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Fjóla Ósland Hermannsdóttir fatahönnuður 
segist vera með fremur einfaldan stíl en vera 
óhrædd við liti og mynstur.„Ég var áður gallabuxnatýpan en nú hef ég breytt um 

stíl og ég myndi segja að ég væri orðin mikil kjól

kona,“ segir Fjóla en hún ikepp i

Charleston-tímabilinu. „Fötin sem ég hannaði fyrir 

útskriftarverkefnið eru vel sniðin, en án þess að 

þrengja að þannig að þau eru mjög þægileg. Ég þró-

aði svo saumaaðferð með bönd sem é þ
aðinn,“ útskýrir Fjó

Þægindin í fyrirrúmi

Fjóla er mikil kjólakona en hún vill hafa þá þægilega. Bæði útskrift-arkjóllinn sem hún er í og svo kjóllinn á gínunni sem hún hannaði fyrir Hagkaupskeppnina eru einmitt eins og Fjóla vill hafa kjóla, þægilegir og flottir.
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Tuttugu ár í 
bransanum
Birnir Ásgeirsson 
fagnar tvöföldu 
afmæli á þessu 
ári.

 TÍMAMÓT 28

FJÓLA ÓSLAND HERMANNSDÓTTIR

Vill hafa kjólana sína 
þægilega og flotta
tíska heimili heilsa sumar
          Í MIÐJU BLAÐSINS

FÓLK „Ég hef eytt stórum hluta 
æskunnar við ramb um næturlíf 
erlendra borga en hef aldrei séð 
jafn tilviljunarkennd skrílslæti og 
haft eins mikla ástæðu til að 
forðast nokkurn borgarhluta í 
heiminum,“ segir Vestur-Íslend-
ingurinn og kvikmyndagerðar-
maðurinn Hörður A. Arnarson.

Hörður er hér staddur við 
vinnslu sjónvarpsþáttaraðar um 
deCODE, gagnagrunninn og Kára 
Stefánsson. Hann hefur verið 
búsettur í Bandaríkjunum í tíu ár 
og fór niður í miðborg Reykjavík-
ur um síðustu helgi og sagðist 
mega heita heppinn að hafa 
sloppið lifandi þaðan - slíkt hafi 
ofbeldið verið í miðborginni. 
„Hroðalegur blettur á menningu 
okkar,“ segir Hörður.  jbg/sjá síðu 50

Hörður A. Arnarson:

Óöld í Reykjavík

HÖRÐUR A. ARNARSON Segist aldrei 
hafa séð neitt í líkingu við skrílslætin í 
miðborginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fálmkenndar fyrirspurnir
„Fálmkenndar fyrirspurnir 
stjórnvalda erlendis um upptöku 
evrunnar nú eða síðar án ESB-
aðildar gætu haft þveröfug áhrif,“ 
skrifar Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 26

Ritstjóri Séð og 
heyrt rekinn

Loftur Atli Eiríks-
son kveður Séð og 

heyrt eftir ellefu ár.
FÓLK 50

2,25%

ÚTSALA !!!

VEÐRIÐ Í DAG

Gaman hjá 
strákunum okkar 
Fyrirliði handboltalandsliðsins 

segir svo gaman í stífum 
undirbúningi fyrir 
ÓL að æfingarnar 
séu leikjanámskeiði 

líkastar.
ÍÞRÓTTIR 44

EFNAHAGSMÁL „Það er hættulegt 
að hækka stýrivexti við svona 
aðstæður. Það eykur hættuna á 
að hagkerfinu verði þrýst niður í 
djúpa niðursveiflu. Engu máli 
skiptir hvort verið er að tala um 
Ísland, Bandaríkin eða Evrópu,“ 
segir Bjarni Már Gylfason, hag-
fræðingur Samtaka iðnaðarins. 

Verðbólgutölur voru birtar 
beggja vegna Atlantsála í gær. 
Verðbólgan stendur í fimm pró-
sentum vestanhafs og hefur ekki 
verið meiri í sautján ár. Þá er hún 
fjögur prósent á evrusvæðinu, 
sem er það mesta í  sextán ár. 

Til samanburðar mældist 
verðbólga hér 12,7 prósent í júní 
og er því spáð að hún fari yfir 
fimmtán prósentin í næsta mán-
uði. 

Snörp hækkun olíu- og mat-
vælaverðs á heimsvísu skýrir 
þróun mála. 

Bjarni bendir á að viðbrögð 
seðlabankanna séu ærið misjöfn. 
Í Bandaríkjunum sé horft til 
þess að lækka stýrivexti og koma 
hjólum efnahagslífsins í gang. Í 
Evrópu sé fremur horft stíft á að 
halda verðbólgu innan mark-
miða bankans eins og hér. 

Hann segir hins vegar fáu við 
að líkja. Krónan sé, ólíkt evrunni, 
veikur gjaldmiðill og stjórnist 
verðbólguþróun að miklu leyti af 
áhrifum gengissveiflna. Keyra 
þurfi stýrivexti hátt hér til að ná 
fram sömu virkni og í hinum 
löndunum. „Trú manna er samt 
sú að á endanum muni peninga-
málastefnan virka og gengið 
styrkjast á ný. Þegar það gerist 
mun óhjákvæmilega draga úr 
verðbólgu,“ segir Bjarni og bætir 
við að þá verði komið í óefni. „Við 
eigum fáa góða kosti í stöðunni.“ 
 - jab / Sjá síðu 24

Verðbólga hefur ekki 
verið meiri í áraraðir
Verðbólga hefur ekki verið meiri í Evrópu eða Bandaríkjunum í sautján ár. Óráðlegt 

að stýra verðbólgu með krónunni, segir hagfræðingur Samtaka iðnaðarins.

FÍNT VEÐUR   Í dag verður víða 
norðan 3-8 m/s en 5-10 m/s NA- 
og A-til. Víða bjart með köflum og 
úrkomulaust en fer að þykkna upp 
norðan til í kvöld. Hiti á bilinu 10-18 
stig, hlýjast til landsins SV-til.
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12
12

12

14
15

18

AUSTURLAND

Heill heimur 
ævintýra

SÉRBLAÐ UM AUSTURLAND
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

SKIPULAGSMÁL Borgarráð hefur, að 
tillögu borgarstjóra, samþykkt að 
gefa knattspyrnufélaginu Víkingi 
fyrirheit um stækkun athafna-
svæðis þess. Á lóðinni sem félagið 
fær stendur nú Gróðrarstöðin 
Mörk. Síðar verður samið um 
greiðslu fyrir svæðið.

Núverandi svæði Víkings er 
um 53 þúsund fermetrar, en fyrir-
hugað svæði, sem er að Stjörnu-
gróf 18, er 19.415 fermetrar að 
stærð.

„Hér er í raun verið að gefa 

viljayfirlýsingu um að sú stefna 
sem borgin hefur haft um langa 
hríð, að svæði Víkings stækki til 
suðurs, verði að veruleika,“ segir 
Ólafur F. Magnússon borgastjóri.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að eigendur Markar séu 
ósáttir við málið, ekki síst það að 
hafa litla aðkomu haft að málinu. 

„Við munum að sjálfsögðu 
aðstoða við að finna nýtt svæði 
undir starfsemi stöðvarinnar. En 
stórt félag eins og Víkingur, með 
sína miklu starfsemi, þarf pláss 

og hlýtur að fá framgang sinna 
mála,“ segir borgarstjóri.

Hann áréttar að leigusamningur 
gróðrarstöðvarinnar renni út árið 
2016. „Við vildum strax gefa fyrir-
heit um stefnu okkar í stað þess að 
bíða þangað til. Víkingur varð 100 
ára í vor og við vildum líta yfir 
stöðu félagsins á þessum tímamót-
um og horfa yfir til næstu aldar.“

Eigendur Gróðrarstöðvarinnar 
Markar vildu ekki tjá sig um málið 
að svo stöddu.

  -kóp

Knattspyrnufélagið Víkingur fær veglega 100 ára afmælisgjöf:

Víkingur fær svæði Markar

SNERT HÖRPU MÍNA HIMINBORNA DÍS Sólveig Thoroddsen, sem einnig er þekkt sem Únettinn Harpa, töfraði fram fagra tóna fyrir 
gesti og gangandi í Alþingisgarðinum í gærdag. Vart er hægt að hugsa sér meira viðeigandi undirspil fyrir sólríka sumardaga, en 
veðrið hefur leikið við borgarbúa stærstan hluta sumars.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁSTRALÍA, AP Ástralskur dómstóll 
hefur úrskurðað að lög sem 
lögðu sektir við því að „angra“ 
kaþólikka á kaþólskri ung-
mennahátíð væru ólögmæt, enda 
ósamrýmanleg tjáningarfrelsis-
ákvæði áströlsku stjórnarskrár-
innar.

Benedikt páfi sextándi sækir 
hátíðina ásamt um tvö hundruð 
þúsund pílagrímum hvaðanæva 
úr heiminum. Mótmælendur 
hyggjast mótmæla stefnu 
kirkjunnar gegn getnaðarvörn-
um og fóstureyðingum, meðal 
annars með því að dreifa 
smokkum á hátíðinni.  - gh

Áströlsk lög ólögmæt:

Mega angra 
kaþólikka
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Jón Reynir, áttu hauk í horni í 
bílskúrnum?

„Ég átti hann þar, en nú er hann 
farinn. En ég á víða hauk í horni.“

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari 
MÍ, fékk smyril í heimsókn í bílskúrinn til 
sín um helgina. Hann dvaldi þar yfir nótt 
en er nú farinn.

527 040

REYKJAVÍK Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur hefur 
lagst gegn því að Kaffi Stígur fái óbreytt rekstr-
arleyfi. Lögreglan tekur ákvörðun byggða á 
umsögn nefndarinnar og segist bundin af henni.

Í umsögn nefndarinnar kemur fram að hrein-
læti á staðnum hafi verið ábótavant og nágrannar 
telji sig verða fyrir miklu ónæði af starfseminni. 
Margoft hafi verið kvartað yfir staðnum.

Staðurinn er með leyfi í flokki III, í hverjum 
eru umfangsmiklir áfengisveitingastaðir. Heil-
brigðisnefnd hefur bent eiganda á að hann geti 
breytt rekstri staðarins þannig að hann falli undir 
flokk I, verði staður án áfengisveitinga.

Hjálmar Hermannsson, eigandi Kaffi Stígs, 
segir ekkert til í því að mikið ónæði sé af staðnum 
og gefur lítið fyrir kvartanir nágranna. Hann 
segir ásakanir um óþrif skýrast af því að þegar 
eftirlitið kom hafi hann átt eftir að fara með 
kassa og flöskur eftir helgina, líkt og hann geri 
alltaf. Ekkert tillit hafi verið tekið til þess.

„Það er búið að leggja mann í hálfgert einelti 
hérna af nágrönnunum. Auðvitað fer fólk út að 
reykja hér eins og annars staðar. Við hverju bjóst 
þetta fólk þegar það tók ákvörðun um reykinga-
bann? Nær væri að ég fengi að stúka af aðstöðu 
þar svo gestir mínir geti reykt inni,“ segir 
Hjálmar.

Stefán Karl Kristjánsson, lögmaður Hjálmars, 
segir engin lagaleg rök fyrir synjun á rekstrar-
leyfi. „Það hefur ekkert breyst í rekstri staðarins 
sem réttlætir synjun leyfis. Reksturinn hefur 
verið í gangi í fjórtán ár og við sjáum því ekki að 
niðurstaðan verði önnur en að hann fái leyfi,“ 
segir Stefán.

Heiða Gestsdóttir, hjá leyfadeild lögreglunnar, 
segir að niðurstaða komist í málið á næstu vikum. 
Umsagnir lögbundinna aðila séu nú í kynningu 
hjá eigandanum og hann hafi rétt til andmæla. 
Heiða segir umsagnirnar bindandi og nóg sé að 
ein sé neikvæð til að leyfi verði hafnað. Þó geti 
komið fram andmæli sem tillit sé tekið til.

Hjálmar segir að fái hann ekki leyfið fari hann 
einfaldlega á hausinn. „Ég keypti húsnæðið og get 
þá ekki rekið bar í því og verð atvinnulaus. Mér 

finnst hart ef á að sækja að þessum hóp sem hér 
er. Ég afgreiði aldrei dópista; hér eru bara 
venjulegar fyllibyttur. Einhvers staðar verða þær 
að vera.“  kolbeinn@frettabladid.is

Leggja til að Kaffi 
Stígur verði vínlaus
Heilbrigðisnefnd leggur til að Kaffi Stígur verði áfengislaus veitingastaður. 

Eigandinn segir það munu setja sig á hausinn og kennir reykingabanni um fjöl-

margar kvartanir frá nágrönnum. Fyllibyttur þurfi sinn stað eins og aðrir. 

SEGIST FARA Á HAUSINN Hjálmar segist fara á hausinn fái 
hann ekkert leyfi. Á Kaffi Stíg séu bara venjulegar fyllibyttur 
sem einhvers staðar þurfi að fá að drekka. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

VIÐSKIPTI „Það er alveg ljóst að 
gjaldþrotum hefur fjölgað veru-
lega. Það eru allar líkur til þess að 
þeim fjölgi enn meira út þetta ár. 
Afleiðingarnar eru ekki almenni-
lega komnar í ljós ennþá. Gjald-
þrot munu ekki koma inn af fullri 
hörku fyrr en í haust því það er 
það stutt síðan hægja fór á efna-
hagslífinu,“ segir Haukur Örn 
Birgisson, héraðsdómslögmaður 
og eigandi Ergo lögmanna.

Lögmenn hafa fundið fyrir 
aukningu innkallana síðustu 
vikur. 200 fyrirtæki eru á kröfu-
fresti næstu tvo mánuði.

Haukur segir að flest fyrirtækj-
anna séu einstaklingsfyrirtæki. 
„Fyrirtæki eiga orðið erfitt með 
að fjármagna lán sem tekinn voru 
fyrir rekstri. Rekstrarforsendur 
eru að bregðast hjá mörgum eins 
og staðan er í dag,“ segir hann.

Haukur telur þó að afleiðingar 
af þrengingunum séu ekki að 
fullu farnar að sjást. „Það tekur 
tíma fyrir félög að fara í þrot. 
Jafnvel mánuði eða ár. Afleiðing-
ar af því að það sé farið að drag-
ast saman koma ekki í ljós fyrr en 
á haustmánuðum,“ segir hann.

Hann segist hafa byrjað að 
finna fyrir auknum gjaldþrotum 
nú á vormánuðum. 

„Fyrirtæki geta ekki staðið við 
þær fjárskuldbindingar sem þau 
eru búin að taka á sig. Þar af leið-
andi fara fjármálafyrirtæki að 
óska eftir auknum veðum eða 
tryggingum sem félögin geta 
síðan ekki staðið við,“ segir 
hann.

Ofan á þetta bætist síðan að 
framleiðsla og þjónusta dragast 
saman þar sem eftirspurn eftir 
þeim minnkar. -as

Gjaldþrotum hefur fjölgað mikið undanfarna mánuði:

Gjaldþrotahrinu spáð í haust

Á EFTIR AÐ VERSNA Þrátt fyrir aukningu 
gjaldþrota á þeim eftir að fjölga enn 
frekar í haust. Byggingafyrirtæki hafa 
sem dæmi yfirleitt góða verkefnastöðu 
yfir sumarið.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SLYS Fisvél fór á hvolf þegar henni 
var lent í Hornvík við Hornstrand-
ir um klukkan fjögur í gær. Tveir 
menn voru í vélinni en þeir 
meiddust ekki. 

Að sögn Landhelgisgæslunnar 
var haft samband við áhöfnina á 
bátnum Sædísi sem var í Norður-
firði og sigldi hún í Hornvík og 
vitjaði um mennina. Síðan fóru 
björgunarsveitarmenn og lögreglu-
menn á bátnum Gunnari Friðriks-
syni frá Ísafirði og náðu í mennina 
þangað.  - jse

Engan sakaði í flugslysi:

Fisvél á hvolfi

SLYS Hannes Óskarsson, bílstjóri 
Íslandspósts í Ísafjarðarbæ, var 
hætt kominn í fyrradag þegar 
hann var að aka um Óshlíð en þá 
fékk hann stóran hnullung 
framan á bílinn.

„Það var þokuslæðingur svo 
skyggnið var slæmt,“ segir hann, 
„en ég var á um 75 kílómetra 
hraða þegar ég sé einhverja 
hreyfingu og slæ þá af en það var 
of seint svo steinninn lenti á 
framhliðinni á bílnum og skall 
svo við afturhjólið. Afturdekkið 
sem og felgan eru ónýt og svo er 
bílinn nokkuð rispaður.“

Þegar steinninn lenti á bílnum 
fór Hannes yfir á hinn vegar-
helminginn en til allrar lukku var 
engin umferð þar. Hannes segist 
þó ekki bera beyg í brjósti þegar 
hann fari um Óshlíð en hins vegar 
muni hann fagna því þegar 
göngin verði tilbúinn árið 2010.

- jse 

Pósturinn á Ísafirði:

Hætt kominn 
í Óshlíðinni

HANNES ÓSKARSSON Óshlíðin getur 
verið varasöm, því fékk pósturinn að 
kynnast sem er þó hvergi banginn.

ÖRYGGISMÁL Haraldi Sverrissyni, 
bæjarstjóra Mosfellsbæjar, hefur 
verið falið að kanna möguleikana á 
því að semja við einkafyrirtæki um 
hverfisgæslu þar í bæ. Haraldur 
segir þetta þó ekki til komið vegna 
illrar nauðsynjar. „Það hefur ekki 
verið neitt meira um innbrot nú en 
áður, við viljum aðeins kanna það 
hvort við getum ekki bætt enn 
frekar þjónustuna við bæjarbúa,“ 
segir hann.

Ef af verður mun Mosfellsbær 
verða þriðja bæjarfélagið til að 
taka þetta skref en á Seltjarnarnesi 
hefur þetta verið reynt með góðum 
árangri og nýlega var samþykkt að 
fara þessa leið í Kópavogi. - jse

Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ:

Íhuga að ráða 
hverfisgæslu

HEILBRIGÐISMÁL Fjórar kærur hafa 
borist umhverfisráðuneytinu vegna 
starfsleyfisveitingar Heilbrigðis-
eftirlits Suðurlands til handa 
fiskþurrkun Lýsis í Þorlákshöfn.

Leyfið var veitt 13. júní síðastlið-
inn en nokkur styr hefur staðið milli 
sveitarfélagsins Ölfuss, fyrirtækja 
og íbúa í sveitarfélaginu annars 
vegar og forsvarsmanna Lýsis hins 
vegar um starfsemina. Hefur helst 
verið rætt um lyktarmengun og 
hugsanlegar leiðir til að draga úr 
henni. Ólafur Áki Ragnarsson, 
bæjarstjóri í Ölfusi, staðfestir að 
sveitarfélagið sé meðal kærenda en 
hjá umhverfisráðuneytinu fengust 
þær upplýsingar að aðrir kærendur 
væru einstaklingar. „Stjórnsýslan 
er ekki þannig að við gerum okkur 
vonir um að eitthvað gerist fyrir 
áramót,“ segir Ólafur Áki.  - ovd

Starfsleyfi fiskþurrkunar Lýsis:

Fjórar kærur bor-
ist ráðuneytinu

FISKÞURRKUN LÝSIS Í ÞORLÁKSHÖFN
Nokkur styr hefur staðið um rekstur 
fiskþurrkunar Lýsis í Þorlákshöfn.

MYND/GKS

SAMGÖNGUR „Það er fásinna að 
skylda okkur til að klæðast fatnaði 
sem enginn veit hver er,“ segir 
Sylvía Guðmundsdóttir, formaður 
Sniglanna.

Bifhjólafólk á að klæðast viður-
kenndum lágmarkshlífðarfatnaði 
lögum samkvæmt. Unnið er að 
reglugerð um hvað teljist viður-
kenndur fatnaður í samgöngu-
ráðuneytinu að sögn Ragnhildar 
Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra.

„Við teljum vonlaust fyrir lög-
reglu að fylgja slíkri reglugerð 
eftir þar sem hún getur með engu 
móti séð hvort galli er viðurkennd-
ur hlífðarfatnaður eða tískuvara,“ 
segir Sylvía.

„Ég sé ekki hvernig hægt verði 
að stöðva hvern einasta bifhjóla-
mann og láta hann fletta niður um 
sig til að sýna lögreglu hvort 

ákveðnar merkingar séu til stað-
ar.“

Sylvía segir að Sniglarnir leggi 
þó mikla áherslu á að bifhjólafólk 
sé vel búið. „Fólk á að klæða sig 
fyrir fallið, ekki ferðina.“

Sylvía segir mikið forvarnar-
starf fólgið í því að koma öllum í 
galla. „Við hefðum vilja sjá um 
það starf innan klúbbanna í stað 
þess að setja í landslög,“ segir 
Sylvía. „Við vitum hvergi til þess 
að slík lög hafi verið sett.“ 

„Við erum að enn að vinna í að 
ákvarða hvað telst viðurkenndur 
búnaður,“ segir Ragnhildur. „Til 
þess höfum við meðal annars fund-
að með Sniglunum.“ - ht

Bifhjólafólki gert að klæðast viðurkenndum lágmarkshlífðarfatnaði:

Bifhjólafólk ósátt við fatalög

Í HLÍFÐARFATNAÐI Sniglarnir vilja sjálfir 
sinna forvarnarstarfi til að koma félags-
mönnum í galla í stað þess að það sé 
bundið í lög. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Hafi hemil á mótmælum
Ríkisstjórn Kína hefur beint því til 
staðbundinna stjórnvalda að bregðast 
betur við kvörtunum frá fólki til að 
hindra frekari mótmæli fyrir Ólympíu-
leikana í næsta mánuði. Nokkur mót-
mæli hafa verið síðustu vikur í Kína 
vegna ósættis með stjórnvöld.

KÍNA

SPURNING DAGSINS



Pallaeining
604300

SSPPRREENNGGJJAA
Palla

17. - 24.  júlí

180 x 90 sm
603415

90 x 120 sm
603200

180 x 180 sm
603150

93 x 80 sm
603295

180 x 80/95 sm
603300

28 x 95

179
kr/lm

Pallaefni

690

4.990 4.590 11.700 1.390 2.890

Viðarvörn
Gori 44+, 5 ltr, 
hálfgengsæ
7042520-30

Pallaolía
Treolje, 3 ltr

Metpost staur
4” x 4”, heitgalvaniseraður
5085601

1.599
2.088

Handsög
Bacho
5001640

Bútsög
Fox, 1800W, sagar 
90° 75 x 305 mm 
- 45° 75 x 210 mm
5159230

15.999
17.995

899
999

180 x 180 sm
603400

11.590

25%
afsláttur af

ryðfríum
tréskrúfum

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúval er háð lagerstöðu í hverri verslun. 

Gagnvarin fura
meðan birgðir endast

98 x 98mm
698601-2

48 x 123 mm
648701-2

48 x 198 mm
648901-2

499 kr/m

339 kr/m

590 kr/m

21 x 95 mm
621601-2

28 x 95 mm
628601--2

48 x 98 mm
648601-2

139 kr/m

179 kr/m

259 kr/m

48 x 148 mm
648801-2

389 kr/m

2 litir á tilboði, 
gullbrúnn
og grænn

6.699
8.2291.799

Mest selda
            pallaolía á  Íslandi

4 ára
         ending

ALLAR
LENGDIR
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LÖGREGLUMÁL Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri og Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra munu funda 
um þörf fyrir aukna löggæslu í 
miðborginni á föstudag. 

Fundurinn er haldinn að 
frumkvæði borgarstjóra í 
framhaldi af mikilli manneklu hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu undanfarnar helgar. 

Ólafur F. Magnússon er 
bjartsýnn á árangur í þessum 
málaflokki. „Viðræðurnar við 
Björn hafa það að markmiði að 
gæta hagsmuna borgarbúa. Við 
höfum náð góðum árangri síðustu 
mánuði og viljum fylgja honum 
eftir með enn sýnilegri og aukinni 
löggæslu í miðborginni.“ - kg

Löggæsla í miðborginni:

Ólafur F. og 
Björn funda

ÓLAFUR F. Óskaði eftir fundi með 
dómsmálaráðherra um löggæslu í 
miðborginni.

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

19°

17°

20°

19°

18°

18°

23°

19°

18°

17°

26°

30°

21°

18°

24°

35°

34°

19°Á MORGUN 
Stífari norðlæg átt  

allra austast og V-til,    
 annars hægari.

LAUGARDAGUR
Norðvestan 3-8 m/s, 

stífari suðaustast.

18

14

15

13

12

11
12

11

12

13

14

8

4

3
3

7

5

3

1

1

3

6
316

10

11

12
13

11

16
13

14
12

11

BJART MEÐ 
KÖFLUM                 
Í dag verður víða 
bjartviðri en þó 
þykknar upp í 
kvöld norðanlands 
og má þar búast 
við dálítilli rigningu 
fyrri partinn á 
morgun. Horfur eru 
á björtu og fallegu 
veðri um helgina 
og verður úrkomu-
laust að mestu.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Athafnamaðurinn Jón 
Ólafsson segist saklaus af þeim 
brotum sem honum eru gefin að 
sök í ákæru Ríkislögreglustjóra. 
Ákæran var þingfest í gær. Jón 
fer fram á að málinu verði vísað 
frá, eins og tveir af þremur sak-
borningum sem ákærðir eru með 
honum.

Jón mætti fyrir rétt í gær þar 
sem hann kvaðst saklaus. Hann er 
ákærður fyrir að svíkja alls um 
360 milljónir undan skatti, og þar 
að auki bókhaldsbrot. Rannsókn á 
brotunum tók sex ár og hefur Jón 
kallað það skýr mannréttindabrot 
að þurfa að sitja undir slíku allan 

þennan tíma.
Auk Jóns eru 

Hregg viður 
Jónsson, Ragn-
ar Birgis son og 
Símon Ásgeir 
Gunn ars son 
ákærðir í mál-
inu fyrir skatta-
laga- og bók-
haldsbrot. Þeir 
komu allir að 
rekstri Norður-

ljósa og undir fyrirtækja þeirra. 
Hregg viður og Símon kröfðust 
frávísunar málsins eins og Jón, en 
Ragnar ekki.

Saksóknari krafðist þess fyrir 
dómi í gær að annar lögmanna 
Jóns, Sigurður G. Guðjónsson, 
viki sæti sem verjandi þar sem 
hugsanlegt væri að hann yrði kall-
aður til sem vitni í málinu. Dóm-
ari tók sér viku til að taka ákvörð-
un um það.

Fyrirtaka verður í málinu í 
byrjun september. Hinn 16. 
sept ember verður fjallað um 
frá vísunarkröfur Jóns og Símon-
ar.

Sigurður G. Guðjónsson hefur 
sagt að málið snúist fyrst og 
fremst um ágreining um túlkun 
skattalaga. - sh

Saksóknari vill að Sigurður G. Guðjónsson víki sem verjandi Jóns Ólafssonar:

Jón heldur fram sakleysi sínu

JÓN ÓLAFSSON

ÍÞRÓTTIR Hópur stuðningsmanna 
enska úrvalsdeildarliðsins 
Manchester City leigði sér 
botnvörpu til að komast á Evrópu-
leik liðsins gegn EB/Streymur í 
Færeyjum.

Þessum hörðu aðdáendum, tólf 
talsins, þótti flugið til Þórshafnar 
of dýrt.Gripu þeir til þess ráðs að 
keyra frá Manchester til Aberdeen 
í Skotlandi, þar sem botnvarpan 
beið þeirra gegn 45.000 íslenskra 
króna gjaldi á mann. Siglingin gæti 
tekið allt að 26 tíma. Einum varð á 
orði að vel væri við hæfi að fylgja 
fótboltaliði eftir á fiskveiðibát. 
Vonandi settu bæði báturinn og 
liðið nokkra góða í netið. - kg

Aðdáendur Manchester City:

Sigla til Fær-
eyja á leikinn

SAMGÖNGUR Leigubílstjóri sem 
tekinn var ölvaður við akstur við 
Leifsstöð í bítið á mánudagsmorg-
un starfar ekki lengur fyrir 
Bifreiðastöð Reykjavíkur, BSR, 
að sögn Guðmundar Barkar 
Thorarensen, framkvæmdastjóra 
stöðvarinnar.

„Félagar bílstjórans hvöttu 
hann til þess að leggja bílnum en 
þegar hann lét ekki segjast 
kölluðu þeir til lögreglu,“ segir 
Guðmundur Börkur.

Leigubílstjóranum var sleppt 
að loknum blóðsýnistökum en 
verður væntanlega sviptur 
ökuréttindum í framhaldinu að 
því er fram kemur á Vísi.  - ht

Leigubílstjóri tekinn ölvaður:

Rekinn frá BSR

STJÓRNSÝSLA Öll mannvirki sem 
talin eru upp í auglýsingu utan rík-
isráðuneytis ins sem eignir Atl-
ants hafs banda lagsins (NATO) er 
að finna á opinberum eignalista (e. 
asset inventory) NATO frá því í 
fyrra, sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum. Grétar Már Sig-
urðsson, ráðu neytis stjóri í utan-
ríkis ráðuneytinu, segir að þótt 
fasteignirnar séu eign íslenska 
ríkisins, sé eignar haldið ekki 
óskorað, þar eð NATO fari með 
óbeint eignarhald í þeim í formi 
afnotaréttar.

Á listanum sem ráðuneytið 
aug lýsti á dögunum eru meðal ann-
ars tvær aðalflugbrautir Kefla vík-
ur flugvallar og ljós leiðara þræðir, 

sem nýlega voru 
boðnir út til 
leigu á grund-
velli varnar-
málalaga.

NATO hefur 
afnotarétt af 
öllum eignum 
sem mannvirkja-
sjóður banda-
lagsins hefur 
reist eða kostað 
endurbætur á. 

Sá afnota réttur er í gildi þar til 
eignirnar eru afskráðar af eigna -
skrá NATO. Grétar segir að í því 
ljósi geti íslenska ríkið alls ekki 
ráðstafað eignunum að vild. 
„Afnotaréttur er óbeinn eignarétt-
ur og getur í sumum tilvikum 
gengið framar almennum eigna-
rétti,“ segir hann.

Í tilviki ljósleiðaraþráðanna 
sem leigðir verða út þurftu full-
trúar utanríkisráðuneytisins að 

fljúga til Brussel og hafa samráð 
við NATO um það að mega nýta 
leiðarana með þessum hætti, enda 
eru þeir skilgreindir sem varnar-
mannvirki hjá NATO. Skapist 
neyðarástand og NATO þurfi á 
ljósleiðurunum að halda fyrir rat-
sjárkerfi sitt er áskilið að NATO 
muni njóta forgangs umfram 
leigutakana.

Um þessar mundir er unnið að 
því í utanríkisráðuneytinu, í 
sam vinnu við önnur ráðuneyti og 
aðildar ríki NATO, að fara yfir 
NATO-mannvirki Íslendinga og 
meta hver þeirra skuli áfram skil-
greind sem varnarmannvirki og 
hver skuli sækjast eftir að afskrá. 
Heræfingin sem haldin var hér-
lendis í fyrrasumar var liður í því 

að kanna hvaða mann virki væru 
þörf og hver síður.

Grétar segir ekki liggja fyrir 
hve langan tíma slík úttekt mun 
taka en ljóst sé að listi yfir NATO-
mannvirki hérlendis muni taka 
breytingum frá því sem nú er. Ein-
hver mannvirki verði örugglega 
að endingu afskráð, og hann úti-
lokar ekki að flug brautirnar verði 
þar á meðal.

Í varnarmálalögum sem 
sam þykkt voru í vor er kveðið á 
um að Varnarmálastofnun sé 
heimilt að innheimta sértekjur til 
rekstrar og viðhalds NATO-mann-
virkja með því að leigja út afnot af 
þeim. Á þeim grundvelli eru ljós-
leiðara þræðirnir boðnir út.

 stigur@frettabladid.is

Auglýsingin miðast 
við eignaskrá NATO
Atlantshafsbandalagið fer með óbeint eignarhald í svokölluðum NATO-

mann virkjum íslenska ríkisins í gegnum afnotarétt, að sögn ráðuneytisstjóra. 

Auglýsing á eignum NATO er unnin upp úr eignaskrá NATO.

GRÉTAR MÁR 
SIGURÐSSON

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR Tvær aðalflugbrautir Keflavíkurflugvallar eru skilgreindar 
sem varnarmannvirki hjá NATO. Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins útilokar ekki 
að því verði breytt. FRÉTTABLAÐIÐ / TEITUR

RÚSSLAND, AP Lögfræðingar 
rússneska auðjöfursins Mikhaíls 
Kordorkovskí segjast hafa óskað 
eftir því að hann fái reynslulausn 
úr fangelsi.

Kordorkovskí hefur setið fimm 
ár af átta ára fangelsisdómi sem 
hann hlaut árið 2005 fyrir fjár- og 
skattsvik. Margir telja að 
ríkisstjórn Rússlands hafi staðið 
á bak við réttarhöldin gegn 
Kordorkovskí og olíufyrirtæki 
hans Yukos til að refsa honum 
fyrir óhentugar stjórnmála-
skoðanir.  - gh

Mikhaíl Kordorkovskí:

Kordorkovskí í 
reynslulausn

MIKHAÍL KORDORKOVSKÍ Kordorkovskí 
var stjórnandi Yukos sem var stærsta 
olíufyrirtæki Rússlands. NORDICPHOTOS/AFP

BRUSSEL, AP Ríki Evrópusam-
bandsins hafa samþykkt að liðka 
fyrir aðgangi ríkisstjórna að 1,4 
milljarða evra, jafnvirði rúmlega 
170 milljarða króna, sjóði ESB til 
að styðja við sjávarútveg í 
sambandslöndunum.

Styrkirnir munu fara til 
útgerða sem draga úr starfsemi 
sinni eða bæta eldsneytisnýtni 
skipa. Þeim er bæði ætlað að 
svara mótmælum sjómanna 
vegna hækkandi eldsneytisverðs 
og að draga úr ofveiði á miðum 
sambandslanda.  - gh

ESB bregst við mómælum:

Styrkir útgerðir

GENGIÐ 16.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

158,5155
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 77,74 78,12

 155,81 156,57

 123,81 124,51

 16,598 16,696

 15,336 15,426

 13,002 13,078

 0,7479 0,7523

 127,68 128,44

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR WWW.N1.IS

*Afsláttur er veittur af dæluverði. Önnur tilboð og afslættir gilda 
ekki á þessum tíma. Gildir einnig á EGO stöðvum.

TILBOÐ UM LAND ALLT:
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BENSÍN Stóru olíufélögin, Olís, 
Skeljungur og N1 lækkuðu bensín-
lítrann og dísillítrann um 1,20 
krónur í gær. Atlantsolía lækkaði 
bensínlítrann hins vegar um 1,30 
krónur en dísillítrann um 1,20 
krónur. Ástæðan er sjö dollara 
lækkun hráolíutunnunnar í fyrra-
dag. Í hráolíutunnu eru 147 lítrar.

„Við ákváðum í morgun [gær-
morgun] að lækka verðið en það 
hefur heldur betur saxast á það 
síðan þá,“ segir Magnús Ásgeirs-
son innkaupastjóri eldsneytis hjá 
N1 en krónan veiktist um 50 aura 
gagnvart Bandaríkjadollara og 
verðið á tunnu hækkaði um einn 
dollara í gær.

Fróðir menn segja yfirlýsingu 
Ben Bernanke, seðlabankastjóra 
Bandaríkjanna, frá því í fyrradag, 
um að mikil streita ríki á fjármála-
mörkuðum hafa haft áhrif á svipt-
ingarnar á markaðnum í gær. 
„Þetta sýnir að það er algjör tauga-
veiklun á markaðnum. Við hefðum 
viljað sjá framboð og eftirspurn 
breyta heimsmarkaðsverðinu, en 
ekki yfirlýsingu einhvers seðla-
bankastjóra.“

Magnús segist vona að verðið 
haldist lágt því óæskilegt væri ef 
bensínlítrinn færi yfir tvö hund-
ruð krónur. „Stefnan hér á þess-
um bæ er að lækka eldsneytis-
verðið strax og það lækkar úti í 
heimi,“ segir Magnús.

Már Erlingsson, innkaupastjóri 
hjá Skeljungi, segir olíufélögin 
finna mikið fyrir þrýstingi sam-
félagsins um að lækka verðið á 
eldsneyti þegar heimsmarkaðs-
verðið lækkar. „Stundum finnum 
við fyrir óréttmætri gagnrýni en 
oftast á hún rétt á sér.“

Atlantsolía lækkaði bensín-
lítrann mest, eða um 1,30 krónur. 
Að sögn Huga Hreiðarssonar 
,markaðsstjóra Atlantsolíu, mun 
bensínið fara lækkandi rétt um 
miðjan júlí líkt og undanfarin ár. 

Gott sé því að verð á olíu endur-
spegli sem hraðast bæði upp- og 
niðursveiflurnar á heimsmark-
aðsverðinu. 

„Það er alltaf að verða dýrara 
og dýrara að kaupa bensín í þjón-
ustu. Ég er þess fullviss að þró-
unin verði hér eins og í Dan-
mörku - að mannlausar 
bensín stöðvar með sjálfsaf-
greiðslu verði æ vinsælli,“ segir 
Hugi.

Sem stendur er verðið á bensíni 
lægst á Íslandi af öllum Norður-
löndunum en dísillítrinn er hins 
vegar næstdýrastur.

   vidirp@frettabladid.is

Lítrinn lækkaði á 
öllum stöðvunum
Lítrinn á bensíni lækkaði um 1,20 krónur á öllum bensínstöðvum í gær nema 

1,30 krónur hjá Atlantsolíu. Innkaupastjóri N1 segist vona að verðið haldist lágt. 

Markaðsstjóri Atlantsolíu segir að sjálfsafgreiðslustöðvar munu verða vinsælli.

BENSÍNSTÖÐ Lítrinn var ódýrari í gær en í fyrradag og vonar innkaupastjóri N1 að það haldist lágt. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fyrirtæki Bensín* Dísel**
Atlantsolía 173,90 191,50
Skeljungur 175,70 193,60
N1 175,60 193,60
Olís 175,60 193,60

*Miðað við algengasta verð 95 oktan 
í sjálfsafgreiðslu
**Miðað við algengasta verð í sjálfs-
afgreiðslu

BENSÍNVERÐIÐ

Stefnan hér á þessum bæ 

er að lækka eldsneytis-

verðið strax og það lækkar úti í 

heimi.

MAGNÚS ÁSGEIRSSON
INNKAUPASTJÓRI N1

SAMFÉLAGSMÁL „Einelti er skelfilegt,“ segir 
Erla Skaftadóttir, fyrrverandi kennari Lárusar 
Stefáns Þráinssonar sem svipti sig lífi í lok 
síðasta mánaðar. Lárus var þá 21 árs gamall. 
Móðir hans og faðir segja ástæðuna fyrir dauða 
hans fyrst og fremst skýrast af því gegndar-
lausa einelti sem hann varð fyrir í grunnskóla, 
eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær. Þau 
segja son sinni aldrei hafa náð sér á strik eftir 
þá reynslu. 

Erla tók við bekknum sem Lárus var í þegar 
hann var í 6. bekk eða ári eftir að eineltið hófst. 
Hún segir ástandið í bekknum hafa verið mjög 
erfitt og viðkvæm börn, eins og hann var, hafa 
liðið mjög. Haldnir hafi verið fundir vegna 
ástandsins sem orðið hafi til þess að ástandið 
skánaði tímabundið en fljótlega hafi allt verið 
komið í sama farið. „Þegar svona er komið 

getur verið eina lausnin að 
börn skipti um skóla,“ segir 
hún.  Lárus var sendur í 
einkaskóla eftir að hann 
lauk 7. bekk, en þá hafði 
hann sætt einelti í þrjú ár. 
Hún viðurkennir að slíkt sé 
mjög ósanngjarnt gagnvart 
börnunum sem verði fyrir 
eineltinu en það geti þó 
stundum verið eina lausnin. 

Erla segir skóla og 
foreldra þurfa að vera mjög 

vakandi fyrir líðan barna. Að auki bendir hún á 
að foreldrar verði að vera gagnrýnir á sín eigin 
börn og koma í veg fyrir að þau vinni öðrum 
börnum skaða. Hún segir að mjög erfitt sé að 
minnast þessa tíma. 

„Ég dáðist að styrk foreldra Lárusar á þeim 
tíma sem þau háðu baráttuna fyrir því að sonur 
þeirra fengi að vera í friði. Ég dáist enn að 
þeim og vil leggja þeim lið,“ segir Erla en 
foreldrar Lárusar hafa stofnað minningarsjóð 
um son sinn sem þau vilja nota í baráttu sem 
þau ætla að heyja gegn einelti í von um að 
öðrum börnum verði bjargað. - kdk 

Fyrrverandi kennari Lárusar vill leggja foreldrum hans lið gegn einelti:

Kennari segir ástandið hafa verið skelfilegt

LÁRUS STEFÁN 
ÞRÁINSSON

MINNINGARSJÓÐUR 
LÁRUSAR GEGN EINELTI
Þeim sem vilja leggja baráttu foreldra Lárusar lið 
er bent á minningarsjóðinn sem þau stofnuðu 
um hann og vistaður er í Kaupþingi. 
Reikningsnúmer: 0305-13-303030
Kennitala: 150462-7549

SJÁVARÚTVEGUR „Þeir höfðu sam-
band við mig frá Landhelgisgæsl-
unni og báðu mig um að hætta að 
veiða og halda til hafnar sem ég og 
gerði,“ segir Ásmundur Jóhanns-
son sjómaður sem veitt hefur án 
veiðileyfa undanfarinn hálfan 
mánuð.

