landið mit
t ísland

LIAM GALLA

GHER er með
eigin tískulínu sem kallast
Pretty Green.
Bróðir rokkarans, Noel
Gallagher, hefur
lýst því yfir að
hann muni
aldrei klæðast
flík úr þeirri
línu.
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Sölufulltrúar

ÁLFHILDUR PÁLSDÓTTIR

Jóna María

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson

hugi@365.is

Viðurkenndar
stuðningsh
lífar
í úrvali

Skipti íþróttagöllum
út fyrir fínni fatnað

www.eirberg.is
• 569 3100

•
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• tíska

Álfhildi finnst

þessi danski

kjóll sem hún

fékk fyrir stuttu

mjög sumarlegur
.

Bjó í íþrótta
gallanum

16. JÚLÍ 2009

512 5447

LANDIÐ MITT ÍSLAND

HRÚTAVINAFÉLAGIÐ

Fornbílar, fótboltamót,
siglingar og skemmtun

Fagnar tíu ára afmæli
á Stokkseyri

Sérblaðið Landið mitt Ísland

Leyniþræðir um allt stjórnkerfið

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI

Í MIÐJU BLAÐSINS

Rafskutlur
-frelsi og nýir
möguleikar

Einf ld

Álfhildi Pálsdóttu
r fannst best
heldur sem
að vera í íþróttaga
var á íþróttaæf
llanum þegar
ingar eða í
hún var yngri
jólaboðin.
og mætti í
Með árunum
honum hvort
hefur hún þó
og netið til
fengið meiri
að sjá í hverju
áhuga á tísku.
ar eru,“ upplýsir
stjörnurn-

„Ég er í ferskjulit
ég fékk í Danmörkuuðum kjól sem
í síðustu viku.
Mér finnst
hann mjög
það er líka
fallegur og
hverju nýju,“gaman að vera í eindóttir sem segir Álfhildur Pálsútskrifaðist
unarskóla
frá Ver l
Í l

ur áfram: „Mér Álfhildur og heldfinnst skemmtile
ast að vera
gí óvenjuleg
um fötum og
núna sérstakle
g i

flott. Í tíunda
skvísa, öllum bekk varð ég meiri
fékk ég fyrstu til mikillar gleði, þá
þröngu gall
a
b
í
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Sýnir hjá
ókunnugum
Ævar Þór Benediktsson
setur upp einleik í
stofum ókunnugra.
FÓLK 34

Endurvekja vinsælan
veitingastað
Hjónin Petra og
Snorri opna aftur
veitingastaðinn
Brauðbæ.

Atkvæði greidd um
ESB-málið á hádegi
Uppnám varð á Alþingi í gær vegna falinnar skýrslu, vendinga þingmanna
Borgarahreyfingarinnar og breyttrar afstöðu formanns Framsóknarflokksins.
STJÓRNMÁL Það ræðst í hádeginu

TÍMAMÓT 22

Á eigin fótum?
„Ísland hefur síðustu ár verið
vettvangur augljósra efnahagsbrota, sannkallað þjófabæli,
sumpart í boði meðvirkra
stjórnvalda,“ skrifar Þorvaldur
Gylfason.
Í DAG 18

FH steinlá á heimavelli
Íslandsmeistarar FH töpuðu
fyrir Aktobe frá Kasakstan 0-4
á Kaplakrikavelli í
gær og eru í nánast
vonlausri stöðu fyrir
seinni leikinn.

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

hvort Ísland sækir um aðild að
Evrópusambandinu eða ekki. Þá
ganga þingmenn til atkvæða um
tillögu þar um, að undangengnum
ræðum forystumanna stjórnmálaflokkanna fimm.
Fyrst verða greidd atkvæði
um breytingartillögu sjálfstæðismanna en hún gerir ráð fyrir
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort
sækja beri um aðild.
Tillagan nýtur stuðnings út
fyrir raðir Sjálfstæðisflokksins. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, þingflokksformaður VG, ætlar
að greiða henni atkvæði sitt og
allt eins er líklegt að það geri líka
þingmenn úr Framsóknarflokknum og Borgarahreyfingunni. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
hugnast fleiri þingmönnum VG
en Guðfríði Lilju tillagan. Þeim er
hins vegar ljóst að greiði þeir leið

hennar til samþykkis kæmi sjálf
tillaga ríkisstjórnarinnar ekki til
atkvæðagreiðslu. Þar með hefði
Samfylkingin – og þar með ríkisstjórnin – beðið skipbrot í málinu
og stjórnarsamstarfinu því í raun
sjálfhætt.
Samkomulag tókst með formönnum stjórnmálaflokkanna á
þriðjudag um að ljúka umræðum í
gær og ganga til atkvæðagreiðslu
seinni partinn. Vendingar þriggja
þingmanna Borgarahreyfingarinnar, falin skýrsla um landbúnað
og breytt viðhorf formanns Framsóknarflokksins, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, til samkomulagsins hleyptu þeim áformum í
uppnám. Tvo fundi þingflokksformanna, tvo fundi flokksformanna
og margvíslegar samræður í hliðarherbergjum þurfti til að ná samkomulagi um að ljúka málinu í
dag.

„Ég lít svo á að stjórnin hafi
tækifæri til að ná breiðri sátt, ekki
bara í þinginu heldur í samfélaginu, með því að samþykkja okkar
tillögu,“ sagði Illugi Gunnarsson,
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, í gærkvöldi.
„Ég er bjartsýnn á að stjórnartillagan verði samþykkt þvert
á flokka,“ sagði Björgvin G. Sigurðsson, formaður þingflokks
Samfylkingarinnar. Gunnar Bragi
Sveinsson, formaður þingflokks
Framsóknarflokksins, sagðist telja
að tillaga ríkisstjórnarinnar hljóti
meirihluta atkvæða.
Birgitta Jónsdóttir, Borgarahreyfingunni, sagðist ekkert vita
um lyktir málsins og Árni Þór Sigurðsson VG sagði það eitt að ljóst
væri að skoðanir væru skiptar á
þingi jafnt sem í þjóðfélaginu en
á endanum yrði það alltaf þjóðin
sem réði málinu til lykta.
- bþs

EGGERT ÞORLEIFSSON Fer með hlutverk
hins litríka Fagins í sýningu Þjóðleikhússins á Óliver.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Selma Björns leitar Ólivers:

Eggert Þorleifsson nýr Fagin
LEIKLIST „Að fá að leikstýra Dúdda
úr Með allt á hreinu hlýtur að
vera draumur sérhvers leikstjóra,“ segir Selma Björnsdóttir
í léttum dúr. Selma mun leikstýra
einni stærstu sýningu Þjóðleikhússins á næsta leikári – Óliver,
sem byggir á Oliver Twist eftir
Charles Dickens. Eggert Þorleifsson mun leika smákrimmaforingjann Fagin, eina þekktustu
persónu bókmenntasögunnar.
Í september mun Þjóðleikhúsið
efna til mikilla áheyrnarprufa en
eftir er að finna persónuna sem
allt hverfist um – sjálfan Óliver
– auk um þrjátíu pilta á aldrinum
9 til 14 ára. Og þar er Selma á
heimavelli sem einn helsti sérfræðingur landsins hvað varðar
áheyrnarprufur.
- jbg / sjá síðu 34

Keypti sér sígarettupakka:

ÍÞRÓTTIR 30

Borgaði 23 þúsund billjónir

VEÐRIÐ Í DAG

BANDARÍKIN Bandarískur maður

10

fékk rúmlega 23 þúsund billjóna
(23 milljónir milljarða) dala
kreditkortareikning eftir að hann
keypti einn sígarettupakka á
bensínstöð. Upphæðin er margfalt
hærri en þjóðarskuldir Bandaríkjanna.
Maðurinn, Josh Muszynski að
nafni, uppgötvaði þetta þegar hann
fór á heimabankann sinn. Hann
eyddi því næst tveimur klukkutímum í það að reyna að sannfæra
bankann um að mistök hefðu verið
gerð. Að lokum viðurkenndi bankinn mistökin og leiðrétti færsluna.
„Ég hélt að einhver hefði keypt
Evrópu með kreditkortinu mínu,“
sagði Josh. Enn hefur þó ekki verið
upplýst hvernig þetta gat gerst.

10
9
16

15
Hlýjast sunnanlands Í dag
verður norðaustlæg átt, víða 3-8
m/s en hvassara á Snæfellsnesi
og við SA-ströndina. Nokkuð bjart
vestan til en súld eða rigning
suðaustan- og austanlands framan
af degi.
VEÐUR 4

74%

KLÁRIR Í BÁTANA Hægt verður að fara í kanósiglingu á Tjörninni það sem eftir er júlímánaðar. Fyrst um sinn verður aðeins

siglt í vesturenda Tjarnarinnar af tillitssemi við kríuvarp.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hægt verður að fara í bátsferð um Reykjavíkurtjörn á blíðviðrisdögum í júlí:

Bjóða upp á kanósiglingu á Tjörninni
Fréttablaðið

Morgunblaðið

34%

Fréttablaðið er með 117%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...
þarft..
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

REYKJAVÍK Landnemar, þróunar-

hópur á vegum Vinnuskóla
Reykjavíkur, munu á miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum
út júlí bjóða fólki upp á að sigla á
kanóum um Reykjavíkurtjörn.

Kanóarnir voru sjósettir, ef svo
má að orði komast, í fyrsta sinn í
gær. Þeir eru fyrir fjóra og stendur fólki til boða að sigla þeim, án
endurgjalds, um Tjörnina frá tíu
að morgni til þrjú síðdegis, hvort

sem er sjálft eða með liðsinni
Landnemanna svokölluðu.
„Við viljum nýta það sem borgin hefur upp á að bjóða,“ segir
Ívar Örn Sverrisson, verkefnisstjóri hjá Vinnuskólanum.
- sh

- þeb

Styrkir til stjórnmálaflokka:

Geta neitað að
veita upplýsingar
PERSÓNUVERND Ef gefendur fjár til

stjórnmálaflokka á árunum 2002
til 2006 vilja ekki að nöfn þeirra
verði opinberuð verður slíkt ekki
gert. Þetta kemur fram í nýjustu
drögum að frumvarpi um fjármál
stjórnmálasamtaka sem send voru
Persónuvernd til umsagnar.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra skipaði í vor nefnd
um endurskoðun laga um fjármál
stjórnmálaflokka. Í drögunum
segir að tilgreina skuli sérstaklega þá aðila sem veitt hafa framlag að fjárhæð 500.000 krónur eða
meira en ætíð þurfi þó samþykki
viðkomandi fyrirtækis eða einstaklings áður.
- gar, bþa / sjá síðu 6

SPURNING DAGSINS

Þorbjörg, er Strætó ekki bara
kominn á endastöð?
„Nei, Strætó keyrir alltaf sína leið.“
Umhverfis- og samgönguráð Reykjavíkur
hefur ákveðið að mæla með því við borgarráð að samþykkja ekki skilyrði sem sett
hafa verið fram vegna endurfjármögnunar Strætó bs. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
er formaður ráðsins.

Sprengingar í Írak:

Ellefu látnir eftir sprengjur
ÍRAK Að minnsta kosti ellefu
manns létust og 40 særðust í
tveimur sprengjuárásum í Írak
í gær.
Önnur sprengingin var sjálfsmorðsárás sem var gerð í Ramadi
í vesturhluta landsins og þar létust sex manns. Þar af voru tveir
lögreglumenn. Fleiri lögreglumenn særðust, sem og óbreyttir
borgarar. Í Bagdad var sprengju
varpað í gegnum tjald þar sem
jarðarför hafði nýlega farið fram.
Þar dóu fimm manns og minnst
28 særðust. 437 Írakar létu lífið í
sprengingum í júnímánuði. - þeb

HREINDÝR Þrátt fyrir að veiðileyfi kosti á
bilinu 45 til 120 þúsund fá mun færri en
vilja úthlutað leyfum.

Mikil aðsókn í veiðileyfi:

Hreindýraveiðin hófst í gær
NÁTTÚRA Hreindýraveiðitímabilið
hófst í gær, en mikil aðsókn hefur
verið í veiðileyfin. Sami fjöldi
leyfa var gefinn út í ár og í fyrra,
1.333 talsins. Þó er breyting á
þeim svæðum sem heimilt er að
skjóta dýrin á.
Fyrsta kastið er aðeins heimilt
að skjóta tarfa, en 1. ágúst hefst
veiði á kúm. Mun færri fengu
leyfi en sóttu um og er fjöldi
veiðimanna tilbúinn á biðlistum
skyldi einhver leyfishafa forfallast. Verð leyfanna er mismunandi,
en fyrir að fá að skjóta kú þarf að
greiða frá 45 til 65 þúsund. Leyfin
fyrir tarfana kosta hins vegar frá
80 til 120 þúsund.
- kóp
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Bakgrunnsskýrsla um stöðu landbúnaðar Íslands innan ESB gerð opinber:

Útsýnisferð á Faxaflóa:

Svína- og kjúklingabú tapa á ESB

Fastir á sandrifi
nærri Lundey

EVRÓPUMÁL Ef landbúnaðarum-

LÖGREGLUMÁL Björgunarskip voru

hverfi Íslands innan Evrópusambandsins yrði það sama og Finnlands myndi afkoma svína- og
kjúklingabænda rýrna, afkoma
kúabænda myndi nokkurn veginn
standa í stað og afkoma sauðfjárbænda myndi batna til muna. Þetta
er meðal þess sem kemur fram í
bakgrunnsskýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um stöðu
landbúnaðar Íslands innan ESB,
sem birt var í gær.
Í skýrslunni er staða Íslands
borin saman við það sem gerist í
Þýskalandi og Finnlandi.
Skýrslan olli nokkru fjaðrafoki á
Alþingi í gær, þegar stjórnarand-

stæðingar fengu veður af henni og
sökuðu utanríkisráðherra um að
hafa stungið henni undir stól. Ekki
væri verjandi að greiða atkvæði
um aðildarumsókn að ESB án þess
að fá að sjá niðurstöður skýrslunnar fyrst. Meðal þeirra sem gagnrýndu leyndina var Atli Gíslason, formaður sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefndar, sem sagðist
aldrei hafa heyrt af skýrslunni.
Þingfundi var nokkrum sinnum frestað vegna málsins og setti
það fyrirhugaða atkvæðagreiðslu
vegna ESB-umsóknar í uppnám.
Að endingu var skýrslan kynnt
sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og síðan gerð opinber. - sh

SVÍN Fyrirséð er að svínabændur verði

fyrir búsifjum ef Ísland gengur í ESB,
ólíkt til dæmis sauðfjárbændum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Meintur höfuðpaur
þegir eins og steinn
Allir sakborningarnir í Papeyjarmálinu neita því að hafa vitandi vits flutt fíkniefni til landsins. „Mér var tjáð að þetta væru sterar,“ sagði annar þeirra sem
sóttu efnin í Papey. Hollendingur sem talinn er höfuðpaur þegir þunnu hljóði.
DÓMSMÁL Ákæra var þingfest í
gær á hendur sexmenningunum
sem gefið er að sök að hafa flutt
saman til landsins rúm hundrað
kíló af fíkniefnum með skútunni
Sirtaki í apríl síðastliðnum. Mennirnir neita því allir að hafa ætlað
að flytja fíkniefni til landsins.
Meintur höfuðpaur í málinu er
Hollendingurinn Peter Rabe, sem
talinn er hafa skipulagt innflutning efnanna og fengið aðra til liðs
við sig. Rabe neitaði sök við þingfestinguna í gær en vildi að öðru
leyti ekkert tjá sig. Hann hefur
ekkert viljað segja um málið í yfirheyrslum hjá lögreglu og sagðist
enn fremur ekkert myndu segja
við meðferð þess fyrir dómi,
hvorki svara spurningum né skýra
aðkomu sína.
Mennirnir tveir sem handteknir
voru með Hollendingnum um borð
í skútunni á flótta undan lögreglu,
Rúnar Þór Róbertsson og Árni
Hrafn Ásbjörnsson, neita báðir
allri sök í málinu.
Jónas Árni Lúðvíksson, annar
þeirra sem sigldu til móts við skútuna til Papeyjar og tók þar á móti
fíkniefnunum, neitar því að hafa
ætlað að flytja fíkniefni til landsins. „Mér var tjáð að þetta væru
sterar. Ég var fullvissaður um
það,“ sagði Jónas í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.
Jónas fékk Halldór Hlíðar Bergmundsson til að sigla með sér út
í Papey og Pétur Kúld Pétursson til að taka á móti efnunum
á Djúpavogi, en hann var handtekinn þegar hann ætlaði að aka
þaðan með efnin. Báðir játa þeir að
hafa verið þátttakendur í atburða-

kölluð út til aðstoðar um klukkan
hálffimm í gær þegar hvalaskoðunarskipið Andrea II strandaði
með tíu farþega á sandrifi við
Lundey út af mynni Kollafjarðar.
Þegar að var komið amaði ekkert að áhöfn eða farþegum sem
fluttir voru í land með farþegaferjunni Eldingu II. Eftir það voru
björgunarbátar áfram á staðnum
til að aðstoða áhöfnina við að koma
Andreu aftur á flot. Mikill viðbúnaður var við upphaf björgunaraðgerðarinnar og voru kallaðir út
bátar og skip frá Hafnafirði, Kópavogi, Seltjarnarnesi, Reykjavík og
Kjalarnesi.
- gar

ÁRFARVEGUR SKEIÐARÁR Vestara útfall

Skeiðarár rennur nú í Gígjukvísl.
MYND/JÓN BJARNASON

Breytingar á farvegi Skeiðarár:

Þörf á að halda
Gígju í skefjum
NÁTTÚRA Allt vestara útfall Skeiðarár rennur nú í Gígjukvísl
sem er vestar á Skeiðarársandi.
Reynir Gunnarsson, starfsmaður Vegagerðarinnar, segir á vefsíðunni Ríki Vatnajökuls að austurkvísl árinnar sé nánast horfin
úr sínum fyrri farvegi. Einungis
sé örlítil spræna eftir og um leið
hafi vatnsmagn Gígju aukist.
Reynir bendir á að gera þurfi
ráðstafanir til að halda ánni í
skefjum fari Skeiðará öll í Gígju.
Hann telur mannvirki ekki í
hættu eins og er en gera þurfi
ráðstafanir ef hlaup kemur í
ánna.
- bþa

Svíar vilja hvetja til lánveitinga:
VERJANDI OG SAKBORNINGAR Rúnar Þór Róbertsson, Jónas Árni Lúðvíksson og

Árni Hrafn Ásbjörnsson huldu andlit sín fyrir ljósmyndurum í héraðsdómi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MIKIÐ MAGN

EFNAHAGSMÁL Innlán fjármála-

Efnin sem lagt var hald á í bíl Péturs
Kúld á Djúpavogi voru þrenns konar:
■ 55,1 kíló af amfetamíni
■ 53,9 kíló af kannabisefnum
■ 9.432 e-töflur
Götuverðmæti efnanna er um
hálfur milljarður króna og ljóst er af
þessum tölum að málið er stærsta
fíkniefnamál Íslandssögunnar.

rásinni en segja Jónas hins vegar
hafa rætt um stera en ekki fíkniefni.
Aðalmeðferð í málinu fer fram

Neikvæðir vextir eru í Svíþjóð

HÖFUÐPAUR Í HETTUPEYSU Peter Rabe,

meintur höfuðpaur í málinu, sagðist
ekkert myndu tjá sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

á mánudaginn kemur. Mennirnir
geta átt von á allt að tólf ára fangelsi fyrir athæfið.
stigur@frettabladid.is

stofnana hjá seðlabanka Svíþjóðar bera nú neikvæða vexti.
Vextirnir eru -0,25 prósent. Fjármálastofnanir þurfa því í raun að
greiða fyrir að geyma innstæður
sínar í Seðlabanka Svíþjóðar.
Vextir á innstæðum viðskiptabanka hafa verið núll prósent frá
því í apríl á þessu ári. Vöxtunum
er ætlað að hvetja til áhættumeiri
lánveitinga í stað þess að bankar leggi allar innstæður á reikning hjá seðlabankanum. Einnig
kom fram að einn stjórnarmaður bankans vildi lækka vexti enn
meira sem hann taldi heppilegra
við núverandi aðstæður.
- bþa

Írönsk farþegaþota fórst skömmu eftir flugtak í Teheran:

Allir farþegar og áhöfn fórust
ÍRAN, AP Allir farþegar og áhöfn íranskrar farþega-


AFSL¹TTUR

Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

þotu, samtals 168 manns, létu lífið þegar vélin fórst
stuttu eftir flugtak í gær.
Vélin, sem var smíðuð í Rússlandi og er af gerðinni Tupelov, hrapaði niður á akur skammt norðan
við höfuðborgina Teheran.
Vitni sáu eld í stéli vélarinnar þegar hún snerist
í hringi í loftinu. „Síðan skall hún niður með nefið á
undan. Jörðin hristist af högginu eins og í jarðskjálfta
og brak úr vélinni dreifðist síðan út um allt á ökrunum,“ sagði Ali Hakbar Hashemi, 23 ára verkamaður,
sem var að leggja gasleiðslur í hús skammt frá.
Flugslys hafa verið algeng í Íran, og er lélegu viðhaldi oftast kennt um. Þetta er mannskæðasta flugslysið í landinu í sex ár. Flestir farþeganna voru
íranskir, en margir þeirra af armenska minnihlutanum í Íran. Sex farþeganna voru Armeníubúar og
tveir Georgíumenn. Ferðinni var heitið til Jerevan,
höfuðborgar Armeníu. Meðal farþeganna voru átta
liðsmenn í júdólandsliði Írans, sem átti að keppa á
móti í Ungverjalandi í ágúst en hugðist æfa með liði
Armeníu. Mahmoud Ahmadinejad Íransforseti sendi
samúðarkveðjur til æðsta leiðtogans Ali Khameini og
fjölskyldna hinna látnu.
- gb

Á SLYSSTAÐ Í ÍRAN Farþegaþotan sundraðist í smáparta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

127,46

128,06

Sterlingspund

208,83

209,85

Evra

179,09

180,09

Dönsk króna

24,051

24,191

Norsk króna

19,876

19,994

Sænsk króna

16,289

16,385

Japanskt jen

1,3617

1,3697

SDR

197,82

199

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
232,1129
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

VICKEN SAHAKIAN Læknirinn sem
Bousada laug að fyrir þremur árum.
NORDICPHOTOS/AFP

Elsta mamman látin:

Lætur eftir sig
unga tvíbura
SPÁNN, AP Spænsk kona, Maria

del Carmen Bousada, sem árið
2006 varð elst kvenna til að eignast börn, er látin. Hún varð 69
ára gömul, en tvíburarnir sem
hún fæddi eru tveggja ára.
Spænskt dagblað segir að hún
hafi greinst með krabbamein
stuttu eftir fæðinguna.
Bousada blekkti á sínum tíma
starfsfólk bandaríska sjúkrahússins, þar sem hún fór í frjósemisaðgerð. Hún sagðist vera 55
ára og var ekki beðin um skilríki,
en í raun var hún áratug eldri.
Bousada hélt því ákveðið fram
að úr því að móðir hennar varð
101 árs þá ætti hún góðar líkur á
að verða nógu gömul til að geta
alið upp börn sín.
- gb

Reykjavík og Akureyri:

Nota íslenskan
klósettpappír
VIÐSKIPTI Reykjavíkurborg og
Akureyrarbær hafa gert samninga við íslenska pappírsframleiðandann Papco um kaup á
öllum þurrkum, eldhúspappír
og klósettpappír næstu tvö árin.
Útboð fór fram vegna samninganna.
Stofnanir Reykjavíkur og
Akureyrar nota tugi tonna af
pappír á hverju ári og er samningurinn því tugmilljóna króna
virði.
- þeb
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Þrjú ný tilfelli svínaflensu hafa greinst hér á landi en þau eru ekki alvarleg:

Þrír Akureyringar hljóta dóm:

Þrjú íslensk ungmenni sýkst

Stálu gaskútum,
tóbaki og áfengi

HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalæknir hefur staðfest að þrjú ný tilfelli svínaflensu hafi greinst hér
á landi og eru þau því alls orðin
sjö. Fólkið, tvær stúlkur og einn
piltur á aldrinum átján til nítján
ára, veiktust eftir heimkomu frá
Bandaríkjunum og Ástralíu.
Þremenningarnir eru ekki alvarlega veikir, að því er segir í tilkynningu frá sóttvarnalækni og
Ríkislögreglustjóra.
Ísland hefur tryggt sér kauprétt
á allt að 300 þúsund skömmtum
af bólefni gegn svínaflensunni.
Þeir duga fyrir um helming þjóðarinnar, enda þarf að bólusetja
hvern einstakling tvisvar til að

DÓMSMÁL Þrír ungir Akureyringar hafa verið dæmdir fyrir
nokkra þjófnaði á síðasta ári.
Ákvörðun refsingar yfir einum
er frestað en tveir hlutu skilorðsbundið fangelsi, þriggja og fimm
mánaða.
Brotin frömdu piltarnir þegar
þeir voru sextán til nítján ára.
Þeir brutust inn í nokkrar verslanir, íbúðarhús og bíla og stálu
áfengi, tóbaki, gaskútum og
ýmsum raftækjum. Þá er einn
þeirra einnig dæmdur fyrir að
aka undir áhrifum kannabisefna.
Yngsti maðurinn er dæmdur á
skilorð en látinn sæta sérstakri
umsjón á skilorðstímanum.
- sh

bólusetningin veiti fullnægjandi
vernd.
Segir í tilkynningunni að þar
sem um nýtt bóluefni sé að ræða
verði það óhjákvæmilega af skornum skammti í upphafi og því þurfi
fyrst um sinn að greina og bólusetja fólk í helstu áhættuhópum.
Þá megi búast við að hluti þjóðarinnar muni þegar hafa smitast
þegar bóluefnið berst til landsins.
Þá þurfi ekki að bólusetja, enda
veiti sýkingin þeim góða vernd.
Tæplega 120 þúsund manns hafa
nú smitast af inflúensunni í heiminum og 589 hafa látist úr henni. Dánarhlutfall af hennar völdum er svipað og í árstíðabundinni flensu. - sh

SÓTTVARNALÆKNIR Haraldur Briem
sóttvarnalæknir hefur sagt að helmingur
þjóðarinnar gæti sýkst af svínaflensu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Segir samþykkt Icesave
munu minnka atvinnuleysi
Seðlabankastjóri segir samþykkt frumvarps um ríkisábyrgð vegna Icesave munu draga úr atvinnuleysi og
bæta stöðu fyrirtækja landsins. Ríkissjóður beri vel þær skuldbindingar sem samningurinn leggur á hann.
EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður stend-

ur vel undir þeim skuldbindingum
sem Icesave-samningurinn leggur á herðar þjóðinni. Þetta kemur
fram í umsögn Seðlabanka Íslands
um málið. Seðlabankastjóri, Svein
Harald Øygard, segir að verði
Icesave samþykkt verði minna
atvinnuleysi að ári og staða fyrirtækjanna betri. Það að fella samninginn komi Íslendingum ekki
undan því að borga.
Í umsögn bankans segir að gera
megi ráð fyrir að í lok ársins 2015
verði búið að selja allar eignir
gamla Landsbankans. Sé gert ráð
fyrir 75 prósenta endurheimtum
verði skuld íslenska ríkisins vegna
samninganna 340 milljarðar króna.
Sú upphæð samsvari 17 prósentum
af áætlaðri vergi landsframleiðslu
ársins 2009. Fyrsta greiðslan,
árið 2016, mun nema 3,1 prósenti
af vergri landsframleiðslu en sú
síðasta, 2023, 1,4 prósentum.
Øygard segir að sú upphæð jafngildi því að sett verði til hliðar 1,2
prósent af vergri landsframleiðslu
ár hvert meðan á samningstímanum
stendur.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá
á þriðjudag reiknar bankinn með
að erlendar skuldir þjóðarinnar
séu 200 prósent af vergri landsframleiðslu árið 2009, en þá reiknar bankinn með að hún verði 1.427
milljarðar. Erlendar skuldir eru þá
um 2.800 milljarðar.
Seðlabankinn tekur fram að mat
hans er mörgum óvissuþáttum
háð. Óvissa sé um þróun hagvaxtar, tekjuöflun ríkissjóðs og útflutningstekjur, sem og gengi krónunnar, að ónefndu endurheimtuhlutfalli
eigna Landsbankans ytra.

LÖGFRÆÐIÁLIT
STENDUR

SEÐLABANKASTJÓRI Seðalbankinn telur að ríkissjóður standi undir þeim skuldbind-

ingum sem Icesave-samningurinn leggur á hann. Hann telur ástandið verða mun
betra að ári verði samningurinn samþykktur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Greiðslur vegna Icesave í hlutfalli af VLF* miðað við
mismunandi endurheimtur eigna Landsbankans
7
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kolbeinn@frettabladid.is

www.ellingsen.is

Í umsögn Seðlabankans er einnig
lögfræðilegt álit og er það að
mestu samhljóða því minnisblaði
sem lagt var fyrir utanríkismálanefnd fyrir skemmstu, að sögn
Sigurðar Thoroddsen, lögfræðings á alþjóða- og markaðssviði
bankans. Það minnisblað hefur
verið nokkuð í umræðunni eftir
að Árni Þór Sigurðsson, formaður
utanríkismálanefndar, gagnrýndi
starfsmenn bankans fyrir að
kynna álitið sem umsögn Seðlabankans.
Svein Harald Øygard segir að
fráleitt sé að nefndarmenn hafi
verið að villa á sér heimildir.
Hann telur málið hins vegar litlu
skipta og tímasóun að velta sér
upp úr því.
Í lögfræðiálitinu er bent á að
samningarnir séu einkaréttarlegs
eðlis og ekki verði séð að nein
tilvísun sé í þeim til Brüsselviðmiðanna svokölluðu, en þar
er lögð áhersla á þær erfiðu og
fordæmalausu aðstæður sem
Ísland er í. Þá segir að ákvæði
um endurupptöku séu óskýr og
samningurinn feli í sér víðtækara
afsal lögsögu en vant er.
Á blaðamannafundi Seðlabankans í gær sagði Øygard að spá
Seðlabankans gerði ráð fyrir því
að sú staða kæmi ekki upp að
lögfræðilegu spurningarnar skiptu
máli. Landið eigi að ráða við
skuldbindingarnar í samningnum.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
* Vlf = Verg landsframleiðsla Heimild: Seðlabanki Íslands

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
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COLUMBIA
SUMARVÖRUR

Veðurfréttamaður

ÁGÆTAR HORFUR
Í dag verður lítils
háttar væta við
suðausturströndina en annars
að mestu þurrt.
Helgarspáin lítur
ágætlega út. Það
verður áfram
hæglætisveður að
mestu og minni
háttar úrkoma.
Hlýjast verður inn
til landsins sunnan
og vestan til.
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Á MORGUN
Hægviðri eða
hafgola.
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LAUGARDAGUR
Hæg breytileg átt
um allt land.
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Rannsóknarsetur verslunarinnar birtir niðurstöður um neyslumynstur þjóðarinnar:

Fyrsta skóflustungan í gær:

Sala á húsgögnum hrynur

Ný fóðurverksmiðja Líflands

NEYTENDUR „Það hefur verið veru-

Langar þig að skoða kjól
Jóhönnu Guðrúnar sem verður
til sýnis á Hringbraut 49 á
næstunni?
Já

5,9%
94,1%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er rétt að leyfa fyrrum kvótaeigendum að stunda strandveiðar?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

legur samdráttur í varanlegum
neysluvörum að undanförnu,“
segir Emil B. Karlsson, forstöðumaður Rannsóknarseturs verslunarinnar. Samdrátturinn hefur
verið hvað mestur í sölu á húsgögnum sem hefur dregist saman
um 45,6 prósent á föstu verðlagi
frá júní í fyrra en 31,2 prósent á
breytilegu verðlagi.
Fast verðlag sýnir þá raunbreytingu í sölu sem hefur verið milli
ára eftir að búið er að taka mið
af verðbólgu. Breytilegt verðlag
sýnir hve mikið seldist í krónum
talið án þess að taka mið af því að
vörur hækka í verði á milli ára.

