ALMENNAR

heilsa og

RÁÐLE

GGINGAR varðandi
ingu miða við
hreyfað fullorðnir
hreyfi sig rösklega
30 mínútur
í minnst
á degi hverjum.
Börn eiga hins
hreyfa sig í minnst
vegar að
60 mínútur
daglega.

Sölufulltrúar

Jóna María

ÞRIÐJU DAGUR

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson

hugi@365.is
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útivist

512 5447

SVEINN ANDRI SVEINSSON

HEILSA OG ÚTIVIST

KRISTJAN ZAKLYNSKY

Stundar heitt jóga
sér til ánægju

Flúðasiglingar, strandbolti, blokart og golf

Tölvu listamanns
rænt í miðbænum

Sérblað um heilsu og útivist

Tryggður en fær tjónið ekki bætt

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓLK 22

Sveinn Andri

stundar hot

yoga nokkrum

sinnnum í viku

Heitt jóga til
heilsubótar

• heilsa

ásamt því að

lyfta og brenna.

FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI

Sveinn Andri
Sveinsson
hæstaréttarlögmað
hann svokölluð
ur hefur stundað
u hot yoga
á stundask
líkamsræ

rána þar sem
kt um nokkurt
„Upphaflega
óhefðbundum
skeið. Nýlega
aðferðum er
í tíma til að skellti ég mér nú bara
beitt til heilsuefli bætti
útskýrir Sveinn
lyftingarnar liðka mig eftir allar
ngar.
Andri, sem
sem ég hef
þekktur fyrir
stunda en
er
verið að
utan um
að kalla
er
ömmu sína
námskeið
háður þessu,“nú orðinn algjörlega
en viðurkenn ekki allt
ið hjá World
Class.
segir Sveinn
að jógaæfingarn
ir fúslega
Sveinsson
Andri
Hot yoga eru
hæstaréttarlögma
„Þetta er alvegar taki vel á.
sem hefur
ður,
Andra af jóga, fyrstu kynni Sveins
nú
heilmikil vinna,
enda verið
hóp þeirra bæst í ört stækkand
að þjálfa
nokkurt skeið en hann hefur um
i
sem stunda
verða gjarnan
vöðva sem
hot yoga.
svokallað
með ágætum stundað lyftingar
út undan
æfingum.
Hot yoga
Í mínu tilviki í öðrum
viðbót telur árangri. Með þessari
er skylt bikram
vinna í stirðum
er ég að
þar sem markmiði
yoga
fullkomna hann sig hafa fundið
vöðvum
samgróni
þar sem
ð er að styrkja
aðferð til
vöðvaflok
ngar eru að
að halda sé
í formi Þ
kana í k i
efti 40
tro
tt
i

Í MIÐJU BLAÐSINS

21. júlí 2009 — 171. tölublað — 9. árgangur

Saga heróínfíkils
Heimir Sverrisson
gerir heimildarmynd um götustrák sem stofnar
meðferðarheimili.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞRIÐJUDAGUR

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

FÓLK 18

Kirkja á fornri
þjóðbraut
Reynivallakirkja er 150
ára á árinu.
TÍMAMÓT 14

Leikstýrðu Ballack
Gunnar Páll Ólafsson og Samúel
Bjarki Pétursson unnu til hinna
virtu Telly-verðlauna á dögunum
fyrir Samsung-auglýsingu. Fyrirliði þýska landsliðsins í fótbolta
var í aðalhlutverki.
FÓLK 22

Þróttarar á
skotskónum
Þrír leikir fóru
fram í Pepsideild karla í fótbolta í gærkvöldi.

PÚTTAÐ Í GÓÐA VEÐRINU Golfararnir á púttvellinum við dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund gáfu Birgi Leifi Hafþórssyni og Tiger Woods lítið eftir í blíðviðrinu í gær, og

eflaust ófáar holur í höggi farnar á flötinni. Góða veðrið hefur leikið við íbúa höfuðborgarsvæðisins undanfarna daga, og ekki útlit fyrir að það versni mikið næstu daga.

ÍÞRÓTTIR 17

Stjórnarandstaða efast
um álit Seðlabankans

VEÐRIÐ Í DAG
15

11
9

18

13

BJART SUÐVESTANLANDS
Í dag verður norðaustan 5-13 m/s,
hvassar við suðausturströndina
og norðvestantil. Lítilsháttar súld
allra austast en víða nokkuð bjart
suðvestanlands.
VEÐUR 4

74%

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.

Stjórnarandstaðan vill að hagfræðistofnun Háskólans meti fylgigögn skýrslu
Seðlabankans. Þá vill hún fá Davíð Oddsson á fund fjárlaganefndar áður en
tekin verður afstaða í Icesave-málinu. Litlar líkur eru á samstöðu á Alþingi.
ALÞINGI Stjórnarandstaðan vill að

hagfræðistofnun Háskóla Íslands
geri óháða úttekt á fylgigögnum
fjármálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands, í skýrslu um
Icesave-málið. Þetta kemur fram
í sameiginlegri beiðni minnihlutans í fjárlaganefnd um frekari rannsókn, gögn og gesti sem
stjórnarandstaðan lagði sameiginlega fram á fundi nefndarinnar í gær.
Kristján Þór Júlíusson, fulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í nefndinni,
segir fyllstu ástæðu til að hlutlaus aðili skoði álit Seðlabankans og þann talnagrunn sem þar
er notaður. Spurður hvort Seðlabankinn sé ekki hlutlaus, segir
hann svo vera. En fyllsta ástæða
sé til að rýna í allt. Álitið hafi
verið unnið af miklum hraða og
þar séu ýmis álitaefni.
Stjórnarandstaðan leggur einnig til að Davíð Oddsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri, og

Þetta er óskalisti miðað
við stöðuna eins og hún
var í morgun [í gær] og við óskum
eftir að stjórnarmeirihlutinn taki
tillit til hans.
KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON
FULLTRÚI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
Í FJÁRLAGANEFND

Björgvin G. Sigurðsson, fyrrum
viðskiptaráðherra, verði boðaðir
á fund nefndarinnar til að hægt
sé að varpa ljósi á hvort íslensk
stjórnvöld hafi skuldbundið sig
til greiðslu vegna Icesave-samninganna í kringum bankahrunið.
Þá vill stjórnarandstaðan fá
fleiri gesti á sinn fund, meðal
annars til að ræða hugmyndir
Ragnars Hall og Eiríks Tómassonar. Þá óskar minnihlutinn
eftir ýmsum gögnum, bæði innlendum og erlendum. Kristján

segir að til dæmis hafi ekki borist svör frá Seðlabankanum við
skriflegum spurningum.
„Þetta er óskalisti miðað við
stöðuna eins og hún var í morgun [í gær] og við óskum eftir að
stjórnarmeirihlutinn taki tillit til
hans,“ segir Kristján. Listinn er
tilkominn að ósk formanns nefndarinnar, Guðbjarts Hannessonar,
frá því fyrir helgi.
Guðbjartur segir að reynt sé
að ná samstöðu um afgreiðslu
nefndarinnar og mikilvægt sé að
stjórnarandstaðan axli sameiginlega ábyrgð vegna málsins. Hann
segir að reynt verði að koma til
móts við beiðni stjórnarandstöðunnar að einhverju leyti.
Hei m i ld i r F rét t abl aðsi ns
herma hins vegar að æ minni
líkur séu á að samstaða náist um
málið á þingi. Því sé það stjórnarinnar að staðfesta frumvarpið,
gegn vilja stjórnarandstöðunnar.

Tvær hæstaréttarlögmenn:

Gagnrýna
Ragnar og Eirík
EFNAHAGSMÁL Hæstaréttarlög-

mennirnir Ása Ólafsdóttir og
Ástráður Haraldsson segja
kollega sína, Ragnar H. Hall og
Eirík Tómasson, reikna á röngum
forsendum í gagnrýni sinni á Icesave-samningana. Misskilningur
sé að ábyrgðarsjóður innstæðutrygginga njóti aukins forgangs
fram yfir aðrar forgangskröfur í
þrotabú Landsbankans.
Þá sé rangt að vísa í Ábyrgðasjóð launa máli þeirra til stuðnings. Sá sjóður eignist ekki neina
forgangsstöðu umfram launamann.
- kóp / sjá síðu 12

Nýjung með
bláberjum

- kóp

Ertu læs á fjármál?

Kannaðu fjármálalæsi þitt á byr.is. Það kostar ekki neitt og tekur ekki nema nokkrar
mínútur. Fjármálapróf Byrs var þróað í samstarﬁ við Stofnun um fjármálalæsi við
Háskólann í Reykjavík. Það metur fjármálalæsi þitt og er sneisafullt af gagnlegum fróðleik um fjármál að auki.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að um helmingur Íslendinga vill vita meira um fjármál. Taktu fjármálapróﬁð á byr.is.

KE A skyrdrykkur
– f yrir heilb rig ð an líf sstíl

SPURNING DAGSINS

2

Norskt olíufyrirtæki fellur frá tilboði í olíuleit og nýtingu á Drekasvæðinu:

Frestun stóriðjuframkvæmda:

Vonbrigði segir orkumálastjóri

Eykur líkur á
samdrætti

ORKUMÁL Annað tveggja fyrir-

Guðmundur, færðu þér oft
maðk í mysuna?
„Nei, en mysan verður betri ef
maðkur er í henni. Meiri næring.“
Guðmundur Óskar Sigurðsson ræktar
maðka í Vogum á Vatnsleysuströnd.
Hann er þegar kominn upp í milljón
maðka þó stutt sé síðan hann byrjaði.
Maðkarnir verða 6 milljónir í ágúst.

21. júlí 2009 ÞRIÐJUDAGUR

tækja sem sótti um leyfi til rannsókna og vinnslu olíu á Drekasvæðinu hefur dregið umsókn
sína til baka.
Orkumálastofnun barst í gær
bréf frá forsvarsmönnum Aker
Exploration, þar sem þeir draga
umsókn sína frá því í maí síðastliðnum til baka. Í bréfinu segir að
ákvörðunin komi í kjölfar breytinga á stefnu fyrirtækisins. Orkustofnun hefur engar frekari upplýsingar fengið, segir Guðni A.
Jóhannesson orkumálastjóri.
„Við vissum auðvitað þegar við
buðum þetta út í vor að þetta eru
erfiðir tímar. Við vorum ánægðir

ERFIÐIR TÍMAR

Aðeins ein
umsókn um
rannsókn
og vinnslu á
Drekasvæðinu
stendur eftir,
segir Guðni A.
Jóhannesson
orkumálastjóri.

með að fá tvö tilboð, en auðvitað
eru það vonbrigði að annað fyrirtækið detti út,“ segir Guðni.
Fyrirtækin Sagex Petroleum
og Lindir Explorations buðu í
sameiningu í leyfi til rannsókna

og vinnslu eins og Aker, en á öðru
svæði. Umsókn þeirra stendur
óhögguð.
Guðni segir að Orkumálastofnun
fjalli nú um umsókn Sagex og
Linda. Vonir standi til að samningar náist í október. Í framhaldinu verði tekin afstaða til þess
hvort leit og vinnsla á Drekasvæðinu verði boðin út að nýju.
Fleiri fyrirtæki lýstu í vor
áhuga á að sækja um leyfi, en
féllu frá því að sækja um vegna
erfiðs ástands á fjármálamörkuðum, segir Guðni.
Ekki náðist í forsvarsmenn
Aker Explorations í gær.
- bj

STJÓRNMÁL Frestist bygging álvers
í Helguvík og stækkun Straumsvíkurversins um eitt ár eykur það
mjög líkurnar á að hér verði samdráttur á næsta ári en ekki lítils
háttar hagvöxtur eins og annars er
gert ráð fyrir.
Þetta kemur fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn
Ásbjörns Óttarssonar, þingmanns
Sjálfstæðisflokksins.
Frestist framkvæmdirnar um
tvö eða þrjú ár mun stærsti kúfur
umsvifa vegna þeirra lenda á tímabili þar sem spár telja að hagkerfið verði að komast á skrið á nýjan
leik. Slík tímasetning væri því
óheppileg, segir í svarinu.
- bþs

Fleiri smitast á Íslandi:

Brutu ár og rak út á vatnið:

Ellefu smitaðir
af svínaflensu

Rak stjórnlaust
á Apavatni

HEILBRIGÐISMÁL Alls hafa nú ellefu

SLYS Tveir fullorðnir og tvö börn
rak stjórnlaust á árabát út á Apavatn í gær. Fólkið hafði leigt sér
bát, ásamt fleirum sem voru í
öðrum bát, en brotið eina árina
og lent í vandræðum með bátinn,
en mikið hvassviðri var á svæðinu. Fólkið í hinum bátnum átti
nóg með sig og því rak bátinn
langt út á vatn.
Lögregla og björgunarsveit
voru kölluð til og komu fólkinu
til hjálpar innan skamms. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu
varð engum meint af volkinu, en
vegna hvassviðrisins var brugðist skjótt við.
- kóp

greinst með svínaflensuna H1N1
hér á landi samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu.
Frá því á föstudag hafa tveir
greinst, nítján ára kona sem var að
koma frá Mexíkó, og 35 ára kona
sem var að koma frá Ástralíu.
Báðar veiktust eftir heimkomu og
eru nú á batavegi. Hvorug er með
alvarleg einkenni.
Einkenni sýkingar eru skyndilegur hiti, hósti, hálssærindi,
slappleiki, beinverkir og höfuðverkur, auk þess sem sumir finna
fyrir ógleði, uppköstum eða niðurgangi.
- bj

Sprengjuárásirnar í Mumbai:

Játaði mannskæðar árásir
INDLAND, AP Eini eftirlifandi árás-

armaðurinn í sprengjuárásunum
í Mumbai í Indlandi á síðasta ári
játaði í gær að hafa skipulagt og
framkvæmt árásirnar. Ajmal
Kasab, 21 árs Pakistani, hafði áður
neitað að hafa átt þátt í árásunum.
Létu 166 manns lífið í árásunum
í nóvember á síðasta ári og borgin
var algjörlega lömuð í þrjá daga.
Kasab lýsti því hvernig hann og
félagi hans réðust á lestarstöð og
spítala á meðan aðrir réðust á miðstöð fyrir gyðinga og tvö hótel. Játning Kasabs kom mikið á óvart og
mátti heyra undrun fólks í réttarsalnum. Lögfræðingur hans sagðist
einnig vera hissa á játningunni. - þeb

LÖGREGLUFRÉTTIR
Bílar rispaðir á orlofssvæði
Skemmdarverk voru unnin á fimm
bílum í á orlofssvæði Rafiðnaðarsambands Íslands í Skógarnesi um helgina.
Skemmdarvargar höfðu rispað lakk á
bílunum með oddhvössu áhaldi eða
steinum. Lögreglunni á Selfossi hefur
ekki tekist að hafa upp á skemmdarvörgunum.

GLÆSILEG SETNINGARATHÖFN Mikið var um dýrðir þegar Roverway-skátamótið var sett við hátíðlega athöfn á túninu við Háskóla
Íslands. Fjölmiðlafulltrúi mótsins segir setninguna hafa tekist alveg ofboðslega vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ríflega þrjú þúsund
skátar efna til þings
Roverway-skátamótið er nú haldið á Íslandi. Rúmlega 3.100 skátar frá 44
löndum eru samankomnir vegna þess. Þeir eru nú í fjögurra daga ferðum víðs
vegar um landið og halda síðan „Alþingi“ á Úlfljótsvatni um komandi helgi.
ÚTIVIST Rúmlega 3.100 skátar frá
44 löndum eru nú samankomnir á
Íslandi til þess að taka þátt í Roverway-skátamótinu. Skátarnir eru
á aldrinum 16 til 22 ára, en auk
þeirra er mikill fjöldi starfsmanna
og sveitaforingja. Stærstu hóparnir koma frá Spáni, Portúgal, Ítalíu
og Frakklandi, og litlir skátahópar
komu til dæmis frá Hong Kong,
Mexíkó og Ástralíu.
Mótið var sett við hátíðlega athöfn
fyrir framan Háskóla Íslands í gærmorgun. „Við vorum ofboðslega
heppin með veður og setningarathöfnin heppnaðist alveg ofboðslega vel,“ segir Benjamín Axel Árnason, fjölmiðlafulltrúi mótsins.
Að setningunni lokinni héldu

skátarnir strax í fjögurra daga
ferðir víðs vegar um landið. Búið
var að skipta þeim í 52 fjölþjóðlegar sveitir, sem hver og ein er skipuð 50 skátum og tveimur íslenskum
skátaforingjum. Að sögn Benjamíns
eru leiðangrarnir mjög fjölbreyttir,
eins og skátastarfið.
„Þetta er allt frá fjallaferðum og
klifri, í menningu, listir, tækni og
vísindi.“ Meðal þess sem í boði er
eru leiðangur á Hvannadalshnjúk
og ganga um Hornstrandir, menningarferð um Reykjavík, hesta- og
menningarleiðangur um æskuslóðir
Halldórs Laxness og leiðangur um
höfuðstöðvar Latabæjar. Þá eru
svokallaðir samfélagshópar á Sólheimum í Grímsnesi og í Stykkis-

hólmi, svo fátt eitt sé nefnt. „Hóparnir taka svo saman á föstudag og
halda á Úlfljótsvatn,“ segir Benjamín. Þar verður „Alþingi á Úlfljótsvatni“ haldið í dag. „Við skiptum
niður í dagskrárþorp á föstudag og
laugardag og á sunnudag verðum
við með karnivaldag. Það er algjört
ævintýri, því þá er hvert einasta
land með kynningar á sínu landi
og menningu.“
Roverway-mótið er nú haldið í þriðja sinn, en það var haldið í Portúgal árið 2003 og á Ítalíu
2006. Undirbúningur mótsins hefur
staðið í rúm tvö ár að sögn Benjamíns. Hann segir jafnframt um 500
íslenska skáta hafi unnið að undirbúningnum.
thorunn@frettabladid.is

FLUTTIR Á HÓTEL Farþegarnir gistu á

hóteli í nótt og halda áfram með annarri
þotu í dag.
MYND/FRIÐÞÓR EYDAL

Reykur í þotu United Airlines:

Farþegar gistu
á hóteli í nótt
SAMGÖNGUR Reykur kom upp
í stjórnklefa Boeing 767 þotu
bandaríska flugfélagsins United
Airlines á leið frá London til Chicago um miðjan dag í gær. Alls
voru 190 farþegar og áhafnarmeðlimir um borð. Engan sakaði.
Flugstjóri þotunnar óskaði eftir
því að fá að lenda á Keflavíkurflugvelli. Talsverður viðbúnaður
var á flugvellinum en þotan lenti
heilu á höldnu. Farþegar gistu
á hóteli í nótt. Önnur þota flugfélagsins er væntanleg hingað til
lands í fyrramálið og mun hún
flytja farþegana á áfangastað.
Talið er að reykurinn hafi
komið frá spennubreyti.
- bj

Réttarhöldum í Papeyjarskútumálinu var frestað í héraðsdómi í gærdag:

Íslenska ríkið geti ekki refsað
DÓMSMÁL Aðalmeðferð í Papeyjar-

;Vc\VÂjhjbVg^ÂbZÂ8Vcdc
8VcdcbncYVkaVgk^ÂVaaVgVÂhi¨Âjg#={\¨ÂVbncY^g
{Z^c[VaYVc]{iid\[g{W¨g^gb\jaZ^`VgbZÂ8Vcdc#
HajVÂ^aVgjbaVcYVaai#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#XVcdc#cn]Zg_^#^h

skútumálinu, sem fara átti fram
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær,
var frestað vegna frávísunarkröfu
verjanda Hollendingsins Peter
Rabe. Frávísunarkrafan byggðist
á því að íslenska ríkið hefði ekki
refsilögsögu yfir Hollendingnum,
en krafan kom fram klukkutíma
fyrir aðalmeðferð. Afboða þurfti
öll vitni.
Verjendur annarra ákærðra tóku
ekki afstöðu til frávísunarkröfunnar og hyggjast ekki skila greinargerð í málinu.
Dómarinn gerir ráð fyrir að
úrskurður um frávísunina liggi
fyrir í vikunni. Ef kröfunni er
hafnað fer aðalmeðferð fram í
byrjun næstu viku. Ef krafan
er tekin til greina er líklegt að
ákæruvaldið kæri úrskurðinn og
málið tefjist enn frekar.
- vsp

HÉRAÐSDÓMUR Sakborningar í málinu huldu andlit sitt við upphaf réttarhaldanna.

Aðalmeðferð málsins var síðan frestað vegna kröfu um frávísun.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

126,4

127,0

Sterlingspund

208,82

209,84

Evra

179,68

180,68

Dönsk króna

24,126

24,268

Norsk króna

19,924

20,042

Sænsk króna

16,327

16,423

Japanskt jen

1,3358

1,3436

SDR

196,91

198,09

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
232,262
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SUNDFERÐIR Árskortin voru ódýrust í

Sundlaug Kópavogs og Sundlauginni í
Borgarnesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mikill munur á sundkortum:

Dýrustu kortin
á Akureyri
NEYTENDUR Árskort í sund eru

dýrust í Sundlaug Akureyrar af
þeim sex sundlaugum sem Neytendasamtökin könnuðu verðið hjá nýverið. Árskortið kostar
29.500 krónur á Akureyri, 69
prósentum meira en þar sem það
var ódýrast, í Sundlaug Kópavogs
og Sundlauginni í Borgarnesi.
Verðið á Akureyri hafði hækkað um 2.200 krónur milli ára, en
hinar sundlaugarnar voru með
óbreytt verð.
- bj

VERÐ Á ÁRSKORTUM
Sundstaður
Sundlaugin í Borgarnesi
Sundlaug Kópavogs
Sundlaug Garðabæjar
Sundlaugar Reykjavíkur
Sundlaugin á Egilsstöðum
Sundlaug Akureyrar

Verð
17.500
17.500
20.000
24.000
25.300
29.500

EFNAHAGSMÁL
Byggingarvísitala hækkar
Vísitala byggingarkostnaðar hækkar
um 1,78 prósent frá fyrra mánuði og
er nú 486,4 stig. Vinnuliðir hækkuð
um 3,1 prósent í kjölfar samninga SA
og ASÍ. Vísitalan gildir í ágúst 2009.

SPILLING
Fujimore í fangelsi
Alberto Fujimore, fyrrum forseti Perú,
var í gær dæmdur í sjö og hálfs árs
fangelsi fyrir spillingu í starfi. Hann
afplánar nú þegar 25 ára dóm fyrir
brot á mannréttindum.

21. júlí 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Tryggingafélögin greiddu 12 milljarða í arð árin 2006 og 2007:

Icelandair kynnir nýjung:

Enginn arður fyrir árið 2008

Áætlunarflug
til Brussel 2010

T r ygg i ng a félög i n
greiddu engan arð út fyrir árið
2008 og aðeins eitt þeirra greiddi
út arð fyrir árið 2007. Árið 2006
greiddu félögin út frá 29 til 144
prósenta arð, sem hlutfall af
hagnaði. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Fjármálaeftirlitinu.
Nokkuð hefur verið rætt um
arðgreiðslur tryggingafélaganna,
ekki síst þá staðreynd að Tryggingamiðstöðin hf. greiddi út 144
prósenta arð árið 2006. Heimilt
er að yfirfæra hagnað frá fyrri
árum uppfylli félögin kröfur um
tilskilið lágmarksgjaldþol og
það mun hafa verið gert í því tilVIÐSKIPTI

SAMGÖNGUR Flogið verður beint á

ARÐGREIÐSLUR VÁTRYGGINGAFÉLAGA 2006-2008
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Tryggingamiðstöðin hf.
Vátryggingafélag Íslands hf.