„Þegar þangað var komið tóku 
lögreglumenn á móti mér og sögðu 
að ég hefði verið sviptur veiðileyfi 
en það eru gömul tíðindi. Málið er 
hins vegar það að ég hef ekki 
veiðileyfi þar sem ég er ekki með 
kvóta en það er þjóðin sem á kvót-
ann. Þannig að ef ég kaupi hann af 
Pétri eða Páli úti í bæ þá er ég að 

kaupa þýfi og sá sem gerir það er 
að brjóta lög.“

Um framhaldið segir hann: „það 
verður bara að ráðast hvenær eða 

hvort ég fer aftur á sjó. Ég á eftir 
að ráðfæra mig við mína lögfræð-
inga. Nú á ég von á því að verða 
kærður en það er líka allt í lagi því 
þá getum við farið með þetta fyrir 
mannréttindadómstól. Það er nú 
um mánuður liðinn síðan að þeir 
áttu að vera búnir að verða við 
kalli mannréttindanefndar og 
kippa þessu kerfi í lag svo þeim 
veitir greinilega ekki af annarri 
áminningu.“

Nokkrir komu saman og tóku á 
móti Ásmundi þegar hann kom til 
hafnar. Þar á meðal var Grétar 
Mar Jónsson, þingmaður Frjáls-
lynda flokksins. - jse

Sjómaðurinn sem veitt hefur án leyfis var stöðvaður á veiðum í gær:

Ásmundur bíður eftir kærunni

ÁSMUNDUR JÓHANNSSON Sjómaðurinn 
var beðinn um að halda til hafnar í gær 
þar sem lögregla tók á móti honum. 

Finnst þér að Hafnarfjarðar-
bær eigi að láta fjarlægja 
kennslustofurnar tvær úr 
Staðar hvammi? 

Já  43%
Nei  57%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú skynsamlegt hjá sveit-
arfélögum á höfuðborgarsvæð-
inu að semja við einkafyrirtæki 
um hverfisgæslu?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

Auglýsingasími

– Mest lesið

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum til Montreal 6. og 13. júní. Þetta 

er einstakt tækifæri til að njóta lífsins í þessari stórkostlega spennandi borg sem 
er önnur stærsta borg Kanada. Í borginni mætast gamli og nýi timinn, rík sagan og 

iðandi nýbreytnin á einstaklega skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig 
um, versla og njóta lífsins í Montreal; fallegar byggingar, endalaust úrval verslana 

og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag. Gríptu tækifærið og smelltu þér til 
Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi heimsborg hefur að bjóða. 

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



Gildir til 20. júlí eða á meðan birgðir endast.

Prince Polo 
- 4 í pk.

Ávöxtur
- appelsínugulur, rauður, grænn

-allt það besta
beint frá Ítalíu

Ostakökur frá MS
- 6 tegundir

1.387kr/kg

Verð áður 1.849.-

Lamba kótilettur Kryddlegnar

úr kjötborði

afsláttur
30%
        

afsláttur
30%
        

afsláttur25%
        

1.889kr/kg

Verð áður 2.698.-

Nauta club steik
- úr kjötborði

2.449kr/kg

Verð áður 3.498.-

Nauta entrecote 
úr kjötborði

afsláttur
   við kassa

30%
        

afsláttur
30%
        

  Kíktu í kjötborðið
Glæsilegt úrval af fersku kjöti 
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Alla daga
frá10 til 22

800
5555

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

Hressing
í bolla frá 

Knorr

SJÁVARÚTVEGUR Í svari sjávarút-
vegsráðherra til mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna um 
kvótakerfið er vísað til stjórnar-
sáttmálans. Þar segir: „Gerð verð-
ur sérstök athugun af reynslunni 
af aflamarkskerfinu við stjórn 
fiskveiða og áhrifum þess á þróun 
byggða.“

Árið 2001 rannsakaði Haraldur 
Líndal Haraldsson hjá Nýsi einmitt 
þau áhrif fyrir Byggðastofnun. 
Niðurstöður hans voru afgerandi. 
Kvótakerfið hefði stuðlað að fólks-
fækkun á landsbyggðinni og þá 
sérstaklega ákvæðið um frjálst 
framsal veiðiheimilda.

Haraldur segir niðurstöðu 
skýrslunnar ótvíræða. „Ég átta 
mig ekki á hvernig hægt er að hafa 
aðra skoðun en þá sem kemur þar 
fram. Þar sem er kvóti og þar sem 
er fiskur til að vinna, þar er fólk. 
Takir þú kvótann í burtu hverfa 
störfin og þar með fólkið.“

Haraldur segir skýrsluna í sjálfu 
sér ekki hafa verið gagnrýni á 
kvótakerfið. Alvarlegt sé þó ef 
menn loki augunum fyrir augljós-
um afleiðingum kerfisins. „Menn 
hafa neitað þessum afleiðingum 
kvótakerfisins og þar af leiðandi 
hefur ekki verið gripið til neinna 
aðgerða.“

Einar K. Guðfinnsson, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra, 
segir skýrsluna frá 2001 áreiðan-
lega verða mikilvægt gagn í þá 
vinnu sem framundan er. „Stjórn-
arflokkarnir sömdu um að skipa 
nefnd til að kanna áhrif aflamarks-
kerfisins og því verður það gert,“ 
segir Einar. Hann segist gera ráð 
fyrir því að forystumenn ríkis-
stjórnarinnar hafi vitað af hinni 
fyrri úttekt.

Einar segir tillit hafa verið 
tekið til skýrslunnar frá 2001. 
„Við höfum gripið til ýmissa 
aðgerða beinlínis með byggða-
sjónarmið í huga; oftar en ekki 
umdeildra.“

Þar vísar Einar í tilfærslu afla-
heimilda frá stærri skipum á þau 

minni, línuívilnun og byggða-
kvóta.

Karl V. Matthíasson, varafor-
maður sjávarútvegsnefndar, 
segir skýrsluna frá 2001 mjög 
nytsamlega. „Það er þá búið að 
vinna vinnuna fram til 2000 og 
sjálfsagt að skoða tímann eftir 
það. Vel má vera að eitthvað hafi 
breyst frá því skýrslan var gerð, 
en ég tel svo ekki vera.“

Karl kallar eftir að vinnan fari 
sem fyrst af stað. „Mér finnst við 
hafa mátt leggja meiri vinnu í 
þetta en við höfum gert. Skýrslan 
talar sínu máli.“

Einar segir að nefndin verði 
skipuð á næstu vikum og skili af 
sér tillögum á kjörtímabilinu.

 kolbeinn@frettabladid.is

Boðuð úttekt á 
kvótakerfi löngu til
Í stjórnarsáttmála er kveðið á um úttekt á áhrifum kvótakerfisins á byggða þró-

un. Slík úttekt var unnin fyrir Byggðastofnun árið 2001. Ný úttekt ekki hafin. 

Varaformaður sjávarútvegsnefndar segir fyrri skýrsluna standa og vill aðgerðir.

KARL V. 
MATTHÍASSON

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

LANDAÐ Á VESTFJÖRÐUM Samkvæmt skýrslunni frá 2001 hafa Vestfirðir orðið séstak-
lega illa úti vegna framsals á veiðiheimildum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FLÓTTAMENN Paul Ramses frá 
Kenía segist hafa hitt fólk á 
Sentrone-flóttamannaheimilinu, 
þar sem hann dvelst, sem hafi 
beðið í tuttugu ár eftir því að yfir-
völd taki ákvörðun um hvað eigi 
að gera við það.

„Þau eru í svipaðri stöðu og ég 
og eru frá Afríku,“ segir hann.

Lögmaður hans, Katrín Theo-
dórsdóttir, hefur ekkert heyrt frá 
dómsmálaráðuneytinu, en 9. júlí 
kærði hún til þess úrskurð Útlend-
ingastofnunar um að senda Ram-
ses til Ítalíu.

„Ég fékk í morgun ákvörðun 
sem var kærð í maí 2007,“ segir 
hún, spurð um málshraða í sams 

konar málum. Hún vonar þó að 
mál Ramses fái skjótari afgreiðslu, 
því það snúist ekki um hann einan. 
„Fjölskyldan er sundruð,“ segir 
hún, en kona Pauls og barn eru á 
Íslandi.

Dómsmálaráðherra verst allra 
frétta af kærunni, og svarar engu 
um eðlilegan málshraða í málum 
sem þessum. Paul sjálfur segist 
reyndar hafa áhyggjur af ráðherr-
anum; að fólk nýti sér hans mál til 
að koma höggi á Björn Bjarnason.

„Ég hef heyrt að hann sé ekki 
hamingjusamur vegna málsins. 
En við erum bara ung fjölskylda 
að hefja lífið. Við viljum ekki 
skaða hann,“ segir Ramses. - kóþ

Ramses bíður á Ítalíu, en lögmaður hans fékk úrskurð í gær, frá maí 2007:

Hafa beðið í 20 ár í Sentrone

AUGLÝSING ÚR KOSNINGABARÁTTUNNI
Paul Ramses bauð sig fram í desember. 
Hann sótti um hæli hér í lok janúar.

SAMGÖNGUR „Það er hávaði af 
þyrlum og okkur finnst ekki ákjós-
anlegt að hafa mikið þyrluflug á 
þessum tíma,“ segir Sigurður K. 
Oddsson, þjóðgarðsvörður á Þing-
völlum, um bann við þyrluflugi í 
þjóðgarðinum í sumar.

Bannið tók gildi um síðustu helgi 
og stendur til fyrsta október. Það er, 
að sögn Sigurðar sá tími sem mest 
umferð er um þjóðgarðinn.

Sigurður segir nokkrar kvartanir 
hafa borist vegna flugsins. „En svo 
finnst okkur sjálfum þetta ekki 
ásættanlegt. Þetta er þjóðgarður og 
þarna er fólk að skoða náttúruna.“

Þyrluflugið hefur mest tengst 
byggingaframkvæmdum við tvær 
lóðir við Valhallarstíg. Þá eru til 
samþykktar teikningar af þriðja 
húsinu sem væntanlega verður 
byrjað að reisa fljótlega.

 Sigurður segir að flugin hafa 

verið nokkuð tíð, sérstaklega í 
tengslum við framkvæmdir á borð 
við uppsteypu sökkla. Auk þess hafi 
byggingarefni og verkfæri verið að 
flutt með þyrlum.

Sigurður telur ekki að fram-
kvæmdaaðilar þurfi að stöðva fram-
kvæmdir þótt verklag breytist auð-
vitað við bannið. „Þeir verða að 
notast við lítil tæki þar sem þarna 
er enginn vegur heldur sæmilegur 
stígur.“ Bannið muni því væntan-
lega hægja á framkvæmdum en 
ekki stöðva þær.

Sigurður segist hafa rætt við 
framkvæmdaaðila. „Hann tók ekki 
illa í þetta enda held ég hann hafi nú 
skilning á því að þetta er viðkvæmt 
svæði.“  - ovd

Þingvallanefnd hefur bannað allt þyrluflug í sumar í þjóðgarðinum á Þingvöllum:

Banna þyrluflug í þjóðgarði

STEYPA FLUTT AÐ SUMARBÚSTAÐ Fram-
kvæmdaaðilar geta ekki lengur nýtt sér 

þyrlur við húsbyggingar á Þingvöllum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FERÐAMENNSKA Opnað var fyrir 
umferð almennings um Kára-
hnjúkastíflu í fyrradag og verður 
þannig til hagað þar til 15. ágúst 
næstkomandi. 

Enn er unnið að frágangi í og 
við stífluna og því geta ferða-
menn orðið fyrir töfum þegar 
þeir fara um svæðið. 

Í fréttatilkynningu frá Lands-
virkjun segir að meðan á fram-
kvæmdum við stífluna stóð hafi 
um sextíu þúsund gestir komið 
við í Végarði sem er upplýsinga-
miðstöð fyrirtækisins á svæðinu. 
Einnig hafi fjölmargir ferðamenn 
lagt leið sína á svæðið í sumar. 
 - jse

Frágangur við Kárahnjúka:

Umferð hleypt 
á stífluna

STJÓRNSÝSLA „Ég tel að menn í 
svona stöðu eigi ekki að gegna 
henni of lengi. Einnig vil ég 

leggja mitt af 
mörkum til að 
nýja stofnunin 
verði sýnilega 
ný. Það verður 
í hið minnsta 
nýr forstjóri 
þótt það verði 
ekki nýtt 
nafn,“ segir 
Magnús 
Jónsson, 

Veðurstofustjóri til fimmtán 
ára. 

Magnús var ekki á meðal ellefu 
umsækjenda um starf forstjóra 
nýrrar stofnunar sem verður til 
við sameiningu Veðurstofu 
Íslands og Vatnamælinga 
Orkustofnunar. Umsóknarfrestur 
rann út 11. júlí og gert er ráð 
fyrir að forstjórinn hefji störf 1. 
ágúst næstkomandi. Stofnunin 
mun bera nafn Veðurstofu 
Íslands. - kg

Nýr Veðurstofustjóri í ágúst:

Magnús sótti 
ekki um starfið

MAGNÚS JÓNSSON
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HAMFARIR „Þegar kostnaður við  
málarekstur verður langt umfram 
verðmæti eignar er það orðið 
mikið áhyggjuefni,“ segir Jakob 
Sigurður Friðriksson, fram-
kvæmdastjóri framleiðslu og sölu 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur.

Orkuveitan krefst 115 milljóna 
frá Viðlagatryggingu eftir 
úrskurð um að bæta beri Orku-
veitunni tjón vegna dælustöðvar í 
Kaldárholti sem skemmdist í jarð-
skjálftunum á Suðurlandi sumarið 
2000. 

Dælustöðin var metin rúmlega 
35 milljóna króna virði fyrir átta 
árum en dráttarvextir nema nú 
tæpum sextíu milljónum eins og 
fram hefur komið í Fréttablaðinu. 
Að auki vill Orkuveitan fá kostnað 
vegna málsins bættan.

„Við höfum eytt 26 milljónum 
til að standa á rétti okkar varð-
andi hús sem kostaði 35 milljón-
ir,“ segir Jakob Sigurður. „Þetta 
er víti öðrum til varnaðar og mikil-
vægur lærdómur, ekki síst í ljósi 
jarðskjálftanna nú í vor.“

„Þetta mál er mjög sérstakt 
enda um nýtt mannvirki að ræða 
sem skiptar skoðanir eru um enn 
þann dag í dag,“ segir Ásgeir 
Ásgeirsson, framkvæmdastjóri 
Viðlagatryggingar.

„Athuganir sem gerðar voru á 
jarðvegi við dælustöðina fyrir 
stjórn Viðlagatryggingar á sínum 
tíma virtust leiða í ljós að húsið 
væri reist á óþéttri undirstöðu 

auk þess sem deilt var um gæði 
byggingarinnar,“ segir Ásgeir. 

„Þegar fyrir lá að sérfræðingar 
hefðu skiptar skoðanir á málinu 
komu að því dómkvaddir mats-
menn og yfirmatsmenn sem þurftu 
langan tíma til að komast að niður-
stöðu.“   

Ásgeir segir umtalsverðan kostn-
að  hafa fallið á Viðlagatryggingu 
meðal annars vegna rannsókna á 
stöðvarhúsinu og lögmannskostn-
aðar en hefur nákvæma upphæð 
ekki á reiðum höndum.

Um fjögur þúsund mál komu til 
kasta Viðlagatryggingar eftir jarð-
skjálftana á Suðurlandi árið 2000 
og er dælustöðin í Kaldárholti ein-
ungis annað tveggja sem fóru til 
úrskurðar að sögn Ásgeirs.

„Málið er afar óvenjulegt og 
hefði vissulega ekki átt að kosta 
svo mikið,“ segir Ásgeir. „Svo 
getur þó farið með sérfræðimál 
sem krefjast langrar skoðunar.“

  helgat@frettabladid.is

Kostnaður 
yfir verðmæti 
dæluhúss
Orkuveitan eyddi 26 milljónum til að standa á rétti 

sínum á dæluhúsi sem kostaði 35 milljónir. Víti til 

varnaðar, segir yfirmaður hjá OR. Skiptar skoðanir 

um málið, segir framkvæmdastjóri Viðlagatryggingar.

SPRUNGA Í GÓLFI Skemmdir urðu á 
burðarvirkjum vatnstanks í húsinu auk 
þess sem sprungur komu í gólf og veggi 
stöðvarinnar.

DÆLUSTÖÐIN Í KALDÁRHOLTI Skemmdist í jarðskjálftunum sumarið 2000 og var 
þá tryggð fyrir 35 milljónir króna. Nú gerir Orkuveitan bótakröfu um 115 milljónir til 
Viðlagatryggingar vegna skemmdanna.

Bætur vegna dæluhúss 31.294.887 krónur
Vextir 2.740.910 krónur
Dráttarvextir 57.765.525 krónur
Lögmannskostnaður 2.783.066 krónur
Kostnaður Orkuveitu Reykjavíkur 19.609.244 krónur
Kostnaður innan Orkuveitunnar 3.810.000 krónur
 Alls 115.003.632 krónur

BÓTAKRAFA ORKUVEITUNNAR

MÓTMÆLI Í NÍKARAGVA Femínistar 
efndu á þriðjudag til mótmæla fyrir utan 
byggingu hæstaréttar í Níkaragva og 
kröfðust löggildingar fóstureyðinga.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MALASÍA, AP Anwar Ibrahim, helsti 
leiðtogi stjórnarandstöðunnar í 
Malasíu, var handtekinn í gær og 
sakaður um að hafa átt enda-
þarms mök við karlkyns aðstoðar-
mann sinn.

Aðstoðarmaðurinn, sem er 23 
ára gamall, kærði Anwar til lög-
reglunnar í síðasta mánuði vegna 
þessa atviks. Anwar neitar því að 
þetta hafi gerst, og segir ásakan-
irnar pólitískan uppspuna til að 
stöðva velgengni stjórnarandstöð-
unnar.

Pólitísk spenna hefur verið í 
Malasíu síðan stjórnarandstaðan 
náði betri árangri í kosningum í 
mars en dæmi eru til um áður. 

Anwar hafði sagst stefna að því að 
fella ríkisstjórnina í september 
næstkomandi.

Anwar var aðstoðarforsætis-
ráðherra landsins árin 1992-98. 
Hann hefur áður sætt ákærum 
fyrir sams konar sakir og sat í 
fangelsi þess vegna árin 1999-
2004.

Í gærmorgun lokaði rúmlega 
tugur lögregluþjóna veginum 
heim að húsi Anwars, stöðvaði 
bifreið hans og flutti hann til höf-
uðstöðva lögreglunnar, þar sem 
hann var yfirheyrður í átta 
klukkustundir. 

Fyrir utan höfuðstöðvarnar 
söfnuðust saman tugir stuðnings-
manna hans, þar á meðal þing-
menn stjórnarandstöðunnar til að 
mótmæla handtökunni.  - gb

STUÐNINGSMENN ANWARS Fyrrverandi 
aðstoðarforsætisráðherra Indónesíu 
hefur áður setið í fangelsi vegna ásak-
ana um samkynhneigð. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnmálaleiðtogi í Malasíu handtekinn vegna ásakana um samkynhneigð:

Segir ásakanirnar pólitískar

EFNAHAGSMÁL „Ekki hefur komið 
fram nein aukning á atvinnuleysi, 
fram yfir það sem reikna má með 
árlega, eftir uppsagnirnar sem 
víða hefur verið ráðist í á vinnu-
markaðnum,“ segir Lárus Blöndal 
hjá Hagstofunni.

Atvinnuleysi jókst reyndar á 
síðustu mánuðum um eitt prósent 
en Lárus segir þá breytingu eðli-
lega. 

„Atvinnuleysi tekur alltaf stökk 
í öðrum ársfjórðungi vegna þess 
að námsmenn streyma inn á vinnu-
markaðinn á þessum tíma árs. 
Meirihluti þeirra hefur leitað að 
vinnu í minna en mánuð eða er 
þegar búinn að fá vinnu þó svo að 
þeir hafi ekki hafið störf. Þessi 
hópur er ekki skilgreindur atvinnu-

laus hjá ýmsum öðrum stofnunum 
en við fylgjum alþjóðlegum stöðl-
um og teljum hann því með.“

Atvinnuleysið var 3,1 prósent á 
öðrum ársfjórðungi, sem er ekki 
meira en síðustu ár.  - ges

Atvinnuleysi var 3,1 prósent á öðrum ársfjórðungi:

Ekki atvinnuleysi 
þrátt fyrir kreppu

MENN AÐ VINNU Atvinnuleysi telst eðli-
legt þrátt fyrir uppsagnir undanfarinna 
mánaða.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

GAZASVÆÐIÐ, AP Tony Blair, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Bretlands, hætti á þriðjudag við 
fyrirhugaða ferð sína til Gaza-
svæðisins. 

Leyniþjónusta Ísraels hafði 
varað við því að reynt yrði að 
ráða hann af dögum kæmi hann 
til landsins.

Þetta hefði orðið fyrsta ferð 
háttsetts vestræns erindreka til 
Gazasvæðisins eftir að Hamas-
samtökin tóku þar völd fyrir 
meira en ári. Blair hafði þó ekki 
hugsað sér að hitta neina 
talsmenn Hamas að máli.

Hamas-samtökin höfðu þó gert 
ýmsar öryggisráðstafanir fyrir 
heimsókn Blairs, sett upp 
eftirlitsstöðvar og bannað 
umferð á þeim slóðum þar sem 
hann ætlaði að ferðast um. 
 - gb

Ótti við banatilræði:

Blair hætti við 
ferð til Gaza

LANDSPÍTALINN Fjórtán sóttu um 
starf forstjóra Landspítalans en 
umsóknarfrestur rann út 
þriðjudaginn 15. júlí.

Þeir sem sóttu um voru: Anna 
Lilja Gunnarsdóttir, Anna Linda 
Bjarnadóttir, Björn Zoëga, Stefán 
E. Matthíasson, Eydís K. Svein-
bjarnardóttir, Guðmundur 
Björnsson, Helgi Þorkell Krist-
jánsson, Hulda Gunnlaugsdóttir, 
Kristján Oddsson, María Heimis-
dóttir, Már Kristjánsson, Ragn-
heiður Haraldsdóttir, Sjöfn 
Kristjánsdóttir, Valgerður 
Bjarnadóttir.

Nýr forstjóri tekur við 1. 
september. - vsp

Forstjóri Landspítalans:

Fjórtán vilja 
forstjórastólinn



FIMMTUDAGUR  17. júlí 2008 11

Krakkaskyr:

•  30% minni sykur en
 í sambærilegum vörum
 og engin sætuefni

• Þrisvar sinnum meira
 af ávöxtum en í
 sambærilegum vörum

• Fjórar bragðtegundir, 
 þar af ein hrein 
 (án sykurs)

MENNING Líf og list um land allt 
heitir verkefni sem efla á menn-
ingarstarf á landsbyggðinni. Rík-
isstjórnin hefur í hyggju að styrkja 
verkefnið. 

Hugmyndina áttu þau Jónas 
Ingimundarson, Bjarki Svein-
björnsson, Víglundur Þorsteins-
son, Vigdís Esradóttir og Einar 
Oddur Kristjánsson, heitinn. 

Verkefnið felur í sér miðlun 
menningarviðburða á landsbyggð-
inni, hljóðritun þeirra og varð-
veislu. Að auki er lögð til vistun 
rásarinnar Rondó í Tónlistarsafni 
Íslands. 

Hluti af verkefninu verður að 
kaupa sérútbúin upptökubíl í 

tengslum við menningarhús lands-
byggðarinnar til þess að annast 
upptökur og útsendingar frá 
atburðum þeirra. Einnig er stefnt 
að þéttingu FM-netsins til þess að 
gera beinar útsendingar frá menn-
ingarhúsunum öflugri og víðtæk-
ari. 

Tónlistarsafn Íslands mun hafa 
umsjón með yfirfærslu allra hljóð-
ritana RÚV á stafrænt form og 
koma þeim fyrir á tölvuþjónum 
svo landsmenn fái notið þeirra. 

Verkefnið var Einari Oddi 
Kristjánssyni hugleikið, enda var 
hann mikill áhugamaður um 
sígilda tónlist.   
 - hþj

Líf og list um land allt stefnir á varðveislu menningaratburða:

Menning á landsbyggðinni styrkt 

EINAR ODDUR KRISTJÁNSSON  Fyrir andlátið var hann einn af hvatamönnum Lífs og 
listar um land allt

SAMGÖNGUR Umferðarkönnun 
verður á gatnamótum Hringvegar 
og Axarvegar í Berufirði 
næstkomandi fimmtudag og 
laugardag. Vegagerðin stendur 
fyrir könnuninni sem mun standa 
frá klukkan átta um morguninn 
til eitt eftir miðnætti báða 
dagana.

Allar bifreiðar á þessari leið 
verða stöðvaðar og ökumenn 
þeirra spurðir nokkurra spurn-
inga. 

Markmið könnunarinnar er að 
kanna áhrif fyrirhugaðs Axarveg-
ar á umferðarvenjur vegfarenda 
á Austurlandi og fá upplýsingar 
um umferð á svæðinu. - ges

Vegagerðin spyr ökumenn:

Umferð könnuð 
á Austurlandi

SVEITARSTJÓRNIR „Uppsagnir 
starfsmanna Ríkisútvarpsins ohf. 
úti um landið sýna einstefnuhugs-
un stjórnenda þess, grafa undan 
hlutverki þess sem menningar- og 
fréttamiðils á landsvísu og rýra 
það traust, sem það hefur áunnið 
sér í hugum landsmanna um 
áratuga skeið,“ segir í samþykkt 
bæjarráðs Ísafjarðar sem 
mótmælir uppsögn annars 
tveggja starfsmanna ríkis-
útvarpsins á Ísafirði: „Bæjarráð 
Ísafjarðarbæjar hvetur útvarps-
stjóra til að endurskoða þessa 
ákvörðun þegar í stað og beinir 
því enn fremur til menntamála-
ráðherra, sem fulltrúa eigenda 
Ríkisútvarpsins ohf., að sjá til 
þess að þessari vanhugsuðu 
ráðstöfun verði hnekkt.“  - gar

Bæjarráð Ísafjarðar mótmælir:

Vanhugsaðar 
uppsagnir hjá 
Ríkisútvarpinu

SÖFN Unnið er að stofnun jarð-
skjálftaseturs á Kópaskeri. Að 
því er kemur fram á heimasíðu 
sveitarfélagsins Norðurþings er 
fyrsti vísirinn að safninu sýning á 
myndum og efni tengdu jarð-
hræringunum í Öxarfirði 1975 og 
Kópaskersskjálftanum 1976. 
Sýningin er á undirbúningstigi en 
opna á forsýningu í sumar til að 
kynna heimamönnum og gestum 
starfið til þessa, verkefnin 
framundan og framtíðarsýn 
Skjálftafélagsins. Sýningin 
verður opin alla daga milli 
klukkan eitt og fimm í sumar og 
aðgangur verður ókeypis.  - gar

Nýtt safn tekur á sig mynd:

Skjálftasetur 
á Kópaskeri

KÓPASKER Harður skjálfti skók byggðina 
árið 1976.

Þóknun lögmanns of lítil
Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps segir 
að óbyggðanefnd hafi ákvarðað 
lögmanni jarðeigenda í hreppnum of 
lága þóknun fyrir að flytja mál þeirra 
vegna þjóðlendakrafna ríkisins. Þókn-
unin sé í engu samræmi við aðra 
úrskurði og nægi engan veginn til að 
standa undir lögfræðikostnaðinum. 
Óbyggðanefnd hafnaði öllum þjóð-
lendukröfum ríkisins til landsvæða 
innan marka Grýtubakkahrepps.

ÞJÓÐLENDUR
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Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

...mmm pasta !

TILBOÐIN GILDA 17. - 20. JÚLÍ
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125kr/pk

FUSILLI OG CRESTE 500g
TAGLIATELLE M/EGGI 250g

179 kr/pk

209kr

SPAGHETTI 1kg

299 kr Formidabile Pasta

 30%
afsláttur

139kr

GEMELLI 500g

199 kr

139kr

HEILHVEITI-PENNE 500g

199 kr

ÍSRAEL, AP Meðal líbönsku fanganna 
fimm, sem Ísraelar leystu úr haldi 
í gær, var Samir Kantar, sem hefur 
setið í ísraelsku fangelsi í nærri 
þrjá áratugi. 

Hann var handtekinn árið 1979, 
þá aðeins sextán ára gamall, eftir 
að hann hafði ásamt þremur félög-
um sínum í PLF, Frelsisfylkingu 
Palestínu, farið á gúmmíbát frá 
Líbanon til Ísraels. Þeir komu til 
bæjarins Naharíja þar sem þeir 
hugðust ræna fólki til að taka í gísl-
ingu og fara með aftur til Líban-
ons.

Ætlunarverk þeirra fór út um 
þúfur og þeir voru handteknir eftir 
að hafa orðið einum ísraelskum 
lögreglumanni, öðrum Ísraels-
manni og ungri dóttur hans að 
bana. 

Sjö árum eftir handtöku Kantars 
hertóku félagar hans í PLF ítalska 
farþegaskipið Achille Lauro og 
kröfðust þess að hann yrði látinn 
laus ásamt 50 öðrum palestínskum 
föngum.

Sheikh Hassan Nasrallah, leið-
togi Hezbollah-samtakanna í Líb-
anon, hefur hvað eftir annað kraf-
ist þess að Kantar verði látinn laus. 

Ísraelar hafa þó verið tregir til og 
fangaskiptin nú eru afar umdeild í 
Ísrael. Gagnrýnisraddir segja þau 
styrkja stöðu Hezbollah.

Auk fanganna fimm afhentu 
Ísraelar samtals 199 lík af palest-
ínskum og líbönskum mönnum sem 
fallið höfðu í átökum síðustu tvö 
árin.

Í staðinn fengu Ísraelar jarð-
neskar leifar tveggja ísraelskra 
hermanna, sem liðsmenn Hezbollah 
handtóku sumarið 2006, þegar 
Ísraelar gerðu heiftarlegar árásir 
á Líbanon í nokkrar vikur.

Ísraelsk stjórnvöld hafði grunað 
að hermennirnir tveir væru látnir, 
en fengu þó enga vissu um það fyrr 
en tvær svartar líkkistur komu í 
ljós. Ísraelar létu rannsaka inni-
hald líkkistanna tveggja vandlega 
áður en fullvíst þótti að þar væru í 
raun og veru lík hermannanna.

Á Gazasvæðinu er þó enn í haldi 
Palestínumanna hinn ungi ísraelski 
hermaður, Gilad Shalit, sem tekinn 
var í gíslingu þann 25. júní árið 
2006. Árásir Ísraela á Líbanon hóf-
ust í beinu framhaldi af þeirri 
gíslatöku. gudsteinn@frettabladid.is

Fögnuður í Líbanon 
en spenna í Ísrael 
Mikil spenna ríkti í Ísrael þegar fimm líbanskir fangar voru leystir úr haldi 

og 199 líkkistur afhentar til Líbanons í skiptum fyrir jarðneskar leifar tveggja 

ísraelskra hermanna. Í Líbanon fékk einn fanginn höfðinglegar móttökur. 

SAMIR KANTAR FÉKK GÓÐAR MÓTTÖKUR Þekktasti fanginn sem Ísraelar leystu úr haldi í gær er Samir Kantar, sem fékk góðar 
móttökur þegar hann kom til Líbanons eftir nærri 30 ára fangavist í Ísrael. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

2004: Ísrael lætur lausa 436 
arabíska fanga og 59 líbanska 
bardagamenn í skiptum fyrir einn 
ísraelskan borgara og jarðneskar 
leifar þriggja ísraelskra hermanna.
1996: Ísrael lætur lausa 65 líbanska 
fanga í skiptum fyrir lík tveggja 
hermanna sem handteknir voru í 
átökum í Líbanon.
1991: Ísrael lætur lausan 51 líbansk-
an fanga í skiptum fyrir staðfestingu 
þess að einn af ísraleskum föngum í 
Líbanon sé látinn.

1985: Ísrael lætur lausa 1.150 
arabíska fanga, sem langflestir voru 
Palestínumenn, í skiptum fyrir þrjá 
hermenn sem skæruliðar handtóku 
í Líbanon árið 1982.
1983: Ísrael lætur lausa 4.600 pal-
estínska og líbanska fanga í skiptum 
fyrir sex ísraelska hermenn sem 
rænt var 4. september 1982. Flestir 
arabísku fanganna höfðu verið 
handteknir í innrás Ísraela í Líbanon 
árið 1982.

FYRRI FANGASKIPTI RÍKJANNA

FLUGMÁL Flugvél af gerðinni 
Dash-8 þurfti að snúa við á miðri 
leið á leið frá Akureyri til Græn-
lands í fyrradag vegna minnk-
andi olíuþrýstings í vélinni. Þá 
var slökkt á hreyflinum og snúið 
við. Vélin var á vegum Flug félags 
Íslands.

Á einni viku hafa fjögur flug-
atvik komið upp hjá íslenskum 
flugfélögum. Dekk sprakk á flug-
vél frá Iceland Express síðasta 
mánudag. „Það var bilun í þjóna-
búnaðinum og unnið er að því að 
skipta um hann,“ segir Þorkell 
Ágústsson, forstöðumaður rann-
sóknarnefndar flugslysa.

Flugvél frá Icelandair sem var 
á leið frá Reykjavík á fimmtu-

daginn í síðustu viku þurfti að 
snúa við vegna þess að annar 
hreyfillinn bilaði. Ferjuvél lenti í 
hremmingum vegna hreyfil-
vandamála þegar vélin var að 
koma til lendingar frá Reykjavík 
síðastliðinn laugardag og málið 
er nú í skoðun. 

„Ég á ekki von á því að ástæða 
þessara mörgu flugatvika sé eft-
irlitsleysi. Yfirleitt er júlí mikill 
atvikamánuður vegna þess að þá 
er flogið meira,“ segir Þorkell.

Um 80-100 tilvik koma á borð 
Rannsóknarnefndar flugslysa á 
ári en aðeins verða um 30-40 að 
rannsóknarefni.  - vsp

Á viku hafa fjögur flugatvik komið upp hjá íslenskum flugfélögum:

Farþegavél þurfti að snúa við

DASH-8 FLUGVÉL Flugvél Flugfélags 
Íslands þurfti að snúa við á miðri leið frá 
Akureyri til Grænlands.
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GCB399BTQA

LG Kæliskápur
Hæð 188 cm
Titanium áferð

PVL4EX

Nardi helluborð GB1924PEKW

Nardi uppþvottavél
Til innbyggingar, 5kerfi

EK2636

Clatronic eggjasuðutæki
AKS827

Clatronic handryksuga

Pottar
Allir stakir pottar 
með 40% afslætti

YA6640SFEMWT

Terim gaseldavél

Airone 
eyjuháfur
Medusa Isola

FP26Y8LX

Terim ofn
Pyrolisk hreinsun, 8 kerfi

SMS2759

Clatronic töfrasproti

VERÐ ÁÐUR 129.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 129.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 144.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 105.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 59.700

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 49.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 5.990

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 2.990

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 2.590

ÚTSALA
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Fréttablaðið tók saman það helsta sem fer 
fram á landsbyggðinni um helgina. 
Á Seyðisfirði fer fram listahátíð ungs fólks, 
LungA. Hátíðin hófst raunar um síðustu helgi 
og hafa ýmsar listasmiðjur verið í gangi í 
vikunni. Á föstudag verða tónleikar á vegum 
Kimi records og á laugardaginn verður upp-
skeruhátíð. Tónlistarveisla LungA verður svo 
á laugardagskvöldið, en þar koma fram Bang 
Gang, Bloodgroup, Dísa og FM Belfast. 

Kátir dagar verða haldnir í áttunda sinn á 
Þórshöfn um helgina og hefjast þeir í dag. 
Annað kvöld spilar hljómsveitin Dalton fyrir 
dansi og á laugardagskvöld verður grillveisla 
á Eyrinni. Að henni lokinni verður stórdans-
leikur í Þórsveri þar sem söngkonurnar Sigga 
Beinteins og Bryndís Ásmundsdóttir syngja 
meðal annars lög úr Tinu Turner-sýningu 
sinni. 

Í Hrísey verður svokölluð fullveldishátíð 
haldin um helgina. Boðið verður upp á 
óvissuferðir, kvöldvökur, vitaferðir og göngu-
ferðir. Þá verður skeljakappát á laugardag. Á 
föstudagskvöld verða Ljótu hálfvitarnir með 
tónleika, en á laugardag verður grillveisla 
og kvöldvaka. Á kvöldvökunni munu Oddný 
Sturludóttir, Gréta Ómarsdóttir, Lára Stefáns-
dóttir og Kúrekar norðursins verða meðal 
atriða, og að því loknu verður brekkusöngur 
og varðeldur. 

Bryggjuhátíð verður á Drangsnesi á 
laugardaginn. Þar verður meðal annars 
háður vináttuleikur í fótbolta milli Drangs-
ness og Hólmavíkur, söngvarakeppni verður 
haldin og dorgað verður við höfnina. Þá 
verður grillveisla á laugardagskvöld og svo 
kvöldskemmtun í Baldri áður en við tekur 
dansleikur með hljómsveitinni Kokteil. 

HVAÐ ER AÐ GERAST UM HELGINA?

Kátir dagar á Þórshöfn og fullveldishátíð í Hrísey

FRAMKVÆMDASTJÓRN LUNGA Listahátíð ungs 
fólks, LungA, er á Seyðisfirði um helgina. Aðeins 
ungt fólk skipar framkvæmdastjórn hátíðarinnar. 

Mikilvægt
fyrir framtíðina
„Mér finnst ekkert sérlega vel 
borgað í þessu. Þessar konur eru 
að vinna við þessar aðstæður og 
þetta er allt mjög mikilvægt fyrir 
framtíðina. Fyrir börn og familíu og 
allt svoleiðis,“ segir Sæþór Maríus 
Sæþórsson, gítarleikari hljómsveit-
arinnar Sólstafa, um kjarabaráttu 
ljósmæðra. „Maður gerir sér grein 
fyrir því hvað þetta er. Ég er nú 
sjálfur að verða faðir núna í janúar 
– heimurinn breytist aðeins – ég 
meina, þetta er spennandi náttúr-
lega og maður hefur miklar áhyggj-
ur af konunni. Svo eru náttúrlega 
ljósmæðurnar að hjálpa til við að 
grislingurinn komi út og allt það. 
Þetta er mjög brothætt fyrir famil-
íuna. Þetta er brothætt og tekur á 
andlega séð, bæði á familíuna og 
konuna sem er að vinna þarna. Ég 
ætla að fara út í aðra sálma – ég 
hef ekki réttu orðin til að útskýra 
þetta en sé myndina fyrir mér. Að 
einhverju leyti má segja að við 
í hljómsveitinni höfum sérstaka 
tengingu við ljósmæður og mér 
finnst þær þurfa að fá hærri laun. 
Fólk þarf að borða. Það er bara 
þannig. Rock on,“ segir hann að 
lokum og hlær.

SJÓNARHÓLL
KJARABARÁTTA LJÓSMÆÐRA

SÆÞÓR MARÍUS SÆÞÓRSSON Gítar-
leikari Sólstafa

Gott bú

„Það er ljóst að ég er að taka 
við góðu búi frá Gunnari 
Guðmundssyni.“ 

RÚNAR PÁLL GUÐMUNDSSON, NÝ-
RÁÐINN ÞJÁLFARI HK, SEM VERMIR 
NEÐSTA SÆTIÐ Í ÚRVALSDEILD 
KARLA Í FÓTBOLTA.

Fréttablaðið, 16. júlí. 

Eindreginn vilji 

„Það er eindreginn vilji 
Alþingis og þar með þjóðar-
innar að RÚV starfi á þessum 
markaði innan þess ramma 
sem nú gildir ...“ 

ÞORSTEINN ÞORSTEINSSON, MARK-
AÐSSTJÓRI RÚV, UM STÖÐU RÚV Á 
AUGLÝSINGAMARKAÐI.

Markaðurinn, 16. júlí. 

Þrír félagar hafa tekið 
sig til og ætla að hjóla frá 
höfuðborginni til Ísafjarðar 
og til baka. Fréttablaðið 
gómaði Helga Þorsteinsson 
þar sem hann var að æfa sig 
á nýju hjóli sínu og komst 
að því að fjörið varð skyn-
seminni yfirsterkara þegar 
ferðin var ákveðin.

„Við vorum nokkrir félagar á 
snakki og þá hafði einn orð á því 
að það væri gaman að hjóla vest-
ur og allir voru sammála. Þess 
vegna var ekkert því til fyrir-
stöðu að láta reyna á það,“ segir 
Helgi. „Jú, ég lýg því reyndar, 
það var ýmislegt því til fyrir-
stöðu; við áttum til dæmis ekki 
hjól en við redduðum því. Önnur 
fyrirstaða var síðan að við erum 
ekki í neitt sérlega góðu formi en 
við erum hægt og bítandi að 
vinna í því eftir að við fengum 
hjólin.“ Er hann þá ekki smeykur 
um að einhver þeirra gefist upp? 
„Nei, það er bara bannað,“ svar-
ar hann ákveðinn en viðurkennir 
svo að hann hafi undanfarna 
daga verið að glíma við það að 
bægja þeirri hugsun frá að þetta 
væri þeim ofviða.

Upphaflega voru félagarnir 
fimm sem ætluðu að hjóla vestur 
en afföllin tóku sinn toll. „Einn 
verður að vinna og svo kom 
annar sér frá þessu með lélegri 
afsökun,“ segir Helgi sem lét 
enga fyrirstöðu aftra sér frekar 
en þeir Ingólfur Arnarsson og 
Hávarður Olgeirsson sem hjóla 
með honum vestur.

„Við munum leggja af stað frá 
barnum Gullöldinni í Grafarvogi 
30. júlí og gerum síðan ráð fyrir 
því að vera mættir í kaffi í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði 2. eða 3. 

ágúst. Síðan verðum við mættir 
aftur á Gullöldina stundvíslega 
klukkan tíu mínútur yfir fimm 
þann 9. ágúst. Og ég á alveg eins 
von á því að þá verði áfanganum 
vel fagnað.“

Félagarnir munu hafa tjöld 
meðferðis en síðan ætla þeir að 

nýta sér gistiþjónustu bænda á 
leiðinni. En af hverju ákváðu 
þeir að hjóla til Ísafjarðar? „Það 
er nú bara þannig að Ísafjörður 
er nafli alheimsins þó að það viti 
fáir af því,“ segir Helgi og brosir 
við. 
 jse@frettabladid.is

Ætla að hjóla til Ísafjarðar

HELGI ÞORSTEINSSON Hann var ánægður með nýja hjólið, en það mun reyna mikið á það rétt eins og eigandann því saman eiga 
þau eftir að fara 1.074 kílómetra ef allt gengur að óskum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

TIL STYRKTAR MND-
FÉLAGINU Á ÍSLANDI
Hægt er að heita á þá þremenninga 
en öll fjárhæðin rennur til MND-
félagsins á Íslandi. Bankanúmer 
félagsins er 1175-05-410900 og 
kenni tala þess er 630293-3089.

