
verkefnið. En það var
lunti í Coverdale, sem
reyndar var ekkert að
gefa sig að landsmönnum – ekki einu sinni
Birgi, sem sá hann
aðeins þegar hann sté
úr limmósínu á leið
BIRGIR NIELSEN Tónleikahaldarar höfðu
afskaplega lítið af
Coverdale að segja
sem hélt sig algerlega út af fyrir sig.

FRÁBÆR
SPENNUMYND!

COVERDALE Í HÖLLINNI Gantaðist með það á tónleikunum að hugsanlega ætti hann

afkomanda meðal áhorfenda síðan hann var hér fyrir átján árum. En þess utan var
hann afskiptalítill.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fyrir 18 árum mætti Coverdale
ekki og hljóp Pétur heitinn Kristjánsson í skarðið eins og frægt er
orðið. „Gefið var út að Coverdale
hafi verið veikur, nær lagi er að
hann hafi verið rænulaus af
drykkju í Hlíðunum. Eða svo segir
sagan. En nú hélt hann sig á hótelherberginu.“
Birgir segir að Coverdale hafi
lagt á það ofuráherslu að tiltekinn
réttur væri til reiðu fyrir sig; í
flugvélinni, á hótelinu... jafnvel í
limósínunni eftir tónleika.
Sædís Kolbrún Steinsdóttir
sá um að veitingar fyrir
stjörnuna væru eins og um
var rætt. „Þetta var grænmetisréttur sem hann vildi
alltaf hafa við hendina og
þrír svo hann gæti ákveðið
sig um leið og hann byrjaði
að borða. Þetta var mikið mál
því hvergi er hægt að panta
þetta. Ég fór og keypti í réttina sérstaklega og svo hjálpuðu þeir á Vox mér að matreiða – þetta er mjög fínt
eldaður mexíkóskur réttur,“
segir Sædís sem hefur langa
reynslu af því að snúast í
kringum poppstjörnur og
segir þetta með því kjánalegra og er þá langt til jafnað.
jakob@frettabladid.is

inn í hótelherbergið á Hilton.
„Hann gaf ekkert færi á sér.
Engin viðtöl. Ekki neitt. Og svo
mjög lá honum á að þegar hljómsveitin var í síðasta lagi í öskutunnuendi þá var hann kominn út í
bíl. Stefán Hilmarsson kom baksviðs og ætlaði að smella af
honum mynd en var of
seinn. Var hann þó kominn áður en bandið kom
af sviðinu,“ segir Birgir – og helst á honum að
heyra að Coverdale hafi verið
full fúll á
því, öfugt
við hljómsveitarmenn, sem
voru kátir.
Coverdale
kom
með
Whitesnake til
Íslands
fyrir
átján árum og
voru þá tvennir
tónleikar. Hann
gantaðist með það
á tónleikunum að
líklega ætti hann
krakka
meðal
áhorfenda. Birgir
telur það ekki ólíklegt en segir að það
hafi enginn bankað
uppá hjá 2BC og
kynnt sig sem Coverdale junior. Á
seinni tónleikana

SÆDÍS KOLBRÚN Þurfti að hafa

mikið fyrir því að hafa sérstakan
mexíkóskan grænmetisrétt alltaf
við hendina, og þá þrjá frekar en
einn, ef Coverdale skyldi svengja.

SparBíó 550kr
föstudag

SÍMI 564 0000

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

SÍMI 551 9000

kl. 5.30 D - 8 D - 10.30 D
kl. 5.50 - 8 - 10.10
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10 FLAWLESS
12 SEX AND THE CITY
88 MINUTES
INDIANA JONES 4
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kl. 5.30 - 8 - 10.30
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14
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12
7

HULK
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á Selfossi

SPEED RACER
kl. 3 í Álf., kl. 5 í kringl.,
kl. 5 á sel.,5:40 á ak., og
kl. 5 í kef.

SEX AND THE CITY
kl. 5 í Kringlunni

Indiana Jones 4
kl. 3 í Álfabakka og

IRON MAN
kl. 3 í Álfabakka

NIMS ISLAND
kl. 3 í álfabakka og
kl. 6 á Akureyri
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6. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA: NÍU RAUÐ SPJÖLD OG SAUTJÁN MÖRK

> Atvik umferðarinnar
Spjaldagleði dómarans Garðars Arnars Hinrikssonar.
Garðar dró upp spjöldin á Laugardalsvelli þegar hann gaf
níu spjöld, þar af fimm þeirra rauð. Þau tvö síðustu komu
meira að segja utan vallarins eftir leikinn. Hann
dæmdi auk þess tvær vítaspyrnur í leiknum.

> Bestu ummælin
„Það er skelfilegt að horfa á töfluna og
vera aðeins með sex stig eftir sex leiki.
Það er ekki ásættanlegt.“ Jónas Guðni
Sævarsson bendir á hið augljósa eftir fjórða
tap KR í sumar, nú gegn sínum gömlu
félögum í Keflavík.

TÖLURNAR TALA

FH og Keflavík að stinga af?
FH og Keflavík eru efst í Landsbankadeild karla
gömlum sið og hefur að því er Grindvíkingar
eftir sjöttu umferðina. FH er enn taplaust á
segja lært króatísku af miklum móð í vetur.
Stefán Þórðarson fékk rautt spjald, sitt annað
toppnum með sextán stig eftir fyrirhafnalítinn
sigur á Fjölni og Keflavík vann árlegan sigur á KR
í sumar, og er farið að leiðast þófið. Hann hótaði
suður með sjó. Keflvíkingar eru með fimmtán
að hætta knattspyrnu alfarið en snerist síðan
stig en Framarar eru í þriðja sæti með níu stig.
hugur.
Þessi tvö lið skera sig því nokkuð úr og skal
engan undra, bæði hafa spilað afar vel í sumar.
Valsmönnum gengur vel að gera vígi úr
Guðmundur Steinarsson (3)
Vodafone-vellinum, þeir hafa unnið báða leiki
Vjekoslav Svadumovic
Atli Viðar Björnsson (2)
sína þar til þessa, nú Blika 1-0. Michael
Jackson barði frá sér í teignum og skoraði
sigurmark Þróttar gegn Fylki í uppHaukur Páll Sigurðsson
Scott Ramsay (3)
bótartíma og Grindvíkingar unnu
Nenad Petrovic
Fram en það kostaði fimm rauð
spjöld.
Garðar Örn HinriksKenneth Gustafsson
son raðspjaldaði í
Michael Jackson
Tommy Nielsen (3) Michael Jónsson
Laugardalnum að
Zankarlo Simunic

4-3-3

sport@frettabladid.is

Ísland-Makedónía á sunnudag:

Enn til miðar í
Laugardalshöll
HANDBOLTI Ísland mætir Makedón-

íu, í síðari úrslitaleiknum um
laust sæti á EM í handbolta, á
sunnudag klukkan 16. HSÍ og
strákarnir sjálfir hafa kallað eftir
stuðningi áhorfenda sem þeir
segja ómetanlegan. Síðustu tvö ár
hefur Ísland komist á stórmót
með sigrum þann 17. júní, fyrst á
HM í Þýskalandi með sigri á
Svíum og svo á EM í Noregi með
sigri á Serbum.
Miðasala er hafin á leikinn
gegn Makedóníu og gengur vel.
Hægt er að nálgast miða á síðunni
www.midi.is og kostar miðinn
2.500 krónur. Hátt í 3.000 manns
komast fyrir í Laugardalshöll og
eru enn til miðar á leikinn.
- hþh

