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Andri Rafn

hlakkar mikið

til að flytja

til Danmerkur

í haust þar

Hlakkar til
að læra
dönsku og
spila fótbo
lta
sem hann sest

á skólabekk.
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„Ég ætla
mörku; mig kannski að fara að
læra fótbolta
langar það
svo gama
í Dan
rosaleg
íf

prentum!

– 4. árgangur

Sögurnar...
tölurnar...
fólkið...

Svartir listar
leyfisskyldir
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Sjóðsstjórinn

Hljóp rúma
500 km í maí

Skuggabank
vill 25 punk astjór nin
ta lækkun
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olíuverðshækkun
rndar hefur Hráolíuverð hefur
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Fórnarlamb bíræfinna
dekkjaþjófa
Felgum og dekkjum fyrir 600 þúsund stolið
FÓLK 23

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

2. júlí 2008 — 178. tölublað — 8. árgangur

MIÐVIKUDAGUR

Sími: 512 5000

Svartsýni í
sjávarútvegi

Vinsæll á
leikskólum
Egill „Gillzenegger“
og Merzedes Club
njóta mikilla vinsælda á leikskólum landsins.

Sjávarútvegsráðherra hefur ákveðið að skera niður
ýsu- og ufsaafla. Þorskafli verður sami og áður. Talsmenn LÍÚ og sjómanna telja komandi ár verða erfitt.

FÓLK 30

Kóraninn í hvítu bandi

Forsvarsmenn
samtaka í sjávarútvegi telja erfitt
ár framundan. Sjávarútvegsráðherra, Einar K. Guðfinnsson, tilkynnti í gær að ýsu- og ufsaafli
yrði skorinn niður á næsta fiskveiðiári og að þorskafli yrði áfram
130 þúsund tonn.
„Það er ljóst að þetta verður
mjög erfitt ár fyrir mjög marga
með svona lítinn þorsk,“ segir
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri
Landssambands
íslenskra útvegsmanna (LÍÚ).
LÍÚ telur að þorskaflinn hafi átt
að vera að minnsta kosti 150 til 160
þúsund tonn. „Það er of langt farið
niður með tilliti til afkomu fólks
og fyrirtækja þó engin áhætta sé
tekin með þorskstofni með 150 til
160 þúsund tonn,“ segir Friðrik.
Arnar Sigmundsson, formaður
Samtaka fiskvinnslustöðva, hefur
svipaða sögu að segja. „Við höfum
þá skoðun að niðurskurðurinn á
síðasta ári á þorski hafi verið fullmikill og ítrekuðum þá skoðun
okkar núna og töldum eðlilegt að
aflinn yrði meiri,“ segir hann.
Sævar Gunnarsson, formaður
Sjómannasambandsins, er svartsýnn. „Þetta verður hörmungaár.
Bullandi samdráttur í tekjum sjómanna og útgerðarmanna. Það er
SJÁVARÚTVEGUR

Einar Már Jónsson skrifar um
vörusvik í franskri hjónasæng.
Í DAG 16

Ekki einleikin
einleikjahátíð
Á Act Alone er
alltaf vel mætt og
setið á gólfum þegar
fyllist, segir Elfar Logi
Hannesson
TÍMAMÓT 18

KSÍ ætlar ekkert
að gera
Ummæli Guðjóns Þórðarsonar, þjálfara
ÍA eftir KR-leikinn
verða ekki tekin
frekar fyrir af KSÍ.
ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG

PÁLL STEFÁNSSON

...við
– 27. tölublað

Upptaka evrunnar

Ríkið mögulega bótaskylt
vegna Íbúðalánasjóðs



LAGERSALA

 3IMI 

Miðvikudagu
r 2. júlí 2008

Kostir
og gallar

VOLDUG ÞYRLA Á ÞINGVÖLLUM Í gegnum mistrið á Þingvöllum í gær mátti sjá þessa

þyrlu sem var að flytja steypu á svæðið. Erfitt er að flytja byggingarefni á Þingvelli
með öðrum leiðum án þess að raska umhverfi svæðisins sem er á heimsminjaskrá.
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FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Það er ljóst að þetta
verður mjög erfitt ár fyrir
mjög marga með svona lítinn
þorsk.
FRIÐRIK J. ARNGRÍMSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI LÍÚ

ekki bjart yfir þessu,“ segir hann.
Niðurskurðurinn er þó ekki jafn
mikill og Hafrannsóknastofnun
hafði lagt til.
„Ég tók þá ákvörðun eins og í
fyrra að nýta sterka stöðu stofna
þar sem aðstæður leyfðu,“ segir
Einar. „Það að hafa mikinn ýsukvóta hjálpaði útgerðunum mikið
að komast í gegnum erfiðleikatímabilið sem niðurskurðurinn
hafði í för með sér í fyrra.“
Gunnlaugur Júlíusson, hagfræðingur hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga, segir að aflasamdrátturinn í fyrra hafi haft mikil
áhrif á fyrirtæki og sveitarfélög.
Hugsanlega geti veiking krónunnar undanfarið þó aðstoðað sjávarútvegsfyrirtæki nú, en með því fá
þau hærra verð fyrir útflutningsafurðir. Það sé þó tvíeggjað sverð,
enda sjávarútvegsfyrirtæki mörg
með erlend lán sem vaxi þegar
krónan lækkar.
- gh, vsp / sjá síðu 4
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5-10 m/s. Dálítil úrkoma sunnan
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að rigna austan til síðdegis. Hitinn
verður á bilinu 12-20 stig, hlýjast til
landsins norðvestan- og vestan til.
VEÐUR 4

&(=ÓI:A
6AA6C
=G>C<>CC
&'
&'
&%
&%
..

--
,, ++

&&
&(&( &&
&(

**

&&
''
(( ))

&BAAVj\VgkVic'Ï@ÏAVj\VgkVic
(H`\Vg)K`BgYVa
*CZh_Vh`a^+CZh`VjehiVjg
,:\^ahhiV^g-:^Vg.Higji_Vgc^g
&%6`jgZng^&&AVj\VgWV``^
&'ÏhV[_gjg&(AVj\VgH¨a^c\hYVa
EVciVjVaaVc]g^c\^cc{
]diZaZYYV#^hZVhbV))))%%%

Skuggabankastjórn Markaðarins:

Garðar setti nýtt Íslandsmet:

Vill lækkun stýrivaxta

Met í rauðum spjöldum

EFNAHAGSMÁL Skuggabankastjórn
Markaðarins vill lækka stýrivexti
Seðlabankans um 25 punkta, eða
niður í 15,25 prósent.
Seðlabankinn kynnir ákvörðun
um stýrivexti á morgun og gefur
um leið út ritið Peningamál.
„Stefnan í peningamálum hefur
reynst gagnslaus, jafnvel verri en

engin og tímabært að horfast í
augu við það,“ segir Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykjavík. Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningar Glitnis, bendir á
að verðbólgan nú sé fyrst og
fremst tilkomin vegna alþjóðlegrar lánsfjárkrísu og hrávöruverðshækkana.
- bih / sjá Markaðinn

FÓTBOLTI Garðar Örn Hinriksson

gaf leikmanni sitt níunda rauða
spjald í sumar í leik KR og ÍA á
mánudag. Með því setti hann nýtt
Íslandsmet því áður hafði dómari
mest gefið leikmönnum sjö rauð
spjöld á einu sumri.
Garðar náði þessum áfanga í
aðeins níu leikjum en það eru enn

þrettán umferðir eftir af Íslandsmótinu. Garðar hefur þess utan
gefið þjálfurum og forráðamönnum þrjú rauð spjöld í sumar.
Garðar hefur sérstaklega staðið
í ströngu í leikjum ÍA þar sem
hann hefur gefið tuttugu spjöld í
heildina og þar af átján á Skagamenn.
- hbg / sjá síðu 26

Fréttablaðið eykur umfjöllun um neytendamál:

Nýr umboðsmaður neytenda
NEYTENDAMÁL Aukin umfjöllun
verður um neytendamál í Fréttablaðinu frá og með deginum í
dag. Á tímum þegar kreppir að
er nauðsynlegt að almenningur
sé meðvitaður um útgjöld heimilisins. Gunnar Lárus Hjálmarsson, eða Dr. Gunni eins og hann
er ætíð kallaður, hefur látið sig
þessi mál mjög varða. Dr. Gunni
hefur nú tekið að sér hlutverk
Umboðsmanns
neytenda
í
Fréttablaðinu. Hann hefur undanfarið haldið úti vinsælli okursíðu þar sem lesendur hafa sent
inn ábendingar um okur í samfélaginu. Dr. Gunni hlaut á dögunum Íslensku neytendaverðlaunin fyrir framtak sitt.

Umboðsmaður neytenda í
Fréttablaðinu lætur sér ekkert
óviðkomandi og leggur ríka
áherslu á að halda góðu sambandi við lesendur blaðsins. Fólk
er sérstaklega hvatt til að senda
Dr. Gunna ábendingar á netfangið neytendur@frettabladid.
is.
Öllum ábendingum er fagnað,
hvort sem um er að ræða ábendingar um okur, góða eða slæma
þjónustu eða hvaðeina. Umboðsmaður neytenda reynir eftir
fremsta megni að greiða úr
vandamálum lesenda blaðsins.
Dr. Gunni ríður á vaðið með
umfjöllun um verð á prentarahylkjum.
Sjá síðu 6

Þú færð
IG-veiðivörur
á næstu
Þjónustustöð
UMBOÐSMAÐUR NEYTENDA Dr. Gunni,
handhafi Íslensku neytendaverðlaunanna, er Umboðsmaður neytenda í
Fréttablaðinu.
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SPURNING DAGSINS

Helga, hefur ferðamannastraumurinn ekki verið
stíflaður?
„Nei, hann hefur verið virkjaður.“
Kárahnjúkavirkjun er orðin að vinsælum
áfangastað ferðamanna. Helga Jónsdóttir
er bæjarstýra Fjarðabyggðar.

Menntamálaráðherra:

Ekki nákvæmt
brot á samningi
MENNING „Nei, ég get ekki tekið
undir það nákvæmlega,“ segir
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra, spurð
hvort þjónustusamningur milli
ríkis og Ríkisútvarps hafi verið
brotinn af hálfu
ríkisins.
Samkvæmt
honum þyrfti að
ÞORGERÐUR
hækka afnotaKATRÍN
gjöld mikið, en í
GUNNARSDÓTTIR
rekstur RÚV
vantar 400 milljónir.
„Við skulum nú bíða og sjá
hvort það verða 400 milljónir,“
segir hún, án þess að vilja útskýra
það nánar.
Í þjónustusamningnum standi að
rauntekjur af afnotagjöldum eigi
að fylgja tekjum frá árinu 2006,
sem þau hafa ekki gert. „En það
má deila um hvernig við nálgumst
þá hluti,“ segir ráðherra.
- kóþ

Ósætti við efnahagsmálin:

Fylgi við ríkisstjórnina fellur
STJÓRNMÁL Nærri sjötíu prósent
íslensku þjóðarinnar eru óánægð
með viðbrögð ríkisstjórnarinnar
og seðlabankans við versnandi
efnahagsástandi samkvæmt
nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Þetta
kom fram í fréttatíma Ríkissjónvarpsins í gær.
Þá hefur stuðningur við
ríkisstjórnina minnkað sjöunda
mánuðinn í röð og er nú 52
prósent.
Fylgi Sjálfsstæðisflokks mælist
33 prósent og fylgi Samfylkingar
30 prósent. Vinstri grænir njóta
nú um 25 prósenta fylgis,
Framsóknarflokkur níu prósenta
og Frjálslyndi flokkurinn
fjögurra.
- ges
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Umhverfisráðherra lagði ekki blessun sína yfir álver á Bakka:

Financial Times:

Iðnaðarráðherra ber ábyrgð

Spáir stjórnarslitum á Íslandi

UMHVERFISMÁL „Fyrst Össur vísar
til umræðu á þingflokksfundum,
sem við gerum almennt ekki í
Samfylkingunni, get ég sagt að
þar var ekki verið að taka neina
ákvörðun [um viljayfirlýsingu um
álver á Bakka],“ segir Þórunn
Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra.
Um margt sé rætt opinskátt á
þingflokksfundum, en iðnaðarráðherra beri einn ábyrgð á sínum
embættisfærslum.
Þannig svarar Þórunn, spurð
hvort rétt sé að hvorki hún né
aðrir í þingflokki Samfylkingar
hafi æmt né skræmt undan áformum Össurar Skarphéðinssonar

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR

Umhverfisráðherra segir „af og frá“ að
hún hafi lagt blessun sína yfir álver á
Bakka þótt hún hafi ekki mótmælt sérstaklega, þegar iðnaðarráðherra kynnti
viljayfirlýsingu um það. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

iðnaðarráðherra um að framlengja fyrrnefnda viljayfirlýsingu.
Össur hefur bent á að enginn
hafi mótmælt á þingflokksfundi,
þar sem málið var kynnt, þegar
hann var spurður hvort eining
ríkti um álverið innan þingflokksins.
Spurður enn, hvort Þórunn
hefði verið á fundinum, staðfesti
iðnaðarráðherra það.
„Á þessum fundi var rætt
almennt um hvað væri í pípunum,“ segir Þórunn. „En það er af
og frá að það hafi verið lögð einhver blessun yfir þetta,“ segir
hún.
- kóþ

Kauphallarfélögum fækkar:

Engar fjöldauppsagnir hjá Spron

Samþykkt að
afskrá 365

Kaupþing kaupir Spron fyrir nítján milljarða króna. Sátt er um verðið, sem er
fjórðungur af markaðsvirði Spron í sumar. Stefnt að hagræðingu en engar fjöldauppsagnir í undirbúningi. Báðir bankar verða áfram reknir hvor í sínu lagi.
VIÐSKIPTI „Það stefnir ekki í nein-

ar fjöldauppsagnir vegna sameiningarinnar.
Viðskiptavinir
okkar munu hitta fyrir sömu
starfsmennina,“ segir Guðmundur Hauksson, forstjóri Spron.
Tilkynnt var um sameiningu
Kaupþings og Spron í gær. Í frétt
til Kauphallarinnar segir að nú
um stundir þurfi að auka áherslu
á hagræðingu og hagkvæmni í
rekstri fjármálafyrirtækja.
„Á þessu stigi er allt of snemmt
að segja nokkuð um hugsanlega
hagræðingu. Við lítum svo á að
við höfum lokið tilteknum áfanga
í þessari sameiningu,“ segir
Ingólfur
Helgason,
forstjóri
Kaupþings á Íslandi.
Guðmundur Hauksson hélt
fund með starfsfólki á Hiltonhótelinu í gær. Fullt var út úr
dyrum.
„Það er gott hljóð í fólkinu.
Biðin hefur skiljanlega verið
óþægileg,“ sagði Guðmundur
eftir fundinn.
Tæplega þrjú hundruð manns
vinna hjá Spron sem rekur sjö
útibú og afgreiðslustaði á höfuðborgarsvæðinu.
Kaupþing kaupir í raun Spron
og greiðir fyrir 40 prósent með
hlutabréfum í sjálfu sér og hin 60
prósentin með hlutum í Existu.
Kaupverðið er þrjár krónur og 83
aurar á hlut, sem jafngildir gengi
hlutabréfa í Spron í Kauphöllinni
í fyrradag, að viðbættu fimmtán
prósenta álagi. Í heildina nemur
kaupverðið rúmum nítján milljörðum króna. „Verðið er ágæt
niðurstaða fyrir báða,“ segir
Ingólfur. „Hverjum þykir sinn

STJÓRNMÁL Sterkur orðrómur er
uppi um að Samfylking muni slíta
ríkisstjórnarsamstarfinu og láta
efna til nýrra kosninga. Þetta segir
Robert Wade, hagfræðingur við
London School of Economics, á
vefriti Financial Times í gær.
Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar,
vísar þessu á bug. „Það hefur
ekkert komið enn upp sem geri
það að verkum að einhver fótur
væri fyrir þessum orðróm.“
Wade rekur í grein sinni
núverandi efnahagserfiðleika að
miklu leyti til þess að illa hafi
verið staðið að einkavæðingu
bankanna.
- gh

VIÐSKIPTI Samþykkt var á hluthafafundi 365 í gær að taka
félagið af markaði. Skömmu síðar
var þess formlega
farið á leit við
Kauphöllina.
Þá var enn fremur samþykkt að
stjórn 365 verði
falið að kaupa
hluti þeirra
hluthafa sem þess
óska á genginu 1,2 ARI EDWALD,
krónur á hlut fyrir FORSTJÓRI 365
11. júlí næstkomandi. Almennt
hefur lítil velta verið með bréf
365 og verðmyndun lítil. Þá fékk
stjórnin í gær heimild til að
kaupa allt að fimmtán prósent
eigin hluta, að því er fram kemur
í tilkynningu.
365 varð til með skiptingu
Dagsbrúnar í tvö rekstrarfélög í
nóvember fyrir tveimur árum.
Hitt félagið er Teymi.
- jab

Leitin að Madeleine:

Rannsókninni
verður hætt
STARFSMENN SPRON Fullt var út úr dyrum á Hilton-hótelinu síðdegis í gær þegar
starfsmönnum Spron var kynntur samruninn við Kaupþing.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fugl fagur, en við getum vel við
unað,“ segir Guðmundur.
Markaðsvirði Spron í sumar
nam 80 milljörðum króna um
stíma en hefur farið lækkandi
síðan.
Hagnaður Spron undanfarin
misseri hefur helst komið til af
hlutabréfaeign, en reksturinn
verið erfiður. Var þetta björgunaraðgerð af hálfu Kaupþings?
„Alls ekki,“ segir Ingólfur. Þetta
séu tvö öflug fyrirtæki. Því er
ekki að leyna að það hafa verið
hræringar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum en í því felast
líka tækifæri til að styrkja einingarnar.“

Útibú hvors banka um sig
verða áfram rekin undir eigin
merkjum.
Sameiningin er háð samþykki
Fjármálaeftirlitsins, Samkeppniseftirlitsins og hluthafafundar
Spron sem haldinn verður í
ágúst.
Sjálfseignarstofnunin Spronsjóðurinn er stærsti hluthafinn í
Spron. Exista er stærsti hluthafinn í Kaupþingi, en Bakkavararbræður eru langstærsti hluthafinn í Existu.
Kaupþing rekur tólf útibú á
höfuðborgarsvæðinu.
Starfsmenn Kaupþings eru yfir 3.300.
ingimar@markadurinn.is

PORTÚGAL, AP Ríkissaksóknari
Portúgals segir of snemmt að
segja hvort rannsókninni á hvarfi
bresku stúlkunnar Madeleine
McCann verði alveg hætt.
Lögreglan í Portúgal hefur lagt
fram lokaskýrslu sína um
rannsóknina, sem staðið hefur yfir
í fjórtán mánuði. Saksóknarar
muni skoða skýrsluna og meta
hvort þar séu einhverjir lausir
endar sem vert er að rekja lengra.
Tvö dagblöð í Lissabon höfðu
eftir heimildarmönnum innan
lögreglunnar að til stæði að hætta
rannsókn málsins fyrir 14. júlí,
þegar hefðbundinn frestur sem
halda má leynd yfir rannsókninni
rennur út. Komi nýjar vísbendingar fram verði hægt að opna málið
á ný.
- aa

Óveður á Landsmóti hestamanna á Hellu:

Allir lögðust á eitt til björgunar
LANDSMÓT „Veðrið er svakalegt. Hér er allt gjörsamlega á tjá og tundri,“ segir Daníel Ben Þorgeirsson,
ritstjóri hestafrétta. „Það er töluvert af fólki að
yfirgefa svæðið enda varla stætt fyrir vindi.
Ég hef farið á landsmót í fjórtán ár og aldrei kynnst
öðru eins. Það sést varla á milli tjalda fyrir sandi og
moldarroki. Stóra veitingatjaldið á svæðinu, sem er
fjögur til fimm þúsund fermetrar var í stórhættu en
slapp eins og reyndar öll sölutjöldin. Hópurinn er
samheldinn og allir lögðust á eitt við að bjarga þessu.“
Daníel segir það vekja undrun sína að mótshaldarar
skuli ekki hafa stöðvað keppnishald. „Það er verið að
keyra knapana áfram í óveðri á rándýrum hestum
fyrir framan tómar stúkur. Þetta finnst mér vera til
skammar.“
Árni Kristjánsson hjá Flugbjörgunarsveitinni Hellu
tók í sama streng. „Þetta var náttúrlega skelfilegt
ástand um tíma. Við fórum í að reyna að bjarga
tjöldum en þau fuku hægri vinstri og rifnuðu. Þarna
voru tjaldvagnar sem höfðu rifnað í tvennt.“
Hann segir björgunarsveitirnar hafa verið fljótar á
staðinn þegar veður tók að versna. Spáð var stormi á
hálendinu og suðaustan til fram eftir nóttu í gær. - ges

HVASST Á LANDSMÓTI Aðeins var farið að hvessa á Landsmóti
hestamanna í gærdag en þegar kvölda tók þurfti björgunarsveitir til að bjarga tjöldum frá því að fjúka.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

79,33

79,71

Sterlingspund

158,62

159,4

Evra

126,01

125,66

Dönsk króna

16,801

16,899

Norsk króna

15,661

15,753

Sænsk króna

13,24

13,318

Japanskt jen

0,7515

0,7559

SDR

130,39

130

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
160,9275
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Karl V. Matthíasson:

Tilefni til að
auka fiskeldi
SJÁVARÚTVEGUR „Þessar niðurstöður
gefa okkur tilefni til að stórauka
þorskeldi,“ segir
Karl V. Matthíasson, þingmaður
Samfylkingarinnar
og varaformaður
sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefndar Alþingis.
Karl telur að
eldisþorskur sé
miklu betri en enginn þorskur eins
og virðist stefna í. Stórauka þurfi
allar rannsóknir innan Hafrannsóknastofnunar. Hann segir
niðurstöðurnar stundum virka á sig
eins og fálm. „Ég spyr mig, hvað
veldur? Það sem mér finnst vera
skrýtið er ósamræmið milli
langflestra sjómanna sem ég tala
við sem tala um gnægð af fisk á
meðan allt annað kemur frá
Hafrannsóknastofnun.“
-vsp

Guðjón A. Kristjánsson:

Vill 220.000
tonna afla
SJÁVARÚTVEGUR „Ég er algjörlega

ósammála stefnu sjávarútvegsráðherra,“ segir Guðjón A. Kristjánsson, formaður
Frjálslynda
flokksins.
Guðjón segist
ósammála því
hvernig Hafrannsóknastofnun hefur
unnið úr þessu
síðustu tvö til þrjú
árin og segist hafa
viljað töluvert
meiri þorskveiði. „Við hefðum átt
að keyra á 220.000 tonna jafnstöðuafla til þriggja ára,“ segir Guðjón.
Hann segir Íslendinga vera í 25
ára fari sem er algjörlega
ómögulegt. „Allir fiskimenn eru
sammála um að það sé miklu meiri
fiskur en menn hafi séð í langan
tíma áður,“ segir Guðjón.
-vsp
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Vangaveltur um viðræður milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Simbabve:

Eftirmál skotæfingarslyss:

Mugabe lokaði á viðræður

Hershöfðingi
segir af sér

SIMBABVE, AP Talsmenn stjórnarandstöðunnar í Simbabve tóku í
gær harða afstöðu til hugsanlegra
viðræðna við ríkisstjórn Roberts
Mugabe um einhvers konar samkomulag um að deila völdum. Sögðu
þeir Mugabe sjálfan hafa lokað
fyrir þann möguleika með því að
halda því til streitu að láta fara
fram marklausa úrslitaumferð forsetakosninga.
Talsmenn hjálparsamtaka vöruðu við því í gær að milljónir
Simbabvebúa ættu á hættu að
svelta heilu hungri ef stjórnvöld
afléttu ekki banni við starfsemi
hjálparstofnana í landinu. Stjórnarliðar hafa sakað starfsmenn sjálf-

HVIKAR HVERGI Robert Mugabe á

leiðtogafundi Afríkuríkja sem lauk í
Egyptalandi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

stæðra hjálparsamtaka um stuðning við stjórnarandstöðuna, en
þeim ásökunum hafa hjálpar-

samtökin vísað á bug. Tendai Biti,
einn fremsti leiðtogi stjórnarandstöðuflokksins MDC sem stjórnvöld hafa reynt að „taka úr umferð“
með því að birta honum landráðaákæru, sagði í yfirlýsingu frá
Harare í gær að ekkert væri hæft í
vangaveltum um að flokkur hans
og stjórnarflokkurinn ZANU-PF
væru í þann mund að hefja viðræður um stjórnarsamstarf. „Ekkert
gæti verið fjær sanni,“ sagði Biti.
Talsmaður Mugabes sagði í gær
að maðurinn sem farið hefur fyrir
landinu í 28 ár myndi ekki víkja og
sagði að vestrænir gagnrýnendur
sem slægju rýrð á endurkjör hans
gætu farið og „hengt sig“.
- aa

FRAKKLAND, AP Yfirmaður franska
hersins hefur sagt af sér í kjölfar
hörmulegs atviks sem varð við
heræfingarsýningu í SuðurFrakklandi um helgina. Á
æfingunni var skotið alvöruskotum í stað púðurskota með þeim
afleiðingum að 17 manns hlutu
skotsár, þar á meðal þrjú ung
börn.
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti hefur fallist á afsögn Brunos
Cuche hershöfðingja, að því er
segir í tilkynningu frá forsetaembættinu.
Sjúkrahúsyfirvöld sögðu ekkert
fórnarlambanna vera lengur í
lífshættu.
- aa

Guðni Ágústsson:

Ekki benda á mig,
segja ráðherrar

Aðför að sjávarbyggðum
SJÁVARÚTVEGUR Það er auðvitað
hneyksli hvernig sjávarútvegsráðherra sker niður,“ segir Guðni
Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins. „Þetta er
enn ein harkaleg
árás á sjómenn,
fiskverkafólk og
sjávarbyggðir sem
mun hafa enn meiri
áhrif en í fyrra. Það
er kreppa af mannavöldum í sjávarbyggðum.“
Guðni segir
Framsóknarflokkinn hafa talið að
þorskaflinn ætti að vera 150
þúsund tonn. „Sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnin tóku ranga
ákvörðun í fyrra með því að draga
þorksaflann niður,“ segir hann. -