SAMFÉLAGSMÁL „Við erum alltaf að 
reyna að efla gönguna, meðal ann-
ars með því að fá fyrirtæki til að 
styðja við bakið á samkynhneigð-
um starfsmönnum sínum,“ segir 
Heimir Már Pétursson, fram-
kvæmdastjóri Hinsegin daga og 
fréttamaður á Stöð 2. 365, sem 
rekur meðal annars Stöð 2 og 
Fréttablaðið, verður fyrsta fyrir-
tækið til að taka þátt í Gleðigöngu 
Hinsegin daga þann 9. ágúst. 

„Það er mjög ánægjulegt að 
starfsmannafélagið hjá 365 miðlum 
greip þetta á lofti og það er stefnt 
að því að starfsfólk skundi í göng-
una með atriði, sem er mjög ánægju-
legt,“ segir Heimir Már. „Við skor-
um bara á fleiri starfsmannafélög 
eða starfsmenn fyrirtækja að taka 
sig saman og skrá sig í gönguna.“ 

Heimir Már segir hátíð Hinsegin 
daga verða með glæsilegra móti nú, 

enda sé tíunda hátíðin haldin í ár. 
Nú hefjist hátíðin á miðvikudegi, og 
opnunarhátíð hennar hefur verið 
færð frá föstudegi fram á fimmtu-
dag. Stór atriði verða á hátíðinni, 
meðal annars söngkonan Carole 
Pope, Rut og Vigdis frá Noregi og 
hljómsveitin Sterio Total, að 
ógleymdum fjölda innlendra lista-
manna.  - þeb

365 tekur þátt í Gleðigöngu Hinsegin daga í ár: 

Fyrsta fyrirtækið á 
Gay Pride-hátíðinni

GLEÐIGANGAN Í FYRRA Gleðigangan 
í ár verður sú tíunda, og verður hún 
með glæsilegra móti. 365 verður fyrsta 
fyrirtækið til að taka þátt í göngunni 
með skipulögðum hætti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Viltu skjól á veröndina?

www.markisur.com og www.markisur.is

Veðrið verður ekkert vandamál
Hrein fjárfesting ehf, Dalbraut 3, 105 Reykjavík

Upplýsingar í síma 567 7773 og 893 6337 um kvöld og helgar
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FRÉTTASKÝRING: Starfsnám presta

Narfeyrarstofa í Stykkishólmi
Glæsilegt veitingahús í eigin húsnæði á besta stað í 
Stykkishólmi. Reksturinn hefur gengið vel og vaxið 
með hverju ári. Góður hagnaður.
Um er að ræða timburhús á tveimur hæðum sem 
stendur á steyptum kjallara. Húsið er 156 fm að 
stærð, auk stórs sólpalls sem nýtist vel á sumrin. 
Húsið er byggt árið 1906 og endurbyggt í gömlum 
stíl fyrir rúmum 10 árum. Það er í góðu ástandi 
með vönduðum innréttingum.

Nánari upplýsingar veitir Jens Ingólfsson í 
símum 414 1200 og 820 8658.

Í guðfræðideild HÍ eru óglögg 
skil milli trúarlegrar innrætingar 
og fræðilegrar kennslu, en aka-
demískt nám ætti að vera verald-
legt. Starfsnám presta færi líka 
betur fram í kirkjunni, sagði Teit-
ur Atlason í júní-útgáfu menning-
ar blaðs Fréttablaðsins. Þau Hjalti 
Hugason, forseti guðfræðideild-
ar, og Kristín Ingólfsdóttir, rektor 
Háskóla Íslands, svara hér að 
hluta til gagnrýni Teits, sem er 
útskrifaður frá deildinni.

Guðfræðideild Háskólans er elsta 
deild hans og á rætur að rekja allt 
aftur til stofnunar Prestaskólans 
árið 1847, segir á heimasíðu henn-
ar. Þar er tekið fram að deildin sé 
„miklu meira en prestaskóli“.

Rektor og forseti guðfræði-
deildar fara þó ekki í launkofa 
með að meginþorri nemenda 
deildarinnar stefni á starf sem 
prestar þjóðkirkju og námið taki 
mið af því. Ákveðin „mótun“ sé 
óhjákvæmileg í slíku námi, en 
„trúarleg innræting“, orðalag 
Teits Atlasonar, sé allt of sterkt 
hugtak til að lýsa henni.

„Og mótun er alls ekki það 
sama og trúboð,“ segir Hjalti. 
Námið í deildinni sé að ýmsu leyti 
veraldlegt.

Kristín rektor bendir á að 
erlendir sérfræðingar, valdir af 
Rannís og menntamálaráðuneyt-
inu, hafi nýlega farið yfir starf 
guðfræðideildar.

„Og þeir minntust ekki á trúar-
innrætingu. Þeir hefðu nú líklega 
sagt eitthvað ef svo hefði verið,“ 
segir hún. Ekkert hafi bent til að 
deildin standi verr en sambæri-
legar deildir erlendis.

Breyttir tímar
Hjalti segir deildina leggja 
áherslu á að koma til móts við 

nýja tíma og þarfir alþjóðasamfé-
lagsins. Það gerir Kristín líka.

Deildin muni vissulega sinna 
hundrað ára gömlu meginhlut-
verki sínu enn sem fyrr, að 
mennta presta fyrir lúterska 
kirkju, en með nýrri áherslu.

„Til dæmis er nýráðinn kennari 
til deildarinnar, sem er sérfræð-
ingur í Íslam. Við finnum einnig 
fyrir miklum áhuga á því námi 
frá nemendum í öðrum deildum,“ 
segir Kristín.

Hlutverk háskóla
Um hvort ekki væri nær að hafa 
starfsnámið í þjóðkirkjunni og 
guðfræði Háskólans veraldlegri, 
segir Kristín rektor: 

„Það má auðvitað spyrja að því 
hvort þetta sé hlutverk háskóla. 
Við erum í stöðugri endurskoðun 
og tökum mið af breyttum þjóðfé-
lagsaðstæðum.“

Hjalti bendir hins vegar á að í 
nágrannalöndunum sé málum 
ekki þannig háttað.

„Lúterskar kirkjur hafa ætíð 
lagt áherslu á að prestar hennar 
hafi vísindalega menntun. Þetta 
er lúter-evrópsk hefð að standa 
svona að verki. Hagnýtasti þátt-
urinn í starfsmenntuninni fer nú 
þegar fram á vegum kirkjunnar. 
Ýmist alfarið eða gegnum þjón-
ustusamning sem við höfum gert 
við hana,“ segir hann.

Opið fyrir önnur trúfélög
Hjalti segist opinn fyrir því að 
deildin geri sambærilega samn-
inga við önnur trúfélög, svo sem 
Fríkirkjuna. Jafnvel við trúfélög 
sem ekki játa trú á Krist.

„En frumkvæðið þyrfti þá að 
koma frá trúfélögunum sjálfum,“ 
segir hann. Guðfræðideildin sé 
þannig ekki bundin evangelísk-
lúterskri játningu, þótt söguleg 
hefð geri að verkum að sú áhersla 
sé ríkjandi og það eðlilega, að 
mati Hjalta.

Teitur Atlason ræddi einnig að 
lítil umræða færi fram í guð-
fræðináminu um „kenningar um 
hinn sögulega Jesú“.

Spurður hvort sagan um Jesú 
Krist sé kennd sem sagnfræðileg 
staðreynd eða frekar sem trúar-
brögð við deildina, segir Hjalti að 
skýr greinarmunur sé gerður á 
trúfræðilegum og sögulegum 
atriðum í náminu:

„Ég er sannfærður um að í 
Nýja-testamentisfræðum er gætt 
mjög vísindalegra vinnubragða.“

Trúarbrögð í Háskólanum

SANNLEIKURINN MUN GJÖRA YÐUR FRJÁLSA Kapella guðfræðideildar er í aðalbyggingu Háskóla Íslands. Þar eru haldnar 
bænastundir. Guðfræðinemum er frjálst, en ekki skylt, að taka þátt í þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTAVIÐTAL
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

TEITUR
ATLASON

HJALTI
HUGASON

Það 

má 
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spyrja að því 

hvort þetta 

sé hlutverk 

háskóla. 

KRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR 
REKTOR HÍ

Xavier Rodríguez er ungur spænskur 
lögfræðingur sem búið hefur hér á 
landi í þrjú ár og talar afbragðsgóða 
íslensku. Hann er með embættispróf 
frá háskóla í Barcelona og meistara-
gráðu í alþjóða- og umhverfisrétti 
frá Háskóla Íslands. Hann hefur sótt 
um nokkur lögfræðistörf hjá hinu 
opinbera, aldrei fengið vinnu og 
aldrei verið boðaður í viðtal. Hann 
vinnur nú sem fjölmiðlatæknikennari 
í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði 
og vinnur í og með hjá Alþjóðahús-
inu. Hann var jafnframt einn þeirra 
sem stóð að Útlendingaútvarpinu í 
Hafnarfirði sem er með tíðnina 97,2 
þegar það er starfandi.

Hvar hefur Xavier sótt um starf?
Xavier hefur sótt um starf hjá Háskóla 
Íslands, umhverfisráðuneytinu og 
Umhverfisstofnun enda sérmenntað-
ur í umhverfisrétti. Hann hefur aldrei 
verið boðaður í viðtal hjá neinum 
af þessum stofnunum. Í ráðningar-
ferli Umhverfisstofnunar voru tveir 
umsækjendur boðaðir í viðtal 
af þeim fimm sem sóttu um. 
Auglýst var eftir lögfræðingi í 
starfið en laganemi var ráðinn 
í hans stað. Starfsmannastjóri 
Umhverfisstofnunar segir góðan 
rökstuðning vera fyrir ráðningu 
laganemans. Þetta lyktar af 
fordómum að mati 
Xaviers og segir 
hann að vinkona 
hans hafi lent í 
svipuðu. Hún er 
menntaður lög-
fræðingur og hafði 
búið hér í um það 
bil átta ár og fékk 
aldrei vinnu. Eftir 
að hún kláraði 
doktorsgráðu í 
fræðunum fékk 
hún vinnu við sitt 
hæfi hjá hinu opin-
bera. Samkvæmt 
EES-samningnum 
og lögum um réttindi 
og skyldur opinberra 

starfsmanna þá eiga ríkisborgarar frá 
EES-ríkjunum að hafa nákvæmlega 
sömu réttindi og íslenskir ríkisborgar-
ar með tilvísun til ákvæðis fjórfrelsis-
ákvæðis EES-samningsins um frjálsa 
fólksflutninga milli aðildarríkjanna. 
Hér áður fyrr gilti hins vegar sú regla 
að til þess að fá vinnu hjá hinu opin-
bera þurfti maður að vera íslenskur 
ríkisborgari.

Hvað segir fólk um þetta?
Nokkrir hafa kvatt sér hljóðs í þessu 
máli. Ráðgjafi hjá Alþjóðahúsinu 
hefur sagt að nokkuð algengt sé að 
leitað sé til þeirra vegna mála sem 
þessara. Heilbrigðisstarfsmenn eins 
og læknar og tannlæknar erlendis 
frá fái menntun sína ekki metna 
sem skyldi og þess vegna fái þeir 
ekki starf við hæfi. Dæmi er um 
að kona frá Austur-Evrópu sem var 
menntaður læknir í heimalandi sínu 
kom til Íslands og fékk nám sitt ekki 
metið. Hún hefði þurft að byrja á 
læknanáminu frá byrjun hér á landi 

en í staðinn hóf hún nám í 
sjúkraþjálfun. Mikið er um að 
heilbrigðismenntaðir erlendis 
frá gegni umönnunarstörfum 
á elliheimilum og þess háttar. 
Framkvæmdastjóri Bandalags 

Háskólamanna, BHM, segir 
málið þarfnast skoðunar og 

bandalagið muni líklega 
fara í þetta mál, þó Xavi-
er sé ekki félagsmaður. 
Hæstaréttarlögmaður 
segir að ef hann væri 

sjálfur að ráða í 
starf á vegum hins 
opinbera mundi 
hann líklega 
ráða sem flesta 
erlenda starfs-
menn sem tala 
tungumálið 
og geta sinnt 
starfi sínu vel 
því það auki 

tiltrú almenn-
ings á starfsað-

ferðir stjórnvalda. 

FBL-GREINING:  XAVIER RODRÍGUEZ FÆR EKKI VINNU

Laganemi ráðinn 
fram yfir lögfræðing



Fullt verð 1.890 kr. kgMeðlæti...

í Grand MarinierFullt verð 3.250 kr. kg

Fyllt

1.390 kr. kg

Silungur

...TVÆR GÓÐAR ÁSTÆÐUR FYRIR GÓÐU SUMARKVÖLDI

grísalund
2.590kr. kg

Á HÖFUÐB.SVÆÐINU: GRENSÁSVEGI • BÚÐARKÓR • DALVEGI
HAMRABORG •  HÖFÐABAKKA • SUNDLAUGARVEGI • NESVEGI
HÁALEITISBRAUT • TJARNARVÖLLUM • BITRUHÁLSI

ÆGISBRAUT 29
Á AKRANESI:

VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI FITJUM
Í REYKJANESBÆ: Verslanir Gallerý kjöt og Fiskisögu eru opnar  sem hér segir:

Virka daga 10:00 – 18:30 (á Dalvegi frá 11:30 – 18:30)
Laugardaga 11:00 – 17:00 í Búðakór, Dalvegi, Grensásvegi, 
Höfðabakka, Tjarnarvöllum og Sundlaugarvegi.
(á Dalvegi laugardögum frá 12:00 – 17:00)

         Í verslunum Gallerý kjöt og Fiskisögu er boðið upp á
           dýrindis meðlæti. Í þessu tilviki væri ráð að kippa með
        okkar víðfrægu forbökuðu kartöflum sem aðeins þarf að hita 
     og henta mjög vel með báðum þessum réttum. Einnig höfum við 
köldu sósurnar í kartöflurnar sem og frábærar dressingar á salatið!
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COLEMAN-BRAUÐRIST 

Vnr. 36105

680 kr.
Verð áður 969 kr.

COLEMAN-LUKT 4D 
samfellanleg
Vnr. 24948

1.490 kr.
Verð áður 3.823 kr.

COLEMAN-STÓLL 
m/hliðarborði
Vnr. 22331

3.900 kr.
Verð áður 8.591 kr.

COLEMAN-STÓLL 
m/örmum
Vnr. 36108

3.900 kr.
Verð áður 8.444 kr.

CAMPING-FERÐAKLÓSETT 
Vnr. 55344 

7.900 kr.
Verð áður 11.990 kr.

PRIMUS-TJALDHITARI 
2000w–2500w
Vnr. 06985

5.900 kr.
Verð áður 10.590 kr.

PRIMUS-POTTASETT
Vnr. 29760

1.490 kr.
Verð áður 2.084 kr.

PRIMUS-FERÐAGASGRILL
m/gasslöngu og þr.jafnara
Vnr. 29776

4.900 kr.
Verð áður 7.080 kr.

FLAMES-GASGRILL
stál/2 brennara
Vnr. 53072

29.900 kr.

FLAMES-GASGRILL
stál/3 brennara
Vnr. 53073

34.900 kr.

FLAMES-GASGRILL
stál/4 brennara
Vnr. 53074

39.900 kr.

COLEMAN-GASGRILL
stál/3 brennara
Vnr. 49795 

68.950 kr.
Verð áður 98.500 kr.

COLEMAN-LOFTDÝNA
tvíbreið
Vnr. 24938

2.900 kr.
Verð áður 5.082 kr.

COLEMAN CELSIUS-TJALD
f. 3/4,4 kg
Vnr. 45551

6.900 kr.
Verð áður 15.950 kr.

KOMDA 26˝-REIÐHJÓL
sambrjótanlegt/18 gíra
Vnr. 57380

28.900 kr.
Verð áður 39.080 kr.

KOMDA 26˝-REIÐHJÓL
gyllt/18 gíra
Vnr. 57379

23.900 kr.
Verð áður 32.368 kr.

KOMDA 26˝-REIÐHJÓL
rautt/18 gíra
Vnr. 57378

24.900 kr.
Verð áður 33.488 kr.

CAMPING-FERÐAELDAVÉL
5800w
Vnr. 29326

5.900 kr.
Verð áður 11.322 kr.

LOOP MULTI-VÖÐLUJAKKI

14.900 kr.
Verð áður 26.900 kr.

ELLINGSEN–GASOFN

Vnr. 44048

7.500 kr.
Verð áður 17.879 kr.

COLUMBIA-FLÍSPEYSA

4.990 kr.
Verð áður 15.276 kr.

COLEMAN-KÆLIBOX
28 ltr./12 volta
Vnr. 01448

7.995 kr.
Verð áður 12.593 kr.

17.júlí–1.ágúst

Verð áður 54.880 kr. Verð áður 55.888 kr. Verð áður 66.900 kr.

SUMARMA



www.ellingsen.is

Reykjavík • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • Opið mánudag–föstudag 10–18 • Laugardag 10–17 • Sunnudag 13–17

Akureyri • Tryggvabraut 1–3 • Sími 460 3630 • Opið mánudag–föstudag 8–18 • Laugardag 10–16

NOVACAN-BYSSUSKÁPUR
Vnr. 38335

26.900 kr.
Verð áður 32.900 kr.

CAMPING-GASHITARI
f. palla
Vnr. 47659

24.900 kr.
Verð áður 29.880 kr.

Sprengfull búð af frábærum tilboðum!

50%
afsláttur af öllum 

garðhúsgögnum

30%
afsláttur af öllum 

Devold-fatnaði

30%
afsláttur af öllum 

stangveiðivörum

og veiðifatnaði

30%
afsláttur af öllum 

Didrikson-fatnaði

30%
afsláttur af grillum 

og grillvörum

40%
afsláttur af öllum 

Columbia-fatnaði

15%
afsláttur af byssum 

og skotum

70%
afsláttur af 

völdum vörum

ARKAÐUR
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Útgjöldin
>Kílóverð á 17% Gouda osti frá árinu 2000

„Ég held að verstu kaup sem ég hef gert hafi 
verið þrekhjól. Ég keypti mér það fyrir um það 
bil tólf árum, þegar ég var að ljúka laganámi, 
en fann mig aldrei í að hjóla inni þótt ég 
væri að hlusta á fréttirnar,“ segir Gísli Tryggva-
son, talsmaður neytenda. 
„Sem betur fer gat ég nýtt mér skilarétt sem 
var í boði og fékk endurgreitt. Fyrir pening-
ana fór ég í ferð með Röskvu til Brussel og 
skemmti mér konunglega.“

Gísli segist eiga það til safna í ísskápinn. 
„Það er eins og maður sé að búa sig 
undir stríð, ég verð alltaf að 
eiga eitthvað af öllu.“ Hann 
segist þó vinna hörðum 
höndum að því að venja 
sig af söfnunaráráttunni.

Bestu kaup Gísla 
voru reiðhjól. „Það var 

ekki verð hjólsins sem gerði það að 
góðum kaupum heldur nytsem-

in,“ segir Gísli. „Þar sló ég marg-
ar flugur í einu höggi. Ég nota 
það til þess að komast til vinnu 
og get hlustað á útvarpið og 
notið umhverfisins á meðan.“ 
Hann bætir því við að hjólið sé 
sérlega hagkvæmt, „auk þess 

sem hjólreiðar rækta bæði sál og 
líkama“.

Gísli segist þó reyna að 
vera sparsamur. „Ég 

hef mikinn áhuga á 
garðyrkju en kaupi 
mér sjaldan garð-
yrkjuföt, heldur nýti 
ég gamlar skyrtur til 
verksins.“

NEYTANDINN:  GÍSLI TRYGGVASON, TALSMAÐUR NEYTENDA

Hjólreiðar rækta líkama og sál ■ Kristín María Birg-
isdóttir, meistaranemi 
í mannauðsstjórnun, 
notar hluti úr eldhús-
skápunum.
„Fyrir hundaeigendur 
mæli ég með því að 
nota rykmoppuklút 
þegar þurrkað er af 
vegna þess að hundahár koma sér alls 
staðar fyrir,“ segir Kristín María. „Svo 
standa þessi klassísku ráð alltaf fyrir sínu 
eins og að nota eggjaskera á sveppi.“

Kristín lumar á góðum ráðum fyrir 
húðina og mælir með hreinni jógúrt á 
sólbruna. „Eins er gott að bera ólívuolíu 
á þurra húð, hún verður alveg silkimjúk.“ 
Kristín bætir því við að gott sé að nota 
hunang á þurrar varir og að leggja 
kaldan þvottapoka á augun þegar þau 
verða þrútin. 

GÓÐ HÚSRÁÐ
JÓGÚRT VIÐ SÓLBRUNA

IKEA er ein fárra verslana 
sem hefur ekki hækkað 
verðið þrátt fyrir lækkandi 
gengi krónunnar. Í ágúst 
hefst ný vertíð hjá verslun-
inni en þá eiga verðin eftir 
að hækka.

Þórarinn Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri IKEA, segir að 
starfsár verslunarinnar hefjist í 
ágúst. 

„Gróflega áætlað erum við með 
um níu þúsund vörur í verslun-
inni en í ágúst ár hvert eru þrjú 
þúsund þeirra teknar út og aðrar 
þrjú þúsund koma í staðinn.“ Þór-
arinn segir þó að sígildar vörur 
verði seint látnar fjúka. „Sem 
dæmi má nefna Billy-bókaskáp-
inn, hann er til á mörgum heimil-
um og verður áreiðanlega seldur í 
mörg ár til viðbótar.“ Athygli 
hefur vakið að í IKEA hefur verð-
ið ekki hækkað í vor og sumar 
eins og í langflestum öðrum versl-
unum. 

„Við hefðum getað hækkað 
verðið en ákváðum að bíða með 
það fram á haustið eins og önnur 
ár,“ segir Þórarinn. Hækkunin 
verður misjöfn eftir vörutegund-
um en sökum hækkandi olíuverðs 
hefur framleiðslukostnaður á til 
dæmis sófum hækkað. 

„Allt sem krefst olíu hækkar,“ 
segir Þórarinn, „sem dæmi má 

nefna þær vörur 
sem í er notaður 
svampur eins og 
dýnur og sófar.“ 
Þórarinn bætir 
því við að staða 
evrunnar gagn-
vart krónunni sé 
einn stærsti 
útgjaldaliður 
verslunarinnar. 
„Við kaupum 

allar okkar vörur inn í evrum og 
eins og neytendur geta ímyndað 
sér þá hefur það verið þungur biti 
fyrir fyrirtækið.“ 

Engu að síður segir Þórarinn 
IKEA ekki ætla að láta aukinn 
kostnað skila sér að öllu leyti í 
verðhækkunum. „Við verðum að 
draga saman, við erum mjög vin-
sæl verslun og metum viðskipta-
vini okkar.“ Verðið í IKEA helst 
óbreytt fram til 15. ágúst. „Þá 
byrjum við að hækka verðin í 
einni deild í einu. Það á eftir að 
taka um það bil tvær vikur.“ 

Spurður um verðhækkun 
treyst ir Þórarinn sér ekki til þess 
að nefna prósentutölu en segir að 
henni verði stillt í hóf. 

„Billy bókaskápurinn sem kost-
ar nú 9.950 á eftir að fara yfir tíu 
þúsund krónunar. Ég tek það þó 
fram að fyrir fimm árum síðan 
kostaði hann 9.900 krónur svo að 
ekki er um mikla hækkun að ræða 
þegar litið er til langs tíma.“  
 helgath@frettabladid.is 

Engar hækkan-
ir til 15. ágúst

ÞÓRARINN 
ÆVARSSON

IKEA Ein fárra verslana sem ekki hafa hækkað verðið í vor og sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Litlir smurostar 
eru næstum því 
helmingi dýrari í 
Bakarameistaran-
um heldur en 
í Björnsbakaríi. 
Smurostarnir í 
Bakarameistaran-
um eru meira en tvöfalt dýrari en 
innkaupsverð þeirra frá Osta- og 
smjörsölunni. 

Heildsöluverð eins kassa af 36 

smurostum er 1.002 
krónur með 
virðisaukaskatti. 
Það gerir tæplega 
28 krónur fyrir 

stykkið. Björns-
bakarí selur ostana á 37 

krónur stykkið á meðan 
Kornið og Sandholt selja 

þá á 40 krónur. Bakarameistaranum 
tekst hinsvegar að verðleggja þá á 
heilar 70 krónur stykkið. 

■ Verðlag

Smurostar Bakarameistarans tvöfalt dýrari

ALPARNIR
Íslensku

CORDOBA
5 manna tjald, Kr. 25.995
6 manna tjald, Kr. 19.995

BAKPOKAR
Miki› úrval af bakpokum
frá Karrimor og Aztec

Frábær ver›, frábær kaup...

Stær›ir 42-48

Kr. 19.995
Stær›ir 36-43

Kr. 18.995
Stær›ir 36-48

Kr. 17.995

Frábært ver› á gönguskóm
GÖNGUBUXUR
Ver› frá kr. 6.995

MIKI‹ ÚRVAL AF:
- POTTASETTUM

-PRÍMUSUM
-D†NUM

OG Ö‹RUM FYLGIHLUTUM
Í FER‹ALAGI‹

Tjöldin a› klárast...

Tilbo›

kr. 3.995

kr. 4.995

BARNAPOKI
100 cm

kr. 3.995

KRAKKAPOKI
130 cm

kr. 4.995

Frá kr. 6.995

FULLOR‹INSPOKI

Frá kr. 6.995

Panther 60 - 70L
Ver› frá 16.995
Panther 60 - 70L
Ver› frá 16.995

Fríhafnarverðið er litlu lægra 
Verðið á iPod-spilara hér á landi er í 
hærri kantinum ef borið er saman við 
aðra mp3-spilara á markaðnum. Af 
þessum sökum er umtalsverður hluti 
þessara afspilunartækja, sem þó eru 
flokkuð sem upptökutæki hjá 
tollinum, keyptur í fríhöfninni eða 
erlendis. 

Baldur J. Baldursson skrifaði 
okkur og lagði fram athyglisverðan 
verðsamanburð á iPodum á Íslandi og 
á Bretlandi. 

Í fríhafnarverslun Dixons kostar 80 
gígabæta iPod 21.133 krónur 

en í Elkó í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar kostar sami 
iPod 31.999 krónur. 

Þetta vekur athygli fyrir 
þær sakir að í 

fríhöfninni eru 

engin gjöld lögð á tækin af hálfu 
ríksisins. Við þetta bætist að 
sami iPod í vefverslun Elkó í 
Reykjavík kostar 39.895 
krónur, sem er rétt tæpum átta 
þúsund krónum meira en í 
fríhöfninni. 

Ólafur Ingi Ólafsson, 
verslunarstjóri Elko í Leifs-
stöð, segir að verðið sé miðað 
við innkaupsverðið frá Apple á 
Íslandi. 

„Við höfum skoðað að fá aðra 
aðila til að selja okkur en fáum 
því miður ekki hagkvæmara 
verð,“ segir Ólafur og bendir á 
að stærð markaðsins hér á 
landi sé ekki mikil og að á 
Íslandi gildi líka „aðrar reglur 
um ábyrgð sem fylgir tækinu.“ 

Ábyrgðartíminn á 
Íslandi er tvö ár en að 
sögn Ólafs er hann 

eitt ár í Bretlandi. 

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

HELGA ÞÓREY 
JÓNSDÓTTIR
Staðgengill dr. 

Gunna sem er í fríi.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 412

4.099 -0,67% Velta: 3.934 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,88 -0,87 ... Atorka 5,65 
-0,87% ... Bakkavör 24,50 -1,21% ... Eimskipafélagið 14,30 -0,35% ... 
Exista 6,04 -3,36%  ...  Glitnir 14,89 +1,15% ... Icelandair Group 16,45 
+0,00% ... Kaupþing 709,00 -1,53% ... Landsbankinn 22,65 +0,22% 
... Marel 85,50 -2,40% ... SPRON 3,00 -3,54% ... Straumur-Burðarás 
9,39 +0,00% ... Teymi 1,56 -7,14% ... Össur 86,80 -0,34%

MESTA HÆKKUN
GLITNIR 1,50%
LANDSBANKINN 0,22%

MESTA LÆKKUN
TEYMI 7,14%
SPRON 3,54%
EXISTA 3,36%

„Það er villandi hjá Þorsteini að 
halda því fram að ríkissjónvarps-
stöðvar í nágrannalöndum okkar 
séu á auglýsingamarkaði með því 
að vísa til TV2 í Danmörku,“ segir 
Sigríður Margrét Oddsdóttir, 
framkvæmdastjóri Skjás eins.

 Vísar hún þar í ummæli Þor-
steins Þorsteinssonar, markaðs-
stjóra RÚV, í   Markaðinum í gær 
um að staða RÚV á auglýsinga-
markaði sé alls ekki einsdæmi í 
Evrópu.

Í sama streng tekur Ari Edwald, 
forstjóri 365 miðla. „Þar sem 
sambland er á auglýsinga- og 
áskriftartekjum búa ríkissjón-
varpsstöðvar við meiri takmark-
anir á auglýsingamarkaði en 

einkastöðvar, eru til dæmis ekki 
með auglýsingar á ákveðnum 
tímum. TV2 nýtur ekki áskriftar-
gjalda með svipuðum hætti og 
RÚV, heldur fær tiltekið brot af 
ríkisstyrk DR, gegn því að reka 
landshlutasjónvarp. Danmörk er 
hins vegar ekki gott dæmi fyrir 
RÚV, því þessi skekkja þar, þótt 
minni sé en hér á landi, veldur því 
að engar einkareknar sjónvarps-
stöðvar þrífast í Danmörku,“ 
segir Ari. 

„Stöðvarnar sem Sjónvarpið 
getur borið sig saman við eru DR 
í Danmörku, YLE í Finnlandi, 
NRK í Noregi, SVT í Svíþjóð og 
BBC í Bretlandi,“ segir Sigríður 
Margrét. -as

RÚV sagt einsdæmi

„Afskráning er ekki uppi á borðinu 
hjá Eimskip í dag,“ segir Sindri 
Sindrason, stjórnarformaður Eim-
skips. Þórdís J. Sigurðardóttir, 
stjórnarformaður Teymis, tekur í 
sama streng og segir að ekki hafi 
verið tekin ákvörðun um að afskrá 
félagið. Í nýrri afkomuspá grein-
ingardeildar Glitnis fyrir 
annan ársfjórðung  
kemur fram að mögu-
lega munu Teymi og 
Eimskip íhuga afskrán-
ingu á næstunni. 

Bréf í báðum félögum hafa lækk-
að mikið að undanförnu.  Gengi 
bréfa í Teymi hefur lækkað um 
72,24 prósent  síðustu 12 mánuðina, 
mest allra félaga í Kauphöll 
íslands.

Gengi bréfa í Eimskip hafa lækk-
að heldur skarpt frá því að félagið 
afskrifaði allan eignarhlut sinn í 
breska fyrirtækinu Innovate Hold-
ing. Alls hafa bréfin lækkað um 
63,8 prósent síðustu 12 mánuðina. 

Grunnrekstur Teymis hefur 
gengið vel en mikil skuldabyrði 
hefur reynst því erfið. „Félagið 
er vissulega skuldsett og í háu 
vaxtastigi tekur það vissulega 
í að þurfa að borga af lánum 

sem bera háa stýrivexti. Þrátt fyrir 
að Teymi hf. sé það félag sem hefur 
eina hæstu EBITDU allra starfandi 
rekstrarfélaga á Íslandi þá finnum 
við samt fyrir því,“ segir Þórdís.  
Sindri Sindrason segir að verið sé 
að vinna í lausn á mikilli skuldsetn-
ingu Eimskips með t.a.m. sölu á 

ákveðnum eignum. Það sé leiðin 
sem hafi verið valin til að 
bregðast við mikilli skuld-
setningu en ekki að afskrá 
félagið.  -ghh

Afskráning ekki í kortunum

SINDRI SINDRASON, 
stjórnarformaður Eim-
skips

ÞÓRDÍS J. SIGURÐAR-
DÓTTIR, stjórnarformaður 

Teymis

„Þetta er frágengið með ákveðnum fyrirvörum,“ segir Hjálmar 
Helgason spurður um  hvort eigendaskipti hafi átt sér stað á Ræsi. 
Hjálmar verður framkvæmdastjóri Ræsis, en kaupandi er fyrirtækið 
Íshlutir í Mosfellsbæ.

„Við sjáum tækifæri í Ræsi sem snúa að frekari tekjudreifingu og svo 
búum við að þessari fasteign sem er á besta stað á Íslandi,“ segir hann, 
en kveður breytingar á starfsmannahaldi til skoðunar, enda sé  augljóst 
að öll fyrirtæki búi sig undir breytta tíma.

Núverandi hluthafar í Ræsi koma til með að eignast hlut í eignarhalds-
félagi sem á Ræsi, Ræsi fasteignir, Vélval, Vélafl og Íshluti. Fyrri 
eigendur koma ekki til með að vera í stjórnunarstöðum í fyrirtækinu. 
Hallgrímur Gunnarsson, fráfarandi framkvæmdastjóri, tekur sæti í 
stjórn félagsins en hann vildi ekki tjá sig um málið í samtali við 
Markaðinn. -bþa

Nýir eigendur Ræsis

NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆR - SÍMI: 585 2888

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

NUDDPOTTUR

Opið: Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard.  kl. 10 - 16

* Sérskilmálar
449.900449.900449.900

Tilboðsverð:

Stærð 203cm x 197cm x 90cm  /  2 vatnsnudddælur, 2hö og 1 hö.

21 vatnsnuddstútar  /  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 

hitastýringu, hreinsikerfi og ljósum  /  Ozone hreinsikerfi og 3kw hitari

4 LED ljós í skel  /  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap.

Verð: 499.900

Danskir fjölmiðlar hafa að undan-
förnu fjallað um vaxandi áhyggjur 
vegna mikils vægis fasteignalána 
danskra banka. Samkvæmt Bjarna 
Jensen, fjármálasérfræðingi sem 
Børsen ræddi við, þurfa danskir 
bankar að taka neikvæð merki 
alvarlega, innkalla lán eða krefja 
skuldara um auknar ábyrgðir. 

Børsen benti sérstaklega á banka 
sem hefðu útistandandi meira en 
30 prósent í fasteignalánum, en 
meðaltal danskra banka er 20,2 
prósent. Samkvæmt tölum sem 

birst hafa undanfarið í dönskum 
fjölmiðlum kemur ranglega fram 
að FIH, sem er í eigu Kaupþings, 
hafi langhæst hlutfall útlána í fast-
eignalánum, eða 47 prósent.

FIH hefur sent frá sér fréttatil-
kynningu þar sem þessar tölur eru 
leiðréttar, en samkvæmt henni er 
rétt hlutfall 23 prósent. 

Í viðtali við Markaðinn í gær 
sagði Ole Mikkelsen, sem mikið 
hefur fjallað um íslenska fjármála-
kerfið, að „FIH banki [væri] hrein 
og klár peningamaskína“.  -msh

FIH leiðréttir danska miðla

Á meðan menn hrukka ennið yfir 4 
prósenta verðbólgu á evrusvæð-
inu þá er hugg-
un harmi gegn 
að hlutirnir 
gætu verið 
margfalt verri, 
milljónfalt 
verri. 

Verðbólga 
mælist nú 2,2 
milljónir prósenta í Simbabve. 
Seðlabankastjóri Simbabve, Gid-
eon Gono, hefur nú fyrst viður-
kennt að hin stjarnfræðilega háa 
verðbólga geti skapað vandræði 
fyrir íbúa landsins. Tveir lítrar af 
matarolíu kosta 1,5 milljarða 
Simbabve-dollara.  -ghh

Verðbólgumet 
í Simbabve

SEÐILL UPP Á 200 
ÞÚSUND SIMBABVE-
DOLLARA.

Verðbólga er í hæstu hæð-
um beggja vegna Atlant-
sála. Bandaríkjamenn hafa 
ekki séð aðrar eins verð-
bólgutölur í ellefu ár. 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 
1,1 prósentustig á milli mánaða í 
Bandaríkjunum í júní, samkvæmt 
tölum sem birtar voru í gær. Þetta 
er umfram væntingar. Verðbólga 
mælist nú  fimm prósent þar í 
landi og hefur ekki verið meiri 
síðan árið 1991. 

Sömu sögu er að segja austan 
Atlantshafsins. Verðbólga mælist 
fjögur prósent á evrusvæðinu og 
hefur hún ekki verið meiri í sex-
tán ár. Reiknað er með því að evr-
ópski seðlabankinn muni hækka 
stýrivexti í tvígang fram á næsta 
ár með það fyrir augum að koma 
verðbólgunni niður.

Til samanburðar spáir greining-
ardeild Glitnis því að verðbólga 

fari í 15,6 prósent hér í ágúst. 
Stýrivextir standa í 15,5 prósent-
um.

Snörp verðhækkun á matvöru, 
eldsneyti og olíu skýrir þróun 
mála að mestu leyti, að sögn 
Bloomberg-fréttaveitunnar. Séu  
þessir liðir  undanskildir er 
kjarnaverðbólga mun minni, 2,4 

prósent í Bandaríkjunum og 1,8 
prósent á evru svæðinu. 

Ben Bernanke seðlabankastjóri, 
ræddi um efnahagsmál fyrir 
seðlabankanefnd bandaríska Öld-
ungadeildarþingsins í fyrradag og 
fyrir fjármálanefnd neðri deildar 
þingsins í Washington í gær.  

Hann sagði verðbólguþrýsting 
hafa aukist mikið og væru horfur 
neikvæðar til skemmri tíma. Ekki 
megi reikna með að bankinn hækki 
stýrivexti í bráð. Máli skipti að 
halda hjólum efnahagslífsins 
gangandi og koma í veg fyrir að 
samdráttarspár gangi eftir.

Fjármálaskýrendur segja Bern-
anke milli steins og sleggju enda 
aðstæður einkar erfiðar. Fasteigna-
verð hafi lækkað, lítið sé um lausa-
fé og útlit fyrir að draga muni hratt 
úr einkaneyslu af þeim sökum. 
Slíkt geti komið harkalega niður á 
hagkerfinu vestanhafs og megi 
ekki reikna með að hagstæðir vind-
ar blási á ný fyrr en á næsta ári. 
 jonab@markadurinn.is

LYKILMENNIRNIR RÆÐA MÁLIN Henry 
Paulson, fjármálaráðherra Bandaríkj-
anna, hvíslar í eyra Bens Bernanke, 
seðlabankastjóra Bandaríkjanna.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Erfitt reynist að kveða 
verðbólgudrauginn niður

Hvar kreppir nú að?
Skammt er að minnast gífuryrða bankagrein-
enda í Danmörku um bága stöðu íslensks 
efnahagslífs og þeir jafnvel til sem töldu líklegt 
að einhver íslenskur banki kynni að komast í 
þrot áður en yfir lyki. Svartsýni Dana fyrir hönd 
íslenska bankakerfisins hófst á vordögum 2006, 
en sú umræða var kveðin í kútinn, auk þess 
sem bankar hér gripu til aðgerða til að eyða 

óvissu og sérstöðu. Í alþjóð-
legu lausafjárkrísunni 

sem hófst í fyrra 
upphófst 

hins vegar 
söngur-
inn á ný 
tvíefldur. 

Miðað við 
fréttaflutn-
ing síðustu 

daga kynni einhver að segja að Danir hefðu átt 
að líta sér nær.

Gjaldþrot í kortunum
Þannig segir nú Ole Mikkelsen, fyrrum blaða-
maður Berlingske Tidende sem hér var nokkuð 
umdeildur vegna skrifa um íslenskt efnahagslíf, 
að gjaldþrot séu viðbúin hjá smærri dönskum 
bönkum. Í viðtali við Markaðinn segir hann að 
ástandið hjá Hróarskeldubanka, sem Seðlabanki 
Danmerkur aðstoðaði vegna skuldbindinga á 
lækkandi fasteignamarkaði, 
muni hafa gríðarleg 
áhrif í Danmörku.

Peningaskápurinn ...
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UMRÆÐAN
Höskuldur Þórhallsson skrifar um Rík-
isútvarpið

Í grein Þorgríms Gestssonar, formanns 
Hollvinasamtaka Ríkisútvarpsins, sem 

birtist í Fréttablaðinu sl. mánudag, fullyrðir 
greinarhöfundur að breytingin sem gerð 
var á rekstrarformi Ríkisútvarpsins í tíð 
síðustu ríkisstjórnar sé grundvöllurinn að 
þeim vanda sem nú blasir við útvarpinu. Á 
það hafi hollvinir RÚV bent á sínum tíma. 

Menn geta út af fyrir sig deilt um hvaða form sé 
best úr garði gert til að reka útvarpsstöðvar. Hitt er 
það að ef stjórnvöld tryggja ekki nægt fjármagn til 
rekstursins er stöðin dæmd til að sinna hlutverki 
sínu illa. Uppsagnir og niðurskurður fylgja óhjá-
kvæmilega í kjölfarið og skiptir þá engu hvert 
rekstrarformið er. 

Framsóknarflokkurinn hefur alla tíð staðið vörð 
um Ríkisútvarpið og gerir enn. Þannig var ætíð 
reynt að sjá til þess á meðan flokkurinn sat í 
ríkisstjórn að nægt fjármagn rynni til útvarpsins til 
að tryggja að það gæti sinnt hlutverki sínu. Það er á 

engan hátt hægt að ætlast til þess að 
flokkurinn hafi átt að sjá það fyrir að fögur 
fyrirheit sjálfstæðismanna um að styrkja 
RÚV yrðu svikin u.þ.b. ári eftir að ný 
ríkisstjórn var mynduð. Þá hefði nú mátt 
gera þá kröfu til Samfylkingarinnar sem 
barðist gegn hlutafélagavæðingunni fyrir 
rúmu ári síðan að hún hefði töggur í sér til 
að berjast gegn eyðileggingu útvarpsins. 

Hvernig sem á málið er litið felast svikin í 
því að núverandi ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar hefur snúið baki við 

öllum loforðum um að efla RÚV og að tryggja 
rekstrargrundvöll stöðvarinnar.