Emil segir markvert hve mikill
samdráttur hafi verið í áfengissölu.
Salan hafi dregist saman um þrettán prósent á föstu verðlagi en aukist um tuttugu prósent á breytilegu
verðlagi. Emil segir að þessi mikli
munur skýrist að miklu leyti af
auknum álögum á áfengi en hann
bendir á að salan hafi ekki verið
minni frá árinu 2004. Áfengi hefur
hækkað um 38 prósent frá fyrra
ári.
Verslun með dagvöru dróst
saman um 4,7 prósent á föstu verðlagi. Sala raftækja hefur dregist
saman um 32,4 prósent, föt um 24,9
prósent og skósala um 23,7 prósent
á föstu verðlagi.
- bþa

LANDBÚNAÐUR Fyrsta skóflu-

EMIL B. KARLSSON Forstöðumaður
Rannsóknarseturs verslunarinnar segir
að mikill samdráttur hafi verið í sölu
áfengis sem skýrist af miklum hækkunum að undanförnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

stunga var tekin að nýrri
fóðurverksmiðju Líflands að
Grundartanga í gær. Katrín
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra og
Jón Bjarnason landbúnaðarráðherra voru viðstödd athöfnina.
Í fréttatilkynningu frá Líflandi segir að verksmiðjan
marki ákveðin þáttaskil í fóðuriðnaði og landbúnaði því að
hún auki til muna nákvæmni
og gæði fóðurframleiðslu
hér á landi. Í verksmiðjunni
verður tæknibúnaður af fullkomnustu gerð og miðað
verður við heilbrigðiskröfur
Evrópusambandsins.
- bþa

Gefendur ráða hvort
framlög eru upplýst
Persónuvernd segir að ekki megi upplýsa um þá sem styrktu stjórnmálaflokka
á árunum 2002 til 2006 nema með samþykki gefenda. Lög frá í ársbyrjun 2007
gera ráð fyrir að upplýst sé um alla lögaðila sem styrkja stjórnmálasamtök.
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PERSÓNUVERND Ef gefendur fjár til

stjórnmálaflokka á árunum 2002
til 2006 vilja ekki að nöfn þeirra
verði opinberuð verður slíkt ekki
gert. Þetta kemur fram í nýjustu
drögunum að frumvarpi um fjármál stjórnmálasamtaka.
Í kjölfar uppljóstrana í vor um
ofurstyrki til stjórnmálaflokka
skipaði Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra nefnd um endurskoðun laga um fjármál stjórnmálaflokka. Nefndin sendi Persónuvernd drög að frumvarpi til
umsagnar. Persónuvernd leggur áherslu á að nöfn einstaklinga
sem gefa fé til stjórnmálaflokka
verði ekki opinberuð nema með
samþykki viðkomandi, enda séu
stjórnmálaskoðanir viðkvæmar
persónuupplýsingar.
Í frumvarpsdrögunum kemur
meðal annars fram að Ríkisendurskoðun skuli vinna úr upplýsingum frá stjórnmálasamtökum
og birta á samræmdan hátt niðurstöður fyrir hver stjórnmálasamtök og hvern frambjóðanda fyrir
árin 2002 til 2006.
„Tilgreina skal sérstaklega
þá aðila sem veitt hafa framlag
að fjárhæð 500.000 krónur eða
meira. Hafi aðili krafist trúnaðar um framlög sín til viðkomandi
stjórnmálsamtaka skal engu að
síður birta upplýsingar um fjárhæð framlagsins en upplýsingar
um heiti viðkomandi aðila skulu
ekki birtar án samþykkis hans. Sé
um einstakling að ræða skal birting á nafni hans sem styrkveitanda
ávallt byggja á samþykki hans,“
segir í frumvarpsdrögunum.
Samkvæmt ofangreindu ákvæði
þurfa stjórnmálaflokkar að gefa

FRÁ 1. ÁGÚS

SPARNAÐUR
Í ÞÍNA ÞÁGU

Viðskiptavinir Byrs
geta sparað sér
þúsundir króna á ári!
Frá og með 1. ágúst nk. verður allur hefðbundinn póstur
frá Byr sendur út rafrænt. Pósturinn er sendur beint í
heimabankann þinn.
Byr mun því ekki lengur senda út eftirfarandi:
• Reikningsyﬁrlit
• Kreditkortayﬁrlit
• Greiðsluseðla lána og kreditkorta
Engin breyting verður á útsendum pósti til ófjárráða
einstaklinga. Pappírslaus viðskipti fela í sér bæði einfaldari
og öruggari samskipti. Pósturinn skilar sér alltaf til þín í
heimabankann sem aðeins þú hefur aðgang að.

Yﬁrlit launareiknings
Kreditkortayﬁrlit og greiðsluseðill*
Greiðsluseðill lána í íslenskum krónum*
Greiðsluseðill lána í erlendri mynt*
Samtals sparnaður á ári:

Fjöldi á ári
4
12
12
12

ÍSRAEL, AP Á þriðja tug ísraelskra

380 kr.
2.100 kr.
5.160 kr.
3.600 kr.
11.240 kr.

Hægt er að sækja um pappír og heimabanka Byrs á
www.byr.is, í næsta útibúi Byrs eða með því að hringja í
síma 575 4000.

tóku gildi að hluta í ársbyrjun
2007 og að hluta um mitt ár 2007.
Í þeim er mælt fyrir um að stjórnmálasamtökum og frambjóðendum sé óheimilt að taka á móti
hærri framlögum frá lögaðilum
og einstaklingum en sem nemur
300 þúsund krónum á ári og að
birta skuli nafn allra lögaðila sem
gefa viðkomandi peninga. Einnig
er óheimilt að taka við fjárframlögum frá óþekktum gefendum.
gar@frettabladid.is

Hermenn lýsa eigin framferði

Sparnaður á ári

*Miðað er við skuldfærslu og rafrænt yﬁrlit

upp fjárhæð hvers styrks á árunum 2002 til 2006 en þurfa ekki
að upplýsa um nöfn gefendanna,
hvorki einstaklinga né fyrirtækja.
Eins og áður segir tekur frumvarpið sem er í smíðum til áranna
2002 til 2006 þegar engin lög
mæltu fyrir um upplýsingaskyldu
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda vegna fjáröflunar. Þremur
dögum fyrir jól á árinu 2006 setti
hins vegar Alþingi fræg lög sem

Ísraelsk skýrsla lýsir mannréttindabrotum ísraelska hersins á Gasa í vetur:

DY N A M O R E Y K J AV Í K

Dæmi um sparnað

RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS Styrkjendur stjórnmálaflokka geta sjálfir ákveðið hvort upplýst
verði um fjárframlög þeirra á árunum 2002 til 2006 samkvæmt drögum að nýju
frumvarpi um fjármál stjórnmálaflokka.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

hermanna, sem tóku þátt í árásunum á Gasasvæðið um síðustu
áramót, viðurkenna að ísraelski
herinn hafi beitt óþarfa afli og
kraftmiklum vopnum sem urðu
fleiri almennum borgurum að
bana en ella hefði orðið.
Sömuleiðis segja þeir ísraelska
herinn hafa notað almenna borgara á Gasasvæðinu sér til varnar,
þrátt fyrir að ísraelsk stjórnvöld
hafi ítrekað sakað Palestínumenn
um sams konar athæfi.
Þetta kemur fram í skýrslu frá
ísraelskum mannréttindasamtökum sem nefnast „Þögnin rofin“.
Samtökin eru skipuð varaliðum
úr ísraelska hernum, sem eru
ósáttir við stefnu Ísraels gagnvart Palestínumönnum.
Ísraelsku hermennirnir, sem

játa fyrrgreind brot, eru ekki
nafngreindir í skýrslunni. Samtökin segja það gert til að vernda
hermennina, en fullyrða jafnframt að þeir séu fúsir til að
koma fram undir nafni ef opinber rannsókn verður gerð.
Ísraelsk stjórnvöld segja ekkert hæft í þessum ásökunum.
Skýrslan sé ómarktæk og samtökin breiði út óhróður um ísraelska herinn og yfirmenn hans.
„Ísraelsher er einn siðfágaðasti her í heimi og starfar samkvæmt ströngustu siðareglum,“
segir Ehud Barak varnarmálaráðherra.
- gb
RÚSTIRNAR FJARLÆGÐAR Enn er verið
að vinna í rústunum sem árásir Ísraela
skildu eftir sig á Gasa í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fjórar til fimm vikur tekur að fá afgreiðslu hjá Ráðgjafarstofu heimilanna:

Um 150 mál bíða afgreiðslu
FJÁRMÁL „Nú erum við að sigla

inn í sumarleyfatímabil. Þá hægist á starfseminni, eins og hjá
öðrum fyrirtækjum og því gæti
afgreiðsla umsókna tekið um fjórar til fimm vikur,“ segir Ásta Sigrún Helgadóttir, forstöðumaður
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, spurð hversu langan tíma
það taki að afgreiða umsóknir hjá
þeim.
Ásta Sigrún segir að þó gerist
það stundum að fólk skili umsóknum til ráðgjafarstofunnar án þess
að skila nauðsynlegum gögnum.
„Þá tefjast málin auðvitað,“ segir
Ásta.
Um 150 mál bíða afgreiðslu hjá

www.lyfja.is

- Lifið heil

ÁSTA SIGRÚN HELGADÓTTIR Forstöðumaður Ráðgjafarstofu um fjármál
heimilanna segir álagið mikið og málin
þung og erfið.

ráðgjafarstofunni, að sögn Ástu.
Auk þess aðstoðar stofan fólk við

gerð beiðna um greiðsluaðlögum og eru þær umsóknir um 60.
Í dag starfa um 30 starfsmenn hjá
ráðgjafarstofunni en fram að 1.
október 2008 störfuðu þar aðeins
sjö starfsmenn.
„Þetta er auðvitað mjög mikið
álag og málin þung og erfið. Stór
hluti af þeim þrjátíu sem vinna
hjá okkur er nýtt fólk sem vinnur
kannski ekki jafn hratt og reyndir
ráðgjafar,“ segir Ásta.
Nýlega opnaði ráðgjafarstofan
nýja starfsstöð við Sóltún 26. „Þar
getur fólk komið inn af götunni
og farið yfir mál sín á meðan það
bíður eftir endanlegri ráðgjöf,“
segir Ásta.
- vsp

Ráðuneyti rannsaki
ásakanir um einelti
Umboðsmaður Alþingis segir ekki standast lög að ráðuneyti hafi ekki afskipti
af meintum eineltismálum starfsmanna í stofnunum undir ráðuneytunum.
Setja megi annan forstöðumann í embætti ef það þurfi til að leysa eineltismál.
STJÓRNSÝSLA „Ásökun starfsmanns

Lyfja lækkarr ve
verðið
erðið

20% afsláttur af öllum Scholl vörum í verslunum
lunum Lyfju í júlí.

Drepur fótsveppinn
- þarf aðeins að bera á einu sinni

um að forstöðumaður opinberrar stofnunar beiti sig einelti eða
bregðist ekki við einelti annarra
starfsmanna, á almennt séð að
gefa ráðherra tilefni til að kanna
með sjálfstæðum hætti hvort
grundvöllur sé fyrir slíkri ásökun,“ segir í áliti umboðsmanns
Alþingis.
Að því er fram kemur í áliti
Róberts Spanó, setts umboðsmanns Alþingis, fór heilbrigðisog tryggingaráðuneytið, sem
þá var, ekki að
lögum í tilvikum sem snertu
meint eineltismál í undirstofnunum ráðuneytisins. Ekki verði
fallist á að það
RÓBERT SPANÓ
viðhorf ráðuneytisins að hafa ekki bein afskipti
af einstökum starfsmannamálum
eða taka beina afstöðu til ágreinings í slíkum málum, sé alltaf í
samræmi við lög.
„Ráðuneyti beri að taka með
beinum og skýrum hætti afstöðu
til þess hvort skylda hvíli á því til
að grípa til raunhæfra og virkra
úrræða í þessu sambandi á grundvelli yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna. Það er því ennfremur niðurstaða mín að ekki sé
fullnægjandi, eins og lýst er í bréfi
ráðuneytisins til umboðsmanns
Alþingis, að ráðuneytið láti við það
sitja að taka á móti starfsmönnum sem vilja ræða samskiptamál
á vinnustöðum og hlusta á sjónarmið þeirra. Ráðuneytið verður

HEILBRIGÐIS- OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ Þegar heilbrigðismál og trygginga-

mál heyrðu undir sama ráðherra og tiltekin eineltismál komu upp var ráðuneytið
síðast til húsa á Laugavegi.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

á grundvelli yfirstjórnunar- og
eftirlitsheimilda sinna, eftir atvikum að eigin frumkvæði, að gera
viðhlítandi ráðstafanir til að upplýsa það hvort grundvöllur sé fyrir
ásökunum starfsmanna gagnvart
forstöðumönnum stofnana,“ segir
umboðsmaður.
Athugun umboðsmanns var
gerð að hans eigin frumkvæði
eftir að nokkur erindi höfðu borist honum á undanförnum árum
vegna meintra eineltismála hjá
opinberum stofnunum. Fram
kemur að leiði rannsókn í ljós að
fótur sé fyrir eineltismálum sé
þeim ráðherra sem viðkomandi
stofnun heyrir undir skylt að leita

úrræða til að leysa vandann. Þau
geti bæði verið almenn eða sértæk
eftir aðstæðum.
„Sem dæmi um sértæk úrræði
getur ráðuneyti, ef brýn nauðsyn
krefur, gefið forstöðumanni undirstofnunar á grundvelli yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda fyrirmæli varðandi einstök mál, það
getur kallað tiltekið mál til sín, ef
ekki er um að ræða ákvörðun sem
lög áskilja að sé tekin hjá undirstofnun í fyrstu atrennu, og jafnvel sett annan mann í embætti
forstöðumanns til að leysa úr því
tiltekna máli ef þess er þörf vegna
eðlis ágreinings,“ segir umboðsmaður Alþingis.
gar@frettabladid.is

Fyrrverandi samstarfskona Politkovköju fannst látin í Ingúsetíu:
½

24h

½

1
Notaðu alla Lamisil
Once® túpuna á báða
fæturna til að forðast
að sýkingin taki sig
upp á ný

2
Berðu Lamisil
Once® á:
á milli tánna, bæði undir
þær og ofan á
bæði á iljar og jarka

3
Til að ná sem bestum
árangri skal ekki þvo
fæturna í sólarhring

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við
fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni
lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er eingöngu ætlað til húðmeðferðar á fótum. Lamisil
Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Lamisil Once.
Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að
bera á einu sinni. Best er að bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel
þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki
sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Auglýsingasími

Rússnesk baráttukona myrt
RÚSSLAND, AP Natalia Estemir-

ova, rúmlega fertug baráttukona
fyrir mannréttindum, fannst í
gær myrt í Ingúsetíu skammt frá
landamærum Téténíu.
Hún hefur rannsakað í þaula
mannrán, morð og fleiri mannréttindabrot í Téténíu og hafði
meðal annars starfað með Önnu
Politkovsköju, rússnesku blaðakonunni sem var myrt í Moskvu
fyrir nærri þremur árum.
Hún var í gær stödd í Grosní,
höfuðborg Téténíu, þegar fjórir menn neyddu hana til að fara
inn í bifreið og óku á burt. Vitni
heyrðu hana hrópa að verið væri
að ræna sér.
Nokkru síðar fannst lík hennar í vegarkanti í Ingúsetíu, rétt
handan landamæra þessara
héraða.
Morðið var framið aðeins
fáeinum klukkustundum eftir að

efnt var til blaðamannafundar í
Moskvu, þar sem mannréttindasamtök kynntu skýrslu um framferði Rússa í Téténíu. Þar voru
færð rök fyrir því að draga ætti
Vladimír Pútín forsætisráðherra
og fleiri rússneska ráðamenn
fyrir alþjóðlegan dómstól vegna
glæpa sem framdir hafa verið í
héraðinu í tengslum við tvö stríð
þar undanfarin fimmtán ár.
F leiri ei nstak li ngar, sem
Estemirova hefur unnið með,
hafa verið myrtir á síðustu árum.
Meðal þeirra var lögfræðingurinn Stanislav Merkelov, sem var
myrtur á götu í Moskvu í janúar.
- gb

NATALIA ESTEMIROVA Þessi mynd var

tekin af henni í Grosní fyrir nokkrum
árum.
NORDICPHOTOS/AFP

LEIKNUM LÝKUR
ÞANN 2. ÁGÚST
Sjá vinningshafa á www.byko.is 5. ágúst

BYKO KORTIÐ

FYRIR HANDHAFA BYKO KORTSINS
S
Þeir sem koma og versla í BYKO geta tekið þátt í Lukkuleik BYKO kortsins.
Allir sem hafa BYKO kortið eiga möguleika á glæsilegum vinningum.
Ef þú ert ekki með BYKO kortið þá getur þú sótt það í næstu
BYKO verslun þér að kostnaðarlausu um leið og þú tekur þátt í leiknum.
BYKO kortið veitir þér 10% staðgreiðsluafslátt*
auk fjölda sértilboða sem eru aðeins fyrir korthafa.
* Gildir ekki með TB og SV merktum vörum.

1. VINNINGUR

0107898

250.000 kr.
Jón Jónsson

Gildir út:

2. VINNINGUR

42” sjónvarp frá ELKO
að verðmæti 189.995 kr.
0107898
Jón Jónsson
Gildir út:

3..-4. VINNINGUR

ZO ON útivistarfatnaður
frá Intersport
að verðmæti 75.000 kr.

0107898
Jónsson

5..-10. VINNINGUR

Matarkarfa frá Krónunni
að verðmæti 25.000 kr.

0107898
Jón Jónsson
Gildir út:
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Nýskráning nýrra og notaðra ökutækja
20.000
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40.000
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10.000

Skráð eigendaskipti

44.930

41.549
36.952

30.000

10.139

20.000
5.000
10.000
SKRAUTLEGUR EIFFELTURN Flugeldar

lýstu upp Eiffelturninn í París í fyrrakvöld þegar Frakkar héldu þjóðhátíð.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Annað útboðið í vikunni:

Selja íbúðabréf
í ríkiseigu
VIÐSKIPTI Seðlabankinn hélt í gær
útboð á hluta þeirra íbúðabréfa
sem lögð voru fram til tryggingar verðbréfalánum og ríkissjóður yfirtók síðastliðinn vetur. Alls
bárust tilboð að fjárhæð 4.790
milljónir króna í hinn nýja flokk
og var meðalávöxtunarkrafa
bréfanna 3,89 prósent.
Í fréttatilkynningu frá Lánasýslu ríkisins segir að Seðlabankinn muni selja íbúðabréfin í
nokkrum skömmtum. Ákvörðun
um selt magn muni ráðast af
ávöxtunarkröfu á eftirmarkaði en
öll bréf ríkissjóðs verða seld fyrir
árslok. Þetta er annað útboð á
ríkisskuldabréfum í þessari viku.
Á mánudag var tilboðum fyrir
um 40 milljarða tekið. Sá flokkur
skuldabréfa var um tvöfalt stærri
en sambærilegir flokkar sem var
hleypt af stokkunum í vor.
-bþa
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Nýskráningar ökutækja
sjöfalt færri en árið 2006
Nýskráningar bifreiða hafa dregist saman um 85 prósent miðað við árið 2006. „Það er auðvitað algjört
hrun á þessum markaði,“ segir framkvæmdastjóri FÍB. Fara þarf áratugi aftur í tímann til að finna svipaða
sölu á nýjum bifreiðum. Eigendaskipti hafa ekki dregist jafnmikið saman, en þó um 28 prósent.
SAMGÖNGUR Nýskráningar inn-

fluttra ökutækja, notaðra og nýrra,
er tæplega sjöfalt minni fyrstu sex
mánuði ársins 2009 en á sama tíma
árið 2006. Árið 2009 hafa nýskráningar verið 2.819 fram til júlí en
á sama tímabili voru þær 18.276
árið 2006. Þetta er um 85 prósenta
minnkun. Frá bankahruni hafa þær
verið um þrjú þúsund. Í hugtakinu
ökutæki eru öll skráð ökutæki, allt
frá vélsleðum til vörubíla.
„Það er auðvitað algjört hrun á
þessum markaði og sýnir í sjálfu

sér efnahagsástandið í hnotskurn,“
segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra
bifreiðaeigenda. Þó segir hann
þetta sýna aðlögunarhæfni hjá
almenningi að draga svona hratt
úr neyslu.
„Þetta mun hins vegar skapa
vandamál til lengri tíma af því að
bílaflotinn mun eldast hratt og það
gæti komið tímabil þar sem þyrfti
að endurnýja bíla í miklu magni.“
Runólfur segir þó að það hafi
komið smá kippur í sölu nýrra

Mán til mið 10–18.30, ﬁm og fös 10–19, lau 10–18, sun 13–17 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is

bifreiða en júnímánuður var sá
bjartasti frá því í júlí á síðasta
ári. Þetta gæti skýrst af útsölum
hjá umboðum sem og skráningum
á bílaleigubílum, að sögn Runólfs.
„Ef árið myndi halda svona áfram
verður innan við þrjú þúsund bíla
sala á nýjum fólksbílum á árinu og
við þyrftum að fara áratugi aftur
í tímann til að sjá sambærilegar
tölur,“ segir Runólfur en þegar hafa
einungis um 1.500 nýir bílar verið
nýskráðir það sem af er ári.
Eigendaskipti hafa ekki dregist

jafnmikið saman og nýskráningar.
Þannig hafa verið tæplega 37 þúsund skráð eigendaskipti það sem
af er ári en voru tæplega 51 þúsund árið 2006. Þetta er því um 28
prósenta minnkun.
Ástæða þess að eigendaskipti
dragast minna saman en nýskráningar er að fólk er í ríkara mæli
að kaupa notaðar bifreiðar af
hvert öðru í stað nýrra bifreiða af
umboðunum, samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu.
vidirp@frettabladid.is
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Al-Jazeera á Vesturbakkanum:

Sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi sammála um mikilvægi Vaðlaheiðarganga:

Lokað var fyrir
útsendingar

Segja Víkurskarð vera veðravíti á veturna

PALESTÍNA, AP Palestínustjórn lok-

SAMGÖNGUR Sveitarstjórnarmenn

aði í gær fyrir útsendingar arabísku sjónvarpsstöðvarinnar Al
Jazeera á Vesturbakkanum.
Ástæðan er sú að í sjónvarpsþætti daginn áður hafði viðmælandi sakað Mahmoud Abbas,
forseta Palestínustjórnar, um
aðild að dauða Jassers Arafat
árið 2004. Arafat var áratugum
saman einn helsti leiðtogi Palestínumanna. Hann lést 75 ára gamall í kjölfar veikinda.
Lokunin gæti þó reynst Palestínustjórn hættuspil því að þessi
sjónvarpsstöð hefur haft mikil
áhrif á mótun almenningsálitsins
í arabaríkjum.
- gb

á Norðurlandi eru sammála um
mikilvægi Vaðlaheiðarganga.
Pétur Þór Jónasson, stjórnarformaður Greiðrar leiðar ehf., segir
verkið tilbúið til útboðs.
Greið leið var stofnuð til að
vinna að undirbúningi ganganna.
Þeirri vinnu lauk árið 2007 og var
allt tilbúið fyrir útboð þá, að sögn
Péturs. Að mati Péturs er gerð
ganganna mikilvæg.
„Yfir veturinn er Víkurskarðið veðravíti. Austan úr Þingeyjarsýslu þarf fólk að sækja bráðaþjónustu til Sjúkrahússins á Akureyri,“
segir Pétur.
Skýrsla var unnin árið 2005 af

PÉTUR ÞÓR
BJARNASON

SVANFRÍÐUR
JÓNASDÓTTIR

hagfræðingi hjá Háskólans á Akureyri og var niðurstaðan að göngin
væru þjóðhagslega hagkvæm.
Ólína Arnkelsdóttir, sveitarstjóri
í Þingeyjarsveit, segir mikilvægt

að ráðast í göngin þar sem þau
stytti leiðir um 16 kílómetra. Guðbjartur Jónsson, fjármálastjóri
Norðurþings og staðgengill sveitarstjóra, segir þau mikilvæg þar
sem mikill straumur ferðamanna
sé í kringum sumartíminn.
Svanfríður Inga Jónasdóttir,
bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar, segist sannfærð um mikilvægi ganganna. „Þetta er þjóðvegur eitt, fólk
má ekki gleyma því.“
Árni K. Bjarnason, sveitarstjóri
Svalbarðsstrandarhrepps, segir
göngin umhverfisvæna framkvæmd. „Það er gríðarlega mikil
umferð um veginn, sem er ekki
gott fyrir landbúnaðinn.“
- vsp

VÍKURSKARÐ Austan úr Þingeyjarsýslu
þarf fólk að sækja bráðaþjónustu til
Sjúkrahússins á Akureyri, til dæmis
fæðingarþjónustu. Skarðið getur verið
veðravíti á veturna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innstæður í Kaupþingi:

Bresk sveitarfélög fá greitt

TÖFRASTUNDIR
VISA Í SUMAR

EFNAHAGSMÁL Samið hefur verið

um að greiða fyrsta hluta innstæðna til breskra sveitarfélaga
úr þrotabúi Kaupþings, Singer &
Friedlander í lok þessa mánaðar.
Greiðslan mun nema um 17,3 milljónum punda. Talið er að innstæður
sveitarfélaga í Kaupþing, Singer &
Friedlander hafi numið um einni
billjón punda frá um 140 aðilum.
Í frétt á vefsíðunni Local Government Chronicle segir að samtök
breskra sveitarfélaga (LGA) séu
ánægð með að tekist hafi verið að
fá svo stóran hluta svo snemma
í ferlinu. Fjárhæðin nemur um
tuttugu prósentum af heildarinnstæðum sveitarfélaga.
Kaupþing, Singer & Friedlander
er einn fjögurra banka sem bresk
sveitarfélög áttu innstæður í sem
orðið hafa gjaldþrota undanfarna
mánuði.
- bþa

STYRKÞEGARNIR Anna Björk, Helga Kristín, Oddný, Berglind, Elmar og Arnar.

Fulbright-stofnunin á Íslandi:

Fimm fengu styrk
MENNTUN Fimm Íslendingar hlutu

í ár styrk til framhaldsnáms í
Bandaríkjunum frá Fulbrightstofnuninni á Íslandi. Námsmennirnir halda utan nú í sumarlok.
Þau sem hlutu styrk í ár eru
Anna Björk Einarsdóttir, Arnar
Björn Björnsson, Berglind Gísladóttir, Elmar Geir Unnsteinsson
og Oddný Helgadóttir. Einnig hlaut

Helga Kristín Auðunsdóttir Cobb
Fellowship, sem Fulbright-stofnunin veitir ár hvert til náms við
Miami-háskóla.
Móttaka til heiðurs styrkþegunum var haldin á heimili Neil Klopfenstein, varasendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, hinn 19. júní
síðastliðinn.
- kg

NOTAÐU
FREKAR VISA

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!

100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yﬁr 4.000.000 kr.
www.valitor.is

Opið til 19
NÝTT KORTATÍMABIL

Komdu í heimsókn
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Mímir – vináttufélag Vesturbæjar stendur fyrir söfnun meðal Reykvíkinga:

Nýtt fiskabúr í anddyri Vesturbæjarlaugar
SAMFÉLAGSMÁL Söfnun fyrir nýju

FYRIRFERÐARMIKIL BYRÐI Þyngdin á
þessari byrði sem hesturinn þarf að
draga er ekki í samræmi við fyrirferðina. Þarna er verið að flytja tóma plastbrúsa og tunnur í Amritsar á Indlandi.
NORDICPHOTOS/AFP

fiskabúri í Vesturbæjarlaug hófst
í síðustu viku en stórt og mikið
fiskabúr var í anddyri laugarinnar til ársins 1985. Félagið Mímir –
vináttufélag Vesturbæjar stendur
fyrir söfnuninni.
„Við höfum verið að ræða hvað
betur megi fara í Vesturbænum.
Vesturbæjarlaugin er nafli Vesturbæjarins og því ákváðum við
að gera þetta,“ segir Einar Gunnar Guðmundsson, einn forsprakka
Mímis.
„Þetta var stórt og veglegt búr
sem setti mikinn svip á þetta anddyri. Lykilatriðið í þessu máli er að
þetta er afturhvarf til góðra gam-

alla gilda þar sem íbúar létu nærumhverfi sitt varða sig.“
Ekki er þetta í fyrsta sinn sem
safnað er fyrir fiskabúri í Vesturbæjarlaug en Gísli Halldórsson,
arkitekt og þáverandi borgarfulltrúi, stofnaði félag til að safna fyrir
fiskabúrinu.
„Í ljósi ástandsins er þetta lítið
og krúttlegt mál sem Reykvíkingar
allir ættu að láta sig varða,“ segir
Einar. Söfnunin stendur til 15.
september og hægt er að hringja
í síma 901-5005 (500 kr.), 901-5006
(1.500 kr.) og 901-5007 (2.500 kr.) til
að leggja söfnuninni lið. Einnig er
hægt að leggja inn á reikning 031126-54050, kt. 540509-1070.
- vsp

Sonia Sotomayor:

Javier Solana, utanríkismálafulltrúi ESB:

Engin svör um
fóstureyðingar

Telur rétt að viðurkenna Palestínuríki

BANDARÍKIN, AP Repúblikanar í
öldungadeild Bandaríkjanna hafa
ítrekað reynt að fá Soniu Sotomayor til að
svara spurningum um afstöðu
hennar til fóstureyðinga.
Hún vill þó
engu svara því
að þau dæmi
sem nefnd hafa
verið gætu
SONIA SOTOMAYOR komið til kasta
hennar síðar í hæstarétti.
Barack Obama útnefndi hana
sem dómara í hæstarétti, en öldungadeildin þarf að staðfesta
útnefninguna. Yfirheyrslur yfir
henni hófust í byrjun vikunnar.
Hún vildi heldur engu svara
um afstöðu sína til vopnaeignar í
Bandaríkjunum.
- gb

BELGÍA, AP Javier Solana, utanríkis-

málafulltrúi Evrópusambandsins, segir að Sameinuðu þjóðirnar
ættu að gefa út einhliða viðurkenningu á sjálfstæðu ríki Palestínumanna á Vesturbakkanum og Gasa,
ef samningaviðræður Ísraela og
Palestínumanna renna út í sandinn
eina ferðina enn.
Solana sagði þetta í ræðu í London nú um síðustu helgi, og vill með
þessu auka þrýsting á Ísraela.
Avigdor Lieberman, utanríkisráðherra Ísraels, gaf lítið fyrir þessi
ummæli.
Solana sagði að milligöngumenn,
sem eru að reyna að fá Ísraela og
Palestínumenn aftur að samningaborðinu, ættu að setja þeim lokafrest. Hann sagði að Öryggisráð

EINAR GUNNAR Það ríkir þverpólitísk sátt um þetta litla og krúttlega mál, að sögn

Einars. Hér sést Einar ásamt syni sínum Hlyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sameinuðu þjóðanna gæti síðan
lýst yfir stuðningi við tveggja
ríkja lausn og
bjóða Pa lestínuríki velkomið sem fullgilt
aðildarríki að
Sameinuðu þjóðJAVIER SOLANA
unum ef viðræðTelur nauðsynlegt
ur skila engu.
að beita Ísrael
Christina
auknum þrýstingi.
NORDICPHOTOS/AFP Gallach, talskona S ola na ,
sagði yfirlýsingu hans ekki tákna stefnubreytingu af hálfu Evrópusambandsins,
heldur væri þetta hans persónulega afstaða.
- gb
HITAVEITA SUÐURNESJA Reykjanesbær mun kaupa landsvæði við Svartsengi af HS
orku á 940 milljónir króna.

Sölunni á HS
orku er lokið

HLUTHAFAFUNDUR

Viðskipti Reykjanesbæjar og Geysis Green samþykkt
í bæjarstjórn. Fulltrúi minnihlutans líkir samningunum við það sem gerist í löndum þriðja heimsins.
Bæjarstjórinn telur samninginn afar hagstæðan.

ICELANDAIR GROUP HF.
Hluthafafundur í Icelandair Group verður haldinn fimmtudaginn 6. ágúst 2009,
kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica.
DAGSKRÁ:
1. Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins. Svohljóðandi grein
bætist við samþykktir félagsins sem verði 5. gr. a.:

2. Kosning stjórnar félagsins
3. Önnur mál löglega fram borin
Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til stjórnar félagsins, aðalskrifstofu á Reykjavíkur-flugvelli,
skemmst fimm dögum fyrir fundinn. Í tilkynningunni skal greina nafn frambjóðanda, kennitölu,
heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í
félaginu, hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa
sem eiga meira en 10% í félaginu.
Óski hluthafi eftir að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum skal ósk hans komið skriflega
til aðalskrifstofu félagsins sjö dögum fyrir fundinn.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 46806 07/09

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé með eftirfarandi hætti:
(i) Heimilt er að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 15.000.000.000 fimmtán milljarða íslenskra króna - með áskrift nýrra hluta.
(ii) Heimild þessi rennur út þann 1. júlí 2010.
(iii) Nafnverð hluta sem hluthafar geta skrifað sig fyrir er ein króna. Heimilt er að
ákveða áskriftargengi með almennu útboði nýrra hluta.
(iv) Hluthafar njóta ekki forgangsréttar til áskriftar.
(v) Hluthöfum er heimilt að greiða fyrir þá nýju hluti sem þeir skrá sig fyrir með
skuldajöfnuði að hluta eða öllu leyti, samkvæmt nánari skilyrðum sem stjórn
ákveður. Ekki skal gerð sérstök sérfræðiskýrsla vegna greiðslu með skuldajöfnuði, en stjórn skal þess í stað útbúa greinargerð um verðmæti greiðslunnar,
sbr. 6. gr. c. laga nr. 2/1995, um hlutafélög.
(vi) Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn skal setja nánari reglur um fresti til áskriftar og
greiðslu hluta.