2006

2007

2008

7.300 (61%*)
999 (144%)
1.500 (29%)

0 (0%)
2.100 (48%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0(0%)

milli Keflavíkur og Brussel frá og
með næsta sumri.
Icelandair ætlar að hefja áætlunarflug til Brussel í byrjun júní á
næsta ári. Gert er ráð fyrir því að
flogið verði tvisvar í viku, á mánudögum og föstudögum.
Samkvæmt tilkynningu frá Icelandair hefur flugið verið í undirbúningi í talsverðan tíma. Aukinn
samgangur á milli Íslands og
Brussel gefi tilefni og tækifæri
til að hefja flug. Gert er ráð fyrir
því að almennir ferðamenn verði í
meirihluta farþega, bæði þeir sem
ferðast til og frá Ísland, eða þeir á
leið vestur um haf.
- þeb

Tölur eru í milljónum króna
* Tölur innan sviga sýna arð sem hlutfall af hagnaði

felli. Tryggingamiðstöðin greiddi
ein út arð árið 2007, 2,1 milljarð
króna, sem nam 48 prósentum af
hagnaði.
Sjóvá-Almennar greiddu út
stærstu einstöku upphæðina, 7,3
milljarða króna árið 2006, eða 61

prósent af hagnaði. Vátryggingafélag Íslands greiddi það ár út 29
prósenta arð, 1,5 milljarða.
A rðg reiðslu r t r ygg i nga r félaganna árið 2006, þegar þau
greiddu öll út arð, námu að meðaltali 55 prósentum.
- kóp

Ríkislögreglustjóri
styður sameiningu

SIGNA Ströndin á Signubökkum var
opnuð í gær. Fólk gat því notið sólarinnar á grasbölum eða á gerviströndinni,
sem og í útisturtum og sundlaug.

Ríkislögreglustjóri styður þá hugmynd að sameina efnahagsbrotadeild RLS og
sérstaks saksóknara. Einnig hefur hann haft þá skoðun að lögreglustjórar eigi
ekki að fara með ákæruvald. Það myndi tryggja trúverðugleika enn frekar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sumarstemning í París:

STJÓRNSÝSLA „Til þess að efla enn

frekar rannsóknir og saksókn
skatta- og efnahagsbrota tel ég
eðlilegt sem næsta skref að efnahagsbrotadeild verði færð til sérstaks saksóknara,“ segir Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri
aðspurður um skoðun sína á hugmynd um sameiningu efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra
(RLS) og sérstaks saksóknara.
Dómsmálaráðherra reifaði þá
hugmynd í Fréttablaðinu á laugardag að sameina embætti efnahagsbrotadeildar RLS og sérstaks saksóknara. Við það myndi
efnahagsbrotadeild verða aðskilin embætti RLS. Málið yrði tekið
til skoðunar í haust, að sögn dómsmálaráðherra. Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari og Helgi
Magnús Gunnarsson, saksóknari
efnahagsbrota, hafa báðir lýst
ánægju með hugmyndina. Helgi
sagi að það myndi minnka tortryggni samfélagsins gagnvart
rannsóknum efnahagsbrota.
Nú er svo komið, að sögn Haraldar, að bæði fyrrverandi og núverandi starfsmenn efnahagsbrotadeildar RLS eru meginuppistaðan
í embætti sérstaks saksóknara. Þá
njóti sérstakur saksóknari annars
stuðnings frá ríkislögreglustjóra.
Því verði að huga að sameiningu
embættanna.
Einnig segist Haraldur hafa
bent á nauðsyn þess að efla rannsóknir og saksókn skatta- og efnahagsbrota. Bendir hann á þann
tvíverknað sem felst í því að rannsóknir alvarlegra skattalagabrota
séu til meðferðar bæði hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og

Signubakkar
verða að strönd
FRAKKLAND, AP Bökkum árinnar
Signu í París hefur verið breytt
í sandströnd, með tilheyrandi
pálmatrjám, sólbaðsstólum, hengirúmum og útisturtum. Uppátækið
nefnist Strandir Parísar, og er
þetta nú gert í áttunda sinn.
Á hverju sumri er stór hluti
árbakkans hægra megin, sem
venjulega er úr grárri steypu,
gerður að stórri strönd. Þangað
geta Parísarbúar því farið ef þeir
komast ekki úr borginni. Meðal
annars er þar að finna sundlaug og
lítinn skemmtigarð fyrir börn, sem
og vinnusvæði með internettengingu og svæði fyrir tónleikahald á
kvöldin.
- þeb

EMBÆTTI RLS Ríkislögreglustjóri hefur haft þá skoðun að lögreglustjórar eigi ekki að
fara með ákæruvald. Aðgreining lögreglu- og ákæruvalds að fullu myndi tryggja enn
frekar réttaröryggi og trúverðugleika.

árið 2006 að kannaðir verði kostir og gallar þess fyrirkomulags að
færa verkefni skattrannsóknarstjóra ríkisins og efnahagsbrotadeildar til sérstaks embættis. Það
myndi fara með málefni skatta- og
efnahagsbrota á landsvísu. Segir
hann þó stjórnvöld þurfa að kanna
hvaða lausn sé heppilegust í þessu
sambandi.
„Ég hef einnig haft þá skoðun að lögreglustjórar eigi ekki að
fara með ákæruvald og bent á að
rétt sé að kanna hvort ekki eigi að
aðgreina að fullu lögreglustjórn og
ákæruvald. Það myndi tryggja enn
frekar réttaröryggi borgaranna og
trúverðugleika lögreglu- og ákæruvalds,“ að mati Haraldar.

Ég hef
einnig
haft þá skoðun
að lögreglustjórar eigi ekki
að fara með
ákæruvald og
bent á að rétt sé
að kanna hvort
ekki eigi að aðgreina að fullu
lögreglustjórn og ákæruvald.
HARALDUR JOHANNESSEN
RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI

efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra.
Þá reifaði Haraldur þá hugmynd

Meistaramót í skák:

Náði áfanga að
stórmeistaratitli
ÍÞRÓTTIR Íslenski skákmaðurinn
Guðmundur Kjartansson gerði
jafntefli við enska stórmeistarann
Mark Hebden í Edinborg á sunnudag. Guðmundur og Hebden áttust við í níundu og síðustu umferð
skoska meistaramótsins.
Með jafnteflinu náði Guðmundur
fyrsta áfanga að stórmeistaratitli.
Hann hækkar um 42 skákstig fyrir
frammistöðu sína og vantar þá 20
stig til að verða útnefndur alþjóðlegur meistari.
- þeb

vidirp@frettabladid.is
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hjá Svefn & heilsu

6

KJÖRKASSINN

Ertu hrædd(ur) við
svínaflensuna?
Já

37,8%
62,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga lífeyrissjóðirnir að hlaupa
undir bagga með Landsvirkjun
við fjármögnun?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

Sádiarabískur maður:
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Æðsti leiðtogi landsins varar stjórnarandstöðuna við mótstöðu:

Skipverjar á Lundey NS:

Áframhaldandi spenna í Íran

Makríllinn étur
loðnu og síld

ÍRAN, AP Æðsti leiðtogi Írans, Aya-

SJÁVARÚTVEGUR Fjögur skip

tollah Ali Khamenei, varaði stjórnarandstöðu landsins í gær við því
að halda áfram mótstöðu sinni. Viðvörunin kom í kjölfar þess að fyrrverandi forseti Írans, Mohammad
Khatami, kallaði eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um lögmæti ríkisstjórnarinnar. Það sé eina leiðin út
úr því ástandi sem nú ríki í landinu.
Khatami gagnrýndi klerkastjórnina óbeint með því að segja
að óháðir aðilar, sem almenningur gæti treyst, yrði að annast slíka
kosningu. Klerkastjórnin hafði
umsjón með forsetakosningunum.
Annar fyrrum forseti, Akbar

ÆÐSTU LEIÐTOGAR Ayatollah Ali
Khamenei hélt ræðu í Teheran í gær, og
Ahmadinejad forseti og aðrir embættismenn sátu við hlið hans. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hashemi Rafsanjani, hefur gagnrýnt æðsta leiðtogann og forsetann. Á föstudag krafðist hann þess

að öllum þeim sem voru handteknir
í mótmælum eftir forsetakosningarnar yrði sleppt. Rafsanjani er
hátt settur meðal æðstu klerka
landsins og stuðningur hans því
mikilvægur fyrir stjórnarandstöðuna. Leiðtogi hennar, Mir Hossein
Mousavi, lét hörð orð falla í garð
stjórnarinnar og Khamenei sjálfs
í gær. Hann sagði að íranska þjóðin hefði verið móðguð með ásökunum um að mótmælin eftir forsetakosningarnar í landinu hefðu
verið skipulögð af útlendingum.
Þá sagði hann klerkastjórnina nú
þurfa að takast á við nýjan hlut;
þjóð sem hefði verið vakin og ætlaði að verja afrek sín.
- þeb

HB Granda voru á síldveiðum um 100 sjómílur norður af
Melrakkasléttu um helgina.
Mikið var um síld, makríl og
loðnu auk þess sem fjöldi hnúfubaka sást.
Það vakti athygli skipverja á
skipinu Lundey NS að makríll,
sem veiddist með síldinni, var
ýmist fullur af loðnu eða síld.
Skipverjarnir halda úti heimasíðu þar sem þetta kemur fram.
Maginn í makrílnum var skoðaður og var mikill meirihluti
hans með loðnu í maganum og
margir með rauðátu og síldarhreistur líka.
- þeb

MÁRITANÍA

Giftist til að fá
nýra konunnar
FILIPPSEYJAR, AP Maður frá SádiArabíu giftist filippseyskri konu
til þess eins að hún gæti gefið
honum annað nýra sitt. Talið er
víst að maðurinn hafi ætlað að
kaupa nýrað og giftingin hafi
verið yfirhylming.
Lög um líffæragjöf eru mjög
ströng á Filippseyjum til þess að
reyna að koma í veg fyrir sölu á
líffærum. Undantekningar eru
gerðar þegar líffæragjafi er
tengdur fjölskylduböndum eða
öðrum tilfinningalegum böndum.
Sádi-Arabinn sótti um ígræðslu
og skráði eiginkonu sína sem
gjafa. Upp komst um svikin
þegar í ljós kom að þau voru
nýgift og maðurinn talaði hvorki
ensku né filippseysku, og konan
talaði ekki arabísku.
- þeb

Lítil vandræði í kosningum
Engin stórvægileg vandamál komu
upp við framkvæmd kosninga í Máritaníu, samkvæmt franska utanríkisráðuneytinu. Ráðuneytið viðurkenndi þó ekki meintan sigurvegara
kosninganna, Mohamed Ould Abdel
Aziz. Andstæðingar hans hafa sagt að
kosningasvindl hafi átt sér stað.

INDLAND
Ómerkja ekki tímamótadóm
Hæstiréttur í Indlandi ætlar ekki að
ómerkja dóm dómstóls í Delhi þess
efnis að kynlíf samkynhneigðra sé
ekki refsivert. Dómurinn var tímamótadómur fyrir samkynhneigða,
en hefur einnig vakið mikla reiði
trúarleiðtoga. Dómurinn mun fá að
standa þangað til hæstiréttur dæmir
í málinu.

TÖFRASTUNDIR
VISA Í SUMAR

NOTAÐU
FREKAR VISA

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA –09-1097

100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yﬁr 4.000.000 kr.

fyrir alla sem

loksin
fáanlegs
ir
aftur!
fit
umin
grillsó nsta
san!

góðir með grillmatnum
– Tilbúnir til notkunar! Þarf í mesta lagi að setja þá í skál.

www.gottimatinn.is

SAMRÆMA HRAÐA Nefnd samgönguráðherra leggur meðal annars til að hámarkshraði á þjóðvegum landsins verði 90 kílómetrar
á klukkustund fyrir öll ökutæki. Í dag er hámarkshraðinn 80 kílómetrar á klukkustund hjá stórum bílum og bílum með tengivagn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vilja bílprófsaldur í
átján ár í áföngum
Nefnd samgönguráðherra leggur til viðamiklar breytingar á umferðarlögum.
Ísland er eitt fárra Evrópulanda með sautján ára bílprófsaldur. Mikilvægt að
hækka aldurinn ekki í einu stökki segir formaður Ökukennarafélags Íslands.
SAMGÖNGUR Bílprófsaldurinn verð-

ur hækkaður í átján ár, og leyfilegt áfengismagn í blóði ökumanna
lækkar um meira en helming nái
breytingar sem nefnd samgönguráðherra vill gera á umferðarlögum fram að ganga.
Kristján L. Möller samgönguráðherra skipaði nefnd til að endurskoða umferðarlögin í nóvember
2007, og hefur hún nú skilað tillögum sínum til ráðherra. Tillögurnar eru á formi frumvarps, og geta
áhugasamir gert athugasemdir við
frumvarpið, sem finna má á vef
ráðuneytisins, til 15. september.
Eitt af því sem nefndin leggur
til er að bílprófsaldurinn verði
hækkaður úr sautján árum í
átján. Leggur nefndin til að það
verði gert í áföngum. Árið 2012
verði ökumenn að hafa náð sautján
ára og þriggja mánaða aldri, árið
2013 sautján ára og sex mánaða,
árið 2014 sautján ára og níu mánaða aldri, og að átján ára aldurstakmarkið verði komið að fullu til
framkvæmda árið 2015.
Í greinargerð með frumvarpsdrögum nefndarinnar segir að
slysatíðni þeirra sem taki bílprófið
sautján ára sé talsvert hærri en
hjá þeim sem taki prófið átján ára.
Búast megi við því að þeir sem
taki prófið átján ára valdi sex prósentum færri slysum en þeir sem
taki prófið sautján ára.
Þá er einnig bent á að einstaklingar verði lögráða við átján ára
aldur. Núverandi fyrirkomulag
valdi vanda þegar ólögráða ökumenn lendi í slysi sem valdi þeim
eða öðrum fjárhagslegu tjóni.
„Auðvitað eru skiptar skoðanir innan okkar stéttar,“ segir Jón
Haukur Edwald, formaður Ökukennarafélags Íslands, sem átti
sæti í nefnd samgönguráðherra.

FINNSKA LEIÐIN EKKI TALIN FÝSILEG
Ekki er fýsilegt að tekjutengja umferðarsektir, eins og gert er í Finnlandi, að
mati nefndar samgönguráðherra sem fjallað hefur um breytingar á umferðarlögum. Slík tekjutenging myndi hafa ýmsa ókosti í för með sér, til dæmis þyrfti
mun umfangsmeiri útreikninga en nú tíðkast til að ákvarða sektir.
Þá bendir nefndin á að tekjutengingin geti reynst þungbær þeim sem verði
fyrir mikilli tekjuskerðingu, til dæmis vegna atvinnuleysis, séu sektir miðaðar
við skattframtal síðasta árs. Einnig geti verið erfitt að ákveða upphæð sekta
fyrir erlenda ökumenn.
Tekjutenging virðist ekki hafa teljanleg áhrif á almennt umferðaröryggi í
Finnlandi, að því er fram kemur í greinargerð með drögum að frumvarpi sem
nefndin hefur sent samgönguráðherra. Þar segir að tíðni umferðarlagabrota í
Finnlandi sé áþekk því sem gerist hjá hinum Norðurlandaþjóðunum.

FANGELSISREFSINGUM VERÐI BEITT OFTAR
Meðal þess sem nefnd sem unnið hefur að endurskoðun umferðarlaga
leggur til eru eftirfarandi breytingar á umferðarlögum:

■ Bílprófsaldurinn hækki úr sautján árum í átján í áföngum.
■ Leyfilegt áfengismagn í blóði við akstur lækki úr 0,5 prómillum í 0,2 prómill.
■ Hámarkshraði á þjóðvegum verði 90 kílómetrar á klukkustund fyrir öll
ökutæki, ekki lægri fyrir stór ökutæki og bíla með tengivagna eins og er nú.
■ Allir eftirvagnar verði skráningarskyldir, ekki bara þeir sem eru yfir 750
kílógrömmum eins og í dag.
■ Fangelsisrefsingum verði beitt í ríkari mæli við alvarlegum umferðarlagabrotum, til dæmis hraðakstri, ölvunarakstri og akstri án ökuréttinda.
■ Sviptingartími vegna alvarlegra brota verði að jafnaði lengdur.
„Við stöndum ekki á móti þessu
ef þetta stendur til bóta,“ segir Jón
Haukur. Hann segir mikilvægt
að breytingin verði gerð í fjórum
áföngum. Verði bílprófsaldurinn
hækkaður um eitt ár í einu vetfangi myndi það „ganga af stéttinni dauðri“.
Almenna reglan í Evrópusambandinu er sú að bílprófsaldurinn
sé átján ár, segir Kjartan Þórðarson, sérfræðingur hjá Umferðarstofu. Heimildir séu fyrir því að
lækka bílprófsaldurinn í sautján ár,

en sér vitanlega hafi aðeins Bretland, Írland, Pólland og Austurríki,
auk Íslands, leyft sautján ára fólki
að taka bílprófið.
Kjartan segir að umræða hafi
verið um að hækka bílprófsaldurinn
í átján ár í Bretlandi fyrir rúmum
áratug. Niðurstaðan hafi verið sú
að gera það ekki. Rannsóknir hafi
sýnt að nýir átján ára ökumenn hafi
verið alveg jafn reynslulausir og
nýir sautján ára ökumenn. Því hafi
verið hætt við að hækka bílprófsaldurinn.
brjann@frettabladid.is

4EYGJANLEGT EFNI SEM
auðveldar hreyfingu

EWEAR

REYKJAVÍK:
Handprjónasambandið,
Laugavegur 64
The Viking, Hafnarstræti 3
The Viking, Laugavegur 1
Islandia, Kringlan

Icefin, Nóatún 17
Ull og Gjafavörur, Hótel Saga
Ísey, Laugavegur 23
Hitt hornið, Laugavegur 100
Álafoss, Mosfellsbær

EN
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ICEWEAR flíkur fást á eftirtöldum stöðum:
UTAN REYKJAVÍKUR:
Bláa Lónið, verslun
The Viking, Hafnarstræti 104, Akureyri
Sport og útivist, Á stéttinni, Húsavík
Selið, Mývatn
Mývatnsmarkaður, Mývatn

Gullfosskaffi, Gullfoss
Geysir verslun, Haukadal
Byggðasafnið, Skógar
Víkurprjón, Vík í Mýrdal

Drífa ehf, Suðurhraun 12 C, 210 Garðabær, Sími 555 7400, Fax. 555 7401, icewear@icewear.is, www.icewear.is
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"EYG¡AR ERMAR SEM
auðvelda alla hreyfingu

SK HÖ

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða vörur er íþróttafélagið Styrmir að selja til að eiga
fyrir keppnisferð til Danmerkur?
2. Hvað eru mörg ár frá því
að fyrsta ferðin var farin á
tunglið?
3. Hvað heitir sigurvegarinn á
Opna breska meistaramótinu í
golfi sem lauk á sunnudag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22
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Fulltrúar skilanefnda eru ánægðir með að óvissu um fjármögnun bankanna sé eytt:

Hvetja ráðherra áfram:

Óvissa um aðkomu kröfuhafa

Fagna Vaðlaheiðargöngum

„Það er búið að fastsetja valkostina og óvissunni er eytt með
þessu samkomulagi,“ segir Árni
Tómasson formaður skilanefndar
Glitnis. „Með samningnum hefur
skilanefnd Glitnis, fyrir hönd
kröfuhafa, öðlast rétt til að eignast Íslandsbanka að öllu leyti án
þess að leggja til frekari fjármuni
og ríkið hefur enn fremur skuldbundið sig til að veita bankanum
25 milljarða lausafjárstuðning.
Með þessu teljum við að bankinn
sé að fullu fjármagnaður og að
lausafé hans sé tryggt um fyrirsjáanlega framtíð,“ segir Árni. Óvíst
er hvort kröfuhafar muni eignast
Íslandsbanka að fullu strax, en

SAMGÖNGUMÁL Stjórn Eyþings,

kröfuhafar hafa kauprétt að allt
að 90 prósentum af hlutafé bankans á næstu fimm árum.
„Ég tel það mjög gott að það sé
búið að fjármagna bankana,“ segir
Steinar Þór Guðgeirsson, formaður skilanefndar Kaupþings. Hann
segir að kröfuhafar bankans hafi
verið þátttakendur í þessu ferli
frá nóvember og þeir séu áhugasamir um að eignast banka sem sé
í góðum rekstri.
Eggert Þór Ólason, yfirlögfræðingur Landsbankans, segir að verðmat eigna bankans hafi gengið vel.
Verðmatið sé ákaflega mikilvægt í
tilfelli Landsbankans þar sem uppgjör milli gamla og nýja bankans

FULLTRÚAR SKILANEFNDA Eggert Þór
Ólason, yfirlögfræðingur Landsbankans,
Árni Tómasson, formaður skilanefndar
Glitnis, og Steinar Þór Guðgeirsson,
formaður skilanefndar Kaupþings, á
blaðamannafundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sé með öðru móti en í tilfelli Kaupþings og Glitnis.
-bþa

sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, fagnar
áformum um að ráðist verði í
gerð Vaðlaheiðarganga. Þá hvetur
stjórnin samgönguráðherra til að
standa fast við áformin.
Stjórn Eyþings segist einnig
harma „þá ómálefnalegu umræðu
sem átt hefur sér stað um Vaðlaheiðargöng og ákvörðun samgönguráðherra“.
Stjórnin vill jafnframt að því
sé haldið til haga að veggjöld
muni standa undir helmingi
kostnaðar við göngin, sem geri
framkvæmdina enn fýsilegri en
annars.
- þeb

NÝ

TT

!

EVRÓPUSAMBANDIÐ OG EVRAN
1999

Framtíðarplön*

2001

Pólland 01.01 2012
Eistland 01.01 2011
Rúmenía 01.01 2015

2007
2008
2009

ESB-þjóðir án
evru

* Búlgaría, Tékkland,
Ungverjaland, Lettland
og Litháen hyggjast taka
upp evruna. Löndin
hafa hins vegar ekki
uppfyllt skilyrði
fyrir upptöku og
því eru ekki búið
að festa neinar
Svíþjóð
dagsetningar.

Finnland

Eistland
Danmörk

Lettland
Litháen

Holland

Írland

FYLLTU VASANN AF MENTOS TYGGJÓI!