Um Ríkisútvarpið þarf að standa áfram vörð. 
Tryggja þarf að hlutverki útvarpsins við að tengja 
saman byggðarlög um land allt og þannig sameina 
þjóðina verði við haldið um ókomna tíð. Sjálfstætt og 
óháð almanna Ríkisútvarp er ekki bara nauðsynlegt í 
menningarlegu og lýðræðislegu tilliti heldur einnig 
mikilvægt öryggistæki fyrir hinar dreifðu byggðir 
landsins. Um það veit ég að við Þorgrímur erum 
sammála. 

Höfundur er alþingismaður.

Vandi RÚV og svikararnir 

HÖSKULDUR 
ÞÓRHALLSSON 

Uppsveiflur í efnahagslífinu 
geta verið skaðlegar að því 

leyti, að þær hneigjast til að 
byrgja mörgum sýn á brýnar 
umbætur til langs tíma. Þetta er 
skiljanlegt. Hví skyldu menn, 
þegar allt leikur í lyndi, leggja á 
sig erfiða og stundum vanþakk-
láta baráttu fyrir efnahags- og 
skipulagsumbótum, sem engum 
sýnilegum árangri kunna að skila 
fyrr en að löngum tíma liðnum? 
Freistingin til að halda að sér 
höndum getur þá orðið æði sterk. 

Niðursveiflur eru einnig 
hættulegar af svipuðum sökum. 
Grunnar lægðir geta að vísu 
örvað umbótaviljann, en djúpum 
lægðum hættir til að beina athygli 
stjórnvalda frá brýnum lang-
tímaumbótum að bráðabirgða-
lausnum. Margföld reynsla víðs 
vegar að ber þessu vitni. Árin 
1987-96 hafði hagkerfið hér 
heima hjakkað í sama hjólfari eða 
því sem næst í áratug, og við þær 
aðstæður virtist vera að skapast 
víðtækari og skarpari skilningur 
en áður á nauðsyn gagngerra 
umbóta. Þetta má ráða af vel 
heppnaðri atlögu að langvinnri 
verðbólgu að frumkvæði verk-
lýðsleiðtoga og vinnuveitenda, 
fyrstu skrefunum í átt til 
einkavæðingar ríkisfyrirtækja og 
innreið Íslands á Evrópska 
efnahagssvæðið gegn harðri 
andstöðu mikils fjölda fólks, sem 
skoraði án árangurs á forseta 
Íslands að synja samþykkt 
Alþingis á EES-samningnum. 

Allir vegir færir eða hvað?
Uppsveiflan eftir 1996 breytti 
landslaginu. Aðildin að EES leysti 
úr læðingi áður bælda krafta og 
hleypti nýjum kjarki og þrótti í 
atvinnurekstur Íslendinga heima 
og erlendis, einnig bankarekstur. 
Skyndilega virtust allar leiðir 
færar. Lánsfé flæddi inn í landið. 
Áhuginn á langdrægum umbótum 
dvínaði. Aðhaldið í hagstjórninni 

minnkaði, svo að verðbólgan 
mælist nú aftur í tveggjastafatölu, 
gengið fellur, og skuldir fólks og 
fyrirtækja fylgja verðbólgunni, en 
vinnulaunin ekki. 

Áhugi stjórnvalda á að nota 
einkavæðingu ríkisfyrirtækja og 
banka til að skjóta styrkum 
stoðum undir atvinnulífið fram í 
tímann, svo sem lagt var upp með, 
vék í sumum vel þekktum 
tilvikum fyrir ábyrgðarlausri sölu 
til einkavina á útsöluverði. 
Áhuginn á nánara samstarfi við 
ESB fjaraði út: margir menn, sem 
undir öðrum kringumstæðum 
hefðu trúlega komizt að þeirri 
niðurstöðu, að kostir aðildar vegi 
þyngra en gallarnir, börðu sér á 
brjóst og þóttust ekki þurfa á aðild 
að halda. Einn þeirra líkti evrunni 
við gjaldmiðla Norður-Kóreu og 
Kúbu. Hann er nú seðlabanka-
stjóri. Kannski treystu þeir sér 
ekki til að berjast fyrir inngöngu í 
ESB, kannski nenntu þeir því ekki 
eða héldu, að þeir myndu sleppa 
fyrir horn. Nú skila þeir sér einn 
af öðrum með skottið milli 
lappanna. 

Miðtaflið er mikilvægt 

Nú ríður á að klúðra ekki 
miðtaflinu. Í fyrsta lagi sýnast 
engar forsendur til að taka upp 
evruna án aðildar að ESB. 
Hugmyndin um evru án ESB-
aðildar er óraunhæf, enda hefur 
slík skipan hvergi komið til álita 
í þeim löndum, sem Íslendingar 
bera sig saman við. Ætlum við 
nú allt í einu að sækja hag-
stjórnarhugmyndir til San 
Marínós og Svartfjallalands? Í 
annan stað er ekkert vit í að 
fleygja frá sér kostunum, sem 
fylgja ESB-aðild til langframa: 
meira aðhaldi, meiri samkeppni, 
lægra vöruverði, lægri vöxtum. 

Hugmyndin um evru án ESB-
aðildar hljómar eins og örþrifa-
ráð manna með tapað tafl: þeir 
stinga upp á óraunhæfum 
úrræðum til að halda áfram að 
tefja, trufla og spilla málinu. 
Sjálfstæðismenn hafa áður 
leikið þennan leik: þeir reyndu á 
sínum tíma að spilla fyrir 
aðildinni að EES með fráleitu 
tali um tvíhliða viðskiptasamn-
inga. Í þriðja lagi er ekki ráðlegt 
að taka evruna upp of snemma. 
Upptaka evrunnar getur ekki 
skilað tilætluðum árangri nema 
gengi krónunnar sé rétt skráð í 
byrjun. Þjóðarbúið og gengið 
þurfa tíma til að ná jafnvægi 
eftir atgang síðustu ára. 

Nú þarf skýr skilaboð
Ríkisstjórnin þarf að lýsa því 
yfir, að hún hyggist leggja drög 
að umsókn Íslands um aðild að 
ESB og taka upp evruna, þegar 
færi gefst. Slík yfirlýsing myndi 
efla traust Íslands út á við og róa 
fjármálamarkaði. Fálmkenndar 
fyrirspurnir stjórnvalda 
erlendis um upptöku evrunnar 
nú eða síðar án ESB-aðildar 
gætu haft þveröfug áhrif, þar eð 
þær myndu vísast vera taldar 
vitna um dugleysi, hik og 
hálfkák. 

Þegar færi gefst 
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ÞORVALDUR GYLFASON

Er evran tímabær?

Grunnar lægðir geta að vísu 
örvað umbótaviljann, en djúp-
um lægðum hættir til að beina 
athygli stjórnvalda frá brýnum 
langtímaumbótum að bráða-
birgðalausnum.

B
rottför bandaríska varnarliðsins leiddi til þess að greiða 
þurfti úr álitaefnum um eignarrétt á margvíslegum eign-
um sem það hafði kostað og í sumum tilvikum með styrk 
frá Mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins. Í gömlum 
og nýjum samningum má finna skýrar heimildir fyrir 

óskoruðum eignarrétti íslenska ríkisins þegar að því kæmi að varn-
arliðið hyrfi á braut.

Utanríkisráðuneytið hefur nýlega með vísan til nýrra varnar-
málalaga auglýst opinberlega að stór hluti þessara eigna tilheyri 
Atlantshafsbandalaginu. Óneitanlega kemur það mörgum spánskt 
fyrir sjónir í ljósi þeirra samninga sem fyrir liggja.

Í raun gæti þetta þó verið nær því að vera orðaleikfimi en raun-
veruleg yfirfærsla á eignum til alþjóðastofnunar sem Ísland er 
aðili að. Við lestur varnarmálalaganna er þessi háttur á meðferð 
ríkiseigna sveipaður óljósri og óskýrðri skírskotun í þjóðréttar-
skuldbindingar. Við fyrstu sýn virðist tilgangurinn vera sá að utan-
ríkisráðuneytið fái sjálfkrafa arð af eignunum til þess að kosta 
varnarmálastarfsemina eða hluta hennar. 

Að því marki sem þessar eignir eru arðgefandi sýnist utanrík-
isráðuneytið ekki þurfa að knýja dyra hjá fjárveitingavaldinu á 
hverju ári til þess að tryggja fjárveitingar til verkefnisins. Varn-
armálunum er þannig gert hærra undir höfði en heilbrigðisþjónust-
unni, félagsmálaþjónustunni, lögreglunni og skólunum. Það lýsir 
pólitísku gildismati.

Hér er ekki um að ræða þjónustugjöld sem eðlilegt er að ríkis-
stofnanir innheimti í ákveðnum tilvikum fyrir veitta þjónustu. Um 
er að ræða eignir sem eru í starfrækslu á vegum annarra ráðuneyta 
eins og til að mynda samgönguráðuneytisins. Ekki er því óeðlilegt 
að skiptar skoðanir komi upp innan stjórnkerfisins hvernig með 
skuli fara.

Flugbrautirnar á Keflavíkurflugvelli hafa verið nýttar í gegnum 
tíðina jafnt í borgaralegum sem hernaðarlegum tilgangi. Í því sögu-
lega ljósi geta bæði ráðuneyti varnarmála og samgöngumála gert 
tilkall til þeirra. Það er þó ekki kjarni málsins. Hann hlýtur að snú-
ast um grundvallarreglur um meðferð ríkiseigna og hugsanlegra 
tekna af þeim. 

Ekki verður séð af opinberum gögnum að Ísland sé að þjóðarrétti 
skuldbundið til að fara með tekjur af þessum eignum eftir öðrum 
reglum en þeim almennu sem kveðið er á um í lögum um fjárreiður 
ríkisins. Við eigum eins og aðrar þjóðir að geta staðið við alþjóðleg-
ar skuldbindingar án þess að ganga á svig við slíkar leikreglur.

Athugasemdir um þetta efni lúta ekki að mikilvægi varnarstarf-
seminnar. Þar á móti hefur ekki verið sýnt fram á að hún hafi þá pól-
itísku sérstöðu umfram aðra þjónustu ríkisins að hún eigi að hafa 
betri aðstöðu til sjálfvirkrar fjáröflunar. Þetta er spurning um jafna 
stöðu þjónustusviða ríkisins. 

Eftir hefðbundnum leikreglum ættu tekjur af gömlu varnar-
liðseignunum að renna í ríkissjóð. Fjárveitingavaldið tekur síðan 
ákvarðanir um hvernig þeim skuli varið. Ætlar utanríkisráðuneytið 
að standa undir afskriftarkostnaði þeirra eigna sem hér um ræðir? 
Eða á ef til vill að sækja hann í ríkissjóð þegar þar að kemur? Vitað 
er að hann verður ekki sóttur til Atlantshafsbandalagsins sem þó er 
skráður eigandi. Yfirsást mönnum jafnræðissjónarmið fjárreiðu-
laganna þegar varnarmálalögin voru sett?

Að öllu þessu virtu má ljóst vera að baksvið auglýsingarinnar um 
eignir Atlantshafsbandalagsins þarfnast nánari skýringa. 

Nató-eignir eða ríkiseignir?

Skýringa er þörf
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Sem beygir sig undan vindi
Eyþóri Arnalds, bæjarfulltrúa Sjálfstæð-
isflokksins í Árborg, er tamt að tjá sig 
í ljóðum frá því hann var í poppinu. Á 
bloggsíðu sinni reifar Eyþór gjald-
miðilsmálin og engu líkara en hann 
hafi haft grípandi laglínu eftir Þorvald 
Bjarna Þorvaldsson úr Todmobile í 
huga þegar hann hamraði þetta á 
lyklaborðið:  

Sveigjanleiki krónunnar 
er eins og hjá litlu birkitré 
sem beygir sig undan vindi. 
„Sterkur“ gjaldmiðill 
eins og evran
er nú líkara gömlu eikartré. 
Með öðrum orðum sagt; 
Sveigjanleiki eða stöðugleiki. 

Verðbólgin augu
Eyþór Arnalds er þó ekki fyrstur 
poppara til að gera gjaldmiðilsmál-
in að yrkisefni. Í fyrra söng Björn 
Jörundur Friðbjörnsson til dæmis 
um krónuna í lagi Nýrrar danskrar, 
Verðbólgin augu: 

Íslenska krónan er talin í metrum 
og stundum/ Góðhjörtuð dama 
safnar sér sparimerkjum/ Of lítil 
og létt til að mælast í mílum og 

pundum/ Með verðbólgin augu 
og þjökuð af vaxtaverkjum. 

Dýrt kveðið, í orðsins fyllstu 
merkingu. 

Tíminn og við
Framsýnastur poppskáldanna er þó 
líklega Stefán Hilmarsson, forsöngvari 
Sálarinnar hans Jóns míns, sem söng 
um núverandi efnahagsástand í lag-
inu Tíminn og við árið 2005. Stefán 

er menntaður í stjórnmálafræði 
og var kannski með hugann 

við ESB í tíma hjá Baldri 
Þórhallssyni þegar hann 
orti: Tíminn er skammti 
afar skornum/ glasið 
fyllist fljótt af kornum. 

Hvernig væri að leggja 
niður greiningardeildir 
bankanna og hlusta bara á 

popparana? Þeir virðast 
vita hvað þeir syngja. 

bergsteinn@frettabladid.is

BYLGJAN BER AF

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu 
1. janúar til 29. júní 2008. Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.
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Fjóla Ósland Hermannsdóttir fatahönnuður 
segist vera með fremur einfaldan stíl en vera 
óhrædd við liti og mynstur.

„Ég var áður gallabuxnatýpan en nú hef ég breytt um 
stíl og ég myndi segja að ég væri orðin mikil kjóla-
kona,“ segir Fjóla en hún sigraði nýlega hönnunar-
keppni Hagkaupa með skemmtilegri dömulínu. 
„Margt af því sem ég hannaði fyrir Hagkaup er ein-
mitt í mínum stíl,“ útskýrir Fjóla en hún vill hafa 
kjólana sína þægilega, helst úr jogging- og jersey-
efni.

Fjóla útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands í fyrra 
með BA-próf í textíl og fatahönnun, en fötin sem hún 
hannaði fyrir lokaverkefnið sitt eru innblásin af 

Charleston-tímabilinu. „Fötin sem ég hannaði fyrir 
útskriftarverkefnið eru vel sniðin, en án þess að 
þrengja að þannig að þau eru mjög þægileg. Ég þró-
aði svo saumaaðferð með bönd sem ég þræddi í fatn-
aðinn,“ útskýrir Fjóla.

Hvað Hagkaupslínuna varðar þá var innblásturinn 
fyrir hana joggingfatnaður áttunda og níunda áratug-
arins en sniðin eru í anda fimmta áratugarins. Á flík-
urnar prentaði Fjóla myndir sem hún svo bróderaði 
inn í. Hagkaup munu framleiða línuna hennar og 
selja í verslunum sínum frá og með næsta vori. „Það 
er mikil hvatning að hafa unnið þessa keppni og við-
urkenning á því sem ég er að gera. Ég fæ tækifæri til 
að fylgjast með öllu ferlinu sem er mjög spennandi,“ 
segir Fjóla.   klara@frettabladid.is

Þægindin í fyrirrúmi

Fjóla er mikil kjólakona 
en hún vill hafa þá 
þægilega. Bæði útskrift-
arkjóllinn sem hún er í 
og svo kjóllinn á gínunni 
sem hún hannaði fyrir 
Hagkaupskeppnina eru 
einmitt eins og Fjóla vill 
hafa kjóla, þægilegir og 
flottir.
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15% - 70%

TILBOÐSDAGAR
Dagana 17.júlí - 1.ágúst
eru tilboðsdagar í Atson  

Frábært úrval af leður- og roðvörum með 
25 - 70% afslætti. 

Komdu og gerðu góð kaup!

Atson • Brautarholti 4 • s. 561-0060 • www.atson.is

OPNUNARTÍMI Á TILBOÐSDÖGUM
mán. - föst.  11.00 - 18.00
fi m.  11.00 - 19.00
föst.  11.00 - 16.00

ÚTSÖLURNAR HAFNAR
Fallegir sumarkjólar fást nú með 
töluverðum afslætti í fjölda 
tískuvöruverslana þar sem 
sumarútsölurnar eru hafnar.
TÍSKA 4

Í SVEITASÆLUNA
Sérstakir og sveitalegir hlutir í 
sumarbústaðinn finnast víða fyr-
ir þá sem eru að vinna í því að 
gera sitt annað heimili notalegt.
HEIMILI 2



[ ]Styttur sóma sér vel inni á heimilum. Hægt er að hafa þær í 
mismunandi litum til að gera heimilið litríkara og hlýlegra.

Margir Íslendingar eiga sumar-
hús og eru þar flestar helgar 
yfir sumartímann.

Eftir erfiða viku er fátt þægi-
legra en að fara í sumarbústað 
og hlaða batteríin. Þegar fólk 
fer í  bústaðinn langar það að 
láta sér líða vel. Hægt er að 
koma sér upp ýmsum hlutum 
sem gera veruna ánægjulegri 
og notalegri.

sigridurp@frettabladid.is

Notalegheit í sveitasælu

Boxasett, góður 
geymslustaður fyrir ýmis-
legt, hrísgrjón, núðlur, 
morgunkorn eða hvað 
sem fólki dettur í hug. 
Fæst í Virku, þrjú box í 
pakka á 4.950 krónur.

Sniðug olíulukt. Olía sett í 
hólf og við það fer að loga. 
Hægt að nota úti og inni. 
Fæst í Uniku á 18.900 

krónur.

Blaðagrind 
undir blöðin 
sem safnast 
fyrir í sumar-
húsinu. Fæst í 
Uniku á 7.400 

krónur.

Fallegur bakki til margvíslegra nota. 
Hægt að hafa til dæmis kerti eða 
ávexti á honum. Fæst í Uniku, bakk-
inn kostar 3.980 krónur. Kerti, 
stærri gerð, 1.350 krónur og 

kerti, minni gerð, 850 krónur.

Hlýlegur og fallegur púði úr 
Virku og kostar 5.100 krónur.

Kaffi að eigin vali
HÁRRÉTT BLÖNDUN.

Þessar snilldarkönnur frá SUCK UK 
aðstoða kaffi- eða teunnandann 
við að blanda drykkinn nákvæm-
lega eins og viðkomandi vill 
hafa hann. Innan í könnunum er 
litaspjald sem svipar til litaspjald-
anna sem maður fær í máln-
ingarvöruverslunum nema hér 
blandar maður drykkinn þannig 
að litatónninn sé sá sami og er 
á þeim drykk sem óskað er eftir. 
Könnurnar kallast MyCuppa og 
fást bæði fyrir te- og kaffidrykki. 
Hægt er að nálgast þær á heima-
síðu SUCK UK: http://www.suck.
uk.com. - hs

MyCuppa-könnurnar fást bæði fyrir 
te- og kaffidrykki. Litaspjaldið sýnir 
ólíka blöndunarmöguleika.

Mex -  byggingavörur

Sími 567 1300 og 848 3215

www.byggingavorur.com

Vönduð vara og hagstætt verð.....

STIGAR

Ryðfrítt

Stál

Gler

Tré

Einnig:  Innihurðir, Harmonikkuhurðir 

Fullningahurðir, Útihurðir, Gerefti

Gólflistar og margt fleira

Allar mögulegar gerðir og stærðir

smíðað eftir óskum hvers og eins

Taktu hjólið með
 - settu það á toppinn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur

Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600  Akureyri

 Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

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

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

THULE OutRide 561
Fyrir þá sem eru vanir. Hjólið fest í framgaflinum.

– ekki bara grill!
Sölustaðir:  Járn & Gler · Garðheimar · Húsasmiðjan
Egg · Búsáhöld Kringlunni · Pottar og Prik Akureyri 
Gallerý kjöt og Fiskisaga · www.weber.isX
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Ávextir í fótbolta
FÓTBOLTASKÁL MEÐ STÆL.

Þrátt fyrir að EM sé lokið þetta 
árið þá er tilvalið fyrir fótboltaunn-
endur að verða sér úti um þessa 
skemmtilegu fótboltaskál. Hún 
hentar vel fyrir ferska ávexti og 
annað smálegt en skálin er mótuð 
eftir alvöru fótbolta sem lofti hefur 
verið hleypt úr. 
Þrátt fyrir að skálin líti út eins og 
alvöru fótbolti þá mælum við ekki 
með að í hana sé sparkað eða 
hún látin skoppa þar sem þessi 
bolti er úr keramiki. Hægt er að fá 
sams konar skál sem lítur út eins 
og körfubolti á 35 pund í vefversl-
un SUCK UK á http://www.suck.
uk.com.
 - hs

Fótboltaskálin er eins og loftlaus 
bolti í laginu enda mótuð eftir 
raunverulegum bolta. 

Bílskúrinn – eiturefni
Í bílskúrnum er oft fullt af 
sterkum hreinisefnum, leysi-
efnum, olíu og málningu 
fyrir hitt og þetta sem 
snertir húsið og bílinn. 
Ósjaldan eru hálftóm, 
full eða hálffull ílöt 
geymd árum saman í 
opnum hillum, til þess 
eins að henda þeim ein-
hvern tíma síðar. Eld-
hætta stafar af efnunum 
og betra er að losa sig 
við þau ef ekki eru mikl-
ar líkur á því að þau 
verði notuð. Það er mik-
ilvægt að koma slíkum efnum í 
rétta förgun og alls ekki fleygja 
þeim í venjulegt heimilissorp. 
Oftar en ekki er um eitur fyrir 
umhverfið að ræða. Hreinsiefni 
sem hleypt er lausum í umhverf-
ið eru miklir skaðvaldar. Efnin 
hverfa ekki þegar þau eru komin 
í niðurfallið eða ruslið heldur 
enda þau einhvern tíma í grunn-
vatninu eða í hafinu. Sorpstöðv-
arnar taka á móti slíkum efnum 
og Efnamóttakan sér um að farga 

þeim á viðeigandi hátt.
Efnin eru áfram virk og 

geta skaðað lífríkið í langan 
tíma. Að efni brotni niður í 

umhverfinu segir þó ekki 
allt um hversu fljótt þau 
gera það og einnig geta 
niðurbrotsefnin verið 
skaðlegri en uppruna-
legu efnin. Öruggast er 
að forðast notkun óþarfa 
efna og nota vistvæn 
efni þegar nokkur kost-
ur er.

Vistvæn hreinsifefni 
eru nú til í miklu úrvali 

og mörg þeirra umhverfisvott-
uð. Efni eins og ensím eru nátt-
úruleg prótín sem framleidd eru 
af lifandi örverum sem flýta 
ferli niðurbrots sjálfrar náttúr-
unnar. Einnig er til umhverfis-
merktur þynnir, kvoðuhreinsir, 
penslasápa, málning og bíla-
hreinsiefni svo fátt eitt sé nefnt.

Það eina sem við þurfum að 
gera er að velja frekar vistvæn 
efni, þannig erum við að taka 
ábyrgð gagnvart jörðinni og 
okkur sjálfum. Þegar þú kaupir 
inn og sérð ekki vistvæn efni 
fyrir það sem þig vantar, spurðu 
þá sérstaklega hvort þau séu til. 
Ef allir gera það verða vistvænu 
efnin í hillunum innan tíðar.
Meira um bílinn og alla hluti í bílskúrnum á: 

http://www.natturan.is/husid/1261/

GÓÐ RÁÐ
fyrir þig og umhverfið

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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ÞAKSPRAUTUN ÞAKSPRAUTUN ehfehf
Þarf að vinna í þakinu í sumarÞarf að vinna í þakinu í sumar

en hefur ekki tíma ?en hefur ekki tíma ?

Því ekki að láta það í hendur fagmanns ?Því ekki að láta það í hendur fagmanns ?

Sérhæfi  mig í sprautun á ölluSérhæfi  mig í sprautun á öllu

bárujárni sem gefur einstaka áferðbárujárni sem gefur einstaka áferð

Uppl. í síma 8975787Uppl. í síma 8975787



[ ]Úr er flottur fylgihlutur. Tilvalið er að skipta um úr 
eftir árstíðum. Á veturna er sniðugt að hafa dekkri 
gerð en ljósari þegar sumartíminn er.

Á sumrin er gott að eiga fallega og létta 
sumarkjóla til að nota í öllum veislunum og 
á góðviðrisdögum.

Útsölur standa sem hæst núna og er margt 
hægt að finna á góðu verði sem gaman er að 
nota í sumar. Mikið er til af fallegum kjólum 
sem sóma sér vel í sumarpartíunum, brúð-
kaupunum eða grillveislunum.

sigridurp@frettabladid.is

Litríkur kjóll úr Oasis á 
3.495 krónur.

Hægt er að nota 
þennan bæði sem 
stuttan kjól og bol. 
Fæst í Warehouse á 
4.995 krónur.

Litríkur kjóll úr Warehouse 
á 4.995 krónur.

Síður og sumar-
legur kjóll úr Vero 
Moda á 3.490 
krónur.

Blómlegar 
í blíðunni

ENN
LÆKKA
VERÐIN   
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GÆÐI SÆÐIS HJÁ KARLMÖNNUM 
SEM ÞJÁST AF OFFITU ERU OFT LÍTIL.

Vísindamenn telja að ein ástæða 
þess geti verið of mikil fita í kring-
um eistun sem hitar þau of mikið 
og veldur þannig óeðlilegri sæðis-
framleiðslu, en þetta kemur fram í 
frétt BBC.
Háskólinn í Aberdeen í Skotlandi 
gerði rannsókn á tvö þúsund karl-
mönnum sem áttu í erfiðleikum 
með að eignast börn. Mönnunum 
var skipt í fjóra hópa eftir fitupró-
sentu og voru það þeir menn sem 
voru vel yfir eðlilegri fituprósentu 
sem sýndu hæst hlutfall óeðlilegs 
sæðis.
Ghiyath Shayeb, læknir við há-
skólann, segir að offita hjá körl-
um breyti hormónaflæði líkam-
ans sem einnig getur haft áhrif á 
sæðisframleiðsluna. Hann segir 
líka að með heilsusamlegum lífs-
stíl, hreyfingu og góðu mataræði 
ættu þessir menn að komast niður 
í eðlilega fituprósentu og þannig 
bæta bæði sæði sitt og líf.  - kka

Offita hefur 
áhrif á sæði

Offita getur valdið óeðlilegri sæðis-
framleiðslu.

Konur sem reykja eru ekki 
líklegri til að fá lungnakrabba-
mein en karlar samkvæmt 
bandarískri rannsókn.

Áður voru gögn misvísandi varð-
andi líkur kynjanna til lungna-
krabbameins. Nýleg rannsókn 
sem gerð var á um 450.000 manns 
sýna engan mun á lungnakrabba-
meini eftir kyni reykingamannna.

Rannsakendur athuguðu gögn 
um reykingavenjur, mataræði, 
hreyfingu og áfengisdrykkju hjá 
279.214 mönnum og 184.623 konum 
á aldrinum 50 til 71 árs sem bjuggu 
í átta bandarískum ríkjum. Þeir 
litu einnig til talna um lungna-
krabbamein.

Rannsakendurnir, með dr. Neal 
Freedman fremstan í flokki, sögðu 
að niðurstöðurnar bentu til þess 
að konur væru ekki líklegri til að 
fá lungnakrabbamein en karl-
menn. Dr. Freedman bætti við að 
forvarnarstarfsemi þurfi að halda 
áfram til að draga úr reykingum 
hjá báðum kynjum. Heimildir má 
finna á www.bbc.co.uk.    

- mmf

Konur ekki í 
meiri hættu

Karlar og konur sem reykja eru jafn 
líkleg til þess að fá lungnakrabbamein.

Þinn réttur

 

Endurgreiðslur vegna mikils
læknis-, lyfja- og þjálfunarkostnaðar
Þeir sem hafa orðið fyrir miklum útgjöldum vegna læknishjálpar, lyfja, 
sjúkra-, iðju- og talþjálfunar geta átt rétt á endurgreiðslu kostnaðar að hluta 
hjá Tryggingastofnun, séu þeir sjúkratryggðir. 

Hvernig er endurgreiðslan metin?
Endurgreiðslan miðast við tekjur fjölskyldu eða einstaklinga en við mat á 
endurgreiðslu er tekið tillit til heildarútgjalda auk tekna fjölskyldu. Tekjur 
fjölskyldu og samanlagður læknis-, lyfja- og þjálfunarkostnaður miðast við 
hjón eða sambýlisfólk og börn þeirra undir 18 ára aldri. Einstaklingur eða 
fjölskylda greiðir grunnkostnað sem miðast við 0,7% af tekjum en fær end-
urgreitt hlutfall af útgjöldum umfram grunnkostnaðinn. Endurgreiðsluhlut-
fallið lækkar með hækkandi tekjum. Þegar árstekjur hafa náð kr 3.750.000 
er ekki lengur um endurgreiðslu að ræða (fyrir hvert barn í fjölskyldu miðast 
við að dregið sé frá kr. 260.000 af árstekjum fjölskyldu). Tekjur miðast við 
árstekjur árið áður en til kostnaðar er stofnað. Heimilt er að víkja frá þeirri 
reglu ef tekjur lækka verulega, s.s. vegna alvarlegra veikinda eða atvinnu-
missis. Lágmarks endurgreiðsla er 1.000 krónur og hægt er að fá endurgreitt 
allt að tvö ár aftur í tímann.

Endurgreitt er fyrir þrjá mánuði í senn:
• 1. janúar-31. mars 
• 1. apríl-30. júní 
• 1. júlí-30. september 
• 1. október-31. desember 

Hvernig sæki ég um endurgreiðslu?
Umsókn um endurgreiðslu má skila til þjónustumiðstöðvar Tryggingastofn-
unar á Laugavegi 114 eða umboða um land allt. Umsóknareyðublaðið er að 
finna á vefnum www.tr.is, það heitir „Umsókn um endurgreiðslu kostnaðar 
vegna læknishjálpar, lyfja og þjálfunar”. Með umsókninni þurfa að fylgja 
kvittanir vegna útgjalda fyrir læknishjálp, lyf eða þjálfun. Kvittanir þurfa að 
bera með sér nafn útgefanda, tegund þjónustu, greiðsluhluta sjúklings, 
greiðsludag, nafn og kennitölu viðkomandi. Varðandi staðfestingu lyfja-
kostnaðar þarf að láta fylgja með útskriftir úr apótekum, sem sýna lyfjakaup 
viðkomandi.

 

Þinn réttur getur verið margs konar í almannatryggingakerfinu. Með mánaðarlegum dálki 
vill Tryggingastofnun vera þér, lesandi góður, innan handar með því að kynna fyrir þér ýmis 
ákvæði almannatryggingalaganna og þannig benda á mögulegan rétt til greiðslna sem er þér 
ef til vill ekki kunnugur.        

Sjá vefinn www.tr.is

Hreyfing er nauðsynleg fyrir börn og unglinga sem ættu 
að hreyfa sig í minnst 60 mínútur daglega. Hreyfingartím-
anum má skipta upp í nokkur tímabil yfir daginn. Til dæmis 
10-15 mínútur í senn.

Fæst í apótekum um land allt

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.

Sensitive
ungbarnalína

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi
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Sæþotueigendur flykkjast út á 
sjó yfir sumartímann og þá er 
oft gaman að vera í félagsskap 
með fleirum.

„Það segir sig sjálft að þegar einn 
maður er á sæþotu þorir hann 
kannski ekki að fara hvert sem er. 
Þú siglir ekkert einn út í buskann,“ 
segir Óli Þór Harðarson, einn af 
stofnendum sæþotuklúbbsins Jet-
vik.is í Reykjavík. „Það er að sjálf-
sögðu mikið öryggi að hafa ein-
hvern annan með sér.“

Óli Þór segir að fólk sem stundi 
sæþotusiglingar hafi verið svolít-
ið eitt í sínu horni þótt margar 
sæþotur séu á Íslandi og því var 
Jetvik.is stofnaður. „Við reynum 
að fá fólk saman í íþróttina.“ Að 
sögn Óla Þórs var klúbburinn 
stofnaður í vor og hann segist 
halda að félagsmenn séu orðnir 
um tuttugu í dag. „Það er svo sem 
ekki búið að gera neitt spennandi í 
sumar. Við ætlum að gera það 
núna, um leið og við fáum nýju 
sæþoturnar okkar,“ segir Óli Þór 
spenntur og bætir við að þær muni 
koma á næstu dögum.

Óli Þór upplýsir að íþróttin sé 
aðallega stunduð á sumrin, frá 
apríl og fram í september. „Við 
erum voða lengi en það er mis-
jafnt hvað fólk nennir að þrauka í 
þessu.“ Á veturna þegar sæþot-
urnar eru faldar frá sjónum fer 
Óli á fjórhjól eða vélsleða. „Ég fer 
náttúrlega bara í eitthvert annað 
sport á veturna.“

Þegar Óli Þór er inntur eftir því 
hvernig tilfinning það sé að stýra 

sæþotu segir hann að það sé rosa-
legt frelsi. „Það eru orðnar svo 
miklar hömlur í öllu sporti á 
Íslandi í dag. Ef fólk er á krossara 
þá er því skipað að vera uppi í Bol-
öldu og ef fólk er á fjórhjóli þá má 
það bara vera þarna en ekki hérna. 
Ef fólk fer eitthvað aðeins út fyrir 

þá er komin þyrla að elta það,“ 
segir Óli Þór hlæjandi. „Fólk er 
mjög mikið í friði á sæþotunni og 
hægt að fara hvert sem er, hve-
nær sem er.“

Frekari upplýsingar er hægt að 
nálgast á www.jetvik.is.

martaf@frettabladid.is

Á sæþotu allt sumarið 

Sæþotusiglingar eru aðallega stundaðar frá apríl og fram í september.
 MYND/PÉTUR RÓBERT SIGURÐSSON

Jetvik.is reynir að ná fólki saman í íþrótt-
inni. MYND/PÉTUR RÓBERT SIGURÐSSON

Óli Þór Harðarson segir að fólk sé í friði 
á sæþotunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Línuskautar eru skemmtilegur fararmáti á sumrin. Línu-
skautar þjálfa allan líkamann og er mjög góð hreyfing. Tilvalið 
fyrir vini eða fjölskyldu að skella sér saman á línuskauta.
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MYND/PÉTUR ÖRN FRIÐRIKSSON 

Hörð barátta
fram undan í Barðsneshlaupi
BLS. 2

Þessir voru að brillera á Humarhátíðinni og ætla svo sannarlega að 
endurtaka leikinn. 

Þann 25 júlí verður dansleikur á víkinni með stórhljómsveitinni PARKET, 
þar verður söngvarinn í orðsins fyllstu í fl uggírnum og aðrir meðlimir 
sveittir og blautir að fylla liðið af gleði, spili og söng sem aldrei fyrr, tryggið 
ykkur miða áður en verður uppselt.

Veitingastaðurinn Víkin – Víkurbraut 2 – 478 2300
Fjölbreyttur matseðill og bestu pizzurnar,        

gerum tilboð í stóra jafnt sem smáa hópa.

Hljómsveitin Stuðlabandið frá Selfossi verður 
með tónleika á morgun fi mmtudag frá kl 22:30  
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Barðsneshlaupið fer fram 

í tólfta sinn um verslunar-

mannahelgina í tengslum við 

Neistaflug í Neskaupstað.

„Hlaupið er um það bil 27 kíló-
metrar og farið verður um þrjá 
firði,“ segir Jóhann Tryggvason, 
meðlimur í undirbúningsnefnd 
Barðsneshlaupsins. „Þetta er gróf 
gönguleið, aðallega rollugötur 
og aðeins í skriðum en líka eftir 
gömlum sinutúnum og yfir ár og 
læki. Síðasti hlutinn er svo þjóð-
vegurinn inn í bæinn.“

Þegar Jóhann er inntur eftir 
því hvort hlaupið sé fyrir alla eða 
bara vana hlaupamenn segir hann 
mun á því hvort fólk sé hlauparar 
eða skokkarar. „Allir sem skokka 
geta alveg farið þetta hlaup. Það 
er kannski munur á því hvort fólk 
ætlar að fara þetta undir tveim-
ur tímum eða á þremur til fjórum 
eins og við skokkararnir gerum,“ 
segir hann og bætir við að Barðs-
neshlaupið sé fínt fyrir alla.

Hann segir að ákveðið hafi 

verið að bjóða líka upp á hálft 
hlaup því áhuginn á fjallahlaup-
um sé svolítið fjölskyldubundinn 
en fólk í misjöfnu formi. „Þá er 
hlaupinn seinni hlutinn af leiðinni 
frá Barðsnesi, sem eru svona síð-
ustu fjórtán kílómetrarnir af leið-
inni. Hlauparinn í fjölskyldunni 
tekur heilt hlaup á meðan hinir 
taka hálft.“

Að sögn Jóhanns eru marg-
ir sem hlaupa Barðsneshlaup-
ið ár eftir ár. „Það er einn sem 
hefur tekið þátt í öllum hlaupun-
um, Ingólfur Sveinsson, en hann 

er uppalinn á Barðsnesi. Ingólfur 
var ásamt nokkrum heimamönn-
um forsprakkinn að því að setja 
Barðsneshlaupin í gang í upp-
hafi.“

Sjálfur tók Jóhann þátt í fyrsta 
hlaupinu, en hefur ekki verið 
með eftir það þótt hann hafi öðru 
hverju hlaupið leiðina. „Það er 
æðislegt að hlaupa svona einn úti 
í náttúrunni. Þótt þrjátíu manns 
taki þátt í því dreifist hópurinn 
strax og þér finnst þú vera einn 
með sjálfum þér úti í náttúrunni. 
Það gerist ekki betra.“ - mmf

Um rollugötur og sinutún

Jóhann Tryggvason, meðlimur í undir-

búningsnefnd Barðsneshlaups, hvetur 

alla til að taka þátt í því.

Margir kjósa að fara Barðsneshlaupið ár 

eftir ár.  MYND/KRISTINN PÉTURSSON

Hlaupið er um gömul sinutún og yfir ár og læki í Barðsneshlaupinu sem fer fram um verslunarmannahelgina.  MYND/KRISTINN PÉTURSSON

Rúnar Júlíusson og Bjartmar Guðlaugsson munu halda tónleika 
ásamt stórhljómsveit í Mörkinni í Hallormsstaðaskógi næstkom-
andi sunnudag.

„Þetta verða fjölskyldutónleikar haldnir í tilefni af skógardegi,“ 
segir Rúnar, sem mun í fyrsta skiptið spila í skóginum á sunnudag-
inn. „Það er lofað góðu veðri svo þetta lítur allt saman vel út. Við 
förum í gegnum okkar helstu lög og munum spila í þrjá til fjóra 
tíma.“ 

Stórtónleikarnir hefjast stundvíslega klukkan 14 en DJ Kiddi í 
Vídeóflugunni hitar upp fyrir rokkið og byrjar að spila um klukk-
an 13. Skemmtunin er ætluð allri fjölskyldunni og kostar 1.500 
krónur inn á svæðið en frítt er fyrir börn yngri en 13 ára.

Hallormsstaðaskógur er rómaður fyrir fegurð og grænt lands-
lag. Hann er stærsti skógur landsins og liggur við sunnanvert 
Lagarfljótið í Fljótsdalshéraði. Mörkin er afmarkað svæði inni í 
skóginum en þar var gróðrarstöð komið á fót árið 1903. Í Mörk-
inni er að finna yfir 80 trjátegundir víðs vegar að úr heiminum 
og gaman er að ganga um trjáþyrpinguna og skoða merkingar um 
aldur og uppruna.  - mþþ

Rokktónleikar í 
Hallormsstaðaskógi

Álfaborgarséns, fjölskylduhátíð á Borgarfirði eystra, verður að 
venju haldin um verslunarmannahelgina.

Dagskráin hefst með hagyrðingamóti í félagsheimilinu Fjarð-
arborg föstudaginn 1. ágúst. Þar munu landsþekktir hagyrðing-
ar, með heimamanninn Andrés Björnsson fremstan í flokki, láta 
gamminn geisa.

Ýmissa grasa kennir á laugardaginn en þá verður meðal ann-
ars boðið upp á ævintýraferð, knattspyrnumót og útimarkað. 
Hljómsveitin Túpílakkarnir mun stíga á svið um kvöldið og loks 
mun Danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar leika fyrir dansi.

Sunnudagurinn er helgaður Loðmundarfirði og Víkum en þar 
verður farið í jeppaferð undir leiðsögn heimamanna. Um kvöld-
ið er síðan sameiginlegt grill og lýkur dagskránni við varðeld og 
fjöldasöng. 

Álfaborgarséns er fjölskylduhátíð þar sem hægt er að njóta 
þess að vera á rólegum stað í fallegu umhverfi. Í gegnum tíðina 
hefur myndast heimilisleg stemning þar sem gestir geta í bland 
við heimamenn átt góðar stundir.

Upplýsingar um gistingu, þjónustu og dagskrá hátíðarinnar er 
hægt að nálgast á vefsíðunni www.borgarfjordureystri.is eða í 
síma 861 3677. - hs

Fjölskylduhátíð í
fallegu umhverfi

Rúnar ásamt Bjartmari og hljómsveit munu halda fjölskyldutónleika í Mörk-

inni á sunnudag. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Álfaborgarséns er kjörin skemmtun fyrir fjölskyldufólk. MYND/HELGI ARNGRÍMSSON

Undir lok síðasta mánaðar var 
opnað á Borgarfirði eystri ævin-
týraland Kjarvalsstofu. Þar geta 
börn á öllum aldri hlýtt á og upp-
lifað sögur og ævintýri frá Borg-
arfirði og Noregi.

Sýningin er unnin í samstarfi 
við norska aðila í Vesteralen og 
er hún sett upp í gamla pósthús-
inu á Borgarfirði. Hún hefur hlot-
ið góðar viðtökur og er tilvalinn 
áningarstaður fyrir fjölskyldur 
á leið um landið. Á sýningunni er 
hægt að heimsækja kastala, ævin-
týraskóg og ævintýrahaf og hægt 
er að hlusta á sögur tengdar því 
umhverfi. 

Sýningin er opin frá klukkan 13 
til 17 alla daga í sumar og er að-
gangseyrir 400 krónur fyrir fjög-
urra ára og eldri. - hs

Ævintýraheimur í austri

Í ævintýralandi Kjarvalsstofu er meðal annars hægt að skoða kastala í ævintýraskógi.