Ráðherrar bentu hver á annan í gær, spurðir um kjaramál, ljósmæður og aðrar
heilbrigðisstéttir og stjórnarsáttmálann. Fjármálaráðherra vísaði þó til orða félagsmálaráðherra þar sem hann sagði laun kvenna ekki skoðuð fyrr en í haust.
KJARAMÁL Fátt var um svör við spurningum um
kjaramál heilbrigðisstétta, og sérstaklega samninga ljósmæðra, hjá ráðherrum eftir ríkisstjórnarfund í gær.
Að loknum ríkisstjórnarfundi var Jóhanna
Sigurðardóttir félagsmálaráðherra spurð um
efndir á stjórnarsáttmálanum, í ljósi kjaradeilna
og uppsagna um helmings ljósmæðra á landinu.
Sáttmálinn kveður á um að laun hefðbundinna
kvennastétta verði „endurmetin“ sérstaklega með
tilliti til þess að minnka óútskýrðan kynbundinn
launamun.
Vísaði Jóhanna til nefnda sem ættu að skila
niðurstöðum í haust. Þegar hún var spurð hvers
vegna ekki væri farið í þetta strax sagði hún: „Við
þurfum bara meiri tíma.“ Annars vildi hún ekki
svara spurningum um kjaraviðræðurnar. Þetta
væri á könnu heilbrigðisráðherra.
Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra
segir hins vegar að kjaramál séu á hendi fjármálaráðherra. „En auðvitað vildi maður sjá niðurstöðu í
þessi mál sem fyrst.“
Geir Haarde forsætisráðherra upplýsti að
ríkisstjórn hefði ekki rætt kjaradeilur á fundinum.
„En við treystum því að það verði hægt að ná
skynsamlegum og ábyrgum samningum við alla,“
sagði hann. Um hvort ekki væri kjörið tækifæri að
standa við stjórnarsáttmálann með því að gera vel
við ljósmæður sagði Geir: „Svona spurningum
verður að svara við samningaborðið og ég er ekki í
samninganefndinni.“
Um hvort skilaboðum um sérstakar bætur til
ljósmæðra hefði verið komið til samninganefndar
ríkisins, benti Geir á fjármálaráðherra. Hann sæi
um þau samskipti. Geir vildi svo ekki ræða meira
um þetta.
Árni Mathiesen fjármálaráðherra sagði að lokum
að kjarasamningar væru „ekki til umræðu“ milli
hans og fjölmiðla.
Hann benti á orð félagsmálaráðherra, sem hefðu
sagt allt sem segja þyrfti. Jóhanna Sigurðardóttir
hefur helst sagt að í haust verði lögð fram áætlun
um að bæta kjör kvennastétta.
klemens@frettabladid.is

vsp / gh

Steingrímur J. Sigfússon:
AÐ LOKNUM RÍKISSTJÓRNARFUNDI Félagsmálaráðherra segir

Vantar peninga
í rannsóknir

heilbrigðisráðherra sjá um heilbrigðismálin. Heilbrigðisráðherra bendir á fjármálaráðherra og sá síðastnefndi vísar til
orða félagsmálaráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SJÁVARÚTVEGUR „Þó ég hafi samúð

KJARADEILUR Í HEILBRIGÐISGEIRA

með því sjónarmiði að vera í efri
mörkum annars staðar en í þorski
þá er talsvert umhugsunarefni að
veiðin í velflestum nytjastofnum
er nokkuð umfram
tillögur Hafrannsóknastofnunar,“
segir Steingrímur
J. Sigfússon,
formaður Vinstrigrænna.
Hann segir
sérstaklega gengið
hart að ýsunni
vegna ástandsins í
þorskinum og í það heila sé ekki
bjart yfir þessu.
„Þetta minnir okkur alltaf á að
við vitum ekki nóg. Það vantar
fjármuni í rannsóknir og sérstaklega í að rannsaka samspil
umhverfisþátta. Okkur vantar
traustari vísindalegan grunn.“ -vsp

■ Um hundrað af um 200 starfandi ljósmæðrum hafa
sagt upp störfum vegna óánægju með kjör sín.
Guðlaug Einarsdóttir, formaður Ljósmæðrafélags
Íslands, segir að um hundrað ljósmæður hafi mætt
á félagsfundi á mánudag. „Það var mikill hiti og fyrst
og fremst vonbrigði í ljósmæðrum með að hafa ekki
fengið leiðréttingu núna,“ segir Guðlaug.
■ Læknar eiga í viðræðum við samninganefnd ríkisins.
Birna Jónsdóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir
að læknum hafi verið boðin 20.300 krónu hækkun.
Það hafi verið kynnt á félagsfundi á mánudagskvöld
en fellt með öllum greiddum atkvæðum. Þetta hafi
verið kynnt samninganefnd ríkisins í gærmorgun. „Það
er ekki komið neitt annað tilboð,“ segir hún.
■ Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga, segist hafa átt fundi með hjúkrunarfræðingum víða um land. Þar hafi það verið kynnt
hvað yfirvinnubann feli nákvæmlega í sér sem skellur
á eftir rúma viku. Engan bilbug sé að finna á hjúkrunarfræðingum.
■ Þá eiga skurðlæknar í viðræðum við ríkið.
- ghs

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður
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BATNANDI VEÐUR
Það verður heldur
skaplegra veður
víðast hvar á landinu í dag en var
í gær. Það lægir
talsvert næstu
daga og einnig má
búast við háum
hitatölum víða um
landið. Horfur eru
á að hitinn fari enn
hækkandi með
föstudeginum.
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Á MORGUN
Suðaustlæg, 5-10 m/s.
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Kaupmannahöfn

16

15
12

20
17

13
FÖSTUDAGUR
Hæg breytileg átt.
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23°

Billund

26°

Ósló

23°

Stokkhólmur

21°

Gautaborg

22°

London

19°

París

21°

Frankfurt

33°

Friedrichshafen

29°

Berlín

31°

Alicante

31°

Mallorca

31°

Basel

31°

Eindhoven

30°

Las Palmas

23°

New York

30°

Orlando

31°

San Francisco

20°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Iðnskólinn í Reykjavík og Fjöltækniskóli Íslands sameinaðir

Færri sækja um í Kópavogi:

Stærsti framhaldsskóli landsins

Umsóknir jafnmargar lóðum

MENNTAMÁL Fjöltækniskóli Íslands

Eiga ljósmæður rétt á leiðréttingu launa sinna?
Já
Nei

88%
12%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið í útilegu í
sumar?
Segðu skoðun þína á vísir.is.

og Iðnskólinn í Reykjavík voru
sameinaðir við formlega athöfn á
Skólavörðuholti í gær. Skólinn heitir nú: Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra dró fána nýja
skólans að húni ásamt Baldri Gíslasyni, skólameistara Iðnskólans í
Reykjavík, og Jóni B. Stefánssyni,
skólameistara
Fjöltækniskóla
Íslands.
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins verður stærsti framhaldsskóli
landsins en gert er ráð fyrir um
1.800 nemendum í dagskóla á komandi haustönn.

Nýjar siglingaleiðir taka gildi:

SAMGÖNGUR Landhelgisgæslan

Árekstur á Vesturlandsvegi:

Stoppaði fyrir
spóafjölskyldu
LÖGREGLUMÁL Tveir voru fluttir

með sjúkrabíl á slysadeild eftir
árekstur á Vesturlandsvegi laust
eftir klukkan hálftvö í gær.
Ökumaður hafði stöðvað bifreið
sína til að hleypa spóafjölskyldu
yfir veginn þegar önnur bifreið
kom aðvífandi og hafnaði á þeirri
kyrrstæðu.
Ökumaður og farþegi slösuðust
og voru fluttir á slysadeild.
Ökumaður hinnar bifreiðarinnar
kvartaði um eymsli og hugðist
leita sjálfur læknis að sögn
lögreglu.
- ht

B. Stefánsson, skólameistari Fjöltækniskólans, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Baldur
Gíslason, skólameistari Iðnskólans, við
sameininguna í gær.

KÓPAVOGUR Fimmtíu lóðum hefur

verið skilað í Vatnsendahlíð og
Rjúpnahæð í Kópavogi. Nokkrar
lóðir voru nýlega auglýstar í
bænum og umsóknir sem um þær
bárust voru nánast jafnmargar
lóðunum.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar segja þetta talsverð
umskipti og telja að breytingarnar gætu haft slæm áhrif á fjárhag
bæjarins næstu misseri.
Sama er uppi á teningnum í
Reykjavík þar sem á þriðja tug
lóða við Úlfarsfell hefur verið
skilað að sögn Ágústs Jónssonar,
skrifstofustjóra á framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar.
- ht

Fólk flutt inn til þess
eins að fremja afbrot

Ætlaði ranga
leið til hafnar
þurfti þegar í gær að hafa
afskipti af skipi sem fara ætlaði
ranga leið til hafnar við Faxaflóa.
Nýjar reglur um siglingaleiðir
við suður- og suðvesturströnd
landsins tóku gildi í gær og fela í
sér að stór skip og skip með
hættulegan farm sigli eftir ytri
siglingaleið til og frá Faxaflóa
yfir Reykjaneshrygg.
„Það er æskilegt að stór skip
sigli hvert á móti öðru og ekki um
svæði þar sem umferð annarra
skipa er mikil,“ segir Hjalti
Sæmundsson, aðalvarðstjóri hjá
Landhelgisgæslunni.
-ht

IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK OG FJÖLTÆKNISKÓLI ÍSLANDS SAMEINAÐIR Jón

Skólinn er einkarekinn og er
rekstrarfélag hans í eigu Landssambands íslenskra útvegsmanna,
Samtaka iðnaðarins, Samorku,
Samtaka íslenskra kaupskipaútgerða og Iðnaðarmannafélags
Íslands.
Tækniskólinn verður rekinn með
nýrri hugmyndafræði en stofnaðir
hafa verið ellefu undirskólar, hver
með sinn skólastjóra. Við þá starfa
sérstök fagráð samansett úr fulltrúum atvinnurekenda, launþega
og fagkennara í hverri grein um
sig.
Jón Jósep Snæbjörnsson hefur
verið ráðinn sérstakur félagsmálafrömuður skólans.
- hþj

VON Mehmet Ali Talat, leiðtogi Kýpur-

Tyrkja, Taye-Brook Zerihoun, erindreki SÞ,
og Dmitris Christofias, forseti KýpurGrikkja, takast í hendur í Nikosíu í gær.

Skipulögð og harðsvíruð glæpagengi, erlend sem innlend, eru að ná styrkri
fótfestu hér. Þeim fylgir vændi og útlendingahatur. Þetta segir í nýju hættumati
lögreglu. Yfirvöld skortir forvirkar rannsóknarheimildir til að taka á vandanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Viðræður á Kýpur:

Stefnt að endursameiningu
KÝPUR, AP Leiðtogar KýpurGrikkja og Kýpur-Tyrkja áttu
fund í Nikosíu í gær til að leggja
grunninn að sögulegum samningaviðræðum um endursameiningu eyjarinnar.
Þjóðabrotin tvö hafa lifað
algerlega aðskilin síðan tyrkneski herinn gerði innrás árið
1974. Tilefni innrásarinnar voru
meint áform þáverandi ráðamanna á eynni að sameina hana
Grikklandi.
Fyrir nýjustu atlögunni að
endursameiningu fara Dimitris
Christofias, forseti gríska
hlutans sem jafnframt er eina
alþjóðlega viðurkennda ríkið á
eynni, og Mehmet Ali Talat,
leiðtogi lýðveldis Kýpur-Tyrkja
sem Tyrkland viðurkennir eitt
ríkja.
- aa

LÖGREGLUMÁL Fólk frá Austur-Evrópu er „flutt inn“ til Íslands af
skipulögðum glæpahópum gagngert til þess að fremja hér afbrot.
Vísbendingar eru um að slíkt sé
mun algengara en áður var talið.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í hættumati Ríkislögreglustjóra á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi.
Í skýrslunni segir að hnattvæðing, Evrópusamruni og stækkun
Schengen-svæðisins hafi skapað
nýja möguleika fyrir erlenda
glæpahópa að hasla sér völl hérlendis. Helsti vandi löggæslu snúi
að fíkniefnasmygli, en því fylgi
jafnan annars konar glæpastarfsemi á borð við peningaþvætti og
vændi.
Innan slíkra skipulagðra glæpahópa segir að finna megi harðsvíraða glæpamenn. „Full ástæða
er til að óttast að enn aukin harka,
þar með talinn vopnaburður, verði
viðtekin í íslenskum undirheimum.“ Fram kemur að íslenskir
glæpamenn eigi oft í samstarfi
við erlend glæpagengi, en jafnframt sé stundum um samkeppni
að ræða. „Ekki verður fram hjá
þeirri hættu horft, að til átaka
komi á milli glæpahópa á
Íslandi.“
Talin er hætta á að þróunin geti
af sér öfgahópa sem ali á andúð og
hatri í garð útlendinga, einkum
Austur-Evrópubúa, þó að því fari
víðsfjarri að útlendingar séu
ábyrgir fyrir allri skipulagðri
glæpastarfsemi á Íslandi. Slíkra
öfgahópa hafi þegar orðið vart.
Þá eru vísbendingar um að

FÁFNIR FÆR SÉRKAFLA Í HÆTTUMATINU
Sérstaklega er vikið
að vélhjólaklúbbum
í skýrslunni og þeirri
hættu sem talin er
af þeim stafa. Segir í
skýrslunni að klúbburinn
Fafner MC-Iceland, betur
þekktur sem Fáfnir, hafi
hlotið viðurkenningu
sem stuðningsklúbbur
Hells Angels. Þannig

hafi hópur Íslendinga sem
ítrekað hafi komist í kast við
lögin stofnað til formlegra
tengsla við skipulögð
alþjóðleg glæpasamtök,
sem löngum hafi verið
umsvifamikil á sviði fjárkúgana, ofbeldis og fíkniefnaJÓN TRAUSTI LÚTH- viðskipta, og tengist einnig
vopnasmygli, skipulagningu
ERSSON Margdæmdur Fáfnisliði. vændis og mansali.

útlendingar komi að skipulögðu
vændi á Íslandi, og að starfsemin
tengist mansalshringjum, einkum
í Austur-Evrópu. Víst þykir að
Íslendingar starfi með útlendingum á þessu sviði og segir í skýrslunni að ætla megi að umfang
slíkrar starfsemi muni aukast.
Niðurstaða ógnarmats vegna
hryðjuverka er að hættustig sé
með lægsta móti, það er að ekki
séu fyrirliggjandi upplýsingar um
hættu á hryðjuverkum, né talin
ástæða til að auka viðbúnað lögreglu vegna þeirra.

Það borgar sig að tékka á því hvað hlutirnir kosta:

Misdýr blekhylki
Ég á ágætis bleksprautuprentara, Canon PIXMA
iP4000. Það eru komnar nýrri týpur, en allar eiga
þær það sameiginlegt að nota blekhylki í 6línunni. Hylkin í svona græjur eru rándýr og
mér finnst ég alltaf þurfa að skipta um þau.
Prentarinn þarf fimm hylki, fjögur lítil (gult,
rautt, blátt og svart) og eitt stórt svart. Ég
hringdi á fimm staði og fékk uppgefið verð.
Eins og sést er mikill munur á verðinu. Allir
nema ódýrasti aðilinn voru að selja sömu vöruna,
hylki frá Canon. Griffill kom best út en Office 1
verst.
Ég fór samt auðvitað og keypti mér hylki í
Blek.is. Það er lítil búð í Ármúla 32 sem selur
líka fæðubótarefni (vitamin.is). Afgreiðslumaðurinn sagði að þessi kínversku hylki sem
hann seldi („Longgo“) stæðust samanburð í
allri almennri prentun en væru „kannski
ekki mjög góð ef þú ert að prenta mikið út
af ljósmyndum“. Í gegnum tíðina hef ég
bæði keypt Canon-hylki og ódýrari

Sá varnagli er þó sleginn að
íslensk lögregluyfirvöld hafi takmarkaða möguleika til að afla sér
upplýsinga um hugsanleg afbrot
þar sem þau hafi ekki forvirkar
rannsóknarheimildir. Þetta gildir
jafnt um rannsóknir á hryðjuverkaógn sem skipulagðri glæpastarfsemi.
stigur@frettabladid.is

PRENTARINN MINN

Blekhylkin eru
rándýr.

tegundir eins og
Dateline, sem fást
stundum í
Europris eða
Griffli. Ég hef
satt að segja
ekki fundið
mikinn mun á dýrum og
ódýrum blekhylkjum, hvorki í endingu né
gæðum. Nú er bara að sjá hvernig þessi ódýru
hylki frá Blek.is gera sig.
Verðkönnun Dr. Gunna

BLEKHYLKI
Blek.is:
Griffill:
Elko:
Eymundsson:
Office 1:

3.690 kr (738 stk.)
5.750 kr (litlu: 1190 / stóra: 990)
6.275 kr (litlu: 1195 / stóra: 1495)
8.200 kr (litlu: 1580 / stóra: 1880)
8.750 kr
(litlu í lit: 1690, litla svarta: 1790, stóra: 1890)

DR. GUNNI Umboðsmaður neytenda
Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

STÓRÚTSALA

50-80%
AFSLÁTTUR
OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322
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Kennaramenntun hérlendis styrkt enn frekar:

KHÍ sameinast Háskóla Íslands
MENNTUN Kennaraháskóli Íslands var í gær formlega

sameinaður Háskóla Íslands. Nemendur skólans eru
nú um 13.000, eða rúm fjögur prósent þjóðarinnar. Það
gerir Háskóla Íslands að einum af fjölmennustu
skólum heims miðað við höfðatölu.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra afhjúpaði nýtt skilti við hátíðlega athöfn við hús
Menntavísindasviðs við Háteigsveg, áður Kennaraháskólann. Á sama tíma voru fánar Háskólans dregnir
að húni bæði við Háteigsveginn og á Laugarvatni þar
sem nú er útvörður Háskóla Íslands á Suðurlandi.
Ólafur Proppé, fráfarandi rektor KHÍ, sagði í samtali
við Fréttablaðið í fyrradag að með sameiningu
skólanna myndaðist „einstakt tækifæri til að styrkja
kennaramenntun hér á landi með nýjum möguleikum
á þverfaglegri nálgun í kennslu og rannsóknum“.
Sameiningin helst í hendur við skipulagsbreytingar
innan Háskólans. Nú hefur skólanum verið skipt upp í

MENNTAVÍSINDASVIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS VIÐ STAKKAHLÍÐ

Ólafur Proppé, fráfarandi rektor Kennaraháskólans, ásamt Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherrra og Kristínu
Ingólfsdóttur, rektors Háskóla Íslands.

fimm svið; félagsvísindasvið, heilbrigðisvísindasvið,
hugvísindasvið og verkfræði- og raunvísindasvið auk
menntavísindasviðs sem gamli Kennaraháskólinn
myndar stofninn að.
- hþj

Landsmótið byrjaði
áður en það hófst
Landsmót hestamanna 2008 er nú komið á fullan skrið á Hellu. Mótsstjóri
er ánægður með byrjunina. Hann sagði óvenjulegt að gestir hefðu byrjað að
streyma inn á svæðið tveimur dögum áður en mótsdagskrá hófst.

@h^ol^nø`slcløfcnfoøelfch

@l·[h^cøf_ce`ha

LANDSMÓT „Það sem er óvenjulegt
nú er að mótið byrjaði í raun á
föstudegi. Þá hópaðist fólk inn á
svæðið og tjaldbúðir tóku að
rísa,“ sagði Sigurður Ævarsson,
mótsstjóri á Landsmóti hestamanna á Hellu, þegar Fréttablaðið hitti hann á mótsstað í gær.
„Á sunnudeginum var miklu,
miklu fleira fólk komið á staðinn
en við höfðum reiknað með, enda
dagskrá ekki komin af stað,“
útskýrði Sigurður. „Það má því
segja að landsmótið hafi byrjað
áður en það hófst! En það er náttúrlega ekkert nema dásamlegt ef
fólk vill vera meira en viku hjá
okkur.“
Sigurður sagði að mótshald
hefði gengið stórvel þessa fyrstu
daga landsmóts. Þó að veðurguðirnir væru mótsgestum ekkert
sérlega hliðhollir um miðjan dag í
gær lét fólk það ekkert á sig fá,
en mætti í brekkurnar og skaust
þess á milli að fá sér eitthvað í
svanginn.
Það ber enda margt fyrir augu
á landsmóti, því þar koma við
sögu með einum eða öðrum hætti
á annað þúsund hrossa. „Hvað
varðar gæðingakeppnir hafa
tímasetningar staðist nokkuð
vel,“ sagði Sigurður enn fremur.
„Þegar við erum farin að tala um
það á hestamóti að farið sé þrjár
mínútur fram yfir í átta tíma dagskrá, þá er þetta orðið verulega
huggulegt. Þannig var það í
gær.“

Á MÓTSSTAÐ Þótt veðurguðirnir væru ekki upp á sitt blíðasta í gærdag létu mótsgestir það ekki aftra sér frá að njóta þess sem var á boðstólum á tveimur völlum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigurður kvaðst sannfærður
um að fjöldi mótsgesta færi upp í
fimmtán þúsund.
„Það er svo góður andi hérna og
maður heyrir mikið talað um
mótið út á við. Fullt af fólki sem
er lítið eða ekki í hestum ætlar að
koma hingað.
Já, ég hef þetta bara á tilfinningunni. Svo auðvitað vorkenni
ég öllum sem koma ekki á landsmót,“ sagði þessi glaðbeitti mótsstjóri og svo var hann rokinn til
starfa.
jss@frettabladid.is

SIGURÐUR ÆVARSSON MÓTSSTJÓRI

Vorkennir öllum sem koma ekki á landsmót.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nl[omnclø`_l[`f[a[l

Johannes Hoyos:
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Þórður Þorgeirsson:

Þetta er lífið

Verður stórhátíð

„Ég hlakka til hvers dags,“ sagði Johannes Hoyos, kominn frá Austurríki og að sjálfsögðu mættur á LM 2008.
Fyrsta Landsmótið sem hann sótti var á Þingvöllum
1962. Síðan kvaðst hann hafa verið á flestum landsmótum til ársins 1978. Frá og með því móti hefur hann sótt
öll landsmót sem haldin hafa verið hér á landi.
„Við munum sjá mörg góð hross hér,“ sagði hann.
„Hrossin á Landsmóti hafa breyst mjög mikið frá því
að ég kom hingað á mitt fyrsta landsmót. Þá var mjög
spennandi fyrir mig, tíu ára gamlan, að sjá kappreiðar
á stökki og skeiði. Nú erum við að horfa á frábæra
knapa í eldri og yngri flokkum á hrossum sem eru betur
byggð, skapbetri og sýna fjölþætta hæfileika. Hrossarækt, þjálfun þeirra og færni knapa hefur fleygt fram.
Toppnum verður aldrei náð, því þetta er lífið sjálft. Það
staðnar aldrei en er síbreytilegt.“
- jss

„Ég hlakka til helgarinnar. Það spáir fínu veðri og þá
verður þetta stórhátíð,“ sagði Þórður Þorgeirsson, knapi
með meiru.
Þórður er með 24 hross á landsmótinu, einn keppnishest í gæðingaflokki og svo hryssur og stóðhesta í
kynbótasýningum. Trúlega er þar komið eitthvað af
hrossunum sem hann vakti yfir, sem þekkt er orðið,
fyrstu nóttina eftir Suðurlandsskjálftann í maí. Þórður er
með fjögurra manna hóp sem aðstoðar hann áður en
hann fer í brautina.
„Þetta hefst með góðri skipulagningu og góðu
aðstoðarfólki,“ sagði hann. „Að auki hjálpa eigendur
kynbótahrossanna til eftir föngum.“
Þórður segir að kynbótahrossin séu alltaf að batna.
„Auðvitað eru margir einstaklingar með háan dóm, en
eftir forskoðun á sex vetra hryssunum í gær er sú tíunda
í röðinni með 8,30 í aðaleinkunn. Þetta segir okkur hve
- jss
breiddin er orðin mikil í þessum góðu hrossum.“
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1400 snúninga hraðþvottavél
með Fuzzy Logic þvottatækni
Tekur allt að 6 kg af taui
Hraðval á algengum þvottakerfum
Seinkun á gangsetningu
0-23 klst klst.
A/A einkunn fyrir þvott/orku
Þriggja ára ábyrgð
Verð áður kr. 89.900

ÞÚ SPARAR

20.000

Hljóðlát uppþvottavél
með hraðþvottakerfi,
pottakerfi og glasakerfi
Framstillt ræsing möguleg
Breytileg innrétting
HxB 82-91 x 59,5 cm
Verð áður kr. 94.900

69.900
CM

Verð nú

Rúmmál kælis 230 lítrar
oog 105 lítra frystir
Orkunýtni A
MAXI frystiskúffur með
betri nýtingu og nægu
rými
Flöskurekki úr stáli
2 stórar grænmetissskúffur
Glerhillur með kanti
Sjálfvirk afþíðing í kæli
Hljóðlátur 38 dB(A)
HxBxD: 175x59,5x60 cm
Verð áður kr. 94.900
ÞÚ SPARAR

22%
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37%

Vandað 5 hellu gasborð
með grindum úr pottjárni
WOK hella
Verð áður kr. 59.900

ÞÚ SPARAR

ÁL
ST
Verð

nú

34% A
L
A
S
T
Ú
39.900
A
ÚTSAL

Sparaðu
allt að

Verð nú

70%

!
A
L
A
S
T
Ú
4.990

Verð nú

Stál eyjuháfur með glerskyggni
870 rúmmetra sogafköstum
3 hraðastillingar + halogen ljós
Verð áður kr. 69.900

OG EINNIG...

50%

4.990

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

67%

Verð nú

1.290

Verð nú

2.990

Eldhúsvog digital með skál

6.990

Blandari með glerkönnu 500W

9.990
Safapressa fyrir heila ávexti

34%

3.990

5.990

Matvinnsluvél með fjölda fylgihluta

AFSLÁTTUR

Verð nú

50%

2.990

AFSLÁTTUR

Verð nú

AFSLÁTTUR

37%

4.990

Verð nú

7.990

Mínútugrill burstað stál

5.990

Flott stálbrauðrist Blue Light

AFSLÁTTUR

27%

3.990

Verð nú

5.490

34%

3.990

Mjög vandað vöfflujárn m/hitastilli

29%

49.900

AFSLÁTTUR

Verð nú

EYJUHÁFUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

29%

ÚTSA

ÚTSALA

Flott eldavél með
fjölkerfa blástursofn
Grill + undir- og yfirhiti
Keramik helluborð
Burstað kámfrítt stál
HxBxD: 90x59,6x60 cm
Verð áður kr. 94.900

AFSLÁTTUR

Vandaður blástursofn með 6
eldunarkerfum þ.á.m. grill
Stafræn klukka
Burstað stál
Verð áður kr. 59.900

74.900

Verð nú

15.000

79.900

3

A
L
A
S
T
Ú
20.000
A nú
ÚTSALVerð

11.900

20 lítra örbylgjuofn með
1000W grilli
27 cm snúningsdiskur
Affrysting og Combi kerfi með örbylgjum & grilli
Stafrænt stjórnborð með skjá
Verð áður kr. 16.900

74.900

37.900

ÚTSA

TSALA

Verð nú

30%

Verð nú

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

3

175

AFSLÁTTUR

3xA einkunn orku /
þvott & þurrkun / 47 dB

3

Verð nú

GRIL

3

1400 snúninga hraðþvottavél með skjá

MEÐLI

5.990

Rafmagnspanna með glerloki

Brauðristar..............1.490
Kaffivélar................1.490
Hraðsuðukönnur.... 1.490
Sítruspressur..........1.490
Töfrasprotar............1.990
Samlokugrill............1.990
Hrísgrjónapottar.... 2.990
Mínútugrill..............4.990
Matvinnslutæki...... 2.490
Vöfflujárn............... 3.990
Ísgerðarvélar..........4.990
Kaffikvarnir..............1.990
Fótanuddtæki........ 3.990
1.490
Hárklippisett..............
Sléttijárn keram......1.990
Rakatæki............... 7.990
Hitablásarar............1.990
Handklæðaofnar.... 3.990
AFSLÁTTUR

Verð nú

Verð nú
AFSLÁTTUR

Verð nú

43%

1.990

15%

15.990

AFSLÁTTUR

Verð nú

3.490

Hitapúði rafmagns með veri

Ergorapido 2 í 1 handryksuga og léttryksuga
fyrir hleðslu. Undraverð
nýjung sem allir verða
að eignast.
Verð áður kr. 18.990

34%

3.990

AFSLÁTTUR

990

5.990

AFSLÁTTUR

45%

Verð nú

1.790

43%

1.990

Ferðahárblásarar - 3 litir

Opið
Virka daga 9-18
Laugardaga 10-16

3.490

Gufustraujárn 1800W

Ryksuga 1400W hvít eða rauð
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HREINIR OG
FÍNIR BÍLAR

Skrykkjótt byrjun á
formennsku Frakka
Frakklandsforseti og viðskiptamálastjóri Evrópusambandsins skiptust á hvössum
orðum hvor í annars garð við upphaf formennskumisseris Frakka í sambandinu.
Frakkar leggja áherslu á fullgildingu Lissabonsáttmálans þrátt fyrir írska „nei-ið“.

r
u
t
t
á
l
s
f
a
20% jum í bílaﬂvottinn

AP
Formennskumisseri
Frakka í Evrópusambandinu hófst
í gær með frekar skrykkjóttum
hætti; forseti Frakklands og viðskiptamálastjóri sambandsins áttu
í orðahnippingum og Póllandsforseti sá til þess að sú áætlun, að
halda áfram fullgildingarferli
Lissabonsáttmála ESB þrátt fyrir
að Írar hefðu hafnað honum í þjóðaratkvæðagreiðslu í júní, næði
ekki fram að ganga.
Í tilefni formennskuskiptanna
frá Slóveníu til Frakklands um
mánaðamótin var Eiffelturninn
uppljómaður í bláum og gullstjörnóttum fánalitum Evrópusambandsins. Opinberlega var þetta fagnaðarefni, en í skugga hátíðarhaldanna
og handahristinga ráðamanna
krauma óleyst og erfið vandamál.
Haft var eftir Lech Kaczynski
Póllandsforseta í blaðaviðtali í gær
að það væri tilgangslaust að halda
áfram fullgildingu umbótasáttmála ESB eftir höfnun Íra. Pólska
þingið hefur þegar samþykkt sáttmálann fyrir sitt leyti, en til að
ljúka fullgildingunni fyrir Póllands hönd þarf forsetinn líka að
staðfesta hann með undirskrift
sinni.
Þrátt fyrir allt þetta fullyrti
franski
forsætisráðherrann
Francois Fillon í gær að sáttmálinn væri enn lífs en ekki liðinn.
Fullgildingarferlið myndi halda
áfram. Hann sagði að „stöðug samræða“ myndi eiga sér stað næstu
mánuði við Íra til að finna leið út

PARÍS,

af toppgræ

BÍLAKÚSTUR
Vikan bílakústur. Sveig› lögun
tryggir stö›uga snertingu vi› hvern
flöt á bílnum. Kústurinn er me› gúmmíbrún
og öflugu og endurbættu vatnsflæ›i.
Kústinn má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.