Bretland

Pólland
Belgía

Þýskaland
T´ékkland

Lúxemborg
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Slóvakía
Austurríki

Ungverjaland

Frakkland
Ítalía
Portúgal

Rúmenía
Slóvenía

Búlgaría

Spánn
Grikkland

Malta

Kýpur

Upptaka evru innan Evrópusambandsins
Evran er opinber gjaldmiðill sextán
af 27 löndum Evrópusambandsins. Evran er einnig notuð í fimm
löndum annaðhvort með eða án
sérstakrar heimildar Evrópusambandsins. Þau eru San Marínó,
Andorra, Vatikanið, Svartfjallaland,
Kósovó og Mónakó.
Alls er evran notuð af um 327
milljónum Evrópubúa á degi

hverjum auk þess sem 175 milljónir
búa við skilyrði þar sem gjaldmiðill
viðkomandi lands er fest við gengi
evrunnar.
Sex lönd hafa skuldbundið sig til
að taka upp evruna á næstu árum
að undangengnum ákveðnum
skilyrðum. Þau lönd eru Búlgaría,
Tékkland, Ungverjaland, Pólland,
Rúmenía og Svíþjóð. Danmörk og

Bretland hafa hins vegar valið að
taka ekki upp evruna þrátt fyrir að
vera í sambandinu.
Fyrir utan evrusvæðið eru 23 lönd
sem fest hafa gjaldmiðil sinn við
gengi evrunnar. Þar af eru 14 lönd
frá Afríku. Í þeim tilfellum er notast
áfram við innlendan gjaldmiðil en
gengi þess gjaldmiðils ræðst af því
hvernig gengi evrunnar þróast. - bþa

Yfir 100 ára gamalt íbúðarhús á Akureyri sagt mikið skemmt eftir eldsvoða:

Kona og ungt barn komust út
BRUNI Engan sakaði þegar eldur varð laus í
gömlu timburhúsi á Akureyri um miðjan dag í
gær. Nágrannar urðu eldsins varir og hringdu á
Neyðarlínuna. Kona með ungt barn var í húsinu
þegar eldurinn kom upp, en hún kom sér út eftir
að nágrannar létu hana vita.
Eldurinn kviknaði í eldhúsi í einni af fjórum
íbúðum í þessu ríflega 100 ára gamla timburhúsi,
segir Ingimar Eydal, aðstoðarslökkviliðsstjóri hjá
Slökkviliði Akureyrar.
Þegar slökkviliðið kom á vettvang um klukkan
15 var farið að rjúka úr húsinu, og þegar slökkviliðsmenn reyndu að finna eld sprungu rúður í eldhúsinu út á móti þeim og mikill reykur gaus upp,
segir Ingimar.
Vel gekk að ráða niðurlögum eldsins, en talsverðan tíma tók að slökkva allar glóðir, enda húsið
einangrað með torfi. Önnur hús voru ekki talin
í hættu. Íbúðin sem eldurinn kviknaði í er talin
ónýt, og talsverðar reykskemmdir urðu í öðrum
íbúðum í húsinu.
Eldsupptök eru ókunn, en grunur beinist að raf-

REYKUR Talsverður reykur gaus upp þegar rúður í eldhúsinu,
þar sem eldurinn kom upp, sprungu.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

magni, segir Ingimar. Ekkert bendir til þess að
um íkveikju hafi verið að ræða.

- bj
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ENDURFJÁRMÖGNUN BANKANNA

Kostnaður ríkisins
271 milljarður króna
Endurfjármögnun bankanna var kynnt í gær. Hugsanlegt er að Íslandsbanki
og Nýja Kaupþing verði að hluta eða öllu leyti í eigu erlendra kröfuhafa gömlu
bankanna. Landsbankinn verður áfram að fullu í eigu ríkisins.

POTTAGALDRAR

LAMBALÆRISSNEIÐAR

1.598

kr/kg.

Merkt verð 1.998.-

SVÍNAKÓTILETTUR
KRYDDLEGNAR

1.019

kr/kg.

Merkt verð 1.698.-

Framlag íslenska ríkisins til endurfjármögnunar bankanna þriggja
nemur 271 milljarði króna. Fjármagnið verður lagt til bankanna
þann 14. ágúst næstkomandi. Hugsanlegt er að framlagið lækki um 73
milljarða í 198 milljarða króna ef
kröfuhafar Glitnis og Kaupþings
fallast á samkomulag þess efnis
að þeir eignist Nýja Kaupþing og
Íslandsbanka að hluta eða öllu leyti.
Landsbanki Íslands kemur til með
að vera að fullu í eigu ríkisins. Frá
þessu var greint á blaðamannafundi
í Þjóðmenningarhúsinu í gær.
„Það er afskaplega mikilvægt við
þetta samkomulag að það er verið
að lágmarka kostnað ríkisins og þar
með skattgreiðenda af falli bankanna,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra. „Þetta samkomulag mun stuðla að auknu aðgengi
að lánsfjármörkuðum erlendis og
draga úr hættu á málssókn á hendur ríkinu.“
Samkvæmt samkomulaginu munu
erlendir kröfuhafar eignast 87 prósenta hlut í Nýja Kaupþingi. Ríkið
mun því eiga að lágmarki þrettán
prósenta hlut í bankanum og alls
óvíst hvort sá hlutur verður seldur,
en hugsanlegt er að hlutur ríkisins
verði stærri. Kröfuhöfum Glitnis
gefst kostur á að eignast Íslandsbanka að öllu leyti. Óljóst er á þessari stundu hvort kröfuhafar nýti
sér þennan kost og hugsanlegt að
eignarhaldið muni verða að hluta
til í höndum ríkisins. Ef kröfuhafar
nýta sér ekki þann kost að eignast

■ Nýja

BLAÐAMANNAFUNDUR Í ÞJÓÐMENNINGARHÚSINU Endurfjármögnun og endur-

skipulagning á eignarhaldi bankanna þriggja var kynnt í gær. Steingrímur J. Sigfússon
segir mikilvægt að óvissu um framtíð bankanna sé eytt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýja Kaupþing og Íslandsbanka nú
í haust hafa þeir kauprétt á hlutum
í bönkunum tveimur á árunum 2011
til 2015.
„Þetta samkomulag dregur úr
fjárbindingu ríkisins í bankakerfinu,“ segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra. „Það er mikilvægt að óvissunni er eytt og það
á ekkert að geta komið í veg fyrir
að bankarnir verði endurfjármagnaðir þann 14. ágúst.“ Hann segir að

það sé möguleiki að erlendu kröfuhafarnir hafni samkomulaginu um
að gerast hluthafar í nýju bönkunum. Ef svo fer þá muni áætlun taka
við þar sem ríkið mun eiga bankana
áfram.
Ef svo fer munu kröfuhafar eiga
kauprétt sem mun hljóða upp á upphaflegt framlag auk vaxta og álags.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins nemur álagið fimm prósentum
ofan á þá fjárhæð. bta@frettabladid.is

Kaupþing

Ríkið mun leggja Nýja Kaupþingi til 70 milljarða í hlutafé sem gamla Kaupþing mun kaupa af ríkinu
hafi kröfuhafar áhuga á því að eignast hluti í Nýja Kaupþingi. Ríkið mun hafa mann í stjórn bankans.
Ákveði gamla Kaupþing, sem er í eigu erlendra kröfuhafa, að nýta sér réttinn á því að eignast nýja
bankann hefur ríkið skuldbundið sig til að leggja bankanum til 25 milljarða lán auk átta milljarða í
hlutafé. Ef af samkomulaginu verður munu erlendir kröfuhafa eignast 87 prósenta hlut í Nýja Kaupþingi.
Ríkið mun eiga þrettán prósenta hlut í Kaupþingi. Óljóst er hver vilji kröfuhafa er á þessari stundu og
gæti hlutur ríkisins orðið umtalsvert stærri en fyrrgreind þrettán prósent.

BBQ
BORGARAR
BBQ

599
599

BORGARAR

kr/pk.
kr/pk.
Merkt verð 749.-

■ Íslandsbanki
Glitni gefst kostur á að eignast Íslandsbanka að öllu leyti. Glitnir er nú í eigu erlendra kröfuhafa sem
skilanefnd bankans er í forsvari fyrir. Íslenska ríkið mun forfjármagna bankann þann 14. ágúst og
leggja honum til 60 milljarða króna í hlutafé. Glitnir mun síðan hafa kost á að kaupa þann hlut sé
áhugi fyrir hendi. Ríkið mun þar að auki lána bankanum 25 milljarða í víkjandi lán.
Hugsanlegt er að þrátt fyrir að Glitnir eignist alla hluti í Íslandsbanka muni ríkið koma að eignarhaldi hans. Óljóst er á þessari stundu hvort það sé vilji kröfuhafa að breyta víkjandi láni ríkisins í
hlutafé eða greiða það til baka og eignast þar með bankann að öllu leyti.

■ Landsbankinn
Ríkið mun leggja nýja Landsbankanum til 140 milljarða króna og kemur bankinn til með að vera að
fullu í eigu íslenska ríkisins. Steingrímur J. Sigfússon segir að samsetning kröfuhafa bankans sé með
þeim hætti að afar ólíklegt sé að þeir hafi áhuga á bankarekstri.
Helstu kröfuhafar bankans eru breska og hollenska ríkið auk sveitarfélaga í Bretlandi og Hollandi.

JENSENS
BBQ SVÍNARIF

1.599

kr/pk.

Gildir til 26. júlí eða á meðan birgðir endast.

SKORTIR VARNAGLA GOTT AÐ FÁ
UM VÍKINGANA
KRÖFUHAFANA AÐ

ÞETTA LEYSIR
MÖRG VANDAMÁL

„Það fyrsta sem
ég rak augun í
er að það vantar alla varnagla
við að útrásarvíkingarnir geti
komist á ný til
áhrifa í íslensku
fjármálalífi,“
ÞÓR SAARI
segir Þór Saari,
þingmaður Borgarahreyfingarinnar.
Honum hafði ekki gefist færi á að
kynna sér samningana til hlítar í gær
en hlaut stutta kynningu í hádeginu.
„Hitt stóra atriðið sem ég sá í
fljótu bragði er að ef Íslandsbanki
verður seldur til útlendinga þá fylgja
með eigur á borð við hlutinn í Geysi
Green Energy. Þar með eignast
útlendingarnir hlut í orkuauðlindunum og það má ekki gerast.“

Pétur H. Blöndal,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
kveðst ánægður
með niðurstöðuna, enda leysi
hún margvísleg
vandamál, til
PÉTUR H. BLÖNDAL dæmis við mat
kröfuhafa á uppgjörum bankanna.
Sjálfur kynnti Pétur hugmynd að
svipaðri lausn fyrir um hálfu ári.
„Með þessu kemur erlent eigið
fé í bankana, sem ætti að bæta
stöðu krónunnar, aukið lánstraust og
erlend þekking á bankarekstri.“
Þá segir Pétur að við þessa
formbreytingu færist meginhluti
atvinnulífsins aftur undan opinberri
forsjá sem forðar því frá hættunni á
pólitískum afskiptum.
- bþs

- bþs

„Við höfum talað
fyrir því að það
væri æskilegt að
hleypa erlendum
kröfuhöfum að
eignarhaldi í
bönkunum og
það er vonandi
BIRKIR J. JÓNSSON loksins að gerast
núna,“ segir
Birkir Jón Jónsson, varaformaður
Framsóknarflokksins.
Honum sýnist í fljótu bragði séð að
samkomulagið samræmist hugmyndum flokksins en gagnrýnir seinagang
í málinu.
„Þetta hefur dregist á langinn og
atvinnulífið og heimilin þurft að súpa
seyðið af því. Þessar seinkanir hafa
bæst við seinkanir á öðrum málum
ríkisstjórnarinnar og gert öllum afar
erfitt fyrir,“ segir Birkir.
- bþs

fyrst og fremst ódýr
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Við getum komist í fremstu röð í sjálfbærni:

Sjálfbært Ísland
ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR

Þ

rátt fyrir góða menntun og að maðurinn telji sig fullkomnustu lífveru á jörðinni þá tekst okkur illa að
þróa sjálfbæra lifnaðarhætti. Okkur tókst að brjóta
niður fjárhagskerfi heimsins árið 2008 og sérstaklega vorum við Íslendingar duglegir við þá iðju enda
tókum við rösklega til hendinni. Mannskepnan hefur verið að
brjóta niður lífkerfi heimsins í áratugi og afleiðingar þess eru
smátt og smátt að koma í ljós með hlýnun jarðar og öðrum
alvarlegum afleiðingum. Enn eru til þeir sem vilja ekki viðurkenna þetta, rétt eins og þeir sem töluðu um heilbrigt bankakerfi alveg fram á síðustu stundu.
Það er tækifæri núna að taka upp ný gildi og gera sjálfbærni eitt af lykilorðum í stefnumörkun okkar Íslendinga til
framtíðar. Við getum orðið til fyrirmyndar í þessu efni. Þótt
við höfum ekki alltaf sýnt gott fordæmi þá eigum við möguleika á því núna m.a. á sviði sjávarútvegs, landbúnaðar, orkunýtingar, umhverfisverndar og mannlegra gilda. Það getur
m.a. orðið framlag okkar til alþjóðasamfélagsins og aukið þar
áhrif okkar.
Sjálfbærni er orð eða hugtak sem hefur vafist fyrir mörgum, en er í raun einfalt. „Sjálfbærni snýst um það að mæta
þörfum okkar kynslóðar án þess að skaða möguleika komandi
kynslóða til að uppfylla sínar þarfir til viðunandi lífsskilyrða.“
Þetta snertir flesta þætti í okkar lífi; lífríkið, fjárhag, þróun
borgarsamfélags, lífsgæði og hvernig við umgöngumst hvert
annað.
Þrátt fyrir góða viðskipta- og tæknimenntun hér á landi og
erlendis, hefur ekki verið lögð næg áhersla á skapandi hugsun,
siðferði, heilbrigða stjórnarhætti, samfélagslega ábyrgð og
mannleg gildi og sjónarmið. Margt sem snéri að umhverfismálum og sjálfbærni var vanrækt, en er nú að verða eitt mest
krefjandi viðfangsefni stjórnenda og leiðtoga á þessari öld.
Viðskiptamenntun þarf meðal annars að snúast um langtíma
fjárhagslega sjálfbærni, gott siðferði og stjórnarhætti, fremur
en skammtímagróða, skuldabréfavafninga og afleiður. Við
hönnun mannvirkja og skipulag borga þarf að taka meira tillit
til umhverfismála og mannlegra þátta. Löggjöf þarf að taka
meira mið af mannréttindum, siðferði og umhverfismálum.
Fólk þarf að vera í fyrirrúmi.
Það er ekki hægt að mæla eingöngu þjóðarhag og velsæld á
þróun hagvaxtar, gengi hlutabréfa eða hagnaðar. Þeir mælikvarðar byggja oft á mikilli einföldun. Auknar þjóðartekjur
geta grundvallast á mengandi eða óarðbærum framkvæmdum,
þurrkun votlendis eða eyðingu skóga. Erlendis hefur hagvöxtur
víða falist í framleiðslu vopna, ofbeldismynda fyrir unglinga
eða gífurlegum náttúruspjöllum sem munu skaða komandi kynslóðir og jafnvel gera heil landsvæði óbyggileg.
Líklega eru fáar þjóðir betur í stakk búnar en við Íslendingar
til að vera í fremstu röð þjóða í sjálfbærni á næstu áratugum.
Við eigum öll bara eitt heimili, jörðina, og það er okkar að gera
það heimili áfram byggilegt fyrir komandi kynslóðir.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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Hann er laaaaangbestur

Eftirlýstir

Formfesta hvað?

Sigurjón Þórðarson, fyrrum alþingismaður, hefur skoðun á ýmsum
málefnum. Þau setur hann helst fram
á bloggsíðu sinni. Sigurjón tók nýverið
út ráðherra Íslands og komst að því að
einn væri langbestur; Kristján Möller
samgönguráðherra. „Eini ráðherrann
sem virkilega stendur undir væntingum
er Kristján sem heldur allur sjó.“
Að allt öðru. Tólfta þessa mánaðar sagði Sigurjón frá því þegar
hann þreytti frumraun sína í
sjósundi og vann til gullverðlauna. „Mér fannst einkar
skemmtilegt að skíðakappinn
Kristján Lúðvík Möller
samgönguráðherra
skyldi afhenda mér
verðlaunin.“

Eiríkur Jónsson blaðamaður vekur á
síðu sinni athygli á vali á viðskiptafræðingi ársins í fyrra. Að valinu stóð
stjórn Félags viðskiptafræðinga og
hagfræðinga. Eiríkur undrast ekki
valið skuli yfir höfuð hafa farið fram,
frekar en val á til dæmis sagnfræðingi ársins, heldur að Karl Wernersson hreppti titilinn eftirsóknarverða
í febrúar í fyrra. Líklega
hefur ný stjórn
komið að valinu nú
í ár; því þá hlaut
Vilhjálmur Bjarnason titilinn.

Nokkra athygli vakti hve snöggir á sér
Íslendingar voru að skila inn umsókn
um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Flestir höfðu búist við því
að hún yrði afhent við hátíðlega
athöfn síðar í mánuðinum, en þess í
stað var bréf sent út og sendiherrann
afhenti það.
Þetta mun hafa farið heldur illa í
yfirstjórn sambandsins, ekki síst Svía,
en þeir eru nú forysturíki. Þeir höfðu
hugsað sér myndamóment með forsætisráðherra vorum, en fengu einn
sendiherra. Þeir munu víst heimta
engu síður að Jóhanna fari út og nú
er verið að vinna að því að finna
tíma til þess. Svo segja menn að
ESB sé ekki formfast.
kolbeinn@frettabladid.is

Reiknað á röngum
forsendum
Þ

eir Ragnar H. Hall, lögmaður
og Eiríkur Tómasson lagaprófessor hafa á opinberum
vettvangi haldið því fram að
skuldbindingar vegna innstæðutrygginganna í Icesave málinu
hafi verið rangt reiknaðar. Takmarkaður rökstuðningur hefur
fylgt fullyrðingum þeirra en þó
verður helst skilið að þeir telji
að réttur lagaskilningur leiði
til þess að krafa ábyrgðarsjóðs
innstæðutrygginga eigi að njóta
einhvers konar aukins forgangs
fram yfir aðrar forgangskröfur
við úthlutun úr þrotabúi Landsbanka. Í því sambandi er vísað
til þeirra reglna sem beitt hafi
verið við úthlutun til Ábyrgðasjóðs launa eftir að hann hefur
leyst til sín hluta af forgangskröfu launamanns.
Þessi skilningur á gildandi
framkvæmd um úthlutun til
Ábyrgðasjóðs launa er okkur
framandi. Þó höfum við bæði
fengist mikið við gjaldþrotarétt,
bæði sem skiptastjórar og sem
kennarar í fullnusturéttarfari.
Þvert á móti teljum við að gildandi framkvæmd sé eindregið
þannig að Ábyrgðasjóður launa
eignist einungis hliðsetta stöðu
við launamanninn sem hann
keypti hluta kröfu af þegar
kemur að úthlutun úr þrotabúi
en alls ekki neina frekari forgangsstöðu. Þetta teljum við að
hafi verið óumdeild framkvæmd
við gjaldþrotaskipti hérlendis
um árabil. Á þetta hefur þó ekki
reynt fyrir dómstólum svo okkur
sé kunnugt.
Rétt er að taka fram að neyðarlögin svokölluðu koma þessu
máli ekki við að öðru leyti en
því að þau áskildu að innstæður
skyldu taldar meðal forgangskrafna. Í 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl., eru innstæður ekki taldar upp meðal þeirra
krafna sem njóta forgangs við
gjaldþrotaskipti. Forgangur
innstæðna helgast hins vegar
af ákvæðum neyðarlaganna og
síðar laga nr. 44/2009 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki. Í þeim er tekið fram að við
slitameðferð fjármálafyrirtækis
skuli: „kröfur um innstæður

ÁSA ÓLAFSDÓTTIR OG
ÁSTRÁÐUR HARALDSSON

Í DAG | Icesave
samkvæmt lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi
fyrir fjárfesta jafnframt teljast
til krafna sem njóta rétthæðar
skv. 1. og 2. mgr. 112. gr. laga um
gjaldþrotaskipti o.fl.“
Í 115. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. er tekið fram að „Við
framsal eða önnur aðilaskipti
að kröfu fylgja réttindi á hendur þrotabúi skv. 109.–114. gr. “
Í þessu felst árétting á þeirri
almennu reglu, sem ævinlega
hefur verið talin gilda, að gjaldþrotaskiptarétti og raunar hvarvetna í kröfurétti einnig, að
framsalshafi kröfu eignist þann
rétt sem framseljandi átti en
ekki betri rétt einsog Ragnar og
Eiríkur virðast álíta.

Til að unnt væri að líta svo
á að sumar forgangskröfur
gengju framar öðrum þyrfti
að vera til þess lagastoð eða
sérstaklega um það samið milli
upphaflegs forgangskröfuhafa
og þess sem eignast hluta kröfu
hans að sá síðarnefndi skuli
njóta forgangs við úthlutunina.
Í 3. mgr. 10. gr. laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta segir: „Komi
til greiðslu úr sjóðnum yfirtekur
hann kröfu kröfuhafa á hendur
hlutaðeigandi aðildarfyrirtæki
eða þrotabúi. Krafa sjóðsins
nýtur rétthæðar í samræmi við
1. mgr. 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. ...“ Trygginga-

sjóðurinn yfirtekur því hluta
kröfu innstæðueiganda, að því
marki sem sjóðurinn hefur greitt
innstæðueiganda innstæðu sína.
Þá verður í raun um að ræða
tvær kröfur sem lýst verður í bú
fjármálafyrirtækis vegna einnar
innstæðu. Krafa Tryggingarsjóðs annars vegar og krafa
innstæðueiganda vegna þeirrar
fjárhæðar, sem hann hefur ekki
fengið bætta, hins vegar.
Það er því ljóst ef ákvæði laganna eru lesin að allar kröfur
um innstæður samkvæmt lögum
um innstæðutryggingar teljast
forgangskröfur á grundvelli
112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. Ekki verður séð að
neins staðar í þessum eða öðrum
lagaákvæðum sé mælt fyrir um
mismunandi rétthæð þeira eftir
því hver kröfuhafinn er.
Í 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. segir: „Næstar kröfum skv. 109.–111. gr. ganga að
réttri tiltölu við fjárhæð hverrar
kröfu:“ Er því síðan lýst hvaða
kröfur flokkist þar undir. Ekki
er gerður neinn greinarmunur á
tegund krafna innbyrðis, eins og
er t.d. gert í 110. gr. laganna. Þá
er hvorki í lögum um innstæðutryggingar að finna ákvæði sem
kveður á um að kröfur Tryggingasjóðsins skuli vera rétthærri
en aðrar forgangskröfur, né
heldur er fjallað um það í lögum
um fjármálafyrirtæki.
Þau lagaákvæði sem veita
Tryggingasjóðnum og almennum innstæðuhöfum forgangsrétt við úthlutun, vísa einungis
til 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. Þar er ekki gert ráð
fyrir innbyrðis forgangi þessara
krafna heldur þvert á móti tekið
fram að greiðast skuli upp í kröfurnar samkvæmt tiltölu. Til að
unnt væri að líta svo á að sumar
forgangskröfur gengju framar öðrum þyrfti að vera til þess
lagastoð eða sérstaklega um það
samið milli upphaflegs forgangskröfuhafa og þess sem eignast
hluta kröfu hans að sá síðarnefndi skuli njóta forgangs við
úthlutunina.
Höfundar eru
hæstaréttarlögmenn.

Auglýsingasími
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ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR varðandi hreyfingu miða við að fullorðnir hreyfi sig rösklega í minnst
30 mínútur á degi hverjum. Börn eiga hins vegar að
hreyfa sig í minnst 60 mínútur daglega.