 MYND/HAFÞÓR S. HELGASON



www.alcoa.is
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Í fjölbreyttum hópi starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri sem njóta góðra launa, starfsþjálfunar

og ýmissa fríðinda. Núna viljum við bæta í þennan blómlega hóp og ætlum að fjölga starfsmönnum á næstunni. 

Kynntu þér traust og spennandi atvinnutækifæri.

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði

Bjóðum gestum í heimsókn!
Komið í heimsókn til okkar og skoðið álverið í sumar.

Opið alla laugardaga kl. 13 - 15.

Nánari upplýsingar í síma 470 7700.
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Alls kyns áhugaverðar sýning-

ar standa yfir á Hornafirði, sem 

er þekktur fyrir fjölbreytt söfn 

og menningarlíf.

Íslenskt landslag og fjölskrúðugt 
fuglalíf eru þemað á ljósmynda-
sýningu Róslín Ölmu Valdemars-
dóttur, 14 ára, sem stendur nú yfir 
í Byggðasafninu í Gömlubúð. Nátt-
úrugripasafn er á efri hæð hússins 
sem vert er að skoða, en þar eru 
fuglar, skordýr, sjávardýr, spen-
dýr, skeljar og steinar á meðal 
þess sem er til sýnis.

Tvær sýningar eru á Þórbergs-
setri. Annars vegar ljósmynda-
sýning úr Suðursveit, sem sam-
anstendur af gömlum ljósmyndum 
frá árunum 1930 til 1960 sem varpa 
ljósi á atvinnuhætti og mannlíf í 
Suðursveit. Hins vegar fjölbreytt 
sýning sem tengist ævi og verk-
um Þórbergs Þórðarsonar, en einn-
ig sögu þjóðarinnar á hinum ýmsu 
æviskeiðum skáldsins.

Margir gætu haft gaman af að 
kíkja á Sjóminjasafnið sem opnað 
var á neðri hæð Pakkhússins sum-
arið 1997. Þar er meðal annars að 
finna gamla báta og veiðarfæri 
svo fátt eitt sé nefnt. Þess má geta 
að Pakkhúsið var byggt úr viði ým-
issa eldri húsa um 1930 og var þá 
aðallega notað sem geymslu- og 

vöruhús. Margt áhugavert ber 
fyrir augu á Jöklasýningunni við 
Hafnarbraut 30. Meðal annars er 
hægt að sjá og snerta ís úr Jök-
uls árlóni og ganga inn í eftirlík-
ingu af jökulsprungu.

Nánari upplýsingar um söfnin 
er að finna á www.hornafjordur.is.

- stp

Fjölskrúðugt safnalíf

Hér sjást hressir krakkar á lúruveiðum. MYND/ÚR SAFNI MENNINGARMIÐSTÖÐVAR

Byggða- og náttúrugripasafnið er í Gömlubúð. Í Byggðasafninu stendur nú yfir ljósmyndasýning með myndum eftir ungan og 

upprennandi ljósmyndara. MYND/BJÖRN GÍSLI ARNARSON

Uppi í fjallshlíð fyrir ofan Seyðisfjörð stendur lítið 
sumarhús í miðjum húsagarði. Það hýsir Gallerí Vig-
dísar þar sem listmunir Vigdísar Helgu Jónsdóttur 
eru til sýnis og sölu.

„Það var þannig að ég vann í frystihúsinu á Seyð-
isfirði en því var lokað árið 2002. Það var ekki mikið 
um að vera í atvinnulífinu hér og erfitt að fá aðra 
vinnu svo ég ákvað að kaupa mér leirbrennsluofn,“ 
segir Vigdís. „En um leið og ofninn var kominn var 
frystihúsið opnað aftur,“ bætir hún hlæjandi við.

Vigdís lét það ekki aftra sér og samfara vinnunni í 
frystihúsinu lærði hún að búa til listmuni 

úr leir og gleri. „Mér þótti 
þetta einfaldlega svo gaman 
að ég varð að gera þetta. Ætli 

ég hafi ekki alltaf haft þetta í 
mér. Þegar ég bjó í Hafnarfirði sem 

krakki var ég alltaf að þvælast ein í 
Myndlista- og handíðaskólann.“

Á meðan galleríið sleit barnsskón-
um fór listsköpunin fram í kjallara 
vinkonu Vigdísar. „Ég fékk að hafa 
ofninn í eldhúsinu hjá henni en svo 
seldi hún íbúðina. Þá keypti ég 
sumarhúsið þar sem galleríið er 

nú.“
Vigdís segir að alls kyns fólk 

komi upp í fjall til hennar. „Fólk 

frá Alcoa hefur verið rosalega duglegt að koma og 
sömuleiðis fólk af fjörðunum öllum og ég er mjög 
ánægð með það. Svo fréttir fólk af þessu frá öðrum 
og kemur. Ég var líka á sýningunni Austurland 2004 
og þykir gaman þegar fólk kemur hingað vegna þess 
að það man eftir mér þaðan.“

Gallerí Vigdísar er opið frá 16 til 18 virka daga og 
14 til 18 á laugardögum. Nánari upplýsingar má fá 
á www.gallerivigdisar.com og heimasíðu Vigdísar á 
barnaland.is - tg

Framleiðir list í fjallshlíðinni

Vigdís vinnur mest með gler og leir en hún hefur einnig verið 

að prófa fyrir sér í málaralistinni.

MYND/ÚR EINKASAFNI VIGDÍSAR HELGU JÓNSDÓTTUR

Vopnafjarðardagar verða haldn-
ir hátíðlegir dagana 21. til 27. júlí. 
Áhersla er lögð á að gestir taki 
þátt í þeim enda um fjölskylduhá-
tíð að ræða.

„Við viljum virkja hinn almenna 
gest til að taka þátt í starfinu í stað 
þess að setjast bara niður og horfa 
á aðra,“ segir Magnús Már Þor-
valdsson, ferða- og menningar-
málafulltrúi Vopnafjarðarhrepps.

Dagskrá hátíðarinnar sýnir að 
mörkin milli áhorfenda og þeirra 
sem fram koma eru allt annað en 
skýr. Leik-, söng- og danssmiðjur 
fara strax af stað á fyrsta degi há-
tíðarinnar, 21. júlí, en þeim lýkur 
með sýningum. Þá er keppt í golfi, 

dorgveiði, fjórhjólreiðum og 
strandbolta svo fátt eitt sé nefnt. 
Hægt verður að fylgjast með hag-
yrðingum kveðast á á fimmtu-
dagskvöldinu og verður dansleik-
urinn á sínum stað á laugardags-
kvöldinu.

„Við leggjum áherslu á að þetta 
sé fjölskylduskemmtun með stóru 
F-i,“ segir Magnús hlæjandi og ít-
rekar að allir séu velkomnir. „Þó 
svo að flestir gestanna séu ná-
grannar okkar fáum við stór-
an hóp af brottfluttum Vopnfirð-
ingum heim og þeim fylgja vinir 
og ættingjar, sem margir hverjir 
hafa fallið fyrir bænum og hátíð-
inni.“ - tg

Vilja að allir taki þátt
í hátíðarhöldunum

Hart en drengilega er barist í strandbolta á Vopnafjarðardögum.

MYND/BJARKI BJÖRGÓLFSSON

Félag leiðsögumanna 
með hreindýraveiðum 

notaJahti Jakt fatnað með 
góðum árangri. 

Icefi n 
Noatuni 17 S. 5343177

Skoðið úrvalið á www.icefi n.is

Innifalið; Vatnsheldur Jakki og buxur 
með AIR-TEX öndun, ullarpeysa, 

fl ónelskyrta, Micro fl ís nærföt, fl ísmillilag, 
húfa, axlabönd, öryggisvesti, vatnshelt 

sætisáæði á bílstjórasætið. 

Allur Premium pakkinn

kr 39.500,-

flugfelag.is

Skráðu þig í
Netklúbbinn

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

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

Alltaf ódýrast á netinu 

www.flugfelag.is
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Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, 
Búrfelli, Kröflustöð, Laxárstöð og Ljósafossstöð við Sog.  

Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar. 
Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

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

Végarður í Fljótsdal
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar ásamt ferðamennsku og útivist 
norðan Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Opið alla daga kl. 9–17 til 15. september.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007

Kynnist
Kárahnjúkum
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Yndisfagurt umhverfi og 

afslappað andrúmsloft mætir 

börnunum sem njóta ókeypis 

listnámskeiða á Eiðum. Um-

sjónarmaður er Sigríður Jóna 

Þórisdóttir sérkennari.

„Krakkarnir teikna og mála, fást 
við leir, kvik- og teiknimyndir. Svo 
verða stundum til tónlistarhóp-
ar. Allt er þetta meira og minna 
sjálfsprottið. Börnin eru svo góðir 
listamenn. Þau eru líka í bátasmíði 
og fá að veiða í vatninu.“ Þannig 
lýsir Sigríður Jóna Þórisdóttir 
viðfangsefnum barnanna á nám-
skeiðunum á Eiðum sem hún held-
ur utan um. Þriðja námskeiðið er í 
gangi þessa viku með sautján þátt-
takendum en alls eru um 60 börn á 
aldrinum 8 til 16 ára sem komast 
að á hverju sumri.

Sigríður er eiginkona Sigur-
jóns Sighvatssonar kvikmynda-
gerðarmanns. Þótt hún sé pottur-
inn og pannan í sumarnámskeið-
unum á Eiðum kveðst hún hafa 
gott fólk í vinnu með sér og nefn-
ir listamennina Daníel Björnsson, 
Pétur Örn Friðriksson og Önnu 
Hallin. Þetta er fimmta sumarið 
sem námskeiðin eru haldin og sum 
börnin hafa komið öll árin að sögn 
Sigríðar. „Þau sýsla við margt 
en taka því líka rólega því hér er 
engin keyrsla. Það er viss lykill að 
því að þeim líður svo vel,“ segir 

hún. Börnin koma frá Borgarfirði 
eystra, Neskaupstað, Egilsstöðum, 
Reyðarfirði og víðar að, dvelja á 
Eiðum yfir daginn en gista ekki. 
„Foreldrarnir telja ekkert eftir 
sér að keyra þau á milli og skipt-
ast bara á,“ lýsir Sigríður. 

Síðasta dag hvers námskeiðs 
koma foreldrarnir í heimsókn, 
horfa á vídeó af vinnunni og hlýða 
á tónlist ef hún hefur verið æfð. 
„Þetta er góð samverustund þar 

sem boðið er upp á hressingu. Svo 
hefur Kiddi á Vídeóflugunni tekið 
vídeómyndir og ein þeirra, „Oj á 
Eiðum“, hefur verið í útláni hjá 
honum, mörgum til ánægju. Það 
er gaman að vinna með Kidda, 
hann er svo listrænn,“ segir Sig-
ríður og bætir við að námskeiðin 
séu framlag Eiðastóls á Austur-
landi og foreldrum og börnum að 
kostnaðarlausu. - gun 

Listin blómstrar á Eiðum

Sigurður og Daníel Björnsson að gera 

tilraun með sápukúluvél.

Þátttaka í Listahátíð í Reykjavík:  
Vídeósýning Hrafnkels Sigurðssonar í 
gömlu sundlauginni og sýning Lennart 
Alves á ljósmyndum og landslagsverk-
um úr álplötum í gamla íþróttahúsinu. 
Báðir dvöldu í vinnustofum á Eiðum við 
undirbúning.
Upptaka á ísdansi:  Páll Steingríms-
son tók upp ísdans með Ernu 
Ómarsdóttur.
Tvær ballettsýningar í maí:  Klassíski 
listdansskólinn. 
Listabúðir í júní:  32 nemendur 
myndlistaskóla í Reykjavík, Kaup-
mannahöfn og Helsinki. Ljósmyndir af 
verkunum eru sýndar á LungA.
Hótel Edda:  Starfar frá 15. júní til 
ágústloka.
Skúlptúr í skóginum:  Listaverkið 
Macys eftir Jason Rode og Poul Mc. 
Carthy.
Árshátíðir og ráðstefnur.

Skúlptúragarður í uppbyggingu.

Á EIÐUM 2008 Rabarbaragengið. Pétur Örn hjálpar 

rabarbarahljómsveitinni.
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Gistihúsið Álfheimar var opnað nýverið á 
Borgarfirði eystri í jaðri þorpsins, Bakka-
gerði. Þetta er í fyrsta skipti sem gisting er 
í boði á þessum vinsæla ferðamannastað.

Gistihúsið, sem var opnað í síðustu 
viku, er með níu tveggja manna herbergi, 
öll með snyrtingu. Gistihúsið er með afar 
heillandi útsýni yfir fjörðinn þar sem sjá 
má einn af fallegri fjallahringjum landsins.

Nánari upplýsingar um Gistihúsið Álf-
heima má nálgast á vefsíðunni www.borg-
arfjordureystri.is eða í síma 861 3677. - hs

Nýtt gistihús 
við Bakkagerði

Frá Gistihúsinu Álfheimum er gríðarlega fallegt útsýni yfir fjörðinn þar sem gefur að líta stórbrotinn fjallahring.

 MYND/HAFÞÓR S. HELGASON

Mikið er um gönguleiðir á Víknaslóð-

um. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs 
stendur fyrir göngu um Víkn-
aslóðir sunnudaginn 20. júlí. 
Gengið verður í fimm daga. 

Helstu staðir á Borgar-
firði verða skoðaðir og geng-
ið í Stapavík á fyrsta degi. Á 
öðrum degi verður farið í Stór-
urð undir Dyrfjöllum, sem er 
gömul askja. Gengið verður til 
Brúnavíkur og þaðan til Breiðu-
víkur á þeim þriðja. Á fjórða 
degi verður gengið um nær-
liggjandi víkur og á lokadegin-
um verður önnur leið farin til 
baka til Borgarfjarðar. 

Að sögn Skúla Sveinssonar 
leiðsögumanns hafa ferðir sem 
þessar verið ágætlega sóttar, 
en vinsældirnar séu að auk-
ast. Hann bendir á að yfirleitt 
séu um fimmtán kílómetrar á 
milli skála, en mikið úrval er af 
gönguleiðum á svæðinu. 

Áhugasamir geta kynnt sér 
ferðina á www.borgarfjordur-
eystri.is eða skráð sig í síma 
472 9870. - kka

Gott úrval 
gönguleiða

Setur bræðranna Jóns Múla og 
Jónasar Árnasona, Múlastofa, 
verður formlega opnað í Kaup-
vangi á Vopnafirði 9. ágúst. Við 
opnun setursins verður blásið 
til tónlistarhátíðar, Einu sinni 
á ágústkvöldi, með þátttöku 
heimamanna auk stórbands Ey-
þórs Gunnarssonar. Um árleg-
an viðburð verður að ræða.

Jón Múli og Jónas fæddust á 
Kirkjubóli í miðju Vopnafjarð-
arþorpi. Faðir þeirra var versl-
unarmaður á Vopnafirði árin 
1917 til 1924 svo þeir bjuggu 
stutt eystra en litu ávallt á sig 
sem Vopnfirðinga.

Fyrir nokkrum misserum var 
sýningarhönnuðurinn Björn G. 
Björnsson, eigandi Listar og 
sögu, ráðinn til þess verks að 
hanna sýningu sem gefur mynd 
af lífshlaupi bræðranna, sem 
fyrir margt löngu eru orðn-
ir sameign íslenskrar þjóð-
ar. Hefur Björn lýst verkefn-
inu sem einu alskemmtilegasta 
verkefni sem hann hefur feng-
ist við, en um leið einu flókn-
asta. - tg

Uppruninn kær

Jón Múli og Jónas Árnason litu á sig 

sem Vopnfirðinga.



Segðu vinum þínum frá þessum stað
Tell your friends about us

Tjaldsvæðið Höfn The Campground at Höfn

Smáhýsi til leigu Cottages for rent
www.campsite.is camping@simnet.is

+354 4781606
Fax: +354 4781607

Hafnarbraut 52 780 Höfn

Tjaldsvæðið á Höfn  
 eitt það besta á Íslandi !!

Franskir dagar
24. - 27. 24. - 27. júlí 2008júlí 2008

Les jours français - Fjölskylduhátíð á Fáskrúðsfirðiátíð á Fáskrúðsfirði

Franskir dagar
Les jours français - Fjölskylduhátíð á Fáskrúðsfirði

24. - 27. júlí 2008

FJARÐABYGGÐ

Fáskrúðsfjörður - Un village français - Franskur bær

Franskirdagar.eps 7/16/08 3:38:31 PM



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota LC 120 GX 6/2004 Dráttarbeisli 
dökkar rúður Álfelgur sk 09 ásett verð 
3990.000 Áhv 3500.000.- Uppl í s 
580-8900. 699-5801.699-6661 www.
bilalind.is raðnr.

Kawasaki KVF750-A6F 8/2006 Fjórhjól 
4x4 Ásett verð 990.000.En fæst á 
YFIRTÖKU KR 900.000.-uPPL Í S 580-
8900 WWW.BILALIND.IS

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Mini Cooper S. Árgerð 6/2006, ekinn 8 
þ.km, bensín, 5 gírar. Verð 3.890.000- 
áhvíl. ca. 3.4 mill. afborgun 55 þús. 
Skipti á dýrari eða ódýari koma til 
greina. Lítur út eins og nýr.

Land Rover Range Rover Vogue 4.4 
umboðsbíll. Árgerð 9/2003, ekinn 69 
þ.km, bensín, sjálfskiptur. Listaverð 
6.490 þús. Bíll með öllu. Erl. lán c.a 
3.9 millj. Vil skipta á dýrari fólksbíl eða 
ódýrari. Uppl. í s. 696 1001 eða 517 1111 
Einnig gott stgr verð.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

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

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

AUDI Q7 QUATTRO PREMIUM 3.6 2007, 
Panorama toppur, ek 39 þkm upplýs-
ingar á bílasölu íslands

JEEP WRANGLER UNLIMITED X 2007, 
flott útbúinn ek 29 þmílur upplýsingar 
á bílasölu íslands

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Úrval nýrra atvinnubíla á 
frábæru verði!!

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

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Kia 2500 diesel pick-up árgerð 2006, 
ekinn 35 þús., sk.’09, 100% lánað, verð 
kr. 1.450.000,- m.vsk. 821-6292

Ford Econline Club wagon, diesel, 15 
manna, árgerð 1997, ekinn 85 þús., 
sk.’09 (sendiráðsbíll). Ný sumar-og 
vetradekk fylgja. 100 % lánað, verð kr. 
1.280.000,- S. 821 6292

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

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Toyota Rav4, árg. ‘02, ek 140 þús, álfelg-
ur, 160 þús. út + yfirtaka á láni. Uppl. í 
síma 6969169.

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

Subaro Impreza ‘99 til sölu. Ssk., 4WD., 
ek. 130 þ. Verð 550 þ. stgr. S. 841 0981

Yfirtaka á láni !! Hyundai Santa FE 
20.08.07. Sjálfskiptur Lúxusbíll, 7 manna, 
Leður, MP3, CD, krókur, kælibox, topp-
lúga, AC, bakkskynjari, regnskynjari og 
fleira. Uppl. fást í síma 856 6470.

Dodge Neon srt-4 árg. ‘05, sk. ‘10, ek. 
18 þús.mílur. Áhv. 2.2 millj. Ásett verð 
2.6 millj. Glæný heilsársdekk, nýspraut-
aðar rendur. Uppl. í s. 698 3532.

Subaru Impressa 4x4 1998 ek. 175 
þ.km. Ný skoðaður. Verð 350.000. Uppl. 
í síma 895 5577.

Renault Megane 1998 ek. 173 þ.km, 
bsk. Verð 230.000. Uppl. í síma 895 
5577.

Kia Sorento 2,5 diesel 2006 ek. 29þ.
km ssk., krókur. Verð 2950.000. Uppl. í 
síma 895 5577.

Renault Megane Wagon 1999 ek. 115 
þ.km, bsk. Verð 350.000,- ( listaverð 
490.000) ný skoðaður. Uppl. í síma 
895 5577.

Subaru Legacy Sedan Sport árg. 2008 
ssk., nýr bíll, ek. 0. Verð. 3.240.000 
„verð ný bíls 3.565.000“. Sími. 892 
9772.

Pontiac Firebird Formula árg. ‘95 ek. 
83 þ.mílur. Ekki tjóna bíll. Mjög gott 
eintak ath skipti á nýju/nýlegu fjórhjóli. 
S. 868 4788 eða netfang brynjarthor@
hotmail.com

Til sölu M.Benz 240 classic. Árg. ‘98., 
ek. 185 þús., 170 hö, 5 þrepa ssk., mest 
notaður í langkeyrslu. Gott viðhald frá 
Öskju. Sumar & vetradekk á felgum. 
Verð. 700þ. Nánari upplýsingar í síma 
861 9034.

VW Toureg V10TDI. Árg. ‘06 ssk. Diesel. 
Ek. 18 þ. Ljóst leðurákl. Meðaleyðsla 
12l/100. Gullfallegur bíll með endalaus-
um aukabúnaði. V. 7.9 stgr. 6,9. Uppl. í 
s. 897 4912 og gígja@raestir.is

Ford F350 árg. ‘08 ek. 14 þús. 
Loftlæsingar, 4,88 drif, 40“ dekk. Til 
sýnis, Bílasala Íslands, Skógarhlíð.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

150 þús út og yfirtaka
Chevrolet Captiva 07 disil ssk. Ekinn 
aðeins 21 þ.km. Yfirtaka á mjög góðu 
láni. Vetrar og sumard. á álf. dráttar-
beisli. Uppl. í s. 898 8228.

Jeep Cherokee Árg. ‘90. Skoðaður. Í 
þokkalegu lagi. V. 40 þ. S. 692 2980.

Toyota Avensis árg. ‘98 ek. ca. 199þ., 
sk. ‘09 án aths. Verð 310þ. eða tilb. S. 
867 8567.

 0-250 þús.

Ódýr bíll sem eyðir litlu!
Polo árg ‘96, 3ja dyra, ek.aðeins 123 
þús sumar og vetrardekk, er nýlega 
skoðaður, það er 1400 vél í honum er 
sprækur og eyðir bara 6,5 á hundraði... 
fæst á 160 þús með gjöldum s.841 
8955

Góður bíll til sölu. MMC Carisma ‘89, 
ekinn 145 þús., ssk., ný skoðaður. S. 
864 1354.

Peageut 306 ‘99, ek. 86.000, í góðu 
standi. Fæst á hagstæðu verði. S. 866 
3171 & 564 1721.

‘95 Opel Astra.5d.Verð.30þ.Vinnubíll. 
Sk.08.S:6917895

Ódýrir góðir!! Corolla 1,6i ‘94 5d., ssk., 
nýsk., 1 eig., sem nýr, v. 95þ. Kia Shuma 
‘99 4d., ssk., ek. 127þ. v. 75þ. S. 844 
6609.

 250-499 þús.

Opel Astra árg. ‘02 ek. 85 þús. Uppl. í s. 
557 7583 & 869 1057 & 895 9401.

 500-999 þús.

M. Bens 300TE 4matic
Árg. ‘94, ek. 188 þús., 7 manna. 
Topplúga, dráttarkrókur og fleira. Verð 
690 þús. S. 841 8955.

Range Rover HSE 4,6. Árgerð 1996. 
Ekinn 172.000 km. Bensín, Sjálfskiptur. 
Gott viðhald. Verð: 700.000 Uppl. í 
síma: 897-3624. Fl. myndir á: www.
fotki.com/rangerover96

 2 milljónir +

100%. LÁN TILBOÐ ALDARINNAR 
INFINITI G35. Nýskr. 2004. Ek. 
47.000km. Ásett verð 3850þús. TILBOÐ 
2800þús. Frábær bíll á FÁRÁNLEGU 
verði. Hægt að útvega 100% lán. Uppl. 
sími 842 0769.

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

 Jeppar

Til sölu MMC Pajero 3,2 DID, árg. ‘02, 
ek. 195 þ.km. ssk. 33“ hækkun. Sk.’09. 
Glx, litað gler, hiti í sætum, dráttarkúla 
og Crus Control. V. 1.700 þ. Uppl. í s. 
898 6111.

TilboðTilboðTilboð
Hyundai Tucson lux með öllu árg. ‘05 
ek. 46 þ.km. Tveir dekkjagangar á álfelg-
um. Góður bíll sem fengið hefur topp 
viðhald. vsk.bíll, tilvalinn fyrir atvinnu-
rekendur. S. 897 2114.

Toyota Landcruiser 90 árg. ‘01, ek. 124 
þ.km., ssk, 33“ stærri breyting. Vel með 
farinn. Áhv. lán. Verð 2.650 mil. Engin 
skipti. Uppl. í s. 822 1823 & 840 7342.

Okkar elskulegi pabbi er 50 ára í dag. 
Við börn, tengdabörn, barnabarn og 
eiginkona erum á Spáni í tilefni dagsins. 
Megi næstu 50 ár vera eins skemmtileg 
og húmórsrík og þau 50 sem þegar 
hafa liðið. Þið sem þekkið hann pabba 
mega endilega hringja og óska honum 
til hamingju með daginn. Hans börn

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 frá 
2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 2.500 
þús., Toyota Tacoma frá 1.460 þús., GMC 
Sierra C/K 1500, frá 1.690 þús. Sími 552 
2000. www.islandus.com.

 Sendibílar

VW Transporter árg91 2.4 Diesel. Góður 
bill. Verð 200þ. uppl í s. 8663300

 Vörubílar

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árgerð 
6/2005. Verð 12.5 millj. m.vsk. Lán hjá 
Glitnir ca. 8.5 millj. Uppl. í síma 892 
1435 eða 698 0070.

Langendorf árgerð 2007 gleiðöxla með 
yfirbreiðslu er með láni. S: 8665156

 Húsbílar

Til sölu Benz húsbíll. Sem nýr að utan 
og innan, sólarsella, gas miðstöð, Tv, 
skyggni, ísskápur, WC. Svefnpláss fyrir 
4-5. Tilb. S. 555 1482 & 866 8354

Fiat Sharky L37 06/2006, vel útbúinn. 
Ek 12 þ. 2L diesel. Verð 3.950 stgr. S. 
898 1883.

Fiat Jónt J146 árg. 06 ek. 7500 km. 
Sólarsella, sjónvarp og hjólagr. Verð 5,5 
m. S. 897 9768.

Fiat Europa ‘90 1,4td 6 m., svefnp. 6+, 
ás. v. 1790 þ. tilb. 1590 þ. S. 820 5698.

Fiat Europa ‘90 1,4td 6 m., svefnp. 6+, 
ás. v. 1790 þ. tilb. 1590 þ. S. 820 5698.

 Mótorhjól

575 þús
2007 árgerð af Kawasaki 450KXF til 
sölu. Hjólið er nánast ónotað, ekið c.a. 
50 tíma. Lítur óaðfinnanlega út. 575 
þús stgr. Ekkert áhvílandi. Engin skipti. 
Frábært hjól á frábæru verði. Þetta er 
hjólið sem þú hefur verið að leita af. 
Upplýsingar í síma 898 2130

Til sölu Kawasaki Versys 2007 ekið 
1500 km. Verðtilboð. Uppl. í síma 820 
9048.

Honda CRF 150 árg. 2007 ekin ca. 7 
tíma. Alveg eins og nýtt úr kassanum. 
Verð 560.000. Uppl í síma 895 9089.

Suzuki GSXR 1000 árg. 2006. Uppl. í 
s. 821 8600.

Enduróhjól til sölu. Suzuki dr-z 400 árg. 
2007. Búið að keyra það 2000 km. er á 
hvítum númerum. Uppl. í s. 693 7125.

ATH 800þús AFSLÁTTUR - TIL SÖLU 
Ducati ST4S ABS 2005 sem nýtt VERÐ 
AÐEINS 970þús stgr. S 8927858

 Fjórhjól

Til sölu captain fjórhjól. 300 kúpinga. 
árg.’07. Uppl. í s. 893 2622.

 Hjólhýsi

HOBBY 560 ‘97. Kojur, hjónarúm, u-sófi, 
markisa, sólarsella, ofl. S. 898 1377.

Adria 663UK Vision árg. ‘07. Kojuhús 
með 2 borðkrókum og svefnplássi fyrir 
allt að 8 manns. Fullt af aukabúnaði. 
Frábært skipulag. Áhv. 2,5. Verð 3,4 
Uppl. í s. 897 4912 & 862 1012.

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

 Fellihýsi

10 feta Jayco fellihýsi ‘96. Mjög vel með 
farið. Verð 500 þ. Uppl. í síma 586 1991 
& 847 1572.

Fleetwood Utah 12 feta árg’ 07 með 
útdraganlegum borðkrók, fortjaldi og 
markísu. Möguleg skipti á minna felli-
hýsi. Uppl. í s. 861 4414 & 895 4848.

Til sölu Palomino Colt 9 feta fellihýsi 
árg.’ 01. Fortjald, svefntjöld, eggjabakka-
dýnur, grjótgrind ofl. Nýyfirfarið. Ásett 
verð 600.000,- Uppl. í s. 861 5764.

Palomino colt fellihýsi árg 99, m/for-
tjaldi vel með farið verð 490,000 þús 
upplýsingar í síma 8405797

Til sölu Fleetwood Cheyenne 2007. 
Sólarsella, markísa og hliðar, cd spilari. 
Upplýsingar í síma 8969443.

Fleetwood Bayside 12“ árg 07. Skyggni, 
Sólarsella, 230V, Ferðaklósett, Útigrill, 
Heitt/kalt vatn o.fl aukahlutir. Sem nýtt. 
Verð 1890 þús. 1200 þús lán getur fylgt. 
Bergur 6963360

 Tjaldvagnar

Til sölu stór tjaldvagn Roadmaster árg 
90 5 manna með stóru fortjaldi verð 
50 þús. þarfnast lagfæringar á tjaldi, er 
ófríður. Vagninn er á suðurnesjum Upplí 
síma 842-6605

Til sölu combi camp family árg 92, er 
á fjöðrum. Verð 170 þús. Uppl í síma 
8970697

 Vinnuvélar

Til sölu Hitachi 160 árg 2006, ek. 3700 
t, rotortyflt, dýptarmælir, 3 skóblur. Vel 
með farin vél og gott lán getur fylgt. 
Uppl. í s. 869 4787

Traktorsgrafa
JCB 3XC 2000 árg 4x4 til sölu . Til sýnis 
í Vélaver. Uppl. í s. 898 4202 Tilboð 
óskast.

 Lyftarar

 Bátar

bayliner245, árg. ‘06, einn með öllu 
þægindum,haffæri til 04-09. uppl. síma 
892 7155 & 892 0155

Óska eftir nýlegum utanborðsmótor 40-
60 hö. með löngum vegg. S. 692 9282.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Ný Michelin energy sumardekk til sölu. 
185/65/14. Fæst á 30 þús. S. 848 
8083.

 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.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 
8568.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 
663 7366. www.orkuboltastelpurnar@
orkaboltastelpurnar.com

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

 Garðyrkja

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.

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafs 
www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

TIL SÖLU

TIL SÖLU
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 Ráðgjöf

Fjárhagsörðuleikar, vant-
ar þig aðstoð?

Kíktu á www.kaflaskipti.is
Uppl. í s. 412 3050 eða á kafla-

skipti@kaflaskipti.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Sandspörslun - 
Málningarvinna

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

Bara í dag!!!!
25% afsláttur af allri málningarvinnu. 
Fá verkefni komast að. Uppl. í s. 861 
7240.

 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.

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, 
gluggaskipti, þakviðgerðir, 

sólpallar og öll almenn smíða-
vinna.

Uppl. í s. 896 9819.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

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

Flísalagnir
Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 
0286

Rið og lekavarnir
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján s. 694 9626.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

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

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Veisluþjónusta

Stórar sem smáar veislur
Tökum að okkur stórar sem smáar 
veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum 
mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB 
Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma 
567 2025 & 848 0185.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

NULL
Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Garðurinn

Til sölu eins árs gamalt bjálka dúkkuhús 
samansett frá Húsasmiðjunni sem er 
með verönd, hurð, glugga og pappa-
þaki. Stærð 1.7x2.7metrar. Verð 100 þ. 
Uppl. í síma 893 9722.

25 fm gróðurhús fæst gefins gegn því 
að vera tekið niður og flutt. S. 846 
4079.

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Gónhóll er umhverfisvæ
Ekki henda dótinu þínu! Seldur 
það hjá okkur. Básaleiga í síma 842 
2550 Gónhóll í gamla frystihúsinu á 
Eyrarbakka.

Notaðir læsanlegir skápar, henta vel í 
sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, og fl. 
Fást á góðu verði. Uppl. í s. 771 4050

Hreinlætistæki, hágæða tæki, þekkt 
merki til sölu. Upplýsingar í síma 897-
5599 eftir kl 15 alla daga.

Rafmagnspottur
Mjög lítið notaður pottur til sölu 90 
þús. Þarfnast smá lagfæringa uppl. í s. 
895 0890

 Gefins

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

 Óskast keypt

Poppkornsvél og candyflossvél óskast. 
S. 866 0695.

 Hljóðfæri

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.git-
arinn.is

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. 
s. 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

Er stirðleiki og aukakíló að hrjá þig? ekki 
bíða. LR fyrir þig. Hringdu núna. S. 861 
1363, gramann@simnet.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd nudd. Uppl. í s. 662 0841.

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

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
21/7, 18/8. Level II: 7 w: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 11/8, 29/9. Level III: 
10 w: Tsd/Thrd; 20-21:30 start 22/7, 
23/9. Ármúli 5, s.5881169. www.icetr-
ans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
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HEIMILIÐ

 Húsgögn

Hvítt matarstell frá Rekstarvörum fyrir 
ca. 130 manns. Á sama stað sterklegir 
IKEA stofusófar (hornsófi 2ja + 3ja 
sæta) og stóll, stórar mublur. 2 hvít 
kaffiborð með gleri. Stór hvítur stofu-
skápur 3 einigar. Selst mjög ódýrt. S. 
860 1957.

 Barnavörur

Barna rimlarúm til sölu. S. 848 8083.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Labrador hvolpar til sölu. Uppl. í s. 
690 6938.

Rottweiler - Siberian 
Husky óskast

Óska eftir Rottweiler eða Siberian Husky 
hvolpi. Helst rakka en tík kemur einnig 
til greina. Er vanur hundahaldi, er mikil 
útivistarmanneskja og er að leyta mér 
að dýri til að veita heimili til framtíðar. 
Nánari uppl. í s. 868 9295.

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Sandafell, Þingeyri. Gistihús - veitinga-
staður - orlofsíbúð til leigu. S. 456 
1600.

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

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

Velkomin að Lundi
Ferðaþjónustan Lundi við Ásbyrgi. 
Fjölskylduvænt tjaldsvæði, sundlaug, 
heitur pottur, sjoppa, allskonar svefn-
pláss, þráðlaust net, fjölbreyttar veiting-
ar, umverfisvænn staður. Sjá dettifoss.
is s. 465 2247.

Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur 
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15 
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavik-
west.com & í s. 820 3640.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu á Selfossi
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, Sér 
inngangur í hverja íbúð, lyfta í húsinu. 
Langtímaleigusamningur, sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu í Reykjavík
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir til afhend-
ingar strax. Sér inngangur í hverja íbúð, 
lyfta í húsinu. Langtímaleigusamningur, 
sjá www.leigulidar.is eða 517 3440.

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

Bæjarbrekka, Álftanesi 4 herb. nýlegt 
raðhús (130 fm) til leigu. Laus strax. S; 
693-5054.

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

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

Til leigu á Akranesi
Glæsileg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð 
til leigu strax. Sér inngangur í íbúðina, 
lyfta í húsinu. Langtíma leigusamningur. 
Sjá www.leigulidar.is eða 517-3440.

Til leigu í Hafnarfirði
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, 
Rúmgóðar íbúðir með stæði í bíla-
geymslu. Leigutími 12 mánuðir. Sjá 
www.leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu, ásamt innbúi, falleg 3 herb. 
íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli með 
frábæru útsýni. Langtímaleiga. Uppl. í 
s. 866 1972.

Laus nú þegar
Glæsileg 4 herbergja íbúð til leigu á 
svæði 112, öll þjónusta í gögnufæri. 
Verð 140 þús, m/hússjóð á mán. 
Aðeins reyklausir og reglusamir koma 
til greina. Íbúðin er til sölu og er því 3 
mánaða leigusamningur gerður í senn, 
bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í 
s. 587 0212 & 868 6899

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli og verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Til leigu 170 fm íbúð í raðhúsi í Innri-
Njarðvík, 4 herb. og bílskúr. Laus strax! 
Verð 140 þús á mánuði. Uppl. í S. 
8493738 og 6979382

Til leigu 3ja og 4ja herbergja íbúðir frá 
1. Ágúst. Sjá heimasíðu Heimkynna ehf. 
www.heimkynni.is

Mjög falleg 4. herb. íbúð við Burknavelli 
til leigu kr. 145 þús. á mán. + hússj. 
Uppl. í síma 856-8101 og 861-9700

Glæsileg 4herb. 85ferm. íbúð með 
æðislegu útsýni í Fossvogi leiga 155þ á 
mánuði. sími 6934532.

Glæsileg íbúð til leigu í Háaleitishverfi. 
4 svefnherbergi. Laus 1. ágúst. Uppl. í s. 
568 5109 & 892 4593.

4ja herb. 120 fm. íbúð í litlu fjölb. í 
Lindarhv. Kóp. til leigu. Laus. Leigist 
með eða án bílskúrs. Uppl. í s. 660 
7067.

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

Glæsileg 3 herb. íbúð til leigu í 
Grafarvogi kr. 140 þ. á mán. Uppl. í s. 
660 4884.

 Húsnæði óskast

sérbýli á höfuðborgarsvæðinu óskast til 
langtímaleigu. Fyrir tvær litlar fjölskyld-
ur, þarf að vera möguleiki á tveimur sér-
íbúðum, þvottahús, geymsla og bílskúr 
getur verið sameiginlegt. sendið okkur 
upplýsingar á ingibjorgth@simnet.is 
eða hringið í síma 891 9218 Ingibjörg

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð til leigu í 
Norðlingaholti frá 1. sept nk. Uppl. í s. 
840 0820

bráðvantar íbúð, er einstæð móðir, 
traustar greiðslur, uppl. 8440500, 
Esther

Leiga. 21 árs ábiggilegann norðlending á 
leið í Borgarholtsskóla vantar húsnæði, 
helst í Grafarvogi. Til greina kæmi að 
stúka af aðstöðu í bílskúr. Upls. í síma: 
8492172 eða 8922641 Eyþór Kári

Óskum eftir húsi í Höfnunum á suð-
urnesjum til leigu til að byrja með og 
jafnvel til kaups síðarmeir. Upplýs. í s. 
562 5013 eða 866 8112.

Konu með 2 stálpuð börn bráðvantar 
íbúð í Kópavogi. Get aðstoðað við þrif, 
barnagæslu ofl. ef með þarf. Upplýsingar 
í síma 8677858.

Fjölskylda óskar eftir 4-5 herbergja íbúð/
raðhúsi/parhúsi til leigu. Greiðslugeta 
155 þús á mánuði. Langtímaleiga. 
Reglusemi og reykleysi. Skilvísar greiðsl-
ur. Bankaábyrgð. Uppl. 698-7399 eða 
brynjag@nova.is

 Sumarbústaðir

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

Sumarhúsalóðir
Til sölu 0,8 hektara lóðir að Kringlu í 
Grímsnesi. Nýtt svæði við Brúará. Lækur 
við lóðarmörk. V. 3 milj. Uppl. í s. 486 
4515 e. kl. 19:00.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Bílskúr

20 fm. bílskúr í Breiðholtinu og á 
sama stað 35 fm. geymsluherbergi í 
Breiðholtinu. Uppl. í s. 893 1933.

Bílskúr í Vesturbæ til leigu að hluta eða 
í heilu lagi. 48fm. Uppl. magnusvestur-
baer@gmail.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki í vakta-
vinnu á næturnar frá kl.23-08 

alla daga. Umsóknir liggja 
frammi á skrifstofu okkar í 
Auðbrekku 6 - Kópavogi.

Skilyrði: Lágmarksaldur 18 
ár - hreint sakavottorð - góð 

Íslensku kunnátta.

Traust verktakafyrirtæki
Auglýsir eftir menntuðum tré-

smiðum eða einyrkjum í ákveð-
in verkefni eða til lengri tíma.
Upplýsingar í síma 660 1701 & 

660 1704.

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiði og verkstjóra. Mjög mikil 
vinna framundan.
Uppl. í s. 864 7414

ÞJÓNUSTA



SMÁAUGLÝSINGAR

Poszukujemy pracow-
ników powyzes 25 lat. Z 
doswiadczeniem drzy.

-Panele 

-Beton 

-Gegips
Numer Kontaktowy: 861 2815, 

Karol.

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstof-

una Smart Grensásvegi og v/ 
Ánanaust

Umsóknareyðublöð á staðnum 
og á smartsol.is Yngri en 18 

ára koma ekki til greina.

Ciesli szalunkowych
Lub osoby zdswiadczenien pirzy 
szalunkach, na swoje budowy 
w Reykjaviku jego okollcach. 

Zanteresowari musza wykazac 
sie doswiadczeniem w.

Prazy z systemem szalunkew-
ym hunnebeck, doka mile 

widziana.
Znajomoic jezyka angielskiego. 

Tel: 820 7063, Jozef.

Málari óskast
Óska eftir að ráða vanan mál-

ara til starfa.
Upplýsingar veitir Kristján í 

síma 861 0006

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

Robotnicy na Reykavíkur
Z powodu mnozacych sie zadan 

na terenie Reykjavíku firma 
budowlana.

Poszukuje stolarzy do pracy 
na tym terenie Tel: 820 7063, 

Jozef.

Veitingastað á Laugavegi vantar góðan 
og reyndan kokk í fullt starf. Upplýsingar 
í síma 8493875

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Vantar smiði
Topp Verktaka vantar menn í smíðar 
bæði í skammtíma sem og langtíma-
verkefni. S. 844 5165 & 844 5470

Potrzebujemy cie[li Topp Verktakar ehf. 
zatrudni cie[li do prac zarówno krótko- 
jak i dBugoterminowych. Telefon: 844-
5165; 844-5170

Neyðarþjónustan ehf Handlagið starfs-
fólk óskast Skemmtilegt og krefjandi 
starf, verslun og vaktir. Umsóknir send-
ist á starf@las.is

Carpenters, general workers, electric-
ians, plummers, paintors and other 
workers needed. Good salary and alot 
work ahead. S: 6150122

Verkamenn / Workers
Óska eftir verkamönnum, mikil vinna 
í boði. Stundvísi og reglusemi skilyrði. 
Workers wanted, a lot of work. S. 824 
7565 & 696 6676.