Gunnar Heiðar Þorvaldsson:

Eftirsóttur í
Skandinavíu
FÓTBOLTI Eyjapeyinn Gunnar

Heiðar Þorvaldsson íhugar
framtíð sína þessa dagana og
staðfesti Ólafur Garðarsson,
umboðsmaður hans, við Fréttablaðið í gær að góð tilboð hefðu
borist frá Noregi, Danmörk og
Svíþjóð.
Gunnar Heiðar ætlar aftur á
móti að taka sér ágætan tíma í að
ákveða framtíðina en hann hefur
lengi haft augastað á því að
komast að hjá liði á Bretlandseyjum.
- hbg

Guðmundur Steinarsson er leikmaður 6. umferðar hjá Fréttablaðinu. Hann skaraði fram úr í 4-2 sigrinum
gegn KR, nánast árlegum viðburði í Keflavík. Hann hefur nú skorað sex mörk í sumar og er í fantaformi.
FÓTBOLTI Keflvíkingar hafa unnið
fimm leiki af sex í sumar og er það
besta byrjun þeirra frá því þeir
komu upp úr 1. deildinni árið 2003.
Liðið vann KR 4-2 í 6. umferðinni,
og hefur raunar unnið fjóra leiki
af fimm gegn KR á síðustu fimm
árum, þar sem Guðmundur Steinarsson fór mikinn. Hann skoraði
tvö mörk og lagði upp eitt og er
fyrir vikið maður umferðarinnar
hjá Fréttablaðinu.
„Við virðumst vera með eitthvert tak á þeim. KR-ingar hafa
alltaf litið á sig sem stærsta klúbb
á Íslandi og mörgum liðum finnst
gaman að vinna KR. Það er ekkert
öðruvísi með okkur,“ sagði grunnskólakennarinn Guðmundur glaðbeittur.
Margir hafa skeggrætt um að
Keflvíkingar hafi oft byrjað vel en
ekki náð að fylgja því eftir. „Það
hafa fjölmörg önnur lið byrjað vel
en þetta er ekkert sem er að angra
okkur. Við höfum oft náð að byrja
ágætlega en það sem hefur gerst
síðan hefur verið misjafnt,“ sagði
Guðmundur.
Koma Hólmars Arnar Rúnarssonar, Harðar Sveinssonar og
Hans Mathiesen var Keflvíkingum
mikilvægt og hefur Hólmar verið
sérstaklega drjúgur. „Við fengum

BYRJANIR KEFLAVÍKUR
2004: 10 stig
2005: 10 stig
2006: 7 stig
2007: 11 stig
2008: 15 stig

Sölvi Geir til
SønderjyskE

(Unnu KR 3-1)
(Unnu KR 2-1)
(Unnu KR 3-0)
(Jafntefli gegn KR 1-1)
(Unnu KR 4-2)

MÖRK GUÐMUNDAR

FÓTBOLTI Varnarmaðurinn Sölvi

Geir Ottesen,leikmaður Djurgården, hefur ákveðið að færa sig
um set og ganga í raðir danska
úrvalsdeildarliðsins SønderjyskE.
Sölvi Geir, 24 ára, verður
kynntur sem nýr leikmaður
SønderjyskE í dag og skrifar
undir þriggja ára samning við
félagið en þetta staðfesti Guðlaugur Tómasson, umboðsmaður
Sölva, við Fréttablaðið í gær.
„Hann er keyptur til Sønderjyske sem lykilmaður hjá
félaginu og fær allt annað
hlutverk en hann er búinn að vera
í hjá Djurgården upp á síðkastið,“
sagði Guðlaugur en Sölvi Geir
hefur átt erfitt með að festa sig í
sessi í byrjunarliði Djurgården.
„Það verður
mjög spennandi að
fylgjast með Sölva
Geir enda býr
mikið í honum, en
hann hefur ekki
fengið að sýna
það almennilega. Hann
hefur náttúrlega verið
óheppinn með meiðsli
en þar fyrir utan
finnst mér hann
ekki vera búinn að
fá réttláta meðferð
hjá Djurgården,“
sagði Guðlaugur.
- óþ

> Besti dómarinn: Dómarar umferðarinnar voru ekki einkunnaháir
hjá Fréttablaðinu. Fjórir dómarar
fengu umsögnina þokkalegur og
þar með einkunnina 6. Það voru Jóhannes Valgeirsson, Þóroddur Hjaltalín, Garðar Örn Hinriksson og Eyjólfur
Kristinsson.

Prófraunin er að halda stöðugleika

Ár - Stig í fyrstu sex leikjum - Gegn KR

Guðlaugur Tómasson:

Flest skot: 17, KR
Flest skot á mark: 8, Þróttur
Fæst skot: 7, Valur
Hæsta meðaleink.: 7,45 Keflavík
Lægsta meðaleink.: 4,58, Fjölnir
Grófasta liðið: 17 brot, HK
Prúðasta liðið: 9 brot, Keflavík
Flestir áhorf.: Keflavík-KR, 1.270
Fæstir áhorf.: Fram-Grindavík, 602
Áhorfendur alls: 5.735

2004: 2 mörk í 15 leikjum
2005: 7 mörk í 18 leikjum
2006: 6 mörk í 16 leikjum
2007: 5 mörk í 17 leikjum
2008: 6 mörk í 6 leikjum

Á FLUGI Guðmundur hefur verið á góðu flugi í sumar með Keflavíkurliðinu. Hér fær hann flugferð frá Kristjáni Valdimarssyni

Fylkismanni.

þrjá gríðarlega sterka leikmenn
rétt fyrir mót sem og Patrik Redo.
Hann hefur skilað mikilli vinnu í
þessum leikjum en fengið frekar
litla athygli fyrir vikið. Þetta hefur
verið góður bónus og það er gaman
að sjá þessa menn smellpassa inn í
umhverfið innan sem utan vallar,“
sagði fyrirliðinn.
Pressa er eitthvað sem hann
finnur ekki fyrir en Keflvíkingar
eru efstir í deildinni ásamt FH.
„Það er alls ekki komin nein pressa
á okkur. Það eru bara sex umferðir
búnar og langflest liðin eru bara í
einum hnapp enn þá. Við erum
bara með okkar markmið sem við
horfum á,“ sagði Guðmundur, sem
var ófáanlegur til að gefa markmiðin upp.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

„Spurðu mig eftir tímabilið,“
sagði hann glettinn. „Menn eru
duglegir að minna sjálfa sig á
markmiðin og þau eru úti um allt.
Sjálfur er ég bara með þetta í tölvunni minni heima. Ég fer yfir leikina og athuga hvað betur má fara
og laga það og held áfram að gera
það sem gekk vel.“
Stöðugleika hefur oft skort í lið
Keflavíkur og Guðmundur tekur
undir það. „Núna reynir á það
hvort við höfum hann. Við eigum
erfiðan leik gegn Grindavík úti á
sunnudaginn. Nú er enn eitt prófið á okkur og þarna kemur í ljós
úr hverju menn eru gerðir.“
Sjálfur hefur Guðmundur skorað sex mörk í sumar. „Ég settist
niður með Kristjáni þjálfara eftir

síðasta sumar, sem okkur fannst
ekki ásættanlegt af minni hálfu.
Við fórum yfir það sem ég þyrfti
að laga og við unnum vel í vetur.
Það var aðallega líkamlegi þátturinn og við unnum vel á öllum
æfingum og nýttum fríin vel,“
sagði markahæsti leikmaður
deildarinnar.
„Þetta hefur gengið vel, ég hef
fengið færi og náð að troða
honum inn. En mikilvægast er að
liðið fái stigin. Ég hef verið í því
hlutverki að undanfarin ár að
vera með stoðsendingar og skorað þá færri mörk. Ég hef ekkert
skipt um hlutverk, ég er líklega
bara svona andskoti góður,“ sagði
Guðmundur og hló dátt.
hjalti@frettabladid.is