MÆLABOR‹SBURSTI
Mjúkur bursti til a› fjarlægja ryk og óhreinindi
af mælabor›um, tökkum, skífum og mi›stö›varopum. ﬁennan fjölhæfa bursta má einnig nota
á skrifstofunni e›a á heimilinu til ﬂess a›
hreinsa lyklabor› og a›ra fleti sem erfitt er
a› fjarlægja ryk af.

TEKIÐ VIÐ KEFLINU Bernard Kouchner, utanríkisráðherra Frakklands (t.h.), tekur við

„formennskukefli“ Evrópusambandsins af slóvenskum starfsbróður sínum Dmitri Rupel
í París á mánudagskvöld, með Eiffelturninn í baksýn uppljómaðan í fánalitum ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

úr klípunni. „Á meðan verður Evrópa [les: Evrópusambandið] að
hreyfast áfram,“ sagði Fillon.
Sem leiðtogi eins af stórþjóðunum í sambandinu verður Sarkozy
að gæta sín á því að minni aðildarþjóðirnar fái ekki á tilfinninguna
að reynt sé að valta yfir þær og
hagsmuni þeirra. Formennskuhlutverkið krefst þess enn fremur af
honum að hann setji heildarhagsmuni ESB ofar sérhagsmunum
Frakklands. Talsmenn Sarkozys
segja enda að „hæverska“ og „enginn hroki“ verði einkunnarorð
franska formennskumisserisins.
En hamsleysislegur stjórnmálastíll Sarkozys varð strax á fyrsta

degi til að skapa ergelsi. Í sjónvarpsviðtali á mánudagskvöld
úthúðaði Sarkozy Peter Mandelson, sem fer með viðskiptamál í
framkvæmdastjórn ESB, og yfirmanni Alþjóða viðskiptamálastofnunarinnar, WTO, fyrir að vilja
„standa að tilslökunum sem eyðileggja störf“ í alþjóðlegum viðskiptaviðræðum, eins og hann orðaði það.
Mandelson svaraði fullum hálsi í
gær í gegnum talsmann sinn Peter
Power. Hann sagði ummæli
Sarkozys fáheyrð og þau græfu
undan samningsstöðu ESB í væntanlegri lotu alþjóðlegra viðskiptaviðræðna í Genf. audunn@frettabladid.is

FELGUBURSTI
Sérstaklega hentugur til a› fjarlægja
erfi›u óhreinindin af álfelgunum.

eftir ﬂvott. Mjúkt gúmmíi› fer vel
me› málningu og glugga. ﬁvöruna
má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.

E N N E M M / S Í A / NM28426

BÍLAﬁVARA
Til a› skafa bleytuna af bílnum

VERTU MEÐ ALLAR
TENGINGAR Í LAGI
HÚSVAGNATRYGGING VÍS
Húsvagnatrygging VÍS er alhliða trygging fyrir tjaldvagna, fellihýsi
og hjólhýsi, sem tekur m.a. til áreksturs, veltu, útafaksturs, eldsvoða,
skriðufalls og innbús svo eitthvað sé nefnt.
Hafðu samband við þjónustuver VÍS í síma 560 5000 eða komdu
við á næstu þjónustuskrifstofu og fáðu nánari upplýsingar.

GLERÚ‹I
Frábær glerú›i sem má
einnig nota á mælabor›.

Xtreme
BÍLASÁPA
Framúrskarandi sápa fyrir

- hrein fagmennska!

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

F í t o n / S Í A

bílinn.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk
Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is
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Kosningar í nýju sveitarfélagi:

Samstaða bar
sigur af hólmi

FRÉTTASKÝRING: Umferðaröryggi

STJÓRNMÁL A-listi Samstöðu fékk
sex af sjö kjörnum fulltrúum í
sveitarstjórnarkosningum í
sameinuðu sveitarfélagi Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar
síðasta laugardag.
A-listinn fékk tæp áttatíu
prósent atkvæða en andstæðingarnir, Gleðilistinn sem hafði
listabókstaf G, tæp 18 prósent.
Samhliða kosningunum var
gerð skoðanakönnun um nýtt
nafn á sameinaða sveitarfélagið
en nafnið verður kunngjört eftir
fyrsta sveitarstjórnarfundinn
þann 12. júlí næstkomandi. - ges

Rússneskir leigubílstjórar:

+

Aka HelsinkiPétursborg fyrir 5.000 krónur
FINNLAND Rússneskir leigubíl-

stjórar bjóða upp á leigubílaakstur frá Helsinki í Finnlandi til
Sankti Pétursborgar í Rússlandi
fyrir 40 evrur, sem samsvarar
um 5.000 krónum, og auglýsa
grimmt í finnskum fjölmiðlum.
Aksturinn verður að panta með
því að hringja til leigubílafyrirtækis í Rússlandi.
Leigubílaaksturinn er í trássi
við finnsk lög, að sögn finnska
dagblaðsins Helsingin Sanomat.
Þar segir að það séu fyrst og
fremst Rússar sem nýti sér
þjónustuna.
Finnsk stjórnvöld sekta alla þá
leigubílstjóra sem kemst upp
um. Talið er að um 500 ferðir af
þessu tagi eigi sér stað á viku.

Tamor

- ghs
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BIFHJÓLASLYS Svokölluð racer-hjól eru sérstaklega hönnuð til hraðaksturs. Í

þessu slysi, sem varð í maí í fyrra, sveigði bíll í veg fyrir hjólið á Njarðvíkurvegi.
Ökumaður hjólsins slasaðist alvarlega.

Kappakstur
af götunum
Rannsóknarnefnd umferðarslysa leggur til
fjölmargar úrbætur í umferðarmálum í nýútkominni skýrslu sinni fyrir
árið 2007. Meðal þeirra
er að kappaksturshjólum
verði komið af götunum
auk þess sem hnykkt er á
hættunni sem fylgir því að
veikindi skerði ökuhæfni.
Þrír bifhjólamenn fórust í
umferðinni á síðasta ári. Alls
hafa tíu bifhjólamenn farist í
umferðinni síðustu tíu ár, þar af
sjö á síðustu fimm árum. Þá
hefur fjöldi alvarlegra bifhjólaslysa margfaldast á sama tíma.
Í skýrslunni segir að bifhjólaslysum megi skipta í tvo flokka:
annars vegar slys þar sem ekið
er í veg fyrir bifhjól á gatnamótum og hins vegar útafakstur.
Í banaslysum vegna útafaksturs síðustu tíu ár hafa svokölluð
racer-hjól, eða hjól sem ætluð
eru til kappaksturs, verið mjög
áberandi. Nefndin telur umhugsunarefni að slík hjól séu skráð til

FRÉTTASKÝRING
STÍGUR HELGASON
stigur@frettabladid.is

notkunar á vegum landsins og
leggur til að hugað verði að því
að koma þeim af götunum og á
sérstakar keppnisbrautir.
Þá er bifhjólamönnum ráðlagt
að tileinka sér svokallaðan varnarakstur, þar sem þeir fylgjast
sérstaklega vel með aðsteðjandi
hættum, til að koma í veg fyrir
slys.
Í skýrslunni er það sjónarmið
áréttað sem fram kom í sams
konar skýrslu í fyrra, að endurskoða þurfi strax ákvæði um
heilbrigðiskröfur sem gerðar
eru til ökumanna og hvernig
þeim eigi að framfylgja. Þrettán
banaslys á síðustu árum megi
rekja til veikinda og lyfjanotkunar vegna þeirra. Í skýrslunni í
fyrra beindi nefndin þeim tilmælum til landlæknis að skoða
hvort læknum skuli gert skylt að
tilkynna um vanhæfni sjúklinga
til aksturs og að trúnaðarskyldu
yrði jafnframt létt af læknum í
slíkum málum.

ALVARLEGA SLASAÐIR EÐA LÁTNIR Í SLYSUM
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NOKKRAR AÐRAR ÁBENDINGAR

■ Öll tengitæki og eftirvagnar verði
skoðunarskyld. Nefndin skoðaði
65 vagna og gerði athugasemdir
við 63.
■ Auka þarf fræðslu og áróður
meðal eldri borgara um hættur í
umferðinni. Af gangandi vegfarendum sem látast í umferðinni
eru 42 prósent eldri en 65 ára.
■ Reglur verði settar um viðhald
hópbifreiða.
■Nauðsynlegt að aðgreina akstursstefnur á Suðurlandsvegi.

■ Nefndin hvetur til opinskárrar
umræðu um hættur þess þegar
ökumenn rjúka af stað í andlegu
ójafnvægi, oft undir áhrifum
áfengis.
■ Umferðarstofa fjalli um það í
fræðslu og áróðri til almennings
hve mikilvægt er að hafa tafarlaust samband við 112 ef einhver
sest ölvaður undir stýri.
■ Fræðsla verði aukin um hættu
sem skapast af lausum farangri
í bílum.

Hálfdán Ágústsson
Sjálfboðaliði í Hjálparsveit skáta Reykjavík og foringi
undanfaraflokks.

Zophonías Friðrik Gunnarsson
Sjálfboðaliði í Hjálparsveit skáta Hveragerði

Hálfdán starfar sem veðurfræðingur og vísindamaður og
er sem stendur í doktorsnámi við HÍ. Frá því í haust hefur
hann farið í 12 útköll m.a. vegna óveðurs, leita að fólki
og aðstoðar vegna jarðskjálfta. Hálfdán er í sambúð og
helstu áhugamál hans eru fjallamennska og klifur.

Zophonías er trésmiður og í hlutastarfi sem
slökkviliðsmaður í Hveragerði. Áhugamál hans
eru hestamennska og ýmsar jaðaríþróttir.
Zophonías hefur farið í 49 útköll síðan í haust
en mörg þeirra tengjast ófærð á Hellisheiði.

Sæunn Kjartansdóttir
Sjálfboðaliði hjá Björgunarsveitinni Ársæli
og hópstjóri bátahóps.
Sæunn er menntaður leikskólakennari
og sjúkraliði en helstu áhugamál hennar
eru köfun og snjóbretti. Sæunn hefur
farið í 24 útköll sl. mánuði en mörg þeirra
tengjast sjónum. Sæunn á tvö börn.

Edda Björk Gunnarsdóttir
Sjálfboðaliði í Hjálparsveit skáta Reykjavík.
Stefán Helgason
Sjálfboðaliði í Björgunarfélagi Árborgar, Selfossi
Stefán er húsasmíðameistari og starfar sem
byggingaverktaki. Aðaláhugamál hans eru
samfélagsaðstoð og starf í björgunarsveitum.
Hann hefur farið í 22 útköll í vetur vegna
ýmissa verkefna, s.s. óveðurs og vitanlega
vegna jarðskjálftanna á Suðurlandi.
Stefán er giftur og á eitt barn.

Edda er menntaður grunnskólakennari og
starfar við það. Helstu áhugamál hennar eru
útivist og ferðamennska. Hún hefur farið í 26
útköll í vetur og var mestur fjöldi þeirra tengdur
óveðrum sem gengu yfir landið sl. haust.
Edda er í sambúð.

Takk fyrir veturinn!
Fórnfýsi sjálfboðaliðanna er ómetanleg íslensku þjóðinni
Jarðskjálftarnir undanfarið hafa minnt okkur rækilega á hvað við Íslendingar erum í miklu návígi við óblíð
náttúruöfl. Í vetur skall hver óveðurslægðin á fætur annarri á landinu með tilheyrandi óþægindum og
skemmdum. Þessir atburðir hafa minnt okkur á mikilvægi vel þjálfaðra björgunarsveitarmanna sem óvenju
mikið hefur mætt á, enda alltaf reiðubúnir að bregðast við.
Stjórn Slysavarnafélagsins Landsbjargar vill þakka öllu þessu fólki vasklega framgöngu í vetur. Sömuleiðis
þökkum við fjölskyldum björgunarsveitamanna fyrir mikinn skilning á hlutverki þeirra og mikilvægi. Ekki
má gleyma þeim stóra hópi atvinnurekenda sem hefur stutt við bakið á björgunarstarfinu með því að veita
starfsmönnum sínum frí úr vinnu í hvert sinn sem kallið hefur komið.
Kærar þakkir til ykkar allra,

Stjórn Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

Aðalbakhjarlar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru:

¶WZghi[ng^ga[^Äcj
– við leitum að fólki
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Vísir að hagvexti framtíðarinnar:

Góður dagur
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

H

agvöxtur framtíðarinnar er að miklu leyti háður því
hverju þjóðin áorkar við að bæta menntun og efla
rannsóknir. Þetta er gömul tugga. Hún er jafn mikilvæg fyrir það. En hætta er á að gildi hennar gleymist
þegar þrengir að í þjóðarbúskapnum. Þá horfa menn
gjarnan á nærtækari viðfangsefni.
Sannleikurinn er þó sá að aldrei er brýnna en einmitt við slíkar
aðstæður að gæta að þessari gróðurmold hagsældarinnar. Gærdagurinn markaði nokkur þáttaskil með sameiningu skóla og
gildistöku hluta þeirra laga um skólakerfið sem samþykkt voru
á vorþinginu. Slíkar breytingar eru að sönnu formið eitt þar til
þær hafa fengið raunverulegt innihald í daglegu starfi. En þær
eru vísir að nýjum möguleikum.
Menntamálaráðherra hefur náð verulegum árangri með því að
fá samþykkta stefnumarkandi löggjöf um öll stig skólakerfisins
á fyrsta ári nýrrar ríkisstjórnar. Sá peningur hefur eins og aðrir
tvær hliðar. Önnur sýnir augljósa möguleika á framför í starfi
skólanna. Hin er pólitísk í eðli sínu og mælir ótvíræðan ávinning
í þeim efnum.
Í alþjóðlegum samanburðarkönnunum hafa grunnskólarnir
ekki komið vel út. Þær niðurstöður þarf að taka alvarlega. Mjög
víða eru agavandamál í skólum. Þau standa í vegi fyrir framförum. Þetta eru viðfangsefni sem lúta að skólastefnu og innra starfi
skólanna. Það þarf meira en lög til bóta á þessum viðfangsefnum. Í
því samhengi bendir ýmislegt til að fleiri óháðir skólar gætu aukið
sveigjanleika, eflt frumkvæði og skerpt kröfur í skólastarfi.
Það töldust einnig nokkur tíðindi þegar Iðnskólinn í Reykjavík
og Fjöltækniskólinn sameinuðust í gær undir merkjum nýs Tækniskóla. Þær djörfu og um margt róttæku ákvarðanir sem að baki
þeirri sameiningu búa verða án vafa prófsteinn á þau tækifæri
sem nýju framhaldsskólalögin gefa. Markmið þeirra var meðal
annars að gefa iðn- og tækninámi sterkari fótfestu. Stefnumótun
þessa nýja skóla gefur tilefni til bjartsýni þar um.
Í gær tóku einnig formlega gildi ákvarðanir um sameiningu
Háskóla Íslands og Kennaraháskólans. Jafnframt gengu í gildi
ákvarðanir um róttækar breytingar á skipulagi Háskóla Íslands.
Bæði þessi skref eru mikilvægir áfangar í markvissri sókn
háskólastarfsins og marka nýtt upphaf í bættri menntun kennara.
Nýir háskólar hafa á síðustu árum sannað gildi sitt. Háskólakennsla utan Reykjavíkur hefur aukheldur haft mikla þýðingu
fyrir þróun samfélagsins. Hitt er annað að það getur ekki verið
markmið að reka hér helminginn af tíu minnstu háskólum í heimi.
Fyrir þá sök er óhjákvæmilegt að horfa til frekari samruna í
háskólasamfélaginu bæði hvað tekur til kennslu- og rannsóknarstofnana. Það þarf öflugar vísindastofnanir til þátttöku í nauðsynlegu alþjóðasamstarfi á þessu sviði.
Ólíkar reglur um skólagjöld háskóla eftir rekstrarformum hafa
leitt til aðstöðumunar sem ekki verður unað við. Þetta er viðfangsefni sem pólitíkin þarf að takast á við. Ábyrgð á því getur ekki
alfarið hvílt á kennurum og vísindamönnum. Úrlausnin er pólitísk
í eðli sínu.
Ekki fer á milli mála að gærdagurinn var góður í skólapólitísku
tilliti og svolítill vísir að framtíðarhagvexti. Góður dagur má hins
vegar ekki leiða til værugirni. Hann á að vera viðnám til frekari
úrbóta. Þeirra er þörf.
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Allt verðskuldað

Þá vitum við það

Aftur til fortíðar

Pétur Gunnarsson, fráfarandi ritstjóri
Eyjunnar, fær fallegar kveðjur frá
bloggurum vefritsins og verður
augljóslega sárt saknað. Meðal þeirra
sem leggja orð í belg er Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra. „Ég hef verið dyggur
lesari og aðdáandi pistla
Péturs,“ skrifar Össur, „og
því meiri sem hann hefur
skammað mig harðar.
Allt hefur það
verið verðskuldað[.]“ Jæja, þá er
bara að kíkja á
fyrir hvað Pétur
hefur verið að
skamma Össur.

Það sem af er ári hefur Pétur minnst
á vandræðagang iðnaðarráðuneytisins, sem hleypti ekki ljósmyndurum
inn til að mynda undirskrift viljayfirlýsingar um álver á Bakka; spáð „eitraðri baráttu stórra egóa, sem berjast
fyrir pólitísku lífi sínu“ í Samfylkingunni; sakað Össur um að „fleyta
kjaftasögum og slúðri“ um Gísla
Martein Baldursson, veitast að
trúverðugleika og æru Einars
K. Guðfinnssonar ráðherra
og reyna að drepa á dreif
gagnrýni á umdeilda
dómaraskipan Árna
Mathiesen. Þessu
syndaregisteri er
Össuri ljúft að
gangast við.

Á vef forsætisráðuneytisins er greint
frá því að tímaritið Economist hafi
sett viðtal við Geir H. Haarde forsætisráðherra á heimasíðu sína, þar sem
Geir hafi svarað ýmsum spurningum,
til dæmis um „afstöðuna
til Evrópubandalagsins“.
Segir það ekki sína sögu
um áhuga forsætisráðuneytisins á Evrópumálum
að þar er enn talað um
Evrópubandalagið en
ekki Evrópusambandið, eins
og tíðkast
hefur síðan
1992?
bergsteinn@
frettabladid.is

Kóraninn í hvítu bandi
U

m þessar mundir velta
Frakkar vöngum yfir
hjónavígslu sem gerð var ógild
með dómsúrskurði, og verður
naumast sagt að sitt sýnist
hverjum, yfirgnæfandi meirihluti
manna virðist vera á einu máli,
þótt nokkur blæbrigðamunur sé á
bjartsýnismönnum og svartsýnismönnum hvað snertir þær ályktanir sem menn draga af dóminum.
En á bak við þetta er nokkur saga
sem ýmsum finnst minningamerk.
Þannig var að sumarið 2006
gengu X og Y, sem hafa alls ekki
viljað láta nafns síns getið, í
hjónaband einhvers staðar
norðarlega í Frakklandi (staðurinn
er heldur ekki nefndur); hann var
þrítugur verkfræðingur en hún
stúdína, og þau voru bæði
sanntrúaðir fylgjendur Spámannsins. Fyrir hjónavígsluna hafði hún
svarið og sárt við lagt, að hún
hefði lifað skírlífi og aldrei
karlmanns kennt, enda setti hann
það sem skilyrði fyrir hjónabandinu, samkvæmt boðorðum
Kóransins. Giftingarathöfnin fer
nú fram, haldin er veisla með
pomp og pragt að viðstöddum
fimm hundruð boðsgestum, og
síðan tekur brúðkaupsnóttin við.
En hún er varla hálfnuð, þegar
brúðguminn kemur foxillur fram
til gestanna sem voru enn að sötra
það piparmintute sem brýtur ekki
í bága við Kóraninn, og heldur á
lakinu í hendinni: það er mjallahvítt, brúðurin var sem sé alls
ekki hrein mey. Það verður
hneyksli, og faðir brúðgumans
skilar brúðinni snarlega heim til
föðurhúsa.
Strax morguninn eftir strunsar
brúðguminn til lögfræðings. Hann
fer ekki fram á skilnað, því í
skilnaði myndi að sjálfsögðu felast
að það hafi verið hjónaband, að
vísu nokkuð stutt, og brúðguminn
væri þá stimplaður „fráskilinn“,
heldur heimtar hann að hjónavígslan verði ógilt, þá hefur sem
sé aldrei verið neitt hjónaband.
Þetta mál kom nú fyrir dómara í

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Hjónasæng
bænum Lille, sem var reyndar
kvenkyns. Af einhverjum ástæðum, sem hafa þó ekki verið
skýrðar, var hún því fylgjandi að
ganga að kröfum brúðgumans og
sjá til þess að lagalega hafi hann
aldrei verið brúðgumi. En nú voru
góð ráð dýr, því hvernig sem
frönsk lög eru teygð og toguð er
ekki í þeim að finna einn einasta
stafkrók um að kona þurfi að vera
hrein mey til að ganga í hjónaband. Því var það fangaráð
dómarans að dusta rykið af
gömlum paragraf sem mælti svo
fyrir að hjónaband skyldi ógilt, ef
annar aðilinn hefur farið persónuvillt, gifst A í þeirri trú að hann
væri að giftast B, eða hann hefur
verið blekktur hvað snerti
„grundvallareiginleika“ makans.
Dæmin sem tekin eru í handbókum í lögfræði eru um þau tilvik ef
brúðgumi hefur verið leyndur því
að brúðurin er praktíserandi
portkona, eða þá ef brúðguma
hefur tekist að dylja sína heittelskuðu að því fram yfir hjónavígslu að hann er ekki kvennýtur.
Þetta er sem sé eitthvað í ætt við
lög um vörusvik.
Á þessum lögfræðilega grundvelli var hjónaband X og Y síðan
ógilt með dómi sem kveðinn var
upp í Lille 1. apríl síðastliðinn.
Ekki tók nema fáeinar mínútur að
ganga frá málinu og það vakti
enga athygli þangað til blaðamaður við dagblaðið „Libération“ rakst
á úrskurðinn í einhverju lögfræðitímariti og skrifaði um það grein
sem birtist síðast í maí ásamt
hálfsíðumynd í stíl mynd-

skreytinga við skáldsögur á 19.
öld. En þá varð skelfilegur hvellur,
svo ekki sé meira sagt. Baráttukonur risu upp til handa og fóta og
sögðu að þetta væri ekki annað en
lögkrókar og sleitur, verst þótti
þeim þó að með þessu skyldi
dómsvaldið úrskurða að meydómur skyldi teljast með „grundvallareiginleikum“ kvenna, og kölluðu
þeir dóminn „fötwu“ og risastórt
skref aftur á bak. Það kom svo
fram í fréttum að brúðguminn
hafði einkum haldið því fram að
brúðurin hefði blekkt sig, og hann
vildi ekki byggja sitt hjónaband á
lygum. En það varð til þess að
blaðamaður stakk upp á því um
leið að settur yrði upp lygamælir í
þeim salarkynnum þar sem
hjónavígslur fara fram.
Af þessu draga menn svo tvenns
konar niðurstöðu. Þeir sem sjá allt
í jákvæðu ljósi segja: hún getur
prísað sig sæla að vera laus við
hann. Hinir óttast að með því að
kveða upp dóm í anda Kóransins,
þótt það sé undir öðru yfirskini, sé
verið að stíga spor í áttina til þess
að Frakkland verði íslamskt
lýðveldi, dómarar fari þá kannske
fullum fetum að dæma eftir
sjaríunni.
Eftir því sem blaðafregnir
herma er nú hlaupinn mikill
skrekkur í franskar stúlkur af
Múhameðstrú, og ganga á milli
þeirra tölvuskeyti í stílnum: ég
týndi meydómnum fyrir vangá,
hvað á ég að gera? En lausnina er
að sjálfsögðu að finna á hinum
frjálsa markaði. Einkasjúkrahús í
París bjóða nú upp á þá skurðlæknisþjónustu að græða aftur
meydóm í stúlkur sem hafa
fallerast, og kostar aðgerðin 1.0002.000 evrur, en einnig eru auglýstar ferðir í sama tilgangi til Túnis
upp á 1.250 evrur (farmiði og
aðgerð innifalin). Kannske myndi
sumum þykja mönnum með
meydómsmeinloku réttilega
refsað, ef þeir eiga síðan ekki völ á
öðru en kírúrgískum afturbatapíkum.

BYLGJAN BER AF EES til óþurftar
þar sem veð eru „trygg“ og einnig þar sem
þau eru það síður – og vegna þess að allir
tekjuhópar eiga þar aðild – þá verður
niðurstaðan hagstæð fyrir heildina. Þetta
hefur bönkunum alltaf þótt ófært. Þeir vilja
komast yfir „tryggu“ veðin og láta þá
m síðustu helgi voru forsíður tveggja
skattborgarann um „félagslegu“ úrræðin.
íslenskra blaða, Morgunblaðsins og
Þegar bankarnir fengu ekki sínu framgengt
Fréttablaðsins undirlagðar kröfum um að
kærðu þeir til Brüssel og viti menn þar var
Íslendingar gengju tafarlaust í Evrópusamskilningur á því að ríkið á Íslandi skekkti
bandið. Í öðru blaðinu var vitnað í viðskiptaÖGMUNDUR
samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja!
mógúl og hinu talskonu banka. Kvöldið áður
JÓNASSON
Hvað ætlum við að ganga langt í því að
hafði framkvæmdastjóri Samtaka atvinnuláta aðild okkar að hinu Evrópska efnahagssvæði
lífsins, haft uppi svipaðan málflutning í ljósvakamiðlbrjóta niður hér allt sem heitir samfélag?
um og talsmaður fjármálastofnana sagði að íslenska
Skyldi vera samhengi á milli markaðshyggjunnar
ríkið væri hugsanlega skaðabótaskylt vegna þess að
sem er ríkjandi innan Evrópusambandsins og
dómsaðili í Brussel hefði komist að þeirri niðurstöðu
áfergju hérlendra fjármálaafla að komast alla leið
að Íbúðalánasjóður samræmdist ekki markaðsskilinn í Evrópusambandið? Í mínum huga verða kröfur
málum á hinu Evrópska efnahagssvæði.
fjármálamanna að varnaðarorðum. Og hótanir frá
Meintur glæpur íslenska ríkisins er sá að setja á
Brüssel eiga að verða okkur hvatning um að
stofn sérstakan Íbúðalánasjóð fyrir alla landsmenn.
endurskoða tengsl okkar við Evrópusambandið. Það
Sjóðurinn er sjálfbær í þeim skilningi að hann nýtur
er löngu komið á daginn að EES-samningurinn er
ekki ríkisstyrkja. En vegna þess að bakhjarl hans er
íslensku samfélagi að mörgu leyti mjög skaðlegur.
íslenska ríkið fær hann ódýrara lánsfé en ella. Af því
Nýjustu hótanir minna á það.
njóta allir landsmenn góðs. Og sú staðreynd að hann
byggir á íbúðaveðum á landinu öllu – bæði á svæðum
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar um
Evrópumál

U

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu
26. apríl til 25. maí 2008. Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.