Veitingahúsið Hornið
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða 
vaktstjóra í sal, unnið er á dagvöktum 
(frí um helgar), einnig vantar pizzubak-
ara í vaktavinnu frá og með 1. ágúst. 
Sendið mail með mynd á hornið@
hornið.is

Gröfumaður
Óska eftir gröfumanni á vel útbúna 
hjólavél á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. 
í s. 869 4787.

Byggir og byggir ehf. óskar eftir að ráða 
til starfa smið og einnig verkamann. 
Uppl. í s. 690 9239.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

Hárgreiðslunemi óskar eftir að komast á 
samning. Get byrjað strax. S. 864 6815.

Bílstjóri með meirapróf, óskar eftir 
atvinnu strax. Allt kemur til greina. S. 
848 8842.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 opið allan sólar-
hringinn.
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Láttu smáauglýsingar Fréttablaðsins 
taka til í garðinum fyrir þig

Markaðstorg heimilanna

Nú kostar bara 850 kall að auglýsa garðdótið þitt til sölu

Allt sem þú þarft... ...alla dagarft... ...alla

Dagana 10.–17. júlí bjóðum við auglýsingar í flokknum Garður fyrir aðeins 850 krónur (grunnverð) 

í Markaðstorgi heimilanna í Fréttablaðinu og á visir.is. Skráðu inn 
auglýsinguna á visir.is eða hafðu samband við þjónustuver í 
síma 512 5100. 
Afgreiðslan er opin alla virka daga frá 8–17 en tekið er við pöntunum 
í síma kl. 8–22, um helgar kl. 10–22 og á visir.is.
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AÐEINS Í DAG:

2 FYRIR 11

ÁÐUR 30.900 kr.

NÚ 15.000 kr.kr.

ÁÐUR 1.900 kr.
NÚ 300 kr.r.

ÁÐUR 12.990 kr.NÚ 5.000 kr.kr.

ÁÐUR 22.950 kr.

NÚ 11.000 kr.kr.

ÁÐUR 14.200 kr.
NÚ 5.000 kr.kr.

ÁÐUR 7.900 kr.

NÚ 2.000 kr.kr.

ÁÐUR 14.990 kr.

NÚ 4.000 kr.kr.ÁÐUR 32.590 kr.

NÚ 10.000 kr.kr.

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

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

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

Laugavegur 2, 4 og 6 ásamt Skóla-
vörðustíg 1A og 3.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit 
1.171.3 vegna lóðanna að Laugavegi 2, 4 og 6 
ásamt Skólavörðustíg 1A og 3. Megininntak er 
varðveisla götumyndar við neðanverðan Lauga-
veginn.
Í breytingunni felst að lóðin að Laugavegi 6 verður 
sameinuð lóðinni að Laugavegi 4 þar sem einnig 
standa húsin Skólavörðustígur 1A og 3. Húsin 
að Laugavegi 4 og 6 verða varðveitt og og ytra 
byrði fært í það horf sem það var á fyrri hluta 20. 
aldar. Undanskildar eru þó  millibyggingar á milli 
Laugavegar 4 og 6 svo og bakhús á umræddum 
lóðum. Undir hluta lóða verður byggður kjallari 
og á baklóð gömlu húsanna kemur tveggja hæða 
nýbygging ásamt kjallara. Á milli húsanna að 
Laugavegi 2 og 4 lækkar millibygging og heimild 
til að byggja ris fellur niður.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 3, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 17. júlí 2008 til 
og með 28. ágúst 2008. Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við 
tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 28. ágúst 2008. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 17. júlí 2008 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

TILKYNNINGAR
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Hulduborgir 5
112 Reykjavík
4ra herbergja með útsýni

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.200.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérlega  fallega  fjögurra  herbergja  íbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  í  fimmbýli.
Sérinngangur og stórglæsilegt útsýni yfir Esjuna.  Rúmgott og bjart stofurými með frábæru útsýni í norður.
Gegnheilt  viðarparket  er  á  gólfum  í  stofu,  svefnherbergjum  og  eldhúsi.  Barnaherbergin  tvö  eru  af  góðri
stærð  bæði  með  skápum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum skápum og  útgengi  á  suðursvalir.Öll
skólastig, Spöngin og heilsugæsla í göngufæri.Húsið verður málað á næstu dögum á kostnað seljanda.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 699-7372

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

522 2800

699 7372

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

NÝ GESTAHÚS 
OG  GARÐHÚS

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og 

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin 

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.
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45 mm bjálki

45 mm bjálki

34 mm bjálki

28 mm bjálki

www.volundarhus.is

GESTAHÚS 10 m²

BARNAHÚS 2,1m²

GESTAHÚS 21m² GARÐHÚS 4,7-9,7m²

Auglýsingasími

– Mest lesið



FIMMTUDAGUR  17. júlí 2008 27

UMRÆÐAN
Jón Bjarnason skrifar um um-
hverfismál

Það vakti aðdáun og sterkar 
framtíðarvonir þegar Hafn-

firðingar höfnuðu stækkun 
álbræðslunnar í 
Straumsvík í 
íbúakosningu 
fyrir rúmu ári 
síðan og „Sól í 
Straumi“ – sam-
tök umhverfis- 
og náttúru-
verndarsinna 
og þeirra sem 
töldu nóg komið 
af álbræðslum 

fögnuðu sigri.
Í þeim hörðu átökum lá ljóst 

fyrir að virkja þurfti enn frekar í 
Þjórsá til að sjá aukinni álbræðslu 
í Straumsvík fyrir raforku. Slag-
urinn gegn stækkun álbræðslunn-
ar í Straumsvík var því nátengdur 
baráttunni fyrir verndun Þjórsár.

Samtökin Sól á Suðurlandi 
studdu dyggilega baráttu félaga 
sinna í Hafnarfirði og jafnvel er 
fullyrt að framlag þeirra á loka-
metrum átakanna hafi ráðið úrslit-
um um að stækkun álbræðslunnar 
var felld. En áfram sækja álris-
arnir og Landsvirkjun að náttúru-
perlum Þjórsár. Í fréttum þessa 
dagana fagnar forstjóri Lands-
virkjunar að hans mati, áfanga 
sigri í herförinni að Þjórsá og lýsir 
því yfir að raforka úr næstu virkj-
unum í ánni ætti m.a. að fara til 
aukningar á framleiðslu álbræðsl-
unnar í Straumsvík. Nýtur hann 
þar stuðnings ríkisstjórnar Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar. Um 
eða yfir 80% af raforkufram-
leiðslu landsmanna fara nú til 
álbræðslna.

Íbúar við Þjórsá, Sól á Suður-
landi og náttúruverndarsinnar um 
allt land munu standa með perlum 
Þjórsár og gegn virkjunaráform-
unum og berjast til sigurs þótt það 
kosti „blóð svita og tár“. Nú þegar 
stjórnvöld sækja enn á ný og af 
auknum þunga í orku frá náttúru-
perlum Þjórsár til álframleiðslu í 
Hafnarfirði er eðlilegt að spurt sé: 
hvar er Sól í Straumi og stuðning-
ur annarra þeirra Hafnfirðinga 
sem börðust svo hetjulega gegn 
stækkun álbræðslunnar í Straums-
vík fyrir aðeins nokkrum misser-
um? 

Það er ekki trúverðugt að vinna 
verkin, en með „hnút í maganum“ 
eins og sumir þeir sem svíkja nú 
dýrustu kosningaloforð sín og 
náttúruperlur Þjórsár til að geta 
vermt ráðherrastólana. - „Fagra 
Ísland“, hvar ert þú? -

Þess vegna er enn mikilvægara 
að náttúruverndarsinnar og aðrir 
þeir sem telja nóg komið af 
álbræðslum og mengandi stóriðju 
þétti raðir sínar. Það er mikil bar-
átta fram undan.

Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Urður Ólafsdóttir skrifar um sjáv-
arútvegsmál

Mér er það sífellt undrunar-
efni hvernig Alþingi gat á 

sínum tíma ákveðið að afhenda 
útgerðum kvótann sem safnast 
hafði á hendur þeirra. Með því að 
binda hann ekki með nokkrum 
hætti við byggðarlög er ástandið 
eins og það er. Sjávarþorp lands-
ins eru að leggjast í eyði.

Því er ekki flaggað hverjir öfl-
uðu kvótans til þessara fyrir-
tækja. Það voru sjómenn sem 
með dugnaði og ósérhlífni sóttu 
sjóinn og lögðu útgerðunum kvót-

ann til. Mér sem 
ekkja eftir dug-
andi sjómann er 
alveg ljóst að 
þótt fyrirtæki 
hafi átt skip og 
útgerð hefði 
ekki orðið til 
kvóti nema að 
um borð í skip-
unum væru dug-
miklir sjómenn.

Engin útgerð 
hefði haft skipstjóra á skipi sínu 
sem ekki hefði komið með afla að 
landi, og enginn skipstjóri aflað 
nema með góðri skipshöfn. Það 
er ekki svo ýkja langt síðan að 
sjósókn sem lýst er í bók Jóns 

Kalmans Stefánssonar, Himna-
ríki og helvíti, var stunduð á 
Íslandi. Ósvörin við Bolungarvík 
er lýsandi minnismerki um þann 
tíma og líka til að minna okkur á 
hvað þurfti til að koma okkur upp 
úr þeirri eymd sem þjóðin var í. 
Með dugnaði sjómanna varð til 
afurð sem hægt var að selja úr 
landi. Hvað ætli margir sjómenn 
hafi farist við störf sín á síðustu 
öld? Sem betur fer er ekki her á 
Íslandi en sjómennskan var í 
raun eins og herþjónusta. Það var 
ekki um margt að ræða á atvinnu-
markaðinum og því síður í 
menntamálum svo þá var bara að 
fara á sjóinn. 

Í þau 45 ár sem ég hef fylgst 

með störfum sjómanna hafa þeir 
tvisvar sinnum staðið saman og 
siglt til hafnar. Í fyrra skiptið var 
það útaf síldarverði 1967 og 1975 
út af olíuverði sem átti að taka af 
óskiptum hlut sem þýddi launa-
skerðingu.

Hvað er að ykkur, sjómenn? 
Hvers vegna standið þið ekki 
saman og berjist fyrir rétti 
ykkar? Þið megið ekki skilja þrjá 
eða fjóra sjómenn eftir í barátt-
unni fyrir rétti ykkar allra. Þetta 
er réttur sem allar hetjur hafsins 
sem horfnar eru börðust fyrir og 
þið eruð búnir að láta ræna af 
ykkur.

Hvar eruð þið, sjómannskonur 
og verkakonur þessa lands? Látið 

í ykkur heyra áður en menn 
ykkar verða allir komnir inn í 
álverksmiðjur, olíuhreinsistöðv-
ar eða í biðröð eftir atvinnuleys-
isbótum. Það er ekki pláss fyrir 
alla á ríkisjötunni til að hækka 
launin sín. Það er bara fyrir fáa 
útvalda. Bubba Morthens tókst 
að koma þjóðinni í skilning um að 
sjómannslífið snerist ekki um 
ástir og ævintýr. Það snýst um að 
komast af, að geta lifað af atvinnu 
sinni. En þið, sjómenn, þurfið að 
berjast fyrir því, annars verðið 
þið sem stétt ekki til eftir nokkur 
ár. 

 Höfundur er sjómannsekkja.

Hvar eruð þið, sjómenn og sjómannskonur?

URÐUR ÓLAFS-
DÓTTIR

JÓN BJARNASON

Þjórsá 
og Sól í 
Straumi
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Bílasalan Bíll.is hefur verið 
starfandi í 10 ár en Bíll.is 
var fyrsta bílasalan hér á 
landi til að notfæra sér netið 
til að selja bíla. 

G. Birnir Ásgeirsson er 
stofnandi og eigandi bill.is 
og hefur starfað við bíla-
sölu í tvo áratugi. „Ég eign-
aðist bílasöluna Skeifuna 
árið 1988 og þar byrjaði ég 
í þessum geira. Seldi hana 
tíu árum seinna og stofnaði 
Bíll.is og því má segja að ég 
fagni tuttugu ára starfsferli 
mínum sem bílasölumaður 
og tíu ára afmæli Bíll.is,“ 
segir Birnir.

Fyrir tíu árum var engin 
bílasala komin á netið og 
var Bíll.is sú fyrsta sem 
kom inn á þann markað. Á 
síðunni var hægt að skoða 

og skrá bíla.
„Þessu var rosalega vel 

tekið, þetta var nýjung sem 
aldrei hafði sést áður hér 
á landi. Heimasíðan hefur 
alltaf verið í stöðugri þróun 
og er alltaf að bæta sig. Í 
dag er síðan mjög öflug og 
örugglega sú öflugasta, þótt 
ég segi sjálfur frá,“ lýsir 
Birnir. 

Þrátt fyrir að Birnir hafi 
selt bíla í tuttugu ár eru 
engin þreytumerki að sjá á 
honum.

„Það sem stendur upp 
úr eftir öll þessi ár er að 
mér þykir þetta alltaf jafn 
skemmtilegt. Ég er fer-
tugur í dag og hef því eytt 
hálfri ævinni á bílasölu sem 
er frábært,“ segir Birnir.
 mikael@frettabladid.is

BÍLL.IS:  FAGNAR 10 ÁRA STARFSAFMÆLI

Hálfa ævina 
á bílasölu

STOLTUR EIGANDI G. Birnir Ásgeirsson stofnaði Bíll.is og hefur starfað 
þar frá upphafi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DAVID HASSELHOFF, LEIKARI OG 
SÖNGVARI, ER 56 ÁRA. 

„Það eru mörg deyjandi börn 
þarna úti og þeirra hinsta ósk 

er að hitta mig.“

David Hasselhoff er þekktast-
ur fyrir sjónvarpsþættina Knight 
Rider og Baywatch. David hefur 

einnig notið mikilla vinsælda 
fyrir söng sinn og þá helst í 

Þýskalandi, Sviss og Austurríki.

MERKISATBURÐIR
1751 Á Þingvöllum voru Inn-

réttingarnar stofnaðar.
1930 Graf Zeppelin-loftskipið 

þýska kom til Íslands og 
flaug yfir alla suðurströnd 
landsins. Það kom aftur 
ári síðar. 

1932 Á Skólavörðuholti í 
Reykjavík var afhjúpuð 
stytta af Leifi heppna Ei-
ríkssyni. 

1946 Íslendingar léku sinn 
fyrsta landsleik við Dani. 
Leikurinn fór 0-3 fyrir 
Dani.

1980 Saddam Hussein varð for-
seti Íraks. 

1991 Arnór Guðjohnsen jafnaði 
afrek Ríkharðs Jónsson-
ar með því að skora fjögur 
mörk í landsleik í knatt-
spyrnu gegn Tyrkjum.

Disneyland er markaðs-
sett sem glaðlegasti staður-
inn á jörðinni. Disneyland-
garðurinn í Anaheim í Kali-
forníu var opnaður 17. júlí 
árið 1955 og var sá fyrsti á 
vegum Walt Disney-sam-
steypunnar. Þennan dag 
voru vel valdir gestir og fjöl-
miðlar aðeins boðnir og við-
burðurinn sendur út um öll 
Bandaríkin.

Dagurinn gekk ekki alveg 
upp þar sem garðurinn var 
yfirfullur af fólki, því það 
mættu fleiri en höfðu verið 
boðnir. Ekki bætti mikill 
hiti þennan dag úr skák, til 
dæmis þornuðu allir gos-

brunnar í garðinum upp og 
nýlagt malbik í garðinum 
varð svo mjúkt fyrir kven-
kynsgesti í háhælaskóm 
að þær sukku. Allur matur 
kláraðist og gasleki varð til 
þess að loka varð þremur 
svæðum garðsins.

Þetta dró ekki úr vinsæld-
um garðsins því frá opnun 
garðsins hafa um 520 millj-
ónir manna heimsótt garð-
inn. Á síðasta ári heimsóttu 
yfir fimmtán milljón manns 
garðinn og gerðu hann 
að næstmest heimsótta 
skemmtigarð heims. Sá 
mest sótti er Disney-garður-
inn í Flórída.

ÞETTA GERÐIST:  17 JÚLÍ 1955

Disneyland opnað í fyrsta sinn

Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri grænna, 
alþingismaður og formaður 
BSRB, er sextugur í dag.

Hann tekur á móti gestum 
við heimili sitt að Grímshaga í 
Reykjavík á milli klukkan 17 og 
20. Allir vinir og velunnarar vel-
komnir.

Ögmundur fæddist í Reykja-
vík 1948 og eru foreldrar hans 
Jónas B. Jónsson fræðslustjóri 
og Guðrún Ö. Stephensen hús-
móðir.

Ögmundur 60 ára í dag

ÖGMUNDUR JÓNASSON

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Rósa Pétursdóttir
frá Norðurgarði, Grænumörk 5, Selfossi,

sem lést sunnudaginn 6. júlí, verður jarðsungin frá 
Selfosskirkju föstudaginn 18. júlí kl. 15.00.

Jónas Guðmundsson Sólveig Jóhannsdóttir

Ragnheiður Eiríksdóttir Gunnar Haraldsson

Sigmar Eiríksson Sigríður Ástmundsdóttir

Pétur Eiríksson Jóna Jónsdóttir

Sævar Eiríksson Inga Finnbogadóttir

Valdimar Eiríksson Guðbjörg Hrafnsdóttir

Soffía Ellertsdóttir Tómas Tómasson

barnabörn og langömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Björn Sigurðsson 
fæddur á Kópaskeri 7. mars 1936, 

lést í Hamborg hinn 7. júlí síðastliðinn.
Útför hans fer fram í dag, fimmtudag 17. júlí, 
frá Neskirkju kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda

Hannelore Sigurðsson

Halldóra Björnsdóttir Grímur Friðgeirsson

Sigfríður Björnsdóttir

Sigurður Björnsson

Birta Björnsdóttir Kristinn Dagur Gissurarson

                                      og barnabörn.

90 ára afmæli
Sigfús B. 

Sigurðsson
Goðalandi 6, Reykjavík, verður 

90 ára föstudaginn 18. júlí. Af því 
tilefni tekur Sigfús á móti gestum í 

safnaðarheimili Seljakirkju 18. júlí kl. 
17.00. Ætting jar og vinir hjartanlega 

velkomnir. Gjafi r eru vinsamlegast 
afþakkaðar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, tengdasonur, afi, langafi og 
bróðir,

Þráinn Pálsson 

lést á heimili sínu, Heiðarbrún 67, hinn 10.  júlí. Útför 
hans fer fram frá Hveragerðiskirkju laugardaginn 
19. júlí kl. 14.00.

Auður Aðalsteinsdóttir

Andrea Margrét Þráinsdóttir Guðjón Sigurðsson

Aðalsteinn Dagsson Selma D. Ásmundsdóttir

Ómar Geirsson Aksonesuda Sangmee

Emma Geirsdóttir Kristján V. Grétarsson

Andrea Margrét Þorvaldsdóttir

 afabörn,  langafabörn og systkini. 

Ástkæra móðir okkar, amma og lang-
amma,

Marselía Kristinsdóttir 
Skúlagötu 80, Reykjavík,

lést á Vífilsstöðum föstudaginn 11. júlí 2008.

Ómar Eggertsson 

Eggert Eggertsson.

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

Eiríkur Alexandersson 
frá Grindavík, Prestastíg 11, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítala við Hringbraut 
föstudaginn 11. júlí. Útförin fer fram frá 
Grindavíkurkirkju föstudaginn 18. júlí kl. 14.00.

Hildur Júlíusdóttir

Almar Eiríksson Kittý Magnúsdóttir

Leifur Eiríksson Þórey G. Guðmundsdóttir 

Margrét B. Eiríksdóttir Edvard G. Guðnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær afi okkar, tengdafaðir og langafi,

Sverrir Hermannsson
húsasmíðameistari, lengst af til heimilis 
að Aðalstræti 38 Akureyri, 

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
18. júlí klukkan 13.30. Blóm og kransar vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent á 
líknarfélög.

Auður Elva Jónsdóttir Snæbjörn Magnússon

Guðrún Lilja Jónsdóttir Sigurður Sigurðsson 

Sverrir Már Jónsson

Jón Ásmundsson Sigrún Gunnarsdóttir

Birkir Már, Katrín og Nói.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafað-
ir og afi,

Bergsteinn Gizurarson
sem lést miðvikudaginn 9. júlí, verður jarðsunginn 
frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 18. júlí kl. 
11.00. Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á sagn-
fræðisjóð dr. Björns Þorsteinssonar í vörslu Háskóla 
Íslands, s. 525 4000.

Marta Bergmann

Gizur Bergsteinsson Bylgja Kærnested

og barnabörn.





Komdu í kaffi og kleinur og gerðu fislétt kaup.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   notadir.brimborg.is 

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

Kauptu notaðan bíl hjáBrimborg ídag

Þú gerir fislétt kaup á notuðum bíl í Brimborg með 
100% láni. Aðeins hjá Brimborg til kl. 18 í dag. Mikið 
úrval af nýjum notuðum bílum. Komdu og skoðaðu.

100% lán. 60.025 kr. á mán.
Volvo S60
2,0 sjálfskiptur
Fast númer TJ 688
Skrd. 11/2005
Ek. 62.000 km
Verð 3.490.000 kr.
Tilboðsverð 2.790.000 kr.*
100% lán. 60.025 kr. á mán.
Meðalgr. í 72 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 1.524.180 kr.

100% lán. 26.425 kr. á mán.
Hyundai Santa Fe
2,7 sjálfskiptur
Fast númer SY 177
Skrd. 8/2001
Ek. 88.000 km
Verð 1.150.000 kr.
Tilboðsverð 790.000 kr.*
100% lán. 26.425 kr. á mán.
Meðalgr. í 48 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 474.205 kr.

100% lán.23.225kr. ámán. 
Hyundai Santa Fe 
2,7 sjálfskiptur
Fast númer US 513 
Skrd. 5/2001 
ek 113.000 km. 
Verð 1.090.000 kr. 
Tilboðsverð 690.000 kr.* 
100% lán. 23.225 kr. á mán. 
Meðalgr. í 48 mánuði. Innifalinn 
í mánaðarlegum greiðslum er vaxta- 
og lántökukostnaður 420.314 kr. 

100% lán. 26.125 kr. á mán.
Citroën Xsara Picasso
2,0 sjálfskiptur
Fast númer UY 858
Skrd. 10/2004
Ek. 82.000 km
Verð 1.320.000 kr.
Tilboðsverð 1.050.000 kr.*
100% lán. 26.125 kr. á mán.
Meðalgr. í 60 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 513.494 kr.

Gerðuf
komdustrax

Í dag. Dæmi um100% lán Brimborgar 

100% lán hjá Brimborg!

100% lán. 43.125 kr. á mán.
Ford Escape XLT
3,0 sjálfskiptur
Fast númer VZ 302
Skrd. 6/2006
Ek. 66.000 km
Verð 2.560.000 kr.
Tilboðsverð 1.990.000 kr.*
100% lán. 43.125 kr. á mán.
Meðalgr. í 72 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 1.102.698 kr.

100% lán. 32.925 kr. á mán.
Citroën Berlingo Van
1,4 beinskiptur
Fast númer RM 181
Skrd. 8/2005
Ek. 54.000 km
Verð 1.190.000 kr.
Tilboðsverð 990.000 kr.*
100% lán. 32.925 kr. á mán.
Meðalgr. í 48 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 587.788 kr.

*Um er að ræða lán í íslenskri mynt. Lán til 60 mánaða eða lengri tíma eru verðtryggð en til styttri tíma óverðtryggð. Engir ábyrgðarmenn ef lántaki er eldri en 18 ára og fasteignareigandi. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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ídagBrimborg
býður100%lánaf

   völdumnotuðumbílum
til kl.18í dag

Opiðídag
frákl. 9 til18

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

                   Komdu í Brimborg

100% lán. 31.025 kr. á mán.
Ford Focus Trend
1,6 sjálfskiptur
Fast númer YV 792
Skrd. 2/2004
Ek. 59.000 km.
Verð 1.450.000 kr
Tilboðsverð 1.250.000 kr.*
100% lán. 31.025 kr.á mán.
Meðalgr. í 60 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 600.953 kr.

100% lán. 52.425 kr. á mán.
Ssangyong Actyon
2,0 sjálfskiptur
Fast númer PK 013
Skrd. 6/2007
Ek. 9.000 km
Verð 2.950.000 kr.
Tilboðsverð 2.690.000 kr.*
100% lán. 52.425 kr. á mán.
Meðalgreiðsla í 84 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 1.694.770 kr.

100% lán. 29.725 kr. á mán.
Citroën Berlingo Van
1,4 beinskiptur
Fast númer AU 186
Skrd. 11/2004
Ek. 90.000 km.
Verð 1.070.000 kr.
Tilboðsverð 890.000 kr.*
100% lán. 29.725 kr. á mán.
Meðalgreiðsla í 48 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 527.641 kr.

100% lán. 60.025 kr. á mán.
Volvo V50
2,5 sjálfskiptur
Fast númer UR 280
Skrd. 12/2005
Ek. 48.000
Verð 3.090.000 kr.
Tilboðsverð 2.790.000 kr.*
100% lán. 60.025 kr. á mán. 
Meðalgreiðsla í 72 mán. Innifalinn í 
mánaðarlegum greiðslum er vaxta- og 
lántökukostnaður 1.520.408 kr.

fislétt kaup
100%lán

 á notuðum bílum:
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lengi vel hef ég 
verið áhuga-
maður um 
stangveiði 
þótt undan-
farið ár hafi 
ég lítið stund-
að þá iðju. En 
síðustu vikur 
hefur áhuginn 

blómstrað og 
fer ég reglulega í 

vötn í nágrenni 
Reykjavíkur og ætla mér stóra 
hluti. 

Ég gróf upp stöngina mína og 
skundaði á Þingvöll ásamt bróður 
mínum sem er mikill veiðimaður 
og einn þolinmóðasti einstakling-
ur heims. Það fyrsta sem maður 

þarf að berjast við þegar gengið 
er að vatninu eru blessaður krí-
urnar sem geta reitt margan 
góðan drenginn til reiði með öskr-
um sínum og lágflugi. En um dag-
inn gerði hettumávur aðsúg að 
okkur bræðrunum og varð brátt í 
brók á bróður minn. Á þeirri 
stundu mátti mávurinn þakka 
fyrir að við vorum í stangveiði en 
ekki skotveiði þennan umrædda 
dag. En þolinmæði og rólegheit 
bróður míns sýndi mátt sinn og 
gekk hann rólegur að veiðistaðn-
um og veiðin hófst. 

Ekki er hægt að segja að veiðin 
hafi verið merkileg því hver titt-
urinn á fætur öðrum kom á land 
og þolinmæði mín var á þrotum 
eftir að ég losaði titt númer 

tuttugu af flugunni. Ég vann öll 
mín framhaldsskóla- og háskóla-
ár á leikskóla, eða samanlagt sjö 
ár, og sú vinna krafðist mikillar 
þolinmæði af manni. En hana var 
ekki að finna á þessari stundu á 
Þingvöllum og ég vildi komast 
heim sem allra fyrst. Að veiða 
titti eru jafnmikil vonbrigði og 
að reyna að slá heimsmet í 800 
metra skriðsundi í sturtunni 
heima. 

Í næstu ferð minni á Þing völl 
mun ég nota veiðiaðferð Krókó-
díla-Dundee sem samanstóð af 
slatta af dýnamíti og árabát. Sú 
aðferð gæti auðveldlega slegið á 
óþolinmæði mína og ég færi 
loksins heim með eitthvað annað 
en titti.

STUÐ MILLI STRÍÐA Veiði þarfnast þolinmæði
MIKAEL MARINÓ RIVERA FÓR NÝLEGA AÐ VEIÐA

É máekki smsa í tíma
É máekki smsa í tíma
É máekki smsa í tíma

Ekkert fjölgar zér 
jafnhratt og ryk! 

Ég þarf vopn!

Etzo! Powercleaning! 
Fjarlægir fitu, bakteríur og 
óhreinindi af hvers kyns 

efnum!

Jawohl?
Æ, æ, æ. 

Þarna 
höfum við 
aumt lítið 

grey!

Sem ber reyndar 
með sér ferskan 

barrilm ...

Palli, lækkaðu í tónlistinni 
eða settu á þig heyrnartól!

Heyrirðu hvað ég segi, 
ungi maður!? Ég skal ...

Hann er með heyrnartól. 

Gott, hann 
kann að 

taka tillit til 
annarra.

Lalli, rakaði Ólafur þinn ekki saman 
öllum laufunum og henti þeim í 

fyrra líka?

Jú.

Lærir hann aldrei?

TIL HAMINGJU, 
Ha?

Við gerðum 
morgunmat fyrir 
þig! Hafragraut, 
pönnukökur og 
safa ...

... og blóm í 
vasa!

- geiiiisp!- 
En sætt af 

ykkur!

Ég sá um matinn, og Hannes 
sá um að stilla vekjaraklukkuna 

svo við vöknuðum snemma.

Ég vissi ekki einu 
sinni að klukkan fjög-
ur um morgun væri 

til, vissir þú það?

Ég veit 
það

 núna.MAMMA!
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Kl. 20
Skapandi sumarhópar Hins hússins 
halda lokahátíð sína í Ráðhúsi 
Reykjavíkur í kvöld kl. 20. Á 
hátíðinni má sjá alla hópa sumars-
ins koma fram og veita innsýn í 
starf sitt og afrakstur þess. Skap-
andi sumarhópar veita ungu 
listafólki tækifæri til þess að starfa 
á launum að listsköpun sinni og 
skemmta borgarbúum í leiðinni 
með listviðburðum.

Myndskreyttu hellarnir í 
Lascaux í Frakklandi eru 
enn í bráðri hættu, en 
skýrt var frá því í vetur að 
dularfull sveppasýking 
fannst á veggjum hell-
anna. Sveppirnir mynda 
svarta bletti á veggjunum 
og ógna þannig ómetan-
legum hellamálverkum 
sem talin eru vera allt 
að því 17.000 ára gömul. 
Yfirvöld í Frakklandi hafa 
reynt ýmsar aðferðir til þess að útrýma sveppa-
sýkingunni án þess að skemma myndirnar, en 
allt hefur komið fyrir ekki og sveppirnir hafa 
haldið áfram að dreifa sér. Nú er svo komið að 
Unesco, menningarnefnd Sameinuðu þjóðanna, 
hefur blandað sér í málið og ógnar nú frönskum 
stjórnvöldum með þeirri niðurlægingu að setja 
hellana á skrá yfir menningarverðmæti í hættu 

ef ekkert verður að gert 
fljótlega. Unesco hefur gefið 
frönskum stjórnvöldum hálft 
ár til þess að bjarga hellun-
um, en ef að sveppasýkingin 
verður enn til staðar að þeim 
tíma liðnum verða hellarnir 
skráðir sem í hættu.
Sem stendur eru 31 menn-
ingarverðmæti á hættulista 
Unesco, en af þeim er aðeins 
eitt í Vestur-Evrópu. Frakkar 
gætu því beðið talsverðan 

álitshnekki í Evrópu ef að hellarnir kæmust á 
listann, ekki síst þar sem ljóst er að með fyrir-
hyggju hefði mátt koma í veg fyrir að skemmd-
irnar yrðu svo miklar sem raun ber vitni.
Þó er ekki fyllilega vitað hvað veldur sveppasýk-
ingunni, en talið er að hún hafi kviknað í kjölfar 
þess að loftræstikerfi var komið fyrir í hellunum.
 -vþ

Hálft ár til stefnu

HELLAMYNDIR Í LASCAUX-HELLUNUM
Ein elstu menningarverðmæti heimsins.

> Ekki missa af … 
sýningu myndlistarmanns-
ins Stefáns-Þórs í Aðalsafni 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, 
Tryggvagötu 15, en henni lýkur 
nú um helgina. Sýningin nefn-
ist Táknmyndir úr tilverunni og 
á henni má sjá fjölda málverka 
sem tengjast á einhvern 
hátt táknum og myndrænni 
framsetningu hinna ýmsu 
trúarbragða.

Á vegum hafsins er heiti sýninga á verkum 
Jóhönnu Bogadóttur sem standa nú yfir 
á tveim stöðum á Siglufirði. Önnur er í 
Gallerí Gránu Síldarminjasafninu og hin í 
Ráðhússalnum.

Þarna eru málverk, grafík og teikningar sem falla að 
þema um hafið og lífsbaráttuna en það hefur löngum 
verið mikilvægt í verkum Jóhönnu. Hughrifin eru bæði 
sprottin úr uppruna og uppvexti í Vestmannaeyjum og  
á Siglufirði og frá ferðum á framandi slóðir. Átökin við 
náttúruöflin eins og við þekkjum þau hér á norðurslóð-
um geta vissulega einnig verið myndlíking fyrir lífs-
baráttu mannsins hvar sem er í veröldinni.

Hughrif utan úr heimi, frá suðrinu eru líka þáttur í 
þessari sýningu. Hluti verkanna er unninn úr skissum 
frá vesturströnd Afríku, frá vinnustofudvöl á strönd-
inni í Benin þar sem róið er til fiskjar á opnum bátum 
frá brimsorfinni hafnlausri strönd. Einnig frá skoðunar-
ferðum í byggð á staurum úti í vatni sem minna óneit-
anlega á staurabyggð síldarplananna. Einnig eru sýnd-
ar ljósmyndir frá vesturströnd Afríku til að sýna 

tengslin. Jóhanna hefur sýnt víða um heim og hafa 
verk eftir hana verið keypt á söfn og stofnanir ýmissa 
landa. Hún hefur sýnt áður á Siglufirði, um fimm sinn-
um og dvaldi þar oft sumarlangt á bernsku- og æskuár-
um og tók þátt í síldarævintýrinu sællar minningar. 

Sýningin á Gránulofti Síldarminjasafnsins er opin á 
opnunartíma safnsins en sú í Ráðhúsinu alla daga frá 
kl. 16:00 til 18:00 og standa þær til 4. ágúst.

Hafið bláa hafið

 MYNDLIST Jóhanna Bogadóttir á sýningu verka sinna á 
Siglufirði.

Tríó Andrésar Þórs stígur á svið í 
Sólheimakirkju á laugardag og 
flytur þar djassstandarda úr öllum 
áttum. Útsetningarnar eru líflegar 
og má því búast við skemmtilegum 
og fjörugum tónleikum.

Andrés er með meistaragráðu í 
djassgítarleik frá Konunglega 
Listaháskólanum í Den Haag í Hol-
landi og hefur verið virkur í 
íslensku tónlistarlífi eftir að hann 
fluttist aftur heim frá Hollandi. 
Andrés leikur til dæmis með hljóm-
sveitunum BonSom, The Viking 
Giant Show og A.S.A - Tríó.

Með Andrési leika Birgir Braga-
son á kontrabassa og Scott McLem-
ore á trommur. Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 14, aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir. - vþ

Djass úr öllum áttum

ANDRÉS ÞÓR GÍTARLEIKARI Kemur 
fram með tríói sínu í Sólheimakirkju á 

laugardag.

Isabella fortjöld

350 Ford + Sunlite pallhýsi 
Verð: 5.300.000
Tilboð: 4.900.000
Pallhýsi Skyhawke
Verð: 1.250.000
Tilboð: 1.070.000

Hobbyhúsið ehf
Dugguvogur 12 – 104 Reykjavík  - s. 517-7040 – www.hobbyhusid.is   Opnunartími:  Mán. - fös. 10 - 18, Lau. 13-16

  

 

    

400 SF de Luxe
L: 471 cm, B: 220 cm, G: 1100 kg. 
Verð: 2.320.000 kr.
Tilboð: 1.972.000 kr

560 Ukf Prestige
L: 639 cm, B: 250 cm, G: 1600 kg
Verð: 3.190.000 kr.
Tilboð: 2.711.500 kr.

410 Sfe Excellent
L: 498 cm, B: 230 cm, G: 1200 kg
Verð: 2.450.000 kr.
Tilboð: 2.082.500 kr.

560 Uff Excellent
L: 644 cm, B: 250 cm, G: 1600 kg
Verð: 3.190.000 kr.
Tilboð: 2.711.500 kr.

440 SF Excellent
L: 507 cm, B: 230 cm, G: 1200 kg
Verð 2.450.000 kr.
Tilboð: 2.082.500 

560 Ufe Excellent
L: 639 cm, B: 250 cm, G: 1600 kg
Verð: 3.120.000 kr.
Tilboð: 2.652.000 kr.

460 Ufe Excellent
L: 540 cm, B: 230 cm, G: 1300 kg
Verð: 2.590.000 kr.
Tilboð: 2.201.500 kr

Tilboð: 2.652.000 kr.
L: 726 cm, B: 250 cm, G: 1900 kg
Verð: 3.500.000 kr.
Tilboð: 2.975.000 kr

540 UL Excellent
L: 621 cm, B: 230 cm, G: 1500 kg
Verð: 3.090.000 kr.
Tilboð: 2.626.500 kr.

720 Ukfe Prestige
L: 796 cm, B: 250 cm, G: 2000 kg
Verð: 3.750.000 kr.
Tilboð: 3.187.500 kr.

560 Kmfe Excellent
L: 644 cm, B: 250 cm, G: 1600 kg 
Verð: 3.250.000 kr.
Tilboð: 2.762.500 kr.

560 Ufe Excelsior
L: 639 cm, B: 250 cm, G: 1600 kg
Verð: 3.890.000 kr.
Tilboð: 3.306.500 kr.

H o b b y  h j ó l h ý s i
Risa útsala á sýnishornum!  Aðeins eitt eintak í tegund.



HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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THE NORTH FACE

//  Stærsta útivistarmerki í heimi
//  Sniðið að íslenskum aðstæðum
//  Fæst í miklu úrvali í Útilíf

Þú getur treyst North Face útivistarvörum.

Veðrið er aukaatriði, rétti búnaðurinn er aðalatriði
og hann færðu hjá okkur.
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ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Ofurhetjan Hellboy er snúin 
aftur. Fjögur ár eru liðin 
síðan fyrri myndin kom í 
bíó og hefur framhaldið, 
The Golden Army, fengið 
fínar viðtökur úti í heimi. 

Eins og svo margar ofurhetjur á 
Hellboy sér uppruna í myndasög-
um. Ekki er hægt að segja að Hell-
boy hafi verið mjög þekkt nafn 
þegar fyrri kvikmyndin var frum-
sýnd fyrir fjórum árum. Það 
breytti því þó ekki að bíógestir 
kunnu vel að meta þessa nýju 
hetju; myndin fékk bæði góða 
umsögn gagnrýnenda og skaust í 
efsta sæti aðsóknarlista í Banda-
ríkjunum.

Mexíkóski leikstjórinn Guill-
ermo del Toro er við stjórnvölinn 
hér eins og í fyrri myndinni. Ron 
Perlman leikur sömuleiðis Hell-
boy og Selma Blair ofurkærust-
una Liz Sherman.

Myndin hefst þegar langvarandi 
vopnahlé milli mannkyns og 
myrkra valdanna er rofið. Framtíð 
mannkyns er í hættu og Hellboy 
er kallaður til bjargar. Almenning-
ur veit ekkert um tilvist Hellboy 
fyrr en upplýsingar um hann og 
deild hans leka út. Hellboy og 
almenningur eiga ekki beint sam-

leið og þetta reynir á samband 
hans við kærustuna Liz. Johann 
Krauss, samstarfsmaður Hell-
boys, kann hins vegar betur við 
sig í sviðsljósinu og virðist passa 
ágætlega við hlið Liz. Á endanum 
þurfa þau þó öll að standa saman í 
baráttunni við hið illa, sem í þessu 
tilviki er prinsinn Nuada. Sá 
stjórnar her álfa og trölla og 

hyggst reyna að endurvekja Gull-
herinn sem faðir hans stjórnaði 
eitt sinn. Verkefnin eru því næg 
fyrir Heljardrenginn.

Rauða ofurhetjan snýr aftur
ORRUSTAN UNDIRBÚIN Hellboy (Ron Perlman) undirbýr orrustu við Gullherinn ásamt Abe og hjálparmönnum.

HÖRÐ ÁTÖK Hellboy lætur prinsinn Nuada, höfuðóvin sinn í myndinni, finna fyrir því.

Leikstjórinn Guellermo del Toro, sem stýrir Hellboy 2, 
þykir einn af þeim eftirtektarverðari nú um stundir. 
Hann hóf ferilinn í heimalandinu Mexíkó og starfaði 
sem förðunar- og brellumeistari í áratug. Meðfram því 
prófaði hann sig áfram sem framleiðandi og leikstjóri 
í sjónvarpi. Fyrsta kvikmyndin sem del Toro gerði í 
fullri lengd var hrollvekjan Cronos árið 1992. Myndin 
vakti mikla athygli, í heimalandinu og utan þess, hlaut 
til að mynda verðlaun gagnrýnenda í Cannes árið 1993.

Eftir þetta færði del Toro sig yfir til Hollywood og 
gerði hina misheppnuðu Mimic. Næsta Hollywood-
mynd hans var Blade II og þá voru hjólin farin að 
snúast hjá honum. Del Toro afþakkaði að leikstýra 
þriðju Harry Potter-myndinni til að gera Hellboy. Í 
kjölfarið var hann á hvers manns vörum. Næsta mynd 
hans var El Laberinto del Fauno (Völundarhús 
skógarpúkans, eða Pan‘s Labyrinth) sem flestir telja 
hans bestu mynd. Hlaut hún enda þrenn Óskarsverð-
laun.

Til marks um uppgang leikstjórans Del Toros er að 
næstu verkefni hans verða tvær myndir byggðar á 
sögu Tolkiens um Hobbitann. Eru þær væntanlegar í 
bíó 2010 og 2011. 

Hæfileikaríkur Mexíkói

AÐ STÖRFUM Guillermo del Toro leikstýrir Ron Perlman og 
Selmu Blair í Hellboy 2.

Imdb.com: 8,1 af 10.
Metacritic.com: 78 af 100.
Rottentomatoes.com: 89 af 100.