STJÓRNMÁL Bæjarstjórn Reykjanes-

bæjar hefur samþykkt að kaupa
32 prósenta hlut Geysis Green
Energy (GGE) í HS veitum og
þar með á Reykjanesbær 66,75
prósent í fyrirtækinu. Kaupverðið er 4,3 milljarðar króna. Auk
þess var samþykkt að selja GGE
34 prósenta hlut Reykjanesbæjar í HS orku fyrir 13,1 milljarð
króna. Hitaveitu Suðurnesja var
skipt upp í tvö sjálfstæð fyrirtæki
í vetur, HS veitur og HS orku. HS
veitur annast dreifingu á rafmagni, hita og ferskvatni. HS
orka annast orkuframleiðslu og
raforkusölu.
„Ég kaupi ekki þau rök að það sé
gott fyrir okkur að eiga auðlindir
sem aðrir nýta. Þannig er þetta
gert í þriðja heims löndunum,“
segir Guðbrandur Einarsson, bæjarfulltrúi minnihlutans í Reykjanesbæ. „Málið var hreinlega ekki
nægilega þroskað til að hægt væri
að taka ákvörðun um málið,“ segir
Guðbrandur. Hann segir skrítið að fulltrúar minnihlutans hafi
ekki komið að undirbúningi málsins og að öll gögn hafi verið tilbúin þegar minnihluti bæjarstjórnar
frétti fyrst af málinu þegar málið
var tekið til afgreiðslu. Guðbrandur telur eðlilegt að það hefði verið
farið í opið söluferli og ráðist í
sjálfstætt verðmat á virði fyrirtækjanna tveggja. Guðbrandur
lýsti einnig yfir áhyggjum af því
að þegar núverandi samningur
rennur út getur GGE endurnýjað

ÁRNI
SIGFÚSSON

GUÐBRANDUR
EINARSSON

samninginn einhliða til 65 ára.
Því sé bærinn að afsala sér réttindum til næstu 130 ára.
„Ég er mjög ánægður með
þennan samning sem ég tel mjög
hagstæðan fyrir bæjarfélagið,“
segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar. Hann segir að
málinu sé lokið frá þeirra hlið
en það séu ákveðnir fyrirvarar
í samningnum sem þurfi að uppfylla. Árni segir meðal annars að
núverandi eigendur hafi forkaupsrétt á hlutnum sem seldur sé til
GGE. Hann telur þó afar ólíklegt
að einhverjir af þeim hafi áhuga
eða bolmagn til að fjárfesta í
fyrirtækinu.
Einnig var samþykkt að Reykjanesbær keypti land og auðlindarétt sem áður var í eigu HS orku.
Landið sem um ræðir er við
Svartsengi og var kaupverðið 940
milljónir króna.
Samningarnir voru samþykktir með 7 atkvæðum Sjálfstæðisflokks gegn 4 atkvæðum A-lista.
bta@frettabladid.is

Nokia N97

SALA HEFST
Í DAG!
Í dag hefst sala á nýjasta flaggskipi Nokia hjá öllum helstu söluaðilum
farsíma á Íslandi. Í Nokia N97 er að finna flest það nýjasta
í farsímaheiminum í dag, t.d. lifandi Facebook uppfærslur
á biðskjá. Allar aðgerðir fara fram á stórum snertiskjá
en einnig er útdraganlegt lyklaborð undir
símanum. Nokia N97 er öflugt margmiðlunartæki sem býður uppá allt
það besta sem fáanlegt

P I PAR • SÍA • 91204

er í einum farsíma.

3,5“ widescreen 16:9 snertiskjár
QWERTY lyklaborð
5 megapixla myndavél með Carl Zeiss
Tessar linsu
Öflugur tónlistar- og videospilari
32 gígabæta innbyggt minni
Minniskortarauf fyrir allt að 16GB minniskort
Symbian S60 5th Edition stýrikerfi
GPS og A-GPS staðsetningar- og leiðsögukerfi
Mail for Exchange og PO3 tölvupóstlausnir

www.nokia.com/n97

Umboðsaðili Nokia á Íslandi
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Útgjöldin

NEYTANDINN: SIGURBJÖRN BÁRÐARSON HESTAMAÐUR

Verð á kvensokkabuxum
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Miðað er við meðalverð á landinu öllu í maímánuði.
Heimild: Hagstofan

hagur heimilanna

Sýndist vera glæsilegur gripur
Sigurbjörn Bárðarson hestamaður var eitt sinn
á hestamannamóti fyrir austan fjall þegar að
honum kom bóndi með þrjá hesta til reiðar og
bauð til kaups.
„Mér leist vel á hestinn sem hann sat á,“
rifjar Sigurbjörn upp. Hann spurði bóndann út
í hestinn og skoðaði jafnframt og sýndist hinn
glæsilegasti gripur. Keypti Sigurbjörn hestinn
dýru verði og flutti síðar í Víðidal og ætlaði að
prófa hann þar.
„Þegar ég var kominn nokkra metra frá
húsi þá kastar hesturinn sér niður með mig
og leggst. Ég kom honum á ekki lappir fyrr
en eftir röskan hálftíma en hann lék þá
sama leikinn og fór ég ekki lengra á hestinum. Ég hringdi í bóndann og spurði
hann hvort hann hefði orðið var við
þessar kenjar í hestinum. Svaraði
hann mér um hæl: Ja, það var

þess vegna sem ég seldi hann!“ segir Sigurbjörn
frá sínum verstu kaupum.
Haustið 1975 kom Sigurbjörn að Oddsstöðum í Lundarreykjadal í leit að toppgæðingum.
„Bóndinn tjáði mér að hann ætti engan þannig
hest heima við en að hann ætti einn slíkan sem
hefði ekki komið af fjalli í haustleitum. Eitthvert
sjötta skilningarvit kom niður í koll mér og
ég varð mjög áfjáður í að eignast þennan
týnda hest en bóndinn var mjög tregur
að selja. Tókust þó með okkur kaup eftir
langt þóf og seldi hann mér hestinn á
liðlegu sláturhúsverði. Reyndist hann
einn mesti gæðingur sem ég hef eignast.
Vann til allra æðstu titla og metorða.
Á heimsmeistaramótinu 1979 seldi
ég hann fyrir andvirði ríflega hálfrar fjögurra herbergja íbúðar. Þetta
var Garpur frá Oddsstöðum.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
HEIMAGERT HNETUSMJÖR
■ Birgitta Jónsdóttir, skáld og þingmaður Borgarahreyfingarinnar, mælir
með að fólk geri sitt eigið hnetusmjör.
„Það er hægt að
spara sér mikinn
pening með því
að útbúa sitt eigið
hnetusmjör.“ Ódýrt sé
að kaupa hnetupakka
í Bónus og skella í
matvinnsluvél og þá sé hnetusmjörið
tilbúið. „Hægt er að bæta við smá
hrásykri ef menn vilja.“ Hún segir
hnetusmjörið ekki einvörðungu ódýrara heldur einnig miklu betra.
Birgitta segir jafnframt sniðugt að
bera extra virgin ólífuolíu á viðarborð
sem ekki er búið að lakka. Það hrindi
frá ryki og óhreinindum auk þess sem
það sé auðveldara að þrífa það.

Neytendur: Smávegis um gengi

Gengið getur verið flókið

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

Eiður Arnarsson mátti til með að láta vita af raunum
sínum: „Er á leið til Evrópu og ákvað að kaupa evrur.
Keypti 1.000 evrur í Íslandsbanka og þegar heim var
komið rak ég augun í að sölugengi Íslandsbanka á
evrum var annað á heimasíðu en á viðskiptakvittun
(178 kr á heimasíðunni en 182 kr á kvittun). Hringdi í
þjónustuver og spurði hverju sætti. Fékk þau svör að
182 kr væri sölugengi seðla eða seðlagengi. Ástæða
þess að ég keypti evrur var til að greiða minna fyrir
evruna en ef ég notaði Visa því gengi gjaldmiðla hjá
þeirri stofnun er hærra en sölugengi bankanna á
gjaldeyri. En viti menn. Visa gengið var 181 kr og
er því lægra en þetta sölugengi seðla. Sparnaðurinn
sem átti að felast í fyrirhöfninni, 4.000 kr, varð því að
1.000 kr útgjaldaauka. Skemmtilegt.“
Sé vel leitað á heimasíðum bankanna má finna öll
tiltæk gengi. Klukkan 13 síðasta föstudag mátti sjá að
almennt sölugengi evru var 179,61 kr., seðlagengi var
182,58, Visagengi var 184,86 og Mastercard-gengi
185,16. Samkvæmt þessu hefði Eiður sparað sér
2.280 kr með því að kaupa seðla í bankanum í stað þess að nota kortið. Ennþá meira
hefði hann sparað með því að fara í ferðalagið fyrir tveimur árum. Þá var evran á
80 kall!
EVRAN Er á okurprís um þessar mundir.

■ Verðlag

Verðkannanir í Evrópulöndunum
ENA, net evrópskra neytendaaðstoða gerði nýlega verðkönnun á völdum
varningi úr verslunum H&M, C&A, Zöru og Body Shop í 27 Evrópulöndum. Frá
þessu er greint á síðu Neytendasamtakanna. ENA á Íslandi tók aðeins þátt
í könnunum þegar kom að Zöru og Body Shop enda hinar
verslanirnar ekki til á Íslandi. Miðað var við gengi evrunnar
þann 13. maí, en gengið hefur breyst talsvert síðan þá.
Verð í Zöru á Íslandi er með því dýrasta sem gerist í
Evrópu samkvæmt könnuninni. Til dæmis er venjulegur
bolur fyrir konur dýrastur á Íslandi, rúmlega 22 evrur.
Sami bolur er ódýrastur í Portúgal og kostar þar tæpar
þrettán evrur. Sömu sögu er að segja af gallabuxum fyrir
konur, þær kosta tæpar 20 evrur í Portúgal og tæpar 30
evrur á Íslandi.
Í Body Shop var verð á sturtusápu fyrir konur og
karla meðal annars skoðað og kom í ljós að sápurnar
voru báðar dýrastar í Svíþjóð, 14 og 15,5 evrur.
Sturtusápa fyrir karla var ódýrust á Íslandi og kostaði 8,7 evrur. Sturtusápa fyrir konur var hins vegar
ódýrust á Ítalíu þar sem hún kostaði átta evrur, en
næstódýrust var hún á Íslandi og kostaði þar 8,6
evrur.

FELLIHÝSI Ekki er hægt að leigja fellihýsi á minna en 40 þúsund krónur á vikuna. Ódýrast er það hjá Ásvídeói á Dalvík. Fellihýsi
kosta að minnsta kosti milljón.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Leiga á fellihýsi kostar
minnst 40 þúsund á viku
Hægt er að leigja fellihýsi fyrir á milli 40 og 69
þúsund krónur á vikuna.
Þrjú fyrirtæki sem áður
leigðu út fellihýsi hafa hætt
rekstri.
Leiga á fellihýsum er misdýr og er
ódýrust hjá Ásvídeói, tjaldvagnaleigu á Dalvík, af þeim sem rannsökuð voru. Þar kostar ódýrasta
fellihýsið, með virðisaukaskatti
(vsk.), 41.085 krónur fyrir eina
viku. Ásvídeó er með þrjú fellihýsi
til leigu og það fer eftir ástandi
og aldri fellihýsisins hvert leiguverðið er. Dýrasta fellihýsið, sem
jafnframt er það best farna, er á
49.800 krónur með vsk. fyrir eina
viku. Leigt er út frá fimmtudegi til
fimmtudags.
Hjá Esjugrund ehf., bifvélaverkstæði og allrahandaverslun,
er hægt að fá fellihýsi í eina viku
á 68.574 krónur með vsk. Einnig

TJALDSVÆÐI Fellihýsi voru vinsæl á

tjaldsvæðum landsins í góðærinu. Nú
eru að minnsta kosti þrjár fellihýsaleigur
hættar rekstri.

er hægt að fá fortjald með tjaldvagninum ef þess er óskað og kostar það 8.715 krónur aukalega með
vsk. Fellihýsi með fortjaldi kostar
því 77.289 með vsk. Þrjú fellihýsi
eru til leigu hjá Esjugrund en fullbókað er hjá þeim í allt sumar.
Tjaldborg ehf., sem selur og
leigir tjöld á Hellu, leigir út fellihýsi á 57 þúsund krónur á viku
með vsk. Aðeins er leigt út eitt 9
feta fellihýsi. Fellihýsið er leigt út
með fylgihlutum svo sem gaselda-

vél, gaskút, borði og þremur föstum bekkjum inni, sólarrafhlöðu
og skyggni. Leigutíminn er frá
fimmtudegi til miðvikudags. Einnig er hægt að leigja nýjan Combi
Camp tjaldvagn á 38 þúsund á
viku með vsk. með öllum fylgihlutum, eldavél, hitavél og öllum
pakkanum.
Til samanburðar á leigu og
kaupum á fellihýsi þá kostar ódýrasta fellihýsið hjá Seglagerðinni
Ægi tæplega 1,7 milljónir. Ódýr og
notuð, vel með farin fellihýsi, kosta
í það minnsta 750 þúsund krónur á
netinu.
Þrjú fyrirtæki sem haft var samband við, sem auglýstu sig sem
fellihýsaleigur, höfðu hætt rekstri.
Eitt hafði hætt leigu á fellihýsum en
heldur sig við leigu á hjólhýsum og
húsbílum. Eitt fyrirtæki, fellihýsaleigan MJE, vildi ekki taka þátt í
verðkönnunni vegna þess að lækka
átti verð á leigunni og myndu upplýsingar um verð núna gefa ranga
mynd.
vidirp@frettabladid.is
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Við höfum það þrátt fyrir allt gott.

Reiðin sem
förunautur
MARGRÉT KRISTMANNSDÓTTIR SKRIFAR

Á

undanförnum mánuðum hefur okkur sennilega flestum liðið svipað; orðið öskureið, pirruð, döpur og leið
og hugsað upphátt: „Hvernig í ósköpunum gat þetta
gerst?“
Flestir hafa blótað útrásarvíkingunum, bankastjórunum, ríkisstjórninni, Seðlabankanum, Fjármálaeftirlitinu og
fleirum bæði upphátt og í hljóði. Það er rifist og skammast á
kaffistofum, í fjölskylduboðum, í fjölmiðlum, á netinu – á flestum
stöðum þar sem menn tjá skoðanir sínar.
En reiðin er ekki góður förunautur. Í fyrsta lagi eru fáir sérlega skemmtilegir þannig og í öðru lagi breytist ástandið lítið við
að láta reiðina taka völdin. En það sem skiptir þó mestu máli er
að sjálfum líður okkur ekkert vel þegar við erum reið og hverjum
hugnast að búa í þjóðfélagi þar sem allir eru reiðir og neikvæðir
– hverjum hugnast að ala börn sín upp í þannig þjóðfélagi?
Við Íslendingar þurfum að hafa í huga að þrátt fyrir allt höfum
við það mjög gott. Langstærsti hluti jarðarbúa vildi án lítillar
umhugsunar hafa vistaskipti við okkur þrátt fyrir þær þrengingar sem við erum að ganga í gegnum, en þessari staðreynd
gleymum við oft.
Það mun segja mikið um okkur sem þjóð hvernig við tökumst
á við núverandi aðstæður – hvaða karakter við höfum að geyma.
Ætlum við að halda áfram að fara þetta á hnefanum eða ætlum
við að snúa bökum saman og vinna okkur út úr þessu sem einn
maður? En það mun ekki síður segja mikið um orðstír okkar á
komandi áratugum hvernig við vinnum okkur út úr núverandi
stöðu. Ætlum við ofan á gríðarlega skuldsetningu komandi kynslóða að skilja þær eftir með svert mannorð á alþjóðavettvangi?
Það er ótrúlega mikið til í því orðatiltæki að „eftir höfðinu
dansi limirnir“ og þessa dagana er fátt dapurlegra en að fylgjast
með störfum Alþingis og kannski ekki að undra að þjóðin er í því
ástandi sem hún er þegar horft er til þeirra sem við höfum valið
að leiða okkur út úr núverandi þrengingum. Flestir stjórnmálamenn eru þó vafalítið að gera sitt besta í erfiðri stöðu en allt of
margir þurfa að taka sig saman í andlitinu og átta sig á því að
þetta er ekki tími hinna stóru hugmyndafræðilegu sigra. Þeir
verða að átta sig á því að þeir eru ekki eingöngu framsóknarmenn, samfylkingarmenn, sjálfstæðismenn, vinstri grænir eða
í Borgarahreyfingunni – þeir eru fyrst og fremst Íslendingar og
að setja verður þjóðarhag ofar flokkshagsmunum. Við núverandi
aðstæður verða stjórnmálamenn að leggja til hliðar venjulegt
argaþras.
Fátt myndi skipta eins miklu fyrir baráttuanda þjóðarinnar
en að horfa til samhentrar liðsheildar á Alþingi. Aðilar vinnumarkaðarins ákváðu með stöðugleikasáttmálanum að leggja til
hliðar sínar ýtrustu kröfur, snúa bökum saman og vinna sig í
sameiningu út úr hruninu. Er til of mikils mælst að alþingismenn
geri slíkt hið sama?
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„FALLEG LESNING

…Á EINHVERN ÓÚTSKÝRANLEGAN MÁTA.“
– Kolbrún Skaftadóttir

DY N A M O R E Y K J AV Í K

Gunnar Hersveinn er
hamingjusamur neon-lesandi
sem mælir óttalaus með
bókinni Laura og Julio eftir
Juan José Millás í þýðingu
Hermanns Stefánssonar.

www.bjartur.is

Þjóðremban

Farið rangt með

Síðustu daga hafa alþingismenn
karpað um aðildarviðræður við Evrópusambandið, með misglæsilegum
hætti. Fyrir áhugamenn um þjóðrembing hefur umræðan verið áhugaverð.
Hver þingmaðurinn á fætur öðrum
hefur þannig gripið til þjóðhetju
Íslendinga. Já, Jón Sigurðsson skýtur
reglulega upp kollinum í þingsalnum
þessa dagana. Þannig hafa bæði
stjórnarandstæðingar og -liðar
gripið til þjóðhetjunnar í málflutningi sínum; Jóni hefði þótt
þetta og Jóni hefði þótt hitt og
þess vegna gerum við þetta.
Gaman væri ef þingmenn
hefðu meiri áhuga á fólkinu
í landinu í dag en löngu
dauðum kalli.

Á þessum stað var farið með það
fleipur í gær að ekki hefði verið tilkynnt um tengsl Baldurs Þórhallssonar við Samfylkinguna í Morgunvakt
Ríkisútvarpsins. Þau voru aftur á móti
rækilega tekin fram og er því beðist
forláts á þessari handvömm.

Af virðingu
Halldór Blöndal ritar grein
í Morgunblaðið í gær
þar sem hann fer
nokkrum orðum
um virðingu Alþingis
vegna ummæla Árna
Þórs Sigurðssonar um
starfsmenn Seðlabankans.
Halldór biður

Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur,
forseta Alþingis, um að snupra Árna
fyrir ummælin. Slík háttsemi sé í
óþökk Alþingis og óvirðing við þing
og þjóð.
Halldór ætti að vita ýmislegt um
virðingu Alþingis; sjálfur var hann
þingforseti árum saman. Þar varð
hann líklega frægastur fyrir að auka
virðingu þings með því að geta ekki
fyrir sitt litla líf munað hvað arftaki
hans, Ásta Ragnheiður, heitir.
kolbeinn@frettabladid.is

Á eigin fótum?
M

argir líta svo á, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS)
leggi nú línurnar um hagstjórn á
Íslandi. Sjóðnum er kennt um háa
vexti, hækkun skatta, niðurskurð
ríkisútgjalda, lágt gengi krónunnar, gjaldeyrishöft, vaxandi
skuldabyrði, versnandi lífskjör og
aðrar afleiðingar hrunsins. Þetta
er eins og að kenna slökkviliðinu um íkveikju. AGS er hér í boði
magnþrota stjórnvalda, sem ásamt
eigendum og stjórnendum banka
og annarra stórfyrirtækja keyrðu
Ísland í kaf. Seðlabankinn varð
tæknilega gjaldþrota með því að
veita bönkunum lán gegn ónýtum veðum. Ríkissjóður varð að
leggja Seðlabankanum til hundruð milljarða króna, sem sóttar
verða í vasa skattgreiðenda. Ísland
rambaði og rambar enn á barmi
einangrunar, aðfangaskorts og
neyðar. Ríkisstjórnin kvaddi AGS
á vettvang til að leggja á ráðin um
endurreisn bankanna og efnahagslífsins og leggja fram lánsfé til að
efla gjaldeyrisforða Seðlabankans og forða gengi krónunnar frá
frekara falli. Aðkoma sjóðsins var
nauðsynleg til að tryggja viðbótarlánsfé frá Norðurlöndum og Rússlandi. Einu löndin, sem vildu lána
Íslendingum fé án skilyrða, voru
Færeyjar og Pólland.

Lán með skilyrðum
AGS er hér í ráðgjafarhlutverki.
Stjórnvöldum er í sjálfsvald sett,
hvort þau þiggja ráðin og lánin,
sem fylgja þeim. Gjaldeyrisláni
sjóðsins til Seðlabankans fylgja
skilyrði um hagstjórnina í samræmi við regluverk og vinnulag
sjóðsins. Skilyrðunum er ætlað
að tryggja, að áætlunin beri
árangur. Sjóðurinn kappkostar
að gæta jafnræðis milli aðildarlanda, svo að skilyrðin séu keimlík land úr landi við líkar aðstæður, en þó þannig að tekið sé mið af
staðháttum. Þetta er þrautreynt

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Getur landið borið
skuldirnar?
fyrirkomulag, sem er ætlað að
skapa örvandi umgerð utan um
efnahagsáætlunina og aga. En
þetta er vandrataður vegur. Við
bætist vandinn, sem fylgir því,
að AGS hefur ekki bolmagn til að
útvega allt það fé, sem þarf til að
reisa lönd úr rústum. Ísland er
gott dæmi. Þótt sjóðurinn teygi
sig út á yztu nöf, getur hann samkvæmt settum reglum ekki lagt
fram nema langt innan við helming þess lánsfjár, sem hann telur
þurfa til að tryggja framgang
áætlunarinnar. Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð leggja
fram næstum annað eins. Fjárhagsaðstoð þeirra er skiljanlega
einnig háð skilyrðum. Norræn
gjaldeyrislán til Íslands nema
rösklega 40 þúsund krónum á
hverja fjögurra manna fjölskyldu
á Norðurlöndum. Það er mikið
fé. Löndin fjögur eru sögð ætlast
til, að Alþingi staðfesti IceSavesamninginn í samræmi við kröfur
annarra Evrópuþjóða. Verði hann
felldur á Alþingi, er aðstoð Norðurlandanna við áætlunina trúlega
sjálfhætt, og þá er aðstoð AGS
við Ísland í uppnámi. Þá standa
Íslendingar einir á berangri. Sé
þessi lýsing rétt (stjórnvöld hafa
ekki upplýst þetta frekar en margt
annað), virðist sjóðurinn hafður fyrir rangri sök, þegar hann
er sagður ganga erinda Breta og
Hollendinga í IceSave-málinu.

Augljós efnahagsbrot
Þegar efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans
var birt í nóvember 2008, virtist
hún geta gengið upp, þar eð erlend
skuldabyrði þjóðarbúsins virtist viðráðanleg. Nú eru komnar
fram nýjar upplýsingar um mun
meiri skuldir við útlönd. Munurinn á gamla og nýja skuldamatinu
er mikill eins og ég lýsti á þessum stað fyrir viku. Seðlabankanum bar að reiða fram réttar
tölur í nóvember, en það verkefni
reyndist honum ofviða. Af skekkjunni leiðir, að hættan á þjóðargjaldþroti eða vanskilum ríkisins
réttar sagt, sem virtist óveruleg í
nóvember, er nú orðin raunveruleg. Ríkissjóður stendur frammi
fyrir gjalddaga 2011 vegna láns
frá 2006 til að tvöfalda gjaldeyrisforðann og þarf þá á endurfjármögnun að halda, en óvíst er,
hvort hún tekst. Ef ekki, getur
ríkissjóður lent í vanskilum með
þessa skuldbindingu og aðrar.
Hafi komið til greina, að Norðurlöndin vildu leggja á sig að forða
íslenzka ríkinu frá yfirvofandi
vanskilum, virðist það nú ólíklegt. Ísland hefur síðustu ár verið
vettvangur augljósra efnahagsbrota, sannkallað þjófabæli, sumpart í boði meðvirkra stjórnvalda,
sem seldu bankana einkavinum
við vildarkjörum þrátt fyrir vel
þekktan brotaferil eins þeirra,
og brugðust síðan eftirlitsskyldu
sinni með öllu. Við þetta bætist
veikluleg rannsókn brotanna, þar
til ríkisstjórnin fyrir frumkvæði
fólks úti í bæ réð Evu Joly rannsóknardómara í þjónustu sína.
Stjórnvöld virðast ekkert hafa gert
til að hrinda þeim þráláta orðrómi,
að bankarnir hafi einn eða fleiri
baðað fé fyrir Rússa. Allt þetta
blasir við frændum okkar og
vinum á Norðurlöndum og kann
að slæva áhuga þeirra á að rétta
Íslandi frekari hjálparhönd.

Uggvænleg stefna
þessi ríkisstjórn veg aukinnar gjaldtöku og
skattheimtu af fyrirtækjum og heimilum.
Þessi stefna gerir ekkert annað en að festa
atvinnuleysi í sessi.
Munurinn á okkur og öðrum þjóðum svo
sem Bretum er sá að við verðum að frammeðan við deilum um skyldur okkar til
leiða útflutningsverðmæti og skapa þannig
að greiða skuldir vegna Icesave, eru
gjaldeyristekjur til að greiða m.a. erlendaðrar og ekki síður alvarlegar aðstæður
ar skuldir okkar, á meðan Bretar geta einað skapast. Innlendir jafnt sem erlendfaldlega prentað sinn gjaldmiðil og gert
ir sérfræðingar segja að Íslendingar eigi
þannig upp sínar skuldir með tilheyrandi
tækifæri til viðreisnar sem geri gæfuJÓN GUNNARSSON
skammtíma verðbólguáhrifum. Aukin nýtmuninn. Þar er vitnað í auðlindir til lands
ing náttúruauðlinda í þágu uppbyggingar atvinnuog sjávar. Viðskiptaráðherra tók undir með sérfræðlífs er sú leið sem við verðum að feta, um leið og þess
ingum OECD um að nýting náttúruauðlinda til stórverður gætt að halda eðlilegu jafnvægi milli verndiðju sé sá grundvöllur sem viðreisn okkar byggist á.
unar og nýtingar í náttúru landsins.
Í ljósi þess er stefna ríkisstjórnarinnar uggvænleg. Í
Ríkisstjórnarflokkunum virðist ómögulegt að átta
stað þess að leggja í þá nauðsynlegu vinnu að kynna
sig á mikilvægi þessara staðreynda. Halda menn
Ísland sem valkost fyrir alþjóðleg fyrirtæki með
virkilega að aukinn skattheimta uppá 7,5 milljarða í
orkufreka starfsemi, virðast stjórnvöld í herferð
formi auðlindaskatta og eftirgjöf á þeirri viðurkenngegn atvinnusköpun. Fjármálaráðherra svaraði til að
ingu sem náðist gagnvart sérstöðu Íslands í loftlagsmynda fyrirspurn minni á Alþingi um uppbyggingu
málum, sé til þess fallin að hvetja til aukinnar
íslensks atvinnulífs á þann veg að ekki væri þörf á
atvinnustarfsemi. Það er lífsspursmál að frá þessari
frekari stóriðju, lítil og meðalstór fyrirtæki stæðu
stefnu verði fallið strax. Við höfum ekki efni á einundir uppbyggingu atvinnulífs til framtíðar. Á sama
hverri draumsýn við þessar aðstæður, veruleikinn
tíma og hvetja ætti fyrirtæki til mannaráðninga með
er alvarlegri en það.
skattaívilnunum og öðrum hvetjandi leiðum, fetar
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Jón Gunnarsson skrifar um nýtingu
náttúruauðlinda

Á
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LIAM GALLAGHER er með eigin tískulínu sem kallast Pretty Green. Bróðir rokkarans, Noel Gallagher, hefur lýst því yfir að
hann muni aldrei klæðast flík úr þeirri línu.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Viðurkenndar
stuðningshlífar
í úrvali
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Álfhildi finnst þessi danski kjóll sem hún fékk fyrir stuttu mjög sumarlegur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bjó í íþróttagallanum
Álfhildi Pálsdóttur fannst best að vera í íþróttagallanum þegar hún var yngri og mætti í honum hvort
heldur sem var á íþróttaæfingar eða í jólaboðin. Með árunum hefur hún þó fengið meiri áhuga á tísku.

Rafskutlur
-frelsi og nýir
möguleikar
Einfaldar í notkun
og hagkvæmar
í rekstri

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

„Ég er í ferskjulituðum kjól sem
ég fékk í Danmörku í síðustu viku.
Mér finnst hann mjög fallegur og
það er líka gaman að vera í einhverju nýju,“ segir Álfhildur Pálsdóttir sem útskrifaðist frá Verzlunarskóla Íslands í vor. „Þetta er
dönsk hönnun.“
Álfhildur segist þó frekar kaupa
ódýrari föt en hönnunarvörur. „Mér
finnst hönnun mjög flott en á ekki
mikið af hönnunarflíkum. Ég kaupi
oftast eitthvað ódýrara því ég er
þannig að ég get ekki verið í sömu
fötunum mjög oft.“
Aðspurð segist Álfhildur fylgjast
með tísku. „Það er mikið sem mótar
mig. Ég er alltaf að skoða tískublöð

og netið til að sjá í hverju stjörnurnar eru,“ upplýsir Álfhildur og heldur áfram: „Mér finnst skemmtilegast að vera í óvenjulegum fötum og
núna sérstaklega einhverju röndóttu. Það má helst enginn vera í
einhverju eins í kringum mig.“
Álfhildur hefur þó ekki alltaf
haft áhuga á tísku því þegar hún var
yngri þótti henni best að klæðast
íþróttagalla hvert sem hún fór. „Ég
var búin að búa í íþróttagallanum
endalaust en það breyttist í níunda
bekk í Réttarholtsskóla. Þá ákvað
ég að ganga í strákagallabuxum í
ullarsokkum sem ég setti yfir buxurnar og einhverjum fáránlegum
peysum við. Mér fannst þetta mjög

flott. Í tíunda bekk varð ég meiri
skvísa, öllum til mikillar gleði, þá
fékk ég fyrstu þröngu gallabuxurnar og íþróttagallinn fékk að fjúka,“
segir Álfhildur brosandi og bætir
við að í Verzló hafi tískuáhuginn
tekið að mótast fyrir alvöru.
„Ég átti það til að eyða miklu í
föt í Bandaríkjunum,“ segir Álfhildur en þangað fór hún síðasta
sumar í málaskóla. „Það var mjög
gaman að versla þar. Ég var alltaf
að senda mömmu sms-skilaboð og
spyrja hvort hún vildi ekki hitt og
þetta. Hún sendi mig þá út í búð að
athuga hvort skór sem hún fann á
netinu væru ekki til.“
martaf@frettabladid.is

EMMA WATSON vekur verðskuldaða athygli tískuheimsins þessa dagana.
Hún kynnir nú nýjustu mynd sína um Harry Potter ásamt þeim Daniel Radcliffe
og Rupert Grint. Hún stelur þó jafnan sviðsljósinu enda þykir hún hafa þróast úr
vandræðalegum unglingi í tískumeðvitaða fegurðardís á örskömmum tíma.