GAMAN Á ÁSTJÖRN

FJALLGANGA FYRIR
BYRJENDUR

Fjöldi barna sækir sumarbúðirnar á Ástjörn heim á
hverju sumri.

Bjarki Sverrisson, göngugarpur gefur góð ráð.
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Andri Rafn hlakkar mikið til að flytja til Danmerkur í haust þar sem hann sest á skólabekk.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hlakkar til að læra
dönsku og spila fótbolta
Andri Rafn Ingason flytur ásamt fjölskyldunni
til Danmerkur í haust og byrjar þá í grunnskóla.
Andri Rafn Ingason er fjörugur og skemmtilegur
sex ára strákur sem er á leikskólanum Mánagarði.
Í haust flytur hann ásamt fjölskyldunni til Danmerkur þar sem hann hefur grunnskólanám.
„Ég hlakka mjög mikið til að byrja í skólanum.
Við erum að fara að flytja til Danmerkur þannig að
ég er að fara í skóla þar,“ segir Andri Rafn spenntur og hlakkar mikið til að flytja. „Ég er meira að
segja farinn að læra smá dönsku; ég kann að segja
pabbi, maður segir far,“ segir hann ánægður með
kunnáttuna.
Andri Rafn ætlar að eignast fullt af vinum í Danmörku og læra dönsku. „Ég passa mig samt að
gleyma ekki íslenskunni,“ segir hann og hlær og
bætir við að hann ætli sjálfsagt líka að æfa fótbolta.
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„Ég ætla kannski að fara að læra fótbolta í Danmörku; mig langar það rosalega mikið, mér finnst
svo gaman í fótbolta,“ segir hann, en honum finnst
skemmtilegt að leika sér með vinum sínum og þá
ekki síður í handbolta en fótbolta. „Einn vinur
minn er meira að segja líka að flytja til Danmerkur. Hann heitir Logi og við erum góðir vinir.“
Andri Rafn er hins vegar ekki búinn að gera upp
við sig hvað hann ætlar að hafa fyrir stafni á næstunni. „Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera í
sumar. Ég ætla að gera eittvað skemmtilegt með
með mömmu minni og síðan flyt ég til Danmerkur
11. ágúst.“
Þegar hann er inntur eftir því hvað hann langi að
verða þegar hann verður stór kemur hik á hann.
„Ég er bara ekki alveg búinn að hugsa hvað mig
langar að verða.“
sigridurp@frettabladid.is

[

]

Önd er tilvalið leikfang fyrir börnin að taka með sér í kvöldbaðið. Gaman
er að hafa fullt af leikföngum sem barnið getur skemmt sér með í baðinu.

Sumarævintýri á Ástjörn
Sumarbúðirnar við Ástjörn
hafa starfað lengi og fjöldi
barna hefur upplifað þar ýmis
ævintýri.

Útsalan
er han
Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið í dag 10-18

Sensitive
ungbarnalína

„Upphaf Ástjarnar má rekja til
ársins 1945 þegar tveir menn voru
hér á ferð og fengu leyfi hjá Sigríði Jóhannesdóttur, húsfreyju að
Ási í Kelduhverfi, til að reisa hér
hermannabragga sem nota skyldi
til sumardvalar fyrir íslensk
börn,“ segir Árni Hilmarsson forstöðumaður. Mennirnir tveir voru
enski trúboðinn Arthur Gook og
Sæmundur G. Jóhannesson, samstarfsmaður hans frá Akureyri.
Gook hafði fengið braggann að
gjöf frá breskum liðsforingja árið
1944.
„Sumarbúðirnar byrjuðu síðan
árið 1946 og hafa því verið hér í
rúma sex áratugi. Lengi vel voru
sumarbúðirnar bara fyrir stráka
og hétu þá Drengjaheimilið Ástjörn
en svo breyttist það sumarið 1989
og núna koma stelpur líka. Það er
bara mjög gaman að hafa stelpurnar með, það er ekki spurning,“
segir Árni og kímir.
Að sögn Árna er mikið um að
systkini komi saman og styðji
hvort annað. „Stelpum og strákum
er blandað í alla flokka og við erum
með 6-12 ára flokka þannig að aldursbilið er frekar breitt og það er
oft gott fyrir þessi yngri að hafa
stuðning af systkinum sínum.“
Sumarbúðirnar við Ástjörn eru á
fallegum stað nærri Ásbyrgi. Þar
dvelja drengir og stúlkur á aldrin-

Á Ástjörn er einn stærsti bátafloti sumarbúða á Íslandi og eru þar tuttugu og níu
bátar þannig að allir komast á báta í einu, bæði börn og starfsfólk.
MYND/HEIDA.IS

Það er fjör á Ástjörn og hafa krakkarnir
gaman af að gantast í starfsfólkinu. Farið
er í leiki úti og inni.

um 6-12 ára og 13-16 ára unglingar.
Að jafnaði eru milli 40 og 70 börn í
sumarbúðunum í einu og hafa þau í
nógu að snúast. „Við erum í mjög
fallegu
umhverfi
sem
er
einstaklega heppilegt fyrir sumar-

búðir. Hér er grunn tjörn, sandur
og skógur og yfirleitt veðursælt.
Með þetta umhverfi er hægt að
hafa nóg fyrir stafni og eru bátarnir og tjörnin mjög vinsæl. Vinsælt
er að veiða síli í tjörninni og svo
eru alls konar leikir og keppnir
bæði inni og úti og vinsælt föndurherbergi,“ útskýrir Árni hreykinn
og bætir við að töluverð áhersla sé
lögð á að krakkarnir leiki sér líka
sjálfir. Sumarbúðirnar við Ástjörn
eru kristilegar sumarbúðir og hafa
verið frá upphafi og því er einnig
áhersla lögð á að kenna krökkunum um trúna. „Við segjum þeim
biblíusögur og syngjum heilmikið
og ef þau vilja biðja þá aðstoðum
við þau við það,“ segir Árni.
hrefna@frettabladid.is

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

,/+!¨ ¥ $!'

Fæst í apótekum um land allt

²43!,!.

"92*!2  -/2'5.

, Nýjar
U U T
sumarvörur
]
LY
S
Útsalan

fráSLEGO
H Ygangi!
]áL [
í (S
fullum
gamla
verðinu
m

Gling-gló ehf
Laugavegur 39
101 Reykjavík
S. 552-7682
www.glingglo.is
glingglo@glingglo.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

- Kassaklifur - GPS ratleikir - Bátasiglingar - Vatnaleikir - Frumbyggjastörf -

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri

Krassandi
Krassandi útilífsævintýri
útilífsævintýri - fjör
fjör og
og hópeflisandi!
hópeflisandi!

[

Tjaldútilegur eru vinsælar hjá mörgum á sumrin. Áður en
haldið er af stað er nauðsynlegt að útbúa sig vel og taka góð
föt með sér því veðrið getur breyst án fyrirvara.

Mikilvægt að undirbúa sig
Í nágrenni Reykjavíkur eru
mörg falleg fjöll sem skemmtilegt er að ganga á. Að ýmsu
þarf þó að huga áður en lagt er
af stað.
Bjarki Sverrisson, kerfisstjóri og
göngugarpur, bendir mönnum á að
undirbúa sig vel fyrir fjallgöngur,
einkum og sér í lagi ef þeir eru
óreyndir. Best sé að byrja á fjöllum sem eru þægileg uppgöngu.
„Helgafell er mjög þægilegt;
Þarna er góður gönguslóði og
engir klettar. Fín aflíðandi brekka
og fallegt útsýni. Svo er Esjan
alveg við bæjardyrnar,“ segir
hann og bætir við að einnig sé gott
að byrja á Henglinum.
Að mati Bjarka er mikilvægt að
vera vel útbúinn, ekki síst hvað
skóm viðvíkur. „Ég er rosalega
kresinn á þetta. Fólk á að vera í
gönguskóm með ökklastuðningi,
ekki joggingskóm.“
Hann leggur líka til að fólk taki

Bjarki Sverrisson göngugarpur segir að
góður hlífðarfatnaður og gönguskór séu
nauðsynlegir í fjallgöngu. FRETTABLAÐIÐ/ANTON

Ánægjuleg ganga í góðu veðri.

með sér göngustafi. „Göngustafir
eru tilvaldir. Þegar gengið er upp
létta þeir álagið.“ Hann bætir við
að nauðsynlegt sé að hafa með sér
góðan hlífðarfatnað og farsíma ef
eitthvað skyldi koma upp á; láta
vandamenn síðan vita af ferðum
sínum og fara ekki einn síns liðs.
En getur fólk sem hefur litla
sem enga reynslu af fjallgöngum
ákveðið að skella sér fyrirvaralaust upp á Helgafell? „Ég myndi
nú mæla með, ef menn eru alveg
blautir á bak við eyrun, að þeir
verði sér úti um göngukort af
svæðinu og vinni smá heimavinnu

!nitæs utsuðís arllA

atteÞ .ínúj .31 go .6 laertnoM lit munutæs utsuðís á ðoblit træbárf aðójb riðrefsmieH
mes grob idnanneps ageltsokróts irasseþ í snisfíl atójn ða lit iræfikæt tkatsnie re
go nagas kír ,nnimit iýn go ilmag tsatæm innigrob Í .adanaK grob atsræts runnö re
gis aðoks ða træbárf re ðaÞ .ttáh nagelitmmeks agelkatsnie á nintyerbýn idnaði
analsrev lavrú tsualadne ,ragniggyb ragellaf ;laertnoM í snisfíl atójn go alsrev ,mu
lit réþ utllems go ðiræfikæt utpírG .galðrev ttætsgah göjm go aðatsagnitiev go
.aðójb ða rufeh grobsmieh idnanneps isseþ mes atseb sseþ uttójn go laertnoM

MYND/BJARKI

áður en haldið er af stað,“ svarar
hann og bætir við: „Gott er að
byrja á að ganga hálfa leið upp
Esjuna. Margir ætla sér of mikið,
koma útkeyrðir til baka og missa
þar af leiðandi stóran hluta af
ánægjunni.“
Hann mælir síðan með að menn
nemi staðar þegar upp á tindinn er
komið. „Nauðsynlegt er að hafa
heitt á brúsa og eitthvað til að
narta í með þegar upp er komið.
Verðlauna sjálfan sig. Einnig er
gott að hafa vatn á brúsa því sums
staðar, eins og á Helgafelli, er ekkert vatn.“
sigridurp@frettabladid.is

Fleiri veiðisvæði!

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Veiðikortið veitir aðgang að rúmlega 30
vatnasvæðum vítt og breitt um landið fyrir aðeins
5000 kr.–Og þú velur hvar og hvenær þú veiðir!

Auglýsingasími

Frí heimsending þegar verslað er beint á www.veidikortid.is

– Mest lesið
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Toyota Hilux D/ C, bensín árg ‘94
ek.150 þ. km. Þarfnast lagf. verð tilboð í
uppl. s. 865 9717

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Corolla Station 1600 árg. ‘96,
ek. 140.000. Verð 150.000. Uppl. í s.
843 0699.
Til sölu Daihatsu Gran move árg. ‘98.
Station, Ssk. Ek 144 þ. Dráttarkúla,
toppbogar, 5 dyra. Ljósgrár, toppbíll.
Verð 195 þ. S. 868 2352.

100% yfirtaka sem nýr
eyðsla 6,8l 100km

Til sölu Opel Corsa 08/07 ek.aðeins 7.þ
km sjálfskiptur 5dyra sumar og vetrardekk verð 2.090.000.- afb. 29.þ pr mán.
Uppl í síma 896-5290

Dogde Ram 2500, árg.1993, ek.182Þ,
7manna, ssk, Glæsilegur ferðabíll, Verð
590Þ Rað.140061

Peugeot 206, árg. ‘99. Ek. 128 þ. Margt
endurnýjað. 3ja dyra og 5 manna. Fæst
á 190 þ. Uppl. í s. 770 3423.
Nissan Primera 2000i SLX árg. ‘97 ek.
138 þ. Tilboð! Uppl. í s. 897 8919.

500-999 þús.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Bílar óskast
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Erum
með kaupendur af bílum á verðbilinu
frá 250þús.-2milljónir, einnig allar tegundir fólksbíla beinsk. og sjálfsk. X4 ehf.
S: 565-2500.

8–17
MMC Pajero ‘01 DID. Keyrður 122 þ.km.
silfurlitaður, ssk. í mjög góðu ástandi.
Ásett 2100 þús. Tilboð 1900 þús. Athuga
skipti á ódýrari. S. 861 8874.

Pallbílar

Óska eftir að kaupa Ford explorer sport
trac, árgerð 2004 til 2006. Upplýsingar í
síma 6930968 eftir kl. 17 á daginn
Óska eftir Peugeot 406, Reunault
Laguna eða Hyundai Sonata station
árg. ‘00-’05 ssk. Uppl. í s. 862 9560
milli kl. 17-19.
Ódýr bíll óskast fyrir kr 30 til 60 þúsund
má þarfnast lagfæringar. Uppl í síma
820 4640.
Óska eftir Nissan Terrano II eða
SsangYoung allt að ‘97 árg. Má kosta
allt að 300 þ. Uppl. 841 8246.

Útsala - Auðveld kaup!

Ford F 150 Lariat árg. ‘05. Gullfallegur
bíll. Verð 2.700 þ., 500 þús. í peningum
og yfirtaka á bílaláni. S. 898 2111.

Jeppar
Rennault Megané ‘99 1.6 ek. 98 þ. v.
250 þ. MMC Pajero 2.5 turbo diesel
interc. ‘96 tilb. 390 þ. Subaru Forrester
‘97 2.0 ek. 188 þ. tímareim ný, v. 250 þ.
S. 869 6701.
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

Nýja útlitið

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO,
árg 2008, 3.7L V6 Ssk. ek 24 þ. km,
Leðurinnrétting, Tow package, Svartur,
Verð 4.190.þ. TILBOÐ 3.790.þ Áhv 3.100
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn:
120630 S: 567 2700.

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

Til sölu BMW 316i Coupe ‘99. Snyrtilegur
bíll. Ekinn tæpa 140 þ.km. Verð 650 þ.
S. 690 7890.

1-2 milljónir
Góður Jeppi Toyota 4Runner diesel
Turbo árg. ‘96. Ekinn 163 þús.km. Verð
880 þús. Sími 862 9765.

Tilboð 1.290.000. !!

Luxus Pajero 7 manna árg. ‘00 topp
bíll. Fæst gegn yfirtöku á láni. Karl s.
897 6162.

Til sölu Chervolet Corvette Stingray árg
‘74 Ek.44.þ.mílur 350cc sjálfsk.orginal
bill í toppstandi Fæst fyrir 1.290.000.
uppl. 896-5290
Nissan Almera 3ja dyra bsk., blár árg.
98. Ek. ca. 175 þ. V. 70 þ. S. 857 2572.
Bíll óskast í skiptum fyrir lóð í grónu
hverfi í Kóp. gsm 771 1700.

Audi A3, árg, ‘03, skoðaður ‘09, ssk,
hraðastillir, sumar/vetrardekk, verð
1.300þús. áhvílandi 940þús. uppl. í
s:867-6325

Vörubílar
Nissan Terrano II 2,7 diesel, bsk. Ek.
190 þ., 7 manna, árg. 2000. Fallegur og
góður bíll. Skoða öll skipti. Verð 890 þ.
eða tilboð. Uppl. í s. 770 7022.

Toyota Landcruiser, árg. ‘02 Ek. 112 þ.
Common Rail. Nýskoðaður. Uppl. í s.
892 5363.

Toyota Yaris diesel 1.4, 11/’06 ek. 24
þ.km. Steingrár, sumar + vetrard., visthæfur bíll = frítt í stæði, eyðir 5l/100!. V
1.850 þ. S. 856 7452.

Ford Transit 300L Árg. ‘05 Panil Van. 2,0
TDCI. Olíumiðstoð (háþekja). V. 2mil.
Skipti á ódýrari vinnubíl möguleg. Uppl.
S. 663 4457.

Útflutningur

Til Sölu Cherokee Árg. ‘96. Mjög vel
farin. Nýskoðaður. Selst ódýrt. Uppl. í
S. 661 7510.

0-250 þús.

Frábært eintak!

Til sölu 1999 Galloper TDi bsk., ssk. ‘09,
31“ dekk, dráttarkrókur, 7 manna, ekinn
179 þ.km skoða skipti. Verð 270 þús.
s. 847 6652.

Til sölu 1997 Suzuki Vitara V6 bsk.,
ekinn 137 þúsund, sk. ‘09, cd, topp
standi. Verð 320 þús. S. 847 6652.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Subaru Legacy ‘06. Ek. 25 þ.km. Frábært
eintak frá Akureyri sem sér ekki á! Alltaf
geymdur inni. Einn eigandi. Fullkomin
þjónustubók. Ssk., dráttarbeisli, upphækkaður ofl. Ásett verð 2.800 þ. stgr.,
tilboð 2.500 þ. (Nýr kostar 3.720 þ.)
Uppl. í s. 895 8684.

Ódýr - Nýskoðaður!

Daewoo Nubira árg. ‘99, station, ek.
130 þús., ásett verð 290 þús. Tilboð 160
þús. S. 841 8955.

2 milljónir +

Mjög góður Toyota Hilux bensín, árg,
1992 nýbúið að skipta um drifkross, og
kúplingu, er skoðaður ‘09. Ásett 320
þús. Tilboð 210 þús. Upplýsingar í síma
864 3795.

Bílar til sölu

Til sölu Ford F350 Harley Davidson,
árg. ‘07, diesel. Tölvukubbur, 5“ púst,
án hraðatakm. Ath. skipti. Uppl. í s.
897 3327

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 Hybrod reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma 552
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Volvo XC70 2008

Nýtt body, umboðsbíll, ek.4þ.km. 2.4L
Turbo dísel, leður, rafmagn + hiti í
sætum, þjófavörn, toppgrind, sjálfsk.,
aksturstölva, innbyggð barnasæti omfl.
Frábær bíll. Kostar nýr 7.220 þ. Verð
6.590 þ. Tilboð stgr. 6.350 þ. Bíll.is
577 3777.

100.þús út og yfirtaka

Chevrolet Captiva 07 Ekinn aðeins 21
þ.km. Mjög fallegur bíll Vetrar og sumard. á álf. dráttarbeisli. uppl s. 8988228

Ódýr sparibaukur eyðir
5 á hundraði

Daihatsu Sirion ‘99 1.0 twin cam 3cyl
ek.101 þús,nýskoðaður,rafmagn í rúðum
ofl frábær snattari sem eyðir mjög litlu
og er áraðanlegur ásett verð er 300 þús
TILBOÐ 195 þús s.841 8955

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

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 552 2000.
Kynntu þér úrval HYBRID jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com
Yfirtaka og fyrstu 4 mán. greiddir af seljanda. M. Benz E-500 Avantgarde 2004,
ek. 65.000. Dökkblár m/öllu. Uppl í
síma 615 1583.

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

Við erum í sambandi við
erlenda aðila, sem hafa hug
á að kaupa vörubíla og tæki.
Flest kemur til greina, nýlegt
og gamalt, einnig til niðurrifs.
Við útvegum einnig bíla og tæki
erlendis frá. Varahlutir í vörubíla. Ýmsir notaðir hlutir t.d.
fjaðrir. Einnig nýjar fjaðrir svo
sem afturfjaðrir í Scania 6x2 og
Volvo 6x2 ofl.
Heiði rekstrarfélag ehf. - Sími
696 1051.
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Vinnuvélar

Húsbílar

Bílaþjónusta

Hreingerningar

Kringlu-bón

Ekið inn stóri/litli-turn. Öll bílaþrif.
Opið 09-18 mán-fös. Lau 10-18. S.
534 2455.
Tabbert Puccini 540, nýskráð 5/2008.
Aldrei verið notað. Flutt inn af
Seglagerðinni. Sturta, sjónvarpsloftnet
CD ofl. S. 899 5379.

Auðveld kaup - Einn með
öllu !

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

Honda CRF 150R ‘07 til sölu. Fullt lán
getur fylgt. Nánast sem nýtt. Uppl. í s.
894 4005.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Fiat Elnagh P250, 2,8L, árg. 07/2006.
Ekinn 8 þús. km. Hlaðinn aukabúnaði.
Gjörsamlega eins og nýr. Verð 6,9 m.
Möguleiki á yfirtöku á mjög góðu láni.
Uppl. í s. 898 2111.

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

Til sölu Coachman Catalina árg. ‘98.
Tveggja gassing. Svefnaðstaða fyrir 5.
Verð kr 1.390.000.00/ekkert áhvílandi.
Upplýsingar í síma 892 4730 eftir kl 17.

Mótorhjól

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

1800 þús. kr. lán!!

Harley Davidson Fat Boy 05. Ek. 3200
km, glæsilegt hjól sem tekið er eftir!
Ásett verð 2190 þús. S. 893 9732.
Óska eftir nýlegu KTM eða Yamaha
Enduro hjóli. Verður að vera 250 fjórgengis og á hvítum númerum. Uppl. í
síma 858 6734 eða finnur.erlingsson@
gmail.com

Honda RR 950 árg. 2002 til sölu. Ekið
14 þús. glæný dekk. Áhvílandi um 560
þús. Verð 850 þús. Upplýsingar í síma
860 1728.

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Til sölu lítið notað Travel King hjólh.
Ágr. ‘06 möguleiki að taka upp í nýlegt
fellihýsi. Upplýs. í S. 840 4505.

Reiðhjól
2 fátækir námsmenn óska eftir reiðhjólum gefins eða ódýr. Uppl. í s. 691
5541.

Clipper 108 ST, nýtt til sölu árg. ‘08 með
sellu , skyggni, klósett, svefnbekkur,
álfelgu og 2 kútar. Nýtt hús með öllu
frá Víkurverk. Lán 1450 þ. Verð 1650 þ.
Skoða skipti. Uppl. í s. 770 7022.

 KR
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Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Ægist vagn 2007 með öllu. Fæst á
yfirtöku 14 þúsund á mánuði. Fortjald,
dúkur inn í fortjaldið, hitari, yfirbreiðsla,
Kassi, Gaseldavél og borðbúnaður.
Nettur og góður vagn. Fínn fyrir allt
að 5 manna fjölskyldu. Upplýsingar í
s. 660 9419.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Fellihýsi

Tjaldvagnar

TILBOÈ

Bátar

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

Til sölu lítið notaður Combi Camp
Venecia árg 05. Fortjald, eldhúseining
með gas-kæliboxi, gestaherbergi (kálfur) farangurskassi. Verð 690 þús. Uppl
í síma 8970697

Hjólhýsi

Til sölu Hayabusa 2006 árgerð. Áhvílandi
rúmlega 800.000. Verð 1.250.000 Steini
896 0294 - adalsteinn@jak.is

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

Knaus Eurostar árg. ‘06, glæsilegt hjólhýsi, sólarsella, markísa, reiðhjólagrind,
fortjald ofl. V. 3,500þ. S. 861 7414 &
867 3563.

Champion Chase 700 F1 2007 23 fet
Volvo Penta 8,1L 430 hestöfl, hraðskreiðasti og flottasti bátur landsins.
Hann er með öllu. Sjón er sögu ríkari.
Verð 11,9. Áhvílandi 4,5. Skoða öll skipti.
Uppl. í s. 770 7022.
Óska eftir að kaupa yammar bátavél 2
cyl. 14. hö. í varahluti. og 25 hö. Buck
eða sambærilegri vél. Má þarfnast viðgerðar. Uppl. 893 4958.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

ÞJÓNUSTA

Vy-þrif ehf.

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

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

Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif.
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848
7367.

TILBOÈ
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Garðyrkja

Fjármál

Stífluþjónusta

Alspá
445 5000 & 823 8280

s. 567-1800

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Rafvirkjun
Úrval hjólhýsa á skrá & á staðnum
Skoðum skipti á bílum. www.bbv.is

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

Tölvur

Handskorið í Danmörku. Bólstrað á
Íslandi. Metið á kr. 600.000,- Selst
ódýrt. - úr dánarbúi. Verðtilboð. S. 898
4015.

Málarar

Raðnr:
142803
Porsche 911 Turbo 2001.
ek aðeins 65 þkm Topp eintak

7 manna

Raðnr:
142633

Eldsneytis Sparari!

Trésmíði
Sólpallar

WWW.VORTEX.IS
Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839,
Stefán.

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

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. 517 8400
- WWW.SKM.IS
Til sölu hágæða 3. manna leðursófi.
Selst ódýrt vegna flutnings. Uppl. S.
661 7510.

Hljóðfæri
Nudd

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.

Viðgerðir

Nissan Patrol l Eleg. ´07
V. 5.350 þkr. 7 manna.

linn í

Konu bíl
ár

Raðnr:
tur 210043
ip
k
s
lf
á
j
S
Chrysler PT Cruiser 08/03.
Tilboðsverð 935 þús. kr.

Whole body massage. S. 661 1638.

Spádómar

V10
Diesel

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir
s.661-7000

Stína Lóa Spámiðill

VW Tourage Diesel V10 ´06
ek 19þ km. Glæsilegt eintak.

Tarrot & draumráðningar.
Leiðsögn um ástir, viðskipti og
fjármál.
Sími 908 2008 & 462 2811
- Visa/MasterCard Opið til 02
alla daga. Geymið þessa auglýsingu.

Raðnr:

Sandspörslun Málningarvinna

1.490 þkr 132532

Getum bætt við okkur verkum í
sandsparsli og málningarvinnu
innanhúss. Gerum verðtilboð að
kostnaðarlausu. Einng háþrýsti
þvottur og málingar vinna
utanhúss.
Vönduð og ábyrg vinnubrögð.
AlltMálun ehf S. 699 6667 &
555 6668

Jeep Gr. Cherokee 2001.
Tilboð 1.490 þkr. Gott lán

Önnur þjónusta

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.

Parketlagnir frá 1800kr.fm., með listum.
Geri einnig tilboð í sólpallasmíði og
því tengdu. Margra ára reynsla. S. 866
2655.

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

Trjáklippingar

Garðsláttur, alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.
Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

Tölvur

Húsaviðhald!

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987. Lára
spámiðill

Magnhús ehf

Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar frá kl.
12-03.
Visa/Euro.

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

Trésmíði

Tek að mér allt almennt viðhald húsa,
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

1974

ott að
ópavogi
a bíl í K

Það er g
kaup

Viltu skipta á gamla
bílnum þínum .....
..............?
Líklega stærsta bílaskráin á netinu

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Pípulagnir

að
Stofn

s. 567-1800

Til sölu

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

Nissan Almera Lux 1.8 ´01
ek 82 þkm. V. 790 þkr.