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

Sveinn Andri stundar hot yoga nokkrum sinnnum í viku ásamt því að lyfta og brenna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heitt jóga til heilsubótar
Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður hefur stundað líkamsrækt um nokkurt skeið. Nýlega bætti
hann svokölluðu hot yoga á stundaskrána þar sem óhefðbundum aðferðum er beitt til heilsueflingar.
„Upphaflega skellti ég mér nú bara
í tíma til að liðka mig eftir allar
lyftingarnar sem ég hef verið að
stunda en er nú orðinn algjörlega
háður þessu,“ segir Sveinn Andri
Sveinsson hæstaréttarlögmaður,
sem hefur nú bæst í ört stækkandi
hóp þeirra sem stunda svokallað
hot yoga.
Hot yoga er skylt bikram yoga
þar sem markmiðið er að styrkja
vöðvaflokkana í kringum hrygginn með standandi og sitjandi
stöðum. Æfingarnar eru stundaðar í vel upphituðu herbergi, eða 37
gráðu heitu, til að líkaminn hitni
fyrr upp og verði sveigjanlegri í
öllum stöðum og teygjum. „Í hitanum svitnar maður meira svo
detox-áhrif hljótast af og brennir
að auki fleiri hita einingum,“

útskýrir Sveinn Andri, sem er
þekktur fyrir að kalla ekki allt
ömmu sína en viðurkennir fúslega
að jógaæfingarnar taki vel á.
„Þetta er alveg heilmikil vinna,
enda verið að þjálfa vöðva sem
verða gjarnan út undan í öðrum
æfingum. Í mínu tilviki er ég að
vinna í stirðum vöðvum þar sem
samgróningar eru að trosna upp
eftir 40 ár,“ útskýrir hann og
segist hafa verið mjög stirður í
byrjun. „Á skalanum einum upp
í hundrað hef ég líklegast verið
á svona þremur. Ætli ég sé ekki
smám saman að skríða upp fyrir
fimm, þannig að ég finn mjög
mikinnn mun á mér,“ segir hann
hlæjandi og þakkar góðan árangur meðal annars jógakennaranum
Jóhönnu Karlsdóttur, sem heldur

utan um námskeiðið hjá World
Class.
Hot yoga eru fyrstu kynni Sveins
Andra af jóga, en hann hefur um
nokkurt skeið stundað lyftingar
með ágætum árangri. Með þessari
viðbót telur hann sig hafa fundið
fullkomna aðferð til að halda sér
í formi. „Þetta er bara mjög gott
fyrir líkamann, ásamt því að hafa
róandi áhrif. Ég sofna oft í slökuninni í lokin og kem alveg endurnærður út úr tíma,“ segir hann en
þvertekur fyrir að jógað sé upphafið að andlegri iðkun. „Nei, enda
á þetta ekkert skylt við svoleiðis,“
bendir hann á. „Ég læt þetta duga
í bili. Þú átt sko ekki eftir að rekast á mig í gulum kufli með svartan depil á enninu.“
roald@frettabladid.is
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SNYRTIVÖRUFRAMLEIÐANDINN MÁDARA
var nýverið valinn umhverfisvænasta fyrirtækið árið 2009
í Lettlandi. Alls kepptu 150 fyrirtæki um titilinn. Vörur frá
Mádara fást í Heilsuhúsinu og Lyfju Smáralind.



Á dagskrá Norðurlandasumarbúða fyrir hjartveika unglinga eru leikir, kynningar og Ísland verður skoðað.

MYND/MIKKO NIIPALA

Hjartveikir unglingar í
sumarbúðir til Íslands

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

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Auglýsingasími

– Mest lesið

Norðurlandasumarbúðir fyrir hjartveika unglinga eru haldnar í fyrsta sinn á Íslandi í vikunni en alls taka
45 börn frá fimm löndum þátt. Sumarbúðirnar hafa verið haldnar á Norðurlöndunum síðastliðin 20 ár.
„Þetta eru Norðurlanda sumarbúðir fyrir hjartveika unglinga á
aldrinum fjórtán til átján ára sem
hafa verið í gangi í tuttugu ár í
Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku,“ segir Guðrún Bergmann,
formaður Neistans, styrktarfélags
hjartveikra barna, en sumarbúðirnar eru haldnar í fyrsta sinn á
Íslandi og standa frá 19. til 26. júlí
á Laugarvatni. Íslendingar taka
þátt í fjórða sinn í ár.
Þegar Guðrún er innt eftir því af
hverju ákveðið hafi verið að halda
sumarbúðirnar á Íslandi segir hún:
„Það er meira samstarf á milli
Norðurlandanna núna og við komumst allt í einu að því að við eigum
fullt af hjartveikum unglingum,“
segir Guðrún og bætir við að þegar
Neistinn frétti af þessum norrænu
sumarbúðum hafi verið ákveðið að
fara í samstarf og íslenskir unglingar sendir í búðirnar.
Guðrún segir að staðsetning
búðanna gangi á milli Norður-

Í sumarbúðunum eru 45 unglingar frá
fimm löndum og fjórtán farastjórar.

landanna. Nú taka 45 unglingar
þátt og eru fjórtán fararstjórar
með í för. Aðspurð segir Guðrún að
flestir unglingarnir séu að koma
til Íslands í fyrsta skipti. „Það er
voða gaman hérna og ekki skemmir veðrið fyrir. Við erum aðallega
í leikjum til að kynnast og eigum
eftir að skoða landið í vikunni, fara
á Gullfoss og Geysi og Bláa lónið.
Þeim finnst ekkert mál að fara frá
Laugarvatni í Bláa lónið,“ upplýsir hún.

„Margir lifa fyrir búðirnar og
finnst ómetanlegt að hitta krakka
sem eru í sömu stöðu og þeir sjálfir. Ég tek eftir því að í búðunum eru
allir jafningjar,“ útskýrir Guðrún.
Er ekki mikill undirbúningur að
baki? „Jú, það var flókið að koma
þessu saman en sem betur fer tókst
það á endanum. Við fengum hjálp
frá Norðurlöndunum og gátum
spurt þau eins og við vildum. Svo
fengum við aðstoð frá ýmsum fyrirtækjum á Íslandi og lánaði Toyota
okkur til dæmis tvo bíla til afnota
og Neistinn þakkar fyrir það.“
Eru læknar og hjúkrunarfræðingar með í för? „Það er hjúkrunarfræðingur með okkur alla vikuna
sem fer hvert sem er með okkur.
Nokkrir unglinganna eru á lyfjum
og það þarf að fylgjast með að þeir
taki þau. Svo létum við hjartalækninn okkar vita þannig að það er fullt
af fólki á bakvakt til öryggis ef eitthvað kemur upp á.“
martaf@frettabladid.is

heilsa og útivist
ÞRIÐJUDAGUR 21. JÚLÍ 2009
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dagskrá helgarinnar er á www.einmedollu.is

brostu með!
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Púttið er mikil félagsíþrótt á Grund þar sem vinir koma saman og pútta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pútt vinsælt á Grund
Á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund er púttað alla daga yfir
sumarið og eru reglulega haldin
púttmót. „Máli skiptir að fólk drífi
sig og hafi eitthvað að gera,“ segir
Alberto Borges, íþróttafræðingur
á Grund. „Fólk getur hugsað um
mótin, orðið áhugasamt og haldið
sér í æfingu.“
Að sögn Albertos er pútt mjög
vinsælt á Grund. „Reglulega
stunda þetta tíu til tólf menn og
eru þeir að á hverjum degi. Sumir
einstaklingar mæta í tækjasal, í
sund og í púttið. Sumir eru alveg
íþróttamen, alveg hundrað prósent.“
Alberto segir að sumir hafi
verið í golfi áður en þeir fóru á
Grund. „Þegar fólk fer á elliheimili getur það ekkert gengið átján
holu stóran völl heldur var gerður
lítill völlur til að pútta á,“ útskýrir Alberto sem segir völlinn fyrsta
flokks. „Þegar veðrið er jafn gott

Blokartbílarnir þykja einfaldir í notkun, en þeir eru vinsælir um allan heim.

Fólk tapar sér yfir Blokarti
Tíu til tólf manns stunda pútt reglulega
á Grund.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og það hefur verið þá mæta vinirnir á völlinn. Fólk kemur, spjallar saman og fylgist með æfingunum.“
- mmf

● ÆFA EINS OG STJÖRNURNAR Hjá líkamsræktarstöðinni Hress í Hafnarfirði er hægt að
fá einkaþjálfun þar sem kynntar
eru æfingaáætlanir og mataræði
stjarnanna í Hollywood.
Telma Matthíasdóttir einkaþjálfari hefur útbúið æfingaplön
þar sem gerðar eru æfingar
stjarnanna og einnig fylgja upplýsingar um mataræði þeirra. Þá er
til dæmis Madonna tekin fyrir einn
daginn og Cameron Diaz annan
dag. Þykir þetta ágætis leið til að
brjóta upp þjálfunina og gera
hana skemmtilegri. Oft er æft í
hópum en sú aðferð nýtur aukinna
vinsælda að sögn Lindu Bjarkar
Hilmarsdóttur, framkvæmdastjóra Cameron Diaz heldur sér bara nokkuð
- hs vel.
Hress í Hafnarfirði.

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins
6000 krónur
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Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

KomaSvo.is er fyrsta fyrirtækið
hérlendis sem býður upp á Blokart, einfalda íþrótt sem þykir
hentar vel íslenskum aðstæðum
meðal annars vegna veðurfars.
„Blokartið er alveg nýtt á Íslandi.
Þetta er mest vaxandi sport í heiminum í dag og er víða að finna. Svo
er þetta hundrað prósent náttúruvænt, bara drifið af vindinum,“
segir Jón Ólafur Magnússon framkvæmdastjóri KomaSvo.is, afþreyingarfyrirtækis sem sérhæfir sig í
skemmtiferðum fyrir hópa og fyrirtæki.
„Ég hef verið að setja upp bæði
keppnir og þrautir þar sem þarf
að fara ákveðnar brautir en svo
fær fólk líka að leika sér á þessu
og hafa frjálsar hendur. Bílarnir geta farið upp í ágætis hraða
í góðum vindi, allt upp í 70 til 80
kílómetra á klukkustund,“ segir
Jón, en KomaSvo.is er eina fyrirtækið sem býður upp á Blokart hér
á landi .
„Blokartið eru litlir eins manns
bílar sem sest er í og eru með stóru
segli fyrir ofan, mjög svipaðir og
seglbátar. Svo hallar maður sér
bara aftur á bak og er með stýrið í
annarri og seglið í hinni,“ útskýrir Jón og segir auðvelt að stjórna
hraðanum.
„Við fengum leyfi til að stunda

Blokart-bílarnir komast upp í allt að 70 til 80 kílómetra á klukkustund.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Blokartið á gamla Patton flugvellinum í Keflavík og erum aðallega
þar en svo höfum við líka stundað
þetta uppi á Hellisheiði við Skíðaskálann í Hveradölum, við Þingvelli og flugvöllinn á Hellu,“ segir
Jón, en Blokartið þykir henta íslenskum aðstæðum einstaklega
vel.
„Það eru flest afþreyingarfyrirtæki í þessum geira að bjóða
upp á það sama, hestaferðir, river
rafting og snjósleðaferðir, en okkur
langaði að finna eitthvað öðruvísi. Ég fann svo Blokartið á netinu fyrir skæra tilviljun þegar ég

var að leita að einhverju nýju og
spennandi og fannst þetta alveg tilvalið svo við fluttum inn tólf bíla
frá Hollandi í fyrra,“ segir Jón en
yfir 1.000 manns hafa nú prufað
bílana.
„Það geta allir farið í Blokart, börn eða fullorðnir, fatlaðir sem ófatlaðir geta setið í bílunum. Það er þó aðallega fullorðið
fólk sem kemur til okkar. Þetta er
svo skemmtilegt að fólk tapar sér
alveg.“
Nánari upplýsingar um Blokart
á www.komasvo.is og www.blokart.
is.
-hds

Völlurinn verður náttúruperla
Grindvíkingar vinna að því að stækka golfvöllinn
sinn úr þrettán holum í átján.
„Við erum með góðan strandvöll meðfram sjó og
tún eins og margir aðrir. Nú mun hraunsvæði bætast við þannig að völlurinn verður í raun
þrískiptur og alger náttúrperla,“ segir
Páll Erlingsson formaður Golfklúbbsins í Grindavík um völlinn á staðnum. Unnið er að stækkun hans úr
13 holum í 18 og á hann að verða fullbúinn á 20. afmælisári klúbbsins 2011.
Hönnuður er Hannes Þorsteinsson.
Framkvæmdirnar ganga vel að sögn Páls.
Búið er að ryðja fjórar brautir og styttist í að
sáð verði í þær. „Við höfum allt efnið á staðnum og þurfum ekki að keyra neitt að,“ segir hann.
„Bara grjóthreinsa og sá í.“
- gun

Kylfingar verða að slá yfir hólinn til hægri í upphafshöggi af
10. teig.
MYND/PÁLL ERLINGSSON
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Andri hefur mestan áhuga á bílum, freerunning og línuskautum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Algjör adrenalínfíkill
„Þetta er rosalega gaman. Ég get
óhikað mælt með þessu,“ segir
Andri Már Birgisson, menntaskólanemi og sjálftitlaður adrenalínfíkill, um eitt af áhugamálunum:
F reestyle -línuskautana sína,
sem eru af gerðinni Preseder. Þá
hefur hann átt síðan í sjötta bekk
og segir mikinnn mun á þeim og
götulínuskautum. „Götulínuskautar ná meiri hraða þar sem dekkin eru bæði mjórri og stærri. Svoleiðis skautar eru léttir og því lítið
mál að fara upp og niður brekkur
eða ferðast langar vegalengdir,“
segir hann.
Freestyle-skautana kveður hann
hins vegar þyngri og höggþolnari.
„Þeir eru hannaðir til að maður
geti framkvæmt alls kyns brögð,“

segir hann. „Dekkin eru minni og
breiðari og því auðveldara að halda
jafnvægi. En maður fer ekki langt
á þeim. Maður skellir þeim bara í
bílskottið og keyrir á æfingastað.“
Þeir eru nokkrir á höfuðborgarsvæðinu að hans sögn; þeir helstu
í Gufnesi í Grafarvogi, Fífunni í
Kópavogi og tveir í Garðabæ.
Þar koma hópar saman til
að leika sér og sýna listir en
Andri segir að enn sé langt í að
línuskautar verði að viðurkenndri
íþróttagrein hér eins og erlendis. „Það er ekki keppt nema úti,“
bendir hann á og bætir við að árangur náist aðeins með æfingu.
„Er það ekki æfingin sem skapar
meistarann,“ spyr hann glettinn .
- rve

Finnur segir siglingu niður eystri Jökulsá heilmikið ævintýri.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ferðaþjónustan Bakkaflöt er
með fjölbreytta gistimöguleika
og afþreyingu. Flúðasiglingar eru á meðal þess sem þar er í
boði. „Siglt er á eystri og vestari
Jökulsám,“ segir Finnur Sigurðsson, starfsmaður hjá Ferðaþjónustunni Bakkaflöt.
„Sigling um vestari Jökulsá
tekur þrjár stundir og hentar fólki
á öllum aldri en átján ára aldurstakmark er aftur á móti í eystri
ána sem tekur sex til sjö tíma að
sigla og er töluvert erfiðari. Hún er
flokkuð sem fjórir plús á skalanum
einn upp í fimm,“ útskýrir hann og
segir það ekki að ástæðulausu þar
sem bátum hvolfi stundum og fólk
hafi fallið útbyrðis. Hins vegar
sé þátttakendum kennt að bregðast rétt við í slíkum aðstæðum og
fenginn allur nauðsynlegur búnaður, auk þess sem tveir öryggiskajakar séu ávallt með í för. „Óhætt
er að segja að sigling niður ána sé
heilmikið ævintýri,“ segir hann.

Þátttakendur fá góðan undirbúning
fyrir flúðasiglingarnar og er fenginn
allur nauðsynlegur búnaður að sögn
Finns.

Ferðaþjónustan heldur einnig
úti gistihúsi með 20 herbergjum,
tveimur sumarhúsum, veitingastað, bar og tjaldsvæði, sundlaug
og heitum pottum. Sjá www.riverrafting.is.
- rve

Auglýsingasími

Mikið ævintýri

– Mest lesið
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Handbolti á ströndinni

Ragnhildur Sigurðardóttir hefur skipulagt Bleika toppbikarinn sem verður um
næstu helgi hjá Kili í Mosó og GR.

Keppt verður í strandhandbolta
í Nauthólsvík næsta laugardag.
Strandhandbolti er ung íþróttagrein á Íslandi. Mót í þeirri grein
hafa verið haldin árlega frá 2003
og annar af frumkvöðlunum er
Davíð Sigurðarson. Hann er enn
aðalmaðurinn á bak við þennan
bolta.
Davíð segir hátt í 200 manns
taka þátt í mótinu á laugardag,
bæði stelpur og stráka og færri
komast að en vilja. „Það verða sextán lið og tíu í hverju og svo slatti
af varamönnum,“ fullyrðir hann og

segir reglurnar líkjast þeim sem
notaðar séu í öðrum mótum. „En
við veitum verðlaun fyrir tilþrifamörk og tökum upp á ýmsu fleiru
skemmtilegu,“ lofar hann.
Jafnan hafa einhverjir landsliðsmenn heiðrað mótin með þátttöku sinni og Davíð vonast til að
svo verði einnig nú. Hann reiknar
líka með blíðskaparveðri eins og
undanfarin ár. Áhorfendur sitja
svo bara á sínum teppum í sandinum og horfa á. Mótið hefst klukkan tíu.
- gun

Björgvin Páll Gústafsson landsliðsmarkmaður í góðu stuði í strandboltanum.

Golf í þágu
góðs málefnis
Golfmótið Bleiki toppbikarinn
heldur áfram för sinni um landið.
Um næstu helgi verða haldnar
tvær keppnir í Bleika toppbikarnum, hjá Golfklúbbnum Kili í Mosfellsbæ og Golfklúbbi Reykjavíkur.
Mótið er haldið til styrktar baráttu gegn brjóstakrabbameini enda
fer allur ágóðu þess til leitarstarfs
á vegum Krabbameinsfélagsins.
Mótið er haldið nú í fimmta skipti
en er opið báðum kynjum í fyrsta
sinn í ár enda ná áhrif sjúkdómsins víða.
Krabbameinsfélag Íslands og
Vífilfell standa fyrir mótaröðinni
í samvinnu við Golfsamband Íslands og Ragnhildur Sigurðarsdóttir golfkona hefur skipulagt
hana. Markmiðið er að gefa fólki
kost á að taka þátt í skemmtilegu
móti sem miðar að því að styrkja
baráttuna gegn brjóstakrabbameini og hvetja konur til árvekni
um eigin heilsu.
-gun

Höfum opnað nýtt apótek
Bogfimi hefur verið stunduð hérlendis
síðan árið 1974.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ung íþróttagrein
Bogfimi hefur ekki verið stunduð lengi á Íslandi. Það var fyrst
árið 1974, með stofnun Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík, og svo
Íþróttafélags fatlaðra á Akureyri,
sem skipulagðar æfingar hófust í
greininni.
Bogfimi stunda þó ekki aðeins
fatlaðir. Í gegnum tíðina hefur
blandaður hópur fatlaðra og ófatlaðra einstaklinga æft saman. Á
Íslandsmóti fatlaðra, sem haldið
er á vegum ÍF (Íþróttasambands
fatlaðra) er keppt í að minnsta
kosti þremur flokkum í bogfimi.
Tveimur flokkum fatlaðra og
síðan í opnum flokki þar sem allir
geta tekið þátt. Fyrir um það bil
sex árum var stofnuð sérstök bogfiminefnd á vegum ÍSÍ og er það
hlutverk hennar að vinna að framgangi þessarar íþróttagreinar á
landsvísu.
Myndir, upplýsingar og úrslit
móta er hægt að nálgast á vefsíðunni bogfimi.net.
- sg

í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Reykjavíkur Apótek er nýtt apótek sem leitast við að
bjóða hagstæð verð og framúrskarandi þjónustu.
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílar til sölu

Tjaldvagnar
Til sölu Camp_Let Appollo Lux árg
2005 með áföstu fortjaldi og eldhúsi
einangrað svenrými ,kassi á beisli
motta í fortjald verð tilboð 590.000
uppl .i s 6609596
Til sölu, nýr Combi Camp tjaldvagn
með öllu. Nánari upplýsingar í síma
8982978

Skoda Oktavia 1.6 Ágerð 2001. Ekinn
78.000, Sumar- og vetrardekk á felgum.
Toppeintak og vel með farinn bíll. Verð
600 þús. Uppl, í sima 617-5460
Mazda 3 Sport eins og nýr. Ek. 48þ.
km. beinsk. ýmiss auka búnaður. S.
820 9530.
FORD FOCUS TREND STATION, árg.
7/2005, ek. 89.þ km, 1.6L, Sjálfskiptur,
Verð 1.590.þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S. 567 2700.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

TILBOÐ!

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta
á staðnum
www.sportx.is

Suzuki GSX-R-600, 2008 ek. 2þkm.
Verð 1090!! lán 950þús. Ath. Nýtt hjól
kostar 1890 þ. 899 1888.

Til sölu Carina E 2.0 Gli árg. ‘96 rk.
121 þús. sjsk., með krók. Ný tímareim, vatnsdæla, bremsur, sumardekk.
Skutbíll í góðu lagi. Engin skipti. Fast
verð 365 þús. stgr. Uppl. í s. 896 2975.

2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlendum lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

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

Til sölu Hyundai Sant Fe ‘06. Ekinn
aðeins 36 þúsund. Uppl. í s. 894
7466.
Dodge Ram Laramie Hemi, árg.11/2007,
ek. 14þús.km., 350 hö, bensín, einn
með öllu, Fluttur inn nýr og enn í
ábyrgð!, Ásett verð 4450þús.kr.
Tilboðsverð aðeins 3950þús.kr!

Nissa Primera árg.’00. sjsk. m/steptronic , Ek. 135 þ.km, 2.0l. xenon-ljós,
kastarar , spoiler, Cd . Þarfnast lagfæringar. Verð 190 þús. S. 618 0534. Ath.
skipti á vespu.

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

Til sölu Audi A4 ‘96 Ek. 191 þús.
Steingrár á litinn. V. 350.000, stg.
270.000 S: 6993384

Auglýsingasími

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

0-200 STAÐGREITT!!!

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

Til sölu VW Polo ‘97, keyrður um 70
þús, verð 350 þús Einnig Willys ‘52,
Nissan vél. Báðir bílar þurfa smá lagfær
Sími 8941788

Til sölu Musso 1998,33“ dekk,5 gíra,
sk.10, ekinn 208.000- , 2.9 TDI ,bíll í
góðu lagi og eyðir litlu . Verð 490.000uppl. í s. 864 0984.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Óska eftir skiptum á breittum jeppa,
33“-38“ dísel og helst sjálfskiptum.
Er með Nissan óbreittanTerrano 2003
dísel sjálfskiptan ek 170þús Fallegur bíll
metinn á 2.4 mill. Er með ca. 1milljón
á milli. Td. Patrol, Landcruser, og fl.
S.8961312

Northern Lite pallhýsi“94 trefjaplast
660kg wc, miðstöð ísskápur eldavél.
V:500.000 kr s.8561052

Þjónusta

Leður mótorhjólagalli til sölu. Þe. jakki,
smekkbuxur nr. 48 ásamt NEW ROCK
stígvél 45. Uppl. s. 899 7058.