Litla dúfan flýgur af stað

- amerísk gæða heimilistæki

Kjólar, sjöl, kragar og töskur eru meðal þess sem Litla dúfan á Hverfisgötu 103 í Reykjavík hefur upp á
að bjóða. Þar eru á ferðinni hönnunarvörur þriggja íslenskra stúlkna.

teg. 11001 - frábær og heldur vel í
CDEF skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl
á kr. 1.950,-

Þvottavél
Topphlaðin
- 10 kg -

Þurrkari
- 10 kg -

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

teg. 4457 - íþróttahaldarinn sívinsæli í
BCD skálum á kr. 3.950,- aðhaldsbuxur í
stíl
, á kr. 2.650,-

MISTY
Gó jónusta - fagleg rágjöf
Laugavegi 178, 105 R
sími 551-3366 - www.misty.is

gun@frettabladid.is

Opið mán-fös kl. 10-18
Lokað á laugardögum í sumar

Lilja Dröfn rekur vinnustofuna ásamt Lenu systur sinni og Guðrúnu
Guðjónsdóttur.
Leðurtaska með pífu
eftir Lilju Dröfn.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

„Þetta er vinnustofa með sölusvæði.
Við erum að láta hlutina vaxa eðlilega,“ segir Lilja Dröfn Dagbjartsdóttir um Litlu dúfuna sem er við
hliðina á Nexus.
Lilja Dröfn er ein af dömunum
þremur sem hafa komið dúfunni
á flug. Hinar eru fatahönnuðirnir
Lena systir Lilju og Guðrún Guðjónsdóttir. Lilja Dröfn er skóhönnuður sem hefur snúið sér að töskugerð á síðustu dögum og finnst það
spennandi.
„Ég geri hverja og eina tösku
fyrir sig og bý þær til úr gömlum
útsaum og leðri,“ útskýrir hún. Lena
er meira í kjólasaumnum og er líka
að koma með sjöl og Guðrún hannar
kraga, hárskraut, buxur og peysur.
„Við höfum ekki efni á að hafa
posa strax þannig að við getum
ekki tekið kort,“ tekur Lilja
Dröfn fram og bætir við: „Við
tökum hlutina kreppuleiðina og
athugum hvort þeir gangi
ekki upp.“

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

Kragi eftir Guðrúnu Guðjónsdóttur fatahönnuð.

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

VICTORIA’S
SECRET
-INNUM ¹ VEFVERSLUNINA

kristy.is
+RISTY SF \ 3KÒLAGÎTU  \  "ORGARNESI \ TELFAX  

Auglýsingasími

– Mest lesið

Kjóll og sjal eftir Lenu Dagbjartsdóttur.

Svona kragi setur hátíðlegan blæ á hvaða flík sem
er. Hann er eftir Guðrúnu
Guðjóns.

TAX FREE

Taska úr leðri, skreytt
með útsaumi. Hönnun
Lilju Drafnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

&IMMTUDAG TIL M¹NUDAG
3T¾RSTA TÎSKUVERSLUN LANDSINS
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ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Að spara aurana eða kasta krónunum

H

átískusýningunum
lauk í síðustu viku og
var mikið um dýrðir þrátt fyrir að sum
tískuhús spöruðu með því að
sýna í eigin salarkynnum eins
og Dior eða sýndu aðeins örfáar
flíkur eins og Christophe Josse,
fjórar kvenfyrirsætur og fjórir
karlar. Hjá Martin Margiela er
það enn og aftur endurvinnsla
sem einkennir hönnunina, svo
sem pennalok á smóking eða
teinar úr hjólum í bóleró. Sýning Lacroix tókst vel en var tilfinningaþrungin þar sem hún
gæti verið sú síðasta, þó að hinn
nýi menningarmálaráðherra,
Frédéric Mitterand hafi lýst því
yfir að hann vilji bjarga Lacroix.
Svo eru það þeir sem eru
algjörlega í hinum öfgunum og
leggja meira en nokkru sinni
í flottheitin og spara í engu til
þess að draumurinn lifi. Þetta á
við um tískuhús Chanel sem líklega átti glæsilegustu hátískusýninguna að þessu sinni þó
auðvitað megi deila um hversu
frumlegir kjólar Karls Lagerfeld úr þunnum silkiefnum
með útsaumuðum blómum eru,
líkt og ríki þegjandi samkomulag um að hrósa hönnuninni þó
sumir segi að Lagerfeld fari í
hringi og endurvinni það sem
áður hefur verið gert hjá Chanel án mikilla nýjunga. Aðal
tískupennarnir fá enda reglulega nýja tösku senda frá tískuhúsinu. Samkvæmt forstjóranum hljóðar eina reglan sem
Lagerfeld þarf að lúta svona:
„No limit“, engin takmörk,

hvort sem um er að ræða sköpun eða umgjörð um tískusýningarnar.
Á sviðinu að þessu sinni mátti
sjá risastórar ilmvatnsflöskur,
að sjálfsögðu Chanel 5. Tískuhúsið hefur smám saman keypt
upp handverksfyrirtæki, sérfræðinga á sínu sviði, eins og í
útsaumi, skógerð og fleiru og
þannig tryggt aðgang sinn að
því besta. Það hlýtur sömuleiðis að vera auðveldara að spila
úr þeim fjármunum sem Chanel halar inn meðal annars með
ilmvatnssölu eða handtöskum en hin klassíska bólstraða
Chanel-taska hefur hækkað um
fimmhundruð evrur síðan 2006.
Hver einasta kona sem getur
leyft sér að kaupa fínar töskur byrjar oft á einni frá Chanel. Uppsprettan er því nánast
ótæmandi þrátt fyrir samdrátt.
Áður voru það helst viðskiptavinir frá Bandaríkjunum
sem keyptu hátísku en sá markaður hefur mikið dregist saman
í kreppunni og það sama má
segja um Evrópu. Hins vegar
er ekkert lát á þegar að kínverskir viðskiptavinir eru annars
vegar og það sama má segja um
fleiri Asíulönd svo sem Indland.
Reyndar segir forstjóri Chanel
að yngsti viðskiptavinur hátískunnar sé kínversk tuttugu ára
kona.
Kaupendur hátísku eru milli
tvö og þrjúhundruð í heiminum í dag og því fáir sem hafa
aðgang að þessum þrönga
klúbbi. Hins vegar hefur hún
mikið gildi fyrir ímynd tískuhúsanna.
bergb75@free.fr

Háu stígvélin snúa aftur

Opið virka daga frá kl. 10-18

Laugardaga frá kl. 10-16

Há stígvél, svipuð þeim sem Julia
Roberts gerði fræg í myndinni
Pretty Woman, þykja heit í dag.
Níðþröng há stígvél eru það sem
koma skal. Í það minnsta hefur
tískuheimurinn tekið andköf yfir
myndunum af leikkonunni Rachel
Weisz í nýjustu útgáfu tímaritsins
Harper’s Bazaar. Þar liggur hún í
sófa íklædd háum svörtum stígvélum eftir Alexander McQueen.
Slíkan skóbúnað var einnig að
sjá á tískupöllunum í Mílanó, New
York, London og París þar sem
sýnd var tískan fyrir haustið og
veturinn.
Fína og fræga fólkið var ekki
lengi að taka við sér. Söngkonan
Rihanna hefur sést í slíku skótaui
bæði á sviði og utan þess, Miley
Cyrus skartaði slíkum skóm við
stuttbuxur en Madonna var þó að
venju á undan öllum öðrum á sviði
tískunnar en hún sást í slíkum stígvélum strax í maí.
- sg

Skeifunni 11 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460 • Fax: 517-6465
www.belladonna.is

ÚTSALA

Rachel Weisz í Harper‘s Bazaar.

Flottar stórar stelpur
Tískulínan Beth Ditto kemur í
verslun Evans í Kringlunni eftir
viku.
Beth Ditto er bandarísk söngkona hljómsveitarinnar Gossip.
Hún hefur vakið athygli fyrir líflegan og athyglisverðan persónuleika auk þess sem fatastíll hennar
þykir flottur. Ditto gerði samning
við tískufyrirtækið Evans um að
hanna föt fyrir verslanir þess.
Í Evans er lögð áhersla á stærri
stærðir fyrir konur með mjúkar
línur. Nýja línan kemur í verslun
Evans í Kringlunni í dag.
Fötin endurspegla litríkan persónuleika Ditto. Þau eru glaðleg
og litaglöð og fást í stærðunum
14 til 32. Ditto er enda ekki kona
sem felur vöxtinn á bakvið svartar mussur, heldur sýnir frjálslegar línur sínar af mikilli gleði.
Sjálf segist Ditto hafa reynt að
hugsa út fyrir kassann í hönnun sinni og vonast til að fá stórar
konur með sér út úr kassanum. Ditto starfaði náið
með aðalhönnuði Evans,
Lisa Marie Peacock,
til að hanna línu sem
væri bæði klæðileg og
skemmtileg.
Sett hefur verið
á laggirnar vefsíðan bethdittoatevans.
co.uk þar sem hægt
er að skoða fötin úr
línunni og nálgast
nýjasta slúðrið um
söngkonuna gerðarlegu.

• Engjateigi 5
• Sími: 581 2141
• www.hjahrafnhildi.is

Söngkonan Rihanna skartar flottum
leggjum í háum stígvélum á sviði.
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Beth Ditto er litríkur persónuleiki og fötin hennar bera keim af því.

Verið velkomnar

Mjódd, sími 557 5900

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:
alla virka daga 8–17

SPARIGRÍS Á 250 ÞÚS!!!

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð
180,000.- Tilboð 149.000.LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE.
Árgerð 2004, ekinn 102 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 3.950.000.
Rnr.181795.
Óskum eftir Toyota Corolla bílum.
Árgerðir 1991 til 2001. Upplýsingar og
myndir af bílum má senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is Einnig erum við
tilbúnir til að kaupa flestar gerðir Toyotu
bíla frá 0 til 500.000 kr.
Audi Q7 QUATTRO V8 árg.2007 ekinn
32þús. Leðurkl. Glerþak,Xenon ljós,og
m.m.fl.Verð 7.900.000.-

Mazda 6 TS 2/2005 ekinn 40þús. leður,
topplúga, Bose sound system, topp bíll
Verð kr. 2.290.000.-

Mazda 3 T Plus 6/2006 ekinn 24þús.
sjálfsk. fallegur bíll verð kr. 2.290.000.ákvílandi lán kr. 1.582.000.-

FORD TRANSIT 280S VAN 85 HÖ. Árg.
2004, ekinn 108 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 1.430. þús. 100% lán 49 þús. á
mán. Rnr.170068.
Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanlegir demparar, framan og aftan upp side
down verð 278,000.- Tilboð 249.000.-

Ford E 350 Econoline Húsbíll 38“
(136987) 9/1993, bensín, ssk, ekinn
122.000 km, Svefnpláss fyrir 4, ísskápur, eldavél, hár toppur, loftlæstur framan og aftan, ný upptekin vél, ofl... Ásett
verð 2.450 þús.

Honda Accord Type S (271851) 8/2003,
bensín, 6 gíra bsk, ekinn 130.000 km,
spoilerkit, leður/pluss, álfelgur, ofl...
Ásett verð 1.750 þús.

BMW 320i ‘91 sjsk., nýsk., lúga.
Toppviðhald. 3 eig. frá upph. Ek. 148þ.
frá upph. V. 390þ. S. 840 1400.
Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir.
Einstaklega falleg vespa. Verð aðeins
298,000.- með skráningu.
BMW 330 XI. Árgerð 2004, ekinn
61 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.890.000. Rnr.201943.

ADRIA CLASSICA 513UP. Árg. 2007,
Sólarsella, markísa með hliðum. Innra
mál 5,1x2,31 ytra mál 6,96x2,48 .grjótgrind, útvarp m. CD og MP3 spilara,
sjónvarpsloftnet, sérsniðin gólfteppi,
mjög þægileg Fiemma markísa með
3 áfestanlegum hliðum. Upphaflegt
kaupverð aukabúnaðar 550 þúsund.
Verð 2.6. millj Rnr.170064.

Vel m farinn Land Cruiser 90 bsk ek
140þ disel 33“ toppbill v1450þ uppl
8672002
Aðeins nokkrar eftir !! Ótrúleg vespa
Admiral 125 cc á 16“ dekkjum sem
gefur möguleika að keyra í möl.
Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. Kassi
fylgir með. Verð aðeins 358,000.- með
skráningu.

MMC PAJERO SPORT GLS 3000.
Árgerð 2004, ekinn 95 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 1.780.000. Tilboð
1.250.000. Rnr.181648.

ISUZU TROOPER. Árgerð 2000,
ekinn 112 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 1.290.000. tilboð 990.000.
Rnr.201803.

BMW Z3 M ROADSTER. Árgerð 1998,
ekinn 135 þ.km, 5 gírar. AC SNITCHER
PÚST FJÖÐRUN VELTIBOGAR K&N SÍA
Verð 1.990 þús. Rnr.127107.

Ítalskt hannaðar vespur 125cc Svartar og
Hvítar verð 298,000.- áður: 335,000,.með skráningu.

Toyota Hilux árg. ‘00 lengri gerðin í
mjög góðu standi. S. 562 6066 & 892
8654.

Rockwood Runner 1640 9,2 Feta
Fellihýsi (213048) 7/1999, útbúið eins
og standard Rockwood runner fellihýsi.
Ásett verð 590 þús. Áhvílandi 530 þús.

SUBARU IMPREZA WAGON GX 4WD.
Árgerð 2006, ekinn 43 þ.km, BENSÍN, 5
gírar. Verð 2.390.000. Tilboð 1.890.000.
Rnr.181775.

Vespur nýkomnar City Runner Ítalskt
hannaðar 50cc svartar, rauðar, báar,
svartar+ silfraðar breiðum 12“ dekkjum þjófavörn ál plötur á gólfi. Kassi
fylgir með. Verð aðeins 245,000.- með
skráningu.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is
NISSAN PATROL ELEGANCE. Árgerð
2005, ekinn 165 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 4.190.000.- Tilboð
3.300.000. Rnr.201800.

PALOMINO YEARLING 4102. Árgerð
2004 Bílhleðsla-markisa-gródgrind2 rafgeymar-1 gaskútur-svefntjöldísskápu. Verð 1.290.000. ákv. lán 587þ.
11þ. á mán.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

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

120 þús! sk 2010

renult megane’97 ek.185 þús. skoðaður
2010,sumar/vetrardekk,eyðir litlu,þarf
að skipta um eina hjóla legu,annars
fínn bíll verð 120 þús. s.841 8955.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Tilkynning

SKODA OCTAVIA árg. ‘01 ekinn 136
þ.km. Selst með afslætti, sjálfskipting vinnur ekki rétt. 100% lán, verð
550.000. Uppl. 696 9520.

0-250 þús.

Dethleffs 510 TK Hjólhýsi (113060)
5/2008, trumamiðstöð, vatnshitakerfi,
ísskápur m/ frysti, halogen lýsing, kojur,
70 lítra vatnstankur, ofl... Ásett verð
2.690 þús.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

MAZDA Z5 323F 1500. Árg. ‘98, ek. 146
þ.km. 5 gíra, nýsk. Bíll í toppstandi. Verð
410 þús. Uppl. í s. 694 5807.

HYUNDAI TERRACAN (35“). Árgerð
2003, ekinn 113 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.201900.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Range Rover Sport HSE , árg.2007, ek.
47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, Harman
kardon hljóðkerfi, krókur, Stór glæsilegur bíll hlaðinn búnaði, Tilboðsverð
aðeins 5900þús.kr!Bíllinn er á staðnum.

Peugeot 206 árg.’99 skoðaður
2010,ek.169 þús.5 dyra,eyðir mjög litlu
ásett verð 370 þús. TILBOÐ 250 ÞÚS!
s.841 8955.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Tjaldvagn til sölu COMANCHE 95,
SKOÐAÐUR 2009.Verð 180.000 uppl.
í síma 6981149.
Opel Astra F, 1996, Ný timareim - keyrður 192k - 200.000 kr.- s: 6915363

250-499 þús.

Bílar til sölu

Til sölu Nissan Micra, árg. ‘97, ek. aðeins
69 þ.km., sjálfskiptur, nýsk. Í topp lagi.
Verð 330 þús. Uppl. í s. 893 5517.

Til sölu
MMC Pajero 2.8 turbo diesel, árg. ‘98,
33“, 35“ breyting. Dráttarkr., cd, nýjir
demparar, nýuppt. bremsudælur. Bíll
í toppstandi. Ásett v. 790 þ., stgr.verð
690 þ. Uppl. í s. 862 2505.

Til sölu VW golf árgerð 98 1,6 beinsk
ek. 211þ. ný kúpling, dráttarbeisli,
nýskoðaður, toppbíll. Verð 430 þús.
gsm 892 7852.

1-2 milljónir

Suzuki V-strom 650 2008, ek.4000km.
Frábært götu-og ferðahjól. Allir aukahlutir, hiti í haldföngum, handahlífar,
grjótgrind, veltigrind, samlitar töskur,
miðjustandari. V.1.250 þús. Ekkert áhvíl.
Uppl. í síma 898 3999.

landið mitt ísland
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Hörð keppni verður á Íslandsmótinu í hestaíþróttum enda til mikils að vinna.
MYND/ÚR SAFNI

Keppa í síðasta sinn
fyrir heimsmeistaramót
Búist er við harðri keppni á Íslandsmóti fullorðinna í hestaíþróttum sem hefst á Hlíðarholtsvelli á
Akureyri í dag.
„Þetta er síðasti séns fyrir úrtökuna fyrir heimsmeistaramótið
sem haldið verður í Sviss í byrjun
ágúst og það eru fjögur sæti laus í
landsliðinu, svo þetta verður hörkuspennandi,“ segir Andrea Margrét
Þorvaldsdóttir, mótsstjóri og vara-

formaður Hestamannafélagsins
Léttis. Mótið hefst með fjórgangi
á splunkunýjum velli félagsins og
lýkur með lokahófi á laugardag.
„Það er til alls að vinna. Þeir
þrír hestar sem búnir eru að vinna
sig inn á heimsmeistaramótið
verða hér að keppa í síðasta sinn á
íslenskri grund svo það er um að
gera að mæta og berja þá augum.“
- hds

Gunnar við mjólkurbíl frá Bægisá í Hörgárdal. Slíkir bílar voru líka notaðir til fólksflutninga. Margir tóku sér far með mjólkurbílum
í kaupstaðinn og svo voru bílarnir notaðir í ballkeyrslur um helgar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Vel geymd verðmæti
Glæsilegir fornbílar og gamlar
dráttarvélar brosa við gestum í
sýningarskála Samgöngusafns
Skagafjarðar í Stóragerði. Bak
við það stendur Gunnar Kr.
Þórðarson bifvélavirki.
Gunnar á marga merkilega bíla og
er að vinna við einn slíkan á verkstæðinu. Það er Diamond T Ppecial, módel 1931. „Þetta er einn
þriggja bíla sem fóru á Evrópumarkað frá Ameríku. Gísli Guðmundsson, vörubílstjóri hjá Þrótti,
keypti hann nýjan,“ fræðir hann
blaðamann um og kveðst hafa
fengið bílinn hjá syni Gísla. „Ég
hef alltaf litið á sérstaka bíla sem

Hátíðin hefst að venju á dorgveiðikeppni yngstu kynslóðarinnar.

Bryggjuhátíð Drangsness verður
haldin í fjórtánda sinn um helgina.
„Hátíðin verður með hefðbundnu
sniði en við munum einnig brydda
upp á nokkrum nýjungum,” segir
Jenný Jensdóttir, framkvæmdastjóri Bryggjuhátíðarinnar og oddviti Kaldrananeshrepps. Búist er
við um 2.000 til 3.000 gestum.
Nýjasta uppákoman er sjósund
sem verður þreytt frá Grímsey og
í land. Ekki er þó ætlunin að keppa
í sundi yfir sjóinn heldur verður
þetta skemmtilegt sjósund fyrir
þá sem vilja.
Hátíðin hefst að venju á dorgveiði yngstu kynslóðarinnar. Mörgum þykir sjávarréttasmakkið á
frystihúsplaninu vera hápunktur
hátíðahaldanna en það hefur verið
haldið frá 1996. „Þar verða grillaðar og matreiddar ótrúlegustu kræsingar úr sjónum,“ upplýsir Jenný
og nefnir meðal annars hrefnukjöt,
selabollur og sel í teryakisósu. Þá
verða einnig á boðstólum grillaðar grásleppur, grillaður saltfiskur,
krabbi og annað sjávarfang.

„Skemmtilegt er að segja frá
því að í tilefni Bryggjuhátíðarinnar munu allar götur og hús í
sveitarfélaginu skipta um nafn.
Göturnar heita eftir siglingaleiðum eins og til dæmis Grímseyjarsund og Skerjaleið. Húsin fá nöfn
eftir fiskimiðum, til að mynda
Tangahryggur, Klakkur, Ponta og
Fagurgaladjúp,“ segir Jenný, sem
sjálf mun þessa helgi búa í húsinu
Klakki við Rifleið.
Meðal annarra skemmtilegra
uppákoma má nefna fuglahræðukeppni, vináttuleik í fótbolta milli
Drangnesinga og Hólmvíkinga,
brúðuleikhús fyrir börnin auk
þess sem Sjonni Brink og Jogvan
munu spila í Malarkaffi.
Um kvöldið verður dagskrá með
Ragnari Torfasyni í Samkomuhúsinu. Að henni lokinni verður haldið niður að sjó þar sem kveiktur
verður varðeldur og sungið þar
til ballið hefst í Samkomuhúsinu
en það verður hljómsveitin Ungmennafélagið sem spilar fyrir
dansi.
- sg

menningarverðmæti þegar tíminn liði,“ segir Gunnar sem greinilega hefur lagt mikla elju í söfnunina. Honum sárnar þegar góð
tæki fara í súginn. „Gömlu vegavinnubílarnir fóru til dæmis illa
þegar bændur klipptu þá í
tvennt og bjuggu til heyStudy Baker 46 módel. Fyrsti
vörubíll Þórðar Eyjólfssonar,
föður Gunnars, en hann var
með vörubílaútgerð.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Götur skipta um nafn

Samgöngusafnið hefur hlotið mikla athygli enda er auglýsingin við veginn góð.

vagna úr afturpartinum,“ nefnir
hann sem dæmi.
Safnið í Stóragerði var opnað
2004 og Gunnar segir það hafa
fengið góða aðsókn frá byrjun.
Húsakosturinn er veglegur og
mikið hefur verið nostrað við sýningargripina. Stöðugt bætist við og
helst þyrfti að byggja nýjan sýningarskála að sögn Gunnars. „Mörg
tæki þyrftu að komast í hús,“ segir
hann. „Þau fara svo illa yfir veturinn ef þau standa úti.“
-gun

Spennt fyrir karamellukasti
Um átta hundruð keppendur eru
skráðir á Nikulásarmótið í fótbolta í Ólafsfirði sem verður haldið í nítjánda sinn helgina 17. til 19.
júlí. „Það eru jafn margir og búa
hér í bænum,“ segir Helga Ingimarsdóttir, varaformaður Leifturs, sem heldur utan um mótið.
„Þetta byrjaði sem dagsmót en er
nú orðið þriggja daga mót,“ útskýrir hún en á mótinu keppa börn á
aldrinum fjögurra til tólf ára sem
eru í 5., 6. og 7. flokki.
Börnunum fylgja foreldrar, systkini og jafnvel amma og afi og því
býst Helga við að um 2.500 til
3.000 gestum í bænum.
Hátíðin hefst með skrúð göngu og setningu á föstudaginn klukkan 16. Svo hefst spilamennskan sem stendur yfir með
hléum allt þar til mótinu lýkur á
sunnudagseftirmiðdegi.
„Mikil skemmtun verður á laugardagskvöldið. Þá skemmta þeir
Sveppi og Villi naglbítur,“ upp-

Um átta hundruð krakkar spila fótbolta af miklum móð á Nikulásarmótinu í Ólafsfirði
um helgina.
MYND/ÚR EINKASAFNI

lýsir Helga. Þá segir hún marga
krakkana vera mjög spennta fyrir
karamellufluginu árlega. Þá flýgur flugvél yfir svæðið og dreifir

karamellum og öðru slikkeríi.
Nánari upplýsingar um mótið er
að finna á vefsíðunni www.nikulas.
is.
- sg
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Úr Náttfaravíkum. Frá landnámssiglingunni frá sænskum dögum í fyrra. Í bakgrunni
sést þriggja mastra skúta sem sigldi með hvalaskoðunarbátum Norðursiglingar og
heitir Activ.
MYND/HEIMIR HARÐARSON

Þjóðlegir viðburðir
Sænskir dagar bresta á á Húsavík
eftir helgina. Með þeim minnast
heimamenn siglinga fornra kappa
á opnum skipum um úfinn sjá og
einkum Garðars Svavarssonar
hins sænska sem fyrstur tók land
á Húsavík. Þeir stefna að því að
gera Húsavík að höfuðstað siglinga
á Íslandi.
Á sænskum dögum eru margir
þjóðlegir viðburðir í boði bæjarins.
Handverksfólk sýnir vinnubrögð
víða, námskeið verður í eldsmíði,
tálgun og siglingum. Hádegisfyrirlestrar verða frá þriðjudegi
til fimmtudags og lifandi tónlist öll
kvöld á Gamla bauk og víðar. Tvær

sænskar kvikmyndir verða sýndar,
Elsku Mio minn og Planet. Guðrún
Gunnars mun syngja lög eftir Cornelis Vreeswijk í Hvalaskoðunarsafninu á fimmtudag og landnámssigling verður í Náttfaravíkum.
Þetta er bara upphitun fyrir
bæjarhátíðina Mærudaga, sem
hefst um aðra helgi. „Á sænskum
dögum eflum við alþjóðleg tengsl
en Mærudagar eru til að styrkja
fjölskylduböndin enda eru 95 prósent atriða frá heimamönnum, eða
fólki tengdu Húsavík. “ segir Röðull Reyr Kárason kynningarstjóri
og bendir á tengil á www.norðurthing.is
-gun

Miðaldir sóttar heim
Miðaldadagar á Gásum verða
haldnir um helgina og standa þeir
frá laugardegi til þriðjudags. Á hátíðinni verða kaupmenn og handverksmenn að störfum og gestir
geta fylgst með og átt kaup við þá.
Einnig er hægt að taka þátt í bogfimi, steinakasti og slöngvuvaðsfimi.
Gásir eru við Hörgárósa í Eyjafirði og þar eru varðveittar mannvistarleifar frá verslunarstað á
miðöldum.
Dagskráin á laugardegi og
sunnudegi stendur frá 11 til 17 en
á mánudag og þriðjudag verður
opnunartími styttri. Nánari upplýsingar á www.gasir.is
- mmf

Ferðafélag Íslands
Sérferðir með Ferðafélagi Íslands
18. – 22. ágúst,
Hægt verður að taka þátt í bogfimi á
miðaldadögum á Gásum um helgina.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Arnarvatnsheiði með Sigrúnu Valbergs Surtshellir, gígur,
hraun, veiði, berjamó og síðsumarstemming.

3. – 6. ágúst,
Jarlhettuslóðir, Jarlhettur, Hagavatn, Skjaldbreið, Hlöðufell,
Klukkuskörð, Laugarvatn

4. – 9. ágúst,
Halló Bolungarvík – Reykjafjörður
Unglingaferð á Hornstrandir með Guðmundi Hallvarðssyni
Sjá nánar á www.ﬁ.is

Starfsfólk Fuglasafns Sigurgeirs tekur vel á móti gestum.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Allir fuglarnir nema einn
Fuglasafn Sigurgeirs við Mývatn er skemmtilegur viðkomustaður fyrir þá sem ánægju hafa
af fuglum.
„Við erum með tæp 300 stykki
af uppstoppuðum fuglum í safninu, allar tegundir íslenskra fugla
fyrir utan eina og eitthvað af erlendum fuglum líka. Hér er einnig
veitingasala með útsýni yfir vatnið
og fuglalífið,“ segir Stefanía Stefánsdóttir safnvörður, en safnið var

opnað í glæsilegu nýju húsnæði í
ágúst í fyrra.
„Þetta gengur ágætlega hjá
okkur, það koma aðallega Íslendingar hingað en eitthvað af útlendingum líka. Fólk er duglegt að nota
kíkjana og skoða fuglana,“ segir
Stefanía. Nýlega var kúluskít bætt
í safnið en aðeins er hægt að sjá
hann á Mývatni og í Japan.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðunni www.fuglasafn.is.
- hds

Skráðu þig inn – drífðu þig út

www.ﬁ.is
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555 6666

Til sölu Hobby 540 UFE hjólhýsi, árg.
‘08. Með stóru fortjaldi. Verð 3.3 mil.
stgr. S. 695 3836 & 557 5323.

Til sölu Suzuki Jimny 4X4 ekinn 28.000.
Álfelgur, rafmagn í rúðum, beinskiptur.
Verðhugmynd 1350.000. Uppl. í síma
8487079.

Bílar óskast
0-200 STAÐGREITT!!!

Óska eftir bíl á 0-200 þús., helst skoðaðan enn má þarfnast smá lagfæringar.
s. 691 9374.

Komdu með í alvöru Enduro ferð um
helgina. Allt innifalið, - gisting, matur,
fylgdarbíll, leiðsögn og fullt af fjöri.
Hentar öllum. Þú getur leigt af okkur
hjól eða komið á þínu eigin hjóli. Stutt
og skemmtileg ferð. Kíktu á heimasíðuna okkar eða hringdu í okkur strax og
bókaðu pláss. Takmarkaður fjöldi. Sími
578 7860. www.bluemountain.is

Óska eftir að leigja bíl á verðbilinu 0
- 80 þús. per. mánuð. Ýmislegt kemur
til greina. Uppl. í s. 846 4030.

Þýskir bílar óskast til
kaups!!
Óska eftir að kaupa gegn staðgreiðslu
þýska bíla árgerð 2005 og yngra
Mercedes Benz, Bmw, Audi og
Porche
Hringdu núna og fáðu staðgreiðslutilboð!
Sverrir s 618-7001

VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis,
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto.
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC
Galant, Pajero. Citroen Berlingo.
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

2 Yamaha VX110 Delux árg. ‘05 til sölu.
Uppl. í s. 892 5309.
Hráðbátur 15 ft. 90 hestöfl til sölu. Verð
1.8 millj. Uppl. í s. 824 0673.
Goachman Catalina hjólhýsi árg. ‘98 til
sölu. Tvær hásingar, ískápur m/frysti,
WC/sturta, bakaraofn/vifta, miðstöð/
hitavatnskútur, sjónvarpsloftnet/steríótæki, spennubreytir f. 220W/12 W,
svefnpláss fyrir 5 manns. Engin skipti og
ekkert áhvílandi. Verð kr. 1.480.000.00.
Sími 892 4730.

Handfærasökkur úr stálsteypu 2 kg
- 300 kr. stk 2,5 kg - 350 kr. stk 462
6512 / 897 9999.

Fornbílar

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

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

Hjólbarðar

Til sölu hjólhýsi með stæði í Þjórsárdal.
Pallur. Uppl. í s. 847 6094.
Honda Shadow 750, american special
edition, árg. 2001, fallegt hjól. Verð 600
þús. Uppl. í síma 893 5517.

Til sölu Hobby 560 Prestige UKF ‘07.
Eitt með öllu, mjög vel með farið. Uppl.
í s.897 1580.

Hreingerningar
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Fellihýsi

Sumarklippingar!

Jeppar
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Gröfuþjónusta Auberts.

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.
Gullfallegt, svart, Suzuki Boulevard
c50, 800cm3, árg.2007. Ekið aðeins
3400 km. Verð 980.000,- Kostar nýtt
1.280.000,- Upplýsingar í síma 6941601.

Bókhald
estrel til sölu,issk.gasmiðs,fortjald.beinsala eða skipti á húsbíl.Uppl 6925228

Garðyrkja

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

Málarar

Cadillac Sundville árg. ‘79. sk. ‘11. Í fínu
lagi. Verð 380 þús., ýmis skipti koma til
greina. Uppl. í s. 661 9105.

Suzuki Boulevard 1800cc árg. ‘06 ek.
9þús. mil. V.1890þús. í skiptum en
góður stgr. afsl. S.697 3080.

Fleetw.Mesa’04,12fet,1.390þús,íssk,sól.
sel,box,fortjald,útvarp,gaskútar,hellur inni/úti,2 stilling á hita, heitt/kalt
vatn,7manna,lítið notað,gsm8604640

Sendibílar

Til sölu Palomino Yearling árg. ‘00, 12
fet. Vel með farið. Verð 690 þús. Uppl.
s. 893 9229.
Coleman Lareto ‘00 með sólarrafhlöðu.
V. 430 þús. S. 896 2552.

IVECO STRALIS ‘05 18 t. EK. 290þ
Allt Ak. Reykj.Í topp st.vel búinn.
S.8962063
Mótorhjólagrindur á bíla, passa á alla
bíla með 50x50 prófílbeisli. Hægt að
hengja kerru aftaní. Verð 60.000. Fást
einungis hjá Stálbæ Smiðjuvegi 9a
rauð gata s 564 3013 Stalbaer.is

Til sölu tjaldvagn Alpin Kreuzer ‘89.
Stórt fortjald. sk. 2011. Engin myglublettir. V. 240 þ. S. 697 4097.
Holiday camp árg.’03, stærri dekk, loftpúðafjörðun,fortjald,geymslukassi,verðhugmynd 400Þ. s.897 2516.