Við erum staðsettir
á Smiðjuvegi 46-e
gul gata í Kópavogi

KEYPT
& SELT

Húsaviðhald

Raðnr:
143378

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
Yamaha DTX2 rafmagnstrommusett og
heili til sölu. Verð 65.000. Uppl. í s.
894 4005.

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

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

790 þkr

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

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

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

Vélar og verkfæri

1677 bílar
á

www.bbv.is

Húsamálari + Smiður

Einn maður. Láttu mála eða skipta
um eldhús eða annað, tek líka að mér
sumarbústaði. 23 ára reynsla. Uppl. í s.
898 9511.

Raðnr:
143425

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is

stofnað 1974
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Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Golden Retriever hvolpar til sölu. Uppl.
í s. 848 6567.
Pommerinian rakki, 5 mánaða. Mjög
barngóður. Uppl. í s. 869 2631.

Ýmislegt

Nudd
Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Til bygginga

Reyklaust og reglusamt par óskar eftir
húsnæði nálægt HÍ næsta vetur. 6978872. Guðni.

ATVINNA
Atvinna í boði

Húsnæði til sölu
Til sölu 2 herb. íbúð með bílastæði í
kjallara og góðri sameign í 103 Rvk.
Verð 24,9 milj. Skipti á sumarbústaðarlóð eða hjólhýsi allt að 3 milj. Uppl.
í s. 899 7188.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Húsnæði óskast

Sumarbústaðir

Næturvaktir Öryggisgæsla 42% starf
Okkur vantar starfsmann í
Félagsmiðstöðina Norðurbrún
1. Í húsinu eru þjónustuíbúðir
eldri borgara. Einn starfsmaður er á vaktinni sem er frá
kl. 11.00 á kvöldin til 08.00 á
morgnanna.

HENDUR.IS

Auglýstu frítt eftir starfskrafti á vefsíðu
okkar.
Maður vanur bílaviðgerðum, trailer,
gröfum og rafvirkjun óskar eftir vinnu.
S. 692 6322. Búsettur í Njarðvík en allt
kemur til greina.

Viðskiptatækifæri
Vefsíðugerð

Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð.
Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl.
í síma 825 0090.

Við leitum að framtíðarstarfsmanni sem er :
- samviskusamur - þjónustulundaður

Námskeið

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.

- sveigjanlegur - hentar vel að
vinna á nóttinni - talar íslensku

TILKYNNINGAR

- getur byrjað sem fyrst.
Í boði er áhugavert starf og
góðar vinnuaðstæður
Nánari upplýsingar veitir
Berglind Gestsdóttir deildarstjóri heimaþjónustu í síma
411 2760.

Verslun

50% Off summer prices

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30
start 23/6, 21/7. Level II: 7 weeks:
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 23/6, 11/8.
Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30
start 8/7, Ármúli 5. s. 588 1169-www.
icetrans.is/ice

Til sölu eða leigu sumarbústaður með
öllu að Syðri Brú í Grímsnesi stutt frá
ljósafoss virkjun og sundlaug. Vikuleiga
55 þús. Uppl. í s. 698 1001.

Atvinnuhúsnæði

Einkamál

Smiðir-verkamenn-flekauppsláttur
Óskum eftir smiðum og/eða verkamönnum vönum flekauppslætti.
Upplýsingar í símum 8565555 eða
6637434
Nýlenduvöruverslun Hemma og Valda
leitar að kátum hnátum á dagvaktir.
Umsókn sendist á valdi@trailiceland.
com

HENDUR.IS

Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Húsgögn
Fyrir veiðimenn
Silunganet

Heimavík. Sími 892 8655.

Ýmislegt
Góður 20 feta gámur til sölu. 170200.000 þ. stgr. Uppl. Gunnar í s. 695
2589.

Dýrahald

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm.
húsnæði í sérbyggingu til leigu.
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffistofa og snyrting með sturtu. Hentar
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnustofa. Möguleiki á að leigja bílastæði
í sérporti.Upplýsingar: tungata101@
gmail.com <U>mailto:tungata101@
gmail.com> eða í s. 552 8100.
70-90 fm húsnæði til leigu í 210 GB,
sameiginlegar innkeyrsludyr, hentar ekki
bílaþjónustu. Uppl. í s. 844 1011.
Til leigu miðsvæðis í Rvk. Eitt bil. 80m2.
Verð 80 þús. WC. Háar dyr. S. 691
4060.

Sófi til sölu

Kramfors 3ja sæta sófi, Fräsig dökkbrúnt. Hann er 2. ára og vel með farinn
selst á 65 þúsund. Breidd á sófanum er
256 cm, lengd á tungunni er 162 cm
og hæðin er 74 cm. Nýr sófi kostar 130
þúsund. Uppl. í síma 868 2125.

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90,
180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060
8224200

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

Skrifstofuhúsnæði til
leigu í Hafnarfirði

30fm og/eða 15fm nýtt skrifsofuhúsnæði er laust til leigu á góðum stað í
Hafnarfirði. Hægt einnig að nota sem
geymslurými, nuddstofu ofl. Áhugasamir
hafi samb. í s. 662 6166.

Geymsluhúsnæði

2ja herb. íbúð til leigu í neðstaleiti með
bílastæði. Sv. 103. Uppl. í s. 843 9776
& 899 7188.

Heilsuvörur

Pugg hvolpar til sölu

Til sölu Pugg hvolpar. Afhendir eftir ca.
2 vikur. Örmerktir, heilsufarsskoðaðir.
Ættbók færðir hjá hundaræktarfélaginu
Rex. Uppl. í s. 821 6362.

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

Góð 2 herb. íbúð sv. 101. Leiga kr.
125.000 m.hússjóð og hita. Íbúðin er
laus. Uppl. í 896 0060

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum.
LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur og auðveldur. Uppl. Dóra - 869-2024 www.
dietkur.is
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

ÞJÓNUSTA

Tilkynning frá Skaftár Labradorum Til
sölu nokkrir hreinræktaðir Labrador
retriever hvolpar undan Volcano’s Royal
Affaire Extraordinaire (IS09325/06) og
Bella’s Joy AusLühlsbusch (IS07480/03).
Ættbók frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í
síma 896 0028, 555 4351 eða netfanginu dagur@lognet.is og á heimasíðu
www.lognet.is/skaftar

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Þjónar óskast í fullt staf og hlutastaf
íslenskukunnátta skilyrði. Af lífi og sál Sími 615 2744 - Birkir.
Óska eftir trésmið í fjölbreytt verkefni.
Verktaka ellegar launamann. Uppl. í s.
857 6000.
Óska eftir verkamanni í byggingavinnu.
Uppl. í s. 857 6000.
Smiðir eða laghentir menn óskast til
starfa nú þegar. Íslenskukunnátta skilyrði. Næg vinna. Uppl. í s. 695 5219.

Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

Til leigu 3 herb. Snyrtileg íbúð v/
Laugaveg. V. 125 þ. pr.m. Laus strax.
S. 898 5698.

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

Sjálfboðaliða vantar til starfa í Afríku sex
mánuðir, þjálfun og vinna í Danmörku
sex mánuðir, verkefni í Afríku tveir mánuðir kynningarstörf í Evrópu www.juelsminde.com diprogram@juelsminde.
com

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Raðhús + bílsk. í Garðabæ. Húsið 100
fm 2 svh., stofa, lítill garður. Bílsk. 30 fm.
Getur leigst í sitthvoru lagi. Hús 140 þ.
Bílsk. 30 þ. S. 892 4305.

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S.
899 6400.

Afgreiðslu/sölumaður. Óskum að ráða,
hressan og duglegan mann til starfa
í Verkfæraverslun. Upplýsingar í síma
897508.

Atvinna óskast

Falleg 2ja herb. íbúð, sér inngangur
og aðgangur að garði, á góðum stað
í Kópavogi. Uppl. í tveggjaherbergja@
gmail.com

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Fljótt og Gott á BSÍ Umferðamiðstöð
óskar eftir starfsfólki á dagvaktir við
almenn veitingahúsastörf. Upplýsingar
og umsóknareyðublöð á staðnum.

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar
þínar í nótt. Opið allan sólarhringinn.

Óskum eftir snyrtifræðing til starfa.
Nánari upplýsingar í síma 892 5368.

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

HEILSA

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

Samkynhn. KK spjalla saman á frábærri spjallrás. Sími 535-9988. Gott að
hringja stundvíslega á heila og hálfa
tímanum.
Frábær upptaka: ung kona í góðum gír
að horfa á „eina bláa“. Þú heyrir þessa
„innilegu“ upptöku hjá Sögum Rauða
Torgsins, s. 905-2002 (símatorg) og
535-9930 (kreditkort), uppt.nr. 8437
Karlmenn: þið kynnist konum á Rauða
Torginu Stefnumót! Auglýsið frítt og
vitjið skilaboða frítt í s. 535-9923. Nánar
á www.raudatorgid.is.

ATVINNA

Til leigu, lúxusíbúð í 101. Nánar á http://
safn.filmus.is/danni/bergthorugata/
Einbýlishús með bílskúr til leigu, 160fm..
Staðsett rétt fyrir utan Hveragerði.
Bankaábyrgð. Leiga 120þ. á mán.
Upplýsingar í síma 862 5303 eftir kl
18.00.

(¹FELL ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA VÁLAMENN

2 manna herb. í Hraunbæ einnig
Álftamýri til leigu m. eldhúsaðst., baði
og þvottah. S. 698 8037.
65 fm íbúð til leigu í Vsturbænum.
Leiga 100 þ. á mánuði. magnusorri@
stofanet.dk
WYNAJNE
POKOJ
OD
ZARAZ
DZIEWCZYNIE Z ANEKSEM KUCHENNYM
I TOALETA BEZ PRYSZNICA. TEL. 694
8427.
Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu.
Upplýsingar í síma 770 6090.
Til leigu Stúdíoíbúð (2ja herb.) á fyrstu
hæð í steinhúsi við Bergstaðastræti.
Íbúðin er í góðu ástandi og laus nú
þegar. Uppl. í S. 894 3540.
4. herberg. Íbúð í fjölbýlishúsi í Rima
hverfi í Grafarv. til leigu. Áhugasamir
leggið inn tilboð ásamt nafn og kt. á
tölvup. steinar@simnet.is

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

geymslur.com

Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S.
555 3464

Gisting
Budget accommodation Hafnarfjörður
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451 & 770 5503.

6EGNA MIKILLA VERKEFNA FRAMUNDAN GETUM VIÈ B¾TT VIÈ
OKKUR VÎNU STARFSFËLKI ¹ VÁLAR 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ ÙNNA
¹ HEIMASÅÈU FYRIRT¾KISINS WWWHAFELLIS OG EINNIG ¹
SKRIFSTOFU OKKAR AÈ 3KEIFUNNI 
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR MANNAUÈSSTJËRI (¹FELLS
Å SÅMA   EÈA Å TÎLVUPËSTI SIGRUN HAFELLIS
(¹FELL EHF ER LEIÈANDI VERKTAKAFYRIRT¾KI Å JARÈVEGSFRAMKV¾MDUM OG SINNIR
VERKTAKASTARFSEMI AF ÎLLUM ST¾RÈARGR¹ÈUM B¾ÈI ¹ LANDSBYGGÈINNNI OG ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU &YRIRT¾KIÈ BÕR YÙR VÅÈT¾KRI REYNSLU Å MANNVIRKJAGERÈ OG
HEFUR ¹ AÈ SKIPA ÎÚUGUM MANNAÚA MIKILLI ÖEKKINGU OG NÕLEGUM T¾KJAKOSTI
3TARFSMANNAFJÎLDI ER UÖB MANNS
(¹FELL EHF 3KEIFUNNI A  2EYKJAVÅK SÅMI   FAX  
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SMÁAUGLÝSINGAR

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

-ÒRARAR
%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA
EFTIR MIKILLI VINNU

&!34%)'.!3!,!
3ÅMI Í 
REYNILUNDUR
/PIÈ M¹N FÎS FR¹GARÐA
KL  

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag og breytingar á
deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík

+RAFTAÚ EHF

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

+RAFTAÚ EHF

Frum

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér
með auglýstar tillögur að nýjum og breyttum
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Langholtsvegur/Drekavogur
Tillaga að deiliskipulagi fyrir reit sem afmarkast af
Langholtsvegi til vesturs, Drekavogi til norðurs,
opnu grænu svæði til austurs og íbúðarhúsum
við Sigluvog til suðurs. Tillagan gerir ráð fyrir að
við Langholtsveg 109-111 megi byggja inndregna
hæð ofaná núverandi byggingu og bílastæði verði
áfram 79. Á lóð númer 113 við Langholtsveg verður
lóð stækkuð um 40 m², leyft verður að byggja 91
m² inndregna hæð ofaná núverandi byggingu og
ekki leyfð neonskilti á byggingu. Á Langholtsvegi
115 verður leyft að byggja bílageymslu á tveimur
hæðum við norðurgafl hússins og að Drekavogi 4,
4A og 4B verður leyft að setja gler á svalir íbúða
og kvöð verður á lóð númer 4 um aðkomu að
leikvelli og að húsi númer 113 við Langholtsveg.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

5MSJËNARKENNARA VANTAR
¹ YNGSTA EÈA MIÈSTIGI

$ANSKENNARI
ËSKAST Å  STÎÈU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SKËLASTJËRI Å SÅMA   EÈA
AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA  
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒLÅ
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM SKËLANN ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈUNNI
HTTPWWWARSKOLIIS

Hyrjarhöfðí 8
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
Ártúnshöfða vegna lóðarinnar að Hyrjarhöfða 8. Í
breytingunni felst að gerður er nýr byggingareitur,
samsíða Funahöfða, samtals 252 m², austasti
hluti núverandi húss verður hækkaður.
Heildarbyggingamagn á lóðinni verður 1550 m²
og nýtingarhlutfall verður 0,86 eftir breytingu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grjótháls
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Hálsahverfi
vegna afmörkunar nýrrar lóðar við Grjótháls. Lóðin
er vestan við lóðina Grjótháls 8 og skal hún nýtt
undir bílgreinaþjónustu svo sem bílaþvottastöð.
Byggingar skulu vera á einni hæð og aðkoma að
lóðinni verður frá Grjóthálsi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulagsog byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 2. júlí 2007
til og með 13. ágúst 2008. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs
eigi síðar en 13. ágúst 2008. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 2. júlí 2008
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

2AÈ OG PARHÒS 3ËLEYJARIMI
.ÕTT FULLBÒIÈ ENDARAÈHÒS SEM STENDUR INNST Å Å BOTNLANGA ¹ RËLEGUM
STAÈ (ÒSIÈ ER SKR¹È   FM ÅBÒÈARRÕMI  FM OG BÅLSKÒRINN  FM
(ÒSIÈ ER ¹ TVEIMUR H¾ÈUM (LUTI EFRI H¾ÈAR ER UNDIR SÒÈ OG ER GËLF
ÚÎTUR HÒSSIS UM  FM  NEÈRI H¾È ER FORSTOFA BÅLSKÒR GESTASALERNI
STOFUR OG ELDHÒS ²TGENGT ER ÒR STOFU ¹ AFGIRTA VERÎND Å SUÈRI   EFRI
H¾È ERU FJÎGUR SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒS OG VINNUHOL
²R HOLINU ER ÒTGENGT ÒT ¹ STËRAR SUÈURSVALIR 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR
OG GËLFEFNI -ÎGULEG MAKASKIPTI ¹ JA  HERB ÅBÒÈ

Höfum fengið í einkasölu 205 fm endaraðhús við
Garðabæ. Húsið er teiknað af Albínu Þórðarson o
vel hannað. Í því eru fjögur svefnherbergi og tvæ
gólfum, arninn í stofu og glæsilegur suðurgarður.
í góðu ástandi og er staðsett innst í botnlanga. B
tvöfaldur og er sérlega rúmgóður. Verð 59,0 mill
veitir
Finnbogi
Hilmarsson,
lögg.
2AÈ
OG PARHÒS
2EYNILUNDUR
ENDAHÒS
¹ EINNIfasteignasali.
H¾È
(ÎFUM FENGIÈ Å EINKASÎLU  FM ENDARAÈHÒS VIÈ 2EYNILUND Å
'ARÈAB¾ (ÒSIÈ ER TEIKNAÈ AF !LBÅNU ¶ËRÈARSON OG ER EINSTAKLEGA
VEL HANNAÈ ¥ ÖVÅ ERU FJÎGUR SVEFNHERBERGI OG TV¾R STOFUR 0ARKET ¹
GËLFUM ARNINN Å STOFU OG GL¾SILEGUR SUÈURGARÈUR (ÒSIÈ ER ALMENNT Å
GËÈU ¹STANDI OG ER STAÈSETT INNST Å BOTNLANGA "ÅLSKÒRINN ER TVÎFALDUR
OG ER SÁRLEGA RÒMGËÈUR 6ERÈ   MILLJËNIR

Árbæjarkirkja
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Árbæ/
Selás vegna Árbæjarkirkju. Í breytingunni
felst að stækka lóð og breyta byggingarreit
fyrir nýbyggingu safnaðarheimilis. Fyrirhugað
safnaðarheimili verður á einni til þremur hæðum
og trappast niður með landinu vestan megin við
kirkju. Göngustígur við lóðarmörk færist til vesturs
sem nemur stækkun lóðar. Aðkoma með aðföng
veður leyfileg á stígnum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

&INNBOGI (ILMARSSON
%INAR 'UÈMUNDSSON OG
"OGI 0ÁTURSSON
,ÎGGILTIR FASTEIGASALAR

&RAMKV¾MDASTJËRI
&!!3 p &ÁLAG ¹HUGAFËLKS OG AÈSTANDENDA !LZHEIMERSSJÒKRA
OG ANNARRA SKYLDRA SJÒKDËMA LEITAR AÈ FRAMKV¾MDASTJËRA
Å  STARF
3TARFSSVIÈ
6INNA AÈ EÚINGU FÁLAGSINS SJ¹ UM UPPF¾RSLU VEFSÅÈU
ANNAST ÒTG¹FU FRÁTTABRÁFA TÅMARITA OG BËKA SKIPULEGGJA
FR¾ÈSLUFUNDI Å SAMR¹ÈI VIÈ STJËRN
-ENNTUN OG H¾FNISKRÎFUR
-ENNTUN SEM NÕTIST Å STARÙ 2EYNSLA AF MANNLEGUM SAM
SKIPTUM 2EYNSLA AF VEFSÅÈUGERÈ OG ÒTG¹FUSTARFSEMI (AFA
VALD ¹ ENSKRI TUNGU OG EINU NORÈURLANDAM¹LI 6ERA VANUR
TÎLVUVINNU

RA HERB ,AUFRIMI RA HERBERGJA
/PIN OG BJÎRT  FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È 3ÁRINNGANGUR SUÈVESTUR
SVALIR MIKIÈ ÒTSÕNI OG SÁRMERKT BÅLAST¾ÈI ¶RJÒ GËÈ SVEFNHERBERGI
ÖVOTTAHÒS INNAN ÅBÒÈAR 6   M  HV   M

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORMAÈUR &!!3 -ARÅA 4H *ËNS
DËTTIR SÅMI   5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒLÅ NK

%FNISTAKA Å ,AMBAFELLI Å LANDI "REIÈABËLSSTAÈAR

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

,EIFSGATA
'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å JA ÅBÒÈA STIGAGANGI ¶RJÒ SVEFN
HERBERGI NÕTT ELDHÒS OG BJÎRT OG OPIN STOFA 3TIGAGANGUR OG SAMEIGN
NÕLEGA ENDURB¾TTUR 3TËR SKJËLGËÈUR BAKGARÈUR Å SUÈRI MEÈ HELLU
LAGÈRI VERÎND 6   M HV   M

(LÅÈARDALSSKËLI EHF KYNNIR DRÎG AÈ TILLÎGU AÈ
MATS¹¾TLUN
(AÙÈ ER MATSFERLI VEGNA EFNISTÎKU ÒR ,AMBAFELLI Å
LANDI "REIÈABËLSSTAÈAR .¹MAN ER Å LANDI 3VEITAR
FÁLAGSINS ®LFUSS VIÈ ¶RENGSLAVEG ÖAR SEM EFNISTAKA
HEFUR FARIÈ FRAM UM ¹RATUGA SKEIÈ ¾TLANIR ERU UPPI
UM AÈ H¾GT VERÈI AÈ STUNDA EFNISTÎKU Å N¹MUNNI TIL
AÈ MINNSTA KOSTI N¾STU  ¹RA -ATSFERLIÈ ER LIÈUR
Å AÈ ÒTVEGA FRAMKV¾MDALEYÙ FYRIR ¹FRAMHALDANDI
REKSTRI N¹MUNNAR

(LYNSALIR BÅLAGEYMSALA
6ÎNDUÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å LYFTUHÒSI  "ÅLSKÕLI LYFTA
SÁRINNGANGUR OG GËÈAR SVALIR 4VÎ STËR SVEFNHERBERGI ÖVOTTAHÒS
INNAN ÅBÒÈAR OG BJÎRT STOFA MEÈ ÒTGANG ¹ SVALIR OG FR¹B¾RT ÒTSÕNI
'ËÈ ÅBÒÈ ¹ GËÈUM STAÈ 6  M

(LÅÈARDALSSKËLI EHF ER FRAMKV¾MDARAÈILI VERKSINS
EN MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM VERÈUR UNNIÈ AF -ANNVIT
VERKFR¾ÈISTOFU  VEFSÅÈU -ANNVITS HTTPWWW
MANNVITIS ERU NÒ TIL KYNNINGAR DRÎG AÈ TILLÎGU AÈ
MATS¹¾TLUN FRAMKV¾MDARINNAR +YNNINGIN STENDUR
YÙR TIL MIÈVIKUDAGSINS  JÒLÅ 
BENDINGUM OG ATHUGASEMDUM ER H¾GT AÈ KOMA ¹
FRAMF¾RI TIL (AUKS %INARSSONAR -ANNVIT HF
'RENS¹SVEGI   2EYKJAVÅK HAUKUR MANNVITIS 
¥ ENDANLEGRI TILLÎGU AÈ MATS¹¾TLUN VERÈUR GERÈ GREIN
FYRIR ÖEIM ¹BENDINGUM OG ATHUGASEMDUM SEM
KUNNA AÈ BERAST

%FSTASUND MJÎG FALLEG JA
3ÁRLEGA HUGGULEG UM  FM ÅBÒÈ Å TVÅBÕLI 4VÎ RÒMGËÈ HERBERGI
&ALLEGT ELDHÒS OÚ 3TËR GARÈUR Å R¾KT 6ERÈ   MILLJËNIR

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

Auglýsingasími

– Mest lesið

2AUÈ¹S GËÈ JA ¹ JARÈH¾È
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU RÒMLEGA  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È 4VÎ RÒMGËÈ
HERBERGI OG STËR STOFA .ÕLEGA VIÈGERT HÒS &R¹B¾R STAÈSETNING MEÈ
ÒTSÕNI YÙR 2AUÈAVATN 6ERÈ   MILLJ
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LINDSAY LOHAN ER 22 ÁRA

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

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

Jóhannes Þorberg
Kristinsson

Arndís Árnadóttir

Víðihvammi 15, Kópavogi,

frá Ísafirði, til heimilis að Kleppsvegi 62,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt
þriðjudagsins 1. júlí. Útför hans verður auglýst síðar.

andaðist í Reykjavík miðvikudaginn 25. júní. Útför
hennar fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 4. júlí
kl. 13.00.

Anna Jóhannsdóttir
Jóhann Þ. Jóhannesson
Svanhildur I. Jóhannesdóttir
Guðmundur G. Kristinsson
Kristinn Jóhannesson
Guðrún F. Guðmundsdóttir
Ólafur Jóhannesson
Ingibjörg G. Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Birgir Finnsson
Auður Birgisdóttir
Páll Skúlason
Finnur Birgisson
Sigurbjörg Pálsdóttir
Arndís Birgisdóttir
Sigmundur Sigurðsson
Björn Birgisson
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Fegurð er þokki og
öryggi. Ég hef lært að
sætta mig við og meta það
sem náttúran gaf mér.“
Lindsay Lohan er fjölhæf
ung kona. Hún byrjaði feril
sinn sem fyrirsæta hjá Ford
aðeins þriggja ára gömul
og á næstu árum lék hún í
fjölda sjónvarpsauglýsinga.
Í dag starfar hún bæði sem
leikkona og söngkona.

timamot@frettabladid.is

EINLEIKARI AÐ VESTAN

Elfar Logi Hannesson
er eini atvinnuleikarinn á Vestfjörðum.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför ástkærrar móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðfinnu Jónsdóttur

bifvélavirki,

Guð blessi ykkur öll.
Marta Guðmundsdóttir
Ingibjörg J. Guðmundsdóttir
Jón Guðmundsson
Sigrún Guðmundsdóttir
Þorleifur St. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kjartan Steinbach
Ólafur Örn Ingólfsson
Kolbrún Baldursdóttir
Einar Ingi Magnússon
Ingibjörg Sigurðardóttir

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar sambýliskonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sólveigar Jóhannesdóttur
frá Flatey á Skjálfanda, Berjavöllum 4, Hafnarfirði.
Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar, deildar 21 A og
líknardeildar LHS.
Sveinberg Hannesson
Sigurhanna Björgvinsdóttir Friðbjörn Björnsson
Anna Björg Björgvinsdóttir Magnús Magnússon
Þóra H. Björgvinsdóttir
Sæmundur Vilhjálmsson
Sóley Björgvinsdóttir
Sigmar Halldórsson
Fjóla Björgvinsdóttir
Ásgeir Ingi Jónsson
Páll L. Björgvinsson
Ásta Sigurðardóttir
ömmubörn og langömmubörn.

er lést þann 24. júní á hjúkrunardeild Dvalarheimilisins
Höfða, Akranesi, verður jarðsunginn frá Akraneskirkju
fimmtudaginn 3. júlí kl. 14. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
Dvalarheimilið Höfða, Akranesi.
Hjörtur Gunnarsson
Lilja Guðlaugsdóttir
Atli Gunnarsson
Sigrún Þórarinsdóttir
Ásdís Gunnarsdóttir
Pétur Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hanna Andrea Þórðardóttir
áður til heimilis að Kleppsvegi 46,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni mánudaginn 30.
júní.
Þórður G. Sigurjónsson
Berglind Oddgeirsdóttir
Guðlaugur Reynir Jóhannsson
Rut Rebekka Sigurjónsdóttir Hörður Kristinsson
Hanna G. Sigurðardóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur bróðir okkar og frændi,

Ásgeir Þór Vilhjálmsson
Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma,
langamma, systir og mágkona,

Sigríður Theódóra
Jónsdóttir
frá Lunansholti, Frostafold 85, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 26. júní á líknardeild Landspítalans
í Kópavogi. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 3. júlí kl. 11.00. Jarðsett verður í
Skarðskirkjugarði, Landsveit, sama dag kl. 15.30.

Hlíf II, Ísafirði,

sem lést miðvikudaginn 25. júní, verður jarðsunginn
frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 5. júlí næstkomandi
klukkan 14.00.
Guðmundína Vilhjálmsdóttir
Hansína Vilhjálmsdóttir
Ólafur Sveinbjörn Vilhjálmsson
Sumarliði Páll Vilhjálmsson
Jason Jóhann Vilhjálmsson
og aðrir aðstandendur.

Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Óttar Guðmundsson
Sigríður Theodóra Egilsdóttir Hörður Guðmundsson
Snorri Freyr Harðarson
Oddný Jónsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Björgvin Kjartansson

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

Steinsmiðja

REIN

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

MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

frá Völlum Garði, Vesturbergi 191,
Reykjavík.