Hobby 560 UKF 2005 fortjald ISABELLA
,makísa FIAMA,sólarsella, ekket áhvíland verð 2,8 simi 772 9030.

Toyota Avensis terra S/D ‘99 Keyrður
216þ. Beinsk, 1600 vél. Sk.’10. V: 350þ.
Áhugas. hafi samband í s. 897 9789.

500-999 þús.

Til sölu Polar 560 CTH árg’08. Með
fortjaldi. Ríkulegur staðalbúnaður og
glæsilegur fylgihlutapakki. Uppl. í s.
864 1323.

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
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Mótorhjól

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

Til sölu Polar 590 kojuhús, árg. ‘07. Nýtt
fortjald og hjólagrind fylgir. Uppl. í S
695 0737 / 698 4779.
T.E.C. VELT BUMMER. CREATION. ‘05.
Hjólhýsi til sölu. Auka útbúnaður. Íssk.
Tv.Dvd.Útvarp og makrísa. Sem nýtt.
V.3,1 M. Uppl. í s. 892 7910.
Nýskráð hjólhýsi til sölu. Skráð í maí
20009. Gerð: BURSTNER. Aukahlutir:
Maskír-2 gaskútar-sólarsella og fl.

Hjólbarðar
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.
Michelin xzl 335/80 r20 2 stykki sem
ný til sölu. uppl í síma 8949529

Varahlutir

Fellihýsi
Óska eftir fortjaldi á 8 feta Viking 1706
fellihýsi. Flest fortjöld passa. 825 6763.
Fellihýsi til sölu. Mjög lítið notað og vel
með farið Fleetwood Bayside 12 feta
fellihýsi árg. ‘07 Markísa, 2 gaskútar,
álfelgur, fjarstýrður rafmagnsopnari og
fl. fæst gegn yfirtöku á ca 2 milljónir.
Uppl í s. 772 8877.

BMW 520M ‘95, sjsk, vel við haldið,
fluttur inn af umboði, svartur. 590þ
8213494
Til sölu Honda Crv árg 98 ek 163
þús. Nýskoðuð og yfirfarin. Ásett verð
690þús. Uppl. 6592709

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

Hraðbátur til sölu, 5 metra langur,
Evinrude 60HP mótor Verð 600 þús
Sími 848-2200

0-250 þús.

250-499 þús.

Hlutur í þessum bát í Króatíu er til
sölu. Ódýrt ferðalag, gott flugaðgengi,
selst ódýrt. Laus frá 15. ágúst. Uppl. í
s. 694 3450.

Hjólhýsi

Sendibílar

VW Transporter árgerð 2000 keyrður
270.000 í góðu lagi. 4X4. Verð kr.
250.000. Reno Kango árgerð 2004
keyður 78.000 í topplagi. Verð 870.000.
Upplýsingar í síma 8922588.

– Mest lesið

Til sölu Yamaha Phazer 600 cc árg.
2004 á götuna 9.2004 mjög gott eintak
ekið 14.000 km/h alltaf geymt inni.
Næsta skoðun 10.2010.Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 896-1634.

Bátar

Vinnubílar til sölu

AUDI RS6 TWIN TURBO. 505
hö fourwheeldrive. Árg 2003, ,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Ásett 6,9 millj.
StaðgreiðsluTilboð 4,2 millj. lán 4,2
millj Rnr.101839 ÓSKUM EINNIG EFTIR
ÖKUTÆKJUM Á SKRÁ.

Vinnuvélar

Jeppar

Tilboð óskast í Suzuki Vitara, árg. ‘98.
Þarfnast viðgerðar, skoðaður ‘09. Lítur
vel út. Uppl. í S. 896 8731.

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II S.
Árg. 2003, ekinn 108 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. TVÆR TOPPLUGUR. 7
MANNA OG FLEIRA. Verð 3,5 millj
TILBOÐSVERÐ 2,9 MILLJ, LÁN 2,9
MILLJ. . Rnr.128496.

Vandaðar Vespur. Notuð Peugeot speed
flight 2. Auðveldar í akstri, sparneytnar
, Áreiðanlegar, Kostar ný um 480 þús.,
þessi á 250 -stgr. afsl. Uppl. í s. 551
7678 & 898 8577.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla
Peugeot, Daewoo og Lancer bíla.
Nánari uppl.í s. 661 2222.
Ford F 250 ‘99 ek. 140þ. mílur. Terry
lite hús, Fleet wood, ‘99. Svefnaðstaða
fyrir 8. Útdraganleg hlið. Verð saman 3
M. Skipti möguleg á minna hjólhýsi. s.
894 7667.

TILBOÐSDAGAR á VESPUM verð frá
195.000 kr með skráningu full búð af
frábærum og góðum Vespum sjáið
fleyri tegundir á www.sportx.is

WW Transporter 86 ek. 148 bíll í algeru
toppstandi innréttaður sem húsbíll,
auðvelt að breyta t.d. í sendibíl. Fortjald
getur fylgt með. Uppl. 899 0883.

Til sölu Trigano tjaldvagn árg.2008.
Áhvíladi ca. 400 þús. verðtryggt lán.
Verðhugmynd 650 þús. Ægir Sími:
6903392

Bílar óskast

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og
góð sala. Við leitum að rétta bílnum
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan.
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Toyota Corolla árg.’03. Ek. 128 þús.
Fæst á yfirtöku c.a 27 þús. á mán. Uppl.
í s. 892 0104.

Yamaha Dragstar 1100 ‘05 ek. 4600 km
v. 1100 þús. uppl. 8967148

Er með til sölu Palomino Colt, árg.
1999, með nýju fortjaldi, svefntjöld,
ísskápur fyrir gas og 12v, rafgeymir, gaskútur, eldavél, vaskur og miðstöð. Verð
kr. 650þ Upplýsingar í síma: 895- 5207

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla. www.
netpartar.is
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Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Fjármál

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

VW, Skoda S. 534 1045

Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella
10, Hfj.

Rafvirkjun

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Veitingastaðir

Pípulagnir

Vinsamlegast pantið borð. Sérstakur
staður á sérstökum stað. Hafið bláa
útsýnis og veitingastaður við Ósa
Ölfusár. www.hafidblaa@hafidblaa.is
& 483 1000.

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

Hreingerningar

Greiðsluaðlögun,
fjármálaráðgjöf,
skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s. 588 4545.

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

Málarar

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.

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.

Viðgerðir

Lekur þakið ?

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

Stífluþjónusta

Frír háþrýstiþvottur í
Júlí!!

Garðyrkja
Gröfuþjónusta Auberts.
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.

Trésmíði
smidaland.is

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

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

Tölvuviðgerðir og vírushreinsanir

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

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

Nudd
Nudd.Nudd.Nudd.Tantric whole body
massage!S.822 7301.
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar
Til sölu
Spálínur Sjáandans
Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727
kl. 18-22 þri.-fim

Viðhald
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Sumarklippingar!

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Second Hand verslunin
Marilyn Monroe
Opið frá kl. 13 - 17.30 alla virka
daga.

Sibba 908 2507 kl. 22-24

Úrval af notuðum og nýjum
herra- og dömufatnaði á góðu
verði.

Spádómar og ráðgjöf

Skór, töskur, slæður ofl.
Marylin Monroe, Starmýri 2.
(gengið inn frá Álftamýri)
s. 866 9747.

Vanir málarar geta bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 659 7587.
Málarar geta bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

Búslóðaflutningar
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.

Spásími Daddýar 846
6364.
Opið frá kl. 12-24 alla daga.
Ekkert mínútugjald Visa/Euro

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

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

Húsaviðhald
Notaður Óðalssteinn og hellur 450 stk
30x30 Óðalsteinn 6 sm af 3ja bíla plani
+ af ca 100 m göngustígum. Óðalsteinn
8 sm meðfram göngustígum. Uppl. í s.
618 2088.

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.

Allur búnaður sem þarf til að opna
snyrtistofu til sölu. Uppl. í s.893 1577
eða godsnyrting@gmail.com

Gefins
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.

Húsaviðgerðir

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

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

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir alla daga eftir kl. 16.00.
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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

Hljóðfæri

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

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd
hringdu í s. 662 0841.

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.

Tantric Massage of
Sacred touch

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

ROOMS FOR RENT WITH FURNITURE IN
109 BREIÐHOLT AND IN 111 BREIÐHOLT
8973611
Gullfallegt nýtekið
Grafavogi, sv.112 til
1.ágúst til 1.ágúst
Uppl. í s.893 1577
gmail.com

í gegn raðhús í
langtímaleigu. Frá
2010. Verðtilboð.
eða godsnyrting@

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 568 1848
/ 694 6396.

Hjón með 2 ung börn og gæfan hund
sem geltir aldrei óska eftir 3-6 herb.
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu strax,
í langtímaleigu. Sérinngangur skilyrði.
Öruggar greiðslur+trygging. Uppl. í s.
866 0771.

Atvinnuhúsnæði

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500

geymslur.com

Am.Cocker
Spaniel
til
sölu.
Framúrskarandi foreldrar. s.770-4241
www.eldhuga.com

Tölvur

Gisting

Er tölvan biluð?

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

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Til bygginga
Gisting

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. 693-6445

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

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

Íbúð eða herbergi til leigu á Akureyri
í júlí. Verð 4000 per. mann per. nótt.
Upplýsingar í síma 695 7045 & 570
7045.
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Golfskálinn
Öndverðarnesi
Vantar starfsfólk til afgreiðslu
og þjónustustarfa til 1. oktober.
Upplýsingar gefur Björk í
s. 693 9091.

Geymsluhúsnæði
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

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 að kaupa
vinnupalla og steypumót
gegn staðgreiðslu

Hellulagnir
Óska eftir vönum manni til
vinnu við jarðvegsframkvæmdir,
þarf að geta hafið vinnu strax.
Upplýsingar í síma 696 6676.

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til
leigu í Ármúla, gámaaðgengi. armuli@
visir.is
100m2 verslunarhúsnæði staðsett í
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fermetra verð. Uppl. í síma 695 7045 &
570 7045.
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www.buslodageymsla.is

Dúndurtilboð!

Óska eftir gömlum flygli á góðu verði.
Helst Baby Grand 150 -160 cm. S:483
12 46 Stefán.

Arnarverk
Óskum eftir vönum manni á
hjólagröfu strax.
Upplýsingar í síma 893 8423.

Húsnæði óskast

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism.
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl.
í 695 7045 & 570 7045.

Dýrahald

Fasteignir

NK Kaffi Kringlunni
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Starfskraft vantar í afgreiðslu í
Kringlunni (ekki sumarafleysing). Einnig vantar starfsfólk í
golfskála Öndverðarnesi.
Upplýsingar gefur Björk í
s. 693 9091.

Fjörukráin í Hafnarfirði óskar eftir matreiðslumanni með reynslu til starfa,
upplýsingar veittar á staðnum eða í
síma 893 6435.
Starfsfólk óskast/Staff wanted VEGAS.
S. 861 6662 & vegas@simnet.is.

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

Fyrir ferðamenn

Atvinna í boði

Einkamál

Tilkynningar
Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is
Timbur til sölu. Sperruefni 40x230mm.
kr. 550 meterinn. Lengd 4,3 m, 4,9 m,
5,5 m og 6,1m. S. 857 2158.

Alvöru kælibox fyrir
ALVÖRU ferðalanga

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

Verslun

Húsnæði í boði

'2%)¨3,53+/25.

Leikskólinn 101
Leikskólinn 101 sem er lítill
einkarekinn 2ja deilda leikskóli
óskar eftir að ráða áhugasaman
og áreiðanlega leikskólakennara/leiðbeinanda í fullt starf
frá 10. ágúst. Æskilegt er að
umsækjandi hafi áhuga á að
starfa með börnum, sé samviskusamur og ekki yngri en
25 ára.
Uppl. gefa Hulda eða Ragna í
síma 562 5101.

-OSFELLSB¾R SKORAR HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR
SEM HAFA EKKI STAÈIÈ SKIL ¹ FASTEIGNAGJÎLDUM
SEM ¹LÎGÈ VORU ¹RIN  OG  OG FÁLLU
Å GJALDDAGA ANNARS VEGAR  JANÒAR  OG
HINS VEGAR  JANÒAR  AÈ GREIÈA ÖAU
NÒ ÖEGAR OG EKKI SÅÈAR EN INNAN  DAGA FR¹
BIRTINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili /
Langtímaleiga

Símaþjónusta
Spjalldömur

/ Guesthouse
long term rent.

Heilsuvörur
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
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

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

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Einstaklingsíbúð í Seljahv. með sérinngangi, stórt herb., eldhús og snyrting
(ekki baðaðstaða). Stutt í sund. Laus
um næstu mánaðarmót. Aðeins reglusamir koma til greina. S. 899 8195.

S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ
ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIR
STÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT DR¹TTARVÎXTUM OG
ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDAR
INNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA
!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA
HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN
KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA

Sólarupptaka!

Starfskraftur óskast
Verslunin Lundinn,
Skólavörðustíg 10, óskar eftir
glaðlegum starfskrafti í mikla
vinnu. Reynsla af verslunar- og
sölustörfum og góð tungumálakunnátta skilyrði.
Upplýsingar sendist á
elmar@geysirshops.is

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.

-OSFELLSB¾R

Auglýsingasími

Spennandi kona

með ákaflega fallega og mjúka rödd
vill kynnast karlmanni með ljúfa stund
í huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920,
augl.nr. 8309.

– Mest lesið
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ERNEST HEMINGWAY (1899-1961)
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Allt sem þú segist ætla að
gera á meðan þú ert undir
áhrifum áfengis skaltu
gera allsgáður. Það ætti
að kenna þér að halda þér
saman næst.“
Ernest Miller Hemingway
var bandarískur rithöfundur.
Hann hlaut meðal annars
Pulitzer-verðlaunin fyrir skáldsöguna Gamli maðurinn og
hafið árið 1953 og Nóbelsverðlaunin árið 1954.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 21. JÚLÍ 1994

MERKISATBURÐIR

Blair leiðtogi Verkamannaflokksins

1456 Umsátrið um Belgrad.
1808 Sveitalögreglu Íslands

Anthony Charles Lynton Blair
(fæddur 6. maí 1953), yfirleitt
nefndur Tony Blair, var kjörinn
leiðtogi Verkamannaflokksins
á þessum degi árið 1994.
Blair tók við af John Smith,
sem lést tveimur mánuðum
áður af völdum hjartaáfalls,
en Verkamannaflokkurinn
hafði þá verið í stjórnarandstöðu í 18 ár.
Eftir mikla uppbyggingu
innan Verkamannaflokksins
að undirlagi Blairs vann hann
yfirburðasigur í þingkosningunum árið 1997 og batt þar
með enda á samfellda stjórn Íhaldsflokksins.
Blair gegndi stöðu leiðtoga Verkamannaflokksins
og forsætisráðherra Bretlands til ársins 2007 eða

lengur en nokkur annar forsætisráðherra á Bretlandi.
Meðan á valdatíma Blairs
stóð færði hann Verkamannaflokkinn nær miðju
og nefndi stefnubreytinguna
nýja Verkamannaflokkinn
ýmsum vinstrisinnum innan
flokksins þvert um geð. Þá
leiddi hann flokkinn til sigurs
í þremur þingkosningum á
þessu tímabili.
Undir lok stjórnarsetu
sinnar sætti Blair mikilli
gagnrýni meðal annars
vegna þátttöku Breta í Íraksstríðinu og vinsældir hans og Verkamannaflokksins dvínuðu. Blair fól Gordon Brown völdin.
Heimild: wikipedia.org

1846

1914

1936

1963

1987

komið á með tilskipun og
hreppstjórar gerðir að lögregluþjónum.
Sigurður Breiðfjörð, eitt
helsta rímnaskáld nítjándu aldar, andast í
Reykjavík 48 ára að aldri.
Sigurður Eggerz verður Íslandsráðherra og situr í
tíu mánuði.
Á Breiðdalsvík rekur á
land sverðfisk, en slíkar
skepnur eru fáséðar norðar en við England.
Skálholtskirkja vígð við
hátíðlega athöfn. Þar
koma saman 80 prestar,
prófastar og biskupar.
Héðinn Steingrímsson
vinnur heimsmeistaramót
tólf ára og yngri í skák.

Stórkostlegur árangur
„Þetta er ekkert annað en stórkostlegur árangur fyrir Íslendinga og íslenska hugbúnaðarframleiðslu, fyrir utan
heiðurinn sem hlýst af því að skjóta öllum samkeppnisaðilunum í Evrópu ref fyrir rass,“ segir Halldór J. Jörgensson, framkvæmdastjóri Microsoft Íslandi, náins samstarfsaðila upplýsingafyrirtækisins LS Retail sem var
nýverið útnefnt hugbúnaðarframleiðandi ársins í Vestur-Evrópu á Microsoft World Wide Partner ráðstefnunni í
New Orleans.
LS Retail hefur í núverandi mynd starfað frá árinu 2007
og á þeim tíma hannað fjölda viðskiptalausna fyrir Microsoft og önnur fyrirtæki. Meðal lykilatriða sem horft var til
við útnefninguna voru framúrskarandi árangur í sölu, afbragðsgóð sérfræðiþekking á vörum og þjónustu Microsoft Dynamics og mikil ánægja viðskiptavina. Cesar Cernuda, einn af aðalstjórnendum Microsoft International,
sagði á ráðstefnunni í New Orleans að LS Retail væri
dæmi um farsælan samstarfsaðila sem einbeitti sér að tilteknum geira og hefði náð að bæta við sig yfir 200 viðskiptavinum í honum á síðasta ári. Nú væru lausnir þess
uppsettar í 132 löndum og þýddar á 33 tungumál. En hvaða
þýðingu hefur útnefningin?
„LS Retail á eftir að fá enn meiri athygli. Hún sýnir að
hægt er að sérhæfa sig á þröngu sviði og ná góðum árangri,“ segir Halldór og bætir við að sjaldan hafi verið
eins annasamt hjá LS Retail og nú, þar sem 90 prósent
tekna sé í gjaldeyristekjum. „Þeir geta verið virkilega
stoltir af árangrinum,“ bætir hann við.

VIÐ KIRKJUNA Séra Gunnar Kristjánsson, prófastur á Reynivöllum í Kjós, hefur búið á Reynivöllum í þrjátíu ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYNIVALLAKIRKJA: HUNDRAÐ OG FIMMTÍU ÁRA Á ÁRINU

Kirkja á fornri þjóðbraut
HEIÐUR Doug Kennedy frá Microsoft, Carsten Wulff, umsjónarmaður

samstarfsaðila LS Retail, Gunnar Björn Gunnarsson, framkvæmdastjóri
LS Retail, Cesar Cernuda og Sveinn Áki Lúðvíksson, sölustjóri LS Retail.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Halldórs M. Ólafssonar
Sólvangi, Hafnarfirði,
áður Hlíðarvegi 14, Ísafirði,
Guðrún Halldórsdóttir
Hálfdán Hauksson
Ólafur Halldórsson
Valgerður Jónsdóttir
Björg Sörensen
barnabörn og barnabarnabörn.

„Hér á Reynivöllum hafa verið kirkjur
frá fyrstu tíð en kirkjan sem nú stendur á jörðinni var byggð árið 1859 og
er því hundrað og fimmtíu ára,“ segir
séra Gunnar Kristjánsson prófastur á
Reynivöllum í Kjós.
„Hér í Kjósinni og á Kjalarnesinu
voru landnámsmenn kristnir og til
dæmis eru heimildir í Landnámu um
fyrstu kirkju á Íslandi á Esjubergi,“
segir Gunnar. Hann segir þó ekki
til nákvæmar heimildir um hvenær
fyrsta kirkjan var byggð á Reynivöllum en kirkjunnar sé þó getið í máldögum annarra kirkna í kringum árið
1200.
„Kirkjan var í þjóðbraut, helguð
Maríu guðsmóður og tengd Maríuhöfn
í Hvalfirði sem var helsta hafskipahöfn á landinu á miðöldum. Hingað
komu hafskipin og síðan var greið leið
austur á Þingvöll og í Skálholt,“ útskýrir Gunnar en þá fóru ferðalangar
um hlaðið á Reynivöllum. „Á miðöldum var hér stór kirkja, tveir prestar

og mikil byggð,“ segir hann.
Séra Gísli Jóhannesson var prestur og kirkjuhaldari á Reynivöllum
þegar nýjasta kirkjan var byggð. Yfirsmiður hennar var Einar Jónsson frá
Brúarhrauni sem þótti að sögn Gunnars framúrskarandi smiður en hann
byggði meðal annars Útskálakirkju og
var einn helsti forsmiður í Reykjavík
á sinni tíð.
Séra Gunnar segir sögu kirknanna
á Reynivöllum hafa verið farsæla.
„Gengið hafa snjóflóð og aurskriður yfir Reynivelli og til dæmis lagðist bærinn í rúst á sautjándu öld en
kirkjuna sakaði aldrei,“ segir hann og
bætir við að Reynivallakirkja í dag sé
sú fyrsta sem standi utan við kirkjugarðinn. Allar fyrri kirkjur hafi staðið í garðinum sjálfum.
Gunnar hefur búið ásamt fjölskyldu
sinni á Reynivöllum í þrjátíu ár. „Við
ætluðum bara að vera stutt en höfum
ílengst hér,” segir hann en það er til
marks um hversu gott er að búa á

Reynivöllum að tiltölulega fáir prestar hafa þjónað í kirkjunni í gegnum
tíðina. Séra Þorkell Bjarnason var
prestur á eftir séra Gísla. Hann þótti
merkur prestur, var þingmaður um
tíma, var fræði- og framkvæmdamaður og gerði tilraunir með fiskeldi.
Séra Halldór Jónsson var síðan prestur á Reynivöllum í hálfa öld frá árinu
1900. „Hann var mikill hugsjónamaður, tónskáld, skógræktarfrömuður og
oddviti í áratugi,“ segir Gunnar en aðeins fjórir prestar hafa þjónað í Reynivallakirkju á tuttugustu öldinni.
„Við kunnum vel við okkur hér enda
fallegt í Kjósinni. Þó er þetta fámenn
sókn og hefur minnkað í gegnum árin.
Þegar kirkjan var byggð fyrir 150
árum voru þrefalt fleiri íbúar í sókninni en eru núna,“ segir hann.
Í tilefni afmælis kirkjunnar er ætlunin að halda afmælishátíð í lok ágúst.
Þá verður hátíðarguðsþjónusta í kirkjunni og hátíð að henni lokinni í Félagsgarði í Kjós.
solveig@frettabladid.is

Fallegur Ferguson
Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Flemming Holm
Hverafold 2, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 22. júlí kl. 13. Blóm vinsamlegast afþökkuð, en
þeim sem vildu minnast hans er bent á líknarstofnanir.
Jón Hólm
Jakob Hólm
Jórunn G. Hólm
Gunnar Hólm
Flemming Þór Hólm
barnabörn og barnabarnabörn

Gréta Jóhannssdóttir

Lise K. Sörensen
Aðalheiður K. Jurado

Talið er að allt um 400 manns
hafi tekið þátt í Fergusondeginum sem var haldinn á
Hvanneyri á laugardag, en 60
ár eru liðin síðan Fergusondráttarvélar voru fyrst teknar í notkun á Íslandi.
Alls voru 30 vélar af öllum
stærðum og gerðum og frá
ýmsum tímabilum til sýnis,
þeirra á meðal vél sem bóndinn á Gilsbakka í Hvítársíðu
eignaðist fyrir 60 árum.
Þá voru ýmsar uppákomur í tengslum við daginn,
svo sem fegurðarsamkeppni
um þrjár best uppgerðu

Ferguson-dráttarvélarnar.
Viðurkenningarnar fyrir þær
hlutu Albert Baldursson með
Ferguson frá Páfastöðum í
Skagafirði, TE-A20 árgerð
1952, Magnús Ingimarsson
með Ferguson frá Kjalardal
í Borgarfirði, TE-A20 árgerð
1954 og Þórður Stefánsson
með Massey-Ferguson frá
Arnheiðarstöðum í Borgarfirði, MF-135 árgerð 1974.
Hver hlaut í viðurkenningarskyni bók Bjarna Guðmundssonar á Hvanneyri,
...og þá kom Ferguson, sem
kom út samdægurs.