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn
og opnanleg hlið. Get tekið að mér
búslóðaflutninga til Danmerkur, Noregs
og Svíþjóðar. Uppl. í s. 898 3206.

Vörubílar

Tjaldvagnar

4 stk. dekk 265/65 17“ á 20þ. 2 stk.
235/50 18“ á 15þ. 3 stk. 175/70 13“ á
Golf felgur á 10þ. 3 stk 225/60 15“ á
15þ. 1 stk 31/10,5 15“ á 6gata felgu á
6þ. S. 896 8568.
Til sölu 1 stk. 275 - 70x16. 1 stk. 235
- 70x16. 1 stk. 215 - 55x16. 1. stk. 225
- 55x16. 1. stk. 205 - 55x16. 1. stk. 185
- 70x14. Uppl. s. 845 9290.

Varahlutir

Vinnuvélar
Harley Davidson Sportster Custom 883
árg. ‘05, ekið 1600km. verð 1,050,000
uppl.892 9216, 848 1515

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

Masai pitbike 125cc árg. ‘08. Götuskráð.
2 dekkjagangar á felgum. Tilb. 100 þús.
Uppl. í s. 898 3999.
Götuskráð KTM 250 EXC-F 2007,
750þús. Áhvílandi 680þús. afb. 17þús.
Sími.863 2820.
Volvo FL14. árg ‘07. ek55þ. 280hp.
8,8tm krani, krókheysi. Nettur og
eyðslugrannur. 898 3493. ingi@fedgar.is.
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Húsbílar

Vespur

Tökum að okkur útiverk, málum þök,
glugga og útveggi. Skiptum um glugga.
Uppl. í s. 661 3192.

Fjórhjól

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

Fjórhjól óskast.Can Am,800.Polaris X2,eða touring,800. Í skiptum fyrir Renault
Kangoo Díesel 07.Uppl.8964159.

Þjónusta

Hjólhýsi

Mótorhjól

Bátar

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla. www.
netpartar.is
Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

Hobby 450 de luxe easy árg.2006, lítið
notað, markísa, fortjald, TV loftnet. Verð
1.990 þús. Sími 6162243.

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

Honda CB 650 costume árg. ‘81 til sölu.
Uppl. í s. 699 4329.

Til sölu Burstner 460 hjólhýsi, árg. ‘05.
Fjöldi aukahluta. Uppl. í s. 694 7775.

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

Þakmálun

Reiju 5 Max Pro 50cc skellinaðra. Verð
150þ. Uppl. í s. 892 5309.

Til sölu fyrir laghenta Hobby 630 Fiat
‘85. Ekin 137 þ. km. Verð 750 þ. eða
tilboð. Uppl. í síma 821 7833.

Frír háþrýstiþvottur í
Júlí!!

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott
verð! www.gummibatar.is Opið um
helgar. S:6607570

Er að rífa Musso ‘96-’04. Musso Sport
‘04. Landrover Discovery ‘98. Lanos
‘00-’02. Nubira ‘02. Cherokee ‘94. Matiz
‘02. Kaupum bíla til niðurrifs. Musso
varahlutir Kaplahrauni 9. S.864 0984.
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Búslóðaflutningar

Spádómar

Viðgerðir

Búslóðaflutningar

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

Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími !

Húsaviðhald

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum og
sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

Önnur þjónusta

Ýmislegt

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.
Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Bílskúrssala-ódýrt-antík

Rúm, standlampar, ljós, handlaugar,
föt, bækur, flísar, veski og fl. Kl. 16-20,
Fálkastíg 4. Álftanesi. S. 899 8666.

Heilsuvörur

Bílskúrssala verður fimmtudag 16/7 09
kl.18-20 í Smáratúni 4, Álftanesi . Vegna
flutninga er til sölu ýmis varningur
t.d. borð,skrifb,þurrkari,sófi,hægindastóll,skrifsb.stóll,ýmis smávara ofl. Allt
á að seljast mjög ódýrt. Verið velkomin
á staðinn.

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska,
PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í
s. 698 8629.

Hljóðfæri

Ferðaþjónusta

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum
og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069.

Húseigendur, Húsfélög
Ath.

Múrarameistari sérhæfður í flísalögnum, sprungu og tröppuviðgerðum.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

Dúndurtilboð!

Til sölu

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Nýlegur vinnuskúr með rafmagni til
sölu. Uppl. í s. 452 1221.

Tölvur

Til sölu húsgögn: Fallegur skápur og
borðstofu borð með 6 stólum í stíl.
Einnig fæst gefins leður sófi + stóll. S.
698 7040 og 693 1500.

Tölvuviðgerðir og vírushreinsanir

Geri við allar tegundir tölva. 15 ára
reynsla og microsoft vottun. Ríkharður
- Miðnet ehf - S. 615 2000.

Trésmíði

Ódýrasta tölvuþjónustan! Kem í heimahús og fyrirtæki. Snögg þjónusta. s
698 8886.

Nudd
NEW!!!! LUXURY TANTRIC WHOLE BODY
MASSAGE ANY TIME! 8476555.
TANTRIK MASSSAGE IN DOWN TOWN
ANY TIME!!!t 869 8602.

NUDD.NUDD.NUDD. Excellent whole
body massage for you! ALENA.
S.8227301

Ísk. 186 cm á 15 þ., 122 cm á 10 þ.,
þvottavél á 20 þ,. þurrkari á 15 þ.,
barnakerra á 3 þ., eldavél á 8 þ., borð
á 10 þ., leðurstóll á 5 þ., 15“ tölvuskjár
á 8 þ., talva á 10 þ., bakaraofn á 10 þ.
S. 896 8568.

Gefins
Tökum að okkur alla
almenna smíðavinnu á
heimilum
S.s. flísalagnir, parketlagnir og
málun, uppsetningu á gipsveggjum, spörslun ofl.
Uppl. í s. 844 0889.

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 698 5747.
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Mjög gott Hobby hjólhýsi á lóð á
Laugarvatni. frábær staðsetning, góður
pallur. Verð 1.5 m. 660 8211.

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla daga.
Úrval af notuðum og nýjum
herra- og dömufatnaði á góðu
verði.
Skór, töskur, slæður ofl.
Marylin Monroe, Starmýri 2.
(gengið inn frá Álftamýri) s.
866 9747.

Húsaviðgerðir

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagnabjörgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Sjónvarp

Second Hand verslunin
Marilyn Monroe opnar
miðvikudaginn 1. júlí !

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í
s. 659 3598.

smidaland.is

Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar,
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og
jarðar. S. 772 0040.

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900
Trommusett kr. 69.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

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

Óskast keypt
Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Tölvur
Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695 2095.

Til bygginga

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

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

Hús á Balereseyjunni Menorca (við
hliðina á Mallorca). www.starplus.info
Uppl. í s. 899 5863.

Fyrir ferðamenn
Óska eftir að kaupa
vinnupalla og steypumót
gegn staðgreiðslu
Frá Layher, Plettac, Hunnebeck
eða
Rux. Steypumót, frá Peri, Doka
eða Hünnebeck.
Óska einnig eftir byggingarkrana, t.d.
Liebherr, Demag, Grove eða
Faun.
Hringdu núna, Sverrir s. 6936445

Nudd
Tantric Massage of
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698
8301 www.tantra-temple.com

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskálanudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00
alla daga nema sunnudaga. Vaida er
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Til sölu dokar, sökkulstoðir, timbur 2x4,
setur. Uppl. í s. 565 8283 & 862 8280.

Við eigum líka alvöru frysti og kælikubba! Tilboðsverð á 65lítra kistlinum!
18.675,- m vsk - afgreitt hvar sem er á
landinu - Einangrunargildi og ending í
sérflokki Pöntunarsími 460 5000

Fyrir veiðimenn

Timbur til sölu. Sperruefni 40x230mm.
kr. 550 meterinn. Lengd 4,3 m, 4,9 m,
5,5 m og 6,1m. S. 857 2158.

Ódýr laxveiðileyfi.

Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is

Verslun

Alvöru kælibox fyrir
ALVÖRU ferðalanga

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

Gljúfurá Húnaþingi eigum til lausa daga
21-23 Júlí v/ forfalla. Tvær stangir seldar
saman, ennfremur eru til dagar 3-5
ágúst. Síðan eru til dagar í lok ágúst og
september. Nýtt veiðihús og bleikjuveiði í Hópinu fylgir með. Nánari upplýsingar veitir Júlíus s. 892 9263.
Laxamaðkar til sölu. uppl. í S. 892
0240.

Sjóbleikja

Til sölu veiðileyfi í Fellsá, Kollafirði,
Strandabyggð. Upplýsingar veitir
Barbara Ósk í síma: 451 3343 og GSM
663 4628.

Silunganet - Silunganet

Þjónusta

Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík.
Sími 892 8655. heimavik.is

Húsgögn
Skápasamstæða og sófasett til sölu.
Mjög sanngjarnt verð. S. 663 2359.

Heimilistæki
ÚTSALA! 15-70% AFSLÁTTUR Str.36-58
Emilía Bláu húsin Faxafeni clamal.is.

Óska eftir frystikistu um 300 lítra.
Verður að virka. S. 893 7649.

Dýrahald
4 yndislegir Sar Pei hvolpar eru tilbúnir
til afhendingar næstu mánaðarmót.
Skráðir hjá HRFÍ. Áhugasamir geta haft
samband í síma 483 4875 & 899
9875.
Til sölu er á Hanasetrinu á Torfastöðum
í Fljótshlíð. 7 kynbótahanar í öllum
regnbogans litum, á góðum aldri. Er
ekki kominn tími á að kynbæta svolítið stofninn í hænsnakofanum? Einnig
eru til sölu hænu ungar, ung hænur
og varphænur Uppl. í s. 899 4600 &
899 3696.

Húsnæði í boði
Leiguliðar ehf Fossaleyni
16
Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúðir, leiguverð
frá kr 58.000. Reykjavík,
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes,
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is eða 517
3440.
Til leigu 2 herb. 51 fm. í 101. Sér inng.
og bílastæði. S. 856 2616.
4 herb íbúð í 113 laus 1. ágúst. Sér inngangur, gæludýr leyfð. S. 860 9404.
40fm einstaklingsíbúð til leigu í
Fossvogi. Uppl. í s. 820 5222.
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www.leiguherbergi.is
Gistiheimili / Langtímaleiga
/ Guesthouse long term rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ og
frá 45 þús. Funahöfða RVK. Long
term rent. Kitchen, bathroom,
10SAT TV, laundry room. Price
from 35.000 ISK. Dalshraun HFJ &
45.000 ISK. Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is
5 herb. einbýli til leigu í Keflavík. Góð
staðsetn. Leiga 150+hiti og rafm. 616
2059.
55fm 2.herbergja íbúð á Seltjarnarnesi
til leigu, stæði í bílageymslu,allt innifalið 95þús á mán. upplýs. S:6631601
1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.

Húsnæði óskast
2-3 herb íbúð óskast til langtímaleigu
frá 1 sept í 104-105-202. 60-80þ. mán.
góð fyrirframgr. reglusemi og góð
umgengni. uppl. í síma 821 5888.
Reglusamir leigjendur óska eftir íbúð
með 2-3 svefnherb. á höfuðborgarsv.
Uppl. í s. 899 1604 & 561 5250.
100% TRAUSTUR OG SNYRTIL.
REGLUMAÐUR óskar eftir lítilli íbúð
eða innr. bílskúr m/húsg. eldhúskrók
& sturtu/WC til frambúðar., helst í 109.
S. 845 1326.
4 herb. eða stærri íbúð í pnr. 104/
Langholtshverfi óskast til leigu frá 15/8
eða 1/9. Allar nánari uppl. hjá Rebekku
s:849-1672.

Sumarbústaðir

!5',µ3).' 5- 3+)05,!'3-,
¥ 50036%)45- 2.%33µ3,5 /' &,«!(2%00)
"L¹SKËGABYGGÈ 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI (RUNNAMANNAHREPPI
3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI OG &LËAHREPPI
Vaktstjóri á Pizza Hut

Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið
felst í: Stjórnun vakta, þjónustu og
mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Allir vaktstjórar Pizza Hut
fá alþjóðlega stjórnendaþjálfun.
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari upplýsingar veitir
Leó veitingastjóri í síma 533-2002 eða
865-9691

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða
vönum mönnum í fullt starf eða
sumarstarf. íslenskukunnátta
nauðsynleg.
Upplýsingar í síma 898 4782.

3AMKV¾MT MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR   ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI
AÈALSKIPULAGSBREYTINGAR
 (ÎGNASTAÈIR Å (RUNAMANNAHREPPI &RÅSTUNDABYGGÈ
 SV¾ÈI FYRIR FRÅSTUNDABYGGÈ Å LANDI (ÎGNASTAÈA MERKT & ER GERT R¹È FYRIR AÈ ÖÁTTLEIKI BYGGÈAR AUKIST ÖANNIG AÈ HEIMILT
VERÈI AÈ GERA R¹È FYRIR  FRÅSTUNDAHÒSALËÈUM Å STAÈ   SKV GILDANDI AÈALSKIPULAGI
 'RÎF Å (RUNAMANNAHREPPI ¥BÒÈAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈI FYRIR HEILSUÖORP
¥ LANDI 'RAFAR INNAN ÖÁTTBÕLISIS ¹ &LÒÈUM SV¾ÈI MERKT ! ER GERT R¹È FYRIR AÈ LANDNOTKUN BREYTIST ÒR ÖVÅ AÈ VERA ÅBÒÈARSV¾ÈI
Å BLANDAÈA BYGGÈ ÅBÒÈAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈIS ¶¹ ER EINNIG GERT R¹È FYRIR AÈ AFMÎRKUN SV¾ÈISINS F¾RIST N¾R ,ILTU ,AX¹ OG
ST¾KKI ÖANNIG ER Ò UM   HA Å   HA
3AMKV¾MT MGR GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR   ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI
DEILISKIPULAGSBREYTINGAR

STÖRF.IS

 SATÒN Å (RUNAMANNAHREPPI "REYTING ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈARINNAR (EIÈARBYGGÈ
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈARINNAR (EIÈARBYGGÈ Å LANDI SATUNS 3AMKV¾MT GILDANDI SKIPULAGI M¹ REISA
FRÅSTUNDAHÒS ¹ HVERRI LËÈ SEM ER  FM AÈ GRUNNÚETI ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ BYGGINGARMAGN ¹ HVERRI LËÈ MIÈIST VIÈ H¹MARK
SNÕTINGARHLUTFALL UPP ¹  ÖAR AF M¹ AUKAHÒS VERA ALLT AÈ  FM

Óska eftir starfskrafti í veiðihús. Unnið
er 6 daga, frí í 3 daga. Viðkomandi býr
á staðnum. Uppl. í s. 697 7016.

 .ESJAVELLIR Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI %NDURSKOÈUN ¹ DEILISKIPULAGI IÈNAÈARSV¾ÈIS
4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI ENDURSKOÈUN IÈNAÈARSV¾ÈIS VIRKJUNAR ¹ .ESJAVÎLLUM ¹SAMT UMHVERÙSSKÕRSLU 4ILLAGAN
GERIR R¹È FYRIR ÕMSUM BREYTINGUM OG ERU Ö¾R HELSTU ST¾KKUN ¹ SV¾ÈI FYRIR NIÈURRENNSLISHOLUR BREYTING ¹ ST¾RÈ OG AFMÎRKUN
BORSV¾ÈA AUK ÖESS SEM GERT ER R¹È FYRIR ST¾KKUN STÎÈVARHÒSS SV¾ÈIS FYRIR K¾LITURN

Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnuauglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Óska eftir vönum flísalagningamanni
eða múrara sem er vanur flestum byggingastörfum. Einnig vantar handlangara
vanann málningavinnu. Uppl. í s. 616
1569.

Atvinna óskast
Óska eftir atvinnu við ræstingar á stór
Reykjavíkursvæðinu. Hef starfað á
Íslandi síðastliðin fjögur ár við ræstingar á hóteli, vil fá mikla vinnu get hafið
störf í Ágúst. Upplýsingar eru gefnar í
síma 892-7755

 ¶ËRISSTAÈIR Å 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI "REYTING ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈAR VIÈ -OSAMËA OG ,YNGMËA
4ILLAGA UM BREYTINGU ¹ SKILM¹LUM FRÅSTUNDABYGGÈAR Å LANDI ¶ËRISSTAÈA VIÈ -OSAMËA OG ,YNGMËA 3AMKV¾MT GILDANDI
DEILISKIPULAGI ER HEIMILT AÈ REISA  FM FRÅSTUNDAHÒS ¹ HVERRI LËÈ AUK ÒTIHÒSS ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ BYGGINGARMAGN ¹ HVERRI
LËÈ MIÈIST VIÈ H¹MARKSNÕTINGARHLUTFALL UPP ¹  ÖAR AF M¹ AUKAHÒS AÈ H¹MARKI VERA  FM
 2EYKHOLT Å "L¹SKËGABYGGÈ "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI
,ÎGÈ FRAM TILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI VERSLUNAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈIS VIÈ 3KËLAVEG Å 2EYKHOLTI ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ
GERT ER R¹È FYRIR ÙMM NÕJUM LËÈUM SUNNAN VIÈ "JARNABÒÈ MEÈ AÈKOMU FR¹ SKËLAVEGI
3KIPULAGSTILLÎGURNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ EMB¾TTI SKIPULAGSFULLTRÒA UPPSVEITA RNESSÕSLU $ALBRAUT  ,AUGARVATNI ¹ SKRIFSTOFUTÅMA
FR¹  JÒLÅ TIL  ¹GÒST  !È AUKI ER H¾GT AÈ N¹LGAST TILLÎGURNAR ¹ VEFSLËÈINNI HTTPWWWSVEITIRISSKIPULAGSFULLTRUIAUGLYS
INGAR !THUGASEMDUM VIÈ SKIPULAGSTILLÎGUNA SKULU BERAST TIL SKIPULAGSFULLTRÒA UPPSVEITA RNESSÕSLU Å SÅÈASTA LAGI  ¹GÒST 
OG SKULU Ö¾R VERA SKRIÚEGAR (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN TILSKILINS FRESTS TELST VERA SAMÖYKKUR HENNI
0ÁTUR )NGI (ARALDSSON
3KIPULAGSFULLTRÒI UPPSVEITA RNESSÕSLU OG &LËAHREPPS

Tapað - Fundið
Lyklakippa týndist hjá Hvaleyravatni
þann 9. júlí. S. 565 6895 & 897 4233.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 105-210 fm. atvinnuhúsnæði
í Hafnarfirði. Lofthæð 4.20m Uppl. í
s.892 9260.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Tilkynningar
Orlofsíbúðir og herbergi til leigu á
Þingeyri í sumar. S 456 1600. Hótel
Sandafell.

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA &J¹RN¹MSGJALD Å
RÅKISSJËÈ ER ALLT AÈ  KR FYRIR HVERT FJ¹RN¹M ¶INGLÕSINGARGJALD ER  KR OG STIMPILGJALD   AF HEILDARSKULDINNI AUK
ÒTLAGÈS KOSTNAÈAR EFTIR ATVIKUM %RU GJALDENDUR HVATTIR TIL AÈ GERA FULL SKIL SEM FYRST TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GINDI OG KOSTNAÈ
¶¹ MEGA ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA STAÈGREIÈSLU STAÈGREIÈSLU TRYGGINGAGJALDS VÎRUGJALD AFDREGINN FJ¹RMAGNSTEKJUSKATT
¹FENGISGJALD OG VIRÈISAUKASKATT BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ STARFSEMI ÖEIRRA VERÈI STÎÈVUÈ ¹N FREKARI FYRIRVARA ÖEIR GJALDENDUR ER SKULDA
BIFREIÈAGJÎLD OG ÖUNGASKATT MEGA EIGA VON ¹ AÈ SKR¹NINGARNÒMER VERÈI TEKIN AF ÎKUT¾KJUM ÖEIRRA ¹N FREKARI FYRIRVARA
OG ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA GJÎLD ÖAR SEM LÎGVEÈ FYLGIR MEGA BÒAST VIÈ AÈ SEND VERÈI ÒT SÁRSTÎK GREIÈSLU¹SKORUN FYRIR
GJALDFÎLLNUM KRÎFUM 'REIÈSLU¹SKORUNIN HEFUR EKKI ¹HRIF ¹ ÖESSI INNHEIMTUÒRR¾ÈI ÖANNIG AÈ FYRRGREINDUR  DAGA FRESTUR FR¹
DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR GILDIR EKKI Å ÖESSUM TILVIKUM

Gisting
Íbúð eða herbergi til leigu á Akureyri
í júlí. Verð 4000 per. mann per. nótt.
Upplýsingar í síma 695 7045 & 570
7045.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

2EYKJAVÅK  JÒLÅ 

Sólarupptaka!

Hún lagðist út á svalir, sveitt í sól
og blíðu (með leikfang!) og lágróma
hljóðritaði hún þessa frábærlega djörfu
upptöku. Þú heyrir uppt. hjá Sögum
Rauða Torgsins í s. 905-2002 og 5359930, upptl. nr. 8167.

Dömurnar á Rauða Torgi

Þær eru síbreytilegur hópur yndislegra
kvenna sem finnst gaman að heitum
samtölum og djörfum símaleikjum.
Hver verður vinkona þín í kvöld? Símar
908-6000 og 535-9999.

Rúmlega fertug kona

Atvinna í boði
Hellulagnir
Vantar mann til starfa strax við
hellulagnir. Aðeins vanir menn
koma til greina.
Upplýsingar í síma 898 4202.

'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JÒLÅ  VIRÈ
ISAUKASKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JÒLÅ  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR H¾KKANIR
ER FALLIÈ HAFA Å EINDAGA TIL OG MEÈ  JÒLÅ  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS VIRÈISAUKASKATTI
VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹ SKILASKYLDA AÈILA
¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA¹LAGNINGU SÎLUSKATTS
VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NINGARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF INNLENDRI FRAMLEIÈSLU
VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFTIRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNAGJÎLDUM SKIPULAGSGJALDI
SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OFGREIDDRI UPPBËT ¹ EFTIRLAUN OG ¹LÎGÈUM
ÖING OG SVEITARSJËÈSGJÎLDUM SEM ERU

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT DR¹TTAR
VÎXTUM OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA

www.buslodageymsla.is

2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna.
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða
limoutaxi@hotmail.com.

)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA
SKIL NÒ ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR

4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA EIGNARSKATTUR SÁR
STAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGAGJALD BÒNAÈARGJALD IÈNL¹NA
SJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG SKATTUR AF VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR

www.geymslaeitt.is

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 8918612, +45 27111038, www.stracta.com
eða annalilja@stracta.com.

'REIÈSLU¹SKORUN

ungleg, grönn og ljóshærð, vill kynnast
karlmanni með dálitla tilbreytingu í
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920,
augl.nr. 8230.

30 ára einhleyp

kona vill kynnast einhleypum karlmanni, 30-40 ára. Augl. hennar er á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
og 535-9920, augl.nr. 8835.

4OLLSTJËRI
3ÕSLUMAÈURINN Å +ËPAVOGI
3ÕSLUMAÈURINN Å (AFNARÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN Å +EÚAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ !KRANESI
3ÕSLUMAÈURINN Å "ORGARNESI
3ÕSLUMAÈURINN Å 3TYKKISHËLMI
3ÕSLUMAÈURINN Å "ÒÈARDAL
3ÕSLUMAÈURINN ¹ ¥SAÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN Å "OLUNGARVÅK

3ÕSLUMAÈURINN ¹ 0ATREKSÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ËLMAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3IGLUÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ "LÎNDUËSI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ !KUREYRI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3EYÈISÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ %SKIÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÎFN

Auglýsingasími

Til sölu nokkrar valdar leigu lóðir úr
landi Hálsa í Hálsaskógi verð 1miljón.
nánari uppls. Kári s 892 2506

3ÕSLUMAÈURINN Å 6ESTMANNAEYJUM
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3ELFOSSI
3ÕSLUMAÈURINN Å 6ÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (VOLSVELLI

– Mest lesið
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Fasteignir
"ËAS 2 "ËASSON
3ÎLUFULLTRÒI
3ÅMI  
BOAS REMAXIS
¶ËRARINN *ËNSSON HDL ,ÎGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASASLI

2ANNSËKNABORANIR Å 'J¹STYKKI
¶INGEYJARSVEIT

/0)¨ (²3 &)--45$!')..  *²,¥ -),,) +,   

%YJATÒN  p VIÈ -EÈALFELLSVATN

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR

/0)¨

,ANDSVIRKJUN HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR 3KIPULAGSSTOFNUNAR
FRUMMATSSKÕRSLU UM RANNSËKNABORANIR Å 'J¹STYKKI ¶INGEYJARSVEIT
4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNINGAR FR¹  JÒLÅ
 ¹GÒST  ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM  SKRIFSTOFU ¶INGEYJARSVEITAR
Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI OG HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN &RUMMATSSKÕRSLAN
ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈU ,ANDSVIRKJUNAR WWWLVIS OG -ANNVITS
WWWMANNVITIS
!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA FRAM
ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG BERAST EIGI
SÅÈAR EN  ¹GÒST  TIL 3KIPULAGSSTOFNUNAR ,AUGAVEGI 
 2EYKJAVÅK ¶AR F¹ST ENNFREMUR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM
"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR 
MSB

(²3

  FM  HERBERGJA EINBÕLISHÒS MEÈ BÅLSKÒR ¹ EINNI H¾È Å
(AMRADAL 2EYKJANESB¾ TILBOÈ ËSKAST 3KIPTI ¹ MINNI EIGN
KOMA TIL GREINA
"ËAS 2 "ËASSON SÅMI  
"¾JARLIND   +ËPAVOGI

3ÅMI  

Hringdu í síma

-JÎG FALLEGT MIKIÈ ENDURNÕJAÈ HEILS¹RSHÒS MEÈ STËRRI VERÎND ¹ ÖRJ¹
VEGU (ÒSIÈ SKIPTIST Å  FORSTOFU GANG STOFU SËLSTOFU ELDHÒS
 HERBERGI SVEFNLOFT AUK GEYMSLU ¥ BÒSTAÈNUM ER RAFMAGN OG KALT
VATN NÕR HITAKÒTUR ,ËÈIN ER CA  FM LEIGULËÈ -JÎG VEL STAÈSETT
EIGN ¹ ÖESSUM VINS¾LA STAÈ

3TEF¹N   TEKUR VEL ¹ MËTI YKKUR Å DAG
MILLI KL   

ef blaðið berst ekki

Atvinna
3KIPULAGSSTOFNUN

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA
¹ ÙSKVEIÈI¹RINU 
&ISKISTOFA AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM ÒTHLUTUN
BYGGÈAKVËTA TIL ÙSKISKIPA
FYRIR BYGGÈARLAGIÈ «LAFSVÅK

Framkvæmda- og eignasvið auglýsir eftir aðstoðarmanni
matreiðslumeistara í mötuneyti starfsmanna að
Borgartúni 12-14 á sjöundu hæð. Um fullt starf er að
ræða og viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Starfssvið

5M ÒTHLUTUNARREGLUR Å OFANGREINDU BYGGÈALAGI
VÅSAST TIL REGLUGERÈAR NR   JÒNÅ  UM
ÒTHLUTUN BYGGÈAKVËTA TIL ÙSKISKIPA ¹ ÙSKVEIÈI¹RINU

¶ESSAR REGLUR ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
&ISKISTOFU WWWÙSKISTOFAIS 5MSËKNUM SKAL
SKILAÈ TIL &ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMASÅÈU STOFNUNARINNAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL
OG MEÈ  JÒLÅ 
&ISKISTOFA  JÒLÅ 

Matseld (heitur matur) og bakstur í samstarﬁ
við matreiðslumeistara.

Þátttaka í að skipuleggja matseðla.
Innkaup á matvörum, áhöldum og tækjum.
Umsjón með móttöku aðfanga.
Þátttaka í afgreiðslu og framreiðslu á mat.
Frágangur, eftirlit og þrif á tækjum og áhöldum.

Eftirlit með vinnu/þrifum starfsmanna í eldhúsi
og borðsal.

Menntunar – og hæfniskröfur

 Sveinsbréf í matreiðslu, matartæknir eða sambærilegt.

 Mikla reynslu í matargerð, framreiðslu og
afgreiðslu í stóru mötuneyti.

!UGLÕSING ¹ SÁRT¾KUM
STARFSLEYÙSSKILYRÈUM
-EÈ VÅSAN TIL  GR REGLUGERÈAR NR  UM STARFSLEYÙ FYRIR ATVINNU
REKSTUR SEM GETUR HAFT Å FÎR MEÈ SÁR MENGUN EÈA MENGANDI STARFSEMI
MUNU SÁRT¾K STARFSLEYÙSSKILYRÈI FYRIR NEÈANGREINT FYRIRT¾KI LIGGJA FRAMMI
HJ¹ ¶JËNUSTUVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR Å "ORGARTÒNI    H¾È FR¹  JÒLÅ
TIL  ¹GÒST 

&YRIRT¾KIGILDISTÅMI STARFSLEYÙS Å ¹RUM
3VÅNABÒIÈ "RAUTARHOLTI EHF  ¹R

!LMENN
SKILYRÈI

8

3ÁRT¾K 3TAÈSETNING
SKILYRÈI

8

"RAUTARHOLT
+JALARNESI

2ÁTT TIL AÈ GERA ATHUGASEMDIR HAFA EFTIRTALDIR AÈILAR
 3¹ SEM SËTT HEFUR UM STARFSLEYÙ SVO OG FORSVARSMENN OG STARFSMENN
TENGDRAR EÈA N¹L¾GRAR STARFSEMI
 ¥BÒAR ÖESS SV¾ÈIS SEM ¾TLA M¹ AÈ GETI ORÈIÈ FYRIR ËÖ¾GINDUM VEGNA
MENGUNAR
 /PINBERIR AÈILAR FÁLÎG OG AÈRIR ÖEIR SEM M¹LIÈ VARÈAR
!THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG SENDAST 2EYKJAVIKURBORG
5MHVERÙS OG SAMGÎNGUSVIÈI "ORGARTÒNI    2EYKJAVÅK
Å SÅÈASTA LAGI  ¹GÒST 

 Þekkingu og hæfni til þess að matreiða mismunandi tegund matar.

 Skipulagshæfni, nákvæmni og áreiðanleika í
starﬁ.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi starfsmannafélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Guðmundur Halldór Halldórsson, matreiðslumeistari gudmundur.h.halldorsson@reykjavik.is og
Þóra Jónasdóttir, starfsmaður mannauðsdeildar
Þora.Jonasdottir@reykjavik.is, sími 411 1111.
Umsóknarfrestur er til 27 júlí nk. Sótt er um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is
undir
„ Störf í boði“ Aðstoðarmaður matreiðslumeistara.
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Leiðin til framtíðar
UMRÆÐAN
Höskuldur Þór Þórhallsson
skrifar um Icesave

Í

umræðunni hafa komið fram
málsmetandi einstaklingar sem
halda því fram að þjóðinni beri að
taka á sig drápsklyfjar skulda. Að
aðrar þjóðir sem hafi lent í sambærilegum erfiðleikum og Íslendingar nú hafi tekist á við þá af
þjóðarstolti og mætt heiminum
sem heiðarlegir borgunarmenn.
Þessar þjóðir séu fyrirmyndir.
Þær beri höfuðið hátt. Þetta sé
leiðin áfram.
Ég er sammála þeim sem halda
því fram að við eigum að bera
höfuðið hátt. Það gerðum við í

Framsókn og
Icesave
UMRÆÐAN
Lúðvík Gizurarson skrifar um
Icesave

Þ

að eru fáir sem vita það í dag
að Hermann Jónasson, fyrrverandi forsætisráðherra, fór í
landhelgisstríðið við Breta með
aðeins eins atkvæðis meirihluta
í þi n g f lok k i
Framsóknar.
Greidd vor u
atkvæði um að
færa út landhelgina í óþökk
Breta og stóðu
atkvæði jöfn
þegar einn átti
eftir að greiða
LÚÐVÍK GIZURARatkvæði. Þetta
SON HRL.
eina atkvæði
fékk Hermann
og dugði honum til að ákveða að
fara í vopnaða styrjöld við Breta
út af landhelginni. Eysteinn var
í minnihluta. Hann vildi fara
vægari leið.
Það þarf kjark til að fara í
styrjöld við heimsveldi Breta
með aðeins eitt atkvæði í meirihluta í sínum eigin þingflokki.
Hermann hafði kjarkinn. Nú
þurfa framsóknarmenn að hafa
þann kjark að styðja allir sem
einn samningana sem gerðir
hafa verið um Icesave. Þarna
skipta skoðanir einstakra þingmanna framsóknar engu máli.
Tæpur helmingur þingmanna
framsóknar var á móti Hermanni
þegar hann færði út landhelgina.
Samt studdu þeir hann í þinginu.
Allt fór vel að lokum, við fengum
stærri landhelgi.
Núverandi samningar um
Icesave eru í raun og veru björgunarhringur, sem hent er til
okkar til að geta náð landi með
fullum sóma eftir allt klúðrið með
hrun bankanna. Icesave samningurinn er að vísu mögur sátt í bili,
en skárri en feitur dómur sem
hefði eyðilagt allt fyrir okkur í
langan tíma eða mörg ár.
Eftir að hafa samþykkt Icesave
sem er að vísu mögur sátt fyrir
okkur Íslendinga þurfum við að
fá vöruskiptasamning Barter
við Rússa eins og þeir gerðu við
okkur í þorskastríðinu. Bandaríkjamenn þurfa að opna okkur
leið til að fá aðstoð frá Seðlabanka Bandaríkjanna. Við eigum
það inni hjá þeim eftir hersetu
þeirra hér í meira en hálfa öld.
Vorum þá vinir. Meira um þetta
seinna.
Annars eiga framsóknarmenn
í dag að hafa kjark eins og Hermann í þorskastríðinu og samþykkja Icesave sem einn maður.
Síðan vinna Íslendingar sig út
úr þessu sem einn maður og hætta
að vera vælukjóar. Framsókn sýni
kjark og styðji Icesave.
Svo verður haldið áfram á móti
nýjum sigrum og hækkandi sól.
Framsóknarmenn, samþykkjum
Icesave. Það hefði Hermann gert
í ljósi núverandi stöðu okkar og
staðreynda málsins.
Höfundur er
hæstaréttarlögmaður.

þorskastríðinu
og höfum gert
hingað til sem
sjálfstæð fullvalda þjóð. Ég
er einnig sammála þeim sem
segja að við
eigum að borga
skuldir okkar.
HÖSKULDUR ÞÓRÞað vefst ekki
HALLSSON
fyrir mér.
Vandinn er hins vegar sá að
Íslendingar hafa aldrei í Icesavedeilunni mætt öðrum þjóðum uppréttir. Við höfum látið Hollendinga og Breta beygja okkur frá
upphafi og því miður virðist svo
vera enn. Þá hafna ég því algerlega sem Íslendingur að þjóðinni

sé gert að greiða umfram það sem
hún er lagalega skuldbundin til að
greiða.
Ég hef ekki heyrt því haldið
fram, í hinni málefnalegu
umræðu, að við ætlum ekki að
standa við skuldbindingar okkar.
Eins og Stefán Már lagaprófessor og Lárus Blöndal hrl. sem og
hin virta breska lögmannsstofa
Mishcon De Reya hafa ítrekað
bent á, þá leikur raunverulegur
vafi á því hvort Íslendingar eigi
að greiða þá fjárhæð sem til var
í hinum íslenska innstæðutryggingasjóði eða hvort þeim beri að
greiða lágmarksgreiðslu skv. tilskipun Evrópusambandsins um
innistæðutryggingar eða 20.000
evrur. Uppréttur maður myndi að

sjálfsögðu láta reyna á þessa lagalegu óvissu. Síðan yrði að sjálfsögðu greitt skv. niðurstöðunni.
Í annan stað má líka nefna að
ef við gefum okkur að Íslendingar séu skuldbundnir til að greiða
lágmarksfjárhæð tilskipunarinnar eða hinar 20.000 evrur þá hljóta
þeir uppréttu að staðnæmast þar.
Neita að greiða meira. Það er hins
vegar ekki raunin með Icesavesamningana. Bæði Hollendingar
og Bretar hafa sett sérstaka klásúlu í samningana þar sem sérstaklega er vikið að því að bæði
hollenski og breski sjóðurinn njóta
sama forgangsréttar og íslenski
innstæðutryggingasjóðurinn.
Þetta þýðir eins og Ragnar H.
Hall hrl. hefur bent á og Eiríkur

Tómason lagaprófessor hefur
tekið undir, að Íslendingar eru að
greiða mun meira en hinar 20.000
evrur. Þvert gegn skýru ákvæði
tilskipunarinnar sjálfrar. Hleypur
sú fjárhæð á tugum ef ekki hundruðum milljarða íslenskra króna.
Við megum aldrei gefa eftir
réttindi okkar sem fullvalda
þjóð. Þess réttar njótum við til
jafns á við aðrar þjóðir Evrópu.
Ef við gefum þann rétt frá okkur
þá gefum við eftir sjálfsvirðingu okkar og þjóðarstolt. Það er
aðeins að því gefnu að Íslendingar standi í lappirnar að þeir geti
borið höfuðið hátt. Það er leiðin til
framtíðar.
Höfundur er alþingismaður.

NÝTT KORTATÍMABIL

20

16. júlí 2009 FIMMTUDAGUR

Ríkisstjórnin og Icesave
ráðherra- og sendiherralaunum – Svavar Gestsson.
Af hverju var hann talinn
hæfur til verksins? Eftir
honum er síðan haft, að ef
reikningarnir hefðu ekki
verið gerðir upp hefði allt
innistæðukerfið í Evrópu hrunið! „Við erum
ngir hafa verið dugí rauninni að bera burt
legri við að hamra RÚNA
á því að þjóðin verði að GUÐMUNDSDÓTTIR syndir heimsins, eins og
sagt var um Jesú Krist“
vera ábyrg fyrir Icesavereikningunum en Samfylkingin.
sagði Svavar (Mbl. 8/6/09). Gamli
Af hverju? Jú til að styggja ekki
komminn sem vitnar í Jesú um
„vinaþjóðirnar“ af hræðslu við að
leið og hann herðir skuldaklafann
fá ekki inngöngu í Evrópubandaá þjóðina. Maður hefur sko ekki
lagið. Þessi 300.000 manna þjóð
áhyggjur af þjóð sinni þegar
skal þá taka á sig skuldaklafa til
maður sjálfur hefur það gott! Og
að styggja ekki Evrópuþjóðirnar
hvað með aðra í þessari nefnd,
– látum vera þó að þessar sömu
hvaða hæfi hafa þeir til að semja
þjóðir hafi ekki komið til hjálpum svona mikilvægt mál – hefði
ar þegar við þurftum þess mest
ekki átt að vera með bestu samnmeð eða hafi lýst okkur hryðjuingamenn atvinnulífsins ásamt
verkamenn eða kúgað okkur til
færustu lögfræðingunum?
hlýðni. Guð forði okkur frá því að
Hvað gerist svo nú? Ríkisstjórnvilja styggja slíkar mektarþjóðir.
in hefur samið við Englendinga og
Við skulum samt (að mati núverHollendinga um Icesave–reikningana um ábyrgð á fjármálaandi ríkisstjórnar) láta þá kúga
hneyksli sem kemur íslensku
okkur áfram til að við getum sótt
þjóðinni ekki við, að öðru leyti
um aðild að Evrópusambandinu.
en því að til þeirra vandamála
Ekki virðast þessir sömu stjórnvar stofnað af nokkrum íslenskmálamenn hafa miklar áhyggjur
af velferð eigin þjóðar. Til þessa
um óhæfum bankamönnum þegar
skammarverks – þ.e. að vinna í
að bankarnir voru í einkaeign (ég
samningagerð - var fenginn gamskil ekki lengur hvað átt er við
all kommi á tvöföldum launum –
þegar talað er um einkaeign. Er

UMRÆÐAN
Rúna Hjaltested Guðmundsdóttir skrifar
um ríkisstjórnina og
Icesave.
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það einkaeign þegar allt gengur
vel og menn geta fóðrað vasa sína
og er síðan í ríkisábyrgð þegar að
menn eru með allt niður um sig?).
Og Svavarsnefndin með samþykki
ríkisstjórnarinnar semur í fyrsta
lagi um tryggingu á greiðslu á
þeim og þar að auki á okurvöxtum! Ef að menn semja um slíkan bagga, sem okkur samkv.
Evrópusambandslögum er ekki
skylt að greiða, þá semja menn
ekki um 5,5% vexti í ofanálag.
Hvað eru menn að hugsa? Svona
semja aðeins menn sem eru annaðhvort kjánar eða kúgaðir – ekkert ósvipað því og að menn semja
við okurlánara þegar að allt annað
er þrotið. Ég er viss um að hinir
erlendu samningamenn hlæja að
þessum einfeldningum sem við
Íslendingar virðumst vera þegar
að fjármálum kemur. Í öðru lagi
– og svona í leiðinni – semur ríkisstjórnin um það að lögsækja
ekki Bretana fyrir hryðjuverkalögin. Er ekki til nein reisn eða
sjálfsvirðing hjá íslenskum yfirvöldum? Fyrst mannleysuháttur
fyrri ríkisstjórnar og síðan undirlægjuháttur núverandi ríkisstjórnar. Allt til þess að sækja um
aðild að Evrópusambandinu – allt
til að styggja ekki neinn! Hvers
konar heigulsháttur er þetta eiginlega? Hvað gerist svo ef þjóðin

„Ég bið íslensku þjóðina að
hugsa sig mjög vel um áður
en hún samþykkir að ganga
í bandalag þjóða sem munu
notfæra sér einfeldningshátt
íslenskra stjórnmálamanna“
hafnar aðild sem ég vona af öllu
hjarta að hún geri? Þá eru Samfylkingin og vinstri grænir búnir
að binda þjóðina í klafa skulda
sem hún getur engan veginn staðið undir. Hvert ætla þessir stjórnmálaflokkar að sækja fylgi sitt
og hvernig geta þessir svokölluðu
„stjórnmálamenn“ horft framan í eigin þjóð? Hvað hefur orðið
um alla þá föðurlandsást sem
mér finnst eigi að blunda í brjósti
þeirra sem kosnir eru til forystu
fyrir þjóðina?
Vilja Íslendingar ganga í bandalag með þessum þjóðum sem hafa
reynst okkur svona illa þegar við
þurftum mest á hjálp að halda, í
bandalagi með þjóðum sem kúga
okkur –er það eftirsóknarvert?
Fyrir hverja þá? Eru þeir stjórnmálamenn sem eru hvað mest
hrópandi yfir þessu að leita eftir
framtíð í Evrópusambandinu fyrir
sig sjálfa eða hvað er það sem er
svona frábært?

Allt of lengi hefur viðgengist á
Íslandi að vinna hlutina bara einhvern veginn. Menn hugsa ekki
um afleiðingar ákvarðana sinna,
það er engin framsýni, menn virða
engar reglur, gera nánast bara það
sem þeim sýnist, alltof mikil linkind t.d. á sviði dómsmála og það
virðist algerlega skorta alla fagmennsku á öllum sviðum samfélagsins. Kannski þess vegna
bregður mönnum í brún þegar
að fagmaður á borð við Evu Joly
kemur og vill að menn fari að
vinna eins og í alvöruríki. Menn
gaspra stöðugt um það hversu vel
menntuð þessi þjóð er – en er hún
það? Einhvers staðar er þá brotalöm í menntuninni ef menn kunna
ekki að vinna fagmannlega.
Ég bið íslensku þjóðina að hugsa
sig MJÖG vel um áður en hún samþykkir að ganga í bandalag þjóða
sem munu notfæra sér einfeldningshátt íslenskra stjórnmálamanna til að koma undir sig auðlindum þjóðarinnar. Margir hafa
haldið því fram að að 7 árum liðnum munu erlendar þjóðir ráða og
stjórna hér öllu, vegna þess að við
höfum ekki fjárhagslega getu til að
standa undir þessum skuldbindingum. Hvernig ætlum við að greiða
skuldabaggann? Með auðlindum?
Höfundur er sagnfræðingur.

Evrópusambandið og Ísland
fyrir mesta skaðann af því
ef samið yrði um þá ófrávíkjanlegu reglu að öllum
afla sem veiddur yrði á
Íslandsmiðum yrði landættan af því að Íslendað í íslenskum höfnum og
hann boðinn þar upp.
ingar missi yfirráðaréttinn yfir fiskveiðiauðÍslendingar geta einnlindinni við inngöngu í
ig gengið út frá því sem
ESB hefur talsvert verið SIGURJÓN
vísu að hval- og selveiðar heyri sögunni til ef
í umræðunni. Sanntrúað- ÞÓRÐARSON
ir fylgismenn Evrópusamvið göngum í Evrópusambandsins hafa gert lítið úr þessari
bandið. Það sem er þó allra allra
hættu og látið jafnvel í veðri vaka
verst er að áhrif sérfræðinga sem
þá barnalegu skoðun að Íslendingreikna stöðuga ofveiði á nánast
ar muni við inngöngu ráða meira
öllum hafsvæðum sem þeir rannog minna því sem þeir vilja í sjávsaka eru miklu sterkari í Evrópuarútvegsstefnu ESB. Íslendingar
sambandinu, og sjómenn og aðrir
ættu að þekkja manna best raunþeir sem nýta auðlindina hafa
miklum mun minna um leikreglverulega hættu af því þegar fiskveiðiheimildir eru seldar landsurnar að segja en hér á Íslandi, og
horna og jafnvel landa á milli enda
hvað þá í Færeyjum. Í Evrópusamhafa íslenskar útgerðir keypt upp
bandinu eru t.d. áhrif græningja
fiskveiðiheimildir annarra þjóða,
á regluverkið gríðarlega mikil.
Ef farið er yfir nýlega reglugerð
s.s. úthafskvóta Breta og Þjóðverja, og vita að ef farið yrði eftir
Evrópusambandsins nr. 1342/2008,
sömu leikreglum, þ.e. leikreglum veiðar í Norðursjónum, Katteum ESB, hvað varðar íslensku
gat, Skagerak, vestur af Skotlandi
fiskimiðin gætu þau þess vegna
og Írska hafinu, sem er afrakstur
lent í höndunum á Grikkjum eða
reglugerðabáknsins í Evrópusambandinu, sést að sjómönnum verðBretum.
Í sjálfu sér væri hægt að girða
ur nánast meinað að draga þorsk

UMRÆÐAN
Sigurjón Þórðarson
skrifar um ESB
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úr sjó á næstu árum. Rauði þráðurinn í regluverkinu er ekki að um
undirstöðuatvinnugrein sé að ræða
heldur starfsemi sem beri fyrst og
fremst að hefta og setja þröngar
skorður.
Það er ekki einungis ætlunin að
stjórna með kvótum, heldur einnig
með flókinni sóknarstýringu. Reglurnar eru það flóknar að veiðar
eru ekki einungis takmarkaðar út
frá umdeildum stofnstærðarmælingum heldur er einnig notaður til
grundallar svokallaður fiskveiðidánarstuðull um hvort og þá hvað
megi veiða, en hann er einungis
reiknaður út frá mjög umdeildum rannsóknaveiðum. Aukinheldur verða reglurnar æ flóknari og
veiðarfæri eiga að miða að því að
sniðganga þorsk.
Áhyggjuefni mitt í oft og tíðum
billegri umræðu íslenskra stjórnmálamanna, fjölmiðlunga og stéttar álitsgjafa er að mjög fáir hafa
sett sig inn í þær leikreglur sem
gilda um fiskveiðar í Evrópu og
munu örugglega verða undirstöðuatvinnugrein Íslendinga fjötur um
fót.
Höfundur er líffræðingur.

Réttur Íslendinga
ista“ – ekki spurning um
„ábyrgð Íslendinga“, allra
síst venjulegs fólks. Auk
þess var það ekki almenningur, alþýðan, sem lagði
inn á reikninga íslenskra
banka í útlöndum. Það
voru smáborgarar sem
ynlegt var að lesa
grein Sighvats Björgætluðu sér að verða auðugvinssonar, gamals alþingir. Fégræðgin, sem er uppTRYGGVI GÍSLASON
ismanns og ráðherra, í
haf alls ills, blindaði þá.
Fréttablaðinu 3. júlí síðastliðinn.
Þegar gamli ráðherrann spyr
hvernig íslenskur almenningur
Greinina nefnir hann „Ábyrgð
ætlar að koma fram við stéttarÍslendinga“. Engan gæti grunað af
bræður sína á Íslandi, felst í því
orðfæri greinarinnar og röksemdaaugljós rökleysa, eins og víðar í
færslu höfundar, að þar færi gamall jafnaðarmaður, ráðherra gamla
greininni. Þá getur gamall alþingAlþýðuflokksins, flokks jafnaðarismaður og ráðherra ekki talið sig
í hópi „venjulegs fólks“, þótt hann
manna. Í greininni segir: „Þetta er
ekki spurning um auðmagn, vonda
gjarna vildi. Hann er í hópi blindra
kapítalista. ... Þetta er spurning
– svo ég segi ekki spilltra stjórnum hvernig íslenskur almenningmálamanna, sem heyra fortíðinni
ur ætlar að koma fram við stéttartil, en reyna enn að láta á sér bera
bræður sína annars vegar á Íslandi
og kenna öðrum um og gangast
og hins vegar í öðrum löndum.
helst ekki við eigin ábyrgð.
Hvernig ósköp venjulegt fólk eins
Sannarlega þurfum við Íslendog ég og þú ætlar að koma fram
ingar að eiga góð samskipti við
við ósköp venjulegt fólks eins og
aðrar þjóðir, eins og við höfum
reynt. Hins vegar hafa afvegaþig og mig.“
Þetta er vond latína úr munni
leiddir jafnaðarmenn í Bretlandi,
gamals jafnaðarmanns fyrir utan
flokksbræður gamla ráðherrans,
rökleysurnar. Auðvitað er hrunsett Íslendinga á bekk með hryðjuið spurning um „vonda kapítalverkamönnum – og á þann vönd

UMRÆÐAN
Tryggvi Gíslason svarar
grein Sighvats Björgvinssonar

Afmælistilboð
30% afsláttur
kr.

299.995 stgr.

Fullt verð kr. 428.500
GE kæliskáparnir hafa innbyggða klakavél með
mulningi og ísköldu íslensku vatni. Þeir eru
öflugir, endingargóðir og glæsilega innréttaðir.
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Auðvitað er hrunið spurning
um „vonda kapítalista“ – ekki
spurning um „ábyrgð Íslendinga,“ allra sístvenjulegs fólks.

kyssi ég ekki, þótt gamli ráðherrann geri það.
Íslendingar eiga margra kosta
völ og geta selt dýrmætar vörur
sínar til annarra en ójafnaðarmannanna í Evrópusambandinu
og byggt upp traust lýðræðisþjóðfélag jafnaðarmanna og jafnréttis á öllum sviðum á grunni sögu
okkar og menningar, mannauðs og
náttúruauðlinda sem seint þrýtur.
Þá getur gamli ráðherrann áfram
keypt föt frá útlöndum.
Og að lokum þetta: Íslenska
þjóðin hefur ekki glatað trausti
nágranna sinna á Norðurlöndum, eins og gamli ráðherrann
segir. Þar eigum við enn vini og
þá vináttu skulum við rækja, eins
og gamall samstarfsráðherra
Norðurlanda hlýtur að skilja.
Höfundur er fyrrum
skólameistari.
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ÞETTA GERÐIST: 16. JÚLÍ 1627

100 ára afmæli

Tyrkjaránið á Íslandi

WILL FERRELL ER 42 ÁRA Í DAG.

Laugardaginn 18. júlí munu

Meistari Tarnús
og Tarnús Jr.
halda upp á 100 ára afmælið sitt
og munu taka á móti g jöfum á
Toppstöðum kl. 17.00 sama dag.

„James Caan sagði mér við
lok taka á myndinni Elf, að
hann hefði allan tímann
verið að bíða eftir því að
ég yrði fyndinn, en ég hefði
aldrei verið það.“
Will Ferrell er bandarískur
gamanleikari sem er þekktur fyrir myndir á borð við
Stranger than Fiction, Blades
of Glory og Anchorman.

Okkar ástkæri

timamot@frettabladid.is

Tyrkjaránið svokallaða átti sér stað á
þessum degi árið
1627, en þá námu
sjóræningjar frá Alsír
á brott 242 manns
frá Vestmannaeyjum og seldu í þrældóm. Auk hinna
brottnumdu voru 36
drepnir.
Sjóræningjarnir
rændu fólki í Grindavík, Vestmannaeyjum og á Austfjörðum og
seldu í þrældóm í Barbaríinu. Hluti fólksins var síðar leystur úr
haldi og tókst að snúa heim til Íslands. Þess á meðal voru Halldór
hertekni Jónsson, sem síðar varð lögréttumaður og bjó á Hvaleyri við Hafnarfjörð, og Guðríður Símonardóttir, oft nefnd TyrkjaGudda, sem síðar giftist Hallgrími Péturssyni.
Heimild: Wikipedia.org.

Ólafur Gíslason
Sandvík, Eyrarbakka,

lést á Ljósheimum Selfossi fimmtudaginn 9. júlí. Hann
verður jarðsunginn frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn
18. júlí kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda
Kristján Gíslason
Sigrún Guðmundsdóttir
Gíslína S. Jónatansdóttir.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Flemming Holm
Hverafold 2, Reykjavík,

er látinn. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 22. júlí kl. 13. Blóm vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Mikkalína Finnbjörnsdóttir
frá Efri-Miðvík í Aðalvík, síðast til heimilis
að Suðurgötu 17 í Sandgerði,

Jón Hólm
Gréta Jóhannsdóttir
Jakob Hólm
Jórunn G. Hólm
Gunnar Hólm
Lise K. Sörensen
Flemming Þór Hólm
Aðalheiður K. Jurado
barnabörn og barnabarnabörn

hafa opnað Brauðbæ aftur í sínum gömlum húsakynnum við Þórsgötu
1. Þau segjast ekki hafa kostað miklu til við hönnun staðarins og reynt
að nýta það sem fyrir var.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

verður jarðsungin frá safnaðarheimilinu í Sandgerði,
föstudaginn 17. júlí kl. 13.30.
Ólafía Kristín Guðjónsdóttir
Finnbjörn Helgi Guðjónsson
Einar Sigurður Guðjónsson
Oddný Bergþóra Guðjónsdóttir
Helga Herborg Guðjónsdóttir
Helga Leona Friðjónsdóttir
Benóný Guðjónsson
Kristján Jóhann Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Norðfjörð
Sigurlaug Markúsdóttir
Sigurbjörg Ólafsdóttir
Richard Henry Eckard
Bolli Thor Valdimarsson

BRAUÐBÆR: OPNAÐUR AFTUR EFTIR 25 ÁR
Elskuleg móðir okkar, dóttir mín, systir,
mágkona og frænka,

Elín Snorradóttir
Maríubakka 20, Reykjavík,

Ína Dóra Hjálmarsdóttir
Anna María Guðlaugsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

lést á heimili sínu laugardaginn 27. júní. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum auðsýnda samúð. Guð blessi ykkur öll.
Snorri Sigurbjörnsson
Sigurður Sigurbjörnsson
Magnús Sigurbjörnsson
Soffía Júlíusdóttir
Sigríður Snorradóttir
Eygló Einarsdóttir
Einar, Soffía og Vigdís.

Þorsteinn Sigurðsson

Guðfinna Eugenía
Magnúsdóttir
fædd í Sjávargötu, Ytri-Njarðvík,
til heimilis að Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Hringbraut mánudaginn 6. júlí.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju föstudaginn
17. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent
á líknarfélög.
Magnea Áslaug Sigurðardóttir
Erling J. Sigurðsson
Sigurbjörg Sigurðardóttir
Gunnar Þór Sigurðsson
barnabörn og langömmubörn.

Sigurður Bjarnason
Þórunn Einarsdóttir
Kristinn Hraunfjörð
Kolbrún Þorgeirsdóttir

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

Gunnar Þorvaldsson
rafvirki, Eyrarvegi 2, 600 Akureyri,

er látinn. Jarðarförin fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 20. júlí næstkomandi kl. 13.30.
Guðríður Steindórsdóttir
Hafsteinn Þór Gunnarsson
Andrea Gunnarsdóttir
Sturla Örlygsson
Brynja Gunnarsdóttir
Gunnar Örn Erlingsson
Jóhanna M. E. Matthíasdóttir
Torfi Jónasson
Sunja Gunnarsdóttir
Áskell Geir Birgisson
Þorvaldur Gunnarsson
Hafrún Ösp Ásgrímsdóttir
Gunnar Þorbjörn Gunnarsson
Þorlákur Snær Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

BJARTSÝN Hjónin Petra Dís Magnúsdóttir og Snorri Birgir Snorrason

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sveinborg Lárusdóttir,
hjúkrunarheimilinu Skjóli, áður
Sjafnargötu 10,

lést fimmtudaginn 9. júlí. Jarðarförin fer fram frá
Hjallakirkju í Kópavogi, föstudaginn 17. júlí kl. 13.00.
Bjarni Sigfússon
Guðrún Á. Magnúsdóttir
Kristján Sigfússon
Guðfinna Inga Guðmundsdóttir
Ingvar A. Sigfússon
Ingibjörg Bjartmarz
barnabörn og langömmubörn.

Hjartans þakkir til allra ættingja og vina
sem sýndu okkur samúð og hlýju vegna
andláts móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu

Önnu Friðriksdóttur
Þórunnarstræti 127.

Sérstakir þakkir til yndislegu nágrannanna, þeirra Erlu
og Sigfúsar, og Þormóðs hjálparhellunnar miklu. Guð
blessi ykkur öll.
Fyrir hönd aðstandenda
Kristinn Traustason
Gunnlaugur Traustason
Friðrik Gylfi Traustason
og fjölskyldur þeirra.

Endurvekja
vinsælan stað

„Þegar okkur gafst tækifæri til að opna veitingastað í húsinu
ákváðum við að endurvekja þennan stað sem var einn sá vinsælasti á landinu,“ segir Petra Dís Magnúsdóttir sem hefur,
ásamt eiginmanni sínum Snorra Birgi Snorrasyni, opnað veitingastaðinn Brauðbæ aftur í sínum gömlu húsakynnum við
Þórsgötu 1 þar sem Hótel Óðinsvé er.
Staðurinn var á sínum tíma þekktur fyrir góðan grillmat
og naut mikilla vinsælda allt frá stofnun árið 1964. Lengi
vel var bæði veitingastarfsemi og smurbrauðsveisluþjónusta
rekin undir formerkjum Brauðbæjar. Veitingastaðnum var
svo breytt í Óðinsvé árið 1984 þegar Hótel Óðinsvé var opnað
í húsnæðinu, en smurbrauðsþjónustan hefur verið starfrækt í
húsinu öll árin og gengið vel að sögn Petru og Snorra.
En hvernig kom til að ákveðið var að lífga við þennan gamla
stað? „Það var nú bara þannig að eigendur Hótels Óðinsvé
leituðu til okkar og vildu athuga hvort við gætum gert eitthvað saman. Í framhaldi af því fórum við í hugmyndavinnu
og niðurstaðan var sú að opna aftur Brauðbæ sem var mjög
góður og hafði yfir sér klassískan blæ. Á meðan allir eru að
keppast við að opna nýja staði tókum við okkur til og opnuðum einn gamlan,“ segir Petra og hlær.
Hjónin segjast ekki hafa farið út í miklar framkvæmdir
við hönnun staðarins. Frekar hafi þau reynt að nýta það sem
fyrir var og fengið hjálp frá vinkonu sinni Dýrleifu Ýr Örlygsdóttur við að innrétta ásamt fleiri vinum. „Hún sótti gamlar myndir í Fótógrafí og ljós í Fríðu frænku og Góða hirðinn
til að gera staðinn hlýlegri. Við vorum ekkert að brjóta og
bramla eða henda. Eiginlega er þetta bara nútíma útgáfa af
Brauðbæ eins og hann leit út,“ útskýrir Petra.
Í þeim anda hafa Petra og Snorri ákveðið að bjóða meðal
annars upp á nokkra rétti sem gerðu Brauðbæ á sínum tíma
að nafntoguðum veitingastað. „Eftirlæti hreppstjórans, sem
er lambasteik með hrísgrjónum og karrí, og steikarsamlokan Draumur fjósamannsins verða þarna á sínum stað,“ segir
Petra. „Við köllum réttina „oldies goldies“. Annars leggjum
við áherslu á fiskrétti, hamborgara, steik með bernaise-sósu
og smurbrauð á íslenska vísu, með saltkjöti, plokkfisk og
fleiru. Hér er engin froða á ferð heldur afturhvarf til upprunans og réttirnir á viðráðanlegu verði.“
Snorri heldur utan um eldamennskuna enda öllum hnútum kunnugur í veitingahúsarekstri og hóf að auki feril sinn
sem matreiðslumaður á Brauðbæ fyrir 25 árum, þá 16 ára.
„Það var mjög gott að byrja hér á sínum tíma. Andinn var svo
góður,“ minnist Snorri, sem hefur síðan þá víða komið við; var
yfirkokkur á Hard Rock og svo í Perlunni, átti hlut í Punkti
og pasta og Sticks ‘n’ sushi auk þess að hafa unnið fyrir sér
í Englandi, Ítalíu og í Bandaríkjunum, Danmörku, Lúxemborg og Noregi. Honum finnst frábært að vera kominn aftur
til starfa á Brauðbæ. „Þetta er eins og að vera kominn aftur
heim,“ segir hann, ánægður í bragði.
En hvernig hafa viðtökurnar verið? „Mjög góðar og það
þótt við höfum ekkert auglýst. Fólk er ánægt og þá sérstaklega eldri kynslóðin sem á góðar minningar frá gamla staðnum. Yngri kynslóðin er svolítið hissa, en alveg til í að prófa,“
segir Petra, bjartsýn á framhaldið.
roald@frettabladid.is

17. -18. júlí
24.- 25. júlí

Flúðir
Fjarðabyggð

Verslunarmannahelgin um land allt
7.- 8. ágúst
Dalvík
14.-15. ágúst
Rangárvöllum við Hellu
21.-22. ágúst
Reykjavík
28.-29. ágúst
Hveragerði

Útilega Bylgjunnar
Franskir dagar o.ﬂ.

Fiskidagurinn mikli
Sumarhátíð
Blómstrandi dagar

BYLGJAN
á ferðalagi

Flúðir næstu helgi!
Bylgjan og Olís fara umhverﬁs landið á 80 dögum í sumar. Um hverja
helgi leggjum við undir okkur nýjan áfangastað – byrjum í bítið á
föstudagsmorgni og förum ekki fyrr en Hemmi og Svansí ljúka leik
síðdegis á laugardegi. Við drögum vikulega úr potti Ævintýraeyju Olís
og bregðum á leik með hlustendum Bylgjunnar um allt land.

Sjáumst hress í útilegu Bylgjunnar á Flúðum um næstu helgi!

FÖSTUDAGUR:
Í bítið
Ívar Guðmunds
Bragi Guðmunds
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí strax
að loknum hádegisfréttum
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Nammipokakreppan í æsku

N

NOKKUR ORÐ
Víðir Smári
Petersen

ú í þessu árferði talar fólk um hvernig
það finnur fyrir ástandinu; hvernig
allt hækkar, launin standa í stað
eða lækka. Námsmaðurinn ég, sem aldrei
hefur tekið lán, ætlar blessunarlega, lesenda vegna, ekki að eyða þessu plássi í
blaðinu í væl yfir ástandinu heldur rifja
aðeins upp góðar minningar.
Þegar ég var sjö ára, sem er kannski
ekki ýkja langt síðan, skrapp ég vanalega
út í búð á laugardögum og keypti mér bland
í poka fyrir krabbapening.
Dagarnir voru hátíðisdagar enda var pokinn troðfullur og entist
manni fram eftir kvöldi
og þar til maður sofnaði
í sykurmóki. Eftir því
sem árin liðu fór hins
vegar töluvert að rýrna í nammipokanum.
Minna fékkst fyrir krabbapeninginn,

pokinn var hálffullur og maður sofnaði í
mesta lagi í sykursjokki. Sykurmókið var
horfið.
Bráðum fór þetta meira að segja að vera
það slæmt að það þurfti að fá hrognkelsispening hjá mömmu og pabba til að fullnægja
sykurþörfinni. Þetta var líka allt áður en
búðir fóru að bjóða upp á 50 prósenta afslátt
á laugardögum. Með hrognkelsispeningnum
gat maður í raun fengið það sem áður fékkst
fyrir krabbann. Var þetta hið mesta leiðindamál enda var erfiðara að fá hrognkelsi
hjá foreldrunum en krabba.
Einnig held ég að tæknin hafi skemmt
svolítið fyrir bland í poka. Þegar ég fór
inn í sjoppu og bað um nammi þá vigtaði
afgreiðslumaðurinn venjulega ekki nammið, heldur reyndi eftir bestu getu að telja.
Maður fékk því oft nammi í samræmi við
talnagleggni afgreiðslumannsins. Í dag
fæst í mesta lagi 3-5 nömm fyrir 50-kall.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Jæja þá. Niðurstaðan af fjögurra vikna
kúr af ýsubeinum
kemur í ljós.