Gunnar Bjarnason

ACT ALONE: HEFST Á ÍSAFIRÐI Í DAG

Ekki einleikin
einleikjahátíð
„Ég hef alltaf verið í því að fá brjálaðar hugmyndir og Act
Alone er ein þeirra. Aðdragandinn var stuttur, ég fékk hugmyndina í maí 2004 og hátíðin var framkvæmd mánuði síðar,“
segir leikarinn Elfar Logi Hannesson, sem árið 1997 stofnaði
Kómedíuleikhúsið á Ísafirði, en það stendur fyrir leiklistarhátíðinni Act Alone sem hefst í dag og stendur til sunnudagsins 6. júlí.
„Ég nam leiklist í Kaupmannahöfn og bjó nokkur ár í
Reykjavík en borgin var ekki að fíla mig né ég hana, enda
Vestfirðingur í húð og hár og vestrið kallaði. Hér er afskaplega gott að skapa því náttúra og friður örva sköpunargáfuna
og allir eru tilbúnir að rétta fram hjálparhönd og vera með,“
segir Elfar Logi, eini atvinnuleikarinn vestra. „Ég veit ekki
hvort einleikurinn valdi mig eða ég hann, en ég er sáttur við
valið. Munur á einleik og fjölmennari leikverkum er enginn,
en einleikur er gífurleg áskorun fyrir og formið svo heillandi
að mann langar alltaf að rannsaka það betur. Það er vitaskuld
brjálæði að standa einn á sviði í langan tíma og hafa ekki upp
á aðra að hlaupa ef texti gleymist, en æ fleiri hafa fengið
löngun til að kljást við þetta erfiða form og er mikil gróska í
einleikjaforminu hérlendis,“ segir Elfar Logi.
„Saga hátíðarinnar hefur verið einstök. Hún hófst með
þremur sýningum og einum fyrirlestri, en nú verða í boði 25
sýningar auk leiklistarnámskeiðs. Nú hefur fólk víðs vegar
að samband að fyrra bragði,“ segir Elfar Logi, en þrjár sýningar koma frá Austur-Evrópu, sem er mekka einleiksins.
„Við verðum með margverðlaunaða einleiki frá Tékklandi,
Búlgaríu og Rússlandi, en sá rússneski er tromp hátíðarinnar þar sem þarlend leikkona flytur Völuspá og eru margir
spenntir að sjá hvernig útlendingar vinna með okkar dýrmæta sagnaarf,“ segir Elfar Logi, en uppistaða hátíðarinnar
verður nítján íslenskir einleikir.
„Við höfum smátt og smátt verið að taka inn nýjungar og
nú verða tveir tvíleikir á hátíðinni, eins manns tónleikar og
þrjár einleiknar danssýningar. Í fyrsta sinn verður dómnefnd
að störfum, skipuð almenningi, sem verðlaunar bestu sýninguna og besta leikarann á sunnudag. Á Act Alone er alltaf vel
mætt og setið á gólfum þegar fyllist. Það er því mikið kikk
fyrir einleikara að leika frammi fyrir 200 manns í stað sex,“
segir Elfar Logi fullur tilhlökkunar.
thordis@frettabladid.is

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Helga Þorleifsdóttir

Elskuleg frænka okkar,

frá Uppsölum, Svarfaðardal,

Ragnhildur Þorvarðardóttir

lést á Hrafnistu í Reykjavík 23. júní síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn
3. júlí kl. 15.00.
Jón Leifur Óskarsson
Lára Valgerður Ingólfsdóttir
Selma Jónsdóttir
Hildur Jónsdóttir
Sigmundur Karl Ríkarðsson
Magnea Björg Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

frá Dalshöfða, Vallarbraut 2, Reykjanesbæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi 27. júní sl.
Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju
föstudaginn 4. júlí kl. 11.00.
Ragnar Hauksson
Sigríður Hauksdóttir
Pálína Hauksdóttir
og aðrir vandamenn.

Eygló Alexandersdóttir
Grétar Ævarsson

Markaðstorg heimilanna

AG:
AÐEINS Í D

2 F YRIR 1

FYRIR 14.200 kr.

EFTIR 5.000 kr.
FYRIR 49.900 kr.

EFTIR 15.000 kr.

FYRIR 10.900 kr.

EFTIR 4.000 kr.

kr.
F YRIR 22.950

r.
EFTIR 11.000 k

FYRIR 8.350 kr.

EFTIR 1.500 kr.

F YRIR 12.9

F YRIR 32.590

kr.

EFTIR 10.000 k

r.

FYRIR 19.990 kr.

90 kr.

EFTIR 5.00

0 kr.

EFTIR 8.000 kr.

Láttu Fréttablaðið taka til
í garðinum fyrir þig
Nú kostar bara 850 kall að auglýsa garðdótið þitt til sölu
Dagana 30. júní – 13. júlí bjóðum við auglýsingar í flokknum Garður fyrir aðeins 850 krónur (grunnverð) í
Markaðstorgi heimilanna í Fréttablaðinu og á visir.is. Notaðu
tækifærið og hringdu í síma 512 5000. Þannig geturðu grætt á því
að losa þig við hluti sem þú þarft ekki lengur en aðrir gætu notað.
Opið alla virka daga frá 08-22 og um helgar frá 10-22.

Allt sem þú þarft...
arft...

...alla ddaga

Fyll'an
n
takk!

Frá
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STUÐ MILLI STRÍÐA Tíðarandinn kæfir ekki snillinga
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR FINNUR ÞAÐ GÓÐA VIÐ VONDAN ÁRATUG

Níundi áratugur tuttugustu aldarinnar,
sveiattan og bjakk!
Hann var fyrsti
níundi
áratugurinn
svo öldum skiptir sem
gerði lítið sem ekkert
af viti fyrir mannkynið.
Á níunda áratug nítjándu aldarinnar var til að
mynda allt í blússandi uppsveiflu í
menningarmálum hins vestræna
heims, yfirvaraskeggið var á
hátindi glæsileika síns og vinsælda og herramenn á borð við
Friedrich Nietzsche, Mark Twain
og Arthur Conan Doyle hömpuðu
því sem mest þeir máttu. Á níunda
áratug átjándu aldarinnar lék fólk
á borð við W.A. Mozart og Mary

Wollstonecraft á als oddi og maðurinn sem síðar varð Byron lávarður fæddist. En níundi áratugur
tuttugustu aldarinnar lék þjóðir
heimsins grátt. Menningarafurðir
frá þessum tíma eru flestar best
geymdar á forgengilegum miðlum
á borð við hljóðsnældur og VHSmyndbönd, enda væri okkur
hollast að gleyma þessu öllu saman
sem fyrst. Fyrir nokkrum árum
komst í tísku að hafa gaman af
lúðaskap áratugarins á kaldhæðinn og sérlega meðvitaðan hátt, en
slík skemmtun er í eðli sínu frekar
innantóm og illgjörn og var því
blessunarlega fremur skammvinn. En fátt er svo með öllu illt að
eigi boði nokkuð gott; ein og ein
menningarafurð þessara skelfing-

artíma er bærileg og hefur, ótrúlegt en satt, staðist tímans tönn.
Dægurtónlist síðastliðins níunda
áratugarins var til að mynda að
mestu leyti vond, en færði okkur
þó jafnframt meistaraverk frá
listamönnum á borð við Suzanne
Vega, Elvis Costello og Beastie
Boys. Þessir snillingar voru vissulega í ljótum fötum og með asnalegar hárgreiðslur eins og meginþorri mannkyns, en meira að segja
ægivald tískunnar gat ekki hamið
óumdeilanlega hæfileika þeirra.
Þeir sem upplifa strauma og stefnur nútímans eins og sandpappír á
viðkvæmri sálarkvikunni geta því
huggað sig við að tíðarandinn nær
aldrei að eyðileggja sanna list með
öllu.

krónum lagið

Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt
spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er
ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið.
Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli
tölvunnar, spilarans og farsímans.

■ Pondus
Hámarkinu er
náð!

Eftir Frode Øverli

Nei, ég
ætla að
dansa!

Þarftu að
æla?

Nei, það
gerirðu ekki.
Sestu niður!

Á morgun munt þú vakna
með slæmar myndir í
höfðinu á þér. Myndir af þér
hauslausum í ósjarmerandi
ryþma á ókunnum stað. Það
tekur nokkra daga að losna
við þetta!
Auðvitað!

■ Gelgjan
Mér finnst að hárgreiðslukonan mín
láti höfuðið á mér
líta út fyrir að vera
risastórt.

Mundu að
Svona lítur þú
skjóta mig í
einmitt út þegar báða fótleggina
þú dansar! næst þegar það
gerist, takk!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já.

Eða
kannski
pínulítið ...

... erfitt að
segja.

En hvort sem þú færð
út, þá er þetta
eitthvað undarlegt.

Takk kærlega.
Það var mikil
hjálp í þér.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Mikið fer það í
taugarnar á mér
hvað þú mylur
undir rassgatið á
þessum ketti!

9.

HVER VINNUR!

SENDU SMS

BTC KFP

Á NÚMERIÐ

1900

VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR, VARNINGUR
TENGDUR MYNDINNI, DVD MYNDIR OG FLEIRA!

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

■ Kjölturakkar
Velkomin í veisluna! Þú getur lagt
frakkann á rúmið.

Eftir Patrick McDonnell

Magga! Hefurðu
séð Lalla eða
Mjása?

■ Barnalán

AAAÆÆÆÆ!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þau eru að blikka
myndavélina, ekki
þig!

Hannes þolir
ekki morgunsjónvarpið.
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F

yrsta bindi Fræðirita Gunnarsstofnunar er komið út. Greinasafnið ber heitið Skriðuklaustur
– evrópskt miðaldaklaustur í
Fljótsdal.
Þrettán
íslenskir
fræðimenn
skrifa í ritið
og eru greinarnar flestar
byggðar á
erindum sem
flutt voru á
málþingi um
Skriðuklaustur í nóvember 2006 og
febrúar 2007.
Umfjöllunarefnið er bakgrunnur og
starfsemi klaustra á Íslandi með
áherslu á Ágústínusarklaustrið sem
starfrækt var á Skriðu í Fljótsdal
frá 1493 til siðaskipta. Rýnt er í
fornar heimildir og þær upplýsingar
og minjar sem fornleifarannsókn
á Skriðuklaustri hefur leitt í ljós.
Útgáfa þessa greinasafns er liður í
verkefninu Íslensk miðaldaklaustur
sem Gunnarsstofnun hefur unnið
að síðustu ár með tilstyrk Kristnihátíðarsjóðs. Verkefnið snýst um
að draga saman þekkingu og miðla
sögu íslenskra miðaldaklaustra með
aðstoð margmiðlunartækni. Greinarnar í riti þessu mynda grunninn
fyrir gerð margmiðlunarefnis um
Skriðuklaustur og klausturhald
á Íslandi. Ritstjórar eru Hrafnkell
Lárusson sagnfræðingur og Steinunn
Kristjánsdóttir fornleifafræðingur.

Ólöf syngur á Sólheimum
Tónlistarkonan knáa Ólöf Arnalds kemur fram
á tónleikum í Sólheimakirkju á laugardag kl.
14. Tónleikarnir eru liður í Menningarveislu
Sólheima sem stendur nú yfir.
Ólöf mætir frísk til leiks eftir vel heppnaða
Náttúrutónleikana í Laugardalnum um síðustu
helgi, en talið er að allt að 30.000 manns hafi
þar séð hana og heyrt flytja tónlist eftir sig og
aðra. Í tilefni stórtónleikanna samdi Ólöf
meðal annars sérstakt baráttulag sem var
sniðið til þess að vekja fólk til vitundar um
náttúruvernd og skynsamlega auðlindanýtingu og er aldrei að vita nema lagið fái að óma
í Sólheimakirkju á laugardag. Ólöf sló annars í
gegn á síðasta ári þegar hún gaf út sína fyrstu
sólóplötu, Við og við. Skemmst er frá því að
segja að platan hlaut frábærar viðtökur
almennings og einróma lof gagnrýnenda. Við
og við var meðal annars valin plata ársins á
Íslensku tónlistarverðlaununum í mars
síðastliðnum ásamt því að vera valin plata

ársins 2007 á þeim ágæta miðli Morgunblaðinu. Það má því búast við vönduðum og
skemmtilegum tónleikum á laugardaginn
kemur. Ljóst er að Ólöf á sér fjöldann allan af
aðdáendum og kætast þeir víst flestir við þá
fregn að ókeypis er inn á tónleika hennar á
laugardag. Á tímum hækkandi bensín- og
matvælaverðs eru ókeypis tónleikar með
framúrskarandi tónlistarmönnum ávallt vel
þegnir.
Tónleikar Ólafar eru þó ekki það eina
fréttnæma sem á sér stað á Sólheimum á
laugardag. Í tilefni af 78 ára afmæli Sólheima
verður opnað nýtt þjónustuhús sem hefur
hlotið nafnið Vigdísarhús í höfuðið á frú
Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta
Íslands. Húsið verður formlega opnað kl.
15.30 á laugardag og eru allir velkomnir.
- vþ
ÓLÖF ARNALDS Kemur fram á síðdegistónleikum

í Sólheimakirkju á laugardag.

M

ál og menning sendir nú frá
sér nýja og endurbætta útgáfu
af Sögustöðum Íslands eftir Örn
Sigurðsson. Bókin er nýstárleg og
handhæg
þar sem
greint er frá
öllum helstu
sögustöðum
landsins, frá
landnámsöld
til vorra daga.
Bent er á
staði þar sem
atburðir úr
Íslendingasögum eða
þjóðsögum
gerðust, sem og atvik úr Íslandssögunni. Auk þess er staldrað við staði
þar sem voveiflegir atburðir eða
sögulegir hafa átt sér stað og þjóðkunnir menn vaxið úr grasi. Sögustaðirnir eru rúmlega 280 talsins
og er vísað til þeirra á kortum. Texti
bókarinnar er á íslensku, ensku og
þýsku og hún er skreytt fjölda teikninga og ljósmynda. Örn Sigurðsson
var sölustjóri Landmælinga Íslands
frá 1989–1998 og yfirmaður kortadeildar Máls og menningar frá 1998,
Eddu útgáfu frá 2001, og Forlagsins
frá 2007. Hann hefur ritstýrt öllum
útgáfum deildarinnar og er höfundur
margra korta.

H

já Máli og menningu er komin
út bókin 101 Ísland: Áfangastaðir í alfaraleið er í senn nýstárleg
og stórfróðleg vegahandbók fyrir
ferðalanga
nútímans
sem komin
er út. Hér er
vísað til vegar
á 101 stað
í alfaraleið
við þjóðvegi
landsins.
Ýmist er lesandinn leiddur á staði
sem fram
að þessu
hafa verið á fárra vitorði eða að
sýndar eru nýjar hliðar á vinsælum
áfangastöðum. Bókin á eftir að opna
lesandanum nýja sýn á náttúru
landsins og furður hennar og bregður ekki síður ljósi þjóðarsöguna og
sérkenni þjóðarsálarinnar. Bókin er
prýdd fjölda litmynda og kort vísa til
vegar á alla áfangastaðina. Þá setja
fjölskrúðugir topp tíu-listar ferðir um
landið í nýtt og spennandi samhengi.
Páll Ásgeir Ásgeirsson er landskunnur
útivistarmaður og ferðabókahöfundur. Eftir hann eru m.a. bækurnar
Hálendishandbókin, Gönguleiðir,
Útivistarbókin, Bíll og bakpoki og
Hornstrandir. 101 Ísland er 232 bls.,
kilja með plasthlífðarkápu.
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> VILL NÝJA HÚÐ
Pharell Williams er kominn með leið á tattúveruðum líkama sínum og er tilbúinn að eyða meira
en hundrað þúsund dollurum í nýja
húð. Á stofnun sem kallast Wake Forest í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum hyggst Pharell láta sauma á sig nýja
húð sem stofnunin ræktar út frá sýni af
hans eigin húð. „Ég er með eld
tattúveraðan á handleggina á
mér, svo þetta verður alveg þess
virði. Þegar ég verð búinn að
jafna mig eftir að þeir hafa saumað nýju húðina á get ég fengið
mér hvaða tattú sem er.“

Gleði og gaman í Topp starfi
Ungmenni úr Topp starfi
Hins hússins héldu veglegt
lokapartí síðastliðinn föstudag. Síðastliðnar sex vikur
hafa krakkarnir, sem eru á
aldrinum 16-25 ára, starfað á
hinum ýmsu vinnustöðum
við góðan orðstír. Það var
mikið um dýrðir í Hinu húsinu þar sem boðið var upp á
grill og frumsamin skemmtiatriði meðal annars. Ingó og
nokkrir meðlimir Veðurguðanna komu svo og tóku lagið
og féll það í góðan jarðveg.
Ljósmyndari Fréttablaðsins
fór á staðinn og fangaði
stemninguna.

VEÐURGUÐIRNIR Ingó fór á kostum í
Hinu húsinu ásamt félögum sínum úr
Veðurguðunum.

- shs

folk@frettabladid.is

Lily og Lindsay
syngja dúett

KÁTÍNA Egill og Arna voru kát í partíinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSAFJÖRÐUR

kl. 00.30

DALVÍK
SAUÐÁRKRÓKUR


HÚSAVÍK

kl. 05.00

kl. 06.30

kl. 02.00







NESKAUPSTAÐUR




Lily Allen er sögð vilja taka upp
dúett með leikkonunni Lindsay
Lohan fyrir aðra breiðskífu sína.
Lagið sem stöllurnar koma til með
að syngja saman heitir Wherever
We Go, en samkvæmt heimildum
tímaritsins New eru aðdáendur
Lily ekki spenntir fyrir samstarfinu og óttast að það muni hafa
slæm áhrif á tónlistarferil hennar.
Lily kynntist Lindsay fyrir
stuttu þegar hún hitti hana ásamt
meintri kærustu hennar Samönthu
Ronson í Los Angeles, en Samantha er systir upptökustjórans og
tónlistarmannsins Mark Ronson
sem átti stóran þátt í fyrstu plötu
Lily Allen.

ÞINGEYRI

kl. 08.00

kl. 23.30


AKUREYRI



kl. 03.30
BORGARNES

EGILSSTAÐIR

kl. 19.00.

kl. 09.30

GRAFARHOLT



AKRANES

kl. 20.30

kl. 18.30





SELTJARNARNES kl. 22.00

ODDUR






kl. 17.30






KEFLAVÍK

kl. 15.30
HÖFN

kl. 11.00

KEILIR

kl. 16.30



SELFOSS

kl. 14.30

LOGI OG HRINGURINN
VESTMANNAEYJAR

kl. 12.30

ÖNNUR PLATA Í VINNSLU

Aðdáendur Lily Allen hafa beðið í
ofvæni eftir annarri plötu frá söngkonunni, en eru ekki hrifnir af meintu
samstarfi hennar með Lindsay Lohan.
LINDSAY LOHAN

Hefur reynt fyrir sér í tónlistinni meðfram leiklistarferlinum.

Fer hringinn á einum
sólarhring á flugvél
og bíl

Hringferð Loga hefst í dag
Í kvöld mun Logi Bergmann halda
í sólarhrings ferð hringinn í kringum landið. Á ferðinni ætlar hann
að spila átján holur á átján golfvöllum til styrktar MND-félaginu.

Með honum í för verða Íslandsmeistararnir Þorsteinn Hallgrímsson og Ragnhildur Sigurðardóttir
og popparinn Eyjólfur Kristjánsson. Logi og Ragnhildur á móti

Eyfa og Steina. Það er svo
Þorvaldur Lúðvíksson sem sér um
að fljúga með hersinguna milli
staða en einnig verður notast við
annan ferðamáta.
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ÍSBJARNAMORÐINGJAR? Öllu lendir nú

Sigur Rós í.

Kennt um
ísbjarnadráp

MARY-KATE Veit að maður tryggir ekki

eftir á.

Tryggir fataskápinn sinn
Mary-Kate Olsen hefur tryggt
fataskápinn sinn fyrir 158 milljónir. Leikkonan á víst svo stórt og
mikið safn af flíkum og skóm eftir
stærstu hönnuði heims að hún
hefur ákveðið að tryggja það ef ske
kynni að því yrði rænt eða að
flíkurnar eyðilegðust. Mary-Kate
og tvíburasystir hennar, Ashley,
eru oft á lista yfir best klæddu
konur heims. „Mary-Kate á
Chanel-tösku sem kostar um þrjár
milljónir, flest fötin hennar kosta
ekki minna en tvö hundrað þúsund
krónur,“ var haft eftir heimildarmanni. Það er því engin furða að
stúlkan tryggi sig gegn saumsprettum og lykkjuföllum.

Björk hættir
við England
Skipuleggjendur Wild in the
Countryhátíðarinnar
eru mjög
vonsviknir yfir
því að Björk
BJÖRK
GUÐMUNDSDÓTTIR hafi hætt við að
spila á hátíðinni.
Tónleikarnir áttu að fara fram
laugardaginn 5. júlí og áttu að
vera eina uppákoma Bjarkar í
Englandi á þessu ári. Björk hætti
við í síðustu viku og bar fyrir sig
að skipuleggjendunum hefði ekki
tekist að skaffa nauðsynlegan
tækjabúnað. Í fréttatilkynningu
sögðu skipuleggjendurnir að þeim
þætti þetta mikill missir og sverja
af sér allt klúður með tækjamál.

BÚIÐ AÐ HREINSA UNDAN BÍLNUM Það sem gerir þjófnaðinn einkar ósvífinn er að bíllinn stendur við fjölfarin gatnamót.
FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

Ljósmyndari fórnarlamb
bíræfinna dekkjaþjófa
Einhver þekktasti ljósmyndari landsins, Páll
Stefánsson, varð beinlínis
stúmm þegar hann var vakinn upp af lögreglu í gærmorgun og leiddur niður á
bílaplan þar sem gat að líta
bíl hans í lausu lofti.
„Þetta
var
hroðaleg
aðkoma. Og sérstaklega
leiðinlegt er að þennan
morgun ætluðum við
dóttir mín, sem er 17
ára, að fara niður á lögreglustöð, sækja skírteinið hennar og fara í
fyrsta bíltúrinn. Já,
þetta er súrt,“ segir
Páll
Stefánsson
ljósmyndari.
Páll var vakinn
PÁLL STEFÁNSSON

Fór ekki í fyrsta
bíltúrinn með
dóttur sinni,
sem er nýkomin með skírteini,
á VW GTI eins og
til stóð.

FELGA PÁLS Svona líta dekkin út sem

þjófarnir höfðu á brott með sér.

upp af lögreglu korter í átta
í gærmorgun. Þá hafði einhver tilkynnt um bíl nánast í lausu lofti sem
reyndist bíll Páls,
tveggja ára Volkswagen GTI. „Já,
hann stóð upp á
endann. Þetta
er tjón upp á
um 600 þúsund. Og tryggingarnar bæta
það ekki,“ segir
Páll. Lögreglan
tjáði honum jafnframt að ekki
væri algengt að
dekkjum og felgum væri stolið

með þessum hætti. Það sem gerir
þennan þjófnað sérstaklega bíræfinn er að bíllinn stendur við tiltölulega fjölfarin gatnamót eða
við Dalbraut og Selvogsgrunn þar
sem Laugarásvídeó er.
„Ég er nánast viss um að þetta
hefur verið pantað. Því felgurnar
eru sérstakar. Fjórar rær halda
þeim auk einnar sem á þarf sérstakan lykil til að opna. Og þjófarnir hafa haft einn slíkan meðferðis.“
Páll segir felgurnar sérstakar,
þær eru sérlega stórar vegna
stærri bremsuklossa en gengur og
gerist. „Sá sem kaupir þýfið getur
ekki um frjálst höfuð strokið því
ég þekki hverja rispu á þessum
felgum og myndi þekkja þær samstundis sjái ég þær aftur,“ segir
Páll sem býður fram fundarlaun
ef einhver getur orðið til að benda
á hvar þær eru niðurkomnar. „Lögreglan sagði bara „shit happens“
en ég geri ráð fyrir því að hún
muni rannsaka málið.“ Páll segist
aðspurður ekki þekkja hvort menn
hafi ráð með að selja felgur og
dekk sem þessi úr landi. Og telur
vænlegast fyrir þjófana að skila
fengnum því ekki sé eins og um
milljóna samfélag sé að ræða hér
á Íslandi.
jakob@frettabladid.is

Strákarnir í Sigur Rós þurfa ekki
að kvarta yfir dómum sem nýja
platan þeirra hefur fengið, þeir
eru vel yfir meðaltali. Miðað við
samantekt Metacritic sem byggir
á sautján plötudómum fær platan
8,1 í meðaleinkunn. Ísbjarnadráp
Íslendinga blandast inn í dóm
sem Mark Prindle skrifar á síðu
sína. „Þar til Íslendingar hætta að
drepa alla sætu ísbirnina sem
rekur upp á strendur landsins
fær Sigur Rós ekki meira en sex
af tíu í einkunn,“ skrifar Mark og
telur Sigur Rós ábyrga fyrir
dauðu björnunum. „Þeir drepa
ísbjörn í miðju laginu „Fljótavík“.
Af hverju? Það er kominn tími til
að einhver kenni Sigur Rós um
óbreytileg tengsl mannsins og
hinna göfugu skepna Móður
jarðar.“
Mark hefur birt plötudóma á
netinu síðan 1996 og þykir nokkuð
fyndinn.

Einstæð Sarah
Leikkonan
geðþekka, Sarah
Jessica Parker,
íhugar nú að
taka að sér
aðalhlutverk í
nýrri kvikmynd,
The Ivy
Chronicles.
Kvikmyndin
mun fjalla um einstæða móður,
Ivy Ames, sem missir hálaunaða
vinnu sína og verður í kjölfarið að
gefa fyrri lifnaðarhætti upp á
bátinn og lifa samkvæmt efnum.
Söguhetjan Ivy Ames nær þó fljótt
tökum á þessu nýja lífi sínu en
tíminn einn mun leiða í ljós hvort
hún verði ungum einstæðum
mæðrum eins mikil fyrirmynd og
Carrie með tískuna. Ef samningar
nást verður þetta fyrsta kvikmynd
Söruh Jessicu eftir sumarsmellinn
Sex and the City.

HEIMSFRUMSÝNING

24

NÝTT Í BÍÓ!

2. júlí 2008 MIÐVIKUDAGUR

Talar um stafrænt frelsi
Félag um stafrænt frelsi á Íslandi
stendur fyrir opinni ráðstefnu á
laugardaginn í Gullteigssal á
Grand hótel á milli klukkan 12 og
18. Aðgangur er ókeypis. Ráðstefnunni er ætlað að vekja
Íslendinga til umhugsunar um
eðli frelsis á upplýsingaöld.
Fjöldi fyrirlesara kemur fram,
þeirra á meðal Eben Moglen frá
Software Freedom Law Center
og John Perry Barlow frá Electronic Frontier Foundation.
John Perry Barlow er þekktur
baráttumaður fyrir frelsi í netheimum og stofnandi samtakanna
Electronic
Frontier
Foundation (EFF) ásamt fleirum.
EFF eru þekkt alþjóðleg samtök

Jack Black sannar
að hann er einn af
fyndnustu grínleikurunum
í heiminum í dag.

ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI Í
FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!

sem berjast fyrir málfrelsi í netheimum á lagalegum og stjórnmálalegum grundvelli. Barlow
mætti kalla þúsundþjalasmið
orðsins og er hann vel þekktur
greinahöfundur og ljóðskáld.
Hann samdi marga texta fyrir
hljómsveitina The Grateful Dead
og situr í stjórn tímaritsins Wired
Magazine. Hann er kunnur í netheimum fyrir greinar sínar, svo
sem Sjálfstæðisyfirlýsingu netheima (A Declaration of the Independence of Cyberspace), Hagfræði hugmyndanna (Economy
of Ideas) og Glæpi og ringulreið
(Crime and Puzzlement). Titill
fyrirlestrar Barlows á ráðstefnunni er The Right to Know.

ANNT UM FRELSIÐ

John Perry Barlow.