Opna bandaríska meistaramótið fer fram í Kaliforníu um helgina:

Tiger Woods klár í slaginn eftir þrjár aðgerðir
GOLF Opna bandaríska meistara-

mótið í golfi hófst í gær á Torrey
Pines-vellinum í Kaliforníu. Tiger
Woods hefur unnið fjögur síðustu
mót á þessum velli og eltir nú risatitil
númer
fjórtán. Hann
er
eðlilega
talinn
sigurstranglegastur
á mótinu en
hann er þó nýkominn úr aðgerð, sinni
þriðju á vinstra hné.
„Ég er tilbúinn í
slaginn,“
sagði
Woods. „Ég þarf
bara að fá tilfinninguna aftur. Ég er
ekki alveg búinn að
ná mér en það skiptir engu máli. Ég hef
unnið mót í þessu
ástandi
áður,“
sagði
Woods
kokhraustur
við blaðamenn
í gær.

Phil Mickelson ólst upp við
hliðina á vellinum og býr þar enn.
„Þetta er einstakt tækifæri fyrir
mig. Ég ólst upp hér og er á hátindi
ferils míns. Ég er hrifinn af þeirri
staðreynd að stutta spilið þarf að
vera nákvæmt. Góður leikmaður í
kringum flatirnar getur sett boltann nálægt holunum. Ég held að
þetta sé kostur fyrir mig og gefur
mér
fína
möguleika,“
sagði Mickelson,
sem enn hefur
ekki unnið mótið
en lent í fjórgang í öðru
sæti.
Bandaríkjamaður
hefur ekki unnið
mótið frá því árið
2003 þegar Jim Furyk
fór með sigur af hólmi.
Bandaríkjamenn hafa þó
unnið 85 af síðustu 100 mótum
en Skotar og Englendingar unnu
öll mótin fyrstu sextán skiptin en
það fyrsta var haldið 1895.
- hþh
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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Stemning fyrir Guðjóni
Stuðningsmenn skoska liðsins Hearts kjósa flestir að fá Guðjón Þórðarson af
þeim þremur sem hafa verið nefndir í þjálfarastarfið. Ólafur Garðarsson umboðsmaður staðfestir að Guðjón komi enn til greina í starfið.
FÓTBOLTI Skoskir fjölmiðlar fjöll-

PAKKAÐ SAMAN Íslenska liðið sá aldrei

til sólar á Hlíðarenda í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Vináttulandsleikur hjá U-21:

Átakanlega lélegt hjá Íslandi
FÓTBOLTI Noregur bar sigurorð af

Íslandi, 1-4, í vináttulandsleik hjá
U-21 árs liðum þjóðanna á
Vodafone-vellinum í gær.
Leikur íslenska liðsins var
vandræðalega lélegur allan
leikinn og ekki heil brú í leik
liðsins. Strákarnir gátu nákvæmlega ekki neitt og sigur Norðmanna miklu meira en sanngjarn.
Gestirnir komust verðskuldað í
0-4 en Jón Vilhelm Ákason klóraði
í bakkann í uppbótartíma þegar
hann kláraði nánast eina færið
sem Ísland fékk í leiknum.
- hbg

Jón Arnór og félagar töpuðu:

Montepaschi
Siena meistari
KÖRFUBOLTI Montepaschi Siena
varð í gærkvöld ítalskur meistari
annað árið í röð eftir 92-81 sigur á
heimavelli gegn Jóni Arnóri
Stefánssyni og félögum í Lottomatica Roma. Staðan í hálfleik
var 49-40, Montepaschi Siena í vil.
Montepaschi Siena vann einvígi
liðanna um ítalska meistaratitilinn samanlagt 4-1 en liðið vann
alla 24 heimaleiki sína í deildarkeppni og úrslitakeppni í vetur.
Jón Arnór skoraði 2 stig, tók 2
fráköst og átti 2 stoðsendingar á
þeim 19 mínútum sem hann
spilaði í leiknum í gærkvöld. - óþ

ÚRSLIT
EM í fótbolta:
Króatía-Þýskaland

2-1

1-0 Darijo Srna (24.), 2-0 Ivica Olic (62.), 2-1
Lukas Podolski (78.).

Austurríki-Pólland

1-1

0-1 Guerreiro Roger (30.), 1-1 Ivica Vastic (90.+3)

Landsbankadeild kvenna:
Þór/KA-Fylkir

0-1

0-1 Laufey Björnsdóttir (90.+4)

HK/Víkingur-Keflavík
Fjölnir-Afturelding

4-1
0-0

Vináttuleikur hjá U-21:
Ísland-Noregur

1-4

Tore Gundersen 2, Kevin Larsen, Vidar Nisja - Jón
Vilhelm Ákason.

uðu mikið um þjálfaraleit Hearts í
gær. Guðjón Þórðarson var áberandi í þeirri umræðu en skoskir
fjölmiðlar eru á því að hann komi
helst til greina í starfið af þeim
þremur sem rætt er um. Hinir
tveir eru Slóvakinn Vladimir
Weiss, sem þjálfar Artmedia Bratislava, og svo Andrei Zygmantovic sem áður stýrði Kaunas í
Litháen.
Eins og áður segir var mikið
fjallað um Guðjón og meðal annars hafa birst viðtöl við David
Winnie, fyrrverandi þjálfara KR,
og tvo fyrrverandi leikmenn Guðjóns hjá Stoke – Tony Dorigo og
David Rowson.
Allir hafa þeir nákvæmlega það
sama að segja um Guðjón – að
hann sé harður í horn að taka og
maður sem leyfi ekkert agaleysi í
sínu liði. Einnig tala þeir um metnað Guðjóns, sem leggi þess utan
mikið upp úr góðu líkamlegu
ástandi leikmanna.
Vladimir Romanov, eigandi
Hearts, er alræmdur í Skotlandi
fyrir margra hluta sakir og meðal
annars fyrir að vilja skipta sér af
liðsvali þjálfara. Þríeykið er samróma um að ekkert slíkt verði
leyft fari svo að Guðjón Þórðarson
taki við Hearts.
Ólafur Garðarsson umboðsmaður hefur verið í sambandi við
Hearts fyrir hönd Guðjóns. „Ég
hef verið í sambandi við marga
menn innan Hearts en hvorki hitt
né heyrt í Romanov sjálfum. Mér
skilst að það komi enn 4-6 þjálfarar til greina hjá Romanov og Guðjón er á þeim lista,“ sagði Ólafur

HÓLMFRÍÐUR Lét niðrandi köll hand-

boltamanna úr Val ekki hafa áhrif á sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hólmfríður Magnúsdóttir:

Mér finnst þetta
mjög leiðinlegt

HEITUR HJÁ HEARTS Stuðningsmenn Hearts eru mjög spenntir fyrir því að fá Guðjón

Þórðarson sem næsta stjóra liðsins.