Ef þetta hefur ekki virkað
get ég allt eins farið á
kókosbollukúrinn!

Takk!

■ Gelgjan
Stanislaw
er að spyrja
hvort ég
komi í áramótapartíið
hans.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

En
Knudsen-fólkið er að
koma!

Ókei,
farðu
bara.

Við ætlum að spila
bingó, skoða gamlar
myndir og borða
þorsk!

■ Handan við hornið

Það er
gott þegar
þú leggur
rökin upp í
hendurnar
á mér.

Ef
hann
má
fara, þá
má ég
líka!

Eftir Tony Lopes

Oooo
djísús,
hún er
enn þá
reið.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Gott, gott!
Nú trúi ég
að hann fáist
til að sækja
einn.

■ Barnalán

SNÝT!

í
Híhíh

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lóu finnst
fyndið þegar
pabbi snýtir
sér.
Af
hverju?

Ég veit ekki...
hún bara
hlær.

Ég meina, hann gefur frá
sér fullt af hljóðum sem
eru fyndnari en þetta!
Miklu
fyndnari!

Skrítið.
Já.

26

16. júlí 2009 FIMMTUDAGUR

Sumarhóparnir kveðja í kvöld

> Í FÓTSPOR PAMELU

Uppskeruhátíð skapandi sumarhópa
Hins hússins, Vængjasláttur, verður
haldin hátíðleg í Ráðhúsi Reykjavíkur í kvöld. Þar geta gestir séð brot
af því sem hóparnir hafa verið að
starfa við undanfarnar vikur. Að
sögn Ásu Hauksdóttur, deildarstjóra menningarmála Hins hússins, hefur sumarið gengið vonum
framar og mikill fjöldi fólks fengið að njóta afrakstursins víða um
bæinn. „Hóparnir hafa verið virkilega metnaðarfullir og faglegir í
listsköpuninni þannig að þetta verður mjög fjölbreytt og flott dagskrá
sem boðið verður upp á í kvöld og ég
hvet sem flesta til að mæta.“
Hún segir marga sumarhópa
halda samstarfinu áfram eftir að
sumarstarfinu ljúki. „Það hefur

David Hasselhoff undirbýr nú
breska útgáfu af hinum sígilda sjónvarpsþætti Strandvörðum. Hann vill fá brjóstgóðu fyrirsætuna Jordan
til að taka við hlutverki C.J.
Parker sem Pamela Anderson varð fræg fyrir. „Það
er kraftur í henni og hún
er með línurnar í lagi,“
sagði Hasselhoff.

folk@frettabladid.is

Melchior saman á ný
Hljómsveitin Melchior heldur
útgáfutónleika á Kaffi Rosenberg í kvöld til að fagna útgáfu
þriðju hljómplötu sinnar. Þetta
er í fyrsta sinn sem hljómsveitin
kemur saman frá árinu 1978, en
hún var stofnuð árið 1973. Hljómsveitin, sem leikur svokallaða
stofutónlist, mun leika lög af nýútkomnum diski en einnig nokkur
lög af eldri hljómplötum. Söngkonan Helga Möller mun stíga á
svið með Melchior í kvöld, en til
gamans má geta að hún kom fyrst
fram á hljómplötu með hljóm-

MELCHIOR Hljómsveitin lék síðast

saman á tónleikum árið 1978.

sveitinni aðeins sextán ára gömul.
Tónleikarnir hefjast stundvíslega
klukkan 21.00.
- sm

Veljum íslenskt

sýnt sig og sannað í gegnum tíðina
að margir af okkar krökkum eiga
eftir að halda áfram að gera sig gildandi í menningarlífinu hér og hefur
fjöldi landsþekktra listamanna nýtt
sér sumarhópana sem stökkpall út
í listalífið. Má þar meðal annars
nefna Benna Hemm Hemm, Amiinu,
Ilm Kristjánsdóttur, Stefán Hall og
Björn Thors.“
Vængjasláttur hefst stundvíslega klukkan 20.00 og er aðgangur
ókeypis.
- sm
FLÖGRA BURT Sumarstarfi skapandi

sumarhópa er nú lokið. Mönnum
gefst þó færi á að líta hópana augum
í Ráðhúsi Reykjavíkur í kvöld. Hér eru
strákarnir í Agent Fresco.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Innundir hjá pólitíkusum
Leyniþræðir um allt stjórnkerfið liggja til einhvers
sérstæðasta og áhrifaríkasta félagsskapar Íslands.
Hrútavinafélagið á Stokkseyri er tíu ára og fagnar því
á Bryggjudögum á Stokkseyri um helgina.
„Jújú, Hrútavinafélagið eru samtök
sem eru áhrifamikil í íslenskri pólitík. En við erum fyrst og fremst
gleðigjafar tilverunnar. Hrútavinafélagið leggur upp úr veraldlegum verðmætum en ekki síður
andlegum. Hinum mjúku gildum.
Þjóðlegri menningararfleifð til
sjávar og sveita. Það mun bjarga
okkur úr kreppunni,“ segir Björn
Ingi Bjarnason forseti Hrútavinafélagsins Örvars á Suðurlandi.
Hrútavinafélagið Örvar er tíu
ára um þessar mundir. Fer fyrir
breiðfylkingu heimamanna á
Stokkseyri og fagnar áfanganum
á Bryggjudögum sem standa yfir
nú um helgina. Hrútavinirnir hafa
aldrei farið í felur með pólitísk
tengsl sem þeir leggja talsvert upp
úr. Þannig er heiðursforseti félagsins Guðni Ágústsson fyrrverandi
landbúnaðarráðherra og formaður Framsóknarflokksins. Hann lét
ekki sitt eftir liggja og landbúnaðarráðuneytið styrkti félagsskapinn með ráðum og dáð, þó ef til vill
hefði það staðið menntamálaráðuneytinu nær. „Jújú, við söknum
Guðna úr landbúnaðarráðuneytinu sem styrkti Hrútavinafélagið á
sínum tíma í þeim framkvæmdum
sem við höfum verið í. Meðal annars í sambandi við sviðið sem er á
Stokkseyrarbryggju núna: Rammgert tónleikasvið á bryggjunni.“
Stuðningur Hrútavinafélagsins
við ýmsa stjórnmálamenn er þverpólitískur. Og víst er að stjórnmálamenn vilja vera í náðinni hjá hrútavinum en áhrif þeirra eru yfir allan
vafa hafin. „Besta dæmið er þegar
Guðni var kominn á dauðalistann á
sínum tíma. Við mynduðum skjaldborg um Guðna sem komst í kjölfarið til æðstu metorða.“ Björn
Ingi segir að þó Guðni sé kominn
úr stjórnarráðinu sé enn gagn af
honum að hafa. „Hann býr yfir

BJÖRN INGI OG ÁRNI
JOHNSEN Á BRYGGJUHÁTIÐ Hrútavinafélagið

Örvar er áhrifamikill
félagsskapur. Þræðirnir
liggja um allt stjórnkerfið en innan þeirra
vébanda eru Árni,
Össur Skarphéðinsson,
Guðni Ágústsson, Illugi
Gunnarsson, Björgvin
G. Sigurðsson og Bjarni
Harðarson.

mikilli reynslu og það þarf alltaf
að sækja í hana. Reynsla sem er
eins og góð bankainnistæða sem
hleður alltaf á sig vöxtum.“ Aðrir
stjórnmálamenn sem eru innundir hjá Hrútavinafélaginu, og félagið þá hjá þeim, eru vitaskuld Árni
Johnsen, sem hefur verið viðloðandi bryggjuhátíð alla tíð. „Krafturinn í Árna er meira virði en
einhverjir peningar,“ segir Björn
Ingi. Össur Skarphéðinsson telst
einnig til innstu koppa í búri sem
og Illugi Gunnarsson, Björgvin G.
Sigurðsson og Bjarni Harðarson.
Reyndar fór ekki vel fyrir pólitískum frama Bjarna en Björn Ingi
segir að Hrútavinafélagið hafi ekki
fengið við neitt ráðið – þar var um

að kenna draugum þar sem bakland Bjarna er einkum. „Það voru
einhverjir draugar að djöflast í
tökkum tölvu hans.“
Það stendur mikið til. Innsigla á
hrútavinasamband við félaga á Vík
í Mýrdal en þaðan kemur sendinefnd og hljómsveit þeirra Granít verður með bændaball á bryggjunni eftir varðeld og bryggjusöng
Árna Johnsen. Hátíðinni lýkur
svo á mánudag en þá verður farin
afmælisferð í Garðinn. „Þar borðum við kæsta skötu með vinum
okkar á Reykjanesi en eitt dæmið
um áhrifamátt Hrútavina er að
vinur okkar Ásmundur Friðriksson
er orðinn bæjarstjóri í Garðinum.“
jakob@frettabladid.is

Nei-tónleikar á
Sódómu í kvöld
Hinir árlegu styrktartónleikar gegn kynbundnu ofbeldi, betur þekktir sem Neitónleikarnir eru í kvöld. Bloodgroup,
Retro Stefson, Sometime, Me the slumbering Napoleon, Menn ársins, The Esoteric Gender og Man ásamt Louise og D.G.
Pedrera777 troða upp á Sódómu Reykjavík. Listamennirnir gefa vinnu sína en
tekið er við frjálsum framlögum við
innganginn.
Átakið Karlmenn segja nei við nauðgunum beinir helst sjónum sínum að verslunarmannahelginni. Karlmenn eru hvattir
til að viðurkenna alvarleika nauðgana og
taka þátt í umræðunni gegn kynbundnu
ofbeldi. Tónleikarnir hefjast klukkan átta
og standa til eitt.
- kbs

ROKKAÐ GEGN NAUÐGUNUM

Fjöldi hljómsveita spilar á
Sódómu í kvöld á Nei-styrktartónleikunum.

Útsalan er haﬁn!
Hundruðir vara á allt að 70% afslætti

heimilistæki eldhúsáhöld - borðbúnaður
klukkur - glös - ljósaseríur
ferðavörur - sumarvörur og
margt ﬂeira á 25% - 35%
- 50% og 70% afslætti.
Útsöluvörur og rýmingarsöluvörur.

Allur pakkinn!

Nýtt

Smáralind
Kringlunni
Kringlunni
kortatímabil
www.byggtogbuid.is
5549400
7760
568

568 9400

28

16. júlí 2009 FIMMTUDAGUR

Bókmenntahátíð í Dölunum
Bókmenntahátíðin Sumarljós verður haldin í Leifsbúð í Búðardal á
laugardag, þann 18. júlí. Hátíðin
er tileinkuð skáldinu Jóni Kalman Stefánssyni, en Dalirnir hafa
löngum verið sögusviðið í bókum
hans og mun hann sjálfur koma
og segja söguna á bak við söguna;
hvers vegna Dalirnir séu honum
svo hugleiknir.
Margrét Rún Guðmundsdóttir,
rekstrarstjóri Leifsbúðar, segir
þetta í fyrsta sinn sem slík hátíð
er haldin í Búðardal. „Þetta byrjaði bara sem hugdetta. Ég tók að
mér að sjá um rekstur Leifsbúðar
í sumar og þegar Guðrún vinkona
mín, sem vinnur
hjá bókaútgáfunni
Bjarti, heyrði af
því þá datt henni
í hug að halda
hér bókmenntahátíð.“

킬킬킬킬
T.V. KVIKMYNDIR.IS

„Dazzlingly well made...“

„Hún var FRÁBÆR!“

Variety - 90/100

New York Magazine – 90/100

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA ALLRA TÍMA ER KOMINN Í BÍÓ
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!

HARRY POTTER 6 tryggðu þér miða í tíma!
kl. 1 - 2D
2 - 4 - 5D
5 - 7 - 8D
8 - 10:10 - 11:10D
11:10

10

HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 - 8 - 11:10 örfá sæti laus

VIP

BRUNO
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10:10 - 10:30 - 12:10
THE HANGOVER kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

14
12

kl. 2D
2 - 5D
5 - 8D
8 - 10D
10 - 11:10D
11:10
kl. 6D - 8D - 10:10 - 12
kl. 2(3D)
2 - 4(3D)
4
kl. 2 - 4 - 6 - 8

HARRY POTTER 6
BRUNO
ÍSÖLD 3 m/ísl. tali
THE HANGOVER
HARRY POTTER 6
TRANSFORMERS 2
BRUNO

kl. 5 - 8 - 11
kl. 5
kl
kl. 8 - 10

10
14

BALLS OUT
THE HURT LOCKER
ICE AGE 3 3D ENSKT TAL ÁN TEXTA
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
TRANSFORMERS 2
TRANSFORMERS 2 LÚXUS

7
12
14

- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL

12
16
L
L
L
L
10
10

B13 - ULTIMATUM
MY SISTERS KEEPER
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
YEAR ONE
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
ANGELS & DEMONS

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10
kl. 5.45 - 8
kl. 10.15

16
12
L
7
7
14

SÍMI 462 3500

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

Michael Gambon, sem leikur
Albus Dumbledore, er orðinn
það gamall hundur að erfitt er
að kenna honum að sitja. Nýlega
vöktu orð hans í viðtali við Los
Angeles Times furðu, en þar segist hann aldrei hafa lesið bækur
J.K. Rowling. Hann sér engan tilgang með því að lesa þær, þar sem
handrit Steves Klove sé það eina
sem verður leikið fyrir framan
vélarnar. „Maður yrði leiður yfir
öllum atriðunum sem eru í bókunum en eru ekki í myndunum,“
segir Gambon og bendir á að Alan
Rickman og Ralph Fiennes hafi
heldur ekki lesið staf.
En á meðan öldungurinn virðist fastur í sínum hefðum þá er
þríeykið fræga á krossgötum.
Harry Potter er ekki einn um
að þurfa að venjast því að vera
„hinn útvaldi“. Radcliffe heldur
sér fjarri rauða dreglinum eins
og hann getur, en laumast með
derhúfu í bíó með vinum sínum á
kvöldin. Þá á stjarnan unga fullt í
fangi með að aðskilja sig frá persónunni. „Ég vil meina að ég hafi
ekki orðið fyrir of miklum áhrifum af Harry við það að leika hann
þetta lengi. Mér finnst frábært að
þetta sé hluti af lífi mínu, en þetta

L
kl. 6 - 8 - 10
L BALLS OUT
kl. 8 - 10.35
12 THE HURT LOCKER
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
kl. 5.50
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl. 5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl. 8 - 10.15
YEAR ONE
kl. 5.45

12
16
L
L
7
7

Sími: 553 2075

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

FLOTTASTA HASARMYND
SUMARSINS

++++

;=2]PRT`UKPYPZ

+++
- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

HARRY POTTER - POWER

kl. 4, 7 og 10

7

MY SISTER´S KEEPER

kl. 8 og 10.15

12

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal

kl. 4

L

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 4

L

TRANSFORMERS 2

kl. 7 og 10

10

er ekki mitt líf. Það er gott að vera
kallaður Dan.“
Samband Emmu Watson við
J.K. Rowling ber vott um hennar
þroska, en þær stöllur eru í stöðugu tölvupósts-sambandi. Þá er
Watson nýtt andlit haustlínu tískurisans Burberry. Litlir hlutir
gleðja hana þó enn og leikkonan
virðist alsæl með fyrsta ökuskírteinið sitt í viðtali við Los Angeles Times. „Sminkan mín gaf mér
lyktareyði í bílinn, það er frekar
svalt.“
Rupert Grint er sá eini sem
virðist ekki tilbúinn að yfirgefa
Hogwarts. „Ég var að spá í hvernig það verður þegar við erum
búin, eftir að seinasta myndin
klárast. Ég veit ekki hvað ég geri.
Ég mun sakna þessa, þetta hefur
verið líf mitt mjög lengi.“ Þar geta
aðdáendur verið sammála honum.
En þangað til er um að gera að
njóta.
kbs@frettabladid.is

BÍÓHELGIN
Harry Potter and the HalfBlood Prince
Ógnin af Voldemort hefur aldrei
verið meiri.
IMDB: 8,4 af 10
Rotten Tomatoes: 95 % fersk

Balls Out, Gary the Tennis
Coach
Tennisþjálfari tekur að sér að
þjálfa hóp skólakrakka. Grófur
húmor frá leikstjóra Harold &
Kumar Go To White Castle.
IMDB: 5,5 af 10

B13 - Ultimatum
Frönsk hasarmynd eftir handriti
Lucs Besson. Svæði þrettán er eldfimt og deila fimm klíkur með sér
völdum. Tveir menn ráðast inn til
að koma á friði áður en leyniþjónustan grípur til sinna ráða.
IMDB: 7,1 af 10

Fjölskylduhátíðin Kátir dagar í Langanesbyggð og nágrenni verður haldin 14.-19.
júlí. Nánari upplýsingar og dagskrá á
www.langanesbyggd.is

Í Hafnarborg við Strandgötu í Hafnarfirði hefur verið opnuð sýningin
„Safn(arar)“. Þar má sjá verk rúmlega 40
listamanna og þar á meðal eru verk eftir
suma af frumherjum íslenskrar myndlistar. Opið alla daga nema þriðjudaga
kl. 11-17, fimmtudaga til kl. 21.
Lind Völundardóttir hefur opnað sýningu
sína „Bleikt með loftbólum“ á Café
Karólínu við Kaupvangsstræti á Akureyri.
Opið mán.-fim. kl. 11.30-01, fös. og lau.
kl. 11.30-03 og sun. kl. 14-01.
Sýningin 101 Tokyo í Norræna húsinu
við Sturlugötu 5, hefur verið framlengd
til sunnudagsins 19. júlí. Opið þr.-sun.
kl. 12-17.
Stella Sigurgeirsdóttir hefur
opnað sýninguna
„Wohnzimmer Dagstofa“ á Mokka
kaffi við Skólavörðustíg 3a. Opið alla kl.
9-18.30.

12.15 Douglas Brotchie organisti og
Einar Clausen tenór flytja verk eftir Jón
Leifs, Jón Þórarinsson og Jón Nordal á
tónleikum í Dómkirkjunni í Reykjavík.
20.00 David Schlaffke organisti og
Mariya Semotyuk flautuleikari flytja verk
eftir m.a. Sigfrid Karg-Elert, August
Gottfried Ritter og J.S. Bach á tónleikum í Fella- og Hólakirkju við Hólaberg.
20.00 Sönghópurinn Hljómeyki frumflytur ný íslenskt kórverk á tónleikum
í Skálholtskirkju en þessi viðburður er
hluti af tónlistardagskrá sem stendur yfir
þar í sumar. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hljómsveitin Melchior heldur
útgáfutónleika á Kaffi
Rósenberg við Klapparstíg.
21.00 KK og Maggi
Eiríks verða með tónleika í Duushúsum,
Duusgötu 2-8 í Reykjanesbæ.

➜ Kvöldganga

➜ Leikrit

20.00 Boðið verður upp á kvöldgöngu

18.00 Leikhópurinn Kraðak sýnir verk-

➜ Brúðuleikhús
10.00 og 14.00 Brúðubíllinn verður

með tvær sýningar á leikritinu „Hvað
borðar krókódíllinn í morgunmat“. Sú
fyrri kl. 10. á gamla gæsluvellinum við
Fífusel en sú seinni verður í Litla Skerjafirði og hefst kl. 14. Aðgangur er ókeypis.

➜ Opnanir
17.00 Íris Stefánsdóttir opnar ljós-

➜ Fjölskylduhátíð
STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA
ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

NORDICPHOTOS/AFP

➜ Tónleikar

myndasýninguna „Krísa“ í Gúttó við
Suðurgötu 7 í Hafnarfirði. Opið um
helgar kl. 11-17.

KL. 10.00

VAXA ÚR GRASI Grint, Watson og Radcliffe huga að framtíðinni eftir Hogwarts.

➜ Sýningar

Fimmtudagur 16. júlí 2009

- bara lúxus

G
POWERSÝNIN

Jón Kalman mun meðal annars segja
gestum hátíðarinnar sögur frá æskuárum sínum í Búðardal. MYND/EINAR FALUR

Fullorðnast í mynd og utan

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

SÍMI 551 9000

ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA
MY SISTERS KEEPER
TYSON

SAGAN Á BAK VIÐ SÖGURNAR Skáldið

Hin langa bið eftir nýjustu
Harry Potter-kvikmyndinni, Harry Potter and
the Half Blood Prince, er
loks á enda. Leikendur og
aðdáendur virðast mjög
meðvitaðir um að endirinn nálgast. Persónurnar
alkunnu eru ekki þær einu
sem fullorðnast í ár.

SÍMI 530 1919

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.45
kl. 8 - 10.10 D
kl. 3.30 - 5.45 D
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45
kl. 8 -10.50
kl. 8 - 11

verður mikið um að
vera í Leifsbúð um
helgina.

12

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

KÁTT Á HJALLA Það

L

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

MISSIÐ EKKI
AF STÆRSTU
SKEMMTILEGUOG
STU
TEIKNIMYND
ÁRSINS! OG NÚ
NA
LÍKA Í 3-D

Margrét segir þær vinkonur
renna eilítið blint í sjóinn með
hátíðarhöldin þar sem þetta sé í
fyrsta sinn sem þær taka annað
eins verkefni að sér. Af skemmtiatriðum verður nóg því auk Jóns
Kalmans mun götuleikhús Hins
hússins vera með skemmtiatriði,
harmóníkufélagið mun leika tónlist fyrir gesti og varðeldur verður
kveiktur ef veður leyfir. „Við höfum
ekki hugmynd um hvað við gætum
átt von á mörgum hingað um helgina en ég vona auðvitað að sem
flestir láti sjá sig og þá sérstaklega
heimamenn,“ segir Margrét Rún að
lokum.
- sm

í Kvosinni þar sem menningarlífið í
miðborginni verður kynnt á taílensku,
ensku, pólsku og spænsku. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir. Nánari upplýsingar á www.listasafnreykjavikur.is.

ið „Let‘s talk local - Reykjavík“ á Resturant Reykjavík við Vesturgötu 2. Þar er
rakin saga Reykjavíkur frá landnámi til
dagsins í dag. Sýningin fer fram á ensku
og verður sýnd alla daga kl. 18.

➜ Sýningarspjall
17.00 Andrea Maack ræðir um sýningu
sína „S H A R P by ANDREA MAACK“ í
Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12. Opið
mið.-lau. kl. 12-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

ALLTAF

BETRAVERÐ

15.4”

FARTÖLVA
t
t

t

t
t

t

t

119.990
LEIKJASTÝRI
HEYRNARTÓL

6.990

8.990

MP3 SPILARI

TEIKNIBORÐ

12.990

12.990
EÐ KU
M TÖ
P
UP

1TB
MEDIASPILARI

MYBOOK
FLAKKARI

SKJÁKORT

MEDIA
SPILARI

14.990 21.990 26.990 39.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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GUÐMUNDUR STEINARSSON: BÍÐUR EFTIR UNDIRSKRIFT FÉLAGASKIPTA Í LIECHTENSTEIN

> Arnar og Bjarki hættir hjá ÍA

Á góðri íslensku kallast þetta bara leiðindi

Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir eru hættir hjá ÍA en
þeir voru spilandi þjálfarar liðsins. Þetta var ákveðið á
stjórnarfundi í gær en Skagamenn sitja sem stendur
í þriðja neðsta sæti 1. deildarinnar eftir að hafa fallið
úr efstu deild síðasta sumar. Í tilkynningu á heimasíðu ÍA kemur fram að
ákvörðunin hafi verið tekin af báðum
aðilum með hagsmuni félagsins að
leiðarljósi. Þórður Þórðarson, fyrrum
markvörður ÍA og yfirþjálfari
félagsins, mun stýra Skagaliðinu
út tímabilið.

Forráðamenn Vaduz frá Liechtenstein hafa dregið það að skrifa
undir félagaskipti þeirra Guðmundar Steinarssonar og Gunnleifs Gunnleifssonar. Báðir eru þeir að ganga á ný til liðs við
sín uppeldisfélög, Guðmundur í Keflavík og Gunnleifur til HK
í 1. deildinni.
„Þeir þarna úti eru að draga undirskriftina á félagaskiptum
okkar. Þeir eru að tefja þetta og telja að við Gunnleifur
höfum ekki gengið hreint frá borði, en við erum ekki
sammála því. Þetta er í ákveðnum farvegi og tekur
einhvern tíma en við erum með gott fólk að vinna í
okkar málum, enda er rétturinn okkar megin,“ segir
Guðmundur.
Félagaskiptaglugginn hér á landi opnaðist í gær
en næsti leikur Keflvíkinga er á laugardaginn
þegar þeir heimsækja Íslandsmeistara FH. Næsti
leikur HK er gegn ÍR á föstudag.
„Það sem þeir eru að gera þarna úti er í raun
bara að vera með leiðindi. Sum félög gera
þetta, draga það að skrifa undir. Þetta er

sport@frettabladid.is

ekki beint ólöglegt en er siðlaust. Um leið og UEFA eða FIFA
komast í málin vita félögin að þau hafa ekkert í hendinni.
Við Gulli erum samt að reyna að leysa þetta eins og á að
gera það.“
Vaduz féll úr úrvalsdeildinni í Sviss á nýafstöðnu tímabili.
„Það eru einhverjir sautján leikmenn horfnir á braut frá
þeim og við erum ekki þeir einu sem lenda í þessu. Eina sem
við leikmenn gerðum af okkur var að falla. Það er einhver
biturleiki í gangi, leiðindi heitir þetta bara á góðri íslensku.
Það vantar heiðarleika og þeim finnst kannski auðvelt að
gera þetta þar sem við erum langt í burtu og þeir þurfa
ekki að horfa í augun á okkur,“ segir Guðmundur sem var
markakóngur og valinn besti leikmaður Íslandsmótsins
í fyrra. Eftir tímabilið hélt hann síðan í raðir Vaduz ásamt
Gunnleifi. Hann segist vera bjartsýnn á að málin leysist
fyrir helgina svo hann geti spilað gegn FH.
„Þetta hefst fyrir rest og ég hef fulla trú á því að þetta
náist fyrir laugardag. Knattspyrnusambandið hérna
heima er að þrýsta á þá punkta sem það getur.“

Tíu FH-ingar kjöldregnir af Aktobe
MEISTARI Pálmi hefur unnið tvo Íslandsmeistaratitla með KR. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pálmi Freyr Sigurgeirsson:

Sótti um starf í
Stykkishólmi
KÖRFUBOLTI Pálmi Freyr Sigurgeirsson hefur ekki ákveðið hvar
hann ætlar að spila næsta vetur
en hann hefur leikið með KR
undanfarin fjögur ár. Pálmi er
að leita sér að vinnu og hún mun
ráða því hvar hann spilar næsta
vetur.
Þrjú félög hafa sýnt honum
áhuga: KR, Snæfell og Breiðablik.
„Þessi lið hafa reynt að aðstoða
mig við að fá vinnu en það er ekkert að hafa. Þetta gengur mjög
hægt,“ segir Pálmi.
„Ég er búinn að sækja um starf
í Stykkishólmi en ég á ekki von á
að fá það starf,“ segir Pálmi sem
að öllu óbreyttu verður áfram í
Vesturbænum.
- óój

Hólmar Örn Rúnarsson:

Aftur til æfinga
FÓTBOLTI Hólmar Örn Rúnarsson,
leikmaður Keflavíkur, er að snúa
aftur eftir meiðsli. Hann hefur
ekkert spilað síðan gegn Fylki
í 2. umferð Pepsi-deildarinnar,
en mun mæta til æfinga á næstu
dögum. „Ég hef verið að hlaupa
en það er annað að spila fótbolta,“
sagði Hólmar.
Keflvíkingar urðu hins vegar
fyrir áfalli þegar ljóst var að
Hörður Sveinsson leikur ekki
næstu vikurnar. Hörður hefur
skorað fjögur mörk í ellefu leikjum í sumar en hann brákaði bein
í ristinni gegn ÍBV um síðustu
helgi.
- egm

Íslandsmeistarar FH brotlentu 0-4 á heimavelli sínum gegn FK Aktobe frá Kasakstan í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í gærkvöld. FH-ingar voru nánast óþekkjanlegir í leik sínum og léku þar að auki einum
leikmanni færri megnið af síðari hálfleik. Vonir FH-inga um að komast áfram eru litlar sem engar.
FÓTBOLTI „Við biðum afhroð í þessu

leik. Þeir spiluðu okkur sundur og
saman og létu okkur líta út eins
og 3. deildarlið. Við urðum sjálfum okkur til skammar, félaginu
og öllu því góða fóki sem kemur
og styður við bakið á okkur leik
eftir leik,“ sagði Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, ómyrkur í máli
eftir 0-4 tapið gegn FK Aktobe á
Kaplakrikavelli í gær.
Leikurinn fór rólega af stað
en FH-ingar virkuðu þó sterkari
aðilinn á upphafsmínútunum. Það
reyndist hins vegar skammgóður
vermir því eftir því sem líða tók
á fyrri hálfleikinn komust gestirnir í FK Aktobe betur og betur
inn í leikinn og liðin skiptust á
að sækja. FH-ingar voru annars
mun varari um sig varnarlega en
þeir eru vanir úr leikjum sínum í
Pepsi-deildinni og lítið var um þá
sóknartilburði sem einkennt hafa
leik liðsins í sumar, enda mikilvægt að halda markinu hreinu í
Evrópuleikjunum. Gestirnir áttu
hættulegustu færi fyrri hálfleiks,
fyrst þegar Daði Lárusson varði
vel fasta aukaspyrnu á vítateigslínunni eftir að stundarfjórðungur var liðinn af leiknum og síðan
þegar miðjumaðurinn Andrei
Lavrik slapp inn fyrir vörnina, en
skot hans fór langt framhjá marki
FH.
Nokkuð var um harðar tæklingar í fyrri hálfleik og Lavrik mátti
teljast heppinn að sleppa aðeins
með gult spjald á lokaandartökum
hálfleiksins þegar hann sparkaði
greinilega í Matthías Vilhjálmsson, sem lá á vellinum eftir návígi
á miðsvæðinu. Staðan var sem sagt
markalaus þegar hálfleiksflautan
gall.
Seinni hálfleikur byrjaði hins
vegar vægast sagt skelfilega
fyrir FH-inga því framherjinn

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil
Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 49.088 kr.
Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.925 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.987 kr.

Árgerð 1998-2005
Ford Focus 1,6 bensín
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500
VÉLALAND
VAGNHÖFÐI
TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI
HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

VW Golf 1,6AEE bensín
Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.774 kr.

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum.
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

EKKERT GEKK HJÁ FH Í SEINNI HÁLFLEIK Leikmenn Aktobe frá Kasakstan fagna hér einu af fjórum mörkum sínum í seinni hálfleik

en staðan var markalaus í leikhléi.

Murat Tleshev skoraði með skalla
eftir sendingu af vinstri kantinum
eftir þriggja mínútna leik í síðari
hálfleik. Stuttu síðar dró aftur
til tíðinda þegar Viktor Örn Guðmundsson fékk að líta sitt annað
gula spjald og þar með rautt fyrir
meint brot á Lavrik og raun sorglegt að ágætur dómari leiksins
hafi ekki séð í gegnum augljósan
leikaraskap Lavriks.
„Við vissum alveg fyrir leikinn að þetta væri þannig lið sem
myndi skutla sér í völlinn við
minnstu snertingu en við töpuðum
ekki leiknum út af dómgæslunni.
Við vorum bara ekki nógu þéttir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

varnarlega og alltof langt bil á
milli varnar og miðju og miðju og
sóknar. Við spiluðum bara virkilega illa og því fór sem fór,“ sagði
Heimir svekktur.
Gestirnir voru ekki lengi að
nýta sér liðsmuninn og á 57. mínútu skoraði Konstantin Golovskoj
annað mark FK Aktobe eftir vel
útfærða skyndisókn upp hægri
kantinn. Róðurinn var því orðinn
þungur hjá tíu FH-ingum og hann
þyngdist enn frekar á 70. mínútu þegar Marat Khajrullin lék á
rangstöðugildru FH-inga, fór svo
framhjá Daða og renndi boltanum
í autt markið, 0-3 gestunum í vil.