Skemmtilegt heimabrugg

SÍMI 564 0000

HANCOCK D HJÓÐ & MYND
HANCOCK LÚXUS D HJÓÐ & MYND
KUNG FU PANDA D HJÓÐ & MYND
BIG STAN
THE INCREDIBLE HULK
ZOHAN

SÍMI 551 9000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 ÍSL. TAL
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30

5%

12

12 THE INCREDIBLE HULK
12 HAPPENING
10 MEET BILL
SEX AND THE CITY
ZOHAN
INDIANA JONES 4

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 -10.10
kl. 5.50 - 8
kl. 7 - 10
kl. 5.30
kl. 10.20

12
16
7
14
10
12

SÍMI 530 1919

HANCOCK
KUNG FU PANDA
BIG STAN
SEX AND THE CITY

kl. 6 - 8.30 - 10.30
kl. 6 - 8 -10 ENSKT TAL
kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 9

5%

12
SÍMI 462 3500

12 HANCOCK
14 BIG STAN
THE HAPPENING
THE INCREDIBLE HULK

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8
kl. 10
kl. 5.50

5%

12
7
16
12

Peter and Wolf er fyrsta afurð
plötufyrirtækisins Ching Ching
Bling Bling sem stofnað var nýlega.
Á meðal aðstandenda CCBB er
Pétur Jóhann Einarsson sem meðal
annars var meðlimur í Pornopop, en
hann og Bjarki Markússon mynda
dúettinn Peter and Wolf.
Tónlistin á þessum frumburði
Peter and Wolf er tilraunakennt
sambland af tölvupoppi og indírokki
og er skemmtilega ólík flestu öðru
sem er verið að gefa út í dag. Nú
þykir fátt jafn flott og að taka allt
upp beint inn á band í sem fæstum
tökum og kalla til glás af hámenntuðum hljóðfæraleikurum, en Peter
and Wolf eru alveg á hinum endanum hvað sköpunarferlið varðar.
Þeir vinna þetta allt sjálfir í heimastúdíóinu sínu og krukka svo í
útkomunni, taka út, bæta við og
bjaga og klippa inn í tónlistina brot
héðan og þaðan, meðal annars samtalsbrot þeirra sjálfra og gamlar
sönglagaupptökur frá fjölskyldu

Bjarka. Útkoman er skemmtilega
skrítið heimabrugg. Ljúfasta indípopp breytist í gamaldags tölvupopp sem þróast yfir í sýrukenndan
hljóðagjörning og svo byrjar nýr
poppkafli … Hljómurinn er „lo-fi“
og Peter and Wolf notast jöfnum
höndum við kassagítara, gamaldags
trommuheila og synta. Söngurinn
er oftast ljúfur og melódískur. Það
eru sautján verk á plötunni, en
mörg þeirra virka frekar eins og
bútar en heil lög þannig að platan
virkar best spiluð í heild sinni.
Þess má svo geta í niðurlagi að
auk þess að gefa út nýtt efni dreifir
Ching Ching Bling Bling eldri plötum aðstandenda útgáfunnar. Þannig
er nú aftur hægt að nálgast báðar
plötur Pornopop og plötuna Óðs
manns æði með pönksveitinni Spírandi baunum, allar þrjár frábærar
plötur. Til að fá frekari upplýsingar
og tóndæmi er rétt að benda á www.
chingchingblingbling.com.

TÓNLIST
Peter and Wolf
Peter and Wolf

★★★★
Tónlist Peter and Wolf er ólík flestu
því sem er verið að gefa út í dag.
Þetta skrítna sambland af indírokki og
tölvupoppi er í senn ljúft og léttleikandi og æpandi tilraunakennt.

Trausti Júlíusson

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
MYND OG HLJÓÐ

TILBOÐSDAGAR
%

MYND OG HLJÓÐ

5
afsláttur
af
2
0
2
%

HANCOCK

kl. 4, 6, 8 og 10.10(D) 12

KUNG FU PANDA

kl. 4 og 6 (D)

L

WANTED

kl. 8 og 10.10

16

NARNIA: PRINCE CASPIAN

kl. 5

7

SEX AND THE CITY

kl. 10.10

14

öndunarfatnaði
Til 10. júlí

%

FÓR BEINT Á
TOPPINN Í USA.

Jakkar frá kr. 9.995
ÁLFABAKKA
KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI kl. 4D - 6D DIGITAL

L

KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI kl. 4 - 6

VIP

SELFOSS
HANDCOCK
kl. 8 - 10:10
KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI
kl. 8

L

WANTED

12

AKUREYRI
KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI
kl. 6

KUNG FU PANDA M/ENSKU kl. 4 - 6 - 8 - 10:10
HANDCOCK
kl. 4 - 6 - 8 - 10:10
HANDCOCK

kl. 8 - 10:10

WANTED
NARNIA 2
INDIANA JONES 4

kl. 5:30 - 8 - 10:20 - 10:40
kl. 5 - 8
kl. 8 - 10:20

KRINGLUNNI
DIGITAL kl. 8:30D - 10:50D
KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI kl. 6:30D
NARNIA 2
DIGITAL kl. 6D
SEX AND THE CITY
kl. 6 - 9
WANTED

THE BANK JOB

kl. 9 - 11:10

VIP

kl. 10:10

12

16

L

L

kl. 8 - 10
kl. 6

12

7

WANTED
NARNIA 2

12

THE BANK JOB

kl. 9

16

16

16
L
7

KEFLAVÍK
KUNG FU PANDA M/ÍSL. TALI
kl. 8
HANCOCK
kl. 8 - 10
INCREDIBLE HULK
kl. 10

7

L
12
12

AAFF
VVAALL ..
R
R
Ú
Ú
M
M
IIÐÐ
ÖÖRRUU
M
MIIKK M
V
V
Ð
UUM
VVEERRÐ
N
NÝÝJJ Æ
R
R
Æ
B
FFRRÁÁB

Íslensku
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Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is • www.alparnir.is

SMÁRABÍÓ
ER STÆRSTA

DIGITAL BÍÓ
LANDSINS

Þú sérð stórmyndir sumarsins
í fullkomnum mynd-og hljóðgæðum

H
ancoc
cock
k
Hancock

Love Guru

K
ung F
Fu P
anda
d
Kung
Panda

Tropic Thunder

Hellboy 2

Wall-E

FULLKOMIN GÆÐI

Mamma Mia
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ÞÓRIR HÁKONARSON, FRAMKVÆMDARSTJÓRI KSÍ: Á EKKI VON Á ÞVÍ AÐ FREKARI EFTIRMÁL VERÐI AF LEIK KR OG ÍA

> Fimm bikarleikir í kvöld
Fimm leikir fara fram í átta liða úrslitum VISA-bikars
karla í kvöld og hefjast þeir allir klukkan 19.15. Einn allra
athyglisverðasti leikur kvöldsins er á milli Fjölnis og ÍBV
á Fjölnisvelli en það munaði bara einu stigi
á liðunum í 1. deildinni í fyrra þegar þau
börðust um sæti í Landsbankadeildinni. Fjölnir fór upp en ÍBV sat
eftir í 1. deildinni. Fjölnir
hefur síðan slegið í gegn
Landsbankadeildinnni en
ÍBV er komið með gott forskot í 1.
deildinni. Aðrir leikir kvöldsins eru
Víðir-Fylkir á Garðsvelli, Víkingur
R.-Hamar á Víkingsvelli, Haukar-HK
á Ásvöllum og Reynir S.-Grindavík í
Sandgerði.

sport@frettabladid.is

Ummæli Guðjóns ekki tekin frekar fyrir
KR og ÍA mættust í viðburðaríkum leik í Landsbankadeild
karla í fyrrakvöld þar sem dómarinn Garðar Örn Hinriksson
gaf tveimur leikmönnum ÍA, sem og þjálfaranum Guðjóni
Þórðarsyni, rautt spjald. Garðar hótaði enn fremur að flauta
leikinn af, eftir að Guðjón var tregur til að færa sig í þá fjarlægð
frá varamannaskýli Skagamanna sem dómarinn fór fram á, og
hefði haft rétt til þess samkvæmt lögum KSÍ. Guðjón var verulega ósáttur við dómgæsluna og lét fremur þung orð falla í
viðtölum við fjölmiðla eftir leikinn þar sem hann sakaði
meðal annars Garðar Örn um að beita ÍA ofbeldi og
kvað dómarann bakkaðan upp í því af ákveðnu
valdi og átti þar við KSÍ. Þórir Hákonarson, framkvæmdastjóri KSÍ, ætlar ekki að taka sérstaklega á
ummælum Guðjóns að svo stöddu máli.
„Guðjón fékk brottvísun í leiknum fyrir eitthvað
sem dómarinn mat sem svo að væri brottvísunar
virði og skýrsla dómarans fer bara fyrir aga- og
úrskurðarnefndina eins og lög og reglur gera ráð
fyrir. Ég ætla ekkert að tjá mig um hvort rauða

spjaldið sé næg refsing fyrir hátterni Guðjóns en mér finnst
ummæli hans aftur á móti ekki af þeim toga að það þurfi
að skjóta þeim sérstaklega fyrir aga- og úrskurðarnefndina
og því sleppti ég því fyrir fundinn í gær. Ég á því ekki von á
því að frekar verði aðhafst í málinu,“ sagði Þórir, sem telur
ummæli Guðjóns ekki jafn alvarleg og neikvæð ummæli sem
hann lét falla um dómarann Ólaf Ragnarsson og KSÍ eftir leik
Keflavíkur og ÍA fyrr í sumar. Guðjón fékk þá eins leiks
bann og ÍA var enn fremur dæmt til þess að
borga tuttugu þúsund króna sekt.
„Það er mitt mat að ásakanir þær sem Guðjón lét falla eftir leik Keflavíkur og ÍA, um að
KSÍ og menn innan sambandsins hefðu rangt
við, hafi verið mun alvarlegri,“ sagði Þórir að
lokum.
Guðjón Þórðarson var því dæmdur í eins
leiks bann af aga- og úrskurðarnefndinni í
gær, sem og Skagamennirnir Bjarni Guðjónsson og Vjekoslav Svadumovic.

Dómarar óttast um öryggi sitt
EFTITT VERKEFNI Valur mætir FH-bönun-

um í Bate í fyrstu umferð forkeppni
Meistaradeildar Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Willum Þór, þjálfari Vals:

Þetta var ekki
draumadráttur
FÓTBOLTI Í gærdag var dregið í

fyrstu umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu og þar mæta
Íslandsmeistarar Vals liði Bate
frá Hvíta-Rússlandi. Fyrri
viðureign liðanna verður í HvítaRússlandi þann 16. júlí næstkomandi en seinni leikurinn verður á
Vodafone-vellinum viku síðar en
sigurvegarinn úr einvíginu mætir
Anderlecht frá Belgíu í annarri
umnferðinni.
Bate sló FH út úr annarri
umferð keppninnar í fyrra með
því að vinna 1-3 í Kaplakrika og
gera svo 1-1 jafntefli í seinni
leiknum í Hvíta-Rússlandi.
Willum Þór Þórsson, þjálfari
Vals, gat ekki leynt vonbrigðum
sínum með dráttinn en hlakkar til
verkefnisins.
„Þetta var ekki draumadráttur,
svo mikið er víst. Ég ætla ekki að
fara í grafgötur með að Bate var
það lið í pottinum sem við vildum
alls ekki fá. Bæði er þetta
getulega gríðarlega öflugt lið og
auk þess bíður okkar langt og
strangt ferðalag til HvítaRússlands. En það þýðir ekkert að
kvarta undan þessu og markmið
okkar um að komast í aðra
umferð stendur enn,“ sagði
Willum Þór.
- óþ

Garðar Örn Hinriksson segir knattspyrnuna á Íslandi vera á rangri leið. Hann segir hegðun leikmanna og
áhorfenda hafa versnað mikið og að dómarar óttist um öryggi sitt á leikjum. Garðar segir ekki spurningu
hvort heldur hvenær dómari slasist. Hann ætlar að leggja flautuna á hilluna lagist ástandið ekki.
FÓTBOLTI Garðar Örn Hinriksson
dómari hefur staðið í ströngu í
sumar. Síðast í leik KR og ÍA þar
sem hann þurfti þrisvar að grípa
til rauða spjaldsins.
„Ég hef þolinmæði fyrir smá
kvarti en þegar menn eru orðnir
dónalegir þá fá þeir spjald,“ sagði
Garðar Örn í útvarpsþættinum
Skjálfanda á X-inu 977 í gær.
Mörgum finnst sem Garðar sé á
köflum fullfljótur í að spjalda
menn í sumar og leiði ekki hjá sér
svekkelsi leikmanna. Garðar segir
vera skýringu á því.
„Ég veit að það verður allt vitlaust í þjóðfélaginu þegar ég segi
þetta en ég tel mig vera mun betri
í ár en í fyrra. Ástæðan fyrir því
að ég spjalda meira og fyrr er sú
að menn eru orðnir dónalegri. Ég
hef fengið að heyra margt ljótt í
sumar,“ sagði Garðar Örn, sem
gaf aðeins eitt rautt spjald síðasta
sumar.
Garðar Örn segir landslagið í
boltanum vera að breytast mikið
hér á landi. Hann verði var við það
sem og kollegar hans.
„Það er alveg klárt að menn eru
að rífa meiri kjaft núna en áður og
eru með ljótari talsmáta. Það er
búið að vera mjög erfitt að dæma í
sumar. Mikið áreiti innan sem
utan vallar. Það er ekkert grín að
dæma þessa leiki í dag og þá er ég
ekki bara að tala um það sem gerist innan vallar heldur líka utan
vallar. Maður veit ekki hverju
maður á von á.
Eftir leikinn á KR-vellinum leit
ég stöðugt aftur fyrir mig ef einhver hefði hlaupið inn á völlinn.

FARÐU UPP Í STÚKU Garðar Örn Hinriksson hefur lent í ýmsu í sumar. Hann sést hér vísa Guðjóni Þórðarsyni upp í stúku í hálfleik

á leik KR og ÍA. Stefán Þórðarson hristir hausinn yfir öllu saman.

Það eru tveir menn að verja mig.
Hvað ætla þeir að gera ef fimmtán
manns hlaupa inn á völlinn? Þá
hjálpar flautan mér ekkert.
Dómarar eru farnir að óttast um
öryggi sitt. Áhorfendur eru oft
fyrir ofan þar sem við löbbum til
búningsherbergja og við bíðum
alltaf eftir því að einhverju verði
kastað í okkur. Það er nánast orðið
hættulegt að vera dómari hérna.
Það hefur enn ekkert gerst en það
kemur að því. Ég get lofað því,“
sagði Garðar þungur á brún og
bætir við:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Áhorfendur hér á landi eru
orðnir miklu verri en áður,“ sagði
Garðar en hann hefur tapað gleðinni í þeim látum sem hafa verið
síðustu vikur.
„Eins og ástandið er í dag þá hef
ég rosalega lítinn áhuga á því að
dæma. Þetta er leiðinlegt og
maður getur ekki einu sinni farið
niður í miðbæ um helgar að
skemmta sér. Ég verð bara að fá
mér hárkollu og yfirvaraskegg ef
ég ætla að labba óáreittur niður
Laugaveginn um helgar. Ég hef
ekki farið í miðbæinn í marga

mánuði. Ég treysti mér ekki til
þess,“ sagði Garðar en hvað á að
gera til að breyta þessu?
„Ég veit það ekki en menn geta
kannski byrjað á því að róa sig
niður og vanda orðavalið í viðtölum. Þetta er ekkert venjulegt
orðaval heldur er valtað yfir
menn. Menn eru teknir af lífi,“
sagði Garðar, sem útilokar ekki að
leggja flautuna á hilluna í lok sumars. „Ef þetta heldur svona áfram
þá hætti ég. Þetta er ekki þess
virði,“ sagði Garðar Örn Hinriksson.
henry@frettabladid.is

Garðar Örn Hinriksson skráði sig á spjöld sögunnar í leik KR og ÍA:

Nýtt Íslandsmet í rauðum spjöldum
FÓTBOLTI Garðar Örn Hinriksson

setti nýtt met í efstu deild þegar
hann lyfti sínu áttunda og níunda
rauða spjaldi í leik KR og ÍA á KRvellinum á mánudagskvöldið.
Enginn annar dómari í sögu
efstu deildar á Íslandi hefur rekið
jafnmarga leikmenn út af með
rautt spjald á einu tímabili. Þessu
náði Garðar Örn í sínum níunda
leik. Það eru enn þrettán umferðir
eftir af deildinni.
Í þessari tölfræði er aðeins átt
við leikmenn á vellinum en það er
ekki innifalið þegar dómari rekur
þjálfara, aðstoðarþjálfara eða forráðamenn af bekknum. Garðar

FLEST RAUÐ SPJÖLD Á
TÍMABILI Í EFSTU DEILD:
Garðar Örn Hinriksson 2008
Gylfi Þór Orrason 1994
Ólafur Ragnarsson 1995
Kristinn Jakobsson 1999
Egill Már Markússon 1993
Bragi Bergmann 1998
Kristinn Jakobsson 2004
Kristinn Jakobsson 2005
Garðar Örn Hinriksson 2006
Erlendur Eiríksson 2006

9
7
7
7
6
6
6
6
6
6

hefur gefið þrjú slík rauð spjöld í
sumar og því tólf rauð spjöld í
heildina.
Þrír dómarar áttu gamla metið,
Gylfi Þór Orrason (1994), Ólafur
Ragnarsson (1995) og Kristinn
Jakobsson (1999), en þeir gáfu alls
sjö rauð spjöld þessi sumur.
Garðar Örn hafði mest gefið sex
rauð spjöld sumarið 2006.
Garðar Örn Hinriksson hefur
rekið fjóra leikmenn af velli í
þeim þremur leikjum sem hann
hefur dæmt hjá Skagamönnum í
sumar en hann rak Jón Vilhelm
Ákason út af í 1-1 jafntefli ÍA og
Breiðabliks, rak Andra Júlíusson
út af í 0-0 jafntefli ÍA og Vals og
svo rak hann bæði Vjekoslav
Svadumovic og Bjarna Guðjónsson út af í 0-2 tapi ÍA á móti KR.
Í þessum þremur leikjum hefur
Garðar alls lyft 20 spjöldum,
Skagamenn hafa fengið 18 en
mótherjar þeirra aðeins tvö. - óój
Í KUNNUGLEGRI STELLINGU

Garðar Örn, sem oft er kallaður
Rauði baróninn, hefur lyft ófáum
spjöldunum í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR
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Skagamenn fengu þrjú rauð spjöld gegn KR, öll þeirra tengd kjaftbrúki við dómarann Garðar Örn:

Skagamenn ætluðu að láta dómarann eiga sig
FÓTBOLTI „Það var uppálagt hjá

FÍNN DRÁTTUR Bæði FH og ÍA ættu að
eiga góða möguleika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Forkeppni UEFA-bikarsins:

FH og ÍA geta
vel við unað
FÓTBOLTI FH og ÍA voru í pottinum
þegar dregið var í fyrstu umferð
forkeppni UEFA-bikarsins í
gærdag.
FH mætir Grevenmacher frá
Lúxemborg og leikur fyrri leikinn
í Kaplakrika 17. júlí og seinni
leikinn ytra 31. júlí. KR mætti
einmitt Grevenmacher í forkeppni UEFA-bikarsins árið 1995.
KR tapaði þá fyrri leiknum ytra
3-2 en vann seinni leikinn á KRvellinum 2-0 og komst áfram og
mætti Everton í framhaldinu.
ÍA mætir finnska liðinu FC
Honka og fer fyrri leikurinn fram
í Finnlandi 17. júlí en sá síðari á
Skipaskaga 31. júlí. Skagamenn
hefðu getað lent á móti Manchester City en það kom þess í stað í
hlut færeyska liðsins EB/
Streymur.
- óþ

ARON Er ánægður með dráttinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Haukar fara til Kýpur:

„Góður dráttur“
HANDBOLTI Haukar mæta liði frá

Kýpur í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Liðið heitir
Cyprus College en Aron Kristjánsson, þjálfari Íslandsmeistaranna, veit ekkert um andstæðinginn. „Ég veit bara að landslið
Kýpur er ekki sterkt. Þetta er
góður dráttur og við eigum mjög
góða möguleika á að komast
áfram,“ sagði Aron.
Fyrri leikurinn fer fram fyrstu
helgina í september en Haukar
ætla að skoða fljótlega hvort
hagkvæmt er að selja heimaleik
sinn og spila báða leikina ytra.
- hþh

ÚRSLITIN Í GÆR
NM 16 ára landsliða kvenna:
Ísland-Danmörk

2-6

Freyja Viðarsdóttir og Silvía Rán Sigurðardóttir
skoruðu mörk Íslands. Stelpurnar spila við Þjóðverja í lokaleik riðilsins á morgun.

Landsbankadeild kvenna:
Valur-Fylkir

4-1

1-0 Katrín Jónsdóttir (20.), 1-1 Lizzy Karoly (56.),
2-1 Dóra María Lárusdóttir (59.), 3-1 Dóra María
Lárusdóttir (63.), 4-1 Helga Sjöfn Jóhannesdóttir
(79.).

HK/Víkingur-Breiðablik

2-5

0-1 Greta Mjöll Samúelsdóttir (32.), 0-2 Fanndís
Friðriksdóttir (64.), 0-3 Harpa Þorsteinsdóttir (67.),
0-4 Fanndís Friðriksdóttir (70.), 1-4 Berglind
Bjarnadóttir (79.), 2-4 Lidija Stojkanovic (82.),
2-5 Sigríður Björk Þorláksdóttir (85.).

Fjölnir-KR

0-5

0-1 Hólmfríður Magnúsdóttir , 0-2 Hólmfríður Magnúsdóttir, 0-3 Olga Færseth, 0-4 Hrefna
Huld Jóhannesdóttir, 0-5 Hrefna Huld Jóhannesdóttir.

Afturelding-Keflavík

1-0

1-0 Elín Svavarsdóttir.

STAÐAN Í DEILDINNI:
Valur
KR
Stjarnan
Afturelding
Breiðablik
Keflavík
Þór/KA
Fylkir
HK/Víkingur
Fjölnir

8
8
7
8
8
8
7
8
8
8

8
7
4
3
3
2
2
2
1
1

0
0
2
2
1
2
1
0
2
2

0
1
1
3
4
4
4
6
5
5

33-6 24
25-6 21
15-6 14
5-6 11
16-13 10
10-20
8
10-14
7
6-21
6
7-17
5
5-23
5

okkur fyrir leik að láta dómarann
eiga sig og vera ekki í neinum
orðaskiptum við þá,“ sagði Guðjón
Þórðarson, þjálfari ÍA, við Fréttablaðið eftir 2-0 tapið gegn KR á
mánudag. Þau tilmæli virðast ekki
hafa skilað sér.
Skagamenn fengu þrjú rauð
spjöld í leiknum. Eitt þeirra var
beint rautt spjald fyrir orðbragð,
það fékk Guðjón sjálfur. „Ég var
bara að kalla Stefán í burtu,“ sagði
Guðjón.
„Stefán, það þýðir ekkert að tala
við þessi fífl, komdu þér í burtu,“
viðurkenndi Guðjón svo að hafa
sagt í hálfleiknum í viðtali á RÚV.
Vjekoslav Svadumovic fékk gult

spjald fyrir brot á Stefáni Loga
markmanni og annað gult og þar
með rautt fyrir mótmæli í kjölfarið. Guðjón sagði að eftir því
sem honum hefði verið sagt hefði
leikmaðurinn ekki farið í Stefán
Loga og að hann hefði svo alls ekki
verið að tala við dómarann þegar
hann blótaði og fékk þar með rautt
spjald.
„Garðar túlkaði þetta sem svo
að hann hefði verið að tala við sig.
Vjeko er varla talandi á ensku
þannig að ég veit ekki hvað fór
þarna á milli,“ sagði Guðjón.
Um fyrra gula spjaldið á Bjarna
sagði Guðjón þetta: „Þá vildi hann
að dæmt yrði leikbrot á Pétur
þegar hann fór í hnakkann á Heimi

Einarssyni. Hann spurði dómarann af hverju hann dæmdi ekki á
það. Þar fékk hann gult spjald,“
sagði Guðjón.
Skagamenn hafa nú fengið sjö
rauð spjöld í níu leikjum í deildinni í sumar.
- hþh

FYRSTUR AF VELLI

Logi Ólafsson á hér
orðaskipti við Vjekoslav Svadumovic eftir
að Skagamaðurinn
fékk fyrstur þriggja
Skagamanna að
líta rauða spjaldið
í leiknum gegn KR.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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VIÐ TÆKIÐ SÓLMUNDUR HÓLM ÚTNEFNIR VIÐTALSKONUNG ÍSLANDS
> Amanda Bynes

Gaupi er konungur viðtalanna
Ég horfi bara á fótbolta í sjónvarpinu og nánast ekkert
annað. Sérstaklega mikið fylgist ég með Landsbankadeildinni á Stöð 2 sport. Þá leiki sem ég mæti ekki á, horfi ég
á í sjónvarpinu. Í hálfleik og eftir leiki eru tekin viðtöl
við þjálfara og leikmenn og er slík vinna erfiðari en
margur gerir sér grein fyrir. Þjálfari tapliðsins er pirraður
og leikmennirnir líka. Þeir reyna að snúa
út úr spurningunum og eru viðskotaillir.
Leikmenn og þjálfari sigurliðsins eru hins
vegar kátir og myndu svara hvaða spurningu
sem er án þess að gera athugasemdir.
Þessar aðstæður höndlar enginn betur en
Guðjón Guðmundsson. Hann höndlar ekki bara
aðstæðurnar, heldur elskar hann þær, að því er manni
sýnist. Þegar Garðar Örn Hinriksson stöðvaði leikinn
KR-ÍA til að reka Guðjón Þórðarson í burtu, þá kviknaði
í mínum manni. Hann var mættur upp við átökin

SJÓNVARPIÐ

gildar teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans.

20.00

King of Clubs -

STÖÐ 2 SPORT

AC Milan

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Baldni folinn (Rough Diamond)
(2:6) Breskur myndaflokkur um tamningamann í Kildare-sýslu á Írlandi sem stendur
í stórræðum.

20.50 Úr vöndu að ráða (Miss Guided)

20.00

Seinfeld STÖÐ 2 EXTRA

(4:7) Bandarísk gamanþáttaröð um konu
sem var skotspónn skólafélaga sinna vegna
útlits og óframfærni en snýr aftur seinna í
skólann sem námsráðgjafi.

21.15 Heimkoman (October Road) (1:6)
Bandarísk þáttaröð um ungan skáldsagnahöfund sem snýr aftur í heimahagana til að
styrkja böndin við vini og vandamenn. Aðalhlutverk: Brad William Henke, Bryan Greenberg, Evan Jones og Laura Prepon.

22.00 Tíufréttir
22.25 Landsmót hestamanna Stutt-

21.15

Heimkoman (October

SJÓNVARPIÐ

Road)

ur samantektarþáttur frá Landsmóti hestamanna á Gaddstaðaflötum við Hellu.

22.40 Saga rokksins (Seven Ages of
Rock) (6:7)
23.30 Kastljós (e)
23.50 Dagskrárlok

08.00 Pelle Politibil
10.00 Agent Cody Banks 2. Destination London

21.25

Style Her Famous

SKJÁREINN

12.00 Stick it
14.00 Wild Hogs
16.00 Pelle Politibil
18.00 Agent Cody Banks 2. Destination London

20.00 Stick it Mynd frá Disney fyrir alla
fjölskylduna með Jeff Bridges í aðalhlutverki.

21.50

Medium

STÖÐ 2

22.00 Marked for Death
00.00 Hybercube. Cube 2
02.00 La Vie Nouvelle
04.00 Marked for Death
06.00 12 Days of Terror

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og
Tweety, Camp Lazlo og Tommi og Jenni.