AFMÆLI Ferguson-dráttarvélar komu fyrst til landsins fyrir 60 árum.
MYND/BÚVÉLASAFNIÐ HVANNEYRI
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Elsku sambýlismaður minn, faðir,
tengdafaðir, stjúpfaðir, uppeldisfaðir,
afi og langafi,

Svavar Ottesen
prentari og fyrrverandi bókaútgefandi,
Gránufélagsgötu 16, Akureyri,

Í ESSINU SÍNU Herdís var auðvitað kát á afmælinu sínu.

Lummurnar
gerðu lukku
Líflegt var í hellinum hjá
skessunni í Reykjanesbæ
síðasta laugardag. Þar hélt
Herdís Egilsdóttir upp á
75 ára afmælið sitt í glöðum hópi og bauð gestum og
gangandi upp á lummur af
fjölbreyttri gerð. Fjölmargir nýttu sér boðið og gátu
meðal annars valið kókos-,
kanil-, kakó-, hangkikjötsog silungslummur beint
af pönnunum. Í bakgrunni
hljómuðu lög af tröllaplötunni Gegnum holt og hæðir
sem Ragnhildur Gísladóttir
og fleiri listamenn gerðu á

níunda áratugnum með textum úr bókum Herdísar.
Hellirinn er við smábátabryggjuna. Hann sýndi og
sannaði að hann er fyrirtaks samkomustaður og
skessan var í fínu formi,
ekki síður en Herdís. Þær
tvær hafa átt samleið ansi
lengi því Herdís hefur
skrifað sextán bækur um
skessuna, tvær þær fyrstu
á sjötta áratugnum. Það eru
því orðnar þrjár kynslóðir
sem hafa unað sér í félagsskap þeirra vinkvennanna
og unað sér vel.

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn
18. júlí sl. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 24. júlí kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkað en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Jakobssjóð hjá KA.
Sóley Halldórsdóttir
Sölvi H. Matthíasson
Ásta Ottesen
Páll H. Jónsson
Gunnlaug Ottesen
Friðrik Diego
Þórhallur Ottesen
Margrét Jóhannsdóttir
Kristín Ottesen
Sigmundur Ásgeirsson
Vilhelm Ottesen
Jón Vilberg Harðarson
Angkhana Sribang
Rannveig Harðardóttir
Guðbjörn Guðjónsson
Ottó Hörður Guðmundsson Birna Jónsdóttir
Sóley Magnúsdóttir
Sævar Örn Þorsteinsson
Halldór Magnússon
Ása Huldrún Magnúsdóttir Gunnar Arason
barnabörn og barnabarnabörn.

til heimils að Furugerði 1,
Reykjavík, áður til heimilis á Eskifirði,

lést að kvöldi föstudagsins 17. júlí 2009 á hjúkrunarheimilinu að Vífilsstöðum. Útförin verður auglýst
síðar.
Daníel Jónasson
Ásdís Ólöf Jakobsdóttir
Árni Jónasson
Anna Britta Vilhjálmsdóttir Warén
Örn Jónasson
Helga Jóhannesdóttir
barnabörn og langömmubörn.

lést sunnudaginn 19. júlí. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 24. júlí kl. 11.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Hrafnistu í
Hafnarfirði.
Matthildur Kristjana Jónsdóttir Kelley
Kristinn Pétur Pétursson
Ragnheiður Bragadóttir
Jón Pétursson
Sigfríð Þormar
Hafdís Lilja Pétursdóttir
Ágúst Guðmundsson
Sveinn Kristján Pétursson
Sigurborg Kristjánsdóttir
Ingibjörg Mjöll Pétursdóttir
Elaine McCrorie
Bjarni Leifur Pétursson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Birkihvammi 12, Kópavogi.

Gíslínu Hlífar Gísladóttur.
María Daníelsdóttir

Hrafnistu, Hafnarfirði,
áður til heimilis að Njálsgötu 20,

Sigurbjargar Gísladóttur
Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar elskulegu,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Vilborg Torfadóttir

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á Dalbæ
fyrir allt þeirra starf og umhyggju gagnvart Gíslínu
og fjölskyldu hennar allri.
Jóhann Daníelsson
Yngvi Örn Stefánsson
Anna Guðlaug Jóhannsdóttir
Gísli Már Jóhannsson
Aðalbjörg Kristín Jóhannsdóttir

Þorkell Jónsson
Kristín Þorkelsdóttir
Helgi Óskar Óskarsson
Jón Gísli Þorkelsson
María Höskuldsdóttir
Guðjón Þorkelsson
Kristín Sigurðardóttir
Árni Þorkelsson
Jakobína Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnheiður Elín
Ragnarsdóttir

Rúnar Dýrmundur
Bjarnason

barnabörn og barnabarnabarn

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ólafía Magnúsdóttir
er látin. Jarðaförin verður auglýst síðar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Jón Hallgrímur Björnsson
landslagsarkitekt, kenndur við Alaska,
Ásgarði 125, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi miðvikudaginn 15. júlí. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
föstudaginn 24. júlí klukkan 13.00.
Elín Þorsteinsdóttir
Sigríður Lóa Jónsdóttir
Sigurður Ingi Ásgeirsson
Gunnlaugur Björn Jónsson
Kristrún Jónsdóttir
Ingibjörg Svala Jónsdóttir
Ólafur Ingólfsson
Sigrún Jónsdóttir
Björn Þór Jónsson
Elísa Ólöf Guðmundsdóttir
Vignir Kristjánsson
Þorsteinn Ágúst Ólafsson
Sandra Shobha Kumari
Árni Björnsson
og barnabörn

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

Börkur Ákason
frá Súðavík, Sefgörðum 16,
Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn
24. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkað en þeim sem vilja minnast hins látna er bent
á Minningarsjóð um sjómenn frá Súðavík. Sjóðnum er
ætlað að standa straum af kostnaði við að reisa minnisvarða um sjómenn sem hafa farist með bátum frá
Súðavík. Reikningsnúmer sjóðsins er
0130-05-060500 kennitala 660509-0640.
Kristín M. Jónsdóttir
Rósa Björk Barkardóttir
Haraldur Leifsson
Birna Barkardóttir
Sigurður M. Sigurðsson
Dóra Jóna Barkardóttir
Heimir Barkarson
Patricia Barkarson
Ásta Ákadóttir
Sigurður B. Þórðarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Steinunn Snjólfsdóttir

Málfríður Rannveig
Oktavía Einarsdóttir

Framnesvegi 20, Keflavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi, sunnudaginn 19. júlí.
Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju,
fimmtudaginn 23. júlí kl. 13.00.
Jórunn Elsa Ingimundardóttir
Egill Steinar Ingimundarson
Valur Snjólfur Ingimundarson

Pétur Hartmannsson

Guðný Svava
Friðriksdóttir
Oddný Ingimundardóttir
Hermann Guðmundsson
Sigurður Þorbjörn Ingimundarson Halldís Jónsdóttir
Kristinn Ingimundarson
Jónína Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Magnús Garðarsson
Ingibjörg P. Guðmundsdóttir
Sigríður Garðarsdóttir
Þormóður Jónsson
Ólafur Halldór Garðarsson
Garðar Garðarsson
Guðrún Hulda Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðbjörg Guðlaugsdóttir
Frá Vík, síðast til heimilis að
Grænumörk 5, Selfossi,

lést á heilbrigðisstofnun Suðurlands sunnudaginn
19. júlí. Útförin fer fram frá Víkurkirkju laugardaginn
25. júlí klukkan 14.00.
Ólafur Friðrik Ögmundsson
Ögmundur Ólafsson
Helga Halldórsdóttir
Alda Guðlaug Ólafsdóttir
Lilja Guðrún Ólafsdóttir
Björn Friðriksson
Erna Ólafsdóttir
Eyjólfur Sigurjónsson
Guðlaugur Jón Ólafsson
Angela Rós Sveinbjörnsdóttir
Baldur Ólafsson
Kristín Erna Leifsdóttir
Halla Ólafsdóttir
Guðni Einarsson
Jón Geir Ólafsson
Ólöf Ragna Ólafsdóttir
og fjölskyldur

frá Lækjarbakka, Tálknafirði,

lést á Hrafnistu að morgni 18. júlí, 2009.
Jarðarförin verður tilkynnt síðar.
Herbert Guðbrandsson
Olga Herbertsdóttir
Ásgeir Kristinsson
Jón Herbertsson
Sævar Herbertsson
Dagný Bjarkadóttir
Einar Herbertsson
Freyja Benediktsdóttir
Ómar Herbertsson
Margrét Hermannsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.
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Að deila heimsálfu með öðrum
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NOKKUR ORÐ
Sara
McMahon

egar maður deilir heimili með öðrum,
hvort sem það er með fjölskyldu eða
vinum, þá verða menn að sýna hver
öðrum tillitssemi og stundum svolitla eftirlátssemi til að sambúðin gangi vel. Kostirnir við að halda heimili með öðrum eru
margir, vinnuálag minnkar á hvern og einn,
sömuleiðis fjárhagsleg útgjöld, menn hafa
félagsskap hver af öðrum og mörgum þykir
þeir öruggari svona saman heldur en að búa
einir.
Nú vill svo til að Íslendingar deila heimsálfu með öðrum Evrópuþjóðum. Þessar
þjóðir reka í sameiningu heimili
sem hugsa þarf um. Nýlega var
ákveðið að íslenska ríkistjórnin
skyldi hefja viðræður um aðild
að Evrópusambandinu, sambandi
sem við höfum hingað til viljað standa fyrir utan. Mér þykir
sjálfsagt að kanna landið áður

en menn lýsa sig með eða á móti sambandsaðild. Það er þó næstum víst að Íslendingar
verða bæði að vera staðfastir, eftirlátir og
kurteisir ef samningar sem allir geta sæst á
eiga að nást. Ekki ólíkt því þegar semja þarf
um uppvask og gólfþvott.
Margir hafa einnig haft áhyggjur af því
að við munum missa þjóðareinkenni okkar
ef við göngum inn í Evrópusambandið. Ég
tel litlar líkur á því, hver fjölskyldumeðlimur hefur sinn persónuleika þrátt fyrir
að vera hluti af stærri heild. Ég hef verið
búsett í Austurríki, Danmörku, Írlandi og
Bretlandi síðustu ár og get ekki sagt að
ég hafi orðið vör við að þær þjóðir misstu
þjóðareinkenni sín við það eitt að vera hluti
af stærri heild. Mér finnst Danir ekkert
minna danskir núna en þeir voru árið 1993.
Ég vona að samningarnir verði skoðaðir af skynsemi áður en við ákveðum að sitja
þrjósk við okkar keip.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hey!
Latté-ið mitt
er ónýtt!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

ENNEMM / SÍA / NM38597

HVAÐ
SAGÐIRÐU!?

Ég sagði að þú hefðir
verið getinn á meðan
við pabbi þinn hlustuðum á „Stairway to
Heaven“.

Það er eitt af
uppáhaldslögunum okkar.
Að
sjálfsögðu.

Spilaðu það
aftur.
Kannski
seinna...
ég ætla
að þvo
gítarstrengina
mína.

Þú...
hann...

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Heyrðu!
Hvað er
þetta
að gera
þarna?

■ Kjölturakkar

B^aa_c^gaV\V
hbVccd\iakjcV

Á jólunum er erfitt
fyrir Jóla að koma
gjöfum undir öll
jólatré í heiminum ...

án þess að borga krónu aukalega!

Eftir Patrick McDonnell

Svo ég sé um að fylla
alla jólasokkana.

Þetta
hljómar
eins og
erfið
vinna.

Hó! Hó! Ég
get lagt mig
í tæpt ár á
eftir.

ÏhjbVgWÅÂjgHb^cck^Âh`^eiVk^cjbhcjbHjbVg{h`g^[i
VÂIca^hi#^h[ng^g%`g#Vj`VaZ\V#ÃVg\ZiVÄZ^g]ajhiVÂ{
jee{]VaYha\^chchbVcjbZÂViakjcc^Z^chd[id\ÄZ^g
k^a_V#
Ã[¨gÂZ``^WVgVjee{]VaYhaV\^ÂÄ^ii!]ZaYjg'!*b^aa_c^g
haZch`gV"d\ZgaZcYgVaV\Vi^ak^ÂWiVg#;VgÂj{h^b^cc#^h!
h`g{ÂjÄ^\d\c_iijÄZhhVÂ]ajhiV]kVgd\]kZc¨ghZbZg#
HigZnb^{ZgaZcYg^ica^hijb69HA^ciZgcZiÄ_cjhij[ad``VhihZbZgaZci
c^Âjg]Va!c{cVg{Ica^hi#^h#
K^Âh`^eiVk^c^g<HB{h`g^[i!Bcj;gZah^ZÂV69HA^ciZgcZiÄ_cjhij#
IV`bVg`VÂjg[_aY^{h`g^[iV#

Það er

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes! Kurteis börn
tyggja með munninn
lokaðan.
Það er
rétt.

Ég vorkenni
þeim, ertu ekki
sammála?
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JÓNAS GUÐNI SÆVARSSON: Á LEIÐ TIL GRIKKLANDS OG STEFNIR ÞAÐAN BEINT TIL SVÍÞJÓÐAR

> Kári samdi við Plymouth
Miðjumaðurinn Kári Árnason er formlega orðinn
leikmaður Plymouth á Englandi. Liðið leikur í ensku Bdeildinni, en Kári fór til reynslu til félagsins eftir að verða
laus allra mála hjá AGF í Danmörku. Hann
heillaði þjálfara liðsins og skrifaði undir
eins árs samning við það í gær. Í viðtali
á heimasíðu félagsins segir Kári að
draumur sé að rætast en hans ósk hafi
alltaf verið að spila í enska boltanum.
Þess má til gamans geta að Plymouth er
stærsta borg Englands sem aldrei hefur
átt lið í efstu deild.

sport@frettabladid.is

Fylkir

Vodafonevöllur, áhorf.: 1.154

Valgeir Valgeirsson (5)

0-1 Kjartan Andri Baldvinsson (76.)

Skot (á mark)
7–12 (5-7)
Varin skot
Haraldur 5 – Fjalar 5
Horn
8-3
Aukaspyrnur fengnar
13-7
Rangstöður
2-3

FYLKIR 4–3–3
*Fjalar Þorgeirs. 7
Andrés M. Jóhannes. 7
Kristján Valdimarsson 6
Ólafur Ingi Stígsson 6
Þórir Hannesson
5
(50., Theódór Óskars. -)
(63., Kjartan Baldv. 6)
Ásgeir B. Ásgeirsson 6
Valur Fannar Gíslason 5
Halldór A. Hilmisson 5
Ingimundur Óskars. 6
Jóhann Þórhallsson 5
(58., Pape Faye
6)
Kjartan Á. Breiðdal 6
*Maður leiksins

ÚRSLIT
Pepsi-deild karla
Þróttur-Breiðablik

4-0

1-0 Dennis Danry (18.), 2-0 Haukur Páll Sigurðsson (34.), 3-0 Morten Smidt (55.), 4-0
Haukur Páll Sigurðsson (74.).

ÍBV-Fram

sem ætti að koma þeim á óvart,“ sagði Jónas Guðni sem
kíkti út til Svíþjóðar í byrjun júní og lék einn leik með
varaliði félagsins.
„Þetta er frábært tækifæri fyrir mig. Ég geri mér
alveg grein fyrir því að þetta er blóðtaka fyrir KR og
það er alltaf erfiðara að fara svona á miðju tímabili.
En á þessum erfiða tíma þá er gott fyrir félagið að fá
smá pening og létta undir rekstrinum.“
Varnarjaxlinn Grétar Sigfinnur Sigurðsson er varafyrirliði KR og er líklegast að hann taki við bandinu af
Jónasi Guðna.
KR-ingar voru reyndar enn í viðræðum við Halmstad út af Jónasi Guðna þegar Fréttablaðið fór í
prentun í gærkvöld en Rúnar Kristinsson, yfirmaður
knattspyrnumála hjá KR, átti von á því að gengið yrði
frá málum fyrr en síðar.
„Það eru ákveðin smáatriði sem þarf að leysa. En
stundum er það þannig að sum smáatriði geta orðið
dálítið stór. Við erum samt að reyna að klára málið.“

Fjalar Þorgeirsson sá til þess að Fylkismenn tóku öll stigin á Vodafone-vellinum í gærkvöld. Varamaðurinn
Kjartan Andri Baldvinsson skoraði eina mark leiksins þegar um stundarfjórðungur lifði leiks.
FÓTBOLTI Fylkir sigraði Val, 1-0, í

TÖLFRÆÐIN

VALUR 4–4–2
Haraldur Björnsson 5
Steinþór Gíslason
5
(63., Pétur Markan 5)
Reynir Leósson
6
Atli Sveinn Þórarins. 5
Bjarni Ólafur Eiríks. 5
Ólafur Páll Snorras. 4
Baldur Bett
4
Sigurbjörn Hreiðars. 5
(78., Guðm. Hafst. -)
Viktor Unnar Illugas. 3
(66., Guðm. Mete 4)
Arnar Gunnlaugsson 4
Helgi Sigurðsson
6

„Ég er mjög sáttur við það sem þeir höfðu að bjóða mér,“ segir
Jónas Guðni Sævarsson, fyrirliði KR, sem náði í gær samkomulagi
við sænska félagið Halmstad. Liðið er sem stendur um miðja
sænsku úrvalsdeildina.
Jónas Guðni ferðast með KR-ingum til Grikklands þar sem þeir
leika síðari leik sinn við Larissa í Evrópudeild UEFA á fimmtudag. Það verður líklega hans síðasti leikur í búningi KR, í bili að
minnsta kosti.
Vesturbæjarliðið er í góðri stöðu eftir fyrri leikinn sem vannst
glæsilega 2-0. Jónas mun ekki ferðast með KR-ingum heim til
Íslands eftir leik heldur mun hann fljúga beint frá Grikklandi
til Svíþjóðar.
Halmstad hefur fylgst grannt með Jónasi í sumar
og alveg ljóst að þeir ætluðu ekki að kaupa köttinn í
sekknum. „Þeir vönduðu sig mikið með það. Þeir mættu
hingað til Íslands og horfðu á mig í þremur leikjum
ásamt því að þeir sáu tvo aðra á upptöku. Svo fór ég
náttúrulega yfir til þeirra í tvo daga og spilaði einn
leik. Þeir vita því nákvæmlega hvað ég get og ekkert

Fylkir lagði Val öðru sinni í sumar

0-1
Valur

Leikur líklega síðasta leikinn fyrir KR í Grikklandi

1-1

1-0 Ajay Smith (29.), 1-1 Ívar Björnsson (41.).

annað sinn á tímabilinu í miklum
baráttuleik á Vodafone-vellinum í
gærkvöld þar sem fátt gerðist þar
til 20 mínútur voru til leiksloka.
Fylkismenn sköpuðu sér tvö færi
í fyrri hálfleik en í bæði skiptin bjargaði Reynir Leósson því
að Fylkismenn skoruðu. Sóknir
Valsmanna voru máttlausar og
fengu framherjar liðsins úr litlu
að moða.
Valsmenn byrjuðu síðari hálfleikinn með góðri sókn en leikurinn datt í sama farið aftur þar til á
70. mínútu þegar Valsmenn sköpuðu sér þrjú færi á skömmum tíma
en fundu ekki leiðin fram hjá Fjalari Þorgeirssyni í markinu sem
stóð vaktina vel þrátt fyrir að hafa
haft lítið að gera í markinu fram
að því í leiknum.
„Þetta er hlutverk markmannsins, maður veit aldrei hvenær
maður þarf að taka á honum stóra
sínum. Það er eitt af okkar hlutverkum. Maður þarf að vera á
tánum í 90 mínútur því maður veit
aldrei hvenær liðið þarf á manni
að halda,“ sagði Fjalar.
„Ég bjóst við að þetta yrði stál
í stál eins og þetta var. Valur var
meira með boltann en við fengum
færi í fyrri hálfleik til að komast yfir og nýttum það ekki. Við
klíndum þessu einhvern veginn

inn í síðari hálfleik. Frábær sigur
og komnir í þriðja sætið sem er
frábært,“ sagði Fjalar að lokum.
Fylkismenn skora skömmu
eftir að Valsmenn þyngja sóknina og skapa sér áður nefnd færi
en Kjartan Andri var fljótastur
að bregðast við eftir að Haraldur Björnsson varði slakt víti Vals
Fannars Gíslasonar.
„Mér fannst við vera með þá
áður en þeir skora eftir ódýrt víti.
Þeir refsuðu okkur fyrir okkar
einu mistök en við refsuðum þeim
ekki,“ sagði Reynir Leósson, miðvörður Vals, sem var ákaflega
ósáttur við Valgeir Valgeirsson
dómara leiksins.
„Mér fannst dómgæslan í leiknum skelfileg. Hann stoppar hjá
okkur fjögur upphlaup þegar þeir
liggja meiddir og svo virðist vera
lítið að þeim. Það hefur mikil
áhrif á okkar leik. Ég ætla halda
því til haga hvaða kenningar ég
hef fyrir því að þetta hafi verið
svona,“ sagði Reynir en Valgeir er
frá Akranesi og er frændi Ólafs
Þórðarsonar, þjálfara Fylkis, en
bæði lið geta kvartað yfir nokkrum dómum í leiknum.
- gmi
LOK, LOK OG LÆS Markvörðurinn Fjalar

Þorgeirsson átti stóran þátt í glæsilegum
sigri Fylkis gegn Val að Hlíðarenda í
gærkvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Botnlið Þróttar gerði sér lítið fyrir og rúllaði yfir Breiðablik:

Þróttarar hrukku í gírinn
FÓTBOLTI „Það var kominn tími til

að við myndum lifna við hérna á
heimavelli. Loksins voru hlutirnir að falla með okkur. Blikarnir fengu dauðafæri sem
Sindri varði vel og áttu svo skalla
í slá í fyrri hálfleik en eftir það
voru þeir ekkert að skapa sér neitt
og við miklu líklegri,“ sagði
Gunnar Oddsson, þjálfari
Þróttar, sem gerði sér lítið
fyrir og kafsigldi Breiðablik 4-0 á heimavelli
sínum í gær. Þetta var
annar sigur Þróttar í
sumar. Með þessum
sigri komst liðið upp
úr botnsæti og er nú
í ellefta sætinu með
átta stig. Breiðablik er í áttunda
sæti deildarinnar, sjö stigum ofar.
„Baráttan er
stór hluti af fótbolta og ef
allir eru að leggja sig fram
þá getum við staðið í flestum liðum í deildinni,“ sagði
Gunnar en Þróttarar tefldu fram
tveimur nýjum leikmönnum í
byrjunarliði sínu. Varnarmaður-

inn Dusan Ivkovic var mjög sterkur og Sam Malson sprækur. „Dusan þekkti varla
nöfnin á leikmönnum
enda bara búinn að
mæta á eina æfingu
fyrir leikinn en
stóð sig mjög
vel,

svo var Sam
frískur.“
Dennys Danry
kom Þ rótturum á bragð ið og Haukur
Páll Sigurðsson
bætti síðan við
öðru marki eftir
skelfileg mistök
Sigma rs I nga
Sigurðssonar í
marki Breiðabliks. Ingvar Kale
á enn við meiðsli að
stríða og var Sigmar
virkilega óöruggur í
leiknum og vörnin fyrir
framan hann lítið skárri.
Menn gerðu sig seka um
BRAUT ÍSINN Daninn Dennis Danry
kom Þrótturum á bragðið á Valbjarnarvelli í gær með skallamarki.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

slæm mistök í sífellu.
Haukur og Morten Smidt bættu
síðan við mörkum fyrir heimamenn í seinni hálfleik. Báðir áttu
þeir góðan leik en besti leikmaður vallarins var hinsvegar miðjumaðurinn Rafn Andri Haraldsson.
Rafn barðist eins og ljón og vann
gríðarlega vel fyrir liðið.
„Við vorum agalausir
varnarlega,“ sagði Ólafur Kristjánsson, þjálfari
Breiðabliks. „Dekkningin hjá okkur var mjög laus
og svo voru menn ekki einbeittir í þeim færum sem þeir fengu.
Við verðum að kafa aðeins ofan í
það hvað menn voru að hugsa og
hvernig undirbúningur manna var
fyrir leikinn. Það má segja að leikaðferð Þróttar hafi gengið fullkomlega upp, sérstaklega í fyrri hálfleik.Við vorum teknir í bólinu,“
sagði Ólafur.
Þrótturum hefur gengið virkilega illa á tímabilinu en í gær var
gríðarlegur kraftur í liðinu og bitið
í sóknarleik þeirra var mun meira
en hjá Blikum sem voru oft ansi
fyrirsjáanlegir í sínum aðgerðum.
Allt annað var að sjá til Þróttaraliðsins heldur en í fyrri leikjum
og aldrei að vita nema þessi leikur hafi verið byrjunin á einhverju
nýju hjá liðinu.
- egm
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ÐJUDA
DAG
AGS
GS
SBÍÓ Í SA
AMB
BÍÓ
ÓUNUM Í DA
DAG
AG KR
R. 50
500
00
GILDIR EKK
KKI
KI Í VI
VIP,
P, Á ÍS
ÍSL
LENSKA
KA
AR MY
MYN
YNDIR OG Á MY
MYN
YNDIR Í 3D

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 21. júlí 2009
➜ Menningardagskrá
12.00 Sænskir dagar og Mærudagar

á Húsavík standa yfir til 26. júlí. Frekari
upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins, nordurthing.is

킬킬킬킬

➜ Tónlist

T.V. KVIKMYNDIR.IS

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100

„Hún var FRÁBÆR!“
New York Magazine – 90/100

20.30 Claudia Kunz sópran og Ulrich

Eisenlohr, píanóleikari frá Þýskalandi,
spila á sumartónleikum í Listasafni Sigurjóns. Aðgangseyrir 1500 krónur.
21.00 Hljómsveitin Hjónabandið heldur tónleika á Classic Rock, Ármúla 5.
21.00 Guðrún Gunnarsdóttir flytur
lög sænska tónlistarmannsins Cornelis
Vreeswijk ásamt hljómsveit á Græna
Hattinum, Akureyri. Miðaverð 1500
krónur.

STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 20.000 GESTIR
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!

HARRY POTTER 6 kl. 2D
2 - 5D
5 - 8D
8 - 10D
10 - 11:10D
11:10

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
BRUNO

VIP

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 8:30 - 10:10 - 10:30 - 12:10

14

THE HANGOVER kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
TRANSFORMERS 2 kl
kl. 2 - 5

12
10

ÞRIÐIÐJÐJUJUD
UDA
DAG
AGS
GSSBÍÓ Í SAAMBBÍÓÓUNU
UNNUM
UM Í DA
DAG
AG KR
KR.R. 50500
00
GILD
LDDIR EK
EKK
KKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSSLE
LEN
ENS
NSSKAAR MY
MYN
YNDDIR OG Á MY
MYN
YNDDIRR Í 3D

kl. 6D - 8D - 10:10 - 12

14

ÍSÖLD 3 m/ísl. tali
THE HANGOVER

kl. 2(3D)
2
- 4(3D)
4
kl. 2 - 4 - 6 - 8

L

sín í Perlunni.
10.00 Samsýning mæðgina á Cafe
Loka, Lokastíg 28. Ljósmyndir og málverk.
10.00 Stella Sigurgeirsdóttir sýnir ljósmyndasýninguna Dagstofu á Mokka.
11.00 Elsa Björg Magnúsdóttir og
Soffía Gísladóttir sýna Ljósmyndir í lit á
Thorvaldsen Bar.
12.00 Samsýning fimm grasrótarlistamanna á Fljótsdalshéraði í Sláturhúsinu
á Egilsstöðum. Högglist, myndlist, ljósmyndir, videólist og fleira.

➜ Handverk
11.00 Sýning á 24 bútasaumsverkum

úr samkeppninni Hafið, Sjóminjasafninu
Víkinni, Grandagarði 8.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Belgískt grín
Belgíski atvinnugrínistinn Lieven Scheire skemmtir á Batteríinu á fimmtudagskvöld. Auk hans
flytja Rökkvi Vésteinsson og
Sveinn Waage uppistand á ensku.
Scheire er með eigin sjónvarpsþátt í Belgíu ásamt hljómsveit sinni, Neveneffecten og
vann The Luneatics Award, belgísk uppistandsverðlaun árið 2002.
Árið 2000 var Scheire í skiptinámi á Íslandi og kynntust þeir
Rökkvi þá. Þeir hafa áður staðið
fyrir uppistandi á Íslandi, árið
2006. Lieven verður einnig með
spunaleiklistarnámsskeið í Hinu
húsinu næsta laugardagskvöld.
Dagskráin hefst klukkan níu og
kostar þúsund krónur inn.
-kbs

MÖGNUÐ
SAGA FÍKILS

10

BRUNO

➜ Myndlist
10.00 Jón Baldvinsson sýnir málverk

Kvikmyndagerðarmaðurinn Heimir Sverrisson,
til vinstri, vinnur nú að
mynd um nepalskan
götustrák sem segir skilið
við heróínneyslu og stofnar
meðferðarheimili í höfuðborg landsins. Fíkillinn, sem
heitir, Siuyash ákvað að
auðveldast væri fyrir hann
að halda sjálfum sér á beinu
brautinni ef hann hjálpaði
öðrum fíklum.

12

HARRY POTTER 6
TRANSFORMERS 2

kl. 5 - 8 - 11
kl. 5
kl

7

BRUNO

kl. 8 - 10

14

12

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

NÝTT Í BÍÓ!

Heimir fer til Nepals í haust
til að ljúka tökum á myndinni.

Kraftaverkasaga heróínfíkils
Heimir Sverrisson kvikmyndagerðarmaður vinnur
að nýrri heimildarmynd
sem fjallar um líf götustráksins Suyash sem
stofnaði meðferðarheimili í
höfuðborg Nepal.
Gildir ekki í lúxussal, Borgarbíó né á 3D myndir

„Þetta er lítil kraftaverkasaga,“
segir Heimir Sverrisson kvikmyndagerðarmaður um heimildarmynd sem hann vinnur að. Myndin fjallar um Suyash, götustrák og
fyrrverandi heróínfíkil, sem opnaði meðferðastöð í Kathmandu,
höfuðborg Nepal, með hjálp frá
bandarískum áfengisráðgjafa og
íslenskum lækni.
„Þetta byrjaði þannig að Valgerður Rúnarsdóttir, læknir á
Vogi, fór til Nepal í gegnum samtökin Recovery Without Boarders,
til að aðstoða Suyash við rekstur
meðferðarheimilisins. Ég frétti svo
af þessum unga manni og starfi

- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL

MISSIÐ EKKI
AF STÆRSTU
SKEMMTILEGUOG
STU
TEIKNIMYND
ÁRSINS! OG NÚN
A
LÍKA Í 3-D

SÍMI 564 0000

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

SÍMI 530 1919

12
16
L
L
L
L
10
10

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.45
kl. 8 - 10.10 D (850 kr.)
kl. 3.30 - 5.45 D (850 kr.)
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45
kl. 8 -11
kl. 5 - 8 - 11

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 551 9000

SÍMI 462 3500

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

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

L
kl. 5.50 - 8 - 10.10
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

- bara lúxus

ÞRIÐJUDAGUR

500 kr.

ER TILBOÐSDAGUR

500 KR

G
POWERSÝNIN

+++ 500 kr.

KL. 10.00 STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA

ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

FLOTTASTA HASARMYND
SUMARSINS

500 kr.
SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

++++

;=2]PRT`UKPYPZ

500 kr.

- POWER

Á ALLAR
MYNDIR
ATH! GILDIR EKKI Á MYNDIR Í 3D

kl. 4, 7 og 10

10

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

hans í Kathmandu frá vinkonu
minni sem hafði sótt fyrirlestur
hjá Valgerði um meðferðarheimilið
og þar með var áhugi minn vakinn.
Það eru um 80-100 þúsund sprautufíklar í Kathmandu og um níutíu
prósent þeirra eru HIV-smitaðir,
þannig að þetta er stórt og mikið
verkefni sem Suyash hefur ráðist
í,“ segir Heimir.
Saga Suyash er að mörgu leyti
ótrúleg. Fjölskylda hans rak hann
á dyr þegar hann byrjaði í neyslu
og í sjö ár bjó hann á skítugum
götum í „Toilet“-hverfinu í Kathmandu. „Hverfið er það allra
fátækasta í borginni. Þar býr fjöldi
munaðarlausra barna sem mörg
hver frjósa til dauða í frosthörkunum á veturna. Mansal og vændi
eru stórt vandamál í landinu og
HIV er orðið það útbreitt að því
hefur verið lýst sem faraldri og
ástandið fer versnandi ár frá ári.
Vendipunkturinn í lífi Suyash varð
þegar kofinn hans brann stuttu
eftir að hann hafði lent í höndunum

á glæpamönnum sem höfðu ráðist
á hann með sveðju. Hann hætti í
neyslu en ákvað að til að ná fullkomnum bata yrði hann að hjálpa
öðrum. Hann stofnaði meðferðarheimili og stuttu seinna voru
tuttugu og þrír sjúklingar fluttir
þangað inn til meðferðar. Gallinn
var bara sá að Suyash vissi ekki
hvernig átti að fara að og leitaði
hjálpar hjá Jake Epperly, áfengisráðgjafa í Chicago, sem leiðbeindi
honum í gegnum bréfaskriftir.“
Síðan þá hefur meðferðarheimilið stækkað og með fjármagni og
aðstoð sjálfboðaliða hefur einnig
verið hægt að koma á laggirnar
meðferðarheimili fyrir konur.
Undirbúningur fyrir tökur á
heimildarmyndinni eru komnar
vel á veg og mun Heimir halda
aftur til Nepal í haust ásamt Árna
Ben, hljóðmanni, og ljúka tökum.
Þeim sem vilja kynna sér söguna
um Suyash betur er bent á síðuna
www.keepcomingbackfilm.com.
sara@frettabladid.is

Hljómsveitir hætta aldrei
Það er stundum sagt að hljómsveitir hætti aldrei, þær taki sér bara
mislöng frí frá störfum. Þær tvær
plötur sem hér eru til umfjöllunar
styðja þá kenningu. Vonbrigði var
ein af lykilsveitum íslenska pönksins og 1980 bylgjunnar, en Langi
Seli & Skuggarnir voru stofnaðir
á rústum hinnar goðsagnakenndu
sveitar Oxzmá og störfuðu á árunum 1988 - 1994. Báðar hafa nú
verið endurvaktar.
Tapír er önnur plata Vonbrigða
eftir að sveitin kom fram á nýjan
leik snemma á nýrri öld. Hin fyrri,
Eðli annarra, kom út 2004 og hafði
að geyma nýjar upptökur af gömlum lögum, en á Tapír eru ný lög.
Ég verð að viðurkenna að Tapír
olli mér vonbrigðum. Lagasmíðarnar eru ekki nógu sterkar og
hljómsveitin hefur glatað ýmsu
af því sem gerði hana sérstaka án
þess að eitthvað annað spennandi
hafi komið í staðinn. Hún er enn
drulluþétt og það glittir í snilldina
í flutningnum, en það er of mikið
af ofnotuðum riffum og of lítið
af nýjum hugmyndum. Ekki vond
plata, en hún stendur ekki undir
væntingunum sem í mínu tilfelli
voru miklar.
Langi Seli skilgreindi einhvern
tímann tónlistina sína sem endurreisnarrokk. Það er réttnefni. Tón-

TÓNLIST

TÓNLIST

Drullukalt
Langi Seli & Skuggarnir

Tapír
Vonbrigði

★★★★

★★★

Rokkabillí Sela og félaga er sígilt og
kemur manni í gott skap.

Þrátt fyrir góð tilþrif þá stenst Tapír
ekki væntingar.

listin er uppfærð útgáfa af rokkabillí tónlist sjötta áratugarins. Þetta
er sígild dægurtónlist sem á jafn
mikið erindi í dag og hún átti fyrir
tuttugu árum eða eftir tuttugu ár.
Sveitin starfar innan þröngs tónlistarlegs og textalegs ramma.
Lögin tíu eru tilbrigði við kunnugleg stef (sum þeirra eru t.d. sömu
ættar og stærsti smellur sveitarinnar, Breiðholtsbúgí, önnur fara
út í brimbretta-rokk) og textarnir

eru eins og svipmyndir úr hversdagslífinu, - einn dagur tekur við
af öðrum. Nöfn laganna Ryk og sól,
Haustið, Á góðum degi, Drullukalt
og Rigning og rok segja allt.
Þetta er fín plata sem kemur
manni í gott skap. Lögin eru góð,
hljómurinn flottur og hljóðskreytingar Gísla Galdurs eru mátulega
lágt í mixinu til að setja svip án
þess að yfirtaka klassíkina.
Trausti Júlíusson

H A R RY
L E I K UR P O T T E R
IN
KOMIN N ER
N!

SENDU SMS EST HARRY
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!

VINNINGAR: NÝIR OG GAMLIR HARRY POTTER LEIKIR · AÐRIR TÖLVULEIKIR
BÍÓMIÐAR Á HARRY POTTER · FULLT AF GOSI OG ÖÐRUM AUKAVINNINGUM

9. H V E
VINNU R
R!
Allt er orðið brjálað í heimi Potter og þurfa leikmenn að bjarga því sem bjargað verður.
Hér geta leikmenn búið til sína eigin galdra, keppt í Quidditch og barist í spennandi
einvígum við aðra galdrakarla. Harry Potter hefur aldrei verið ferskari.
Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum. 199 kr/skeytið. Með þátttöku ertu kominn í SMS klúbb.
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VIÐ TÆKIÐ KOLBRÚN BJÖRT SIGFÚSDÓTTIR TEKUR AFSTÖÐU Á MÓTI SJÁLFRI SÉR

Meðvitund er andstyggileg, fáfræðin frábær
„Ég hef verið mjög
heppinn, svona miðað
við hvernig ég lít út og
við hvað ég vinn.“
James Gandolfini fer með
hlutverk Tonys Soprano
í þáttunum The Sopranos
sem sýndir eru á Stöð 2 í
kvöld kl. 22.35

ÞRIÐJUDAGUR

Hvað sem þú gerir, ekki segja mér sannleikann. Sjónvarpið er vettvangur lyginnar, fallegrar, ómengaðrar lygi
sem fyllir stofuna á hverju kvöldi. Það er óþolandi þegar
einhver reynir að troða votti af sannleika, fagmannlega
krydduðum ýkjum og misfaglegu vali á staðreyndum, á
skjáinn. Ég geispa stórum yfir dramatískum heimildarmyndum, doka við af einskærri skyldurækni og flakka
svo um heim bylgnanna sem kenndar eru við sjónvarp.
Ég er bara ekki nógu meðvituð (ekki segja neinum) til
að láta mér leiðast yfir „góða“ sjónvarpsefninu sem er
í boði.
Allt hitt tilfinningakláms-ruslið þykir kannski ekki fínt
en eftir erfiðan vinnudag er barasta allt í lagi að horfa á
sjónvarpsefni sem krefst minni heilastarfsemi en það að
sofa. Svo, af og til, byrjar einn af þessum fínu, gagnrýnu
þáttum. Áður en ég veit af er þátturinn búinn og greyið
ég búin að horfa á eitthvað alvöru, algjörlega óvart.
Þátturinn sem vísað er til er að sjálfsögðu Bullshit

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Barnaefni: Matta fóstra og ímynduðu vinirnir hennar, Herramenn, Hrúturinn
Hreinn

18.10 Íslenski boltinn (e) Sýnd verða
mörkin úr síðustu umferð Íslandsmótsins í
fótbolta.
Style Her Famous

SKJÁREINN

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Skólaklíkur (10:10)(Greek) Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty og Casey
Cartwright og fjörugt félagslíf þeirra í háskóla.

20.20 Óvænt heimsókn (5:7)(Uventet

Seinfeld

STÖÐ 2 EXTRA

21.30

Trúður

SJÓNVARPIÐ

Brokeback Mountain

STÖÐ 2 BÍÓ

Næturgestur) Breskur spennumyndaflokkur
þar sem sálfræðingurinn dr. Tony Hill reynir að ráða í persónuleika glæpamanna og
upplýsa dularfull sakamál.

08.00 Sérafhin: un homme et son Péc
10.05 Curious George
12.00 Catch and Release
14.00 Thank You for Smoking
16.00 Sérafhin: un homme et son Péc
18.05 Curious George
20.00 Catch and Release Ung kona

22.00 Brokeback Mountain
00.10 Primere
02.00 North Country
04.05 Brokeback Mountain

▼
My Name Is Earl STÖÐ 2

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (9:26)
10.00 Doctors (10:26)
10.30 In Treatment (3:43)
11.05 Cold Case (20:23)
11.50 Gossip Girl (9:25)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (237:260)
13.25 Raise Your Voice Létt og skemmtileg fjölskyldumynd með ungstirninu Hilary
Duff í hlutverki ungrar smábæjarstúlku sem
á sér þann draum heitastan að verða söngstjarna.

15.20 Sjáðu
15.55 Barnaefni: Tutenstein, Ben 10, Go
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (7:24)
18.23 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 (10:19)
20.10 Notes From the Underbelly

glímir við dauða kærasta síns og leitar huggunar hjá skrautlegum vinahópi þar sem
hver og einn hefur ákveðnar hugmyndir um
hvernig best sé að vinna bug á sorginni.

22.10

arnir í næsta húsi, Tommi og Jenni

or: Med Britt til Nordpolen) Norsk heimildamynd um ferð Britt Thorstensen, 48 ára
kennara, á Norðurpólinn í apríl 2007. Þá var
ísinn á Norðurskautinu í sögulegu lágmarki
og af þeim sökum lentu Britt og samferðafólk hennar í nokkrum hremmingum.

23.55 Dagskrárlok

22.00

07.00 Barnaefni: Go Diego Go!, Krakk-

Diego Go!

21.30 Trúður (Klovn II) (e)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Illt blóð (4:4) (Wire in the Blood V:

TEKINN Í NEFIÐ Penn

og Teller eiga það til að
missa sig í reiði og öfgum
í þáttunum Bullshit. En
stundum hafa þeir kórrétt
fyrir sér. NORDICPHOTOS/GHETTY

SKJÁREINN

20.50 Britt fer á Norðurpólinn (Fakt-

▼

20.25

besøg: Havaí) Dönsk þáttaröð. Sjónvarpskonan og blaðamaðurinn Camilla Ottesen
heimsækir Dani í útlöndum og bregður upp
svipmynd af lífi þeirra. Hún kemur löndum
sínum líka á óvart því að hún tekur með sér
óvæntan gest að heiman.

STÖÐ 2
07.00 Valur - Fylkir
18.05 Angel Stadium, Anaheim
19.00 Valur - Fylkir Útsending frá leik
Vals og Fylkis í Pepsí-deild karla.

06.00 Pepsi Max TV
08.00 Rachael Ray (e)
08.45Pepsi Max TV
17.30 Fyndnar fjölskyldumyndir (5:12)

20.50 Arnold Schwarzenegger Sýnt

(e)

frá Arnold Classic mótinu. Mótið er eitt það
stærsta sinnar tegundar í Bandaríkjunum en
þangað mæta til leiks margir af fremstu líkamsræktarköppum heims.

18.00 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

21.20 Sterkasti maður heims Kraftajötnar reyna með sér í ýmsum þrautum.
Það er ekki nóg að vera rammur að afli til
að sigra í keppni sem þessari. Góð tækni
og útsjónarsemi er líka undirstaða þess að
vera í fremstu röð kraftajötna. Íslendingar
eiga skemmtilegar minningar frá þessari árlegu keppni en bæði Jón Páll heitinn Sigmarsson og Magnús Ver Magnússon hrósuðu sigri margoft. Í þætti kvöldsins er fjallað um keppnina árið 1984 en þá fór Jón Páll
á kostum.

22.20 PGA Tour 2009 - Hápunktar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

23.15 $50,000 H.O.R.S.E. Sýnt frá World
Series of Poker þar sem mæta til leiks allir
bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

18.45 America’s Funniest Home Videos (2:48) (e) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa
fest á filmu.
19.10 Family Guy (7:18) (e) Teikinmyndasería fyrir fullorðna með kolsvörtum
húmor og drepfyndnum atriðum. 19.35 Everybody Hates Chris (8:22) (e) Chris samþykkir að fara á stefnumót með lúðalegustu stelpunni í skólanum því hann vill ekki
særa hana.
20.00 According to Jim (1:18)
20.30 Style Her Famous (12:20)
Stjörnustílistinn Jay Manuel kennir konum
að klæða sig, mála, greiða og haga sér eins
og uppáhaldsstjörnurnar þeirra. Að þessu
sinni aðstoðar hann konu sem hefur gengið
í gegnum erfiða tíma að líta út eins og Beyoncé Knowles.

21.00 Stylista (9:9) Það er komið að úrslitastundinni. Síðasta verkefnið er að hafa
umsjón með forsíðumyndatöku með söngkonunni Eve.
18.50 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.50 The Dead Zone (6:13)
22.40 Penn & Teller: Bullshit (26:59)
23.10 How to Look Good Naked (3:8)

(7:10)

19.20 Enska úrvalsdeildin. Tottenham

(e)

20.30 ’Til Death (8:15)
20.55 Bones (20:26)
21.40 Little Britain (5:6)
22.10 My Name Is Earl (17:22) Þriðja

- Portsmouth Útsending frá leik Tottenham
og Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni.