Leikmenn FK Aktobe náðu að
halda boltanum ágætlega innan
liðs síns á lokakaflanum enda
einum leikmanni fleiri og FHingum gekk illa að skapa sér
marktækifæri. Leikmenn FK Aktobe voru hins vegar ekki hættir og
fimm mínútum fyrir leikslok skoraði Golovskoj sitt annað mark í
leiknum og fjórða og síðasta mark
gestanna. Niðurstaðan var svekkjandi 0-4 tap hjá FH, gegn liði sem
það ætti á góðum degi að vinna.
Staða FH er því vægast sagt
slæm fyrir seinni leik liðanna sem
fer fram í Kasakstan eftir tæpa
viku.
omar@frettabladid.is

Logi Ólafsson á von á erfiðum leik gegn Larissa í Evrópudeild UEFA í kvöld:

Nikos Dabizas á KR-vellinum
FÓTBOLTI Bikarmeistarar KR mæta

Larissa frá Grikklandi í fyrri leik
félaganna í Evrópudeild UEFA
á KR-vellinum í kvöld. Leikurinn hefst kl. 19.15 en upphitun
hefst í KR-heimilinu kl. 17 og
er fólk því hvatt til þess að
mæta tímanlega á völlinn.
Logi Ólafsson, þjálfari KR,
segir eðlilega mikla eftirvæntingu ríkja innan herbúða KR fyrir leikinn og
vonast til þess að KR og
hin íslensku liðin fari að
láta til sín taka í Evrópuleikjunum.
„ Þetta eru náttúrlega leikir sem mönnum
finnst hvað mest spennLOGI Vill sjá íslensku liðin
gera betur í Evrópuleikjum
sínum en þau hafa gert undanfarin ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

andi að taka þátt í og geta borið
sig saman við þá bestu. Það hefur
líka verið yfirlýst markmið allra
íslenskra liða sem taka þátt í
þessum keppnum að gera
meira, því uppskeran hefur
verið rýr síðustu ár og við
verðum að reyna hvað við
getum að breyta því,“ segir
Logi.
Logi viðurkennir að hann
hafi ekki fengið miklar upplýsingar upp í hendurnar
um andstæðinga KR, en á
von á mjög erfiðum leik.
„Við vitum bara að
þetta er mjög gott lið
sem við erum að fara
að mæta en það hefur
gengið frekar erfiðlega
að fá upplýsingar um
það. Þeir hafa verið að
spila æfingaleiki upp

á síðkastið og við höfum fylgst vel
með því hvernig það hefur gengið.
Þeir hafa verið að skipta átta leikmönnum inn á í hálfleik og hrista
mikið upp í þessu, þannig að það
er erfitt að átta sig á því hverjir eru aðalmennirnir og hverjir
ekki.
Þeir eru líka búnir að styrkja
sig mikið frá því í fyrra. Við
þekkjum náttúrulega Stelios, sem
var hjá Bolton, og Nikos Dabizas,
sem var hjá Newcastle, og svo eru
nokkrir Brasilíumenn og Argentínumenn. Við sáum reyndar einhverjar þrjár mínútur með liðinu
á YouTube, en það er eins og ég
segi, ekki mikið sem við getum
byggt á. Við reiknum bara með
því að þetta sé svona dæmigert
grískt lið sem er með snaggaralega og tæknilega góða leikmenn,“
segir Logi.
- óþ
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Gildir til 19. júlí eða á meðan birgðir endast.
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VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR HORFIR LOKSINS Á EITTHVAÐ ALMENNILEGT

Sálfræðingur gómar fjöldamorðingja

> Toni Collette
„Það er ekki hægt að eiga gott
samband við annað fólk nema vita
hvað það er sem maður þarf og vill í
þessu lífi.“

Gegnsýrð af lágmenningu sjónvarpsins undanfarnar vikur,
Illt blóð eru þrusugóðir þættir, uppfullir af spennu. Oft
þar sem óhræsisþættir á borð við Stylista, Hell‘s Kitchen
var ég komin fremst á sófann, hallandi mér fram með
og Greatest American Dog hafa hrellt mig dag eftir
augun á stilkum til að missa alveg örugglega ekki af
dag, fékk ég loksins eitthvað almennilegt að horfa á á
neinu. Það gerist nú ekki oft. Þættirnir eru vel skrifaðir,
þriðjudagskvöldið. Á dagskrá Ríkissjónvarpsins var breski
söguþráðurinn listilega ofinn, myndatakan ljómandi
spennuþátturinn Wire in the blood, eða Illt blóð, þar sem
og svo skemmir nú ekki fyrir að hafa hinn sjarmerandi
hinn sjarmerandi leikari Robson Green leikur sálfræðingRobson Green fyrir augunum.
inn sérlundaða Dr. Anthony „Tony“ Valentine Hill.
Þættirnir voru fyrst framleiddir árið 2002. Þeir eru
Tony þessi Hill aðstoðar lögregluna við að koma höndbyggðir á persónum úr sögum Val McDermid. Titill
um yfir morðingja og þá oft á tíðum fjöldamorðingja.
þáttanna er fenginn úr einni af sögum hennar en kemur
Fjöldamorð virðast annars ótrúlega algeng í bænum
þó upphaflega úr ljóðinu Burnt Norton eftir T. S. Eliot.
ROBSON GREEN er
Bradfield þar sem Dr. Hill býr og starfar.
Aðeins tveir fyrstu þættir fyrstu seríunnar voru þó eftir
heillandi sem sálTil að góma skúrkinn reynir Dr. Hill að lesa í aðstæður fræðingurinn Dr. Hill. sögum McDermids en aðrir þættir hafa verið skrifaðir af
og aðferðir morðingjanna og reynir að útbúa einhvers
öðrum. Á Íslandi er nú verið að sýna fimmtu þáttaröðina
konar persónulýsingu. Þetta tekst honum vissulega oft á tíðum, en,
og geta íslenskir aðdáendur því hlakkað til einnar þáttaraðar til
ólíkt bandarískum þáttum, alls ekki alltaf. Þættirnir enda því ekki
viðbótar. Því miður hefur ITV-sjónvarpsstöðin hins vegar ákveðið að
alltaf gleðilega og Tony Hill er sjaldnast mikil hetja enda á hann við
ekki verði teknir upp fleiri þættir en þeir þóttu of dýrir í framleiðslu.
ýmis persónuleg vandamál að stríða.
Hver þáttur kostaði um 750 þúsund pund.

FIMMTUDAGUR
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17.40

The O.C.

STÖÐ 2 EXTRA

18.20 Táknmálsfréttir
18.25 Stundin okkar (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Bræður og systur (Brothers and
Sisters III) (45:63) Bandarísk þáttaröð um
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug samskipti.

20.20 Fréttir aldarinnar 1971 - Viðreisnarstjórnin fellur í kosningum.

20.29 Fréttir aldarinnar 1972 - Einvígi
aldarinnar í Reykjavík.

▼

20.45 Aðþrengdar eiginkonur

20.00

Yours, Mine and Ours

STÖÐ 2 BÍÓ

(Desperate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um nágrannakonur í úthverfi sem eru
ekki allar þar sem þær eru séðar.

21.30 Trúður (Klovn II) (e)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Nýgræðingar (Scrubs VII) Gamanþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrúlegar uppákomur sem hann lendir í. Á spítalanum eru sjúklingarnir furðulegir, starfsfólkið
enn undarlegra og allt getur gerst.

22.45 Afríka, ástin mín (Afrika, mon

20.10

Hell‘s Kitchen

STÖÐ 2

amour) (2:3) Þýskur myndaflokkur um
konu sem flyst frá Berlín til Tansaníu árið
1914 eftir að maðurinn hennar er henni
ótrúr. (e)

00.15 Dagskrárlok

20.30

Everybody Hates Chris

20.45

Aðþrengdar eiginkonur

SJÓNVARPIÐ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur

18.15 PGA Tour 2009 - Hápunktar Sýnt

Sveinsson, Lalli, Litla risaeðlan, Elías og Íkornastrákurinn.

frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (3:26)
10.30 Sjálfstætt fólk
11.05 New Amsterdam (2:8)
11.50 Gossip Girl (6:25)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (234:260)
13.25 Wings of Love (102:120)
14.10 Wings of Love (103:120)
14.55 Ally McBeal (10:21)
15.40 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M.,
Nonni nifteind, Bratz og Elías.

17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.50 Friends (21:23)
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons
19.45 Two and a Half Men (7:19) Charl-

19.10 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

19.35 Augusta Masters Official Film
Frábær mynd þar sem Augusta Masters eru
gerð góð skil.

20.30 Kraftasport 2009 Sýnt frá keppninni Sterkasti maður Íslands en þangað
mættu flestir af sterkustu mönnum landsins.
21.00 Herminator Invitational Sýnt frá
Herminator Invitational sem fór fram í Vestmannaeyjum í lok júní en það var Hermann
Hreiðarsson sem stóð fyrir mótinu.

21.30 10 Bestu: Rúnar Kristinsson
Fjórði þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu bestu
knattspyrnumenn Íslandssögunnar.

22.15 Pepsímörkin 2009 Þáttur þar sem
Magnús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson
fara yfir alla leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.
23.15 Poker After Dark Margir af snjöllustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Holdem.

ie Harper lifði í vellystingum þar til bróðir
hans, Alan, flutti inn á hann slyppur og
snauður, nýfráskilinn, með son sinn Jack.

19.00 West Ham - Stoke Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.10 Hell‘s Kitchen Sjónvarpskokkurinn ógurlegi Gordon Ramsay er snillingur í
að etja saman efnilegum áhugamönnum um
matreiðslu í einstaklega harðri keppni um
starf á alvöru veitingahúsi.

Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

20.55 The Mentalist (22:23) Patrick Jane
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril
að baki við að leysa flókin glæpamál með
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.

21.40 Eleventh Hour (1:18)
22.25 On Her Majesty‘s Secret Serv-

mynd um Frank og Helen sem hittast og
verða ástfangin. Hann á átta börn en hún tíu
svo það er allt annað en einfalt mál.

ice James Bond leitar aðstoðar glæpaforingjans Draco við að hafa uppi á Ernst Blofeld, yfirmanni hinna illræmdu Spectre samtaka. George Lazenby er hér í sinni fyrstu og
síðustu Bond-mynd.

22.00 Darkness
00.00 Ong-bak
02.00 Bodywork
04.00 Darkness
06.00 Employee of the Month

00.45 Prison Break (24:24)
01.30 Syriana
03.35 Palindromes
05.15 Friends (21:23)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

▼

SKJÁREINN

08.00 The Devil Wears Prada
10.00 TMNT
12.00 Yours, Mine and Ours
14.00 Charlotte‘s Web
16.00 The Devil Wears Prada
18.00 TMNT
20.00 Yours, Mine and Ours Gaman-

SKJÁREINN

▼

08.00 Opna breska meistaramótið í
golfi (1:5) Bein útsending frá 137. Opna
breska meistaramótinu í golfi sem fram fer
á Turnberry-vellinum í Skotlandi dagana 16.19. júlí.

STÖÐ 2

17.-18. JÚLÍ Á FLÚÐUM
FÖSTUDAGUR:
Í bítið
Ívar Guðmunds
Bragi Guðmunds
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí strax
að loknum hádegisfréttum

20.40 Premier League World 2008/09
21.10 Season Highlights 2002/2003

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.30 Monitor (4:8) (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
12.00 Monitor (4:8) (e)
12.30 Óstöðvandi tónlist
17.30 Rachael Ray
18.15 America’s Funniest Home Videos (48:48) (e)

18.40 Greatest American Dog (e)
19.30 Matarklúbburinn (4:8) (e)
20.00 All of Us (14:22) Bandarísk gamansería um fráskilin hjón, Robert og Neesee, sem eiga erfitt með að slíta tengslin og
hefja ný sambönd.

20.30 Everybody Hates Chris (8:22)
Bandarísk gamansería þar sem háðfuglinn Chris Rock gerir grín að uppvaxtarárum sínum.

▼

Collette fer með annað aðalhlutverkið
í kvikmyndinni Connie and Carla sem
SkjárEinn sýnir í kvöld.

21.00 Family Guy (7:18) Teikinmyndasería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor og
drepfyndnum atriðum.
21.25 Connie and Carla Gamanmynd
um vinkonur sem dreymir um að slá í gegn
sem söngkonur en eru heldur misheppnaðar. Þegar þær Connie og Carla verða vitni
að mafíumorði þurfa þær að flýja Chicago
og halda til Los Angles.

23.05 Penn & Teller: Bullshit (24:59)
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir
Penn & Teller leita sannleikans.
23.35 Britain’s Next Top Model (e)
00.25 CSI. Miami (9:21) (e)
01.15 Painkiller Jane (21:22) (e)
02.05 Óstöðvandi tónlist

Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

22.05 PL Classic Matches Arsenal - Man
United, 1999. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
22.35 PL Classic Matches West Ham Sheffield Wed, 1999.
23.05 Everton - Bolton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Gestir eru á öndverðum meiði í
stjórnmálum.
21.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
stjórnmálafræðingur ræðir um daginn og
veginn.
21.30 Maturinn og lífið Fritz Jörgensson
ræðir um matarmenningu við gest sinn en
honum til liðs eru Manuel Vincent Colsy og
Óskar Örn Einarsson.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

BYLGJAN

á ferðalagi
Flúðir næstu helgi!
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Í KVÖLD

The Loop - NÝTT
Stöð 2 extra

STÖÐ 2 KL. 21.40
Eleventh Hour
Spennuþáttur úr smiðju
Jerrys Bruckheimer sem
er byggður á samnefndum breskum þáttum.
Söguhetjan er dr. Jacob
Hood eðlisfræðingur
sem aðstoðar FBI við að
rannsaka sakamál sem
krefjast vísindalegrar
úrlausnar eða þegar
jafnvel er talið að þau
séu af yfirnáttúrlegum
toga. Það er jafnan allra
síðasta úrræðið að kalla
Hood til enda er hann hrokagikkur og erfiður í samstarfi. Þættirnir eru í
anda C.S.I, Fringe og Numbers.

▼

16.45 Hollyoaks (233:260)
17.15 Hollyoaks (234:260)
17.40 The O.C. 2 (3:24) Orange-sýsla

VIÐ MÆLUM MEÐ

Gamanþættir um Sam sem er yngsti
stjórnandinn hjá stóru flugfélagi og
glímir við erfiðan yfirmann. Heimilisaðstæðurnar eru einnig nokkuð
skrautlegar, en Sam býr með bróður
sínum og tveimur vinkonum sem
stunda samkvæmislífið meira en Sam
ræður við.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi

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

FRÁ HÖFUNDI PRESSU OG LEIKSTJÓRA DÍS

í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við
kynnumst þeim betur koma hins vegar
leyndarmálin í ljós.

18.25 Seinfeld (10:24)
18.45 Hollyoaks (233:260)
19.15 Hollyoaks (234:260)
19.40 The O.C. 2 (3:24)
20.25 Seinfeld (10:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 The Loop (1:10) Gamanþættir um
Sam sem er yngsti stjórnandinn hjá stóru
flugfélagi.

22.05 Gossip Girl (23:25) Þættir byggðir á samnefndum metsölubókum sem fjalla
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á
Manhattan í New York.

22.50 The Closer (12:15) Brenda Leigh
Johnson leiðir sérstaka morðrannsóknadeild innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í
Los Angeles.

Ný rómantísk gamanþáttaröð á Stöð 2
Hefst 19. ágúst

23.35 Monarch Cove (5:14)
00.20 In Treatment (9:43)
00.50 Sjáðu
01.20 The Loop (1:10)
01.45 Fréttir Stöðvar 2
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30
Absolutely Fabulous 12.00 My Family 12.30
Blackadder the Third 13.00 Only Fools and Horses
13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest
Link 14.45 My Family 15.15 Blackadder the Third
15.45 Only Fools and Horses 16.15 Absolutely
Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The Weakest
Link 18.00 My Family 18.30 Blackadder Goes
Forth 19.00 Saxondale 19.30 Little Britain 20.00
Dalziel and Pascoe 20.50 Saxondale 21.20 Little
Britain 21.50 EastEnders 22.20 The Weakest Link
23.05 Dalziel and Pascoe 23.55 Saxondale 00.25
Little Britain

10.30 DR1 Dokumentaren - Ej blot til lyst
11.30 Politiskolen 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 Flight
29 savnes! 13.20 Nyfodte i trængsel 13.30
SommerSummarum 13.35 Svampebob Firkant
13.55 SommerSummarum 15.05 Trolddomsæsken
15.30 Fandango med Rebecca 16.00 Supernabo
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 SommerVejret
17.05 En Kongelig Familie 18.00 Den store dag
19.00 TV Avisen 19.25 SommerVejret 19.35
Aftentour 2009 20.00 Landsbyhospitalet 20.50
The Outsiders 22.00 Så er der pakket 22.25
Seinfeld

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks
12.30 Svisj gull jukeboks 14.00 Bussen 15.20
Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter på samisk
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Månebjorn
16.15 Bernt og Erling på nye eventyr 16.20 Rorri
Racerbil 16.30 Froken Fridas helsproe eventyr
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Ei kaldblodig verd 18.20 Der fartoy flyte kan
18.50 Smilehullet 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15
Partydronninger 21.00 Kveldsnytt 21.15 Er jeg
normal? 22.15 E6 - en reise gjennom nordmenns
hverdag 22.45 En liten ape i en farlig verden 23.35
Ekstremvær jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Guld och gröna skogar 10.35
Vårt hus - en mögelfälla 11.05 Grattis kronprinsessan 13.00 Sommarkväll med Anne Lundberg
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Författarporträtt 15.20 Den röde smeden 15.50
Så såg vi sommaren då 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Vildmark fiske 16.45
Hemliga svenska rum 17.00 Berulfsens pengabinge 17.30 Rapport 17.50 Regionala nyheter
18.00 Packat & klart sommar 18.30 Mitt i naturen
19.00 Spioner på riktigt 19.55 Bikinirevolutionen
20.50 Uppdrag granskning - sommarspecial 21.50
Kriminaljouren 22.35 Sändningar från SVT24

14.03 Andrarímur
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
23.00 Útvarpsperlur: Til varnar skáldskapnum
00.07 Næturtónar

Ástríður ræður sig til vinnu hjá fjármálafyrirtæki. Henni reynist erfitt að
fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins og enn verr í miklu harðari heimi
ástarlífsins. Þar veðjar hún ósjaldan á þann ranga, jafnvel þó sá rétti sé beint
fyrir framan nefið á henni.
Ástríður er ný og spennandi leikin gamanþáttaröð, full af rómantík og drama
og með stórskemmtilegri skírskotun í íslenskan veruleika rétt fyrir hrun.
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Sýnir leikrit á heimilum annarra

Guðjón Rúnar Emilsson, eigandi Fígúru.
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færa sig inn í stofu velunnara síns.

fólk bara í heimsókn og setjist þar
sem er sæti.
En hann sýnir ekki heima hjá
sjálfum sér. „Vegna þess að þetta
er ekki ég, þessi maður. Hann á

SELMA BJÖRNSDÓTTIR: EGGERT ÞORLEIFSSON LEIKUR FAGIN

20

21

LÁRÉTT: 2. land, 6. til dæmis, 8.
skammstöfun, 9. farvegur, 11. guð,
12. ofanálag, 14. táknmynd, 16. verslun, 17. áverki, 18. bók, 20. fíngerð
líkamshár, 21. fyrr.
LÓÐRÉTT: 1. sálda, 3. rún, 4. garðplöntutegund, 5. keyra, 7. svolítið, 10.
er, 13. háð, 15. gála, 16. yfirbragð, 19.
í röð.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. strá, 3. úr, 4. bergnál, 5.
aka, 7. dálítið, 10. sem, 13. gys, 15.
drós, 16. brá, 19. tu.
LÁRÉTT: 2. kúba, 6. td, 8. rek, 9. rás,
11. ra, 12. álegg, 14. ímynd, 16. bt, 17.
sár, 18. rit, 20. ló, 21. áður.

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

„Eggert Þorleifsson leikur Fagin.
Já, Laddi lék hann á sínum tíma.
Ég er ótrúlega ánægð með að fá
Eggert í hlutverkið. Hef verið mikill aðdáandi hans frá fornri tíð. Að
fá að leikstýra Dúdda úr Með allt
á hreinu hlýtur að vera draumur
sérhvers leikstjóra,“ segir Selma
Björnsdóttir leikstjóri.
Einhver stærsta sýning Þjóðleikhússins á næsta leikári er
Óliver sem byggir á sögu Charles Dickens – Óliver Twist. Selma
mun leikstýra sýningunni. Vytautas Narbutas mun hanna leikmynd, Bob Richard hefur umsjón
með sviðshreyfingum, Jóhann G.
Jóhannsson er tónlistarstjóri og
María Ólafsdóttir sér um búninga.
Óliver var síðast á fjölum Þjóðleikhússins árið 1989 og þá lék
Laddi eina eftirminnilegustu
persónu heimsbókmenntanna –
Fagin – þann sem gerir út glæpagengi drengja. Selma segist vera
búin að skipa í helstu hlutverk
og segir frá því að Vigdís Hrefna
Pálsdóttir muni leika Nancy. En
hin miðlæga persóna verksins,
sá sem allt hverfist um, drengurinn sem fer á munaðarleysingjahæli og lendir í flokki vasaþjófa
og smáglæpamanna Fagsins – Óliver – er ófundinn. Framundan er
mikil leit, ekki aðeins að honum
heldur einnig Hrappi og hinum
krökkunum á munaðarleysingjahælinu. Alls gætu þetta verið um
þrjátíu drengir á aldrinum 9 til 14
ára sem Þjóðleikhúsið mun ráða
til að dansa, syngja og auðvitað
leika í Óliver. „Þetta verður heljarinnar leit. Við erum að leita að
„múltitalenteruðum“ drengjum,“
segir Selma. En Þjóðleikhúsið mun
í september gangast fyrir miklum
prufum og sé að marka þá miklu
ásókn sem verið hefur í áheyrnarprufur í tengslum við hinar og
þessar sýningar og keppnir má
búast við því að handagangur
verði í öskjunni.
Selma er að verða einhver
helsti sérfræðingur Íslands þegar
áheyrnarprufur eru annars vegar.
Til dæmis í tengslum við sýninguna Grease, sem Selma leikstýrði,
og svo Idol-þættina þar sem

GLÆNÝ STÓRLÚÐA
STÓR OG FALLEGUR

HUMAR

ekki heima í sama húsi og ég, allavega ekki í sömu íbúð.“ Verkið er
sýnt á artFart 9.-13. ágúst og hægt
verður að nálgast miða á artfart.is.
- kbs

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

12

FLUTTIR INN Ævar Þór og Hlynur Páll

Heljarinnar leit að Óliver

8

10

18

5

Pálsson til að leikstýra sér, en
Hlynur er nýútskrifaður úr Fræðum og framkvæmd og lék Ævar í
lokaverkefni hans. „Við erum báðir
áfjáðir í að gera eitthvað sem kraftur er í.“ En um hvað er Ellý? „Verkið er um baráttuna fyrir því að vera
góður strákur. Það er gluggi inn í
líf þessa manns. Við fáum tækifæri
til að líta inn í hálftíma eða svo.“
Hann segir því eðlilegast að
setja verkið upp heima í stofu. „Við
erum að leita að íbúðum og það
stefnir í það að við munum rótera
á milli tveggja til þriggja íbúða.
Það eru furðu fáar lausar íbúðir
á miðbæjarsvæðinu, þannig að ef
einhver vill aðstoða þá væri það
kærkomið.“ Hann segist ekki vilja
leikhúsvæða íbúðirnar heldur komi

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Í morgun fékk ég mér seríós
en oft fæ ég mér brauð með
smurosti. Annars er það bara
mismunandi eftir dögum.“

Ævar Þór Benediktsson leiklistarnemi setur upp einleikinn Ellý, alltaf góð eftir Þorvald Þorsteinsson
í heimahúsum. Ekki sínu reyndar,
heldur hjá velunnurum sínum.
Þorvaldur skrifaði verkið árið
1999 og lét það í hendur Ævars
eftir að hafa séð hann í uppsetningu Menntaskólans á Akureyri á
Hárinu. Ævar setti það fyrst upp í
leikstjórn Skúla Gautasonar í hlöðunni á Litla-Garði sumarið 2003.
„Verkið er tíu ára í ár og Þorvaldur er aðeins að kíkja á það í tilefni
uppsetningarinnar,“ segir Ævar.
Sjálfur vill hann koma að því að
nýju með þeim verkfærum sem
hann hefur viðað að sér í og með
námi við Listaháskóla Íslands.
Ævar fékk félaga sinn Hlyn Pál

Staða þjóðleikhússtjóra var auglýst til
umsóknar nýverið. Núverandi þjóðleikhússtjóri, Tinna Gunnlaugsdóttir,
vill sitja áfram en meðal umsækjenda er fyrrum umhverfisráðherra,
Kolbrún Halldórsdóttir. Einn
umsækjandi dró umsókn sína til
baka þegar fyrir lá hverjir höfðu sótt
um en það mun hafa verið
leikarinn og leikstjórinn
knái Stefán Jónsson.
Tveir félagar hans og
jafnaldrar úr MR, sem
létu til sín taka í Herranótt, Ari Matthíasson
og Hilmar Jónsson eru
meðal umsækjenda.
Vinahópur sem alinn er upp í hverfi
104, en þar fara fremstir þeir Þorvaldur Davíð og Sólmundur Hólm,
ætlar að standa fyrir trúbadorakvöldi
á Grand Rokk á föstudagskvöld
undir yfirskriftinni Kafteinn 104.
Þorvaldur og Sólmundur sendu
nýverið frá sér smellinn Sumarsaga.
Nafngiftin Kafteinn 104
vísar til póstnúmers
æskuheimila félaganna
og til Kafteins Morgan
sem þeir eru sannfærðir
um að sé drykkur hins sanna
trúbadors.

EGGERT OG
SELMA BJÖRNS
Að leikstýra sjálfum Dúdda er
draumur sérhvers leikstjóra,
að sögn Selmu. Selma mun,
sem helsti sérfræðingur
landsins í áheyrnarprufum,
standa í ströngu í september
þegar leitin mikla að Óliver
og 30 drengjum öðrum á
aldrinum 9 til 14 ára hefst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Selma var einn dómara. „Já, ég
hef verið viðstödd þær nokkrar.
Það er alltaf gaman að taka þátt
í því að leita að óslípuðum demöntum. Alltaf er einn og einn sem
maður sér sem maður hefur ekki
heyrt í áður sem reynist ótrúlega
mikið talent. Það er alltaf þess
virði að vera með svona prufur,“
segir Selma. Og það vex henni
hreint ekki í augum að starfa með
stórum hópi unglingspilta – þjóð-

félagshópi sem hefur á sér það orð
að vera ódælli en gengur og gerist meðal homo sapiens tegundarinnar. „Ég er vön að vinna með
börnum og unglingum. Finnst
það ótrúlega skemmtilegt. Þau
hafa reynst vinnuglatt og agað
fólk sem hefur áhuga á viðfangsefninu. Áhuginn skín alltaf í gegn
og maður reynir að velja þannig
fólk með sér.“

DV bauð í
vikunni upp á þrjátíu óbrigðul ráð
til að græða á kreppunni. Blaðið
áréttaði að hvívetna bæri að fara
að lögum en eitt ráðanna var að
gefa út, eins og tíðkast í Hollywood, svokallað „Star map“-kort
og heimilisföng fræga fólksins fyrir
ferðamenn. DV reyndist í þessu
ekki eins frumlegt og efni stóðu til.
Einn reyndi þetta nefnilega nýverið
með fremur snautlegum árangri
enda íslenska þjóðarsálin viðkvæm.
Í nýútkominni túristabók sinni „The
Real Iceland“ birtir Páll Ásgeir
Ásgeirsson nokkur heimilisföng
frægra Íslendinga, svo sem Bjarkar
og móður hennar. Uppátækið féll í
grýttan jarðveg, Forlagið
rann á rassinn með að
standa með bók sinni
og innkallaði hana
eins og fram kom í
Mogganum.
- jbg

jakob@frettabladid.is

Næststærst á fyrsta starfsári
„Það er ekki endilega markmiðið að verða stærsti útgefandinn,
heldur að verða sá besti,“ segir
Steinþór Helgi Arnsteinsson einn
eigenda Hljómplötuútgáfunnar Borgarinnar, sem er á fyrsta
starfsári orðin næststærsta plötuútgáfa landsins.
Áður hefur verið sagt frá fyrirhugaðri útgáfu á nýrri plötu
Hjálma, tónleikaupptöku Megasar
og Senuþjófanna, nýrri plötu Egils
Sæbjörnssonar og Sólskininu í
Dakota með Baggalúti.
Í gær var svo staðfest að Hjaltalín, Sigríður Thorlacius og Heiðurspiltar, Seabear og múm gefa
einnig út hjá fyrirtækinu. Þá hafa
Sprengjuhöllin, Bloodgroup, Ólafur Arnalds, Klassart og hip hop

SÆL HJÁ BORGINNI Sigríður Thorlacius
og Heiðurspiltar eru spennt yfir nýrri
útgáfu. Borgin var kynnt á blaðamannafundi í gær og Sigga tók lagið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

sveitin Fallegir menn öll gengið
til liðs við útgáfuna. Loks er fyrirhuguð barnaplata frá þeim Braga
Valdimar og Óttarri Proppé.
Flestir tónlistarmennirnir færa

sig frá öðrum útgáfum. „Það er
væntanlega af því að þeir vilja
prófa nýtt og ég held að ég geti
sagt að við verðum að bjóða sanngjarnari samninga fyrir alla aðila.“
Steinþór telur þar til aðgang að
Hljóðrita og dreifingarkerfi Kimi
Records.
Engin útrás er fyrirhuguð að
svo stöddu, heldur innrás. „Borgin fer út á land,“ stingur Sigríður
Torlacius upp á, eftir tillögu Sigurðar Guðmundssonar um endurvakningu flöskuballanna. „Hvernig væri að byrja að „meika það“
hérna heima, í stað þess að „meika
það“ í útlöndum?“ spyr Arnljótur
Sigurðsson bassaleikari. Það vantar ekki hugmyndir hjá Borginni.
-kbs

ÚTSALA
Útsalan er hafin
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Hvar er þín auglýsing?
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Ragnheiðar
Tryggvadóttur

Stund milli
stríða

T

æknileg vandkvæði hafa orðið
þess valdandi að sjónvarpsútsendingar hafa ekki náðst heima
hjá mér í nokkra daga. Til að byrja
með var þetta óþægilegt. Ókunnugleg þögnin sló mig út af laginu
og ég reyndi hvað eftir annað að
kveikja á tækinu, jafnvel þó ekkert væri á dagskrá sem mig langaði til að sjá. Ég vildi bara hafa
sjónvarpið í gangi. Gjallandi tækið
var orðið eins og þaulsetinn gestur,
sem ég saknaði þó hávær væri.

FJARVERA þessa málglaða gests
vandist þó furðu fljótt og þögnin sem hafði verið þrúgandi varð
þægileg. Kyrrð komst á hugann
og eins komst miklu meira í verk
en ella þegar ekki var eitthvað á
skjánum til að glepja frá verkum.
Loks náðist fyrir endann á uppvaskinu og þvotturinn var þveginn
og brotinn saman. Það var meira
að segja smíðaður sólpallur í garðinum og unnið við smíðar fram á
kvöld.

ÉG MAN þegar engar sjónvarpsútsendingar voru á fimmtudögum
né á sumrin. Einungis var um eina
stöð að velja, ríkissjónvarpið, sem
bauð upp á Tomma og Jenna sem
barnaefni. Á sunnudögum þraukaði ég í gegnum Hugvekjuna til
að geta horft á Stundina okkar
og Húsið á sléttunni og á jólunum
minnir mig að það hafi verið sýndar fleiri en ein teiknimynd sama
daginn.

ÉG VEIT svo sem ekki hvernig ég
hélt þetta út. Sjálfsagt reyndi ég
að leika mér eitthvað og ég man
ekki eftir því að sjónvarpsleysið á
fimmtudögum hafi háð mér mikið.
Hvað þá yfir sumartímann þegar
lokað var fyrir útsendingar, enda
nóg við að vera á sumrin. Og þar
sem ég bjó í afskekktri sveit norðan heiða hafði ég slitið barnsskónum áður en stöð tvö náði þangað
uppeftir. Ég ólst því ekki upp við
að sjónvarpið væri í gangi daginn
út og inn.
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ÞESSI ósiður að horfa of mikið á
sjónvarpið og hafa kveikt á því liðlangan daginn vatt smám saman
upp á sig með auknu úrvali á sjónvarpsstöðvum. Nú kalla ég þetta
ósið, því þessir síðustu dagar án
sjónvarpsins hafa sýnt mér hvað
annað má gera við tíma sinn. Svo
er að sjá þegar sjónvarpssendingar nást aftur á heimilinu, hvort ég
muni eftir því að það er jafnvel
bara hægt að slökkva.

heilsteikt

SVÍN

LAMB

Komdu og sjáðu listakokkana heilgrilla
svín og fáðu þér smakk í leiðinni.

Komdu og sjáðu listakokkana heilgrilla
lamb og fáðu þér smakk í leiðinni.

GÓÐAN DAG!
Í dag er fimmtudagurinn 16. júlí
2009, 197. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.44
3.00

Hádegi

Sólarlag

13.34
13.18

23.21
23.34

Heimild: Almanak Háskólans
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