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 ‘Til Death
10.40 My Name Is Earl (12:22)
11.10 Homefront (17:18)
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.50 Sisters (21:24)
13.40 Grey’s Anatomy (24:36)
14.25 Derren Brown. Hugarbrellur (1:6)
14.50 Friends
15.15 Friends
15.55 Skrímslaspilið (Yu Gi Oh)
16.18 BeyBlade
16.43 Könnuðurinn Dóra
17.08 Ruff’s Patch
17.18 Tracey McBean
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 (11:22)
19.55 Friends (12:23)
20.20 Flipping Out (4:7)
21.05 Cashmere Mafia (3:7) Fjórar nánar

▼

▼

16.15 Landsmót hestamanna (1:7) (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum
17.55 Alda og Bára (21:26)
18.00 Disneystundin Alvöru dreki, Sí-

STÖÐ 2

vinkonur búa allar og starfa í New York. Á yfirborðinu virðist líf þeirra fullkomið. Fallegar,
fjáðar og á ofsahraða á framabrautinni. En
eins og oft vill verða er það einkalífið sem
flækist fyrir þeim, og það allrækilega.

21.50 Medium (13:16) Allison Dubois
er ósköp venjuleg eiginkona og móðir í úthverfi sem býr yfir harla óvenjulegum, yfirnáttúrulegum hæfileikum sem gera henni
kleift að sjá og eiga samskipti við hina framliðnu.

22.35 Oprah
23.20 Grey’s Anatomy (25:36)
00.05 Women’s Murder Club (3:13)
00.50 Moonlight (5:16)
01.35 Campfire Stories
03.10 Crossing Jordan (1:21)
03.55 Flipping Out (4:7)
04.45 Cashmere Mafia (3:7)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

18.05 Gillette World Sport Fjölbreyttur
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi og
skyggnst á bakvið tjöldin.
18.35 PGA Tour 2008 - Hápunktar Farið
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA
mótaröðinni í golfi.
19.30 Kraftasport 2008 Sýnt frá keppninni um Sterkasta mann Íslands en allir
sterkustu menn landsins mættu til leiks.
20.00 King of Clubs - AC Milan Vandaður þáttur þar sem farið er í saumana á
því hvað gerir AC Milan að einu stærsta og
sigursælasta knattspyrnuliði veraldar.
20.30 Meistaradeildin - Gullleikir AC
Milan - Barcelona 1994. Úrslitaleikurinn í
Evrópukeppni meistaraliða árið 1994 var
háður í Aþenu í Grikklandi. Flestir bjuggust
við jöfnum og spennandi leik en þegar á
hólminn var komið reyndist AC Milan miklu
sterkara og hreinlega valtaði yfir Barcelona.
22.15 Landsbankamörkin 2008 Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferðinni skoðuð í þessum þætti.
23.15 Main Event (#7) - World Series
of Poker 2007 Á Heimsmótaröðinni í póker
setjast snjöllustu pókerspilarar heimsins
að spilaborðinu og keppa um stórar fjárhæðir.

▼

EKKI MISSA AF

og dreif svo formann ÍA, Gísla Gíslason, í viðtal að þeim
loknum. Það sem við í sjónvarpinu sáum ekki, en átti
sér þó stað samkvæmt mínum heimildum, var að
þegar klippt hafði verið á spjallið, þá leit hann
djúpt í augun á Gísla og setti þumalinn upp í
loft sem tákn um: „Góður Gísli.“ Þetta kallar
maður ástríðu.
Gaupi er eldri en tvævetur og leyfir mönnum ekki að komast upp með neitt kjaftæði.
Lætur aldrei slá sig út af laginu þó menn
segi fussumsvei, eða svo gott sem. Aðrir
íþróttafréttamenn eiga til að virka hræddir
við Willum Þór Þórsson og Gaua Þórðar,
en ekki Gaupi. Það er þetta sem gerir
Gaupa að viðtalskonungi Íslands. Í öðru
sæti er Arnar Björnsson sem því miður
sést allt of lítið á skjánum.

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

18.35 Football Icon Enskur raunveruleikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn
keppa um eitt sæti í herbúðum Englandsmeistara Chelsea. Fjórtán voru valdir til þess
að taka þátt í þessum vikulegu þáttum.
Einn dettur út í hverjum þætti þar til þrír eru
eftir í lokaþættinum. Þá velja Jose Mourinho
og starfsmenn hans sigurvegarann sem fær
leikmannasamning hjá Chelsea að launum.

19.25 Bestu bikarmörkin - Liverpool
Bikarveisla að hætti Liverpool en félagið hefur sex sinnum sigrað í keppninni (FA
Cup).

07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (e)
09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
15.35 Vörutorg
16.35 Girlfriends
17.00 Rachael Ray
17.45 Dr. Phil
18.30 Dynasty Blake
19.20 Kid Nation (e)
20.10 What I Like About You (4:22)
Gamansería um tvær ólíkar systur í New
York. Þegar pabbi þeirra tekur starfstilboði
frá Japan flytur unglingsstúlkan Holly inn
til eldri systur sinnar, Valerie. Holly er mikill
fjörkálfur sem á það til að koma sér í vandræði og setur því allt á annan endann í lífi
hinnar ráðsettu eldri systur sinnar.

▼

„Ég fæ bara eitt líf og mér
finnst það spennandi og ég
ætla að njóta þess,“ sagði
ungstirnið Bynes en hún leikur
í sjónvarpsþáttunum „What I
Like About You“ sem sýndir
eru á Skjá einum.

20.35 Top Chef (8:12) Bandarísk raunveruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa
að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu.

21.25 Style Her famous (4:10) Jay
Manuel kennir konum að klæða sig, mála
og greiða eins og stjörnurnar í Hollywood.
Að þessu sinni hjálpar hann hörkukvendi
í slökkviliðinu sem langar að endurheimta
kvenlegt útlit. Hún fær að upplifa það að
líta út eins og Jessica Simpson.

21.50 How to Look Good Naked (7:8)
Bandarísk þáttaröð þar sem Carson Kressley
hjálpar konum með lítið sjálfsálit að hætta
að hata líkama sinn og læra að elska lögulegar línurnar. Að þessu sinni heimsækir
Carson tveggja barna móður sem hefur ekki
verið ánægð með líkama sinn síðan hún
gekk með seinna barnið.
22.20 Secret Diary of a Call Girl (7:8)
22.50 Jay Leno
23.40 Eureka (e)
00.30 Dynasty (e)
01.20 Girlfriends (e)
01.45 Vörutorg
02.45 Óstöðvandi tónlist

20.20 10 Bestu - Ríkharður Jónsson Sjötti þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu
bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar.

21.10 PL Classic Matches Man United Ipswich. 94/95. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.40 Masters Football UK Masters cup
er orðin gríðarlega vinsæl mótaröð en þar
taka þátt 32 lið skipuð leikmönnum sem
gerðu garðinn frægan á árum áður í ensku
úrvalsdeildinni.

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 21.05

Þar sem Darren Star leggur
hönd á plóg verður útkoman skotheldur þáttur fyrir
stelpur og stráka. Fyrst voru
það Beverly Hills og Melrose
Place, svo Sex and the City
og nú Cashmere Mafia. Fjórar
nánar vinkonur búa allar og
starfa í New York. Á yfirborðinu virðist líf þeirra fullkomið.
Fallegar, fjáðar og á ofsahraða
á framabrautinni. En eins og
oft vill verða er það einkalífið
sem flækist fyrir þeim, og það
allrækilega.

▼

Cashmere Mafia
VIÐ MÆLUM MEÐ

Saga rokksins
Seven Ages of Rock
Sjónvarpið kl. 22.40
Bresk heimildarþáttaröð um sögu
rokktónlistar frá því um 1960 og til
nútímans. Í þættinum í kvöld verður
fjallað um bandaríska neðanjarðarpönkið á níunda áratugnum og
„grunge“-sprenginguna á þeim
tíunda. Við sögu koma R.E.M.,
Nirvana, The Pixies, Kurt Cobain,
Black Flag, Pearl Jam, Sonic Youth og
The Replacements.

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Viltu syngja minn söng?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Útvarpsleikhúsið: Fjallgangan
13.15 Á sumarvegi
14.03 Bravó, bravó!

15.03 Útvarpssagan: Múrinn í Kína
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 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Sólarglingur
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Svörtu sönggyðjurnar
23.30 Loftbelgur
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 Seinfeld (17:22)
17.30 Special Unit 2 (5:19)
18.15 Skins (1:9)
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld (17:22)Stöð 2 Extra sýnir
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo
aftur um helgar.

20.30 Special Unit 2 (5:19) Gamansamir bandarískir spennuþættir þar sem við
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af
yfirnáttúrulegum toga.
21.15 Skins (1:9) Átakanleg bresk sería
um hóp unglinga sem reynir að takast á
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu og fleiri vandamála sem steðja að
unglingum í dag.
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22.00 Shark (16:16) Sebastian Stark sækir
erfiðustu málin fyrir saksóknaraembættið
en oftar en ekki hittir hann fyrir harðsvíraða
glæpamenn sem hann eitt sinn varði sjálfur.

22.45 Traveler (5:8) Tveir skólafélagar
standa skyndilega frammi fyrir því að vera
hundeltir af alríkislögreglunni og eru hafðir fyrir rangri sök um að hafa valdið hryðjuverkasprengju á safni.
23.25 Twenty Four 3 (6:24)
00.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Kolfinna Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen eru umsjónarkonur. Gestir: Bryndís Schram, Elísabet Jökulsdóttir, Sigríður Klingenberg.
21.00 Ákveðin viðhorf Umsjón: Ásrún
Friðbjörndóttir og Ása Baldursdóttir. Gestur:
Jónína K. og Fífa Finnsdóttir.
21.30 Óli á Hrauni Umsjón: Ólafur
Hannesson formaður Jafnréttindafélagsins. Í
þáttunum fjallar hann um ímynd Íslands.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

11.00 Hammerslag 11.30 Søren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus på prærien 12.50
Nyheder på tegnsprog 13.05 Last Exile 13.30
SommerSummarum 15.05 Monster allergi 15.30
Kære Sebastian 15.50 Lisa 16.00 Sommertid
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 SommerVejret
17.05 Hercule Poirot 18.00 Hestebrødrene 18.30
De store bjørne 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt
19.30 Sommervejret på DR1 19.40 Slangen i
Paradiset 21.10 Onsdags Lotto 21.15 Flair for mord
22.50 Seinfeld

AKBG@NKBGGA>?LMââLE:G=Bâ=:@DE'*2'*)ßLM}+
8.00 H2O 8.25 Klasse 9a 8.55 Autofil jukeboks
9.55 Dansefot jukeboks 10.55 Ekstremvær jukeboks 12.00 Wimbledon direkte 15.50 Oddasat
- nyheter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk
16.00 Fiffi og blomsterbarna 16.10 Gnottene 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Kollektivet
i Köping 17.55 Kaoskontroll 18.25 Litt som deg
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Vikinglotto 19.40 Kriseteamet 20.30 I kveld 21.00
Kveldsnytt 21.15 Nachspiel Wimbledon 21.35 Hva
skjedde med Diane? 23.10 Viten om 23.40 Du
skal høre mye jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Himlen över Danmark 10.35
Mitt i naturen 12.15 Mitt liv utan mig 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00 För några
grams skull 15.30 Fantastiska berättelser 16.00
Lilla röda traktorn 16.10 Storasyster och lillebror
16.15 Bosse bogserbåt 16.30 Hej hej sommar
16.31 Planet Sketch 16.50 Det femte väderstrecket
17.00 Blue water high 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Uppdrag granskning - sommarspecial 19.00 Mördare okänd 20.45 Rapport 20.55
Sommartorpet 21.25 Packat & klart sommar 21.55
Baronessan 22.25 Blod, svett och danska skallar
22.50 Sändningar från SVT24
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GAMLA MYNDIN

2. júlí 2008 MIÐVIKUDAGUR

Grímur lukkunnar pamfíll í Búðardal
„Ég man vel eftir þessari mynd
því ég var akkúrat að keppa á
Landsmóti hestamanna á Hellu
á laugardeginum þegar myndin
birtist í Vísi. Það endaði reyndar
með ósköpum því ég datt af
baki þegar ég var að keppa
í 800 metra stökki og fleytti
kerlingar á þúfunum. Ég slapp
þó furðu vel en eftir það hætti
ég að keppa.“
Harpa Karlsdóttir læknaritari. Myndin var
tekin þegar Harpa var sumarstúlka Vísis
í júlí 1981.
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sýsla í sveitarstjórnum, ég er
framkvæmdastjóri og er í
umboði sveitarstjórnarinnar – sem er svo í umboði
fólksins. Það er ekki flóknara en svo,“ segir Grímur.
Fyrsta verkefni Gríms
verður að kynnast sveitarfélaginu, hvernig það virkar og
hvernig hver og einn virkar innan
þess.
„Kynnast
þessari
sveit og því sem
máli
skiptir:
Fólkinu.
Fá
virkni í þetta.
Þetta er eins og
að stjórna fótboltaliði: Ná upp
gæðum, tengslum og
stemmningu.“

Þegar Grímur var á Bolungarvík stofnaði hann,
ásamt
Lýði Árnasyni
lækni,
hljómsveitina
Grjóthrun.
Grímur
segir þá hljómsveit
ekki hætta nema síður
sé. Og vel megi vera að
hann gangist í að hljómsveit verði
stofnuð í
Búðardal.

stofni hljómsveit í Búðardal rétt eins og hann
gerði í Bolungarvík.

BJÖRG JÓNSDÓTTIR: LAG VÖÐVATRÖLLA ORÐIÐ LEIKSKÓLALAG
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LÁRÉTT
2. ómskoðun, 6. þys, 8. forsögn, 9.
lærdómur, 11. fyrir hönd, 12. rusl, 14.
viðburður, 16. málmur, 17. skammstöfun, 18. lyftist, 20. samtök, 21.
snöggur.
LÓÐRÉTT
1. lögun, 3. sjúkdómur, 4. skynja, 5.
lík, 7. sárabindi, 10. gilding, 13. því
næst, 15. útungun eggja, 16. tímabils,
19. átt.
LAUSN

„Þetta lag varð örugglega eftirlætislag
allra
leikskólabarna
þegar það var flutt. Stuðlag og
auðvelt að muna textann,“ segir
Björg Jónsdóttir, leikskólastjóri á
Vallarseli á Akranesi.
Leikskólakrakkar á Vallarseli
gerðu sér lítið fyrir þegar þau
kvöddu leikskólann sinn og gerðu
„Hó, hó, hó, we say hey, hey, hey“
eftir Barða Jóhannsson sem Merzedes Club flutti í forkeppni
Söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva, að sérlegum kveðjusöng skólans. Og fluttu með tilþrifum við nýjan íslenskan texta
eftir Steinunni Svanborgu Gísladóttur leikskólakennara. Lagið
heitir nú „Bæ, bæ, bæ kveðjum
Vallarsel!“
„Lagið er sungið í öllum leikskólum landsins en Steinunn
samdi texta og sneri upp á okkar
leikskóla. Þetta er ekki síður hugmynd barnanna en okkar. Þau eru
svo frjó börnin og grípa lög um
leið,“ segir Björg. Vallarskóli er
tónlistarleikskóli, þar hefur verið
rekið öflugt tónlistarlíf nú í tíu ár
og býr skólinn yfir góðu safni
hljóðfæra sem börnin spila á. Er
þar um að ræða allskyns ásláttarhljóðfæri: Klukkuspil og bongótrommur.
„Þetta var rosalega skemmtilegt. Þau fluttu lagið svo í lok maí
á útskriftardegi deildarinnar.
Þetta eru börn sem fædd eru 2002
og okkur langar nú til að gera

FRÉTTIR AF FÓLKI

EFNILEGIR KRAKKAR Tóku Eurovision-slagara Barða og gerðu að sínum við íslenskan

texta.

BÆ, BÆ, BÆ, KVEÐJUM VALLARSEL
Höf.: Steinunn Svanborg Gísladóttir
Sjá, við syngjum öll í kór.
Vá, hvað við erum orðin stór.
Já, Vallarsel.
Það er búið að vera gaman að vera
hér,
hjá ykkur
en núna,
við höldum öll á braut.
Bæ, bæ, bæ, kveðjum Vallarsel,
allir fara í skóla og allir læra að lesa.
Bæ, bæ, bæ, kveðjum Vallarsel,
allir fara í skóla og allir læra að lesa.

VÖÐVATRÖLLIN Í MERZEDES CLUB

Bjuggust væntanlega ekki við því að
„Júró-teknó“ lagið sitt yrði að leikskólasöng.

þetta að sérlegu kveðjulagi skólans. Svo ánægð erum við með
þetta,“ segir Björg. Aðspurð segir
hún gömlu leikskólalögin ekki
vera að hverfa en nú, á undanförnum árum, hafa nýrri lög fundið
sér leið inn í skólana sem er hið
besta mál.

„Þannig gerir maður þetta. Spilar
fótbolta og stofnar hljómsveitir
hvar sem maður fer. Það er tenging góð.“
Fréttablaðið hefur fyrir því
heimildir að slagurinn um stöðuna hafi staðið milli Gríms og
Tryggva Harðarsonar. Aðspurður hvort fleiri hafi verið um hituna segir Grímur hins vegar að
eftir því sem hann best viti þá
hafi verið 16 aðrir hæfir umsækjendur sem allir voru líklegir til
að gera góða hluti fyrir Dalabyggð.
- jbg

GRÍMUR ATLASON Gæti vel farið svo að hann

Hó, hó, hó verður bæ, bæ, bæ
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„Þetta leggst mjög vel í mig.
Skemmtilegt að fara úr fiski í
landbúnaðinn,“ segir Grímur Atlason sem í gær var ráðinn sveitarstjóri Dalabyggðar. Hann leggur
nú drög að því að flytja með sitt og
sína í Búðardal.
Í vor var Grími óvænt sagt upp
störfum sem sveitarstjóri í Bolungarvík í kjölfar umskipta í
sveitarstjórninni. Urðu nokkur
læti í kringum brotthvarf hins vel
liðna sveitarstjóra. Grímur neitar
því enda að hafa verið óþekkur
eða hann hafi þurft frá að hverfa
vegna yfirlýsinga sinna um óvelkomna olíuhreinsistöð á Vestfjarðakjálkanum.
„Nei, ég var ekki óþekkur í Bolungarvík. Það er ákveðin stjórn-

Bæ, bæ, bæ, kveðjum Vallarsel.
Við getum ekki stoppað.
Bæ, bæ, bæ, kveðjum Vallarsel.
Við getum ekki stoppað.
Sjá í skólann förum hress,
já, við segjum núna bless.
Já, Vallarsel.
Það er búið að vera gaman að vera
hér
hjá ykkur
en núna
við höldum öll á braut.

Valgeir Magnússon, umboðsmaður Merzedes Club, er að
vonum ánægður með þennan
óvænta heiður og sendi krökkunum upptökur af undirleiknum án
radda. „Já, þetta er bara það sama
og var notað í Eurovision.“

Eftir gífurlega dýfu hlutabréfamarkaðarins hafa margir brostið í
grát og syrgt þær fúlgur sem þeir
töpuðu á hinum og þessum fyrirtækjum. Hugsa menn með hryllingi
til þeirra fyrirtækja sem féllu hvað
mest. Öðru máli gegnir hins vegar
um Garðar Thor Cortes. Á nýrri
plötu hans, When You Say
You Love Me, er FL-Group
ofarlega á þakkarlista
hans. Þá fær Hannes
Smárason sérstaklega
góðar þakkir.
Þykir ólíklegt
að Garðar hafi
verið hluthafi
í fyrirtækinu.
Gunnar Hansson, leikarinn
geðþekki og umboðsmaður Vespamótorhjóla, svífur nú um göturnar
og menn svífa á hann og heilsa
fagnandi. Vespur hafa gersamlega slegið í gegn hér á landi og
Gunnar er einn þeirra sem öðrum
þræði eru þakklátir fyrir
hækkandi olíuverð því
Vespurnar eyða sáralitlu sem engu og
því málið. Nú þegar
hefur Gunnar selt
rétt tæplega fimmtíu
hjól og er kominn í
vandræði með pantanir því svo mikil
er ásóknin.
Fjölmargir koma við sögu
Kristjáns Hreinssonar Skerjafjarðarskálds í nýrri golfbók hans
svo sem þeir Stebbi og Eyfi auk
þess sem sagt er af séra Erni Bárði
og Björgólfi Guðmundssyni. Þá
er ónefndur Ellert B. Schram sem
gerir gott betur en koma við sögu
því hann skrifar eftirmála bókarinnar þar sem hann segir meðal
annars ekki ætla að láta þennan
„karlpung” hafa sig
undir í golfinu. „Ég
bíð spenntur eftir
vorinu. Þá duga
engir kviðlingar,
Kristján minn. Þá
verða það höggin
sem telja.” -shs/jbg

jakob@frettabladid.is

Opnaði sólbaðsstofu í 17 stiga hita

%IGUM
GRÅÈALEGT ÒRVAL AF
RAFMAGNSPOTTUM

„Mig langaði að prófa eitthvað nýtt og það var
annaðhvort þetta eða að opna fatabúð,“ segir
athafnamaðurinn Jón Hilmar Hallgrímson, sem
opnaði nýja sólbaðstofu á Grensásveginum
síðastliðinn föstudag í 17 stiga hita. Þó svo að
sólbaðsstofum hafi fækkað umtalsvert síðastliðin
ár segist Jón Hilmar ekki óttast að reksturinn muni
ekki standa undir sér.
„Mér bauðst að kaupa einar sjö sólbaðsstofur svo
ég vissi að staðan á markaðnum væri ekki góð. Fólk
á engan pening í dag því bankarnir eru ekki að
lána, en eitthvað verður maður samt að gera og ef
sólbaðsstofa virkar einhvers staðar þá er það á
Grensásvegi,“ útskýrir Jón, en skáhallt á móti
stofunni hans er sólbaðsstofan Smart sem hefur
lengi verið vinsæl meðal ljósabekkjaunnenda.
„Við vorum fyrst að hugsa um að láta stofuna
okkar heita „Smarter“ en fannst það svo fullgróft
svo við kusum frekar Sohosól,“ segir Jón og kveðst
ekki óttast samkeppni milli sólbaðstofanna. „Það er
náttúrlega hálfgalið að opna sólbaðsstofu í svona
góðu veðri, en ég hef samt engar áhyggjur því
bráðum kemur rigningartímabil og þá fer fólk í
ljós,“ bætir hann við.
- ag

BAUÐST AÐ KAUPA SJÖ SÓLBAÐSSTOFUR Jón Hilmar segist

ekki óttast að reksturinn muni ekki standa undir sér, þó svo
að hann hafi nýverið opnað nýja stofu í næsta nágrenni við
eina vinsælustu sólbaðsstofu bæjarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÓÐRÉTT: 1. mynd, 3. ms, 4. upplifa,
5. nár, 7. sáralín, 10. mat, 13. svo, 15.
klak, 16. árs, 19. sa.

LÁRÉTT: 2. ómun, 6. ys, 8. spá, 9.
nám, 11. pr, 12. drasl, 14. atvik, 16. ál,
17. ofl, 18. rís, 20. aa, 21. snar.

ÞAÐ ER
KOMIN
ÚTSALA
40%
AF ÖLLUM VÖRUM.
Lokað í dag útsalan hefst
á morgun föstudag.

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

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

MEST LESIÐ:
Segir grafhýsi Kleópötru fundið
Myndir berast frá Mars

...ég sá það á visir.is

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Býst við minni verðbólgu

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000
www.toyota.is

HILUX

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

8.3 l Á HUNDRAÐI*

Bændur í
kaupstaðarferð

E

ftir einangrun á ísaköldu landi
í þúsund ár eru núna næstum
öll heimsins gæði innan seilingar.
Loks getum við úðað í okkur alls
kyns croissant og latte, parmesan
og sushi. Verið viðstöðulaust móðins með hjálp Zöru og Vero Moda
án þess að fara á hausinn. Eitt
höfuðvígi tískuneyslunnar er þó
óunnið en þar koma flugfélögin til
bjargar því án verslana H&M
væru margir naktir alla daga.

33" breyting

Losanlegt prófíl dráttarbeisli

Filmur

285/75/16 Mastercraft Courser heilsárs-

Fyrir dráttarkúlu, spilfestingu,

Skyggðar filmur í

dekk. 16" álfelgur, 8" breiðar. Klippt inn í

drullutjakk og fleira. Hægt að kaupa

afturrúður gefur

boddí, úr brettum og gangbretti að

beisli til að síkka kúlu. Dráttargeta

Hilux sportlegt útlit.

framan. Nýjar aurhlífar að framan.

2.250 kíló. Viðurkennt og staðlað

Hækkun um 4 cm að framan.

beisli. Skráning fylgir.

Double Cab
3.0 lítra vél

4.060.000 kr. bsk.

4.310.000 kr. sjsk.

Láttu reyna á’ann

SÍÐAR á ævinni verða sumarfríin
aftur slökunarferðir þar sem ég
dóla í tímaleysi á hælaháum sandölum, með eina dúllulega ferðatösku
og handsnyrtingu á heimsmælikvarða. Akkúrat núna gætu fríin
hins vegar verið liður í þjálfunarbúðum fyrir lífverði drottningar.
Áfangastaðurinn þarf umfram allt
að vera barnvænn og mikilvægt að
hafa greiðan aðgang að þvottavél.
VERKEFNIÐ krefst handstyrks
og geðprýði. Auk þess hæfni
tveggja til að höndla fjórar ferðatöskur, tvær kerrur og bakpoka,
bras og stúss, sífelldar nestissmurningar, snýtingar og klósettferðir lítilla grísa þegar síst skyldi.
Hafa líka ætíð til reiðu aukapeysur, aukasokka og aukasnuddur.
Djúpar samræður á veitingahúsum fá að bíða því nú er aðalatriðið
að koma í veg fyrir að verða vísað
af staðnum vegna óspekta. Dagskráin fer annars eftir veðri og
stemningu: Tívolí, dýragarðurinn
og svo auðvitað H&M sem hefur
árum saman séð um uppistöðuna í
fataskápum heimilisins.
ÞENNAN árlega innkaupadag
uppgötvaði ég þar sem við stóðum í
anddyri verslunarinnar að með
stöku undantekningum var öll fjölskyldan einmitt dressuð upp í
H&M-tískunni frá í fyrra. Í einni
svipan var ljóst að við verslum
ævinlega í sömu búð, árviss eins og
bóndi í kaupstað fyrir jólin. Í ofanálag kom í ljós að pilsið mitt fékkst
nú með 50% afslætti, jakkinn 70%.
ast, loks kom sér vel sú þjálfun að
geta samtímis ýtt kerru og ferðatösku, borgað strætófargjald og
matað jógúrt með plastskeið á hjörum. Með augu eins og kamelljón
skutumst við á milli rekkanna,
hrifsuðum, mátum og mátuðum. Á
mettíma voru innkaupin í höfn,
pokafólkið rogaðist klyfjað út,
lukkulegt með uppgripin. Þegar
M&M og Toblerone fór að fást í
öllum sjoppum en ekki bara í fríhöfninni missti það sjarmann
umsvifalaust. Doldið gott að hafa
ennþá H&M bara í útlöndum.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 42701 07/08

NÚ VAR samt að duga eða drep-

Hilux Adventure
Nú færðu Hilux Adventure með veglegum aukahlutapakka. Hilux Adventure kemur
með 33" breytingu, losanlegu prófíl dráttarbeisli og filmum í rúðum.

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn 2. júlí,
185. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.08
2.04

Hádegi

Sólarlag

13.32
13.16

23.53
0.26

Heimild: Almanak Háskólans

Jafnt sem fjallkóngur, vinnuþjarkur og borgarbarn hefur Hilux sannað gildi sitt við
íslenskar aðstæður.
Láttu reyna á'ann.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

* Í blönduðum akstri.
Viðmiðunartölur framleiðanda miðað við óbreyttan Hilux DC.