DÓMAR UM HELLBOY 2

Constantin Costa-Gavras kvikmyndaleik-
stjóri verður heiðursgestur RIFF, Alþjóð-
legrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, 
sem haldin er 25. september og stendur í 
ellefu daga, eða til 5. október. Af þessu til-
efni verða nokkrar mynda hans sýndar á 
hátíðinni en hann mun sjálfur taka þátt. 
Costa-Gravas hefur gert myndir síðan 
1965, en hann er helst þekktur fyrir póli-
tískar spennumyndir, líkt og Missing frá 
1982, State of Seige frá 1972 og Mad City 
frá 1997. Þá hlaut Costa-Gavras Óskarinn, 
BAFTA-verðlaunin og Gullpálmann fyrir 
handrit Missing og var tilnefndur til Ósk-
arsverðlauna fyrir leikstjórn Z, 1969, auk 
fjölda annarra verðlauna. Costa-Gravras 
er 75 ára að aldri og er ættaður frá Grikk-
landi, en flestar myndir hans eru á frönsku 
eða ensku, þar sem hann hefur dvalið betri 
hluta ævi sinnar í Frakklandi. Þetta er í 

fyrsta sinn sem Costa-Gavras kemur til 
Íslands.

Costa-Gavras á RIFF í haust

STÓRJAXL  Costa-Gavras er þungavigtarmaður í 
pólitískri kvikmyndagerð.  NORDICPHOTOS/AFP

>TRANSFORMERS 2 EKKI ÞVINGUÐ FRAM

Michael Bay er spenntur fyrir næstu Transformers-mynd. 
„Ég sagði við höfundana: „Ég þoli ekki framhaldsmyndir 
sem reyna að halda söguþræðinum 
og þynna hann út í þriðju myndina. 
Látið eins og það verði aldrei þriðja 
myndin og þið þurfið að klára þetta 
í annarri. Ég þoli ekki myndir þar 
sem endirinn er óræður. Leyfum 
þessari bara að standa á eigin 
fótum.“ Mér finnst þetta ekki 
vera þvingað framhald af fyrstu 
myndinni. Mér finnst handritið 
mjög gott og það er fullt af 
nýju efni í henni.“ 

>MIKLAR VINSÆLDIR

Batman-myndin The Dark Knight 
verður frumsýnd í Bandaríkjunum á 
morgun. Ótrúleg forsala hefur verið á 
aðgöngumiða á myndina; alls er upp-
selt á 700 sýningar um öll Bandaríkin. 
Fullyrt er að netsala á 
myndina sé þegar meiri 
en á Spider-Man 3 og 
Lord of the Rings: 
The Two Towers 
svo ekki sé minnst 
á Pirates of the 
Caribbean: Dead 
Man‘s Chest. 
The Dark Knight 
verður frum-
sýnd hér á 
landi á mið-
vikudaginn í 
næstu viku. 

Svik og prettir
„Ertu laus í kvöld?“ Maður skildi 
halda að spurningin væri ein-
föld, en annað kemur á daginn í 
nýjustu mynd Marcel Langen-
egger, Deception, sem komin er í 
sýningar í íslenskum kvikmynda-
húsum. 

Endurskoðandinn Jonathan 
MCQuarry (leikinn af Ewan 
McGregor) lifir fyrir vinnuna og 
finnur sig ekki meðal elítu New 
York. Þegar hann hittir hinn 
aðlaðandi lögfræðing, Wyatt 
Bose (leikinn af Hugh Jackman) 
dregst hann inn í undarlegan 
kynlífshóp forstjóra og milli-
stjórnenda Manhattan. Eftir 
átján tíma vinnudag hafa þessir 
áhrifaríku einstaklingar engan 
tíma fyrir einkalíf, en bæta sér 
það upp með „Listanum“, ein-
hvers konar kynlífsklúbbi, þar 
sem allt sem þarf til þess að næla 

sér í skyndikynni er rétt síma-
númer og fjögur orð: „Ertu laus í 
kvöld?“ 

Wyatt sannfærir Jonathan um 
að stíga inn í þennan heim, sem 
honum er sagt að bjóði upp á 
nánd án allra tilfinningaflækja. 
Áður en hann veit af hefur hann 
kynnst dekkri hlið á sjálfum sér, 
brotið allar reglur klúbbsins með 
dularfullri ókunnugri konu sem 
hann þekkir aðeins sem ‚S‘ (leik-
in af Michelle Williams), flækst í 
margra milljón dollara rán og 
orðið heltekinn af mannshvarfi. 
„Listinn“ bíður ekki aðeins upp á 
heim skyndikynna, heldur svika, 
pretta og morða. 

Rotten Tomatoes 11% rotin 
IMDB 5,8/10  
Metacritic 31/100

SVIKULL Wyatt (Jackman) kemur 
alveg ekki hreint fram við Jonathan 
(McGregor) um „Listann“.

HIN DULARFULLA ´S‘ Michelle Williams 
heillar Jonathan til að brjóta reglurnar



ÚTSALAN HEFST Í DAG,
LAUGAVEGI 25

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–19 
LAUGARDAG KL. 11–16
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> VISSIR ÞÚ …

að ferskt fennel líkist helst 
stórri sellerírót en hefur 
sætt anísbragð? Fennel er 
kjörið til að bæta út í salat 
og passar vel með fisk- og 
kjúklingaréttum. Anísbragð-
ið verður mildara þegar 
fennelið er eldað og það er 
kjörið sem meðlæti eða út 
í súpur, en hægt er að nota 
bæði stilkana og rótina 
sjálfa.

Að baka epli er bæði einfalt, fljót-
legt og ekki síður góð leið til að 
nýta epli sem eru um það bil að 
skemmast. Uppskriftin gefur 
hugmynd að því sem hægt er að 
nota í fyllinguna, en það er um að 
gera að nota þá þurrkuðu ávexti, 
fræ og hnetur sem eru til í eldhús-
skápnum.

Bökuð epli

Flestum þykir leiðinlegt að henda 
mat sem ýmist hefur verið keypt-
ur dýrum dómum eða mikið lagt í 
að útbúa. Það kemur líka fyrir að 
matvörur sem mörgum þykir 
nauðsynlegt að eiga í ísskápnum 
eru komnar á síðasta söludag áður 
en þær hafa verið notaðar og þá er 
fátt annað í stöðunni en að henda 
ósnertum pakkningum.

Til að koma í veg fyrir að pen-
ingum sé fleygt beint í ruslið er 
um að gera að útbúa máltíð úr því 
sem er til í ísskápnum nokkrum 
sinnum í viku. Þá getur verið gott 
að eiga tortillakökur, því með 
örlitlum ostbita má setja nánast 
hvað sem er inn í þær til að útbúa 
dýrindis quesadillas.

Hér má sjá hugmynd að quesad-
illas til að nýta afganga eða hrá-
efni sem oft leynist í ísskápnum.

Quesadillas:
Kjöt- hrísgrjóna- eða kartöfluaf-
gangar
Maísbaunir eða aðrar niðursoðn-
ar baunir
Salsa- eða tómatsósa
Ostur að eigin vali
salt og pipar eftir smekk

Aðferð:
Tortillakakan sett á viðloðunar-
fría pönnu, afgöngunum raðað 
jafnt yfir ásamt sósunni og ostin-
um, kryddað með salti og pipar 
eftir smekk. Önnur tortillakaka 
sett ofan á og látið hitna á miðl-
ungs hita um þrjár mínútur, eða 
þar til neðri kakan er byrjuð að 
brúnast. Þá er kökunum snúið 
og teknar af hitanum þegar ost-
urinn er orðinn vel bráðinn. 
Skorið í fjóra helminga og borið 
fram með því salati sem til er, 
sýrðum rjóma eða aukasósu til 
að dýfa í.

Afgangarnir nýttir

EFTIRMATUR EÐA SNARL
Bökuð epli eru tilvalin sem eftirréttur 
með vanilluís eða orkuríkt miðdegis-

snarl með AB-mjólk.

QUESADILLAS ÚR AFGÖNGUM
Það getur verið gott að eiga tortillakökur 
til að nýta afganga og sósur sem til eru 
í ísskápnum.

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Þótt ég borði hana ekki oft gæti ég aldrei verið án peking-
andarinnar. Hún verður að vera rétt matreidd, með réttu 
sósunni og öllu tilheyrandi. Á sumrin er svo grillmaturinn 
ómissandi, ekki síst grillaður fiskur.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Ég hef sjaldan fengið eins góðar nautalundir og með leik-
hópnum mínum þegar við fórum í þáttinn til Jóa Fel um 
árið. Hann eldaði þær á einhvern spes hátt. Annars eru 
allar peking-endurnar í gegnum árin mjög eftirminnilegar.
Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Þorramatur er mér alveg óskiljanlegur. Ég hef starfað sem 
veislustjóri í rúmlega tvö ár og tók eftir því hvað þorrablót-
um hefur fækkað.
Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Season-all án MSG kemur sterkt inn, annars virkar pipar og 
hvítlauksduft alltaf vel. Svo er rjóma- og piparostur voða-
lega góður á föstudagspitsurnar sem konan mín bakar.

Hvað borðar þú til að láta þér líða betur?
Heimabökuðu föstudagspitsuna og svo er 
nammiskápurinn svolítið hættulegur.
Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Spægipylsu, hnetu- og karamellujógúrt, 
djús og mjólk. Ég er voðalega mikið fyrir að 
prófa alls konar nýjar tegundir af berja- og 
ávaxtadjús.
Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvað tækirðu 
með þér?
Það hljómar kannski furðulega en ég gæti 
lifað á sojapylsum.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað?
Froskalappir þegar ég var tíu eða ellefu 
ára á ferðalagi erlendis með foreldrum 
mínum. Annars hef ég smakkað strút og 
dúfu.

MATGÆÐINGURINN BJÖRGVIN FRANZ GÍSLASON LEIKARI

Peking-öndin stendur upp úr

Bökuð epli
4 matarepli
2 msk. hlynsýróp eða púðursykur 
100 g rúsínur, hnetur og graskersfræ 
Smjörklípa
Hrein jógúrt, AB-mjólk eða vanilluís

Aðferð
Stillið ofninn á 180°C.
Skolið og kjarnhreinsið eplin, fyllið kjarnann af rúsínum, hnetum og grask-
ersfræjum og hellið hlynsýrópinu yfir.
Setjið eplin í eldfast mót, setjið örlitla smjörklípu ofan á hvert epli. Lokið 
mótinu og látið eplin bakast í ofninum í 30 mínútur.
Borið fram með hreinni jógúrt, AB-mjólk eða vanilluís.

Þórunn Ósk Marinósdóttir, víóluleikari, 
leikur af fingrum fram bæði í bakstri og 
matargerð. Hún býður upp á uppskrift að 
súkkulaðiköku fyrir „ofnæmisgemlinga“.

Þórunn Ósk Marinósdóttir hefur þurft að spila 
matargerðina dálítið eftir eyranu síðustu ár, eða frá 
því að hún eignaðist yngri börnin sín tvö. „Miðstrák-
urinn minn, sem er að verða þriggja ára, er með 
ofnæmi fyrir ýmsu fæði og nú er sá litli, sem er níu 
mánaða, líka byrjaður að safna ýmislegu ofnæmi,“ 
segir Þórunn kímin. „Frá því að þeir greindust hef 
ég verið að fikra mig áfram, til dæmis bara í 
eggjaofnæmisuppskriftum. Maður þarf að prófa sig 
áfram með hvað er best að nota í staðinn fyrir þetta 
hefðbundna,“ segir Þórunn. 

Í uppskriftinni að súkkulaðikökunni notar hún til 
dæmis hafrarjóma í stað súrmjólkur. „Ég hef prófað 
bæði hafrarjóma og sojarjóma og það er eins og 
hafrarjóminn henti betur í baksturinn,“ útskýrir 
Þórunn, sem bindur oftast á sig bakarasvuntuna 
ásamt dóttur sinni, Örnu Marín. „Við höfum gaman 
af því að baka saman, mæðgurnar,“ segir Þórunn, 
sem þar að auki snarar fram ofnæmisvænum kökum 
fyrir öll afmæli. „Ég hef haldið afmæli þar sem 
gestir finna engan mun á kökunum. Það er líka oft 
einfaldara að aðlaga bakstursuppskriftir en maður 
heldur. Bæði er hægt að nota eggjalíki í staðinn 
fyrir egg og eins apríkósumauk. Svo passar maður 
bara að bæta aðeins meira af olíu eða vökva í deigið 
í staðinn fyrir eggin,“ útskýrir hún.

Auk þess að prófa sig áfram í bakstrinum segist 
Þórunn sárasjaldan fylgja uppskriftum í matargerð. 
„Ég held að ég fylgi bara uppskriftum á jólum og 
áramótum,“ segir Þórunn og hlær við. „Við borðum 
mjög mikið af kjúklingi á þessu heimili, en í hvert 
skipti sem hann er eldaður er bara farið eftir því 
hvað er til í grænmetisskúffunni og kryddað eftir 
hugdettum. Hann er aldrei eins. Ég mæli líka með 
því að nota vængi og læri í þessu harðæri, það er 
miklu ódýrara en bringurnar og rosalega gott,“ 
bendir hún á. 

Þórunn hyggst verja sumrinu í að njóta veður-
blíðu, en eftir viku leggur hún leið sína í Reykholt 
þar sem hún spilar á Reykholtshátíð, bæði sem hluti 
af kvintett og strengjatríói. „Þetta verður eitthvað 
bland í poka eins og venjulega í Reykholti. Það eru 
margir tónleikar og margt mismunandi í boði,“ segir 
Þórunn. Frekari upplýsingar um hátíðina má nálgast 
á reykholtshatid.is, en hún stendur frá 23. til 27. Júlí.

 sunna@frettabladid.is

Leikur af fingrum fram

Súkkulaðikaka:
4 bollar hveiti
2 bollar sykur
1 bolli brætt smjörlíki
2 tsk. natron
6 tsk. kakó
1 tsk. salt
2 bollar hafrarjómi
2 tsk. vanilludropar
Krem:
150 g smjörlíki, brotið niður í skálina.
150 g flórsykur
Kakó eftir smekk
Aðferð: 
Kakan: Hrærið vel saman smjörlíki og sykri, bætið þurr-
efnunum út í ásamt vanilludropum og hafrarjóma og 
hrærið vel. Setjið í vel smurt form og bakið við 175 
gráður í 50 mínútur.
Krem: Hrærið saman þar til ljóst og létt. Smyrjið ofan á.

BAKARAMÆÐGUR Mægðunum Þórunni Ósk og Örnu 
Marín finnst skemmtilegt að baka saman. Þórunn gefur hér 
uppskrift að súkkulaðiköku fyrir „ofnæmisgemlinga“. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gellur teljast varla til vinsæl-
ustu matvæla hér á landi þessa 
dagana. Þær geta hins vegar 
verið afar gómsætar, eins og 
Gunnar Örn Jónsson, 
yfirmatreiðslumaður á veitinga-
staðnum Við Tjörnina, veit vænt-
anlega manna best. Þar hafa 
kryddlegnar gellur verið fastur 
liður á matseðlinum í 21 ár. 

„Um daginn kom hingað Finni 
sem hafði borðað gellurnar hjá 
okkur fyrir fimmtán árum og 
fannst það bara besti matur sem 
hann hafði smakkað. Hann pant-
aði þær aftur og þær voru alveg 
eins. Hann var nánast klökkur af 
gleði þegar ég talaði við hann,“ 
segir Gunnar og hlær við. Hann 
segist þó vita til þess að fólk 
fælist gellurnar til að byrja með. 
„Mörgum líst ekkert á þetta og 
hugsa bara um slepjulegar gellur 
á fati,“ segir hann kíminn.

Gunnar gefur lesendum hér 
uppskrift að kryddlegi þeim sem 
notaður er á Við Tjörnina. „Við 
snyrtum gellurnar til og leggjum 

þær svo í löginn. Hann sam-
anstendur af ólífuolíu, nóg af 
hvítlauk, papriku, karríi og 
estragoni. Á öðrum degi í krydd-
legi eru gellurnar orðnar fínar, 
en þær geta verið í honum í tíu 
daga, og sumir vilja þær enn 
eldri,“ útskýrir hann. „Þegar 
þær eru eldaðar eru þær teknar 
úr leginum og þerraðar, og svo 
velt upp úr eggjahræru úr eggi, 
estragoni, hvítlauk og smá pipar, 
og smjörsteiktar. Svo flamber-
um við þær með koníaki og 
gerum sósuna á pönnunni. Það 
er fiskisoð, hvítvín, rjómi, hvít-
laukur og estragon og salt og 
pipar,“ útskýrir Gunnar.

Þeir sem vilja spreyta sig 
heima við geta því hér með gert 
það. Annars má, að vanda, nálg-
ast góðgætið á Við Tjörnina.

Gómsætar kryddlegnar gellur

ÓMISSANDI GELLUR Gunnar Örn Jóns-
son segir gellurnar ómissandi á matseðli 
Við Tjörnina, enda hafa þær prýtt hann í 

rúma tvo áratugi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



vörurnar fást í Bónus!

Gott á grillið!
Grill-lambafram-
partssneiðar
frá Kjarnafæði

969 kr./kg.
Merkt verð 1.292 kr./kg

Herragarðs
svínakótilettur
frá Kjarnafæði

1.189 kr./kg.
Merkt verð 1.698 kr./kg

Grill-lambarifjur
frá Kjarnafæði.

398kr./kg.
Merkt verð 498 kr./kg.

Piparsteik, 
beinlaus
frá Kjarnafæði.

1.998kr./kg.
Merkt verð 2.220 kr./kg.

Kofareykt
sveitabjúgu
frá Kjarnafæði.

298kr./kg.
Merkt verð 398 kr./kg.

Grill-hamborgarar
120g - 10 stk./pk.
frá Kjarnafæði.

1.350kr./pk.
Merkt verð 1.489 kr./pk.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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> FOX FITNAR

Megan Fox var skipað að bæta 
á sig um fimm kílóum áður en 
tökur á næstu Transformers-
mynd hófust. Leikstjóri mynd-
anna, Michael Bay, ku nefni-
lega ekki vera hrifinn af allt 
of títlulegum stelpum. Fox lét 
ekki á sér standa og hámar nú 
í sig kökur á hverju kvöldi til 
að mæta kröfum Bays.

Nýtt myndaband með Merz-
edes Club lítur dagsins ljós 
á næstu dögum og er um 
teiknimyndamyndband að 
ræða. 

Hilmar Birgir Haraldsson hefur 
gert teiknimyndafígúrur úr með-
limum Merzedes Club en nýtt 
myndband þeirra er framleitt af 
Pipar auglýsingastofu og hefur 
vinnsla nú staðið yfir í um 3 vikur. 
Myndbandið er við lagið „I wanna 
touch you“ sem er titillag plötu 
hljómsveitarinnar sem kom út í 
síðustu viku. Nú standa yfir 
breytingar á teikningunum þar 
sem teikna þarf Möggu Eddu 
Gnarrsdóttur inn í teiknimyndina 
en hún var nýlega tekin í hljóm-
sveitina sem fer innan tíðar til 
Portúgal til að skemmta á Club 
Kiss.

„Nú er bara spurningin hvort 
myndbandið nær að skáka vin-
sældum Frelsis-myndbandsins 
sem fór á lista Youtube í Þýska-
landi, Belgíu, Hollandi, Bretlandi, 
Canada og Nýjasjálandi. Það 
myndband er nú komið með tæp-

lega 300.000 skoðanir á netinu,“ 
segir Valgeir Magnússon umboðs-
maður hljómsveitarinnar.

Myndbandið er unnið í sams 
konar stíl og myndirnar um 
Family Guy. jakob@frettabladid.is

Merzedes Club í teiknimynd

HINN ÓGURLEGI GAZ-MAN Ekki er hægt 
að segja annað en vöðvastæltir meðlim-
ir MC henti vel í teiknimyndina.

REBEKKA SÖNGKONA Myndar skemmti-
legan kontrast við vöðvatröllin en mynd-
irnar eru í stíl við Family Guy.

TEIKNIMYNDAVÆNIR Þarna eru dans-
ararnir og söngvararnir Gaz-man og 
Cerez4 í góðum gír.

PARTÝ-HANZ OG GILLZENEGGER Jafnvel 
nöfnin eru líkt og um teiknimynda-
fígúrur sé að ræða.

Sienna Miller hefur búið 
hjá nýjasta kærastanum, 
olíuerfingjanum Balthazar 
Getty, í rétt um mánuð, eða 
nánast frá því að hún sleit 
sambandi sínu og Rhys 
Ifans í síðasta mánuði. 
Getty er harðgiftur, en 
vinir Siennu halda því 
fram að hjónaband hans 
og Rosettu Millington 
hafi staðið á brauðfótum mánuðum 
saman og Sienna tengist því ekki 
neitt. Getty og Millington eiga saman 
fjögur börn. 

Barnastjarnan Miley Cyrus, sem 
olli nokkru fjaðrafoki í Bandaríkjun-
um fyrr á árinu þegar hún sat fyrir 
hálfnakin á myndum sem birtust í 
Vanity Fair, segist ekki ætla að stunda 
kynlíf fyrr en hún giftir sig. Hún segir 
hring sem hún ber stöðugt tákna 
loforð sem hún hefur gefið sjálfri 

sér og fjölskyldu sinni um 
skírlífi. Hvort Miley stendur 
við það eður ei á eftir 
að koma í ljós, en hún 
virðist nú stefna hraðbyri 

í að verða næsta 
Britney Spears, sem 

var með svipaðar yfir-
lýsingar á sínum tíma.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Kate Hudson 
hefur tekið að sér 
hlutverk í söngva-
myndinni Nine, sem 
byggð er á söngleik 
sem naut mikilla 
vinsælda á Broad-
way. Söngleikurinn 
er aftur á móti byggður á mynd 
ítalska leikstjórans Federico Fellini, 
8½. Hlutverk Hudson ku hafa verið 
skrifað sérstaklega fyrir hana, eftir 
að aðstandendur myndarinnar heill-
uðust af söng- og danshæfileikum 
leikkonunnar. Meðal annarra leikara 
í myndinni eru Daniel Day-Lewis, 
Nicole Kidman, Penelope Cruz, 
Judi Dench og Sophia Loren. 

Jake Gyllenhaal er í blótsyrðaátaki. 
Það er ekki sjálfskipað, heldur eitt 
af skilyrðunum sem kærasta hans, 
Reese Witherspoon, setti fyrir því 
að hann flyttist inn á heimili hennar 
og barnanna Övu og Deacon, sem 

Reese á með Ryan Phill-
ippe. „Jake var vanur að 
blóta eins og sjóari, en ekki 

lengur. Ef hann gerir 
það þarf hann að 
biðjast afsökunar,“ 
segir vinur leikar-
ans.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Næsta föstudag stendur til að 
taka upp auglýsingu fyrir BYR, 
sem framleiðendur fullyrða að 
verði „magnaðasta sjónvarps-
auglýsing fyrr og síðar“. 
Þar verður Páll Óskar 
Hjálmtýsson fremstur í 
flokki, en auglýsingin 
á að vera í söngleikja-
stíl, með skrúðgöngu 
og dansatriðum sem 
fléttast um söngvar-
ann vinsæla. Pegasus 
sér um framleiðslu 
auglýsingarinnar, 
sem á að kynna 
námsmannaþjón-
ustu BYRs. 

Páll Óskar er 

ekki óvanur auglýsingagerð en hann 
hefur áður auglýst Rís og fleira. 
Auglýst hefur verið eftir þátttak-
endum í skrúðgönguna á Facebook 

og víðar. Ekkert hefur hins vegar 
verið gefið upp um hvaða lag 
mun heyrast í auglýsingunni. 
„Menn verða bara að bíða og 
sjá en ég veit að Páll fór á 
lokadansæfingu í gær og 
hann segir mér það að þetta 
sé geðveik „choreograph“-ía. 
Þetta verður eitthvað mjög 

Páls Óskars-vænt,“ sagði Helga 
Jónasdóttir hjá BYR. Páll Óskar ku 
hafa verið valinn vegna þess að „hann 
er sá flottasti. Auk þess sem hann er 
mjög meðvitaður um sína fjárhags-
legu heilsu.“ Engar tölur liggja 
frammi um kostnað við auglýsinguna, 
sem var sett í uppboð. Eina sem 
stendur í vegi fyrir framleiðslu og þá 
sýningu auglýsingarinnar á þessu 
stigi er veðrið. 

„Eins og Páll Óskar sagði, nú 
liggjum við á bæn að fá sól og heiðan 
himinn,“ sagði Helga.  Um 130 
statistar og þrír danshópar, break-
danshópur, fimleikahópur og hefð-
bundinn danshópur koma fram í 
auglýsingunni. 

 -kbs  

Páll Óskvar í söngvamyndagír

FLOTTASTUR Páll Óskar Hjálmtýrsson 
auglýsir BYR FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

ÚTSALA
ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á

1.000 - 7.000 KR.

SMÁRALIND

ÚTSALA
ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á 

500 - 4.000 KR.
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Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
L
L
7
12
L

HELLBOY 2      kl. 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA      kl. 6 - 8 - 10.10

12
L

HELLBOY 2 kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl. 3.45 - 8 - 10.10
HANCOCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45 - 5.50

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
L
12
L
14

HELLBOY 2 kl. 6 - 8.30 - 10.50
MAMMA MIA kl. 6 - 8.30 - 10.50
HANCOCK kl. 10
KUNG FU PANDA ENSKT TAL kl. 6 - 8
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12
12

HANCOCK kl. 6 - 8 - 10
MEET DAVE kl. 6.10 - 8.30 - 10.40
BIG STAN  kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 5.30  - 8 - 10.20 

SÍMI 530 1919

FÍNASTA 
SUMARSKEMMTUN

- V.J.V., TOPP5.IS/FBL

Þau komu langt utan úr geimnumÞau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!í fullkomnu dulargervi!

Þau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
MAMMA MÍA kl. 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 8 L

THE BANK JOB kl. 10:20 16

HANCOCK kl. 10:20 12

NARNIA 2 kl. 5:40 7

DECEPTION kl.  8 - 10 12 

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 - 8 L

WANTED kl.  10 12

HELLBOY 2 kl. 8  - 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 8 L

BIG STAN kl. 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D L

MAMMA MÍA kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
DECEPTION kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40D - 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANCOCK kl. 8 - 10:20 12 

WANTED kl. 8 - 10:20 16

NARNIA 2 kl. 5 7

DECEPTION kl. 8:10 - 10:30 14

MEET DAVE kl. 6 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6D L

WANTED kl. 8D - 10:20D 16

NARNIA 2 kl. 5:15 7

INDIANA JONES 4 kl. 8 12

THE BANK JOB kl. 10:20 16

DIGITAL

DIGITAL

FORSALA HAFIN!

Þau komu langt utan úr geimnum í fullkomnu dulargervi!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI!

* * * * Ó.H.T, RÁS 2
* * * T.V, Kvikmyndir.is
* * * L.I.B, Topp5.is/FBL

STÓRLEIKARARNIR HUGH JACKMAN OG 
EWAN MCGREGOR FARA HAMFÖRUM Í 

BESTA BESTA ÞRILLER SUMARSINS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HELLBOY 2 -DIGITAL kl. 5.40, 8-D og 10.15-POWER 12

MAMMA MIA -DIGITAL kl. 3.30, 5.50-D, 8 og 10.15 L

HANCOCK kl. 8 og 10 12

KUNG FU PANDA -DIGITAL kl. 4-D - Íslenskt tal L

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 5 7

M Y N D O G H L J Ó Ð

POWERSÝNING
KL 10.15

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

Hljómsveitin Dikta spilar á Organ 
í kvöld, ásamt Ölvis og Kuroi. 
Sveitin hefur verið í dvala talsvert 
lengi, frá seinustu jólum, en hitar 
nú upp fyrir tónleikaferðalag til 
Bandaríkjanna sem í verður hald-
ið í ágúst. Alls verða sex tónleikar 
í Los Angeles og tvennir í New 
York. 

„Við erum búnir að hafa það 
rólegt, en núna verður farið aftur 
af stað. Við ákváðum að skella 
okkur í sumar, kynna okkur í 
Bandaríkjum og kynnast nýju fólki. 
Það gekk mjög vel síðast.“ segir 
Skúli Gestsson bassaleikari. Dikta 
fór seinast til Bandaríkjanna 2006. 

Þetta eru fyrstu tónleikar Kuroi, 
sem skartar meðal annarra Þor-
valdi Kára Ingveldarsyni, sem 
flestir þekkja sem trommara 
Coral og Leifi Jónssyni, betur 
þekktur sem Leibbi djass. Ölvis er 
svo rafhljómsveit með gefur út 
hjá sama plötufyrirtæki, Reson-
ant, og Blindfold, Stafrænn Hákon 
og Borko. Dikta hyggst spila mikið 
af nýju efni, en lag þeirra, Just 

Getting Started fór nýlega í spilun 
í útvarpi og hugað er að nýrri 
plötu. „Það hefur ýmislegt gerst í 
lagasmíðum. Fólk verður bara að 
koma og sjá,“ segir Skúli. Auk 

tónleikaferðalagsins er Dikta að 
semja tónlist við stuttmynd eftir 
Davíð Ólafsson. Tónleikarnir í 
kvöld hefjast hálftíu og kostar 
1000 krónur inn.  -kbs

Dikta rís úr dvala 

KOMA ÚR FELUM Fyrstu tónleikar Dikta frá jólum eru í kvöld.      MYND/ÁRNI TORFASON

Facebook-hárkollupartý er á 
Cafe Cultura í kvöld, en öll 
fimmtudagskvöld bregða 
innanbúðarmenn á leik. Hár-
kollupartý gengur þannig fyrir 
sig að allir 
sem mæta 
með 
hárkollu fá 
frítt skot á 
barnum. DJ 
Einar Ingi 
leikur svo 
fyrir gesti. 
„Öllum 
vinum 
okkar á 
Facebook 
er boðið og 
þeim 
skemmt,“ 
segir Linda 
Karlsdóttir, 
skipuleggjandi. Hún segir 
hárkolluþemað bara út í bláinn. 
„Við vildum aðeins breyta til á 
fimmtudegi.“ Áður hafa verið 
haldin Pub-quiz á ensku, Sangria-
kvöld og Flamencokvöld. 
Í næstu viku verður svo Reggae-
þema þar sem Mystic MC frá 
Kaupmannahöfn sér um stuðið. 
Þeir sem eiga ekki hárkollu, eða 
eru ekki vinir Cultura á Face-
book, eru að sjálfsögðu velkomn-
ir líka. Partýið hefst hálftíu.
  -kbs    

Kolla og skot

„Mæra er húsvískt orð yfir sæl-
gæti og þess vegna tengir þetta 
orð alla Húsvíkinga saman, bæði 
brottflutta sem og aðra, en það er 
mikið um að brottfluttir Húsvík-
ingar heimsæki bæinn sinn á þess-
um dögum,“ segir Hjálmar Bogi 
Hafliðason, verkefnastjóri Mæru-
daga, sem fara fram dagana 24. til 
27. júlí.

„Dagskráin í ár er mjög vegleg 
en fjölskyldan er höfð að leiðar-
ljósi við alla skipulagningu og 
reynt að bjóða fólki frítt á sem 
allra flesta viðburði,“ útskýrir 
Hjálmar, en á dagskránni eru 
meðal annars námskeið í afrískri 
tónlist, leiklist og siglingum, dans-
leikur og miðnætursigling.

„Mikil stemning hefur skapast í 
bænum vegna þess að bænum 
hefur verið skipt upp í þrjú hverfi 
sem hefur hvert sinn lit og fólk 
keppist við að skreyta hverfin sín. 
Fólkið mun svo ganga skrúðgöngu 
úr sínu hverfi að hafnarsvæðinu 
þar sem fram fer litablöndun 
Mærudaga 2008,“ útskýrir Hjálm-
ar og býst við að fjölmennt verði á 
Húsavík yfir hátíðahöldin.

„Talið er að um 6.000 manns hafi 
heimsótt Húsavík í fyrra þegar 

flest var og við reiknum með enn 
fleira fólki í ár. Annars spilar 
veður far alltaf stóran þátt í svona 
hátíðahöldum,“ segir Hjálmar að 
lokum.  - ag

„Nammidagar“ 
á Húsavík

FJÖLBREYTT DAGSKRÁ  Um 6000 manns 
heimsóttu Húsavík á Mærudögum í 
fyrra og búist er við að enn fleiri leggi 
leið sína á hátíðina í ár.

SKELLTU Á ÞIG KOLLU 
Hárkollupartý er á Café 
Cultura í kvöld.

Ingó og strákarnir í hljóm-
sveitinni Veðurguðunum 
hafa slegið í gegn í sumar. 
Lagið Bahama hefur notið 
mikilla vinsælda og nú 
er komið að því að fylgja 
vinsældunum eftir. Nýtt lag 
var klárað í gær.

„Það er ekki komið nafn á það, 
það mun sennilega heita Drífa,“ 
segir Ingólfur Þórarinsson, Ingó 
úr Veðurguðunum, um nýtt lag 
sem þeir félagar kláruðu að taka 
upp í gær. Það er óhætt að segja 
að pressan sé mikil á Veðurguð-
unum því þeirra fyrsta lag, Bah-
ama, rauk á topp Íslenska listans 
og er vart til sá Íslendingur sem 
ekki kann í það minnsta viðlagið. 
„Jú það er búin að vera að pressa 
á okkur úr öllum áttum. Þetta lag 
verður í þessum stuðstíl. En alls 
ekki Bahama 2,“ segir Ingó. 

Lagið og textinn við Drífu, er 
eftir Ingó sjálfan rétt eins og 
Bahama. Hann segir textann 
segja ákveðna sögu. „Ekki beint 
ástarsaga. Jú, kannski ástarsaga 
en í senn ádeila á einhverja Drífu 
sem er snarvitlaus.“ Hann segir 
þó ekki um neina ákveðna Drífu 

að ræða en: „Menn geta getið í 
eyðurnar ef þeir þekkja einhverj-
ar klikkaðar Drífur.“

Upptökurnar fóru fram í 
Stúdíói Sýrlandi og var það Axel 
Árnason sem stjórnaði upptökum 

en hann tók einnig upp Bahama. 
„Við leggjum upp með það að 
lögin séu góð partílög og textarn-
ir þannig að fólk eigi auðvelt með 
að læra þá,“ segir Veðurguðinn 
magnaði, Ingó. soli@frettabladid.is

Drífa fylgir Bahama eftir

Í HLJÓÐVERI Ingó brýndi raustina í Stúdíói Sýrlandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Bikarmeistarar FH 
mæta Grevenmacher frá Lúx-
emborg í UEFA-bikarnum á 
Kaplakrikavelli kl. 19.15 í kvöld. 
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
er reyndar ekki að fara mæta 
Grevenmacher í fyrsta skiptið 
og á von á hörkuleik.

„Ég spilaði gegn þessu liði með 
KR árið 1995 og þá voru þeir öfl-
ugir og við vorum heppnir að 
tapa fyrri leiknum á útivelli 
aðeins 3-2 þar sem þeir voru mun 
betri. Við kláruðum svo seinni 
leikinn á heimavelli 2-0 og kom-
umst áfram. Ég geri nú ráð fyrir 
að Grevenmacher sé með enn 
sterkara lið í dag og þeir eru með 
leikmenn alls staðar að úr Evr-
ópu, frá Frakklandi, 
Hollandi og Þýska-
landi,“ sagði Heim-
ir sem telur að 
FH-liðið þurfi að 
eiga tvo mjög 
góða leiki til þess 
að komast áfram í 
næstu umferð 
UEFA-bikarsins. 

„Það er mikil-
vægt fyrir okkur að 
skora í heimaleiknum 
en að sama skapi getur 

verið dýrt að fá á sig mark og við 
verðum því líka að vera skyn-
samir varnarlega. Þetta snýst 
einfaldlega um að ná að spila tvo 
góða leiki gegn þeim,“ sagði 
Heimir sem telur að tímasetn-
ingin á leiknum sé góð fyrir FH 
þar sem Hafnarfjarðarliðið er 
búið að tapa þremur leikjum í 
röð, einum í VISA-bikarnum og 
tveimur í Landsbankadeild.

„Þetta er kærkominn leikur 
fyrir okkur að fá á þessum tíma-
punkti til þess að hvíla okkur 
aðeins á deildinni hér heima.  Við 
þurfum því að nota þennan leik 
til þess að snúa við blaðinu og 
ætlum okkur svo sannarlega að 
gera það. Til þess að það takist 

þurfa menn hins vegar að 
standa saman, berjast  og 

spila sem eitt lið,“ sagði 
Heimir að lokum.  - óþ

FH mætir Grevenmacher í UEFA-bikarnum í kvöld:

Kærkominn leikur

VONGÓÐUR Heimir vonast 
til að FH snúi við blaðinu í 
kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Í kjölfar fréttar Frétta-
blaðsins í gær um málefni Prince 
Rajcomars og Vals þar sem 
formaður knattspyrnudeildar 
Vals, Börkur Edvardsson, sagði 
Val ekki hafa treyst sér í „launa-
pakkann“ barst eftirfarandi 
yfirlýsing frá Blikum.

„Knattspyrnudeild Breiðabliks 
vill koma eftirfarandi á framfæri í 
tengslum við svar formanns 
knattspyrnudeildar Vals […] Í 
fyrsta lagi er það ekki rétt að 
spurst hafi verið óformlega fyrir 
um Prince Rajcomar. 

Þann 8. júlí bar Valur upp 
formlega fyrirspurn um lán eða 
leigu á leikmanninum. 

Í öðru lagi vita Valsmenn ekki 
hvað leikmaðurinn er með í laun 
nema þeir hafi haft samband við 
hann sjálfan í heimildarleysi og 
fengið það uppgefið sem er 
alvarlegt brot á reglugerðum KSÍ. 

Í þriðja lagi er það því ekki rétt 
að ástæðan fyrir því að ekkert 
varð úr félagsskiptum sé sú að 
Valsmenn hafi ekki „treyst sér í 
launapakkann“.  Ástæðan er sú 
að Breiðablik hafnaði beiðni Vals 
um viðræður um leikmanninn. 

Það má bæta því við að það 
þætti saga til næsta bæjar ef 
Valur treysti sér ekki til að semja 
við leikmann vegna launakostn-
aðar. Að framansögðu er ljóst að 
rangt var skýrt frá málsatvikum 

af hálfu formanns 
knattspyrnudeild-
ar Vals. 

Með kveðju, 
Svavar Jósefs-
son, fram-
kvæmdastjóri 

knattspyrnudeild-
ar Breiðabliks“.

Knattspyrnudeild Breiðabliks:

Segir Börk fara 
með rangt mál

BÖRKUR EDVARDS-
SON Sakaður um 
segja ekki satt 
og rétt frá af 
Blikum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

TEITUR

*Flug aðra leiðina með sköttum. Verð gildir frá 15. ágúst 2008.

Í Shaftesbury Theatre er sæti 

fyrir þig. Ítalskur meistara-

kokkur við Duke Street hefur 

lagt á borð fyrir þig. Það er 

beðið eftir þér í Notting Hill.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Komdu til London, í helgarferð eða í 
sumarleyfi. Lífvörður drottningar hefur æft 
vaktaskipti síðan á 19. öld og menn skilja 
ekkert í hvers vegna þú skulir ekki hafa 
látið sjá þig ennþá. 
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Hrefna Huld Jóhannesdóttir skoraði mark sitt 
númer 223 fyrir KR gegn Keflavík á þriðju-
dag. Það gerir hana að næstmarkahæstu 
KR-konu frá upphafi, með einu marki meira 
en þjálfari liðsins Helena Ólafsdóttir. 
Hrefna hefur skorað mörkin í 219 
leikjum en Helena skoraði 222 mörk í 
273 leikjum. Olga Færseth, sem enn 
spilar með liðinu, er langmarkahæst 
með 313 mörk í 241 leik.

„Ég þarf að spila ansi lengi til 
að ná Olgu. Hún er enn að og 
ætlar að setja nokkur í við-
bót í sumar,“ sagði Hrefna 
við Fréttablaðið í gær. 
Hún segir að Helena hafi 
verið ósátt í leikslok.

„Helena var frekar 
fúl og svekkt. Ég er 

ekki viss um að ég verði miklu meira með 
í sumar. Ég skil reyndar ekkert af hverju 
hún lét mig spila. Ég held að áætlunin hafi 
verið að láta taka mig út af í hálfleik en ég 
eyðilagði það með því að skora í fyrri 

hálfleik,“ gantaðist Hrefna.
Hún hefur nú skorað níu 

mörk í sumar í tíu leikjum, 
sem henni finnst raunar 
ekkert sérstaklega mikið. 

„Ég hef ekki skorað neitt 
rosalega, en það skiptir 
kannski ekki öllu máli 
ef við vinnum eikina,“ 
sagði markaskorarinn 
mikli.

Helena sjálf gant-
aðist við bæði Hrefnu 
og blaðamann að hún 

hefði átt að setja framherjann á bekkinn til 
að missa ekki metið. „En svona er maður 
góðhjartaður. Það var ekkert annað í dæm-
inu en að láta hana spila, hún hefur skorað 
svo mikið, stelpan,“ sagði Helena sem fór 

reyndar fram á þrennu frá Hrefnu ef hún 
ætlaði að bæta metið.

„Það tókst reyndar ekki,“ sagði Hel-
ena kímin en hún var að sjálfsögðu 

ánægð fyrir hönd leikmanns-
ins. „Þetta er meiriháttar og 

hún á enn nóg eftir. Það 
bætist bara alltaf í safnið. 

Hrefna er með gott 
markanef, hún er 
alltaf á réttum stað. 
Það er óvanalegt að 

hún klúðri dauðafær-
um,“ sagði Helena.

HREFNA HULD JÓHANNESDÓTTIR: ORÐIN NÆSTMARKAHÆST HJÁ KR MEÐ 223 MÖRK Í 219 LEIKJUM 

Skil ekkert af hverju Helena lét mig spila

FÓTBOLTI Sinisa Valdimar Kekic 
ákvað í gær að skrifa undir 
samning við HK út yfirstandandi 
keppnistímabil í Landsbanka-
deildinni, en hann kemur til 
liðsins frá Víkingi Reykjavík. 

Hinn 38 ára gamli Kekic lék 
aðeins þrjá leiki með Víkingum í 
1. deildinni í sumar áður en upp 
úr sauð á milli hans og þjálfara og 
stjórnar félagsins. Kekic var í 
framhaldinu settur út úr leik-
mannahópnum og beðinn að finna 
sér nýtt félag, utan 1. deildar.