00.00 CSI (8:24) (e)
00.50 Home James (3:10) (e)
01.20 Dr. Steve-O (2:7) (e)
01.50 Pepsi Max TV

▼

20.30

með Penn og Teller. Hversu sárt sem það er að hlusta
á þá rífa í sig eitthvað sem maður hafði trú á að væri
gott, skemmtilegt, heiðarlegt eða hollt þá finnst fátt
jafn skemmtilega upplýsandi í sjónvarpi. Fyrir utan
auðvitað allt sem Attenborough kemur nálægt, maðurinn er guð.
Stundum velur maður að vera ósammála og það er
allt í lagi. En þættirnir neyða þig til að taka afstöðu, af
eða á. Stundum ganga þeir of langt og eru helst til of
reiðir. Oftast hlakkar hins vegar í manni þegar einhver
asninn fær á baukinn og allt sem viðkomandi segir er
afbyggt á stundinni.
Best/verst er þegar maður fattar að þeir eru að taka
mann sjálfan í nefið. Þú ert asninn sem er afbyggður.
Þá vandast valið, á að stinga hausnum í sandinn aftur
eða nudda stírurnar úr augunum? Sannleikurinn er
sagna bestur, en bara þegar hann tengist manni beint?
Meðvitund er andstyggileg, fáfræðin frábær.

▼

> James Gandolfini

þáttaröð eins allra ferskasti og skemmtilegasti gamanþáttur síðari ára snýr aftur á Stöð
2. Jason Lee er að sjálfsögðu áfram í hlutverk
i gæðahyskisins Earl, sem rembist áfram við
að bæta fyrir misgjörðir sínar með æði misjöfnum árangri.

22.35 The Sopranos (25:26)
23.35 The Closer (12:15)
00.20 Raise Your Voice
02.05 Ong-bak
03.50 Bones (20:26)
04.35 Little Britain (5:6)
05.05 ‚Til Death (8:15)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

21.00 Newcastle - Leicester, 1996
Leikur Newcastle og Leicester var frábær
skemmtun fyrir áhorfendur sem munu seint
gleyma þessum leik.

21.30 Goals of the Season 2005 Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.
22.30 Enska úrvalsdeildin. Blackburn

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns.
Umræður um pólitík líðandi stundar.

- Bolton Útsending frá leik Blackburn og
Bolton í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Græðlingur Í umsjón Guðríðar
Helgadóttur garðyrkjufræðings.

00.15 Newcastle - Tottenham, 1996

21.30 Skýjum ofar Umsjón: Dagbartur
Einarsson og Snorri Jónsson

Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu
leikjum úrvalsdeildarinnar.

00.45 Blackburn - Leeds, 1997 Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
01.15 Inter - Club America Útsending
frá leik Inter og Club America.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Skráðu þig í eitt glæsilegasta golfmót ársins.
Tveggja daga punktakeppni með niðurskurði.
Vinningar:
80.000 kr. Gjafabréf frá Smáralind
50.000 kr Gjafabréf frá Smáralind
40.000 kr Gjafabréf frá Smáralind
Tvær 30.000 kr inneignir frá American Express
Fimmtán Cintamani jakkar
Sex 10.000 kr inneignir frá Ecco búðunum
Fjöldi áskrifta frá Stöð 2 Sport og Sport 2
Tveir Nike SQ Dymo Driverar og tvö brautartré
Tvö 6 mánaða kort í Hreyﬁngu
Dekur hjá Blue Lagoon

BYLGJAN OPEN 2009
25. OG 27. JÚLÍ

Í LEIRDALNUM, VELLI GKG Í GARÐABÆ

Nánari upplýsingar á bylgjan.is og skráning á golf.is
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Í KVÖLD

Illt blóð
Sjónvarpið kl. 22.25
Breskur spennumyndaflokkur
byggður á sögum eftir Val McDermid.
Robson Green leikur sálfræðinginn
dr. Tony Hill sem er lögreglunni til
aðstoðar við að ráða í persónuleika
glæpamanna og upplýsa dularfull
sakamál. Morðingjarnir sem Tony er
vanur að hafa afskipti af eru yfirleitt
tryggilega
geymdir á
bak við lás
og slá en þeir
sem hann á
í höggi við
núna ganga
lausir og eru
engin lömb
að leika sér
við.

STÖÐ 2 KL. 20.30
´Till Death
Brad Garrett snýr aftur í hressilegri gamanþáttaröð sem gerði
góða hluti á Stöð 2 þegar hún var
fyrst sýnd á síðasta ári. Garrett
leikur sem fyrr fúlan á móti, óþolandi nágranna sem gekk endanlega af göflunum þegar ungt
og nýgift par flutti í næsta hús.
En svo tókst með þeim hjónum
ágætis vinskapur þar sem oft og
iðulega verður deginum ljósara
hversu ólíkum augum miðaldra
hjón og ung hjón líta hjónabandið, samskipti kynjanna og tilgang
lífsins.

16.45 Hollyoaks (236:260)
17.15 Hollyoaks (237:260)
17.40 The O.C. 2 (4:24) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá
upphafi. Orange-sýsla 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 (9:22)
18.45 Hollyoaks (236:260)
19.15 Hollyoaks (237:260)
19.40 The O.C. 2 (4:24)
20.25 Seinfeld (9:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 The Loop (4:10) Gamanþættir um
Sam sem er yngsti stjórnandinn hjá stóru
flugfélagi. Það hljómar kannski spennandi en
líf hans verður oft ansi óviðráðanlegt þar sem
yfirmaður hans er brjálæðingur og gerir óeðlilegar kröfur til hans í vinnunni. Heimilisaðstæðurnar eru einnig nokkuð skrautlegar þar
sem hann býr með bróður sínum og tveimur vinkonum þeirra og vilja þau stunda samkvæmislífið aðeins meira en Sam ræður við.

VIÐ MÆLUM MEÐ

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
07.03 Morgunfrúin - heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með Ellen
Kristjánsdóttur
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Óvissuferð - allir velkomnir
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi
14.03 Drottning hundadaganna
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu

15.25
16.00
16.10
16.13
17.03
18.00
18.16
18.50
19.00
20.00
20.30
21.20
22.12
22.15
23.00
23.35
00.07

Þriðjudagsdjass
Síðdegisfréttir
Veðurfregnir
Hlaupanótan
Víðsjá
Kvöldfréttir
Spegillinn
Dánarfregnir
Á sumarvegi
Leynifélagið
Sumarraddir
Djassveisla í 20 ár
Orð kvöldsins
Kvöldsagan: Sólon Islandus
Gatan mín
Kvöldtónar
Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

ÚTSALAN
HELDUR ÁFRAM
Armani

D&G

Joop!

Prada

Stenströms

Schumacher Eton

22.05 So You Think You Can Dance
(10:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur
fimmta sumarið í röð.

23.30 So You Think You Can Dance
(11:23)

00.15 Entourage (10:12)
00.45 Sjáðu
01.15 The Loop (4:10)
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.20 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 Goes Forth 13.00 Only Fools and
Horses 13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The
Weakest Link 14.45 My Family 15.15 Blackadder
Goes Forth 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 Waking the Dead 20.50 Coupling 21.20
Little Britain 21.50 EastEnders 22.20 The Weakest
Link 23.05 Waking the Dead 23.55 Saxondale

10.40 Forandring på vej 11.10 Prinsesse Diana
- de sidste dage 12.00 Det lille hus på prærien
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 Flight 29
savnes! 13.20 Mosegrise i kokkenhaven 13.30
SommerSummarum 13.35 Svampebob Firkant
13.55 SommerSummarum 15.05 Trolddomsæsken
15.30 Lille Nord 16.00 Supernabo 16.30 TV
Avisen med Sport 16.55 SommerVejret 17.00
DR1 Dokumentaren - Ej blot til lyst 18.00 Så for
sommer 18.30 Onskehaven 19.00 TV Avisen
19.25 SommerVejret 19.35 Aftentour 2009 20.00
S.O.S. Poseidon kalder 21.25 Kodenavn Hunter
22.25 Dodens detektiver 22.50 Seinfeld

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks
12.30 Svisj gull jukeboks 13.45 Far og sønner
15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00
Dora utforskeren 16.25 Travelbymysteriene 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Grønn
glede 17.55 Skjergardsmat 18.25 Kjære dagbok
1972 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21
19.30 Sommeråpent 20.20 Extra-trekning 20.30
Skilt! 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hustruer og ektemenn 23.00 Si ja, bli min 23.30 Jazz jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Författarporträtt 10.30
Med huvudduk och höga klackar 11.00 På tunn
is 11.35 Singoalla 13.15 The Bedford Diaries
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Anslagstavlan 15.00 Simning 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 AnneMat 16.45 Så såg vi
sommaren då 16.55 Simning 17.30 Rapport 17.50
Regionala nyheter 18.00 Allsång på Skansen 19.00
Morden i Midsomer 20.35 Norsk attraktion 21.05
Det nya landet 22.05 1800-talet ut-och-in 22.45
Sändningar från SVT24

reykjavík
bankastræti 7

101 reykjavík

sími 551 3470
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Tryggður en fær tjónið ekki bætt

„Ég er að vinna á bíl svona á
daginn þannig það er frekar
misjafnt, til dæmis FM957,
Bylgjan, Rás 2 og Gull 909.“
Halldór Óskarsson, rafvirki hjá Orkuveitu
Reykjavíkur.

2

1

6

3

7

4

Listamaðurinn Kristjan Zaklynsky varð fyrir
barðinu á óprúttnum aðila um helgina þegar
tölvunni hans var rænt af honum á skyndibitastað í miðbæ Reykjavíkur. „Ég og kærasta mín vorum að fara að borga fyrir pitsusneiðar sem við höfðum keypt þegar einhver
rífur af mér tölvutöskuna mína og hleypur burt. Við fengum að skoða upptökur úr
öryggismyndavél staðarins en þar sést ekki í
þjófinn heldur,“ segir Kristjan. Tölvan var af
gerðinni MacBook Pro, með fimmtán tommu
skjá og var búið að líma Gogoyoko-límmiða
yfir eplið, vörumerki framleiðandans. Tjónið er talsvert því í tölvutöskunni var einnig
harður diskur og myndavél. „Harði diskurinn og myndavélin mín voru einnig í töskunni
þannig að öll vinna mín síðustu tvö árin er
að mestu horfin, en meðal þess var tónlistarmyndband fyrir Pál Óskar, tónlist sem ég
hef samið með hljómsveitinni Company B og

teikningar sem ég var að vinna fyrir nokkrar
auglýsingastofur.“
Kristjan segist vera tryggður en að hann
fái tjónið ekki bætt þar sem honum var hvorki
hótað af þjófnum né hlaut líkamleg meiðsl.
„Ég er bæði með heimilistryggingu og tækjatryggingu hjá TM, en þeir segjast ekki bæta
tjón sem þetta nema að mér hafi verið hótað
eða ef ráðist hafi verið á mig, sem er bæði
skrítið og skítt. Starfsmaðurinn sem afgreiddi
okkur sagði einnig að þau fengju mörg sambærileg mál inn til sín en að þau séu sjaldan bætt.“
Kristjan, sem flytur til New York eftir
mánuð, vonast til að tölvan komi í leitirnar og
hefur lofað fundarlaunum endurheimti hann
gripinn. „Það er hægt að ná í mig í síma 8696844 eða senda mér póst á kristjanz@gmail.
com. Ég væri mjög þakklátur fengi ég tölvuna
aftur,“ segir Kristjan að lokum.
- sm

RÆNDUR Á ALMANNAFÆRI Kristjan Zaklynsky segir
það vera mikinn missi að hafa tapað tölvunni og lofar
fundarlaunum komi hún í leitirnar.

FRÉTTIR AF FÓLKI

5

Poppstjarnan Birgitta
Haukdal og Benedikt Einarsson,
eiginmaður
hennar, skírðu
frumburð sinn á
föstudaginn. Hlaut
sonurinn nafnið
Víkingur Brynjar. Drengurinn
er skírður í
höfuð föður
Birgittu og
föðurafa.
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LÁRÉTT
2. kofi, 6. frá, 8. líða vel, 9. þrí, 11.
klaki, 12. tólf, 14. kál, 16. bardagi, 17.
púka, 18. bók, 20. á fæti, 21. á kökur.
LÓÐRÉTT
1. mælieining, 3. mun, 4. eingyðingur, 5. flan, 7. kælir, 10. strá, 13.
skáhalli, 15. steintegund, 16. rölt, 19.
drykkur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. vatt, 3. ku, 4. únítari, 5.
ras, 7. frystir, 10. íla, 13. flá, 15. talk,
16. ark, 19. te.
LÁRÉTT: 2. skúr, 6. af, 8. una, 9. trí,
11. ís, 12. tylft, 14. salat, 16. at, 17.
ára, 18. rit, 20. il, 21. krem.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Grænmeti og klósettpappír.
2 40 ár.
3 Stewart Cink.

VIRT ERLEND VERÐLAUN Auglýsingaleikstjórarnir Samúel Bjarki Pétursson og Gunnar Páll Ólafsson hlutu nýverið hin virtu Telly

Awards fyrir auglýsingu sem þeir gerðu fyrir Samsung raftækjarisann.

GUNNI OG SAMMI: HLUTU VIRT VERÐLAUN FYRIR SAMSUNG-AUGLÝSINGU

Ballack færir þeim silfrið
„ Síðast vor u það C a n nes verðlaunin, sem Vínbúðarmyndin tók og síðan eru það þessi,
þannig að þetta gengur vel,“ segir
Samúel Bjarki Pétursson auglýsingaleikstjóri. Þeir Gunnar Páll
Ólafsson unnu nýverið hin virtu
Telly Awards fyrir Samsungauglýsingu sína með Michael
Ballack í aðalhlutverki.
Auglýsingin hefur áður
unnið til verðlauna,
en hún var valin ein
af fimmtíu bestu
auglýsi ng um í
Bretlandi á síðasta
ári, af auglýsingastofum Bretlands.
„Sá sem framleiddi auglýsinguna sendi hana inn í keppnina. Þannig að við vissum ekki
einu sinni að við værum þátttakendur. En það er gaman að
því. Maður verður að reyna að
safna einhverjum verðlaunum til að koma sér áfram.“
Telly Awards eru mjög virt

Smurþjónusta

SILFURDRENGUR

Michael Ballack, fyrirliði
þýska landsliðsins í
knattspyrnu, lék í auglýsingu íslensku leikstjóranna.

er alkunnugt er silfrið best. „Já,
við erum í silfurliðunum. En það
var voða skemmtilegt að sjá þessi
verðlaun detta inn,“ segir Samúel.
En hvað er næst hjá draumateyminu? „Það eru einhverjar
íslenskar auglýsingar fram undan
og jafnvel einhverjar erlendar,
en það er allt á vinnslustigi. Við
vorum að klára auglýsingar fyrir
Samtök iðnaðarins sem koma fyrir
sjónir Íslendinga bráðum. Það er
smá stund milli stríða núna, aðeins
að endurhlaða batteríin. Við erum
búnir að vera yfirbókaðir síðan
um áramót þannig að það er sem
betur fer ekki búin að vera mikil
kreppa í þessu.“ Meðal verkefna
má nefna risaauglýsingu í Tékklandi fyrir Kozel bjór sem er í
eigu SAB Miller, framleiðanda
Miller og Grolsch, en Fréttablaðið sagði frá því í maí. Samúel vill
ekki staðfesta nein risaverkefni
að þessu sinni; „en það er hitt og
þetta á borðinu.“

Tökum er nú lokið á gamanmyndinni Jóhannesi sem Laddi leikur
aðalhlutverkið í. Vegfarendur um
Reykjanesbraut urðu sannarlega
varir við tökuliðið á föstudaginn
var. Þá var hluta brautarinnar
lokað um tíma þegar
rúmlega 20 tonnum
af vatni var sprautað
yfir þau Ladda og
Unni Birnu Vilhjálmsdóttur. Var
þar verið að skjóta
upphafsatriði
myndarinnar,
þegar hremmingar Jóhannesar byrja.
Myndin verður
frumsýnd í
haust.
- hdm

kbs@frettabladid.is

Hrós frá kóngi söngleikjanna

Sparaðu, láttu

smyrja bílinn hjá Max1
Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu
Toyota Yaris
Nissan Almera
Mazda3
Ford Focus

amerísk verðlaun og eru veittar
viðurkenningar fyrir allt frá sjónvarpsþáttum til auglýsinga og er
keppt í mörgum flokkum. Samsung auglýsingin fékk verðlaun í
flokki auglýsingaherferða, „Business-to-Consumer“.
Verðlaunin eru í formi styttu
sem er gerð af þeim sömu og
gera
Óskarsverðlaunastyttuna
og Emmy-verðlaunin. „Ég held
að það sé ekkert sem heitir gullverðlaun í þessari
keppni, maður
vinnur silfrið, sem er
þessi verðlaunagripur.“
En eins og Íslendingum

Sumarið er viðburðaríkt hjá
knattspyrnukonunni Katrínu
Jónsdóttur. Ekki einasta fer hún
fyrir íslenska landsliðinu á Evrópumótinu í Finnlandi
heldur ætlar hún
líka að ganga í
hjónaband
um verslunarmannahelgina.
Tilvonandi eiginmaður hennar
er Þorvaldur
Makan Sigbjörnsson
knattspyrnumaður.

1,3
1,5
1,6
1,6

Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is
Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.
Skoðaðu www.max1.is

„Hann líkti mér við Yvonne Elliman, sem söng lagið upphaflega.
Hann sagði að ég minnti hann á
hana og hljómaði eiginlega alveg
eins og hún, sem mér fannst geðveikt,“ segir Katrín Ýr Óskarsdóttir söngkona um masterclass námskeið sem hún tók hjá Tim Rice,
einum frægasta söngleikjahöfundi
allra tíma.
Katrín söng lagið I Don‘t Know
How to Love Him, úr Jesus Christ
Superstar sem Rice samdi ásamt
Andrew Lloyd Webber. Hún segir
söngleikinn í uppáhaldi. „Ég þurfti
að sannfæra kennarann minn um
að fá að syngja þetta lag, ekki eitthvað annað. Hann kom upp í skóla
til að segja frá lífi sínu og hvernig
hann hefði komist áfram í bransanum. Við vorum nokkur sem fengum að syngja fyrir hann og fá tilsögn frá honum. Hann er rosalega
jarðbundinn miðað við hvað hann
er frægur.“

Katrín Ýr stundar nám í Institute of Contemporary Music Performance og á ár eftir. Meðfram
námi hefur hún kennt og sungið
með ýmsum böndum, auk þess að
gera eigin tónlist. „Það er búið að
vera frekar mikið að gera í sumar.
Ég er í einhverjum fimm eða sex
hljómsveitum í augnablikinu, ég
kvarta ekki.“ Áhugasamir Íslendingar í London geta kíkt á Katrínu
á The Good Ship í Kilburn átjánda
september.
Er stefnan sett á söngleikina?
„Ég ætlaði í söngleikjanám, áður
en ég fór í námið sem ég er í núna.
Ég veit það ekki. Ég er búin að
vera að vinna með stelpum sem
hafa unnið mikið á West End. Ég
hef verið að spjalla við þær og
önnur ætlar að láta mig vita ef hún
veit af einhverjum prufum, þannig
að það er aldrei að vita. Það væri
ekkert leiðinlegt, þó ég sé meira í
popp- og rokk-geiranum.“
-kbs

UPP MEÐ SÉR Katrín Ýr var ánægð með
gagnrýni Tims Rice á söng hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Öll brúðhjón fá glæsilega
svuntu með nöfnum
sínum og brúðkaupsdegi
ísaumuðum með
hverri hrærivél
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Mest seldu
sjálfvirku kaffivélarnar
á Íslandi um árabil
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Tilvalin brúðargjöf

kort
Gjafa

www.IKEA.is

Tilvalin brúðargjöf
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Er erfitt að velja gjöf?
Af hverju ekki að gefa gjafakort
- upphæð að eigin vali!

kort
Gjafa

Er erfitt að velja gjöf?
Af hverju ekki að gefa gjafakort
- upphæð að eigin vali!

www.IKEA.is
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Hvar er þín auglýsing?

34%
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Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Tempur – 15 ár á Íslandi
BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Misheppnuð
mannfræðirannsókn

L

íkt og íbúarnir í Zújar, þar sem
ég dvel nú á Suður-Spáni, hef
ég tekið upp þann ljóta sið að leggja
mig eftir miðdegisverðinn. Verður
þó stundum minna úr síestunni en
ætlað var þar sem hljóð nokkurt
er kemur frá götunni heldur fyrir
mér vöku. Hljóð þetta líkist helst
braki í rúmi og er alltaf í ákveðnum takti. Gefur það til kynna að
ákveðin athöfn sé í gangi. Slíkt
vekur sífellt spennu og nokkra
skemmtan jafnvel meðal siðmenntuðustu manna. Sjaldan gefst
tækifæri til að fylgjast með slíku
vestur á fjörðum þar sem svefnherbergi eru kyrfilega lokuð.

ÞAR sem ég er nú með mannfræðimenntun fór ég ósjálfrátt að vinna
úr þessum gögnum innra með
mér sem bárust inn um gluggann.
Niðurstöður þessarar mannfræðirannsóknar fóru svo að taka á sig
ákveðna mynd. Hún var á þá leið
að þorpsbúar kysu að njótast eftir
miðdegisverð þegar hlýjast er í
veðri. Þeir eru afskaplega taktfastir við bólfarirnar og einnig varir
um sig því engar unaðsstunur berast út um gluggann; einungis brak
í rúmunum sem eru örugglega ekki
af nýjustu gerð.

Í

síðustu viku ákvað ég svo að
sleppa síestunni en fara frekar í
göngutúr um þorpið. Þegar ég er
að ganga í götunni minni sé ég
konu nokkra léttklædda á veröndinni hjá sér. Hún var lagleg mjög
en nokkuð farin að reskjast. Hún
býður mér góðan dag og tökum við
svo létt spjall saman. Eins og gefur
að skilja var mannfræðirannsókn
mín þó ekki þar til umræðu. „Það
er svo notalegt að sitja hérna í
skugganum á veröndinni á þessum tíma dags,“ segir hún. Hún er
greinilega mikill fagurkeri því hún
var umvafinn blómum og plöntum
á veröndinni.

Árið 1200 FK

Árið 1000

Árið 1800

Árið 1900

Árið 1970

Árið 1980

Árið 1993

LATEX

TEMPUR®

Í dag

SÍÐAN er það svo ágætt að viðra
fuglana aðeins á þessum tíma,“
segir hún og bendir á nokkur fuglabúr sem hanga fyrir aftan hana. Í
einu þeirra var stór og stæðilegur páfagaukur. Hljóðin sem upp
úr honum komu voru afar furðuleg; þetta var hvorki tíst né kvak
heldur var eins og að það brakaði
í honum.

JÖRÐIN

Hádegi

Sólarlag

13.34
13.19

23.06
23.14

Heimild: Almanak Háskólans

VATN

Yﬁr 20.000 íslendingar sofa á Tempur heilsudýnu
Yﬁr 50.000 íslendingar sofa á Tempur heilsukodda

Stillanleg heilsurúm

Tempur heilsurúm

Tempur heilsukoddar

25-30% afsláttur

25% afsláttur

30% afsláttur

S FRÁ TEMP
EIN

®

4.00
3.20

SVAMPUR

UR

Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

A‹

nánar en mér varð dagsljóst þegar
ég heyrði í þessu fuglakvikindi að
mannfræðirannsóknin mín var
alveg ónýt.

Í dag er þriðjudagurinn 21. júlí
2009, 202. dagur ársins.

GORMAR

Afmælistilboð í júlí

ÉG er ekkert að lýsa þessu hljóði

GÓÐAN DAG!

HEY
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