og bætti við að málið væri enn á
svipuðum stað og í gær.
Því gæti enn brugðið til beggja
vona. Ólafur taldi þó líklegt að
málið kláraðist í næstu viku enda
þyrfti nýr stjóri sinn tíma til þess
að huga að leikmannamálum
félagsins.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru forráðamenn Hearts
mjög hrifnir af því sem Guðjón
hafi gert í gegnum tíðina enda
talar ferilskráin sínu máli. Skoska
liðið er einnig mjög hrifið af því
að Guðjón ætli að taka Terry

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Butcher með sér sem aðstoðarmann.
Stuðningsmenn Hearts virðast
flestir á þeirri skoðun að Hearts
eigi að ráða Guðjón af þeim þjálfurum sem hafa verið nefndir til
sögunnar. Skoskir blaðamenn sem
Fréttablaðið hefur rætt við eru á
einu máli um að Guðjón sé besti
kosturinn af áðurnefndu þríeyki.
Hvort að Romanov sé síðan til í
að ráða harðan stjóra sem tekur
ekki hans leiðbeiningum um liðsval á síðan eftir að koma í ljós.
henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI KR-ingurinn Hólmfríður
Magnúsdóttir var kölluð fyllibytta
á leiknum gegn Val á miðvikudag.
Stuðningsmenn Vals sungu þessi
niðrandi orð um leikmanninn, sem
veit hvaða einstaklingar voru á
bakvið hrópin.
„Það er sorglegt að vita að
leikmenn meistaraflokks karla og
kvenna í handboltaliði Vals eiga
upptökin að þessu. Mér finnst
þetta mjög leiðinlegt. Þeir eiga að
vita sem íþróttamenn hvernig á
að haga sér á leikjum og þetta á
auðvitað ekki heima á fótboltaleik,“ sagði Hólmfríður, sem lét
orðin þó sem vind um eyru þjóta
og var meðal bestu leikmanna
vallarins.
„Þetta hafði engin áhrif, ég
útilokaði þetta bara. En það er
erfitt þegar tvö til þrjúhundruð
manns kalla þetta í takt. Það kom
mér mjög á óvart. Þetta gekk of
langt. Mér finnst þetta óþroskað
af fullorðnum einstaklingum. Á
vellinum voru bæði krakkar úr
yngri flokkum sem líta upp til
mín sem og fjölskyldan mín,“
sagði Hólmfríður.
- hþh

Önnur umferð í B-riðli Evrópumótsins í Sviss og Austurríki fór fram í gær:

Frækinn sigur hjá Króötum gegn Þjóðverjum
FÓTBOLTI Króatar eru heldur
betur í góðum málum í B-riðli
Evrópumótsins eftir magnaðan
sigur á Þjóðverjum, 2-1, í gær.
Króatar voru mun sterkari í
leiknum og sigurinn sanngjarn.
Króatar hófu leikinn með miklum látum og náðu forystunni á
24. mínútu þegar Dario Srna batt
endahnútinn á sókn þeirra.
Þannig stóðu leikar í hálfleik og
máttu Þjóðverjar þakka fyrir að
vera ekki fleiri mörkum undir
enda áttu Króatar margar skæðar sóknir í hálfleiknum.
Þeir komust svo í 2-0 þegar
Ivica Olic skoraði eftir hrapalleg
mistök Jens Lehmann í marki
Þjóðverja.
Lukas
Podolski
minnkaði muninn ellefu mínútum fyrir leikslok en nær komust
Þjóðverjar ekki.
Bastian Schweinsteiger fauk
af velli með rautt spjald áður en

yfir lauk og er því kominn í leikbann.
„Við spiluðum frábæra knattspyrna og þarf ekkert minna til
að leggja Þjóðverja. Vörnin var
góð allan leikinn og við héldum
líka ógninni í sókninni. Ég vil
óska leikmönnum mínum til
hamingju,“ sagði Slaven Bilic,
landsliðsþjálfari Króata, himinlifandi eftir leikinn.
„Við áttum skilið að tapa. Við
komumst ekki í gang og það var
ekkert flæði í okkar leik. Við
getum ekki verið sáttir enda
getum við mun betur en við sýndum í þessum leik,“ sagði Joachim Löw, þjálfari Þjóðverja.
Heimamenn í Austurríki og
Pólland áttust svo við í síðari
leiknum og þar náðu Austurríkismenn óvæntu jafntefli með
marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma.
- hbg

FÖGNUÐUR Ivica Olic, annar markaskorari Króata, fagnar hér í leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/BONGARTS

Landsins stærsta

Opið í dag 11-18
á laugardag 11-16
á sunnudag 12-16

3

Lágmark

dagar eftir

afsláttur

Síðustu 3 dagarnir
Útsöluvörur frá
Kringlunni - Smáralind
Kringlunni - Smáralind
Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

VÍNLANDSLEIÐ 6 - S: 533 3109
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VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON TEKUR SÉR SÆTI

> Edward Norton

Þegar sumarið missti völdin

„Ég hef engan áhuga á að gera
myndir fyrir fjöldann heldur
fyrst og fremst fyrir sjálfan mig,“
sagði Norton eitt sinn. Hann
hafði einungis leikið í einni
mynd áður en hann lék í
kvikmyndinni Primal Fear
en þar vakti hann mikla
athygli og fékk óskarstilnefningu fyrir leikinn. Sú
mynd er sýnd á Stöð 2 bíó
í kvöld.

Sumrin sem enda á sléttum tölum eru slæm. Þá missa þau eiginlega alveg
marks. Vegna þess að af einhverjum óskiljanlegum ástæðum eru öll stórmót
í knattspyrnu haldin á þessum tölum. Evrópumótið er til að mynda haldið á
fjögurra ára fresti; 2000, 2004, 2008 og svo framvegis. Svo óheppilega vill
til að þá eru líka alltaf Ólympíuleikarnir, stærsta íþróttamót heims. Síðan
kemur heimsmeistaramótið inná milli. 1986, 1990 og þar fram eftir
götunum. Sumrin fara því meira eða minna í sjónvarpið og sólin, sem
íbúar á norðurhveli jarðar hafa beðið eftir í níu mánuði, skiptir í raun
engu máli því allir sitja sem fastast yfir skjánum og styðja sitt lið.
Og ekki skánar ástandið í þessari viku. Ekki er nóg með að hvern
stórleikinn á fætur öðrum reki á fjörur knattspyrnufíkilsins heldur
virðist helgin vera gjörsamlega frátekin á kvöldin. Þá er nefnilega
kylfingum hleypt á flatir Torrey Pines með Tiger Woods fremstan í
flokki. Og þótt golf og knattspyrna séu eins ólíkar íþróttagreinar og
bílasali og prestur ríkir sama dramatíkin í kringum þær. Pútt fyrir pari
getur tryggt sigurinn, missir þú marks er draumurinn úti. Vítaspyrna fyrir
sigri, ef þú missir marks verður andlit þitt á forsíðum allra blaða, augun
tárvot og ímynd hetjunnar brostin.

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse

07.00 NBA 2007/2008 - Finals games

efstu deild kvenna í fótbolta.

Tales, Camp Lazlo, Dexter´s Laboratory og
Kalli kanína og félagar.

Útsending frá leik Lakers og Boston í úrslitakeppni NBA.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront (4:18) (e)
11.15 Wife Swap (8:10)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Wings of Love
13.55 Wings of Love
14.40 Friends (15:24)
15.05 Punk´d (9:16)
15.30 Bestu Strákarnir (32:50) (e)
15.55 Galdrastelpurnar
16.18 Bratz
16.43 Ben 10
17.03 Smá skrítnir foreldrar
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 (12:20)
19.55 America´s Got Talent (7:12)

13.15 Gillette World Sport

▼

20.45 Fréttayfirlit
20.55 Gríman 2008 Bein útsending frá

Wildfire
STÖÐ 2 EXTRA

afhendingu Grímunnar, íslensku leiklistarverðlaunanna 2008, við hátíðlega athöfn í
Þjóðleikhúsinu.

23.00 EM 2008 - Samantekt
23.30 Áttfætlan ógurlega (Eight Legged Freaks). Bandarísk bíómynd frá 2002.
Eitraðar kóngulær stækka gríðarlega vegna
efnamengunar og herja á íbúa í afskekktum
námubæ. Aðalhlutverk: David Arquette, Kari
Wuhrer og Scarlett Johansson.

01.10 Kúrekalendur (The Hi-Lo

20.00

US open 2008 BEINT
STÖÐ 2 SPORT

Country). Bandarísk bíómynd frá 1998 um
trausta vináttu tveggja manna í vestrinu upp
úr seinna stríði. Aðalhlutverk: Billy Crudup,
Woody Harrelson, Patricia Arquette og Penélope Cruz. (e)

03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 American Pie Presents Band Camp
08.00 Wallace & Gromit: The Curse of
the Were-Rabbit

20.55

Gríman BEINT
SJÓNVARPIÐ

10.00 Jersey Girl
12.00 In Her Shoes
14.10 Wallace & Gromit: The Curse of
the Were-Rabbit

16.00 Jersey Girl
18.00 In Her Shoes
20.10 American Pie Presents Band Camp
22.00 Primal Fear Ungur maður liggur
undir grun um að hafa framið skelfilegt
morð en hann ber fyrir sig að þjást af alvarlegum geðrænum vandamálum.

21.00

NÝTT

The Biggest Loser
SKJÁREINN

00.10 The Omen
02.00 The Crucible
04.00 Primal Fear (e)

Útsending frá US Open.

17.35 Inside the PGA
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og tímabilið framundan skoðað.

18.00 NBA 2007/2008 - Finals games
Útsending frá leik Lakers og Boston í úrslitakeppni NBA.

20.00 US Open 2008

Bein útsending frá öðrum degi US Open.

olíufyrirtæki og er umkringdur konum sem
eru óhræddar við að sýna klærnar.

19.20 One Tree Hill (e)
20.10 Survivor: Micronesia - lokaþáttur keppendur sem hófu leikinn koma
saman á ný og gera upp málin í síðasta
sinn. Jeff Probst stýrir líflegum endurfundum.

21.00 The Biggest Loser - NÝTT Að
þessu sinni mæta 50 manns til leiks og er
hver þeirra er fulltrúi síns ríkis í Bandaríkjunum. Fylgst er með þátttakendum í æfingabúðum undir leiðsögn einkaþjálfara og
hvernig þeim gengur að halda sig frá sætindunum. Að lokum eru síðan stigið á vigtina og sá sem hefur losnað við mest hlutfall
af heildarþyngdinni vinnur vegleg verðlaun.
22.30 The Eleventh Hour (7:13) Dramatísk þáttaröð sem gerist á sjónvarpsstöð og
aðalsöguhetjurnar eru fréttamenn og pródúsentar á fréttaskýringaþætti.

Leitin að hæfileikaríkasta fólkinu í Ameríku
er hafinn enn á ný, nú ennþá veglegri og
skemmtilegri en síðast.

17.50 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðv-

21.00 Ghost Sam og Molly elska hvort
annað af öllu hjarta og eru ákaflega hamingjusöm. Sam er myrtur en ást hans á
Molly nær út yfir gröf og dauða.

18.25 Oliver Kahn Heimildarmyndarþáttur um einn besta markvörð heims, Oliver Kahn.

23.20 Secret Diary of a Call Girl (e)
23.50 Professional Poker Tour - Loka-

23.05 The Exorcism of Emily Rose
Óhugnaleg mynd byggð á sönnum atburðum um séra Moores sem var ákærður fyrir
morð á Emily Rose. Bæði foreldrarnir og
presturinn voru sannfærð um að Emily hafi
verið andsetin en ákæruvaldið sagði að um
veikindi væri að ræða. Aðalhlutverk: Campbell Scott, Laura Linney og Tom Wilkinson.

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

01.20 Brotherhood (e)
02.20 Law & Order: Criminal Intent (e)
03.10 World Cup of Pool 2007 (e)
04.00 C.S.I. (e)
04.40 C.S.I. (e)
05.20 Girlfriends (e)
05.45 Vörutorg
06.45 Óstöðvandi tónlist

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

20.30 PL Classic Matches Blackburn Leicester, 97/98. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
21.00 EM 4 4 2
21.30 Football Rivalries Boca Juniors -

01.05 The Interpreter Leyniþjónustumaður er fenginn til þess að njósna um túlk
hjá Sameinuðu þjóðunum sem kveðst hafa
orðið vitni að samsæri um að ráða mikilvægan embættismann af dögum. Aðalhlutverk: Sean Penn og Nicole Kidman.

River Plate. Í þessum þætti er fjallað um ríg
liðanna innan vallar sem utan.

03.10 Around the Bend
04.40 America´s Got Talent (7:12)
05.45 Fréttir og Ísland í dag
06.40 Myndbönd frá Popp TíVí

23.15 PL Classic Matches Chelsea - Ars-

22.25 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen
Þriðji þátturinn af tíu. Að þessu sinni er fjallað um Arnór Guðjohnsen og farið yfir feril
hans.
enal, 97/98.

23.45 EM 4 4 2
00.15 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

LITRÍKT SUMAR &
ENDALAUST ÚRVAL
Allar heitustu sumarvörurnar fást í Kringlunni – litir, líf og endalaust úrval.
Komdu og finndu eitthvað sumarlegt til að gleðja þig og þína.
F í t o n / S Í A

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 Snocross (e)
15.40 Kid Nation (e)
16.30 Girlfriends
17.00 Rachael Ray
17.45 Dr. Phil
18.30 Dynasty Blake Carrington stýrir

▼

ing frá leik Hollendinga og Frakka á Evrópumóti landsliða í fótbolta sem fram fer í Austurríki og Sviss.

13.45 US Open 2008

▼

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun
18.45 EM í fótbolta 2008 Bein útsend-

Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið yfir
víðan völl. Farið er yfir það helsta sem er að
gerast í íþróttunum út í heimi og skyggnst á
bakvið tjöldin.

▼

ing frá leik Ítala og Rúmena á Evrópumóti
landsliða í fótbolta sem fram fer í Austurríki og Sviss.

20.00

SKJÁREINN

15.10 Bang og mark Sýnt frá leikjum í

16.00 EM í fótbolta 2008 Bein útsend-

America‘s Got Talent
STÖÐ 2

Woods og Cristiano Ronaldo
verða báðir á græna svæðinu um
helgina þótt íþróttagreinar þeirra
séu heldur ólíkar.

STÖÐ 2

15.30 EM 2008 - Upphitun Hitað upp
fyrir næsta leik á EM í fótbolta.

19.55

SAMAN Á GRÆNA SVÆÐINU Tiger

Opið til 19 í dag og 10–18 á morgun

þáttur

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Föstudagsþátturinn
Farið yfir fréttir liðinnar viku. Endurtekinn 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. 21.00
Ghost

Fyrri leikur dagsins er Ítalía - Rúmenía
en sá seinni er Holland - Frakkland.
Þorsteinn J. stjórnar upphitun fyrir
hvern leik en einnig verður samantekt
úr leikjum dagsins kl. 23.00.

Það er stelpusumar á Stöð 2.
Dagskrá Stöðvar 2 er sérvalin
fyrir stelpurnar í allt sumar. Demi
Moore og Patrick Swayze fara á
kostum í óskarsverðlaunamyndinni Ghost. Þetta er óvenjuleg
blanda af spennu, skemmtun og
innilegri rómantík. Sam og Molly
elska hvort annað af öllu hjarta og
eru ákaflega hamingjusöm. Sam
er myrtur en ást hans á Molly nær
út yfir gröf og dauða.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sumarást
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 Táslur og tjull
15.03 Útvarpssagan: Sérherbergi

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Mánafjöll
21.10 Brjóstdropar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Viltu syngja minn söng ?
23.00 Kvöldgestir
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 Bresk unglingasápa
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks
í Chester.

16.30 Hollyoaks
17.00 Wildfire
17.45 Twenty Four 3 (3:24)
18.30 The Class (10:19) Við fylgjumst
með bekkjarmóti skrautlegra skólafélaga
sem mörg hver hafa ekki sést í 20 ár.

▼

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Wildfire (12:13) Þriðja þátta-

röðin um hana Kris sem var í byrjun send
nauðug á búgarð í sveit en þar féll hún fyrir
hestamennskunni og þá sérstaklega kappreiðarhestinum Wildfire.

„Bones” Brennan, réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

22.45 Moonlight (3:16) Spennuþáttur
með yfirnáttúrulega ívafi. Mick St. John er
sjarmerandi, dáleiðandi og ódauðlegur
einkaspæjari sem býr og starfar í Los Angeles. Hann stríðir gegn öllu því sem aðrar
vampírur standa fyrir með því að nota yfirnáttúrulega hæfileika til að hjálpa hinum
dauðlegu.

23.30 ReGenesis (1:13) Önnur sería
þessarar þáttaraðar um ógnvænlega framtíð
þarf sem mannkynið er farið að leika hlutverk skaparans.

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Umsjón: Ásdís Olsen
og Kolfinna Baldvinsdóttir. Gestir: Amal
Tamimi, Anna Pála Sverrisdóttir, Margrét
Pála Ólafsdóttir.
21.00 Af lífi og sál Guðni Ágústsson
ræðir við áhorfendur ÍNN eins og honum
er lagið.

21.30 Íslands Safari Umsjón: Akeem
Richard Oppong, formaður Íslands Panorama. Fjölmenning og fjölþjóðlegt samfélag.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Ærlig
talt 10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2.
del 11.35 Blomsterkvartet 11.50 Forandring på
vej 12.20 Når storken svigter - fem år efter
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update
- nyheder og vejr 13.10 Dawson’s Creek 14.00
Boogie Listen 15.00 That’s So Raven 15.25 F for
Får 15.30 Fredagsbio 15.45 Benjamin Bjørn 16.00
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Disney Sjov 18.00 Hit med sangen 19.00 TV
Avisen 19.30 Kaptajn Corellis mandolin 21.30 The
Cooler 23.10 Boogie Listen

10.00 NRK nyheter 10.10 Tinas mat 10.40 Columbo
11.50 Sjukehuset i Aidensfield 12.40 Jakten på
Hizbollah 13.25 Pakten 15.00 NRK nyheter 15.10
Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 Desperate
boligdrømmer 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00
Mille og Martin 16.05 Mamma Mirabelle viser film
16.20 Charlie og Lola 16.30 Safari Europa 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Norge
rundt 17.55 Ville og vakre Kina 18.45 20 spørsmål
19.15 Detektimen: Detektiv Jack Frost 20.50 Du
skal høre mye mer 21.00 Kveldsnytt 21.20 Hotell
Babylon 22.10 Lydverket presenterer 22.45 Danny
og hans hemmelige kropp 23.40 Country jukeboks
med chat

PIPAR • SÍA • 81168 • Ljósmynd: Sigfús Pétursson

20.45 Twenty Four 3 (3:24) (e)
21.30 The Class (10:19)
22.00 Bones (11:15) Dr. Temperance

Opnar 14. júní kl. 14
Boðið verður upp á léttar veitingar í tilefni dagsins. Allir velkomnir.

Sigurjón
Ólafsson
Búrfellsstöð
Sýning á starfi og verkum myndhöggvarans Sigurjóns Ólafssonar í tilefni af því
að hann hefði orðið 100 ára á árinu. Lágmyndin á Búrfellsstöð er verk Sigurjóns
og er stærsta lágmynd á Íslandi.

Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, Kröflustöð,
Laxárstöð, Ljósafossstöð við Sog og Gestastofu Fljótsdalsstöðvar í Végarði.
Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar.
Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Minnenas television 13.15
Veronica Mars 14.00 Rapport 14.10 Gomorron
Sverige 15.00 I trädgården med Camilla Plum
15.30 Plus sommar 16.00 Bolibompa 16.15
Dra mig baklänges 16.30 Hej hej sommar 16.31
Planet Sketch 16.45 Sune 17.15 Värsta vännerna
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Tre kärlekar 19.00 America’s Sweethearts 20.40 Grotesco
21.10 Rapport 21.20 Kulturnyheterna 21.35 Eulogy
23.05 Sändningar från SVT24

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum eru
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?

Jakob vill fínstilla bassann

„Ég held með Össuri Skarphéðinssyni. Kynlíf urriða er meira
heillandi en kynjasögur Davíðs.”
Mikael Torfason, spurður um uppáhalds
stjórnmálamann í spurningadálki í DV,
desember 1997.
„Ég hlýt að hafa verið að reyna að sleikja
mig upp við ritstjórann minn. Ég get ekki
ímyndað mér að ég hafi verið svo vitlaus
að halda með Össuri,“ segir Mikael nú.
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LÁRÉTT
2. án, 6. í röð, 8. þrí, 9. hlé, 11. tvíhljóði, 12. fáni, 14. hlemmur, 16. fisk,
17. sníkjudýr, 18. léreft, 20. óhreinindi, 21. harla.
LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. tveir eins, 4. mergð,
5. tala, 7. brjóstverja, 10. mál, 13.
hlaup, 15. stefna, 16. spíra, 19. átt.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. tt, 4. aragrúi, 5.
níu, 7. bolhlíf, 10. tal, 13. gel, 15. ismi,
16. ála, 19. na.
LÁRÉTT: 2. utan, 6. áb, 8. trí, 9. lot,
11. au, 12. flagg, 14. hleri, 16. ál, 17.
lús, 18. lín, 20. im, 21. afar.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Ísmaðurinn kemur (e. The Ice
Man Cometh)

2

Donna E. Shalala.

3

Jerry Bruckheimer.

„Þetta er ekkert alvarlegt og
verið að dramatísera út úr öllu
korti,“ segir Jakob Frímann
Magnússon miðborgarstjóri.
Fréttablaðið hefur að undanförnu fjallað um krytur milli
kráareigenda og miðborgarbúa
sem leitt hafa til þess að borgaryfirvöld hafa gert Ölstofunni og
Vegamótum að stytta afgreiðslutíma sinn um helgar. Jakob segir
þetta ekki alveg svo að verið sé
að beita hörku eða skilyrðislausum boðum og bönnum. „Það er
ekki minn tebolli. Þeir hafa þennan takka í hendi sér og málið er í
eðlilegu áfrýjunarferli. Lagist
ástandið verður það endurskoðað,“ segir Jakob. Hann segir að
mæta verði manneklu lögregl-

unnar með öðrum hætti, samstilltu átaki því taka verði tillit til
þeirra sem reyna að festa svefn í
hverfunum þar sem veitingastaðirnir eru.
„Það er lykillinn að þessu. Ég
er mjög stoltur af 101. Eitt best
heppnaða og frægasta skemmtihverfi í allri Evrópu. Við skulum
standa vörð um þann orðstír. En
þetta kallar á fínstillingu. Bassariðin þurfa örlitla fínstillingu og
þá held ég að allir muni taka gleði
sína á ný: Bæði gleðimenn og þeir
sem vilja sofa.“
Borið hefur á því að það andi
köldu milli Stefáns Eiríkssonar
lögreglustjóra og veitingamanna.
Þannig hefur Kormákur Geirharðsson, vert á Ölstofunni, sagt

það draum Stefáns að veitingastöðum sé lokað á milli eitt og
tvö. Stefán sagði svo sjálfur í
blaðinu í gær að hann hefði lagt
það til í ræðu og riti að menn
skoðuðu afgreiðslutíma með tilliti til öryggissjónarmiða. Jakob
segist ekki hafa orðið var við það
að Stefán sé óbilgjarn boða- og
bannasinni heldur þvert á móti
víðsýnn.
„Ég hef ekki heyrt neitt slíkt úr
hans munni heldur upplifað hann
sem umburðarlyndan og víðsýnan, góðan og gegnan lögreglustjóra. Reykvíkingar hafa aldrei
komist nær því að eignast Bastían
bæjarfógeta en í þessum lögreglustjóra.“
- jbg

ÁGÚST SMÁRI: SJÁLFSFRÓUNARMÚFFAN RÝKUR ÚT

MÚFFAN Fleshlight-heitið er dregið af flashlight eða vasaljósinu góða. Umbúðirnar

bera það því ekki með sér að þarna sé um að ræða hjálpartæki fyrir karlmenn.

STOLTUR AF TÆKINU Ágúst Smári segist
ekki hafa neinu ástæðu til að fela sig á
bak við eitthvert fyrirtækjanafn. Hann sé
stoltur af sjálfsfróunarmúffunni sem nú
fæst loksins á Íslandi, í gegnum heimasíðuna Fleshlight.is.

vissir um hvað þetta er,“ útskýrir
Ágúst, sem þvertekur fyrir að
kaupendur tækisins séu bara einmana, miðaldra karlar. „Okkar
viðskiptavinir eru á öllum aldri en

bassariðin taka gleðimenn og þeir sem
vilja sofa gleði sína á ný.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Íslenskir karlmenn fá loks
hjálpartæki fyrir ástarlífið
Netfyrirtækið AVK hefur tekið til
sölu æði merkilegt tæki sem hefur
slegið í gegn um allan heim. Hjá
körlum. Þetta er hið svokallaða
Fleshlight eða sjálfróunarmúffa.
Fyrir hina viðkvæmu sem eflaust
rekur í rogastans skal bent á að
þetta hefur verið eitt vinsælasta
hjálpartæki ástarlífsins fyrir karlmenn í heiminum undanfarin ár
en verið ófáanlegt hér á landi. Þar
til nú. Talað hefur verið um nýtt
æði og líkt við byltingu á borð við
innkomu eggsins fyrir konur.
„Þær hafa getað nálgast sín
hjálpartæki í gegnum verslanir á
höfuðborgarsvæðinu en karlmenn
hafa átt í stökustu vandræðum
með að kaupa sér hjálpartæki
fyrir prívatnotkun,“ segir Ágúst
Smári Beaumont, talsmaður AVK.
AVK byrjaði að selja tækið fyrir
tíu dögum og þegar hafa fimmtíu
pantanir borist frá áhugasömum
karlmönnum. Athygli hefur vakið
að tækinu var gefið íslenskt heiti,
rétt eins og þegar víbrator var
nefndur titrari. Ágúst segir fyrirtækið hafa leitað til Orðabókar
Háskóla Íslands eftir aðstoð við
nýyrðið. „Þetta var þeirra tillaga.
Múffa er eitthvað sem maður
setur eitthvað inn í þannig að sú
nafngift passaði vel við vöruna,“
útskýrir Ágúst. Jafnframt þykir
eftirtektarvert hversu vönduð
heimasíða vörunnar er, hversu
lítið klámfengin hún er þrátt fyrir
eðli vörunnar. Þannig eru til að
mynda allar upplýsingar á íslensku
og öll kynningarmyndbönd eru
með íslenskum texta. „Við vildum
nota íslenskt mál. Þó að við Íslendingar séum vel menntaðir þá er
ekkert sjálfgefið að allir kunni
ensku upp á tíu og þegar menn
kaupa sér svona hluti vilja þeir
auðvitað vera hundrað prósent

MIÐBORGARSTJÓRI Ef tekst að fínstilla

við höfum samt sem áður haft þá
reglu að selja ekki þessa vöru til
karla yngri en átján ára.“
Fyrrverandi lögreglumaður á
heiðurinn af Fleshlight en hann
fékk þessa flugu í hausinn þegar
hann og eiginkonan áttu í erfiðleikum með samlíf sökum barneigna. Hann fékk einkaleyfi fyrir
sjálfsfróunarmúffunni fyrir tíu
árum ef marka má wikipediu-vefsíðuna.
AVK er mikið fjölskyldufyrirtæki en móðir Ágústs og fyrrverandi eiginmaður hennar eiga það.
Sjálfur starfar hann sem talsmaður þess og þykir lítið tiltökumál að
koma fram undir nafni og mynd
þótt einhverjir setji eflaust spurningarmerki við starfsemina og
þyki það „sóðalegt“. „Við erum
ekkert í neinum feluleik enda hafa
viðbrögðin við vörunni verið svo
jákvæð að við höfum ekkert til að
skammast okkur fyrir.“

Áhangendur FH, Mafían,
eru skömmustulegir eftir
snautlega frammistöðu í Krikanum. FHingar sigruðu Fjölni
glæsilega þrátt fyrir
að hafa leikið einum
manni færri megnið af leiknum. En
á pöllunum gersigruðu Grafarvogsbúar. Á vef FH sendi húmoristinn
Tryggvi Guðmundsson stuðningsmönnunum ádrepu og sagðist lítið
hafa heyrt í Mafíunni en þeim mun
fleiri ókvæðisorð frá Fjölnis-bullum
sem kölluð Tryggva til dæmis typpahaus og vísuðu til skallans sem
Tryggvi ber stoltur. En Tryggvi kaus
að skilja orð Fjölnismanna sem
svo að þeir væru í raun að segja að
hann væri kóngurinn.
Í gær mátti lesa ansi misvísandi gagnrýni um tónleika
Whitesnake í Höllinni. Á
meðan aðrir voru yfir sig
ánægðir fór Arnar
Eggert Thoroddsen á Mogganum
hörðum orðum um
Coverdale og hreinlega jarðaði hann í
einnar stjörnu dómi.
Harðir þungarokkarar
landsins létu Arnar ekki komast
upp með dóminn og mótmæltu
hástöfum meðferðinni á sínum
manni. Skömmunum hreinlega
rigndi yfir Arnar í gær og svo sem
ekki í fyrsta skipti því um árið
misstu Nirvana-aðdáendur landsins
stjórn á sér í kjölfar neikvæðrar
umfjöllunar hans um goðin.
Einar Bárðarson er önnum kafinn
maður enda enn í útrás með tenórinn sinn Garðar Cortes. Hann nýtir
því hvert tækifæri til að ráðfæra
sig við aðra skjólstæðinga sína og
sást meðal annars til hans í gær á
hárgreiðslustofu X-Factorstjörnunnar Jógvan. Einar
sló tvær flugur í einu
höggi, lét söngvarann
raka á sér höfuðið á
meðan þeir skipulögðu næstu skref.
- jbg/glh/fgg

freyrgigja@frettabladid.is

Auglýsingasími

Poppari styrkir Kattholt

– Mest lesið

Bergur Ebbi Benediktsson, gítarleikari og söngvari Sprengjuhallarinnar, hyggst gefa Kattholti 50
þúsund krónur. Bergur er einn
fimm gestaritstjóra Grapevine
sem fengnir voru til að ritstýra
afmælisútgáfu tímartisins. Þeim
var jafnframt úthlutað fimmtíu
þúsund krónum sem þeir gátu gefið
til styrktar góðu málefni. Tónlistarmaðurinn valdi Kattholt.
Fréttablaðið greindi frá hrikalegu ástandi í Kattholti í síðustu
viku en þá höfðu 52 óskilakisur
borist þangað í maímánuði. Að frátöldum öllum kettlingum. Alls eru
um 132 óskilakisur í Kattholti um
þessar mundir, en Sigríður Heiðberg, formaður Kattholts, sagði
maímánuðinn þann svartasta í
sögu Kattholts. Ef ekki yrði gripið
til einhverra aðgerða gæti allt farið
úr böndunum. Frásögnin í Fréttablaðinu snerti marga og nú þegar
hafa tíu óskilakisur fengið ný heimili.
Töluverð vakning hefur orðið í

varðar,
en
hverjum degi
er að meðaltali einum
ketti lógað
í bænum.

á

- fgg

KETTLINGARNIR Unnið er að því að
koma þessum fjórum kettlingum í
fóstur.

umfjöllun um málefni katta eftir
að Fréttablaðið hóf að segja frá
misgóðri meðferð á þessum
dýrum. Á vef Skessuhorns var
frásögn af Rakel Þorsteinsdóttur, ellefu ára stúlku, sem fann
kettlinga í svörtum plastpoka
niður við Breiðina í Borgarnesi.
Hún bjargaði lífi eins þeirra
með því að stinga honum inn í
peysuna sína. Á vef Víkurfrétta
er síðan greint frá sérstöku átaki
í Reykjanesbæ hvað kattahald

STYRKIR KATTHOLT

Bergi Ebba fannst
sínum fimmtíu þúsund krónum best
varið í Kattholt.
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Dýr dropi

H

vað rekur sjötugan hollenskan ferðamann á húsbíl til að
smygla 190 kílóum af eiturlyfjum
til Íslands? Mér finnst ekki ólíklegt að sá hollenski hafi kynnt sér
bensínverðið á Íslandi áður en
hann lagði í hann og komist að
þeirri niðurstöðu að ef hann ætlaði að keyra hringveginn kæmi
hann með þessu móti kannski út á
sléttu.

ENDRUM og eins erum við
minnt á hversu mikil lífsgæði eru
fólgin í að komast hratt og örugglega á milli staða. Síðast gerðist
það líklega árið 1997, þegar bensínafgreiðslufólk fór í verkfall. Það
var hins vegar tímabundið ástand.
Allt bendir til að eldsneytishækkanir undanfarinna mánuða séu
varanlegar og við sjáum ekki
fyrir endann á afleiðingunum.
HÆKKANIR

á eldsneytisverði
hafa sína kosti. Til margra magurra ára þjónaði jeppinn til dæmis
því hlutverki fyrst og fremst að
vera stöðutákn vel stæðra karla
sem vildu bæta fyrir innra óöryggi með því að berast á. Þetta var
gott ástand sem tryggði félagslegt
gagnsæi. Í góðæri liðinna ára
hefur hins vegar verið gengið
rækilega á sérkenni hinna sterkefnuðu og hvalkynja bensínsvelgir
eru nú til á öðru hverju heimili. Ef
fer sem horfir færist ástandið
hins vegar bráðum aftur í eðlilegt
horf og það þarf enginn að velkjast
í vafa um að þeir fáu sem aka
áfram jeppa hafa efni á því.

Alicante
16. júní – UPPSELT
18. júní – UPPSELT
19. júní – örfá sæti laus
21. júní – 6 sæti laus
23. júní – örfá sæti laus
25. júní – örfá sæti laus

EN ÓKOSTIRNIR eru hins vegar

26. júní – 15 sæti laus
28. júní – örfá sæti laus

líka farnir að láta sé kræla. Bensín
er til dæmis að ríða hinu opinbera
á slig; það styttist í að lögreglan
þurfi að meta hvert útkall eftir því
hvort það svari bensínkostnaði og
áður en langt um líður verða
sjúkra- og slökkviliðsbílar skikkaðir til sparaksturs í neyðarútköllum. Það á eftir að verða bylting í
samgöngumálum. Sjálfur hóf ég
mína eigin byltingu í síðustu viku,
þar sem ég stóð fyrir framan
bensíndælu og gnísti tönnum. Það
var ekki aðeins tankurinn sem var
fullur heldur líka mælirinn – dropinn hafði holað steininn. Ég steytti
hnefa í átt að fána olíufélagsins og
strengdi þess heit að kaupa ekki
aftur bensín. Í þessum mánuði.

Tenerife
17. jún. – örfá sæti laus (vél 1)
17. júní – UPPSELT (vél 2)
17. júní – örfá sæti laus (vél 3)
24. júní – UPPSELT (vél 1)
24. júní – UPPSELT (vél 2)

MÍN

litla ráðdeild má sín hins
vegar lítils í hinu stóra samhengi,
allir þurfa að leggja sitt af mörkum. Ég legg til að ríkisstjórnin,
sem á víst í ímyndarkröggum í
umhverfismálum, gangi á undan
með góðu fordæmi. Hvað um að
skipta ráðherrajeppunum út yfir
sumarmánuðina fyrir ráðherravespur?

Lanzarote

Krít
18. júní – örfá sæti laus
25. júní – 10 sæti laus

Marmaris
23. júní – örfá sæti laus
24. júní – Laus sæti

Portúgal
19. júní – Laus sæti
26. júní – Laus sæti

Costa del Sol
23. júní – örfá sæti laus
30. júní – Laus sæti

Mallorca
18. júní – 5 sæti laus
25. júní – Laus sæti

24.júní – Laus sæti

5g`abc`YS[c`Tg`abc`T`
=t\O`Wc^^Z aW\UO`]UPYO\W`teee^ZcaTS`RW`Wa

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 13. júní,
166. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

2.59
1.48

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.12

23.57
0.41

Heimild: Almanak Háskólans
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