Kekic býr yfir gríðarlegri 
reynslu úr efstu deild þar sem 
hann hefur leikið 158 leiki og 
skorað 42 mörk.  - óþ

HK fær nýjan leikmann:

Sinisa Kekic á 
ný í efstu deild

HANDBOLTI Strákarnir í hand-
boltalandsliðinu æfa stíft um þess-
ar mundir, eins og raunar allir 
íþróttamenn sem eru á leiðinni á 
Ólympíuleikana. Á morgun og 
laugardag verða leiknir tveir 
æfingaleikir gegn sterku liði Spán-
verja. Liðið fer svo á æfingamót í 
Frakklandi áður en það heldur til 
Peking þann 3. ágúst.

Ólafur Stefánsson fyrirliði segir 
að álagið hafi verið passlegt. „Guð-
mundur hefur verið að koma mér 
aðeins á óvart. Þetta er búið að 
vera gaman, þetta eru ekki bara 
einhver hlaup heldur höfum við 
fengið að leika okkur líka. Leikirn-
ir eru þannig að við erum að reyna 
mikið á okkur, við megum kannski 
ekki missa okkar mann frá okkur 
til að tapa ekki. Þetta er  eins og að 
vera á hálfgerðu leikjanámskeiði 
hjá Guðmundi Guðmundssyni,“ 
sagði Ólafur og brosti.

Þegar æfingin hófst mátti raun-
ar sjá leikmenn skjóta á körfu þar 
sem markmaðurinn Hreiðar Levý 
Guðmundsson fór mikinn, sumir 
léku sér með fótbolta og Snorri 
Steinn Guðjónsson og nokkrir 
aðrir gerðu heiðarlegar tilraunir 
til að sparka bolta í afturendann á 
Ásgeiri Erni Hallgrímssyni sem 

líklega tapaði í einum leiknum. Sá 
árangur var misjafn.

„Fyrstu tvær til þrjár vikurnar í 

venjulegum undirbúningi þekkir 
maður. Þær eru hálfgert leikja-
námskeið með fullri alvöru þó. 

Svo koma grá svæði  þegar við 
förum að stilla saman strengina. 
Þá tökum við kerfi og menn þurfa 
að sýna félagslegan styrk í að við-
urkenna mistök, geta leyst vanda-
mál við þriðja mann og talað 
saman. Það verður gaman að sjá 
hvernig það kemur út,“ sagði Ólaf-
ur djúpur. 

Þjálfarinn sjálfur viðurkennir að 
æfingarnar séu fjölbreyttar og 
skemmtilegar, ekki síst til að halda 
móralnum góðum í ströngum undir-
búningi. „Að einhverju leyti, við 
gerum það með. En æfingarnar 
hafa verið strangar, við æfðum til 
dæmis tíu sinnum í síðustu viku. 
Við höfum tekið vel á því. Við 
höfum líklega æft eins og eðlilegt 
er að gera kröfu til, þetta verður 
erfiður pakki úti í Peking,“ sagði 
Guðmundur.

Hann segir að það sé mikill línu-
dans fólginn í því að finna hversu 
mikið álag á að vera á leikmönnun-
um. „Við erum að spila æfingaleiki 
núna um helgina, höfum æft mikið 
og viljum halda ákveðnu tempói. 
Það er rosalega fín lína í því að 
finna hversu mikið álagið er. Það er 
nauðsynlegt að tala við leikmenn-
ina og finna hvernig þeim líður 
líka,“ sagði þjálfarinn. - hþh

Það er góður andi sem fyrr í stífum undirbúningi handboltalandsliðsins fyrir Ólympíuleikana: 

Á alvörugefnu leikjanámskeiði
hjá Guðmundi Guðmundssyni

ÓLAFUR OG GUÐMUNDUR Fyrirliðinn segir þjálfarann hafa komið sér á óvart með 
skemmtilegum uppátækjum og hrósar honum í hástert fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

>Ekki tapað deildarleik í tæp tvö ár

Valsstúlkur héldu uppteknum hætti í Landsbankadeild 
kvenna í fyrrakvöld þegar þær unnu Þór/KA á Akureyri 1-3 
og eru því sem fyrr með fullt hús stiga eftir tíu umferðir. 
Þetta var nítjándi sigurleikur 
liðsins í röð í deildarkeppni 
en síðasti tapleikur Vals-
stúlkna í deildarkeppni var 
fyrir tæpum tveimur árum 
síðan eða 1. ágúst árið 2006 
þegar Blikastúlkur lögðu þær 
að velli 2-1. 

sport@frettabladid.is
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GOLF Opna breska meistaramótið 
hefst í dag á hinum glæsilega 
Royal Birkdale-golfvelli. Tiger 
Woods, sem unnið hefur mótið þrí-
vegis, er fjarri góðu gamni vegna 
meiðsla og spilar ekki meira á 
árinu. Einnig er óvissa með þátt-
töku Padraigs Harrington sem 
vann mótið í fyrra eftir umspil 
gegn Sergio Garcia. Harrington er 
meiddur á úlnliði og hefur lítið 
getað æft síðustu daga. Hann tók 
til að mynda aðeins tvö högg á 
æfingunni í gær.

„Ef þetta væri ekki opna breska 
hefði ég þegar dregið mig úr mót-
inu. En maður leggur aukalega á 
sig til þess að taka þátt í þessu 
móti,“ sagði Harrington sem er í 
holli með Justin Leonard og Retief 
Goosen.

Fjarvera Tigers mun eðlilega 
hafa nokkur áhrif á sjónvarps-
áhorf og þá aðallega í Bandaríkj-
unum þar sem búist er við 30 pró-
senta minna áhorfi en ella þar sem 
Tiger er fjarverandi. Engu að síður 
er búist við miklum áhuga heima-
manna á mótinu. Ekki síst í ljósi 
þess að Evrópubúa hefur aldrei 
tekist að vinna opna breska á Royal 
Birkdale.

Heimamenn hafa mikla trú á 
Lee Westwood en hann varð þriðji 
á opna bandaríska mótinu á dögun-
um og lék vel.

Einnig bíða margir spenntir 
eftir því að sjá Sergio Garcia sem 

var mjög nálægt sigri í fyrra. Svo 
eru spænskir íþróttamenn afar 
heitir þessa dagana - Spánn vann 
EM og Rafael Nadal vann ævin-
týralegan sigur á Wimbledon-mót-
inu í tennis.

Justin Rose verður einnig undir 
smásjánni næstu daga en það var 
einmitt á Royal Birkdale fyrir tíu 
árum sem hann skaust óvænt fram 
á sjónarsviðið. Rose var þá aðeins 
17 ára gamall áhugamaður og lenti 
í fjórða sæti á mótinu. Mikið vatn 
hefur runnið til sjávar síðan og í 
dag er Rose níundi á heimslistan-
um.

„Það væri ekki hægt að búa til 
betra handrit að þessu. Ef þetta er 
mín vika verður þetta rosaleg saga. 
Ég hef alltaf sagt að til þess að búa 
til aðra sögu um mig á mótinu verði 
ég einfaldlega að vinna það. Það er 
eðlilega markmiðið og það væri 
svo sætt ef markmiðið næðist,“ 
sagði Rose. „Ég gleymi samt aldrei 
mótinu fyrir tíu árum síðan. Það 
var sannkölluð ævintýravika og 
stuðningur áhorfenda ótrúlegur. 
Það var staðið upp fyrir mér á nán-
ast hverri holu og fólk segist aldrei 
hafa heyrt önnur eins læti á golf-
velli. Mér leið eins og Jack Nick-
laus,“ sagði Rose og brosti.

Maður fólksins, hinn skrautlegi 
John Daly, er meiddur, líkt og Harr-
ington, en hefur ákveðið að hlusta 
ekki á lækna og spila.

„Það hefur verið mjög erfitt að 
spila allt þetta ár vegna meiðsl-
anna. Það var reyndar sama sagan 
líka á síðasta ári,“ sagði Daly létt-
ur. „Ég hef hingað til hlustað á 
læknana mína og látið þá laga það 
sem hefur þurft að laga. Þetta er 
reyndar í fyrsta skipti í tvö ár sem 
ég hlusta ekki á læknana.“

 henry@frettabladid.is

© GRAPHIC NEWS

Clubhouse

Royal Birkdale
Southport

BREYTINGAR
 Á VELLINUM

Lengd vallarins
142 metrum hefur verið
 bætt við lengd vallarins

 síðan mótið fór síðast fram
 á Royal Birkdale árið 1998.

Aðalbreytingar
Níunda holan færð 23 metra til

 vinstri. Ný flöt er á 17. holunni og
 það 23 metrum aftar en síðast.

Annað: Búið að bæta við 20 nýjum 
sandglompum. Sjö flatir hækkaðar og sex nýir 

teigar einnig búnir til.

Opna breska meistaramótið 2008 fer fram á Royal Birkdale-vellinum
VÖLLURINN HOLU FYRIR HOLU
Hola par metrar hola par metrar
1 4 411 10  4 373
2 4 385 11 4 399
3 4 412 12 3 168
4 3 184 13 4 456
5 4 316 14 3 184
6 4 456 15 5 497
7 3 163 16 4 401
8 4 418 17 5 523
9 4 379 18 4 433
Út 34 3124 Inn 36 3160
     Samt. 70 6559

Heimild: R&A Championships Limited

Enginn Tiger Woods og meistarinn meiddur
Opna breska meistaramótið hefst í dag en þetta er í 137. skipti sem mótið er haldið. Það er erfiðara en oft áður og spá fyrir um sigur-

vegara enda er Tiger Woods meiddur. Meistari síðasta árs, Írinn Padraig Harrington, er einnig meiddur og óljóst hversu mikið, eða 

hvort, hann getur tekið þátt á Royal Birkdale-vellinum.

DALY Tekur reyk á æfingu í gær og er af 
mörgum talinn til alls líklegur.

JUSTIN ROSE Sló 
í gegn á Royal 
Birkdale-vellinum 
fyrir tíu árum, 

aðeins 17 ára 
áhugamaður. 
Hann ætlar 

sér stóra hluti 
að þessu sinni. 
MYND/GRAPHIC NEWS

ÞRENNA HJÁ SPÁNVERJUM? Spánverjinn Sergio Garcia er efstur á blaði hjá veðmöngurum fyrir opna breska meistaramótið. 
Garcia segist ætla að ná þrennunni fyrir landa sína en spænska landsliðið vann EM og síðan vann Rafael Nadal, vinur Garcias, 
Wimbledon-mótið í tennis á dögunum. Garcia sést hér á æfingu í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is
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EKKI MISSA AF

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

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

18:45 Gönguleiðir  Endurtekið á klst. 
fresti til kl. 12.45 daginn eftir. (e)

08.00 Opna breska meistaramótið í 
golfi  Bein útsending frá 137. opna breska 
meistaramótinu í golfi sem fram fer á Birk-
dale-vellinum á Englandi og stendur yfir frá 
fimmtudegi til sunnudags. 

18.45 Táknmálsfréttir
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Skyndiréttir Nigellu  (Nigella Ex-
press) (8:13) Í þessari þáttaröð sýnir Nigella 
Lawson hvernig matreiða má girnilega rétti 
með hraði og lítilli fyrirhöfn.

20.30 Hvað um Brian?  (What About 
Brian?) (12:24) Bandarísk þáttaröð um 
Brian O’Hara og vini hans. Brian er eini ein-
hleypingurinn í hópnum en hann heldur 
enn í vonina um að hann verði ástfanginn. 

21.15 Svipmyndir af myndlistarmönn-
um  Brugðið upp svipmyndum af myndlist-
armönnum sem taka þátt í Carnegie Art 
Award samsýningunni 2008. Sýningin verð-
ur sett upp í átta borgum í sjö löndum.

21.25 Omid fer á kostum  (The Omid 
Djalili Show) (3:6) Breskir gamanþætt-
ir með grínaranum Omid Djalili sem er af 
írönskum ættum.

22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-

rate Housewives IV) Ný syrpa af þessari vin-
sælu bandarísku þáttaröð um nágrannakon-
ur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem þær 
eru séðar. 

23.10 Lífsháski  (Lost) (75:86) (e)

23.55 Kastljós (e)
00.15 Dagskrárlok

08.00 Zathura. A Space Adventure 
10.00 Because of Winn-Dixie 
12.00 The Sentinel 
14.00 Kicking and Screaming 
16.00 Zathura. A Space Adventure 
18.00 Because of Winn-Dixie 
20.00 The Sentinel  Samsæristryllir með 
Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Evu 
Langoriu í aðalhlutverkum.

22.00 The People vs. Larry Flynt 
00.05 Super Sucker 
02.00 Midnight Mass 
04.00 The People vs. Larry Flynt 
06.05 North Country 

18.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar  
18.55 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið fram-
undan skoðað.

19.20 Arnold Schwarzenegger mótið 
2008  Í þessu móti er keppt í mörgum 
greinum aflrauna og þangað mæta til leiks 
allir helstu og flottustu jötnar heims.

20.00 F1. Við rásmarkið  Hitað upp 
fyrir Formúlu 1 kappaksturinn. Spjallþátt-
ur þar sem fjallað verður um Formúlu 1 á 
mannlegu nótunum. 

20.40 Sumarmótin 2008  Símamótið gert 
upp í máli og myndum. Á mótinu má sjá 
framtíðarstelpur íslenskrar knattspyrnu sína 
tilþrif af bestu gerð.

21.25 Kraftasport 2008  Sýnt frá Suður-
landströllinu þar sem margir af sterkustu 
mönnum Íslands mættu til leiks.

21.55 Umhverfis Ísland á 80 höggum 
 Logi Bergmann Eiðsson fer Umhverfis Ís-
land á 80 höggum.

22.40 Main Event (#12)  Á Heimsmóta-
röðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins að spilaborðinu og keppa um 
stórar fjárhæðir.

23.30 Landsbankadeildin 2008  Um-
ferðir 1-11 gerðar upp í Landsbankadeild 
karla. 

17.50 Bestu leikirnir  Newcastle - Man. 
Utd.

19.30 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

20.00 PL Classic Matches  Liverpool - 
Tottenham, 92/93. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

20.30 PL Classic Matches  Man Utd - 
Liverpool, 92/93. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.00 Football Rivalries - Ajax V Fey-
enoord  Í þessum þætti er fjallað um ríg 
hinna ýmsu liða í heiminum bæði innan 
vallar sem utan.

21.55 Bestu leikirnir  Newcastle - Man. 
Utd.

23.35 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
16.00 Vörutorg
17.00 Rachael Ray  
17.45 Dr. Phil  
18.30 Dynasty   Ein frægasta sjónvarps-
sería allra tíma. Blake Carrington stýrir olíu-
fyrirtæki og hann er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf.

19.20 Life is Wild  (e)

20.10 Everybody Hates Chris - Loka-
þáttur   Bandarísk gamansería þar sem  
Chris Rock gerir grín af uppvaxtarárum 
sínum. 

20.35 The IT Crowd  (5:12) Jen fer á 
stefnumót með Bill Crouse en finnst hann 
frekar dónalegur. Moss reynir að bjarga mál-
unum og koma í veg fyrir að hún þurfi að 
hitta hann aftur. 

21.00 The King of Queens  (6:13) 
Bandarískir gamanþættir um sendibílstjór-
ann Doug Heffernan, Carrie eiginkonu hans 
og Arthur, hinn stórfurðulega tengdaföð-
ur hans. 

21.25 Criss Angel  (4:17) Sjónhverfinga-
meistarinn Criss Angel leggur líf sitt að veði 
og framkvæmir ótrúlega hluti. Áhorfendur 
eiga vart eftir að trúa sínum eigin augum.

21.50 Law & Order. Criminal Intent 
 (13:22) Virtur dómari er myrtur þegar hann 
tekur þátt í sviðsettu einvígi frá fyrri tíð. 
Goren og Eames rannsaka málið og sá sem 
liggur undir grun er eiginmaður konu sem er 
í framboði í borgarstjórastólinn í New York.

22.40 Jay Leno
23.30 Britain’s Next Top Model  (e)

00.20 Age of Love  (e)

01.10 Dynasty  (e)

02.00 Vörutorg
03.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Hvolpur-
inn Scooby-Doo, Ofurhundurinn Krypto 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 Missing  (8:19) 

11.10 Bandið hans Bubba  (2:12)

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Forboðin fegurð  (1:114) (Ser 
bonita no basta) Ný suðuramerísk smásápa 
sem fjallar um þrjár hálfsystur sem bera af 
sér einstakan þokka og hafa alla tíð liðið 
mjög fyrir fegurð sína. 

13.40 Forboðin fegurð  (2.114) 

14.25 Ally McBeal  (3:23)

15.10 Friends 
15.30 Friends 
15.55 Sabrina - Unglingsnornin 
16.18 Tutenstein 
16.43 A.T.O.M. 
17.08 Hlaupin 
17.18 Doddi litli og Eyrnastór 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 
18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.49 Íþróttir 
18.56 Ísland í dag 
19.04 Veður 
19.15 The Simpsons
19.40 Friends
20.05 The New Adventures of Old 
Christine  (18:22) 

20.25 Notes From the Underbelly 
 (11:13) Ný gamanþáttaröð um spaugilegur 
hliðarnar á barneignum. 

20.50 Canterbury’s Law  (1:6)

21.35 Moonlight  (8:16)

22.20 ReGenesis  (6:13)

00.40 Wire  (4:13)

01.40 Zhou Yu’s Train 
03.10 Saved  (13:13)

03.55 Canterbury’s Law  (1:6)

04.40 Moonlight  (8:16)

05.25 The New Adventures of Old 
Christine  (18:22)

05.45 Fréttir 

> Eva Longoria Parker
„Ég blómstraði seint og náði 
ekki frama fyrr en eftir þrítugt. 
Í dag er ég því fegin og kann 
eflaust betur að meta það af 
því ég beið svo lengi.“ Parker 
leikur bæði í Aðþrengdum 
eiginkonum í Sjónvarpinu 
í kvöld og í kvikmyndinni 
The Sentinel sem er 
sýnd á Stöð 2 bíó.

20.00 F1 Við rásmarkið 
  STÖÐ 2 SPORT

20.25 Notes From the 
Underbelly   STÖÐ 2

20.35 The IT Crowd 
   SKJÁREINN

21.00 Pussycat Dolls Present 
Girlicious   STÖÐ 2 EXTRA

22.25 Aðþrengdar 
eiginkonur  SJÓNVARPIÐ

▼

▼

Þær stundir sem ég hef átt fyrir framan sjónvarpstækið 
mitt síðustu daga hafa verið hver annarri meira frústrer-
andi. Það hlýst reyndar ekki af lélegri sjónvarpsdagsskrá, 
heldur algjöru verkfalli tækisins sjálfs, sem hlýðir hvorki 
fjarstýringu, hótunum né barsmíðum. Eftir að hafa skipt 
því út fyrir eldri ættingja sem virðist vera enn geðstirðari 
neyddist ég til að bjóða sjálfri mér í heimsókn til vina og 
vandamanna (í fyllstu hreinskilni voru það vandamenn 
vina minna) til að sjá það sem ekki má missa af þessa 
dagana. Það er, auðvitað, dansþátturinn mikli sem ég hef 
beðið eftir í ofvæni síðustu vikur. Nei, það er úrdráttur. 
Mánuði. Síðustu vikurnar áður en hann hóf göngu sína hér 
á landi var ég farin að telja klukkutímana. 

Stöð 2 sýnir nú fjórðu þáttaröðina af þessum margrómaða þætti, 
þar sem dansarar úr ýmsum áttum sýna listir sínar og læra nýjar í hverri 
viku. Þáttaröðin hefst hins vegar, eins og aðrar raðir með þessu sniði, 
á því að sýndir eru nokkrir þættir frá áheyrnarprufum. Ég hlakkaði 
ótæpilega til þeirra, þar sem ég hef bæði fengið gæsahúð af aðdáun og 

emjað af hlátri yfir prufunum á árum áður. Eitt slíkt dæmi 
var par þar sem maðurinn hafði hikstað samfleytt í nokkur 
ár og daman var með einhvers konar kippi í andliti, sem 
saman varð til þess að dómararnir lágu í hláturskasti í 
korter og ég sömuleiðis. 

Ekki í ár. Þó að einhverjir dansarar hafi kallað fram „vá“ á 
varir mínar var það ekki nóg til að halda athyglinni óskiptri 
í gegnum áheyrnarprufuþættina og mér stóð alveg á sama 
þó einhver mætti í gullbúningi og annar dansaði á bleiu. 
Ég held það hljótist af því að nú hef ég einfaldlega séð of 
marga þætti með þessu sniði – þar sem hitað er upp með 
því að sýna brotabrot af þeim sem voru góðir og endalaust 

af þeim sem voru hræðilega lélegir eða klæddust fáránlegum búning-
um. Fyrir mína parta mega prufurnar fara fram í kyrrþey. Ég þarf ekki að 
sjá annað en þessa góðu, sem lokka fram bros og „vá“ með færni sinni.

Núna bið ég því bara til almættisins um að keppnin verði ekki líka 
gæsahúðarlaus. Annars verð það ég sem verð geðstirð og sjónvarpið 
getur átt sig. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR SÁ ÞEGAR TALIÐ VAR Í FYRIR SO YOU THINK …

Áheyrnarprufur fyrir luktum dyrum, takk!

ÚTSALAN ER HAFIN!
30% - 40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM Í VERSLUNINNI

Föt frá Cakewalk, 
Jeep og Ticket to 

Heaven

Barnafataverslunin Allir krakkar
Laugavegi 40, sími: 564 3849

mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:00
laugardaga kl. 10:00 - 16:00

Kíktu vid, vid tökum vel á móti pér!

www.allirkrakkar.is



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

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
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SVT 1

20.00 Mér finnst...  Umsjón. Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir. Björk 
Jakobsdóttir, Elísabet Jökulsdóttir og Ásdís 
Halla Bragadóttir.  

21.00 Neytendavaktin  Umsjón. Ragn-
hildur Guðjónsdóttir. Gestur. Gísli Tryggva-
son talsmaður neytenda.  

21.30 Kristinn H.  Umsjón. Kristinn H. 
Gunnarsson alþingismaður. Gestur. Kristján 
L. Möller samgöngumálaráðherra.  

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

16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (22:22)

17.30 Talk Show With Spike Ferest-
en  (19:22) 

18.00 Pussycat Dolls Present. Girlici-
ous  (7:10)

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

20.30 Talk Show With Spike Feresten 
 (19:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru 
nöfnin í Hollywood sem taka meðal annars 
þátt í alls kyns grínatriðum sem eru oftar en 
ekki eru ansi langt úti.

21.00 Pussycat Dolls Present. Girlici-
ous  (7:10) Nú á að stofna systrahljómsveit 
Pussycat Dolls. Hún á að heita Girlicious 
og mun samanstanda af þremur hæfileika-
ríkum og að sjálfsögðu gullfallegum stúlk-
um. Fimmtán stúlkur keppa um þessi þrjú 
eftirsóttu pláss og án efa verður mikið um 
harða keppni.  

22.00 Cashmere Mafia  (5:7)  Fjór-
ar nánar vinkonur sem búa allar og starfa 
í New York, virðast á yfirborðinu lifa full-
komnu lífi en eins og oft vill verða flækist 
einkalífið sem fyrir þeim. 

22:40 Medium  (15:16)

23.25 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Dragspilið dunar
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
13.15 Á sumarvegi
14.03 Kvikmyndatónskáld tuttugustu aldar

14.43 Náttúrupistill
15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Á sumarvegi
19.40 Sumartónleikar Sambands evrópskra 
útvarpsstöðva
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Pan
22.45 Þættir úr sögu tvífarans
23.30 Betri stofan
00.07 Næturtónar

Nýr lögfræðiþáttur í anda 
Practice og Boston Legal 
með Julianna Margulies úr 
ER í aðalhlutverki. Hún leikur 
Elizabeth Canterbury, eldkláran 
verjanda, sem vílar ekki fyrir sér 
að sniðganga lögin þegar frelsi 
skjólstæðinga hennar, sem 
hún telur saklausa, er í húfi. 
Þættirnir koma úr smiðju þeirra 
sömu og gerðu Rescue Me.

STÖÐ 2 KL. 20.50
Canterbury‘s Law 

11.00 Saras køkken 11.30 DR Explorer: Klimavidner 
i Afrika 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.05 Flight 29 savnes! 
13.30 SommerSummarum 15.05 Monster all-
ergi 15.30 Fandango med Chapper 16.00 
Hjerterum 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
SommerVejret 17.05 Hercule Poirot 18.00 Kender 
du typen? 18.30 Kær på tur 19.00 TV Avisen 19.25 
Sommervejret på DR1 19.35 Aftentour 2008 
20.00 Landsbyhospitalet 20.45 Flammer 22.15 
Roskilde Festival 23.15 Sex med Victor 23.40 
Naruto Uncut

8.55 Ut i naturen jukeboks 9.55 Vitenskap juke-
boks 10.55 Norge rundt jukeboks 12.00 Country 
jukeboks 13.00 Ut i naturen jukeboks 13.50 
Shetlandsgjengen 15.20 Sydvendt 15.50 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 
16.00 Bjørnen i det blå huset 16.25 Dykk Olli, 
dykk! 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Sannheten om mat 18.25 Litt som deg 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 
Wallander: Den femte kvinnen 20.30 I kveld 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Kjærlighetens sommer 22.10 
Spooks 23.00 Fantastiske fortellinger 23.30 Norsk 
på norsk jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Flyttlasset går 10.35 
Fantastiska berättelser 12.20 Livet som stjärna 
12.45 Livet som stjärna 13.10 Livet som stjärna 
13.35 Baronessan 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 15.00 Packat & klart sommar 15.30 
Sommartorpet 16.00 Emil i Lönneberga 16.25 
Bellmanhistorier 16.30 Hej hej sommar 16.31 
Lillas smågodis 16.50 Det femte väderstrecket 
17.00 Blue water high 17.30 Rapport med A-
ekonomi 18.00 Landgång 18.30 Mitt i naturen 
19.00 Berlinerpopplarna 19.50 Den elaka nattprat-
aren 20.00 Kärlek med förhinder 21.00 Rapport 
21.10 Uppdrag granskning - sommarspecial 22.10 
Sändningar från SVT24

Bandarísk gamansería þar sem Chris 
Rock gerir grín að uppvaxtarárum 
sínum. Í lokaþættinum sem sýndur 
er í kvöld kemst Chris að því að besti 
vinur hans er að fara í dýran einka-
skóla næsta haust. Chris ætlar því að 
ná sér í betri einkunnir til að fá styrki 
til að getað fylgt vininum. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Everybody Hates Chris - 
lokaþáttur
Skjár einn kl. 21.10

Skráðu þig strax í síma 578-8200
Námskeiðin byrja 26. maí!

Skráðu þig strax í síma 578-8200
Námskeiðin byrja 21. júlí!
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MORGUNMATURINN

„Ég hef varið stórum hluta æsk-
unnar, kannski helst til stórum, við 
ramb um næturlíf erlendra borga: 
París, Nice, Frankfurt, Helsinki, 
London, Barcelona, New York, 
Orlando, Miami, Los Angeles, Tiju-
ana, Kingston, Phoenix, rauðu 
hverfi Amsterdam, Bangkok … en 
hef aldrei séð jafn tilviljunarkennd 
skrílslæti og haft eins mikla 
ástæðu til að forðast nokkurn borg-
arhluta í heiminum,“ segir Vestur-
Íslendingurinn og kvikmynda-
gerðarmaðurinn Hörður A. 
Arnarson.

Fréttablaðið greindi frá því fyrir 
nokkru að Hörður er að vinna 
heimildarmynd í sex þáttum um 
deCODE, genabankann, íslenska 
þjóð og Kára Stefánsson. Hörður 
er nú staddur hér á landi við tökur 
en nú sér fyrir endann á gerð þátt-
anna – hann er að vinna þá tvo síð-
ustu. Hörður fór í miðborg Reykja-
víkur með kvikmyndatökuvél sína 
um helgina og honum gersamlega 
blöskraði ástandið.

„Föstudagskvöld var ég í mið-
borginni að filma hið rómaða 
nætur líf borgarinnar og varð vitni 
að því sem getur ekki heitið annað 
en hroðalegur blettur á menningu 
okkar. Þarna voru gengi sem réð-
ust í hópum á einhvern mann. 
Þegar ég sneri „kamerunni“ að 
slagsmálunum kom einn vinur 
þeirra, fór að abbast upp á mig og 
heimtaði vélina. Ég má teljast lán-
samur að hafa komist heim meira 
og minna heill heilsu þetta kvöld,“ 
segir Hörður og honum er brugðið. 
Hörður, sem hefur verið búsettur 
úti í Bandaríkjunum um tíu ára 
skeið, segir að glöggt sé gestsaug-
að og telur ástandið í miðborginni 
til háborinnar skammar. Hann var 
staddur með vinum sínum frá 
Bandaríkjunum og blygðaðist sín 
fyrir framgöngu landa sinna.

„Nú á ég fimmtán mínútur af 
verulega ljótu efni þar sem ungar 
bullur haga sér eins og verstu vand-
alar fyrir framan hóp vegfarenda, 
sennilega helmingur þeirra útlend-
ingar, sem horfðu á eins og þeir 

væru mættir á Colosseum-sýningu. 
Þarna var ekki einn einasti lög-
reglubíll og ekkert sem minnti á 
löggæslu,“ segir Hörður og telur 
þróunina vera slæma. Verði þetta 
viðtekið, að ofbeldið ráði ríkjum, 
verði þess eigi langt að bíða að 
ferðamenn hætti að sækja Reykja-
vík heim. Því fyrir liggur að venju-
legt fólk getur ekki gengið óhult 
um miðborgina um helgar.

„Mér er sagt að ekki séu nema 
sjö lögreglubílar sem þjóna öllu 
höfuðborgarsvæðinu. Það væri 
kannski verjandi í erlendri borg 
þar sem 200 þúsund manns búa á 
mun smærra svæði samanborið 
við Reykjavík. En þetta er stór-
kostleg vanræksla og líkt og borg-
in hafi gefist upp og bullurnar ráði 
ríkjum,“ segir Hörður.

 jakob@frettabladid.is

HÖRÐUR A. ARNARSON:  BRUGÐIÐ VEGNA ÁSTANDSINS Í MIÐBORGINNI

Brjálaðar bullur ráða öllu 
í miðborg Reykjavíkur

HÖRÐUR A. ARNARSON Hér staddur við tökur í sjónvarpsþáttaröð um Kára Stefáns-
son og fór í miðborgina um helgina og er stórlega brugðið vegna ástandsins þar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Uppsögnin kom mér í opna 
skjöldu því hingað til hafa yfir-
menn mínir verið mjög ánægðir 
með mín störf. Ég óska Séð og 
heyrt og samstarfsfólki mínu alls 
hins besta og þakka því fyrir 
ánægjulegt samstarf í gegnum 
árin. Mín bíður að gera lífið 
skemmtilegra á öðrum vett-
vangi og það verður spennandi 
að takast á við það,“ segir 
Loftur Atli Eiríksson, 
fyrrum ritstjóri Séð og 
heyrt. Honum hefur 
verið sagt upp störfum 
hjá útgáfufyrirtækinu 
Birtíngi og hættir 
strax.

Með Lofti Atla lýkur 
ákveðnu tímabili en 

hann hafði verið starfandi við blað-
ið í ellefu ár. Þegar hann hóf þar 
störf sem blaðamaður voru þeir 
Kristján Þorvaldsson og Bjarni 
Brynjólfsson ritstjórar og blaðið 

kom út á hálfsmánaðar fresti. Á 
ritstjórninni störfuðu auk 
þeirra Gerður Kristný Guð-
jónsdóttir og Sævar Hreið-
arsson. Öll eru þau nú horfin 

frá blaðinu.
Undanfarið ár starf-

aði Loftur Atli sem 
ritstjóri Séð og 
heyrt við hlið 
Eiríks Jónssonar. 

Eiríkur sagðist í samtali við Frétta-
blaðið hvorki ráða né reka ritstjóra 
hjá fyrirtækinu. „En það eru breyt-
ingar hjá Séð og heyrt. Þannig að 
hann er hættur og ég er nú einn 
ritstjóri. Ekki stendur til að 
ráða annan ritstjóra,“ segir 
Eiríkur. Hann hafnar því 
alfarið að uppsögn Lofts 
Atla sé til marks um sam-
drátt hjá Birtíngi en 
samdráttur hefur verið 
mjög til umræðu í 
samfélaginu að 
undanförnu – ekki 
síst á fjölmiðlum.

„Nei, það er bara verið að skerpa 
línurnar,“ segir Eiríkur. Og bætir 
því við að allt sé á áætlun og vel 
það hjá Séð og heyrt.

Ekkert liggur fyrir hvað Loftur 
Atli mun taka sér fyrir hendur 

enda uppsögnin til þess að 
gera nýtilkomin. Loftur er 
búinn með mastersnám í 

menningar- og menntastjórn-
un á Bifröst en á eftir að 

skrifa ritgerðina þar 
þannig að nú skapast í 
það minnsta svigrúm til 
að snúa sér að því nú 
þegar Séð og heyrt kall-
ar ekki lengur á Loft 
Atla til að gera lífið 
skemmtilegra.

 - jbg

Loftur Atli ritstjóri Séð og heyrt rekinn

LOFTUR ATLI EIRÍKSSON
Uppsögnin kom honum í 

opna skjöldu.
EIRÍKUR JÓNSSON Er nú 

einn ritstjóri Séð og heyrt.

„Ég veit ekki til þess að Ísland hafi fengið 
þessi verðlaun áður,“ segir Friðrik Ómar 
Hjörleifsson, söngvari og Eurovisionfari. 
Eftir hverja Eurovision-keppni fer fram 
kosning á vefsíðunni escradio.com þar sem 
valið er besta lagið, besti kven- og karlflytj-
andi og besti hópurinn. Eurobandið hreppti 
síðastnefnda hnossið. „Þetta er mjög 
skemmtilegt og við fáum einhver verðlaun,“ 
segir Friðrik. Hann segir þau hafa fengið 
mikil viðbrögð við framlagi sínu í Eurovision, 
víðsvegar að úr Evrópu. „Við höfum fengið 
fyrirspurnir um að spila víða. Til dæmis í 
Ísrael, en þar eru haldin sérstök Eurovision-
kvöld á sunnudagskvöldum,“ segir Friðrik. 
Hann segir að þótt Eurovision sé ákveðin 
bóla hér á landi í stuttan tíma á vorin þá sé 
stór hópur um alla Evrópu sem lifir og 

hrærist í Eurovision allan ársins hring. 
„Lagið okkar féll vel í kramið hjá þeim hóp,“ 
segir hann og hlær. 

Eurobandið hefur verið duglegt að spila 
hér á landi og þau Regína og Friðrik hafa 
ferðast um Skandinavíu og flutt lagið fyrir 
æsta aðdáendur. Lagið, This is my Life, er 
gríðarlega vinsælt á sólarströndum og 
verður til að mynda á geisladisknum Great-
est Mallorca hits. - shs

Eurobandið besta grúppan

BESTA GRÚPPAN
Þau Regína og Friðrik hittu í mark hjá 

dyggum Eurovision-aðdáendum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. rykkorn, 8. bók, 9. háð, 
11. tveir eins, 12. hökutoppur, 14. 
hnupla, 16. í röð, 17. á nefi, 18. skelf-
ing, 20. grískur bókstafur, 21. maður.

LÓÐRÉTT
1. dægurs, 3. tveir eins, 4. vitsmuna-
missir, 5. sigað, 7. heimilistæki, 10. 
sæti, 13. litningar, 15. heimsálfu, 16. 
stal, 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. ar, 8. rit, 9. gys, 
11. tt, 12. skegg, 14. stela, 16. tu, 17. 
nös, 18. ógn, 20. pí, 21. karl. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. ryksuga, 10. set, 13. gen, 15. 
asíu, 16. tók, 19. nr. 

„Oftast fæ ég mér hafragraut en 
stundum fer ég á Kaffitár og fæ 
mér ristað brauð og DaVinci.“

Bryndís Jakobsdóttir tónlistarkona.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að baul hestamanna á Landsmóti 
á Merzedes Club hefði einkum 
verið vegna takta Haffa Haff sem 
einhverjum þótti ekki við hæfi á 
hestamannamóti. Fréttablaðið 
hafði Egil Einarsson og Valgeir 
Magnússon í MC fyrir þessu en nú 
hafa borist ábendingar 
þess efnis að Haffi 
hafi ekki orsakað 
ónægjuna 
heldur þótti atriði 
hljómsveitarinnar 
fulllangt auk þess 
sem öll tónlist 
var leikin af 
bandi og 
meðlimir 
þóttust 
syngja lögin. Þetta sérstaka mál 
verður sjálfsagt seint útkljáð.

Jónína Benediktsdóttir sló í gegn 
eins og vænta mátti í þætti Sverris 
Stormskers í gær á Útvarp Sögu 
og dró hvorugt af sér. Bersöglismál 
mætti kalla spjall þeirra. Sverrir 
spurði hana hvernig það mætti 
vera að hún liti svona vel út en 
Jónína hefur misst tæp 20 kíló 
að undanförnu. Jónína sagði að 
nú hefði hún hreina 
samvisku og því 
væri nú þetta fína 
útlit. Sverrir spurði 
að bragði hvort 
hún hefði þá ekki 
verið með hreina 
samvisku þegar 
hún var með 
Jóhannesi en þá 
hefði hún litið 
út eins og fjall. 
Nei, svaraði þá 
Jónína og þá höfum við það.

Eftir því hefur verið tekið að gamlir 
haukar hafa snúið aftur á frétta-
stofu Stöðvar 2 undanfarið. Hefur 
meðalaldur og reynsla fréttaliðsins 
aukist mikið með tilkomu fólks 
eins og Katrínar Pálsdóttur og 
Ómars Valdimarssonar. Nú heyr-
ist því hvíslað að meðalaldurinn 
muni hækka til muna í haust þegar 
einn yngsti fréttamað-
urinn hverfur á braut. 
Um er að ræða 
Helgu Arnardóttur 
sem stefnir á meist-
aranám í blaða-
mennsku við 
City-háskólann í 
London.

 - jbg/hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hefst í dag
kl:10.00

Allt að

afsláttur

Landsins stærsta

Opnunartímar Mán - fös 11-18
lau 11-16
sun 12-16

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Ein af frumþörfum  þenkjandi 
fólks er að láta koma sér á 

óvart. Annars verða menn grá og 
guggin holmenni. Nútímamaður-
inn glímir við krónískan skort á 
skynaukandi áreiti. Meðan tærnar 
á Schopenhauer brettust upp af 
æsingi yfir snörpum tilþrifum til-
gerðarlegra Þjóðverja á leiksviði, 
myndi sama reynsla í dag hafa lítil 
eða engin áhrif á fólk. Við þurfum 
eitthvað sterkara en fáum það 
ekki. 

FÁTT í sjónvarpi kemur manni á 
óvart. Enn síður í dagblöðum. Og 
bloggið er að vera jafn fyrirsjáan-
legt og klukka. Sömu málefnin, 
sömu efnistökin, hring eftir hring. 
En nú hef ég fundið nýja leið til að 
njóta bloggs. Sú leið hefur opnað 
mér heim fullan af furðum. Um 
leið og ég stíg inn fyrir dyr hans 
finn ég hvernig hugmyndaflugið 
virkjast. Sumt þar er svo furðulegt 
og ómögulegt að ég botna ekkert í 
því. Það er góð tilfinning. Annað 
veitir mér hlýja kunnugleika-
kennd. 

ÞESSI heimur yrkir fyrir mig ljóð 
sem hvert ungskáld gæti stært sig 
af. Rétt í þessu lét ég heiminn 
yrkja fyrir mig: Skvapholda kona 
horfir á ketti út um glugga / fyrir 
brjóstum hennar er bók, svo þykk 
að hún hefur auðsýnilega aldrei 
lesið hana / notar hana til að vekja 
athygli á brjóstunum / á höfði ber 
hún fíflakrónu / í hönd er biðu-
kolla.

ÞETTA er frambærilegasta ljóð. 

HINN nýi heimur er fuzzysquid.
com/LJ.php. Þar birtast 50 nýjustu 
myndir notenda tiltekinnar blogg-
veitu. Samhengið er ekkert. Og 
þar sem mannkyn er enn nógu fjöl-
breytt til að skapa í sameiningu 
víðfeðman heim skynreynslu þá er 
hér fundin næsta botnlaus hít. 
Gluggi inn í sálir. Miklu fremri 
leikhúsum, kvikmyndum og venju-
legum bloggsíðum. Nú, augnabliki 
eftir að myndirnar ortu ljóðið um 
feitu bókakonuna eru komnar 
nýjar myndir. Ein er af svörtum 
manni sem stendur allsnakinn uppi 
á tveim garðstólum úr plasti. Í 
hvorri hönd heldur hann á logandi 
kyndli. Utan um kynfærin er bund-
ið band og í því hangir fartölva. Á 
bringu hans er skrifað: „Nú er mér 
alvara!“ Svipurinn tekur undir 
það. Á annari mynd er felulitaður 
dvergur að veifa asísku bardaga-
tóli í frumskógi. Á þriðju mynd-
inni eru umbúðir utan af hamborg-
ara og tóm mjólkurflaska.

HUGSANDI fólk þarf nýja skyn-
reynslu. Reynslu sem virkjar 
hugsun þess sjálfs. Flestir miðlar 
komast fyrr eða seinna í vana. 
Bloggið nær fullkomnun sinni á 
FuzzySquid.

Hvur í!?

BAKÞANKAR
Ólafs Sindra 
Ólafssonar

3.48 13.34 23.17
3.05 13.19 23.29

Í dag er miðvikudagurinn 16. 
júlí, 199. dagur ársins.
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Skítt með kerfið!

Lifðu núna

Með Vodafone Frelsi velur þú 5 vini og 
skráir þá á vodafone.is. Hvaða vini sem er, 
alveg sama hjá hvaða símafyrirtæki þeir eru.

Misstu ekki af þessu frábæra sumartilboði. 
Skiptu strax og gefðu skít í kerfið.

Hringdu fríkeypis í 5 vini óháð kerfi

...ég sá það á visir.is

Segir grafhýsi Kleópötru fundið

Myndir berast frá Mars

Tilfærsla yfir á hægri akrein sviðsett

Býst við minni verðbólgu

MEST LESIÐ:


