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NEYTENDUR Mikið verðstríð geisar milli olíu-
félaganna. Það sýnir að svigrúm er fyrir 
hagræðingu og samkeppni á eldsneytismark-
aðnum, að sögn Gísla Tryggvasonar, tals-
manns neytenda. „Það er greinilega sveigj-
anleiki til staðar, sem gerir það að verkum að 
hægt er að lækka bensínverð. Þrátt fyrir það 
er verðið enn mjög hátt,“ segir hann. 

Sautján króna munur var á hæsta og 
lægsta verði á 95 oktana bensíni á Suðurlandi 
í gær. Munurinn var minni í öðrum lands-
hlutum. 

„Menn byrja að lækka þegar styttist í 
ferðamannatímann. Einn byrjar og svo 
fylgja hinir á eftir,“ segir Hermann Guð-
mundsson, forstjóri N1. Hann bendir á að 

lægsta verðið hafi í nokkur ár verið í Hvera-
gerði. Það hafi teygt sig yfir til Selfoss. Þar 
er stutt á milli bensínstöðva og samkeppnin 
eftir því hörð. Þaðan hafi samkeppnin færst 
víðar, svo sem á Vesturland. Enginn verð-

munur er nú á milli stærstu mönnuðu stöðv-
anna og ómannaðra. Í uppsveitum Árnes-
sýslu þar sem samkeppnin er minni, er fullt 
listaverð í gildi. „Ef ekki væri fyrir blúss-
andi verðstríð væri verðið nær tvö hundruð 
krónum á lítrann,“ segir Hermann. Hann 
reiknar með stöðugu verði í sumar. 

Einar Örn Ólafsson, forstjóri Skeljungs, 
tekur í sama streng og Hermann; lægsta 
bensínverðið einskorðist við Suðurland. Þar 
sé stutt á milli stöðva og samkeppnisaðilar 
komist síður upp með verðhækkun. Hann 
segir svipað hafa gerst í Borgarnesi. Lítrinn 
er nú um fimm krónum ódýrari á Suðurlandi 
en annars staðar á landinu, þar sem hann 
kostar um 190 krónur.   - sv, jab
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„Mér líður best þegar ég er með 
mikið í gangi, í bland við góðan 
félagsskap og útiveru. Ég skokka 
gjarnan eða renni mér á línuskaut-um í Fossvogsdalnum þar sem ég 
bý eða fer alla leið inn í Laugardal, 
upp í Elliðaárdal eða út á Ægisíðu,“ 
segir Ásdís Rósa, lögfræðinemi og 
útvarpskona á FM957.Ásdís Rósa mælir með göngu-stígunum í Fossvogsdal, sem eru 

að hennar sögn mjög sléttir og 
góðir undir línuskautana, og hún 
nýtir sér að stutt er að skokka í 
allar áttir úr dalnum. „Ég er ódug-leg að mæla hversu langar vega-lengdir ég er að hlaupa en semdæmi má nefna að þ

mig meira núna í seinni tíð eftir 
að börnin stækkuðu en þar sem ég hef verið í námi á ég það til að 
missa niður dampinn í prófum. 
Þannig þarf ég alltaf smá átak til 
að koma mér aftur í gang og er ein-mitt að byrja á námskeiði í næstu 
viku hjá CrossFit Reykjavíkur til 
að koma hreyfingunni almennilega 
af stað.“

CrossFit-námskeiðið sem Ásdís 
Rósa skráði sig á stendur í sex 
vikur og er æft fimm sinnum í viku en CrossFit-æfingakerfið er 
hannað þannig að hægt er að laga 
það að getu allra, óháð líka lfærni S

þjálfun þar sem mikið er um 
hlaup og svokallaðar ketilbjöllur, 
sem eru þung bjöllulaga lóð, eru 
notaðar í lyftingar.“ Síðast en ekki síst er það svo 
golfið sem Ásdís Rósa er nýbúin 
að kynnast og ætlar að stunda af 
krafti með vinkonu sinni. „Ég er 
einmitt á leiðinni upp í Bása að æfa 
mig núna en mér datt þetta nú bara 
svona í hug með vinkonu minni – 
að þetta væri skemmtilegt sport 
– en ég er ófeimin við að prófa eitthvað nýtt. Golf krefst mikillatækni og mikil

Gott að vera alltaf á fullu
Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir segist una sér best þegar hún er með fjölbreytt hreyfingarprógramm í gangi. Í 

sumar mun hún hlaupa, renna sér á línuskautum, spila golf og skella sér á CrossFit-námskeið.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir, lögfræðinemi og útvarpskona, skokkar út um alla borg á sumrin. Nú í sumar bætir hún golfi og CrossFit-

námskeiði á listann. 
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Kynningartilboð

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta

99.900 kr

Verð áður

170.900kr

MODEL 101  -  stærð: 210x160 Takmarkað magn  -  5 mismunandi áklæði 

MANNÚÐ OG MENNING  er yfirskrift námskeiða 
fyrir börn sem Rauði kross Íslands stendur fyrir í júní og 
júlí. Á námskeiðunum verður farið í fræðslu og leiki og 
þátttakendur læra sitthvað um Rauða kross starf, skyndi-
hjálp, hina ýmsu menningarheima og umhverfið. 
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Einkaþjálfari í eyrunum
Steinunn Jónsdóttir hefur hannað æfinga-
áætlun sem hægt er að hlaða niður í iPodinn.SÍÐA 22 SÉRBLÖÐ

í Fréttablaðinu
Allt
Heilsa

Teppaleggur Ísland
Hans H. Hansen hefur 
unnið nýjan kortaflokk sem 
nær yfir allt landið.
tímamót 18

Sumarhappdrætti
Krabbameinsfélagsins

Dregið 17. júní 2010

167 skattfrjálsir 
vinningar að verðmæti 
24.415.000 kr.

Fjölskylduhátíð 
10. – 16. júní 

»Frábær tilboð! 
»Tívolítæki »Hoppukastalar 
»Andlitsmálun »Blöðrur Skráðu þig á póstl ista Forlagsins  

og þú gætir unnið borgarferð!

Vi l tu ferðast?
B a r c e l o n a

P r a g
d a p e s t

www.fo r lag id . i s

Sumarið er yndislegt!

www.isafold.is - Sími 595 0300

EFNAHAGSMÁL Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylking-
arinnar og formaður efnahags- og skattanefndar, vill 
nýta það svigrúm sem skapast vegna samninga við 
Seðlabankann í Lúxemborg til almennrar niðurfell-
ingar á skuldum. Hann telur svigrúmið nema um 100 
milljörðum króna.

Helgi segir í grein sem hann ritar í Fréttablaðið í 
dag að samningur Seðlabanka Íslands og Lúxemborg-
ar styrki stöðu lífeyrissjóðanna og geti staðið undir tíu 
til fimmtán prósenta lækkun á íbúðalánum þeirra. Þá 
verði að skoða ýmsar leiðir til að efla Íbúðalánasjóð.

Hann telur almenna niðurfellingu lausnina. „Þeir 
sem hafa haft áhyggjur af skuldaradekri eiga líka 
að hafa í huga að án almennra aðgerða munum við 
einkum koma til móts við þá sem gengu lengst í 
skuldsetningu, en venjulegt vinnandi fólk sem hélt 
sig innan hámarkslána Íbúðalánasjóðs fær engan 
stuðning þó lánið hafi hækkað um tæp þrjátíu pró-
sent og kaupmáttur rýrnað um þrettán prósent. Það 
væru ekki góð skilaboð inn í framtíðina að skulda-
gleðin ein njóti skilnings.“

 - kóp / sjá síðu 16

Formaður efnahags- og skattanefndar vill nýta 100 milljarða til niðurfellingar:

Vill almennar niðurfellingar

SKÝJAÐ MEÐ KÖFLUM  Í dag 
verða víðast suðvestan 5-10 m/s. 
Skýjað með köflum en horfur á 
rigningu S-lands síðdegis. Hiti 10-
18 stig, hlýjast NA-lands. 

VEÐUR 4

15

10

12
14

17

HEILSA „Þetta gekk allt saman vel 
enda á ég frekar auðvelt með að 
læra,“ segir Halla Logadóttir, 
sem útskrifaðist af hjúkrunar-
fræðideild 
Háskóla Íslands 
í Laugardals-
höll á laugar-
daginn.

Halla er 
aðeins 21 árs og 
þar með yngsti 
hjúkrunarfræð-
ingur á land-
inu svo vitað 
sé. Þrátt fyrir 
ungan aldur veit hinn nýútskrifaði 
hjúkrunarfræðingur hins vegar 
upp á hár hvað hún vill og ætlar 
að leggja ljósmóðurina fyrir sig 
þegar fram líða stundir. 

Halla viðurkennir að sumt hafi 
komið sér á óvart, meðal annars að 
uppgötva á kynningu á Þjóðarbók-
hlöðunni að þar er 18 ára aldurs-
takmark bundið við lánþega. „Ég 
var þá ekki nema 17 ára,“ segir 
hún kímin.  - rve / sjá sérblað um Heilsu

Yngsti hjúkrunarfræðingurinn:

Álitin jafningi 
þótt ung sé

HALLA 
LOGADÓTTIR

SKEMMDARVERK Í SKÓGI Örn Árnason leikari gekk fram á mikil skemmdarverk í skóginum 
við Rauðavatn um helgina. Í rjóðri í skóginum höfðu kennarar og nemendur Selásskóla komið upp útikennslu-
stofu sem hefur verið notuð í náttúrufræðikennslu undanfarin ár.  Sjá síðu 6 

Umsókn er tímabær
Ljóst virðist að margir hafa 
gert sér óraunhæfar vænt-
ingar um ESB og evruna. 
umræðan 15

Barist um bensíndropann
Rúmlega sautján króna verðmunur er á bensínlítranum á Suðurlandi. Þar er bensínið ódýrast á landinu. 
Svigrúm er fyrir aukna samkeppni og frekari hagræðingu á olíumarkaði, segir talsmaður neytenda. 

Lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu

Olíufélag 95 okt. bensín Dísilolía
ÓB** 189,9 kr. 186,9 kr.
Atlantsolía 189,9 kr. 186,9 kr.
Orkan* 189,8 kr. 186,8 kr.
N1 190,1 kr. 187,1 kr.
Olís 190,3 kr. 187,3 kr.

 * í eigu Skeljungs  ** í eigu Olís

 Heimild: gsmbensin.is
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Fjögur lið með 14 stig
Fram, Valur, ÍBV og 
Keflavík eru jöfn á toppi í 
Pepsi-deildar karla.
sport  24-25
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Andrea, er Akureyrarbær 
orðinn Hofmóður?

„Menn hefðu að minnsta kosti átt 
að sýna meira hóf en Hof.“

Árlegur rekstur menningarhússins Hofs 
á Akureyri stefnir í 400 milljónir króna 
og núverandi kostnaðaráætlun er komin 
1,5 milljörðum fram úr áætlun. Andrea 
Hjálmsdóttir, oddviti VG á Akureyri, telur 
húsið alltof stórt. 

VIÐSKIPTI „Þetta hefur mikið að 
segja fyrir okkur,“ segir Björ-
gólfur Jóhannsson, forstjóri 
Icelandair Group, um bindandi 
samkomulag Framtakssjóðs líf-
eyrissjóðanna um kaup á þriðj-
ungshlut í félaginu fyrir þrjá 
milljarða króna. 

Framtakssjóðurinn kaupir 
fyrir 1,2 milljarða nýja hluti í 
Icelandair Group á genginu 2,5 
krónur á hlut. Það er rúmur nítj-
án prósenta afsláttur á gengi gær-
dagsins. Björgólfur reiknar með 
að samkomulagið nái fram að 
ganga í seinni hluta júlí. Á sama 

t í m a  ve r ð a 
eignir sem eru 
utan kjarna-
starfsemi seld-
ar inn í annað 
félag fyrir 7,7 
milljarða króna. 
Félagið  verð-
ur í eigu lánar-
drottna. Inn í 
félagið fer kaup-
réttur á fjórum 
Boeing 787-þotum og eignahlutir 
í tékkneska flugfélaginu Travel 
Service, lettneska félagið Smart-
Lynx og Bluebird Cargo. 

Samningurinn nú felur jafn-
framt í sér að helstu lánardrottn-
ar Icelandair Group breyti 3,6 
milljörðum króna af skuldum í 
hlutafé á genginu 5,0 krónur á 
hlut. Það er hundrað prósenta 
hærri verðmiði en Framtakssjóð-
urinn greiðir. Björgólfur segir 
það eðlilegt.

Vaxtaberandi skuldir Ice-
landair Group námu 41 milljarði 
króna samkvæmt síðasta árs-
hlutauppgjöri. Gert er ráð fyrir 
að með gjörningunum lækki þær 
um rúma tíu milljarða. 
 - jab

Framtakssjóðurinn kaupir þriðjungshlut í Icelandair Group fyrir þrjá milljarða:

Lækka skuldir um tíu milljarða

BJÖRGÓLFUR 
JÓHANNSSON

DÝRALÍF Skipverjar á varðskipinu 
Tý svipuðust árangurslaust um 
eftir hvítabjörnum fyrir Jón 
Gnarr, verðandi borgarstjóra 
Reykjavíkur, á ríflega 200 kíló-
metra siglingu meðfram ísrönd-
inni við strönd Grænlands nýverið.

Fram kemur á vef Landhelgis-
gæslunnar að raunverulegur til-
gangur ferðarinnar hafi verið 
að flytja þyrlu Vesturflugs frá 
Ísafjarðardjúpi að ísröndinni við 
Scoresbysund. Í ljósi yfirlýsinga 
borgarstjórans tilvonandi, sem 
lofaði borgarbúum hvítabirni 
í Húsdýragarðinn, höfðu varð-
skipsmenn augun opin, en urðu 
ekki varir við bangsa.  - bj

Gæslan fór meðfram ísnum:

Enginn ísbjörn 
fyrir Jón Gnarr

NOREGUR Norski milljónamæring-
urinn Erik Andersen hefur verið 
dæmdur í níu ára fangelsi eftir 
að hafa misnotað 66 drengi undir 
lögaldri. Hann fær fyrst mögu-
leika á reynslulausn eftir sex ár. 

Andersen fékk viðurnefnið 
Vasamaðurinn, en hann stund-
aði það að láta drengi fara ofan 
í buxnavasa sína, en hafði þá 
klippt gat á þá að innanverðu og 
var ekki í nærbuxum. 

Í dómnum er tekið fram að 
þrátt fyrir þá meðferð sem 
maðurinn hefur gengist undir 
í fangelsi, sé hann enn mjög 
hættulegur.  - sv

Barnaníðingur fær níu ár: 

Misnotaði sextíu 
og sex drengi

ERIK ANDERSEN Dæmdur fyrir að mis-
nota 66 drengi.

ÍRLAND, AP Mikill meirihluti Íra 
vill að leiðtogi kaþólsku kirkj-
unnar þar í landi segi af sér emb-
ætti. Þetta kemur fram í könnun 
dagblaðsins The Irish Times. 

Samkvæmt blaðinu vilja 76 
prósent aðspurðra að kardinál-
inn Sean Brady hætti vegna þess 
að hann hefur viðurkennt að hafa 
hylmt yfir barnaníð innan kirkj-
unnar. Hann hefur sagst skamm-
ast sín fyrir gjörðir sínar en úti-
lokað að hætta. 

Brady vissi af misnotkun 
prestsins Brendans Smyth árið 
1975 og lét yfirmenn sína vita en 
ekki lögreglu. Presturinn mis-
notaði fjölda barna á Írlandi og í 
Bandaríkjunum áður en hann var 
loks handtekinn árið 1994.  - þeb

Könnun á Írlandi:  

Vilja að kardin-
áli segi af sér

SVÍÞJÓÐ, AP Um 50 aðgerðasinnar 
á vegum Grænfriðunga voru 
handteknir í Svíþjóð í gær eftir 
að þeir fóru inn í kjarnorkuver í 
leyfisleysi. 

Fólkið var að mótmæla fyrir-
ætlunum stjórnvalda um að leyfa 
byggingu nýrra kjarnorkuvera í 
landinu. Stjórnvöld hafa sagt að 
þau vilji ekki auka notkun kjarn-
orku, en hafa lagt til að ný orku-
ver verði byggð í stað gamalla. 
Um helmingur rafmagns í Sví-
þjóð er framleiddur í kjarnorku-
verum. Atkvæði verða greidd 
um tillöguna á sænska þinginu á 
fimmtudag.  - þeb

Aðgerðasinnar í Svíþjóð:

Mótmæltu nýj-
um orkuverum

VERSLUN Verslunum, sem hafa opið 
allan sólarhringinn, hefur fjölgað 
mikið á síðustu misserum. Í sumar 
verða 44 verslanir opnar allan sól-
arhringinn, 30 matvöruverslanir, 
þrettán bensínstöðvar og ein önnur 
verslun. Flestar slíkar verslanir eru 
á höfuðborgarsvæðinu eða 36 tals-
ins en átta eru á landsbyggðinni. 

Á síðustu tólf mánuðum hafa 
fimm matvöruverslanir og þrjár 
bensínstöðvar tekið tekið upp á 
því að hafa opið allan sólarhring-
inn. Að auki verða tvær bensín-
stöðvar opnar allan sólarhringinn 
tímabundið í sumar.

Verslanir 10-11 eru mest áber-
andi í hópi sólarhringsverslana en 
alls eru reknar 22 verslanir undir 
nafni 10-11 sem eru opnar allan 
sólarhringinn. Íbúar í póstnúm-
eri 108 eru sérstaklega vel í sveit 
settir en í póstnúmerinu eru sex 
þessara verslana. Það gerir eina 
verslun á hverja 2.013 íbúa.

Á landsbyggðinni eru sex mat-
vöruverslanir opnar allan sól-
arhringinn auk tveggja bensín-
stöðva sem eru þó eingöngu með 
sólarhringsopnun í sumar. Þrjár 
verslananna eru á Akureyri, tvær 
í Leifsstöð og ein í Keflavík. Að 
auki eru bensínstöðvar á Selfossi 
og í Staðarskála opnar allan sólar-
hringinn í allt sumar.

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir 
ljóst að verið sé að auka útgjöld 
neytenda.  „Það er ljóst að þarna 
er verið að auka útgjöld þegar 
meiri þörf er á því að draga úr 
þeim og lækka vöruverð þannig 
að við höfum efasemdir um þenn-
an langa opnunartíma og óttumst 
að þetta leiði til hækkunar á vöru-
verði,“ segir Jóhannes. 

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu, er ekki á sama máli.  
„Við lítum þannig á að það sé 
hverju fyrirtæki í sjálfsvald sett að 
ákveða þetta. Það eru engar regl-
ur til um opnunartíma þannig að 
ef fyrirtæki sjá sér hag í því, telja 
að það sé markaður fyrir þennan 
langa opnunartíma, þá er það bara 

hið besta mál og veitir neytendum 
frábæra þjónustu.“

Verslanir Select riðu á vaðið með 
að hafa opið allan sólarhringinn, 
árið 1997 við Suðurfell og Vest-
urlandsveg. Af matvöruverslun-
um var Samkaup við Borgarbraut 
á Akureyri fyrst til að hafa opið 
allan sólarhringinn, frá því í júlí 
2005. magnusl@frettabladid.is

44 verslanir opnar 
allan sólarhringinn
Á Íslandi eru 44 verslanir opnar allan sólarhringinn í sumar. Þar af eru 30 mat-
vöruverslanir og þrettán bensínstöðvar. Á höfuðborgarsvæðinu eru 36 þessara 
verslana. Slíkum verslunum hefur fjölgað töluvert undanfarna mánuði. 

Hagkaup
Nóatún
10-11

Olís

Shell

N1

Á höfuðborgarsvæðinu eru 36 verslanir opnar 
allan sólarhringinn en utan þess eru þær 
átta. Flestar eru verslanirnar í póstnúmeri 108 í 
Reykjavík eða sex talsins. Íbúar í miðbæ Reykja-
víkur, póstnúmer 101, mega einnig vel við una en 
þar eru fimm verslanir. Það eru þó ekki bara íbúar 
Reykjavíkur sem standa vel að vígi því annars vegar 
í póstnúmeri 200 í Kópavogi og hins vegar póst-
númeri 220 í Hafnarfirði má finna fjórar verslanir.

Sólarhringsverslanir á Íslandi

SamkaupOffice1

EFNAHAGSMÁL Sendinefnd á 
vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, AGS, kom hingað til lands í 
gær og fundar með stjórnvöld-
um um ýmis mál er varða úttekt 
fyrir þriðju endurskoðun efna-
hagsáætlunar Íslands. Sendi-
nefndin verður hér til 28. júní 
næstkomandi. 

Fulltrúar AGS upplýsa og ræða 
við fjölmiðla um niðurstöður við-
ræðna að þeim loknum, að því er 
segir í tilkynningu frá Franek 
Rozwadowski, sendifulltrúa AGS 
hér á landi.  - jab

Fulltrúar AGS á landinu:

Ræða þriðju 
endurskoðun

Olíuslysið eins og hryðjuverk
Forseti Bandaríkjanna, Barack 
Obama, líkti olíuslysinu í Mexíkóflóa 
við hryðjuverkin 11. september 2001 
í fyrstu opinberu heimsókn sinni 
á svæðinu. Obama hefur heimsótt 
Alabama, Missisippi og Flórída. 

BANDARÍKIN

LÖGREGLUMÁL Á annað hundrað 
töflur af lyfseðilsskyldum örvandi 
lyfjum, nokkuð magn af kókaíni og 
um fjórtán milljónir í reiðufé fund-
ust á heimili og dvalarstað eiganda 
verslunarinnar Draumsins við 
Rauðarárstíg í húsleit fyrir helgi. 
Eigandinn situr nú í gæsluvarð-
haldi og útlit er fyrir að verslun 
hans verði lokað til frambúðar.

Eigandinn, 65 ára karlmaður, 
var handtekinn ásamt syni sínum 
sem einnig hefur starfað í verslun-
inni. Farið var fram á gæsluvarð-
hald yfir þeim báðum en dómari 
féllst aðeins á að eigandinn skyldi 
sitja inni vegna rannsóknarhags-
muna. Er þá sérstaklega litið til 
þess að hann er grunaður um 
fíkniefnasölu og að á dvalarstað 
hans fannst mikið fé. Sjálfur segir 
hann féð að hluta til greiðslu sem 

hann hafi fengið fyrir að rýma 
húsnæði sem hann hafði á leigu.

Draumurinn hefur nú verið 
innsiglaður og Geir Jón Þórisson 
yfirlögregluþjónn segir að líklega 
muni lögregla krefjast þess að 
verslunin verði ekki opnuð á nýjan 
leik. „Ef húsnæði er ítrekað notað 

við refsiverða háttsemi getur lög-
regla gert kröfu um að starfsem-
inni þar verði lokað,“ segir Geir 
Jón. „Það er ljóst að það hafa 
ítrekað verið framin brot í þessari 
verslun.“

Eigandinn sætir gæsluvarðhaldi 
til morguns.  - sh

Eigandi verslunar við Rauðarárstíg í gæsluvarðhaldi grunaður um fíkniefnasölu:

Draumnum verður líklega lokað

DRAUMURINN Lögreglan hefur ítrekað haft afskipti af Draumnum við Rauðarárstíg 
vegna vafasamra viðskiptahátta. MYND / SIG. JÖKULL



allt í garðinn á einum stað!

Stekkjarbakka 6 | sími 540 3300 | www.gardheimar.is

GARÐHÚSGÖGNIN KOMINGARÐHÚSGÖGNIN KOMIN
· Staflanlegir stólar 
· Veðurþolin UVC
· Létt
· 2 gerðir stóla  
· 2 stærðir borða
· viðhaldsfrí 
· auðveld í þrifum  

··

2020%%
kynningarafslkynningarafslátturáttur

Weber Q320 var á 109.250kr

verð nú

98.325kr

ATHUGIÐ!ATHUGIÐ!
Opið á þjóðhátíðardaginn milli Opið á þjóðhátíðardaginn milli 
kl. 10.00 – 19.00kl. 10.00 – 19.00

blómaúrvalið er blómaúrvalið er íí
GarðheimumGarðheimum

Blómaker í úrvali!Blómaker í úrvali!

af öllum sumarblómumaf öllum sumarblómum
 þj þjóðhátíðarafslátturóðhátíðarafsláttur2020%%

Hæ hó og jibbHæ hó og jibbí í jeijei

tilboðin gilda til 18.júní eða meðan birgðir endast

Öll sumarblóm í Garðheimum Öll sumarblóm í Garðheimum 
eru íslensk ræktuðeru íslensk ræktuð
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,5542
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,99  128,61

188,68  189,60

156,58  157,46

21,049  21,173

20,009  20,127

16,381  16,477

1,3939  1,4021

187,71  188,83

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

STJÓRNMÁL Þingmenn allra flokka 
sem sæti eiga á Alþingi, utan Sam-
fylkingarinnar, lögðu í gær fram 
þingsályktunartillögu á Alþingi þar 
sem lagt er til að umsókn Íslands 
um aðild að Evrópusambandinu 
verði dregin til baka.

Flutningsmað-
ur tillögunnar 
er Unnur Brá 
Konráðsdóttir, 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokks-
ins. Auk henn-
ar standa þau 
Ásmundur Einar 
Daðason, þing-
maður Vinstri 
grænna, Gunnar 
Bragi Sveinsson, 
formaður þing-
flokks Fram-
sóknarflokks-
ins, og Birgitta 
Jónsdóttir, þing-
flokksformaður 
Hreyfingarinn-
ar, að tillögunni.

„Ég styð tillög-
una, enda tel ég misráðið að standa 
í aðildarviðræðum eins og sakir 
standa,“ segir Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins.

Unnið var að því í gær að semja 
um starfslok Alþingis, og hvaða 
málum þingið muni ljúka áður en 
þingmenn fara í sumarfrí. Heim-
ildarmenn Fréttablaðsins telja með 
öllu útilokað að tillagan, sem lögð 
var fram í gær, verði afgreidd fyrir 
þinglok.

Alþingi samþykkti 16. júlí í fyrra 
að fela ríkisstjórninni að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu (ESB). 
Alls greiddu 33 þingmenn atkvæði 
með tillögunni en 28 greiddu atkvæði 
gegn henni. Tveir þingmenn greiddu 
ekki atkvæði.

Fram kom í könnun sem MMR 
gerði fyrir vefsíðuna andriki.is 

að tæplega 58 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku teldu rétt að íslensk 
stjórnvöld drægju umsókn sína um 
aðild að ESB til baka.

Bjarni segir að niðurstöðurnar 
komi ekki á óvart, það virðist vera 
að renna upp fyrir þjóðinni að for-
gangsröðun ríkisstjórnarinnar hafi 
verið röng. Sjálfstæðismenn hafi 
lagt til að þjóðin fái að greiða um það 
atkvæði hvort fara eigi í aðildarvið-
ræður. Misráðið hafi verið að fara 
í viðræður án þess að um það væri 
breið samstaða meðal þjóðarinnar.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
segir afstöðuna enn meira afgerandi 
en hann hafði átt von á. Það rími við 
það sem hann hafi sagt þegar fjallað 
var um aðildarumsóknina á Alþingi. 
Þetta sé ekki rétti tíminn fyrir slíkar 
viðræður.

Birgitta Jónsdóttir í Hreyfingunni 
segist vilja þjóðaratkvæðagreiðslu 
um hvort fara eigi í aðildarviðræð-
ur, og hefur lagt fram frumvarp um 
málið á Alþingi. Hún segir að halda 
hefði átt slíka atkvæðagreiðslu áður 
en Alþingi fjallaði um málið.

Ekki náðist í Jóhönnu Sigurðar-
dóttur forsætisráðherra eða Stein-
grím J. Sigfússon fjármálaráðherra 
í gær.   brjann@frettabladid.is

Vilja draga umsókn til baka
Þingmenn annarra flokka en Samfylkingarinnar hafa lagt til að stjórnvöld hætti við að sækja um aðild að 
ESB. Formaður Sjálfstæðisflokksins segist styðja tillöguna. Útilokað að hún verði afgreidd fyrir þinglok.

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

Tæplega 58 prósent landsmanna vilja að íslensk stjórnvöld dragi umsókn 
um aðild að Evrópusambandinu til baka, samkvæmt könnun sem markaðs-
r annsóknarfyrirtækið MMR gerði fyrir vefsíðuna Andriki.is. Vitnað var í 
niðurstöður könnunarinnar í Morgunblaðinu í gær.

Alls sögðust 57,6 prósent mjög eða frekar fylgjandi því að draga umsókn-
ina til baka, en 24,3 voru því mjög eða frekar andsnúin. Þá sagðist 18,1 
prósent hvorki fylgjandi né andvígt því að draga umsóknina til baka.

Í könnuninni var vitnað í skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis, þar sem 
fram kom að beinn kostnaður vegna aðildarumsóknarinnar á árunum 2009 
til 2012 verði um 990 milljónir króna. Þátttakendur í könnuninni voru spurð-
ir hversu vel eða illa þeir teldu þeim fjármunum varið. 

Alls sögðust rúmlega tveir þriðju hlutar, 66,9 prósent, telja fjármununum 
mjög eða frekar illa varið. Um 19,9 prósent sögðust telja peningunum mjög 
eða frekar vel varið. Þá sagðist 13,1 prósent þeirra sem afstöðu tóku hvorki 
telja fjármununum vel né illa varið.

Könnunin var gerð dagana 8. til 10. júní. Úrtakið var valið tilviljanakennt 
úr þjóðskrá. Þátttakendur voru 846. Svarhlutfall í fyrri spurningunni var 90 
prósent, en 86,3 prósent í þeirri síðari.

Um 58% vilja draga ESB-umsókn til baka

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítugur karlmaður 
hefur játað að vera valdur að dauða 53 ára 
karlmanns sem fannst látinn og með alvar-
lega áverka utandyra við Bjarnarvelli í 
Reykjanesbæ að morgni 8. maí síðastlið-
ins. Blaðberi kom að hinum látna og hafði 
samband við Neyðarlínuna. 

Grunur beindist fljótlega að rúmlega 
þrítugum manni. Hann var handtekinn í 
kjölfarið og hefur setið í gæsluvarðhaldi 
síðan 9. maí vegna rannsóknar málsins og 
almannahagsmuna. 

Rannsókn málsins hefur leitt í ljós að 
leiðir mannanna lágu saman við Bjarn-
arvelli fyrir tilviljun. Þeir þekktust ekki 
en höfðu báðir verið að skemmta sér um 

nóttina og voru undir áhrifum áfengis. 
Eftir að mennirnir höfðu átt orðaskipti er 
talið að yngri maðurinn hafi veist að þeim 
eldri með þeim afleiðingum að hann hlaut 
meðal annars alvarlega höfuðáverka og lést 
af þeirra völdum.

Sakborningurinn var í gær úrskurðaður 
í áframhaldandi gæsluvarðhald til mánu-
dagsins 12. júlí að kröfu lögreglustjórans 
á Suðurnesjum. Lögregla á Suðurnesjum 
hefur farið með rannsókn málsins með 
aðstoð frá tæknideild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn er vel á veg 
komin en enn er beðið eftir niðurstöðum úr 
ýmsum sérfræðirannsóknum. 

 - jss

Lést af völdum höfuðáverka eftir árás við Bjarnarvelli í Reykjanesbæ:

Játaði að vera valdur að dauða manns

LÖGREGLAN Á SUÐURNESJUM Hefur annast rannsókn 
málsins.

VIÐSKIPTI Framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins kynnti í gær drög 
að tillögum um aukið gegnsæi á 
fjármálamörkuðum auk banns við 
skortsölu með hlutabréf og skulda-
bréf. Þá eru uppi vangaveltur um 
að veita eftirlitsstofnunum auknar 
valdheimildir til að takmarka 
fjármálagjörninga. 

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, og Nicolas Sarkozy, forseti 
Frakklands, hafa þrýst á að setja 
reglur sem þessar enda telja þau 
það geta komið á stöðugleika á 
evrusvæðinu, að sögn bandaríska 
dagblaðsins Wall Street Journal. 

 - jab

ESB vill gegnsæi á markaði:

Leggja drög að 
boði og banni

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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LÉTTIR TIL Á 
MORGUN  Fínasta 
veður á landinu í 
dag, einkum norð-
austan til þar sem 
mestu hlýindin 
verða. Á morgun 
léttir til vestanlands 
en það verður dá-
lítil væta suðaust-
an til fyrri partinn. 
Spáin fyrir 17. júní 
er fl ott en horfur 
eru á bjartviðri um 
allt land.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Stuðningur við að aðildarum-
sókn verði dregin til baka

FylgjandiAndvíg

Hlutlaus

Heimild: Könnun MMR fyrir andriki.is

57,6%

18,1%

24,3%

EVRÓPUMÁL Leiðtogar Evrópu-
sambandsins munu samþykkja að 
hefja aðildarviðræður við Íslend-
inga á fundi sínum 17. júní.

Þetta fullyrðir Bloomberg-
fréttastofan, eftir að hún komst 
yfir drög að yfirlýsingu þessa 
efnis, sem leggja á fyrir fundinn. 
Þar komi fram að það fari eftir 
Íslendingum hversu fljótlega við-
ræðurnar gangi fyrir sig, það er 
hversu fljótir Íslendingar verði 
að uppfylla skilyrði ESB.  - kóþ

Aðildarumsókn Íslands:

Leyft verði að 
hefja viðræður

Laun lækna lækkað minna
Laun lækna hafa lækkað minna frá 
bankahruni en laun hjúkrunarfræð-
inga, ljósmæðra og sjúkraliða, þvert á 
markmið um kjarajöfnun í niður-
skurðinum. Heilbrigðisráðherra hyggst 
beita sér fyrir því að laun lækna 
skerðist meira en laun annarra hópa 
í stéttinni. Þetta kom fram í fréttum 
Stöðvar 2 í gær.

HEILBRIGÐISMÁL



Verð frá

1.690

Vindsængur
í miklu úrvali
3900931 - 35

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Tilboð gilda 15. - 20. júní 
Timburmiðstöð Grafarholti opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi, opið til 21:00 alla daga

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA 

FRÁBÆRT VERÐ

8.990
10.795

Arizona tjald
4 manna
Innra lag: öndunarefni úr 
Polyamid
Ytra lag 190T polyester 
Stærð með fortjaldi 
130x210x240sm
PU 1500mm
5869200

Tjald 3 manna 
Santa Barbara

Innra lag: öndunarefni úr 
Polyamid
Ytra lag 190T polyester 
Stærð með fortjaldi 130 x 
210 x 210 sm
5869205

7.990
9.890

Sylt Fjölskyldutjöld
4 manna

2 svefnherbergi
Stærð með fortjaldi 460 x 
210 x 190 
5869206

Sylt Fjölskyldutjöld
6 manna

2 svefnherbergi
Stærð með fortjaldi 450 x 
210 x 185 
5869207

19.990
24.895

14.990
18.295

Flíspeysur
5863738 - 5863740 & 5863750 - 5863752

Gönguskór
með gartex öndun
5863108 - 112

14.990
16.494

Tjaldborð og 
bekkjarsett
2bekkir og borð
stærð 113 x 68 x 72 sm
3899360 1.799

Plastborðbúnaður 
í tösku
24 stykki fáanlegt 
í 4 litum
2005394

3.590
4.390

Svefnpoki
Oulu, 1,4kg -8°C
3000045

Regn & vindjakki
Nokkrir litir dömu, herra 
og barna. Vindbuxur í stíl 
aðeins 3.999 kr.
5868030 - 88

8.999
12.991
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ALÞINGI Skuldavandi heimilanna, 
lýðræðisumbætur og horfur í 
efnahagsmálum voru mikið rædd-
ar á eldhúsdegi á Alþingi í gær.

Þórunn Sveinbjarnardóttir var 
fyrsti ræðumaður Samfylkingar.
Hún sagði kjósendur hafa gripið 
tækifæri til breytinga í síðustu 
kosningum. Hún voni að stjórn-
lagaþing kalli á sömu viðbrögð.

Taka ætti upp bankaskatt í ljósi 
þess að Landsbankinn hagnast 
um 90 milljónir á dag „á sama 
tíma og stjórnvöld hafa átt í mik-
illi baráttu við lánastofnanir til 
þess að fá þær til að koma betur 
til móts við skuldara,“ sagði 
Þórunn.

Engin óvissa væri um vatnalög-
in frá 2006. Þau tækju ekki gildi á 
þinginu en iðnaðarráðherra legði 
fram nýtt frumvarp um þau í 
upphafi haustþings.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokks, sagði brýnt að 
taka á vanda heimilanna. Skýrsla 
Seðlabankans sýni hann vaxa. 
Áríðandi sé að auka hagvöxt, 
skapa störf og afnema gjaldeyr-
ishöft. Ríkisstjórnin hefði spillt 
fyrir stöðugleikasáttmála, meðal 
annars með kröfu um fyrningu 
aflaheimilda.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar, sagði 
að frá hruni hefði eitt og annað 
verið gert, en ekki ráðist gegn rót 
vandans. „Nú stefnir í að þingið 
ljúki störfum án þess að afgreiða 
lausnir fyrir heimilið,“ sagði 
hann. Framkomnar lausnir mið-
ist fyrst og fremst við þá sem eru 
komnir í þrot, ekki þá sem berjast 
í bökkum. Þetta geti valdið því að 
„millistéttin þurrkist út“.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, sagði „verk að vinna 

í íslensku samfélagi við að endur-
heimta traust“. 

Ekki komi til greina að Alþingi 
ljúki störfum fyrr en málum um 
hagsmuni heimila væri lokið og 
tryggt að „vatnið verði ekki einka-
vætt“. Steingrímur reifaði að hag-
tölur væru jákvæðari en búist 
var við. Samdráttur, halli ríkis-
sjóðs og atvinnuleysi væri minna 
en búist var við. Síðasta hálfa árið 
hefði íslenska hagkerfið vaxið en 
ekki dregist saman. Nú væru allir 
hættir að tala um þjóðargjaldþrot. 

Margrét Tryggvadóttir úr 
Hreyfingunni sagði íslenskt sam-
félag „nánast óbærilegt vegna 
spillingar í viðskiptalífi og stjórn-
málum“.

Hugmyndafræði sem byggist á 
sterkum leiðtoga sé liðin undir lok; 
með „brosbyltingunni“ hafi fólk 
kosið sér nýja valkosti. „Ísland er 
ekki í lagi en það er hægt að laga 
það. Ef þeir sem hér verma stóla 
ætla ekki að taka þátt í því verða 
þeir að öllum líkindum bornir út,“ 
sagði Margrét.  klemens@frettabladid.is

– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatnum á www.gottimatinn.is

Ég man ekki uppskriftina 

en ég man í hverju 

ég var þegar ég eldaði

KRINGLAN · 591-5320 · WWW.SKIFAN.IS

Stjórn Skífunnar hefur ákveðið að selja rekstur og vörumerki félagsins
í opnu söluferli. Skífan á sér langa sögu sem einn helsti seljandi 
tónlistar og tölvuleikja hér á landi og rekur eina verslun í Kringlunni.

Söluferlið hefst þann 16. júní 2010 og er opið öllum áhugasömum
fjárfestum sem geta sýnt fram á fjárfestingargetu umfram 50 milljónir 
króna. 

Þeim fjárfestum sem óska eftir að taka þátt í söluferlinu ber að hafa 
samband við lögmann félagsins Sigurð Valgeir Guðjónsson hdl.
hjá Advel lögfræðiþjónustu í síma 840-1237 eða á netfangið 
svg@advel.is.

Rétt er að árétta að stjórn Skífunnar áskilur sér rétt til að hafna öllum
tilboðum, breyta söluferlinu og/eða stöðva það eftir atvikum. 

Stjórn Skífunnar hefur ákveðið að selja rekstur og vörumerki félagsins
í opnu söluferli. Skífan á sér langa sögu sem einn helsti seljandi 
tónlistar og tölvuleikja hér á landi og rekur eina verslun í Kringlunni.

Söluferlið hefst þann 16. júní 2010 og er opið öllum áhugasömum
fjárfestum sem geta sýnt fram á fjárfestingargetu umfram 50 milljónir 
króna. 

Þeim fjárfestum sem óska eftir að taka þátt í söluferlinu ber að hafa 
samband við lögmann félagsins Sigurð Valgeir Guðjónsson hdl.
hjá Advel lögfræðiþjónustu í síma 840-1237 eða á netfangið 
svg@advel.is.

Rétt er að árétta að stjórn Skífunnar áskilur sér rétt til að hafna öllum
tilboðum, breyta söluferlinu og/eða stöðva það eftir atvikum. 

SÖLUFERLI

Guðrún Helga Rúnarsdóttir
Næringaráðgjafi og smásjárfræðingur mun gefa
ráðleggingar hvernig stilla á sýrustig líkamanns
með Innerlight vörunni og réttu mataræði.

Upplýsingar í síma 777 9901

KOMDU LÍKAMANUM Í LAG

Sérstakt kynningaverð 
vaxtarlaus staðgreiðslulán
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UMHVERFISMÁL Mikil skemmdar-
verk hafa verið unnin á útikennslu-
stofu í grenndarskógi Selásskóla 
við Rauðavatn.

„Þegar ég kom þarna að var búið 
að rústa þessu og kveikja í,“ segir 
Örn Árnason leikari, en hann gekk 
fram á skemmdarverkin á sunnu-
dag. „Þetta er ákaflega sorglegt 
því þarna er margra ára vinna 
kennara og nemenda farin í súg-
inn. Það er búið að taka mörg ár 
hjá skólanum að koma upp aðstöðu 
þarna.“ Í útikennslustofunni hafa 
nemendur skólans fengið lifandi 
náttúrufræðikennslu. Nú er hún 
nánast ónýt. Að auki eru nokkur 
tré við skólastofuna brunnin og 
mun líklega þurfa að saga þau 
niður. „Ég verð bara sorgmædd-
ur þegar ég horfi upp á svona 
eyðileggingu.“ 

„Við höfum ekki fengið að eiga 
þetta mikið í friði, en skemmd-
arverkin hafa ekki gengið svona 
langt áður,“ segir Örn Halldórs-
son, skólastjóri Selásskóla. Hann 
segir að áður hafi borð verið brot-
in niður og skiltum hent. „Þetta er 
mjög leiðinlegt fyrir börnin sem 
eru að leggja vinnu í þetta.“ Örn 
segir þó að það þýði ekki að láta 
deigan síga og útikennslustofan 
verði byggð upp á nýjan leik.  - þeb

Rjóður í skóginum við Rauðavatn sem var notað til náttúrufræðikennslu: 

Útikennslustofa gjörónýt eftir bruna

Í RJÓÐRINU Örn gekk fram á skemmdar-
verkin á sunnudag. Miklar skemmdir 

höfðu verið unnar á svæðinu áður en 
kveikt var í. Bjórdósir og annað rusl var í 

grennd við svæðið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPÁNN Fimmtán þekktir spænsk-
ir listamenn koma fram í nýju 
myndbandi til stuðnings rann-
sóknardómaranum Baltasar 
Garzón, meðal annarra leikstjór-
inn Pedro Almodóvar og leikar-
inn Javier Bardem.

Hæstiréttur Spánar hefur vikið 
Garzón frá störfum sínum, sem 
eru rannsóknir á glæpum fasista 
í spænska borgarastíðinu. Dóms-
málayfirvöld á Spáni telja rann-
sóknina stangast á við almenna 
sakaruppgjöf vegna glæpanna, 
sem er frá árinu 1977.  - kóþ

Þekktir spænskir listamenn:

Vilja rannsaka 
borgarastríðið

BJARNI 
BENEDIKTSSON

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ GUNN-
LAUGSSON 

ALÞINGI Árni Páll Árnason félags-
málaráðherra hefur lagt fram 
frumvarp um breytingar á lögum 
um réttindi launafólks. Frum-
varpið er lagt fram í kjölfar álits 
eftirlitsstofnunar EFTA um að 
dómur Hæstaréttar varðandi 
launamál stangaðist á við til-
skipun Evrópusambandsins, sem 
Fréttablaðið greindi frá í gær. 

Dómurinn sneri að launakröf-
um starfsmanna Fréttablaðsins 
sem skildar voru eftir í þrotabúi 
þegar nýtt fyrirtæki tók rekst-
urinn yfir. Samkvæmt tilskipun 
Evrópusambandsins áttu nýir 

eigendur að taka þær skuldir yfir, 
líkt og aðrar skuldbindingar. 

Árni Páll vonast til að frum-
varpið verði samþykkt fyrir 
sumarfrí, en samkvæmt áætl-
un er síðasti starfsdagur í dag. 
Hann undrast að breyta þurfi 
lögum til að þau séu í samræmi 
við tilskipunina. „Það er ómögu-
legt að skilja þessa tilskipun með 
þeim hætti sem núverandi lög 
gera. Þetta hlýtur að hafa verið 
vangá í lagasetningu, ég trúi ekki 
að menn hafi ætlað sér að koma 
í veg fyrir að tilskipunin tæki 
gildi.“ - kóp

EFTA-álit kallar á lagabreytingar hér á landi varðandi réttindi launafólks:

Þegar búið að leggja fram lög

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA Árni Páll Árna-
son lagði fram frumvarp til að samræma 
íslenska löggjöf Evróputilskipun, eftir álit 
Eftirlitsstofnunar EFTA. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Alþingi ræddi vanda 
heimila og lýðræði
Í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í gær var lögð áhersla á vanda heimilanna og 
lýðræðisumbætur. Formaður Framsóknar óttast að millistéttin þurrkist út. Fjár-
málaráðherra segir hagtölur mun jákvæðari en reiknað hafði verið með.

KJÖRKASSINN

Ferðu í sund oft í viku?
Já 52,0%
Nei 48,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Horfðir þú á beina útsendingu 
frá eldhúsdegi á Alþingi?

Segðu skoðun þína á Vísi



Skyrr.is
6,3%

Netvistun.is
6,3%

1984.is
31,3%

Simnet.is
28,1%Vodafone.is

21,9%

Sími 546 1984  :::  info@1984.is  :::  www.1984.is

Pantaðu núna á www.1984.is
Verð aðeins 672 kr. á mánuði

•  Netföng: Ótakmarkað
•  Mysql gagnagrunnar: Ótakmarkað
•  Netumferð: Ótakmarkað
•  Aukalén og undirlén á aðalléni: Ótakmarkað
•  DNS þjónusta: Ótakmarkaður lénafjöldi
•  Diskpláss: 5 gígabæti (5120 megabæti)

•  Vefpósthús: Val um tvenns konar vefpósthús
•  Tölfræði síðunnar
•  FTP og SFTP aðgangur að vefsvæði
•  PHP 5 og MySQL
•  IMAP og POP3 Stuðningur
•  DAGLEG AFRITUN GAGNA

• Engin uppsetningargjöld
• Engin falin útgjöld
• Engir platínum eða bronz pakkar
• Grunnpakkinn okkar inniheldur meira
  en stærstu pakkarnir hjá samkeppnisaðilunum.

Velkomin í viðskipti
hjá stærsta hýsingaraðila landsins
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LÖGREGLUMÁL Karlmaður um þrí-
tugt hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 16. júní næst-
komandi að kröfu lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Rannsókn lögreglunnar varðar 
framleiðslu og sölu á kannabis-
efnum og leitaði í sex húsum víðs 
vegar á höfuðborgarsvæðinu í síð-
ustu viku vegna málsins. Fimm 
karlmenn voru handteknir við 
þær aðgerðir. Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu naut aðstoðar lög-
reglumanna frá embætti Ríkislög-
reglustjóra, auk tollyfirvalda.

Með þessum aðgerðum telur lög-

reglan sig hafa stöðvað umfangs-
mikinn hóp við framleiðslu og 
sölu á ólöglegum fíkniefnum. Alls 
hafa fundist um 1.200 plöntur á 
mismunandi stigi ræktunar, um 

tvö kíló af tilbúnum efnum sem 
að hluta voru í söluumbúðum, auk 
þess sem haldlagðir voru fjár-
munir að upphæð um 500 þúsund. 
Þá var lagt hald á ýmsan búnað 
til ræktunar. 

Talið er að þetta mál tengist 
öðrum ræktunarmálum, sem lög-
regla hafði áður haft afskipti af, 
að sögn Karls Steinars Valsson-
ar, yfirmanns fíkniefnadeildar. 
Lögreglan minnir á að almenn-
ingur getur komið ábendingum 
á framfæri ef grunsemdir vakna 
um fíkniefnamisferli, í síma 800 
5005. - jss

UMHVERFISMÁL „Mér finnst þessar 
tillögur, sem fram eru komnar um 
útrýmingu lúpínu ekki skynsam-
legar.“

Þetta segir Tómas Ísleifsson, 
bóndi og líffræðingur á Ytri-Sól-
heimum í Mýrdal. „Mér virðist 
sem skoðanir á þessu máli byggist 
ekki bara á þekkingu, heldur allt 
of mikið á tilfinningum,“ bætir 
hann við. 

Mismunandi skoðanir eru á þeim 
tillögum um heftingu á útbreiðslu 
lúpínu sem umhverfisráðuneyt-
ið kynnti nýlega. Tómas kveðst 
þekkja mörg dæmi um gagnsemi 
jurtarinnar:

„Það var fyrir um fjörutíu árum 
sem girtur var af lítill skiki í landi 
Eystri-Sólheima. Þetta gerði Þor-
steinn Jónsson sem þar var þá 
bóndi. Skikinn var á uppblásnum 
jökulmel og algjörlega gróðurlaus. 

Þarna setti Þorsteinn niður lúpínu, 
sem fljótlega þakti blettinn alveg. 
Þegar girðingin féll niður, að um 
tuttugu árum liðnum, þá kom beit 
á þetta. Nú er þetta bara graslendi 
og ekki eina einustu lúpínu að sjá. 
Landið í kring er enn þá örfoka, 
réttnefnt Ísland í tötrum.“

Tómas segist geta nefnt fleiri 
dæmi um gagnsemi lúpínunnar.

Í skógræktargirðingu í landi 
Ytri-Sólheima, þar sem ein fyrsta 
lúpínusáningin hafi átt sér stað 
fyrir fimmtíu og fimm árum eða 
svo, séu nú vaxin væn tré. Innan 
girðingar sé orðið grösugt en lúp-
ínan hafi hopað eftir að farið var 
að beita fé hóflega í hana.

Tómas kveður það augljóst að 
Íslendingar hafi ekki efni á að 
græða upp öræfi landsins nema að 
nota aðferðir eins og að ofan grein-
ir. Nú sé á Sólheimum verið að sá 

grasfræi ofan vegar í 240 hektara 
lands. Ekki sé ólíklegt að áburð-
arkostnaður hlaupi á einhverjum 
milljónum króna á hverju landi, 
svo lengi sem eigi að hafa beitar-
not af því. 

„Þakka ber að landgræðslan er 

að hjálpa til þarna,“ segir Tómas. 
„Hins vegar sá ég það nýver-
ið þegar ég ók frá Sólheimum til 
Reykjavíkur að öskuvandamálið er 
fyrst og fremst í landi Sólheima. 
Öskufallið er bölvun ef það kemur 
niður á örfoka land, því þá fýkur 
askan til. Fíngerðasti hlutinn 
fýkur í burtu. Eftir stendur gróf-
asti hlutinn, sem sverfur jurtir til 
dauða, fýkur í skafla sem feykjast 
fram og til baka. Sömu sandkornin 
eru að eyðileggja ár eftir ár.

Þar sem askan fellur á gróið 
land, til dæmis lúpínugróður 
sem gengur næst skóginum í að 
hindra fok, er askan þegar fram 
í sækir blessun. Mér er sagt 
að fosfórmagnið sé það mikið í 
henni að þarna eru komnar birgð-
ir 60 ára.“ Ekki náðist í Svandísi 
Svavarsdóttur umhverfisráðherra 
í gær. jss@frettabladid.is

1. Hvað voru margir braut-
skráðir frá Háskóla Íslands um 
helgina?

2. Hvenær er áætlað að halda 
stjórnlagaþing samkvæmt 
frumvarpi?

3. Í hvaða nýja bandaríska 
sjónvarpsþætti hefur Ísland 
hlutverk?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

Í tilefni af komu fr. Navanethem Pillay, mannréttindafulltrúa 
Sameinuðu þjóðanna til Íslands, stendur utanríkisráðuneytið í 
samvinnu við Mannréttindaskrifstofu Íslands og Mann réttinda stofnun 
Háskóla Íslands fyrir opnum fundi um eflingu og verndun mannréttinda.

OPINN FUNDUR UM MANNRÉTTINDI

Miðvikudaginn, 16. júní kl. 16.00 í Þjóðmenningarhúsinu

Össur Skarphéðinsson Þóra Arnórsdóttir

Ávarp Össurar Skarphéðinssonar, utanríkisráðherra
Navanethem Pillay, mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna fjallar 
um hlutverk Sameinuðu þjóðanna við að efla og vernda mannréttindi

Fyrirspurnir og umræður
Fundarstjóri: Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður

DAGSKRÁ

Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. 

HÓLMSHEIÐI Þar eins og víðar má sjá 
birki og víðiplöntur vaxa upp úr lúpínu-
breiðunni.

Tómas Ísleifsson, bóndi og líffræðingur á Ytri-Sólheimum í Mýrdal, vill ekki útrýma lúpínunni :

Tillögur um lúpínu ekki skynsamlegar

Lögregla lagði hald á 1.200 kannabisplöntur, tilbúin efni og hálfa milljón:

Upprættu öflugan kannabishring

KARL STEINAR 
VALSSON

HEILBRIGÐISMÁL Ungmennum 
yngri en átján ára er óheim-
ilt að nota ljósabekki, eftir að 
Alþingi samþykkti í gær breyt-
ingu á lögum um geislavarnir 
þar sem kveðið er á um þetta. 

Heilbrigðissjónarmið eru 
grundvöllur bannsins og einnig 
sú staðreynd að útfjólublá geisl-
un frá sólarlömpum er nú flokk-
uð sem krabbameinsvaldandi. 
Þetta kemur fram hjá heilbrigð-
isráðuneytinu.

Lagabreytingin felur í sér að 
börnum undir átján ára aldri 
verður bannað að nota ljósa-
bekki í öðrum tilgangi en lækn-
isfræðilegum, á stöðum sem 
starfsleyfi hafa samkvæmt 
lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. - jss

Alþingi setur bann:

Yngri en átján 
ára mega ekki 
stunda ljósbekki

HAFNARFJÖRÐUR Rúmlega sextíu 
mótmælendur komu saman þegar 
fyrsti bæjarstjórnarfundur nýrr-
ar bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
var haldinn í gær. Fólkið mót-
mælti ráðningu Lúðvíks Geirs-
sonar sem bæjarstjóra en hann 
féll úr bæjarstjórn í nýliðnum 
kosningunum. 

Meirihluti Samfylkingarinnar 
féll í kosningunum en flokkurinn 
hefur myndað nýjan meirihluta 
með VG. Samkomulag flokk-
anna felur í sér að Lúðvík verður 
bæjarstjóri til ársins 2012.

Ný bæjarstjórn í Hafnarfirði:

Ráðningu Lúð-
víks mótmælt

ALÞINGI Breyting á fánalögum í 
þá veru að hann fái að hanga uppi 
allan sólarhringinn nýtur stuðn-
ings Jóhönnu Sigurðardóttur for-
sætisráðherra. Þetta kom fram 
í svari hennar við fyrirspurn 
Sivjar Friðleifsdóttur, þingmanns 
Framsóknar, á Alþingi í gær.

Jóhanna sagði hins vegar ekki 
hafa verið uppi áform um að 
breyta reglum um notkun þjóð-
fánans af hálfu forsætisráðuneyt-
isins, en taldi tilefni til að skoða 
málið og taldi að allsherjarnefnd 
Alþingis myndi skoða þessar 
reglur samhliða umfjöllun um 
frumvarp forsætisráðherra um 
endurskoðun á fánalögunum.  - óká

Fánalög til umræðu á þingi:

Ráðherra styð-
ur rýmri reglur

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Forsætis-
ráðherra styður breytingar á fánalögum í 
þá veru að hann fái að hanga uppi allan 
sólarhringinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Niðurstöðu að vænta
Von er á fyrstu niðurstöðum í rann-
sóknum sérstaks saksóknara í þess-
um mánuði. Á næstu vikum verða 
teknar fyrstu ákvarðanir hjá embætt-
inu um ákærur í einstökum málum. 
Um er að ræða minni mál til að byrja 
með, en stærstu og umfangsmestu 
málin, líkt og rannsóknin á meintri 
markaðsmisnotkun í Kaupþingi, þurfa 
lengri tíma og því ekki gert ráð fyrir 
niðurstöðum í þeim málum fyrr en í 
fyrsta lagi næsta haust.

LÖGREGLUMÁL

VEISTU SVARIÐ?
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80% málara  meistara* 
velj a Kjörvara, viðarvörn 
fyrir íslenskar aðstæður
Notaðu sumarið til að búa í haginn fyrir veturinn. 

80%

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi 
Snæþvottur Grundarfirði • Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri
Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík.

Málning - fyrir íslenskar aðstæður
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. 
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem 
er gædd einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.
*Hlutfall málarameistara sem eru í viðskiptum við Málningu hf.
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STJÓRNMÁL Formaður Sjálfstæðis-
flokksins, Bjarni Benediktsson, 
hefur, eftir að styrkjaumræðan 
komst í hámæli, beðið styrkveit-
anda sinn frá 2006 um leyfi til 
að greina frá styrk upp á hálfa 
milljón, en ekki fengið leyfið.

Bjarni segir að gengið hafi 
verið út frá því þegar styrkurinn 
var veittur að það yrði gert í nafn-
leysi. Þannig hafi verið um marga 
styrki til ýmissa frambjóðenda.

„Ég hélt því til haga þegar for-
menn flokkanna sammælt-
ust um að opna bókhald-
ið að þetta yrði aldrei 
nema ófullkomin tilraun 
til að gera hluti eftir á, 
og það hefur auðvitað 
sýnt sig,“ segir Bjarni: 
„Eftir sitja nokkrir 
styrkir og í mínu tilfelli 
þessi eini.“

Spurður um aðra þing-
menn sem ekki gefa 
upp styrki sína, 
segir hann: „Ég hef 
margoft sagt að mér 
finnst sjálfsagt og 
eðlilegt að gera þá 
kröfu til þingmanna 
að þeir taki saman 
þessar upplýsing-
ar og geri opinberar 
eftir því sem hægt 
er.“

Minnst fimm þing-
menn Sjálfstæðis-
flokks ættu að vera, 
en eru ekki, á lista 
Ríkisendurskoðun-
ar yfir þá sem hafa 
skilað upplýsing-
um um kostnað við 

prófkjör flokksins 2006. Stofn-
unin mæltist til þess að þessum 
upplýsingum yrði skilað fyrir síð-
ustu áramót en það var ekki laga-
leg skylda.

Jón Gunnarsson er einn þess-
ara. Hann segir að honum hafi 
ekki fundist taka því að skila 
yfirlýsingu um lág framlög 
til sín. Hæstu styrkirnir hans 
hafi numið 150.000 krónum og 
hann hafi þegið fjóra slíka. Alls 

875.000 krónur frá átta fyrirtækj-
um. Heildarkostnaður í prófkjör-
inu hafi numið um fjórum millj-
ónum, mest greitt úr eigin vasa.

Ólöf Nordal skilaði heldur engu. 
Hún segir að kostnaðurinn hafi 
verið um tvær milljónir og mest 
úr eigin vasa. Enginn styrkur 
hafi verið yfir 300.000 krónum: 
„Ég tók þá afstöðu að þiggja enga 
slíka styrki,“ segir hún.

Þá skilaði Pétur H. Blöndal ekki 

upplýsingum um prófkjörið 2006. 
Hann segist hafa skilað öllu sem 
honum bar að skila, en sem fyrr 
segir var um tilmæli að ræða 
frekar en skyldu.

„Ég fékk einn styrk 2006 frá 
manni sem vildi endilega veita 
mér hann. Það voru 700.000 
krónur. Þessi prófkjör hafa kost-
að mig um átta milljónir og það 
hefur að öðru leyti verið greitt úr 
eigin vasa,“ segir Pétur. Spurð-
ur hver hafi styrkt hann, segist 
Pétur þurfa að fá leyfi til að gefa 
það upp.

Tveir þingmannanna, Árni 
Johnsen og Ragnheiður Ríkharðs-

dóttir, upplýstu um bókhald 
sitt eftir að frestur Ríkis-

endurskoðunar rann út, 
í Fréttablaðinu og á Vísi. 
Árni sagði þá sinn kostn-
að undir 300.000 krón-
um og Ragnheiður að 
stærsti styrkur til henn-

ar hefði verið hálf millj-
ón frá Baugi.

Meðal þingmanna sjálf-
stæðisflokks, sem ekki 

hafa greint frá öllum stykj-
um sínum, eru Guðlaugur Þór 
Þórðarson, Kristján Þór Júlíus-

son og Sigurður Kári Kristj-
ánsson. Sigurður hefur 

þó sagt að á bak við sína 
óútskýrðu styrki standi 

„fjölskyldumeðlimir og 
fólk sem tengist mér 
vinaböndum“. 
 klemens@frettabladid.is

0 kr.
Eftirstöðvum dreift á 
allt að 12 mánuði.*

1.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir. 

Staðgreitt: 44.900 kr.

Símalán – útborgun:

LG OPTIMUS GT540 – 3GL

Frábær sími með Android stýrikerfi, GPS og 
stórum snertiskjá. Yfir 30.000 smáforrit í boði.

0 kr.
Eftirstöðvum dreift á 
allt að 12 mánuði.*

1.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir. 

Staðgreitt: 24.000 kr.

Símalán – útborgun:

LG VIEWTY – 3GL

Frábær 3G sími með stórum snertiskjá, flottri 
5MP myndavél, tónlistarspilara og FM útvarpi.
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12.000 KR.
INNEIGN  

yfir árið! 
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Formaður má ekki segja frá
Formaður Sjálfstæðisflokksins fær ekki leyfi til að segja hver styrkti hann 2006. Nokkrir þingmenn flokks-
ins eru ekki á lista Ríkisendurskoðunar yfir þá sem hafa skilað upplýsingum um prófkjör fyrir kosningar 
2007. Pétur Blöndal þáði styrk upp á 700.000 krónur. Ólöf Nordal segir mest hafa komið úr eigin vasa.

Sex manns brutu iðnaðarlög
Þrír karlmenn og þrjár konur hafa 
verið ákærð fyrir að reka þrjár ljós-
myndastofur og selja þjónustu án 
þess að hafa meistara til forstöðu. Þar 
sem um er að ræða löggilta iðngrein 
eru þau ákærð fyrir brot á iðnaðar-
lögum.

DÓMSTÓLAR

MÓTMÆLI Hópur fólks lét vatns-
fötur ganga á milli sín frá Tjörn-
inni og skvetti úr þeim á Alþing-
ishúsið í gær til að mótmæla 
einkavæðingu íslenska vatnsins. 

Helga Þórðardóttir, oddviti 
Frjálslynda flokksins í Reykja-
vík, var meðal mótmælenda og 
segir að Alþingi þurfi að standa í 
lappirnar því vatnið sé dýrmæt-
asta auðlindin í framtíðinni. 

Helga segir jafnframt að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vilji 
einkavæða auðlindir landsins og 
það beri að varast.  - sv

Mótmæli við Alþingishúsið:

Skvettu vatni

BARN Í KÚLU Þessi drengur skemmti 
sér konunglega inni í uppblásinni 
plastkúlu á vatni í Sófíu, höfuðborg 
Búlgaríu. Kúlan hefur þó tæplega 
veitt mikið skjól fyrir 35 gráða heitri 
svækjunni í landinu nú um stundir.
 NORDICPHOTOS / AFP

JÓN GUNNARSSON

ÓLÖF NORDAL

PÉTUR BLÖNDALBJARNI BENEDIKTSSON
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Það er800 7000 • siminn.is

Facebook, YouTube, Google, tölvupóstur og 
fréttamiðlarnir fylgja þér á ferðalaginu í gegnum 
stærsta 3G dreifikerfi landsins.

Farðu á netið í
glænýjum 3G síma

Sértilboð Stökktu til

Costa del Sol
22. júní 

Frá aðeins kr. 69.900 í 14 nætur

14 nátta ferð – ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á allra síðustu 
sætunum 22. júní í 14 nætur til eins allra vinsælasta 
sólaráfangastaðar Íslendinga, Costa del Sol. Costa 
del Sol býður allt það helsta sem maður getur óskað 
sér í fríinu. Þú bókar flugsæti og gistingu og 4 dögum 
fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. Gríptu þetta 
einstaka tækifæri til að njóta lífsins á þessum vinsæla 
áfangastað í sumarfríinu. Fjölbreytt önnur sértilboð 
jafnframt í boði bæði 22. júní og 6. júlí.

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og 
gistingar í boði - verð getur hækkað 
án fyrirvara.

Kr. 69.900 – 14 nátta ferð
Verð m.v. m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi í 14 nætur. Verð m.v. 2–3 í herbergi / stúdíó / íbúð kr. 74.900. 
Sértilboð 22. júní.

FRÁ AFGANISTAN Meðal efnanna sem hafa fundist í Afganistan er líþín, sem er gríðar-
lega verðmætt og er meðal annars notað í farsímarafhlöður. 

AFGANISTAN, AP Gríðarlega stórar 
námur hafa fundist í Afganistan. 
Meðal efna sem þar er að finna eru 
járn, kopar, gull og líþín. 

Þetta kemur fram í niðurstöð-
um teymis á vegum bandarískra 
stjórnvalda, sem segir námurnar 
vera að minnsta kosti 900 milljarða 
Bandaríkjadala virði.

Námurnar veita mikla mögu-
leika og gætu skipt sköpum við að 
koma landinu úr mikill fátækt, að 
mati Bandaríkjamanna. Rannsókn-
ir á námunum hófust árið 2006 og 
lágu niðurstöðurnar fyrir á síðasta 
ári. Spurningar hafa því vaknað 

um hvers vegna fyrst er greint 
frá málinu núna. Jafnvel er talið 
að það sé gert til þess að auka til-
trú fólks á stríðinu í Afganistan, og 
því að það sé þess virði að vinna. 

Það mun þó taka mörg ár að 
byggja upp námuiðnað í landinu 
ef af verður. Ekki eru fullnægj-
andi lög og reglur til að laða fjár-
festa að námunum auk þess sem 
miklu þyrfti að eyða í uppbygg-
ingu samgangna á svæðinu. 

Þá er talið að námurnar gætu 
orðið til þess að talibanar muni 
leggja enn meira á sig við að ná 
yfirráðum á svæðinu.  - þeb

Stórar námur ýmissa efna fundust í Afganistan: 

Miklir möguleikar í 
námum í Afganistan
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is  HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@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 

S
ú málamiðlun, sem náðist í allsherjarnefnd Alþingis um 
breytingar á frumvarpinu um stjórnlagaþing, virðist vera 
fremur til bóta og óskandi væri að málið fengi afgreiðslu 
á þinginu, sem nú er að ljúka. Samkvæmt breytingartil-
lögu fulltrúa allra flokka á meðal annars að fela stjórn-

lagaþinginu að fjalla um tvennt, sem láðist að nefna í upphaflegu 
frumvarpi forsætisráðherra; annars vegar framsal ríkisvalds til 
alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála og hins vegar umhverfis-
mál, þar á meðal eignarhald á auðlindum. Hvort tveggja eru mál, 
sem mörgum finnst að eigi heima í nútímalegri stjórnarskrá. 

Í breytingartillögu fulltrúa 
allra flokka nema Framsóknar-
flokksins er lagt til að áður en 
efnt verður til stjórnlagaþings-
ins kjósi Alþingi nefnd, sem verði 
sjálfstæð í störfum sínum og fái 
það hlutverk að standa að þúsund 
manna þjóðfundi um stjórnar-
skrána. Fundarmenn verði valdir 

með slembiúrtaki úr þjóðskránni. Nefndin á að vinna úr tillög-
um þjóðfundarins og leggja fyrir stjórnlagaþingið, auk þess að 
taka saman gögn og leggja fyrir stjórnlagaþingið hugmyndir um 
breytingar á stjórnarskrá.

Það er út af fyrir sig mjög merkilegur áfangi að þjóðfundar-
fyrirkomulagið skuli þannig vera á leið inn í löggjöf um endurskoð-
un sjálfrar stjórnarskrárinnar. Þjóðfundurinn, sem haldinn var í 
Laugardalshöll í nóvember síðastliðnum var einstakur; í fyrsta 
sinn voru fulltrúar heillar þjóðar, valdir með slembiúrtaksaðferð, 
fengnir saman á einn stað til að móta framtíðarstefnu. Umræðu-
fyrirkomulag þjóðfundarins er sömuleiðis talsverð nýjung fyrir 
Íslendingum. Þar var unnið í smærri hópum, sem leituðust við 
að greina gildi samfélagsins og bregða upp framtíðarsýn. Þannig 
var þróuð aðferð til að allir fengju að tjá sig og koma sinni skoðun 
á framfæri, sjónarmið allra fengju jafnt vægi, enginn meirihluti 
kaffærði minnihlutann og áherzlan væri ekki á átök eða að yfir-
gnæfa andstæð sjónarmið, heldur að leita að því sem átti breiðan 
grundvöll og sameiginlegan hljómgrunn.

Aðferð og niðurstöður þjóðfundarins vöktu mikla athygli og víða 
hefur verið til þeirra vitnað síðan. Svipað fyrirkomulag hefur verið 
viðhaft við stefnumótun á vegum ríkisins, sveitarfélaga og félaga-
samtaka og víðast gefið góða raun. Það er hressandi og uppbyggi-
leg tilbreyting frá íslenzkri umræðuhefð, sem oft virðist fremur 
byggjast á því að sverta andstæðinginn og gera lítið úr honum 
á alla lund en að leita að því jákvæða, sem allir geta sameinazt 
um.

Mikið ríður á að um niðurstöðu stjórnlagaþings skapist sem víð-
tækust sátt. Alþingi hefur í meira en sex áratugi ekki ráðið við það 
verkefni að endurskoða stjórnarskrána, vegna þess að þar hafa 
menn ævinlega hrotið ofan í pólitískar skotgrafir. Til stjórnlaga-
þings verða ekki kjörnir fulltrúar flokka, heldur einstaklingar sem 
hafa áhuga á að beita sér fyrir umbótum á stjórnskipaninni. Það 
stuðlar vonandi að því að stjórnarskrárumbætur hrökkvi ekki enn 
eina ferðina í pólitískan baklás. Það að nýta umræðuform þjóð-
fundarins til að fá fram sjónarmið almennings ætti sömuleiðis að 
stuðla að sátt.

HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Sérstaða Íslands sem ferðamanna-
lands er meðal annars fólgin í því 

frelsi og óhefta aðgengi sem fólk finn-
ur fyrir þegar það heimsækir landið. 
Í tilefni slyssins við Látrabjarg á dög-
unum vil ég lengstra orða biðja þar til 
bær yfirvöld að hugsa sinn gang áður 
en farið er að setja upp rammgerðar 
girðingar og tálmanir hvar sem hætta 
getur leynst við vinsæla ferðamanna-
staði. 

Flestum mönnum er gefinn ákveðinn 
skammtur af skynsemi sem fleytir 
þeim tiltölulega óhappalítið í gegnum 
lífið. Hjá öðrum yfirgnæfir áhættu-
sæknin, svo engar girðingar fá þeim 
hvort eð er haldið. Það er þessi heil-
brigða skynsemi sem við megum 
hvorki vanmeta né vanvirða hjá mann-
skepnunni. Þannig eru meira að segja 
þýsk umferðaryfirvöld nú á síðustu 
tímum búin að uppgötva þennan sann-
leika og farin að grisja í skógi umferð-
armerkinga í sínu heimalandi. Hafa til 
dæmis fjarlægt fjölda merkinga sem 
sýna bíl steypast fram af kanti eða 
kaja þar sem ekið er um bryggjur eða 

á bökkum áa. Sama á við um umferð-
armerki sem sýna möguleika á snjó-
komu. Farið er að treysta á að fólk 
verði sjálft vart við snjókomuna og 
þurfi því ekki á sérstökum aðvörunum 
að halda!

Hér á landi ættum við ekki að fara að 
tapa trú okkar á heilbrigða, mannlega 
skynsemi. Láta ekki skiltaskóga og 
keðjubunka yfirgnæfa íslenskar nátt-
úruperlur. Að því leyti er t.d. nóg gert 
varðandi Gullfoss og Geysi, þótt frá-
gangur í umhverfi og aðgengi sé þar að 
öðru leyti fyrir neðan allar hellur. Ekki 
þarf heldur að segja neinum að lífs-
hættulegt geti verið að fara of nálægt 
bjargbrún. En í þeim tilfellum þar sem 
ósýnileg eða óvænt hætta er til staðar, 
eins og við lundaholurnar á Látra-
bjargi, þar sem menn geta auðveldlega 
misstigið sig á ystu brún, svo og í sam-
bandi við lævísar öldutungurnar í 
Reynisfjöru, þar er sjálfsagt að geta 
um hættuna með áberandi hætti. Þar 
hefðum við þurft að vera fyrri til. Eru 
fleiri þekktir ferðamannastaðir þessu 
marki brenndir?

Hættur á ferðamannastöðum 
Öryggis-
mál

Jón Baldur
Þorbjörnsson
leiðsögumaður

afsláttur til  30. júní

20%

Vonarpeningur
Mörður Árnason bloggar um 
vatnalög. Hann vill nema lögin frá 
2006 úr gildi og líst illa á hugmyndir 
forystumanna stjórnarflokkanna um 
að fresta gildistöku enn eina 
ferðina. „Það er ekki gott 
– meðal annars vegna 
þess að enginn veit 
hvað ríkisstjórnin lifir 
lengi, en þó skárra en 
að lögin taki gildi, sem 
væri fullkom-
lega fáránlegt í 
samstjórn þeirra 
flokka sem ein-

mitt tókst að standa vörð um fornan 
rétt í málinu.“ Þetta eru merkileg 
ummæli. Hvers vegna ætti almenn-
ingur að hafa tiltrú á ríkisstjórninni 
ef stjórnarliði hefur efasemdir um að 
hún sé á vetur setjandi. Ef þetta 
er ekki vatn á myllu stjórn-
arandstöðunnar … 

Heyannir 
Nokkrir þingmenn hafa lagt 
fram þingsályktunartillögu 

um að aðildarumsókn 
Íslands að ESB skuli 
dregin til baka. 
Í þeim hópi er 

Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokks-
formaður Framsóknarflokksins. 
Pressan greindi frá því í gær að innan 
Framsóknar væri allt á suðupunkti 
vegna þessa. Gunnar Bragi gengi 
þarna í berhögg við stefnu sem 
samþykkt var á flokksþingi Fram-
sóknarflokksins. Formaður málefna-
nefndar segist líta svo á að Gunnar 
Bragi sé að segja grasrótinni stríð 
á hendur. Gunnari Braga til varnar 

má hins vegar benda á að 
Framsóknarflokkurinn er 
gamall bændaflokkur og 
það er jú sláttutími. 

bergsteinn@frettabladid.is

Tillögur um þjóðfund sem undanfara
stjórnlagaþings ættu að stuðla að sátt.

Ný umræðuhefð?
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Það er skynsamleg ákvörðun 
að Íslendingar leiti aðildar að 

Evrópusambandinu. Í EES erum 
við áhrifalaust annars flokks 
fylgiríki og sú staða er allsendis 
ófullnægjandi til lengdar. Í annan 
stað erum við um þessar mundir 
að taka nýja viðspyrnu til fram-
tíðar eftir alvarlegt hrun. Því er 
einmitt tímabært að taka aðild 
að ESB inn í stefnumótun þjóðar-
innar núna. Þetta gerum við sem 
frjáls og fullvalda þjóð. 

Þjóðin mun skera úr um þetta 
mál með þjóðaratkvæði að lykt-
um. Athugun á aðildarákvæðum 
annarra aðildarþjóða og á ýmsum 
ákvæðum aðalsáttmála ESB leið-
ir í ljós að miklar líkur eru til 

þess að hugsanlegur aðildar-
samningur Íslands geti fullnægt 
óskum og kröfum þjóðarinnar. 
Margar fyrirmyndir og hliðstæð-
ur eru þegar fyrir hendi í samn-
ingum ESB sem benda til þess að 
réttindum og hagsmunum okkar 
á sviði fullveldis, gjaldmiðils, 
sjávarútvegs og landbúnaðar megi 
fyllilega mæta.

Um þessar mundir takast Evr-
ópuþjóðirnar á við mikinn efna-
hags- og fjármálavanda – líkt og 
Íslendingar og margar fleiri þjóð-
ir. Forysta ESB virtist um sinn 
eiga erfitt með að ná samstöðu 
um aðgerðir, og líkur benda til að 
þessi vandræði taki langan tíma 
framundan. Að miklu leyti er hér 
um að ræða hliðstæðan eða sams 
konar vanda og Íslendingar eiga 
við að stríða, og varla verður séð 
að þessi vandræði breyti neinu 
um samskipti okkar við ESB eða 
um forsendur aðildarumsóknar.

Aftur á móti virðist ljóst að 
margir hafa gert sér óraunhæf-
ar væntingar um ESB og evruna. 
Af þeim sökum hafa margir orðið 
fyrir vonbrigðum og þessi von-
brigði eru að breiðast út. Gengi 
evrunnar hefur lækkað. Slíkt 

eflir samkeppnisstöðu Evrópu-
landanna, en reyndar er evran 
enn hærra skráð en var framan 
af. Kjarni evrunnar er Þýskaland, 
Benelúxlöndin og Frakkland. Til 
viðbótar skipta Ítalía, Spánn og 
Pólland mestu. Enginn bilbug-
ur er á þessum þjóðum. Danska 
krónan er aðeins svæðisbundin 
fylgiútgáfa evrunnar, og breskir 
bankar eru aðilar að millibanka-
markaði evrópska seðlabankans 
í Frankfurt.

Mikið hefur verið rætt og ritað 
um vanda Grikkja. Staða Grikkja 
er hörmulegt dæmi fyrir okkur 
sem erum þjóðernissinnar og 
viljum taka málstað smáþjóð-
anna. Þeir geta engum öðrum 
um kennt, hvorki ESB né evr-
unni. Íslendingar hafa langa og 
sára reynslu af svipuðum vanda-
málum frá síðustu öld. Þá fékk 
íslenskur almenningur kjara-
skerðingarnar „sjálfkrafa“ yfir 
sig með gengisfellingum og óða-
verðbólgu. Stjórnvöldin börðust 

við að „læsa kaupmáttinn inni“ og 
hindra fólkið í því að geta nýtt sér 
innfluttar vörur eða ferðast. 

Því miður hafa Grikkir frestað 
aðgerðum og safnað botnlausum 
skuldum. Þeir njóta þess þó nú að 
ESB hefur ákveðið að veita þeim 
mikla aðstoð. Án aðildar að ESB 
hefði slíkt ekki átt sér stað. Von-
andi leiðir þetta þó ekki til þess 
að allir treysti á björgun „stóra 
bróður“ í framtíðinni. En ljóst 
má vera að ESB mun herða skrúf-
urnar í sameiginlegu reglukerfi 
til þess að forðast slíkar ógöng-
ur í framtíðinni. Evran er varla 
orðin áratugargömul, og menn 
geta lært ýmislegt af því að bera 
vanda Grikkja saman við vand-
ræðin sem Kalifornía glímir við 
um þessar mundir. Í Grikklandi 
brennur einn runni en Kalifornía 
er skógareldur.     

Haustið 2008 gerðu margir 
ráð fyrir því að evrusamstarfið 
myndi liðast sundur á nokkrum 
mánuðum. Reynslan hefur orðið 
þveröfug. Margt bendir til þess 
að Evrópumenn séu að vakna af 
værum væntingum til vitundar 
um nauðsynlega framtíðarstefnu. 
Slíkt er tímabært.

Aðildarumsókn 
er tímabær 

Athugun á aðildarákvæðum annarra 
aðildarþjóða og á ýmsum ákvæðum 
aðalsáttmála ESB leiðir í ljós að miklar 
líkur eru til þess að hugsanlegur að-
ildarsamningur Íslands geti fullnægt 
óskum og kröfum þjóðarinnar.

Evrópumál

Jón Sigurðsson 
lektor við Háskólann í 
Reykjavík

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

Varfærni, einfalt þjónustuframboð og örugg 
vinnubrögð skipta öllu máli fyrir fólk og fyrirtæki. 
Þannig á banki að vera.

Netgreiðsluþjónusta
Gjaldeyrisreikningar
Sparnaðarreikningar
Yfirdráttur

Debetkort
Launareikningur
Kreditkort
Netbanki

Viltu gerast viðskiptavinur 
elsta starfandi banka á Íslandi? 
Við sjáum um það fyrir þig.

Sigríður Einarsdóttir
útibússtjóri Ármúla

Samtök atvinnulífsins efna til morgunverðarfundar um 
nauð syn legar   umbætur í fjármálum hins opinbera, miðviku-
daginn 16. júní, á Grand Hótel Reykjavík kl. 8:30-10:00.

Á fundinum verður kynnt nýtt rit SA um fjármál hins opinbera og tillögur SA til 
umbóta. Fjármálaráðherra mun bregðast við hugmyndum SA á fundinum.

Sérstakur gestur verður David Croughan frá samtökum atvinnurekenda á Írlandi 
og mun hann m.a. segja frá aðgerðum Íra í kreppunni.

Dagskrá
08:00 Léttur morgunverður og skráning.

08:30 Setning.

 Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, kynnir nýtt rit SA um nauðsynlegar umbætur í 
opin berum fjármálum.

 Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra, fjallar um ríkisfjármálin og hugmyndir SA.
 David Croughan frá samtökum atvinnurekenda á Írlandi segir frá aðgerðum Íra í kreppunni.

 Pallborðsumræður:  Bjarni Benediktsson alþingismaður, Kirstín Flygenring hagfræðingur, 
Oddný  G. Harðardóttir alþingismaður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson alþingismaður, 
Steingrímur  Ari Arason forstjóri, Sigríður Guðjónsdóttir lögreglustjóri.

10:00 Fundi lýkur.

 Fundarstjóri: Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ.

NAUÐSYNLEGAR 
UMBÆTUR 
Í FJÁRMÁLUM 
HINS OPINBERA

Nauðsynlegt er
að skrá þátttöku 
á www.sa.is

ESB umsóknin 
Það er með ólíkindum að nú skuli bóla á þeirri hugmynd 
að Íslendingar fari að draga til baka umsóknina í ESB. 
[...] Þjóðin verður að hafa raunverulegan valkost fyrir aug-
unum – svo einfalt er það.
En, gott fólk, þá – einmitt á þeirri stundu þegar sá val-
kostur er innan seilingar - þá dettur snillingunum í hug 
að draga bara allt til baka.
Úff!
http://blog.eyjan.is/olinath/
Ólína Þorvarðardóttir 

Þjóð bannorð
Viðbrögð ESB sinna  við niðurstöðu [skoðanakönnunar 
MMR] er bræði  og svo er auðvitað ráðist að persón-
um með uppnefnum og skítkasti.  Það er í meira lagi 
undarlegt að í lýðræðisþjóðfélagi skuli algjör minnihluti, 
með vond rök, telja sig hafa leyfi til að ráðskast svona 
með þjóðina.  -Æ, ég gleymdi því, þjóð er bannorð hjá 
ESB-sinnum! Af hverju ætli það sé?
http://blog.eyjan.is/maria/
María Kristjánsdóttir 

AF NETINU
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Sanngjarnar 
skuldaleiðréttingar 

Alþingi afgreiðir nú endur-
bætt og vönduð úrræði fyrir 
verst settu skuldarana. Einar 
sér eru slíkar lausnir þó líkt og 
að bera sólarljós inn í glugga-
laust hús, því hætt er við að án 
víðtækra almennra skuldaleið-
réttinga bætist við ný vandamál 
jafn harðan og leysist úr hinum 
eldri. Þess vegna er fagnað-
arefni að fyrir Alþingi ligg-
ur einnig stjórnarfrumvarp 
félagsmálaráðherra um almenn-
ar aðgerðir vegna bílalána. Enn 
hefur þó ekki náðst samstaða 
um almennar aðgerðir vegna 
húsnæðislána almennings sem 
hafa ýmist orðið fyrir gengis-
hruni eða verðbólgusprengju.

Þ ver pól it ísk sa mstaða 
tókst í efnahags- og skatta-
nefnd Alþingis fyrr á árinu 
um að kanna svigrúm bank-
anna til afskrifta. Af ársreikn-
ingi Landsbankans má ráða að 
bankinn sjálfur fékk hjá sínum 
kröfuhöfum 33% niðurfærslu 
á lánum einstaklinga. Einn-
ig hefur fréttaflutningur verið 
af lánaflokki einnar fjármála-
stofnunar sem hafði verið færð-
ur niður um nær helming. Alls 
eru íbúðalán viðskiptabankanna 
yfir 500 milljarðar og afsláttur-
inn sem þeim hefur verið veittur 
af kröfum tugmilljarðar. Bank-
arnir hafa gert almenn tilboð 
um skuldaleiðréttingar geng-
istengdra lána, en ekki verð-
tryggðra íslenskra húsnæðis-
lána (utan Íslandsbanka – 10%) 
sem þó væri eðlilegt að gera til-
kall til enda bera þeir og kröfu-

hafar þeirra verulega ábyrgð á 
forsendubresti sem viðskipta-
vinirnir líða nú fyrir og sann-
gjarnt að deila þeim kostnaði. 
Almennar leiðréttingar væru 
þó alltaf mun lægri en afsláttur 
til bankanna var því hann fer að 
verulegu leyti í tapaðar kröfur. 

Skuldaleiðréttingar íslenskra 
húsnæðislána hafa hinsvegar 
alltaf strandað á því að lífeyr-
issjóðirnir og Íbúðalánasjóð-
ur yrðu að taka þátt í þeim. 
Það gæti annarsvegar leitt til 
skerðingar lífeyris sem enginn 
vill og hinsvegar gæti ríkið ekki 
lagt Íbúðalánasjóði til það sem 
þarf.

Ný staða
Seðlabanki Íslands gerði nýver-
ið hagstæðan samning við Seðla-
bankann í Lúxemborg um kaup 
á skuldabréfapakka Avens sem 
innihélt íslensk íbúðabréf og 
innistæður. Skuldabréfin voru 
svo seld lífeyrissjóðunum og 
er talið hafa styrkt trygginga-
fræðilega stöðu sjóðanna um 1-
2%, eða á þriðja tug milljarða. 
Stærstu sjóðirnir eru með lið-
lega 150 milljarða í húsnæðis-
lánum til einstaklinga en nærri 
lætur að ávinningurinn af 
Avens samningnum gæti stað-
ið undir 10-15% lækkun hús-
næðislána lífeyrissjóðanna án 
þess að skerða þyrfti lífeyris-
réttindi. Ekki getur talist óeðli-
legt að ávinningur sjóðanna af 
íbúðabréfaviðskiptum renni til 

skuldaleiðréttinga húsnæðis-
lána. Ábati ríkissjóðs af samn-
ingnum var ekki langt frá því 
sem lífeyrissjóðirnir nutu. Þar 
sem fyrst og fremst er um hagn-
að af íbúðabréfaviðskiptum að 
ræða væri ekki óeðlilegt að 
láta Íbúðalánasjóð njóta góðs af 
með sömu rökum og að ofan. Ef 
frekari eiginfjárframlög þyrfti 
til sjóðsins eða bankanna, þá er 
rétt að hafa í huga að endurfjár-
mögnun bankakerfisins varð 
hátt í 200 milljörðum lægri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Þá má 
skoða ýmsar aðrar leiðir til efl-
ingar Íbúðalánasjóði, s.s. hærri 
vaxtamun, merkja honum tekj-
ur af sérstökum bankasköttum, 
skattleggja séreignasparnað og 
leggja í sjóðinn, o.s.frv. Þegar 
saman er lagt afskriftasvigrúm 
bankanna, ávinningur lífeyris-
sjóðanna og ríkissjóðs af Avens 
samningnum, auk annarra leiða 
er ljóst að skapa má allt að 100 
milljarða svigrúm til almennra 
aðgerða.

Á næstu dögum fellur Hæsta-
réttardómur um lögmæti geng-
istenginga og getur þá skapast 
enn ný staða í skuldaleiðrétt-
ingamálum ef dómurinn fellur 
skuldurum í vil. Þegar þeirri 
réttaróvissu hefur verið eytt 
hafa stjórnmálaöflin í land-
inu tækifæri til að taka forystu 
og ná saman um sanngjarnar 
almennar skuldaleiðrétting-
ar. Þær munu ekki leysa hvers 
manns vanda, né munu afskrif-
ast 20% af öllu hjá öllum. Lán-
takendur geta heldur ekki vænst 
þess að lánveitendur beri allan 
skaðann sem 29,4% verðbólga á 
hálfu þriðja ári er, en eðlilegt 
er að honum sé deilt og kannski 
almennar aðgerðir eigi eink-
um að miða að þeim sem keyptu 
húsnæði á síðustu árum fyrir 
hrun.

Sáttaskref
Sumir hafa haft áhyggjur af því 
að almennar aðgerðir nýtist líka 
fólki sem ekki þarf á að halda. 
Þá er þrenns að gæta. Í fyrsta 
lagi hefur það fólk líka sætt 
óréttmætu vaxtaokri. Í öðru 
lagi, þó fólk eigi eignir umfram 
skuldir hefur auk tæplega 30% 
verðbólguskots, kaupmáttur 
rýrnað um 13% frá ársbyrjun 
2008. Í þriðja lagi verður hægt 
að skattleggja þá sem við teljum 
ekki að eigi að njóta almennra 
aðgerða. Þeir sem hafa haft 
áhyggjur af skuldaradekri ættu 
að hafa í huga að án almennra 
aðgerða komum við einkum til 
móts við þá sem gengu lengst 
í skuldsetningu, en venjulegt 
vinnandi fólk sem hélt sig innan 
hámarkslána Íbúðalánanasjóðs 
fær engan stuðning þó lánin 
hafi hækkað um tæp 30% og 
kaupmáttur rýrnað um 13%. 
Það væru ekki góð skilaboð inn 
í framtíðina að skuldagleðin ein 
njóti skilnings. 

Við munum ekki greiða úr 
fjármálum heimila hratt og 
vel nema saman fari greiðslu-
erfiðleikaúrræði og almenn-
ar aðgerðir sem skapa fólki 
almenn skilyrði. Stjórnvöld og 
fjármálakerfið þurfa líka að 
viðurkenna ábyrgð sína á vanda 
heimila. Skuldaleiðrétting er 
áþreifanleg leið til þess og mik-
ilvægt skref til að byggja upp 
traust og ná sáttum í íslensku 
samfélagi.

Efnahagsmál

Helgi Hjörvar 
alþingismaður og 
formaður efnahags- 
og skattanefndar

Þegar þeirri réttaróvissu hefur 
verið eytt er tækifæri fyrir stjórn-
málaöflin í landinu til að taka for-
ystu og ná saman um sanngjarnar 
almennar skuldaleiðréttingar.

Vertu í góðu 
sambandi í sumar

Símatilboðin gilda til 30. júní 2010. 
Nánari upplýsingar á vodafone.is  
og í 1414.

Nokia 2330

Almennt verð:

12.990 kr.
Viðskiptavinir í Vodafone Gull 
fá 15% afslátt.

3G Nettengill

6.990 kr.
fyrir viðskiptavini í Vodafone Gull.
Almennt verð 7.990 kr.

3G Nettengill

15%Vodafone Gullafsláttur

15%Vodafone Gullafsláttur

Vo

LG Cookie Fresh

Almennt verð:

27.990 kr.
Viðskiptavinir í Vodafone Gull 
fá 15% afslátt.
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„Mér líður best þegar ég er með 
mikið í gangi, í bland við góðan 
félagsskap og útiveru. Ég skokka 
gjarnan eða renni mér á línuskaut-
um í Fossvogsdalnum þar sem ég 
bý eða fer alla leið inn í Laugardal, 
upp í Elliðaárdal eða út á Ægisíðu,“ 
segir Ásdís Rósa, lögfræðinemi og 
útvarpskona á FM957.

Ásdís Rósa mælir með göngu-
stígunum í Fossvogsdal, sem eru 
að hennar sögn mjög sléttir og 
góðir undir línuskautana, og hún 
nýtir sér að stutt er að skokka í 
allar áttir úr dalnum. „Ég er ódug-
leg að mæla hversu langar vega-
lengdir ég er að hlaupa en sem 
dæmi má nefna að þegar ég hleyp 
upp í Elliðaárdal er ég í um það 
bil 40 mínútur á hreyfingu. Ég 
tek hreyfinguna í törnum, hreyfi 

mig meira núna í seinni tíð eftir 
að börnin stækkuðu en þar sem 
ég hef verið í námi á ég það til að 
missa niður dampinn í prófum. 
Þannig þarf ég alltaf smá átak til 
að koma mér aftur í gang og er ein-
mitt að byrja á námskeiði í næstu 
viku hjá CrossFit Reykjavíkur til 
að koma hreyfingunni almennilega 
af stað.“

CrossFit-námskeiðið sem Ásdís 
Rósa skráði sig á stendur í sex 
vikur og er æft fimm sinnum í 
viku en CrossFit-æfingakerfið er 
hannað þannig að hægt er að laga 
það að getu allra, óháð líkamlegri 
færni. Sömu æfingar eru því gerð-
ar af eldra fólki og hörðum íþrótta-
mönnum, en með mismunandi 
þyngdum. „Ég er að prófa þetta 
í fyrsta skipti en þetta er ströng 

þjálfun þar sem mikið er um 
hlaup og svokallaðar ketilbjöllur, 
sem eru þung bjöllulaga lóð, eru 
notaðar í lyftingar.“ 

Síðast en ekki síst er það svo 
golfið sem Ásdís Rósa er nýbúin 
að kynnast og ætlar að stunda af 
krafti með vinkonu sinni. „Ég er 
einmitt á leiðinni upp í Bása að æfa 
mig núna en mér datt þetta nú bara 
svona í hug með vinkonu minni – 
að þetta væri skemmtilegt sport 
– en ég er ófeimin við að prófa 
eitthvað nýtt. Golf krefst mikillar 
tækni og mikilvægt að maður nái 
henni réttri en ani ekki beint út á 
völl. Þess vegna fengum við okkur 
golfkennara. Þetta er mjög spenn-
andi íþrótt og gaman að takast á 
við þessi undirstöðuatriði í góðum 
félagsskap.“ juliam@frettabladid.is 

Gott að vera alltaf á fullu
Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir segist una sér best þegar hún er með fjölbreytt hreyfingarprógramm í gangi. Í 
sumar mun hún hlaupa, renna sér á línuskautum, spila golf og skella sér á CrossFit-námskeið.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir, lögfræðinemi og útvarpskona, skokkar út um alla borg á sumrin. Nú í sumar bætir hún golfi og CrossFit-
námskeiði á listann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Bonito ehf. Friendtex, 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Útsala 
Á vor og sumarvörum 

Friendtex 2010 

Opið mánud.–föstud. frá kl. 11–18
Laugard. frá kl. 11–16 

Komið og gerið 
frábær kaup

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

Kynningartilboð

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta

99.900 kr

Verð áður 

170.900 kr

MODEL 101  -  stærð: 210x160 
Takmarkað magn  -  5 mismunandi áklæði 

Hin fagra og forna Albanía
15.-25. september

Albanía  hefur nú loksins opnast fyrir  erlendum ferðamönnum.
Enn hefur alþjóðafæðingin ekki náð að festa þar rætur og er lítt
sjáanleg. Þar má sjá ævaforna menningu, söguna  á hverju horni,
gríðarfallega náttúru og fagrar strendur og kynnast  einstakri
gestrisni heimamanna þar sem gömul gildi eru í hávegum höfð.

Frarstjóri Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur.

Verð: 242.800 kr. á mann
miðað við tvo í herbergi
Innifalið: Flug, hótel,
allar ferðir, fararstjórn og
hálft fæði.

MANNÚÐ OG MENNING  er yfirskrift námskeiða 

fyrir börn sem Rauði kross Íslands stendur fyrir í júní og 

júlí. Á námskeiðunum verður farið í fræðslu og leiki og 

þátttakendur læra sitthvað um Rauða kross starf, skyndi-

hjálp, hina ýmsu menningarheima og umhverfið. 



SKÚFFUR  og kassar á hjólum sem hægt er að 

renna undir rúm eða önnur húsgögn eru sniðugar 

hirslur undir smádót og sérstaklega góð lausn í barna-

herbergið ef plássið er ekki mikið.

Á LÖNGUM FERÐUM MEÐ FJÖL-
SKYLDUNNI ER MIKILVÆGT AÐ HAFA 
EITTHVAÐ TIL AÐ STYTTA BÖRNUNUM 
STUNDIR.

Fæst börn hafa þolinmæði til að sitja 
lengi í bíl án þess að hafa eitthvað 
að gera. Til að ferðalögin verði sem 
ánægjulegust í sumar er mikilvægt 
að skipuleggja allar ferðir vel og sjá 
til þess að börnin hafi eitthvað til að 
stytta sér stundir með í bílnum.

Gott er að hafa nóg að narta í 
fyrir börnin og betra að það sé eitt-
hvað hollt. Rúsínur og seríós hentar 
til dæmis vel í minnstu munnana og 
allir ættu að vera með vatn í flösku ef 
þorstinn segir til sín.

Bækur, lítil leikföng, litabækur og 
litir, tölvuleikir og geisladiskar með 
sögum eða tónlist er allt eitthvað sem 
gott er að taka með, eftir því hvað 
hentar hverjum aldri.

Sniðugt getur verið að kaupa ný og 
spennandi leikföng sérstaklega fyrir 
ferðina ef hún er mjög löng eða taka 
með eitthvað sem er í algjöru uppá-
haldi.

Svo er um að gera að rifja upp 
nokkur lög og leiki sem hægt er að 
grípa til ef allt annað bregst. Góða 
ferð.   - eö

Börn á ferðinni

Ágætt getur verið að taka nokkrar bækur 
með í ferðalagið.

„Íslensk börn hlakka yfirleitt mjög 
til sumarsins en það er alltaf ákveð-
inn hópur sem kvíðir fyrir sumrinu. 
Ástæður þess fara svo alveg eftir 
fjölskyldunni og því hvort bakland-
ið er gott heima,“ segir Berglind 
Brynjólfsdóttir, barnasálfræðing-
ur hjá barna- og unglingageðdeild 
Landspítalans. um viðhorf barna 
til sumarsins eftir að skipulögðu 
skólastarfi og fastri rútínu skóla-
ársins sleppir.

„Börn hafa ákveðnar væntingar 
til sumarsins um að eiga fleiri og 
lengri samvistir við mömmu og 
pabba. Því er mikilvægt að skipu-
leggja sumarmánuðina vel og ræða 
við barnið um hvað eigi að gera, en 
gæta þess að gera væntingar raun-
hæfar og skipulagið ekki svo niður-
njörvað að foreldrar lendi í að svíkja 
loforð. Þá upplifir barnið vonbrigði 
því börnum er eðlislægt að taka því 
sem sagt er bókstaflega.“ 

Berglind segir tilveru íslenskra 
barna yfir sumartímann afar 
breytta frá þeim tíma þegar börn 
voru send í sveit eða voru í vist og 
útileikjum á meðan mamma var 
heimavinnandi. 

„Í dag eru báðir foreldrar á vinnu-
markaði og ekki alltaf gefið að þeir 
fái sumarfrí á sama tíma. Þá spila 
fjárhagsáhyggjur stærra hlutverk 
við skipulagningu sumarleyfis fjöl-
skyldna nú miðað við undanfarin ár 

þegar þótti 

nánast eðlilegt að barnafjölskyldur 
færu í utanlandsferðir ár eftir ár. 
Börn hafa mörg hver væntingar um 
þess háttar sumarfrí enn, ræða slíkt 
sín á milli og reikna með því sama. 
Þess vegna er mikilvægt að ræða 
um hvað gera skal til skemmtunar 
í staðinn, þótt það þýði aðeins stutt-
ar og ódýrari dagsferðir með nesti, 
því samveran vegur allra þyngst og 
börnum er mikilvægast að finna 

hlýju, ást og öryggi. Þá eflir 
tengslin að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í lífi barna sinna 
og kynnist vinum þeirra.“

Berglind bætir við að 
kærkomin tilbreyting 

felist í frelsi sumartím-
ans eftir vetursetu á 
skólabekk.

„En börnum getur líka 
leiðst í sumarfríinu því þá er eng-
inn heima og helgarnar tómlegar 

þegar aðrir leggjast í ferðalög. Sum-
arið getur því verið tími einmana-
kenndar þegar vinirnir eru ekki 
heima. Eins finn ég í starfi mínu að 
börnum með sérþarfir getur liðið 
illa þegar allt er í lausu lofti og 
þurfa því áframhaldandi rútínu og 
stöðugleika allt sumarið.“

Berglind segir börnum dýrmæt-
asta veganestið út í sumarið að eiga 
vísar samverustundir með sínum 
nánustu og með þeim lausa daga til 
heimsókna, garðveislna, ættarmóta, 
útilega og stuttra dagsferða.

„Í dag fara börn svo oftast á 
ýmiskonar námskeið meðan beðið 
er eftir að sumarfrí foreldranna 
hefjist, en þar þarf að gæta hófs 
því ekki dugar að senda börn á 
námskeið út sumarið, þótt sumir 
foreldrar neyðist til að bregða á 
það ráð vegna skorts á frítíma eða 
slæms fjárhags.“  thordis@frettabladid.is

Kvíði eða tilhlökkun?
Sumarfrí bernskunnar eru gjarnan sveipuð töfraljóma, þegar sólin skein endalaust, engar áhyggjur og 
fjölskyldan átti sumarið saman. Í dag snýst frí barna um námskeið meðan beðið er eftir fríi foreldranna.

Flestum börnum finnst útilegur með 
fjölskyldunni skemmtilegar.

Berglind Brynjólfsdóttir er barnasálfræðingur á BUGL. Hún segir mikilvægt að börn 
sem eiga tvö heimili lendi ekki í togstreitu milli fráskilinna foreldra í sumarleyfinu því 
slíkt ali með börnum kvíða, óöryggi og vanlíðan. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mikið úrval af 
barnavörum

Full búð af fl o  um vörum 
15% afslá  ur  l 17. júní af öllum vörum

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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GEISLAR SÓLARINNAR ERU VARA-
SAMIR.

Börn þarf að verja fyrir sterkum 
geislum sólarinnar, einnig þegar 
okkur sýnist vera skýjað. Korna-
börn eiga ekki að vera óvarin í sól-
skini og þau skal hafa í skugga og 
forðast sólina milli klukkan 12 og 

15. Klæðið 
börnin í létt-
an fatnað, 
sólhatt eða 
derhúfu og 
notið sólar-
vörn með 
háum styrk-
leika.
Stálpaðri 
börn eru 

gjarnan mikið úti við leiki á góð-
viðrisdögum og þau þarf líka 
að verja gegn sólinni. Nota skal 
sólarvörn með háum styrkleika og 
fylgjast með tímanum sem þau 
verja úti í sólinni. Börnin finna ekki 
fyrir því þegar þau sólbrenna, sér-
staklega ekki þegar vatn eða vind-
ur kælir húðina í skemmtilegum 
leik. Áhrif sólarvarnarkrema dofna 
einnig með tímanum svo nauð-
synlegt er að endurnýja vörnina 
eftir tvo klukkutíma.

Ef börnin sólbrenna er hægt 
að kæla svæðið með vatni um 
25 gráðu heitu. Einnig er hægt 
að bera á kælandi hlaup sem 
linar sviðann. Ef blöðrur myndast 
og sársaukinn er mikill skal leita 
læknis. Einnig skal alltaf leita 
læknis ef kornabörn sólbrenna.
Sjá upplýsingar á vefnum, www.
doktor.is - rat

Verjum börnin

„Ég ætla að fara á reiðnámskeið, 
svo ætla ég líka að fara á söng- 
og leiklistarnámskeið. Síðan ætla 
ég líka að fara á ættarmót uppi 
í sveit og út í Flatey,“ segir Una 
Margrét Reynisdóttir, átta ára 
nemandi úr Austurbæjarskóla, 
sem er í Draumasmiðjunni í skól-
anum þessa vikuna. Þar er líka 
Ari Kaprasíus Kristjánsson sjö 
ára sem grípur orðið. „Og ég ætla 
kannski að fara til Danmerkur 
og svo ætla ég að fara eitthvert á 
Íslandi. Svo ætla ég bara að vera 
í fríi.“

Una hefur þrisvar sinnum farið 
á reiðnámskeið, en á hún hesta? 
„Nei, reyndar ekki,“ segir hún 
en Ari bætir við að í Danmörku 
ætli hann kannski að fara í hús-

dýragarðinn en honum finnst 
leðurblökurnar þar skemmtileg-
astar. „Þær vaka aldrei á daginn 
og þurfa ekkert ljós. Svo þegar 
þær sofa þá hanga þær bara á 
veggjunum. Ég sá einu sinni 
leðurblöku og það var eins og hún 
væri sofandi á vegg.“

Ara langar líka á karatenám-
skeið í sumar. „Ómar vinur minn 
er í karate. Hann er ógeðslega 
góður í því, ef ég reyni að keppa 
við hann þá tekur hann mig bara 
niður strax,“ segir Ari sem stefnir 
á að verða betri en Ómar í karate 
í sumar. Á meðan Ari verður á 
karatenámskeiði ætlar Una á 
dans- og söngnámskeið hjá Borg-
arleikhúsinu. „Mér finnst gaman 
að leika, sko Elma Lísa fóstur-

mamma mín er leikari,“ segir 
Una og bætir við að hún hafi farið 
oft í leikhús. „Uppáhaldsleikrit-
ið mitt er Kardimommubærinn. 
Mér finnst skemmtilegast þegar 
kviknar í turninum hjá Tobíasi.“

Una ætlar líka í sumarbústað. 
„Ég fór þangað um daginn að hitta 
lömbin,“ segir hún glöð. „Það er 
bóndabær hjá og hann á fullt af 
kindum með lömbum þar. Ég gaf 
lömbunum brauð,“ útskýrir Una 
en Ari ætlar að fara í tjaldferða-
lag. „Ég ætla að fara út í nátt-
úruna og tjalda,“ segir Ari, sem 
finnst það gaman. „Stundum 
þegar ég mátti ekki tjalda fannst 
mér ekki gaman. Það var þegar 
var verið að setja tjaldið niður og 
ég var fyrir.“ martaf@frettabladid.is

Skoða dýr í Danmörku 
og gefa lömbum brauð
Austurbæjarskóla lauk í síðustu viku. Tveir nemendur, þau Una Margrét Reynisdóttir og Ari Kaprasíus Kristjáns-
son, segja frá því hvað tekur nú við eftir að skólanum er lokið. Námskeið og ferðalög eru á dagskránni.

Ari og Una fara meðal annars á námskeið og í ferðalög í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kassaklifur - GPS ratleikir - Bátasiglingar - Vatnaleikir - Frumbyggjastörf

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri
Upplýsingar og skráning á netinu - www.ulfljotsvatn.is

“Spennandi útilífsævintýri - fjör og hópefli”

Opið virka daga kl 10-16 - sími 550 9800 - sumarbudir@ulfljotsvatn.is

INNRITUN ER HAFIN

Barnabílstólar 
og kerrur

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



AcAi-ber� sem vaxa í regnskógum Brasilíu eru 

meðal þess sem kallað er ofurfæða vegna þess hversu 

holl þau eru. Hér á landi má til dæmis fá acai-berjasafa 

frá The Berry Company í ýmsum verslunum.

Góður svefn veitir 
þreyttum manni hvíld, 
frið og endurnæringu. 
Algeng orsök streitu 
er sú að fólk vanræk-
ir þörf líkamans fyrir 
svefn. Í Hávamálum 
er bent á að ekki sé 
viturlegt að vaka yfir 
vandamálum á nótt-
unni. Maður vakni 
einungis þreyttur og 
mæðan sé óbreytt 

eftir sem áður.

landlaeknir.is

„Ástandið er skelfilegt. Bráðafasinn sem slíkur eftir 
jarðskjálftann er þó búinn. Nú sjáum við óbeinar 
afleiðingar af jarðskjálftanum, það er að segja að inn-
viðir samfélagsins eru brotnir,“ segir Bjarni Árnason 
bráðalæknir sem dvaldi á Haítí í maí við hjálparstörf 
á vegum Rauða krossins. „Heilbrigði fólks verður 
enn þá verra heldur en það var áður, bæði út af mjög 
lélegum hreinlætisaðstæðum og skorti á aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu.“.“

Bjarni var við hjálparstörf í úthverfi Port-au-
Prince, höfuðborgar Haítí, á sjúkrahúsi þýska og 
finnska Rauða krossins en hann segir að margir íbú-
anna hafi ekki komist undir læknishendur frá því að 
jarðskjálftinn gekk yfir. „Það er gríðarlega mikið af 
veiku fólki þarna. Fólk fer ekki til lækna almennt eða 
fer miklu seinna heldur en það ætti að gera,“ útskýrir 
Bjarni sem segir það oft vera orðið of seint. „Víða er 
pottur brotinn í almennu heilbrigði hjá fólki.“

Bjarni segir jarðskjálftann hafa komið verst niður 
á börnunum og barnshafandi konum. „Þær hafa í raun 
og veru ekki í nein hús að venda og fá enga heilbrigðis-heilbrigðis-
þjónustu. Þetta kemur samt niður á öllum,“ upplýs-. Þetta kemur samt niður á öllum,“ upplýs-
ir Bjarni en Haítí er á meðal fátækustu ríkja heims. 
„Konur sem eru ófrískar fara ekki í mæðraeftirlit og 
meðgöngueftirfylgd. Það eru engar rannsóknir gerð-
ar á börnum eftir fæðingu þannig að það er mikið af 
veikum barnshafandi konum og svo er mikið af veik-
um börnum sem eru bara úti í samfélaginu.“

Inntur eftir þeim helstu kvillum sem hrjá Haítí-
búa nú eftir jarðskjálftann segir hann: „Það er nátt-
úrulega mikið um sýkingar, öndunarfærasýkingar, 
heilahimnubólgur og alls konar niðurgangspestir og 
iðrakveisur. Eins er mikið um bruna og meðgöngu-
fylgikvilla. Líka er mikið um æxli og krabbameins-
sjúkdóma sem í raun og veru enginn hefur fengið 
neina meðferð við nokkurn tíma. Svo tókum við líka 
á móti mörgum sem orðið höfðu fyrir ofbeldi og voru 
með sveðjusár og skotsár.“ martaf@frettabladid.is

Skelfilegt ástand á Haítí
bjarni�Árnason�bráðalæknir�er�nýkominn�frá�Haítí�þar�sem�hann�dvaldi�í�um�mánuð.�Hann�segir�Haítíbúa�
oft�fara�of�seint�til�læknis�og�að�þar�séu�margir�veikir.�Nú�sé�heilbrigði�fólks�verra�en�áður.

Bjarni Árnason fór í fyrsta sinn til hjálparstarfa í maí og segir 
það hafa verið menningarsjokk að koma á stað þar sem fólk 
býr í tjöldum á umferðareyjum. mynd/úr einkasafni

mikið er um sýkingar, heilahimnubólgu og alls konar niður-
gangspestir og iðrakveisur á Haítí að sögn Bjarna.

mynd/úr einkasafni

Bjarni segir að mörg veik börn séu úti í samfélaginu.
mynd/úr einkasafni

LAGERSALA
Góðir skór - gott verð

Mikið úrval af nýrri vöru á alla fjölskylduna  

Opið virka 
daga 12-18
laugardag 

12-16

Takkaskór 

besta verðið 

í bænum ?

Stærðir 31-46

kr. 5.495.-

Skokkar
Áður 16.990

Nú 9.990
Margar gerðir, 

st. 36-48

Geggjaðar 
sumar peysur

Áður 6.990

Nú 5.490

Skokkar
Áður 9.990

Nú 4.990

20% afsl.
af öðrum vörum

Flash 18 ára
Brjáluð afmælistilboð

Fjölskyldutilboð 1
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  Veljum
Ísland

Einkaþjálfari í eyrunum
Steinunn Jónsdóttir hefur hannað æfinga-
áætlun sem hægt er að hlaða niður í iPodinn.
SÍÐA 2
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Æfingakerfi sem hægt er að 
hlaða niður í iPodinn eða 
MP3-spilarann er hugarsmíð 
Steinunnar Jónsdóttur sem vill 
með einföldum hætti hjálpa 
fólki að komast í betra form. 

„Þetta er æfingakerfi með einföld-
um líkamsæfingum, gerðum til að 
hjálpa fólki að koma sér rólega af 
stað,“ segir Steinunn Jónsdóttir 
arkitekt sem hefur ásamt sambýl-
ismanni sínum, Þresti Erlingssyni, 
sett saman æfingaáætlun sem 
hægt er að hlaða niður í iPod-
inn, MP3-spilarann eða hlusta á í 
geislaspilaranum.

Æfingakerfið byggist upp á 
göngu, skokki, hlaupi, mismun-
andi æfingum og teygjum og kall-
ast Þjálfinn. Þar leiðbeinir rödd 

þjálfara notendum og hvetur þá 
áfram. Kerfi af þessu tagi hefur 
ekki fengist áður á Íslandi að sögn 
Steinunnar sem fékk hugmyndina í 
kjölfar atvinnumissis á síðasta ári.

„Ég missti vinnuna á arkitekta-
stofu en í stað þess að leggja árar 
í bát ákvað ég að leggja höfuðið í 
bleyti og upphugsa eitthvað snið-
ugt sem gæti nýst fólki vel og 
væri jafnframt örvandi í þessu ár-
ferði,“ segir Steinunn. „Ég hef allt-
af haft áhuga á líkamsrækt og æfði 
á sínum tíma þolfimi hjá Magnúsi 
Scheving, keppti í henni og kenndi. 
Út frá því kviknaði hugmyndin að 
Þjálfanum sem er tiltölulega ódýr 
miðað við margt annað sem býðst 
í líkamsrækt og er hægt að nota 
næstum hvar og hvenær sem er: í 
bústaðnum, á ferðalagi, heima eða 
undir berum himni. Svo er þetta 

sniðugt fyrir þá sem vilja byggja 
sig upp áður en þeir fara í ræktina, 
svo sem byrjendur eða nýbakaðar 
mæður.“

Að sögn Steinunnar tók fjóra 
mánuði frá því í janúar að útbúa 
kerfið sem kemur til landsins á 
næsta föstudag. Því fylgir hefti 
með myndum sem sýna æfingarn-
ar og frumsamin tónlist eftir Mark-
ús B. Leifsson hljóðmann, sem ljær 
Þjálfanum jafnframt rödd sína. 
„Þetta er hvetjandi tónlist í trans-
stíl en við stefnum líka að annarri 
útgáfu sem verður með rokktón-
list, að mestu leyti frumsaminni 
af íslenskum hljómsveitum,“ segir 
Steinunn og bætir við að ef Þjálf-
anum verði vel tekið þá standi til 
að gefa út fleiri kerfi með æfingum 
sem reyna meira á notendur. Nán-
ari upplýsingar á Facebook.  - rve

Með þjálfarann í vasanum
Steinunn Jónsdóttir á heiðurinn að Þjálfanum, einföldu æfingakerfi sem meðal annars er hægt að hlaða í iPodinn og nota næst-
um hvar og hvenær sem er. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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„Ég verð hálfhrærður þegar ég er 
að tala við fólk,“ segir Vignir Arn-
arson sem ætlar að vera þrjátíu 
daga að ganga þvert yfir Noreg og 
Svíþjóð og leggja í leiðinni barna-
starfi Blindrafélagsins Ungblind 
lið og gengur áheitasöfnun vel að 
hans sögn. Leggur hann af stað 27. 
júní næstkomandi. Hann ætlar að 
lifa á því sem náttúran gefur af 
sér og verður ekki með neitt nesti 
á göngunni.

Vignir ætlar að ganga frá Bogs-
nesi sem liggur við Tysfjörð í Nor-
egi og til Piteå í Svíþjóð. Loftlína 
er um fimm hundruð kílómetrar. 
Vignir lýsir ástæðu göngunnar með 
eftirfarandi orðum: „Það eru sjö 
til átta ár síðan ég ákvað að þetta 
væri eitthvað sem mig langaði til 
að gera. Eftir að dóttir mín greind-
ist með ólæknandi augnsjúkdóm og 
sonur minn lést í fyrra langaði mig 
að sameina áhuga minn á að fara 
þetta og að láta eitthvað gott af 
mér leiða í staðinn.“

Vignir segir að þetta sé í fyrsta 
sinn sem gengið er þvert yfir Noreg 
og Svíþjóð án matar og drykkjar og 
lifað á náttúrunni eingöngu. „Mér 
fannst ekki nógu mikil áskorun 

að fara með fullan poka af mat. 
Minnsta málið er að trimma þetta 
yfir. Hitt er annað mál að veiða sér 
til matar og halda hausnum í lagi.“ 
 - mmf

Gengur yfir Noreg og Svíþjóð

„Mér fannst ekki nógu mikil áskorun að fara með fullan poka af mat,“ segir Vignir.
MYND/ÚR EINKASAFNI

„Þetta gekk allt saman vel, enda 
á ég líka frekar auðvelt með að 
læra,“ segir Halla Logadóttir, sem 
útskrifaðist aðeins 21 árs gömul 
af hjúkrunarfræðideild við Há-
skóla Íslands síðasta laugardag 
og er þar með yngsti hjúkrunar-
fræðingur á landinu.

Halla lauk stúdentsprófi frá 
Menntaskólanum Hraðbraut árið 
2006 og þaðan lá leiðin beint í 
hjúkrunarfræðina. „Ég vissi 
alveg hvað ég vildi læra,“ segir 
hún ákveðin og getur þess að 
þrátt fyrir ungan aldur hafi skóla-
félagarnir tekið vel á móti henni 
og litið á sem jafningja. „Enda er 
ég nú heldur ekkert smábarn,“ 
segir hún kímin.

Halla viðurkennir þó að sumt 
hafi komið sér á óvart, meðal 
annars að uppgötva á kynningu 
á Þjóðarbókhlöðunni að þar er 
18 ára aldurstakmark bundið við 
lánþega. „Ég var þá ekki nema 

17 ára,“ segir hún og hlær. „Ég 
þurfti reyndar ekki að fá bækur 
að láni, en hefði komið til þess er 
ég viss um að þeir hefðu nú beygt 
aðeins regluna fyrir mig.“

Halla mun í sumar starfa við 
afleysingar á meðferðarheim-
ilinu Vogi þar sem hún hefur 
unnið meðfram námi til að upp-
fylla starfsskyldu. Hún ætlar svo 
að taka sér langþráð frí frá námi 
í vetur. „Mér finnst nú líka alveg 
kominn tími á það,“ viðurkennir 
hún.

Hvað tekur svo við? „Ég ætla 
kannski, nei, eiginlega er ég 
ákveðin í að leggja ljósmóðurina 
fyrir mig,“ segir hún og sýnir svo 
blaðamanni málverk af barnshaf-
andi ljósmóður sem hún fékk ein-
mitt í útskriftargjöf frá frænd-
fólki sínu. „Ég tek þó fram að 
myndin felur ekki í sér neinar vís-
bendingar um ástand eigandans,“ 
segir hún og hlær. - rve

Landsins yngsti 
hjúkrunarfræðingur

Halla ætlar að leggja ljósmóðurina fyrir sig. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

● LEISER-BENDAR VALDA AUGNSKEMMDUM  Staðfest 
hefur verið að leiser-bendar geta valdið alvarlegum augnskemmdum. 
Læknar í Liverpool og Manchester 
hafa stigið fram og sagt sögu ungl-
ings sem beindi leiser-bendi í augu 
sín. Unglingurinn varð fyrir bruna á 
auga og sjónhimnuskemmdum sam-
kvæmt vef breska ríkisútvarpsins. Að 
sögn talsmanns heilsuverndarstofn-
unarinnar í Bretlandi hefur stofnunin 
frétt af sjónhimnuskemmdum af völd-
um leiser-benda. Unglingurinn sem hafði beint leiser-bendinum í augun 
á sér keypti hann á Netinu. Eftir atvikið komust læknar að því að hann sá 
ekki skýrt. Prófanir sýndu bruna á yfirborði augans og skemmdir á sjón-
himnu. Tveimur mánuðum seinna hafði sjón hans batnað en einhverjar 
skemmdir sjónhimnunnar voru enn til staðar.
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„Við höfum allar tekið mörgum 
sinnum þátt í Kvennahlaupinu en 
ekki alltaf getað hlaupið saman 
þar sem móðir mín hefur alltaf 
búið á Stöðvarfirði og hlaupið þar 
og við hér í Reykjavík. Nú hefur 
hún hins vegar búsetu í Reykja-
vík og það gefur okkur tækifæri 
til að fara saman í Kvennahlaup-
ið,“ segir Halla Kjartansdóttir, 
sem ætlar, ásamt móður sinni 
Jónu Hallgrímsdóttur og dóttur-
inni Rósu Kristínu Björnsdótt-
ur, að hlaupa í Kvennahlaupinu í 
Garðabæ um næstu helgi. 

Þær Halla og Rósa hlupu á 
síðasta ári í Garðabæ og fannst 
stemningin frábær. „Samveran 
nær ekki bara yfir hlaupið sjálft 
og það sem því fylgir, því að því 
loknu er tilvalið að nota það sem 
eftir lifir dags til frekari samveru 
og skemmtunar. Við gerðum það 
síðast og munum örugglega gera 
það í ár,“ bendir Halla á.

Þess má geta að Rósa Kristín 
hefur tekið þátt í Kvennahlaup-
inu allt frá því að Halla bar hana 
undir belti.

„Ég lét óléttuna ekki stöðva 
mig á sínum tíma árið 2002, en þá 
var ég komin sjö mánuði á leið,“ 
segir hún og viðurkennir að kíló-
metrarnir tveir hafi á endanum 
orðið svolítið langir, ekki síst 
þar sem hún þurfti í ofanálag að 
halda á fjögurra ára syni sínum 
langleiðina í mark.

Halla getur þess að móður sín 
Jóna hafi allt hreyft sig mikið 
og verið létt á fæti. „Hún keppti 
í fyrsta sinn í hlaupi á Sumar-
hátíð UÍA þegar hún var 38 ára 
en þá vann hún 800 metra hlaup 
fullorðinna og halaði inn sex stig 
fyrir Ungmennafélagið Súluna, 
sem átti þá í mjög harðri stiga-
baráttu við önnur austfirsk félög 
á hátíðinni,“ segir Halla og bætir 
við að keppnisandi móður sinnar 
hafi ekki minnkað á þeim þrjátíu 
árum sem síðan hafa liðið. 

Halla segist reikna með að 
þær mæðgur gefi ekkert eftir í 
Kvennahlaupinu á laugardag, þótt 
markmiðið sé auðvitað að hafa 
gaman af og njóta samverunnar 
við aðrar konur. - rve

Undirbúningur fyrir 21. 
Kvennahlaupið er nú í fullum 
gangi, en það fer fram 19. júní 
næstkomandi á níutíu stöðum 
út um land allt og í tíu löndum 
erlendis.

Jóna Hildur Bjarnadóttir, sviðs-
stjóri almenningsíþróttasviðs 
Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, hefur oft tekið þátt í 
Kvennahlaupinu í gegnum tíðina 
en ætlar að þessu sinni að vera á 
hliðarlínunni þar sem hún annast 
framkvæmd þess.

„Ég ætla að fara á milli staða 
og sjá til þess að hlaupastaðirn-
ir hafi nóg af bolum, en kaup á 
bol er forsenda fyrir þátttöku 
í hlaupinu,“ segir Jóna Hildur, 
sem hefur verið framkvæmda-
stjóri Kvennahlaupsins síðastlið-
in fimm ár og kann því vel. „Þetta 
er mjög skemmtilegt og gefandi 
verkefni og sérstaklega þykir mér 
gaman að sjá allar þessar konur 
koma saman eins og í Garðabæ, 
Mosfellsbæ og á Akureyri þar 
sem fjölmennustu hlaupin fara 
fram, með það að markmiði að 
hreyfa sig, hitta aðrar konur og 
vera saman.“

Slagorð hlaupsins er að þessu 
sinni Konur eru konum bestar í 
tilefni þess að hlaupið fer fram á 
sjálfan kvenréttindadaginn, 19. 
júní. „Við höfum fengið Kvenfé-
lagasamband Íslands, sem fagn-
ar 80 ára afmæli á árinu, til þess 
að koma þemanu með okkur að í 
ár og finnst það viðeigandi til að 
varpa ljósi á hverju konur geta 
áorkað í krafti samstöðu, áræðni 

og dugnaðar fyrir samfélagið,“ 
segir Jóna Hildur, sem reiknar 
með góðri þátttöku í ár.

„Ég býst við að í kringum 
16.000 konur muni taka þátt í 
hlaupinu, en metið var árið 1998 
þegar um 23.000 konur hlupu. Það 
eru konur á öllum aldri sem taka 
þátt í Kvennahlaupinu enda er 
markmiðið að vekja áhuga kvenna 
á reglulegri hreyfingu, hver og 
ein ræður þeim hraða sem hún 
fer á og svo er líka hægt að velja 
um vegalengdir, allt frá tveimur 
og upp í tíu kílómetra,“ segir Jóna 
Hildur og bætir við að ekki sé óal-
gengt að heilu ættliðirnir láti sjá 
sig. „Já, stundum mæta fjórir ætt-
liðir saman, heilu vinkvennahóp-
arnir og vistkonur af hjúkrunar-
heimilum halda sín hlaup. Elsti 
þátttakandinn í Garðabæ var níu-
tíu og níu ára og var hún heiðruð 
sérstaklega fyrir sína þátttöku,“ 
segir Jóna Hildur.

Hún bendir á að hlaupið hefj-
ist á flestum stöðum á laugar-
dag klukkan 11, en klukkan 14 í 
Garðabæ. Allar aðrar upplýsingar 
um Kvennahlaupið megi svo nálg-
ast á vefsíðu Sjóvár, www.sjova.is 
og eins á Facebook þar sem haldið 
er úti sérstakri síðu um það. - rve

Samstaða, áræðni og 
dugnaður um allt land

Reiknað er með að í kringum 16.000 konur taki þátt í Kvennahlaupinu. Hér slæst Jóna Hildur í för með þremur ættliðum kvenna 
sem ætla að taka þátt: Höllu Kjartansdóttur, dóttur hennar, Rósu Kristínu Björnsdóttur, og móður, Jónu Hallgrímsdóttur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jóna Hallgrímsdóttir, 68 ára.

Halla Kjartansdóttir, 42 ára, hleypur 
með móður sinni og dóttur í Kvenna-
hlaupinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rósa Kristín Björnsdóttir, 7 ára.

Jóna Hildur Bjarnadóttir er fram-
kvæmdastjóri Kvennahlaupsins sem 
fram í 21. sinn næstkomandi laugardag.

Borgartúni 24,  Hæðarsmára 6  og  Hafnarborg Hafnarfirði
Sími 58 58 700       www.madurlifandi.is 

Maqui ber 
er ofurfæði sem hefur mælst með eitt 
hæsta gildi andoxunar*. 

Þessi andoxunarblanda inniheldur einnig 
Acai berjasafa ásamt öðrum berjasöfum 
með hátt andoxunargildi. 

Frábær náttúruleg blanda af andox-
unarefnum.

*ORAC gildi (Oxygen Radical Absorption Capacity)

Andoxun

Hlaupum nú allar 
saman í fyrsta skipti
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● FÓTAÓEIRÐ Í GENUNUM  Fótaóeirð, eða RLS, hrjáir milljónir fólks um allan heim. Fóta-
óeirð er algengari í konum en körlum og nú hafa vísindamenn uppgötvað erfðafræðilega 
tengingu.  Þetta má lesa á fréttavef breska ríkisútvarpsins.

Fótaóeirð má einnig rekja til veikinda eins og sykursýki eða nýrnavandamála og til 
vítamínskorts og járnskorts. Þungaðar konur geta eins upplifað hana og er einkenn-
um gjarnan lýst eins og að kolsýrður vökvi renni um æðarnar eða eins og kláði sé inni í 
beinunum.

Dr. Adrian Williams, svefnráðgjafi á St. Thomas-sjúkrahúsinu í London, segir að vitneskjan 
um erfðafræðilegar orsakir RLS geti leitt til betri meðhöndlunar í framtíðinni.

Áhugi fólks á því að tína íslensk-
ar lækningajurtir fer vaxandi 
að sögn Önnu Rósu grasalæknis 
en þó eru margir óöruggir með 
hvaða jurtir á að velja, hvern-
ig þær virka og hvernig eigi að 
verka þær. Hún heldur úti fjöl-
sóttri facebook-síðu þar sem hún 
veitir ráð í þessum efnum og svar-
ar spurningum áhugasamra. 

„Tínsludaga þarf að velja með 
tilliti til veðurs en mikilvægt er 
að það sé þurrt. Við tínslu er best 
að klippa jurtirnar með góðum 
skærum. Þegar heim er komið er 
þeim dreift á lak eða net og þær 
þurrkaðar við stofuhita. Jurtun-
um er snúið daglega og mikilvægt 
að þær séu geymdar fjarri sólar-
ljósi. Þær eru tilbúnar til notkun-
ar þegar þær eru orðnar stökk-
ar og molna við viðkomu,“ segir 
Anna Rósa. 

Hún ræður fólki frá því að tína 
á Suðurlandi þar sem aska hefur 
fallið í ár og eins þar sem hefur 
verið eitrað fyrir skordýrum. 
„Þá er mikilvægt að vera vak-
andi fyrir maðki á birkilaufinu 
og velja maðklausa stilka. Eins 
ætti alltaf að biðja landeigendur 

um leyfi til tínslu ef hún er í ein-
hverju magni.“ 

Anna Rósa gefur uppskrift að 
vatnslosandi tei sem hún segir 
henta konum sem eiga það til að 
safna á sig bjúg.  „Það er líka gott 
til að minnka kaffidrykkju sem 
getur einmitt valdið bjúg.“ - ve

Nú er tími til að tína

Anna Rósa býr til krem, smyrsli og 
tinktúrur úr íslenskum lækningajurtum 
og selur undir eigin nafni en nánari upp-
lýsingar er að finna á www.annarosa.is.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vatnslosandi te
2 msk. túnfíflablöð
2 msk. birkilauf
2 msk. klóelfting

Þurrkaðar jurtirnar settar 
saman í 1 lítra hitabrúsa 
og sjóðandi vatni hellt út 
á. Má bragðbæta með 
engiferi, sítrónu eða hun-
angi, ef vill. Jurtirnar eru 
hafðar í brúsanum allan 
daginn en þannig helst 
mestur kraftur í þeim. Þær 
eru hins vegar síaðar frá 
í hvert skipti sem teinu er 
hellt í bolla. 

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Fimmtudaga
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Sukk og sumarbústaðaferðir 
virðast loða saman en fyrir þá 
sem vilja er til hollari valkostur.

Margir setja samasemmerki milli 
sumarbústaðaferða og sukks og 
byrja ferðirnar á verslunarferð 
þar sem pokarnir eru fylltir af 
sælgæti, kexi og kartöfluflögum. 
Þessu er svo sporðrennt í sófanum 
fyrir framan sjónvarpið og auka-
kílóin hlaðast upp. Átið er réttlætt 
með því að það megi gera vel við 
sig í fríinu og líkaminn verður að 
ruslafötu. 

Hins vegar er til heilsusam-
legri valkostur sem gefur nær-
ingu í kroppinn og orku til að 
standa upp frá sjónvarpinu. Þetta 
þarf ekki endilega að þýða aukna 
fyrirhöfn og óbragð í munni held-
ur snýst þetta fyrst og fremst um 
að breyta hugsunarhættinum og 
að líta í aðrar hillur í búðinni en 
sælgætishillurnar. - ve

Betri valkostur í bústaðinn

Í stað þess að velja majones-
dýfu og brimsalt snakk má 
kaupa léttari maísflögur og 
salsasósu. Það er ekki endilega 
meinhollt en þó umtalsvert 
fituminna. Með því að gera 
salsasósuna sjálfur má stýra 
hollustunni enn frekar.

Í stað þess að liggja í mjólkursúkkulaði má búa til eigið sæl gæti 
úr kókosmjöli, kakódufti, kókosolíu, hnetum og agave-sírópi.

Salsasósa
1 dós saxaðir tómatar
1 lítil dós tómatkraftur
1 rauð paprika
1 rauðlaukur, smátt saxaður
1/2 chillialdin, smátt saxað
1 msk. rauðvínsedik
1 tsk. salt
1 tsk. sykur
pipar á hnífsoddi
chillipipar á hnífsoddi
cayennepipar á hnífsoddi

Blandið öllu saman í skál og kælið. Berið 
fram með flögum.

Kókoskúlur
1/2 bolli kókosolía
3/4 bollar agave-sýróp
2 tsk. vanillusykur
1/4 tsk. sjávarsalt
1 bolli kókosmjöl
2 bollar kakóduft
1 bolli saxaðar hnetur, ef vill

Velgið kókosolíukrukkuna í heitu vatni 
þar til hún er fljótandi og blandið henni 
saman við agave-sýróp, vanillu og salt. 
Bætið kókosmjölinu og kakóinu við. 
Kælið deigið og mótið litlar kúlur. Veltið 
þeim upp úr kókos eða smátt söxuðum 
hnetum að eigin vali.

Í stað þess að fá sér löðrandi snakk má borða harðfisk með smjöri en hann 
er fullur af prótíni og öðrum lífsnauðsynlegum næringarefnum.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Í staðinn fyrir bland í poka má fylla skál 
af hnetum og þurrkuðum ávöxtum og 
fylla kroppinn af vítamínum og hollum 
fitusýrum.

● HRESSTU ÞIG VIÐ, RÚSÍNAN MÍN  Rúsínur hafa heilsubæt-
andi áhrif auk þess að vera bragðgóðar og hentugar til kvöldnasls. 
Þær eru unnar úr þrúgum vínberja og þykja einstakt sælgæti í bakst-

ur og matargerð. Rúsínur mýkja hægð-
ir og sporna við súrnun líkams-

vökva, blóðskorti, hita og kyn-
ferðislegu þróttleysi. Rúsínur 
eru einnig góður kostur við 
þyngdaraukningu, heilbrigði 
augna, tann- og beinhirðu. 

● ÞAÐ ER GOTT AÐ PIPRA  Cayenne-pipar hefur grennandi áhrif 
ef til stendur að fínpússa aðeins línurnar. Hann hefur einnig frábær áhrif 
á meltinguna, styrkir ónæmiskerfið og blóðflæði líkamans, virkar vel 
gegn hjartasjúkdómum, bólgum, hálsóþægindum og höfuðverk. 

HEYRNARSTÖ‹IN

Læknastö›in, Kringlunni • Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín
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- Lifið heil

www.lyfja.is
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Eucerin sólarvörn er 
ofnæmisprófuð og örugg 
fyrir mjög viðkvæma húð 
og börn.

Ný vídd í 
sólarvörn

John Frieda sjampó og næring. 
50 ml henta vel í ferðalagið.

Frábær í
ferðalagið

Hvort sem þú ætlar í langa og stranga hálendisferð eða í skreppitúr á Esjuna þá er 

upplagt að byrja leiðangurinn í Lyfju. Hjá okkur færðu göngutösku sem er sérstaklega 

útbúin fyrir göngugarpa af öllu tagi. Hentar vel hvort sem er til að festa í beltið eða í 

bakpokann. Við höfum einnig allt sem þarf til að fylla á sjúkrakassann í bílnum

eða bústaðnum. Njóttu öryggis á ferðum þínum í allt sumar. 

Udo’s Omega 
fitusýrur

Gelhlíf fyrir hæl
Liðhlíf fyrir litlutá
Liðhlíf fyrir stórutá

Nauðsynlegt
með í gönguna

Loritin 10 mg
10 stk.  

489 kr.

Lóritín

Vulkan hita- og stuðningshlífar. 
Mikið úrval fyrir hæl, kálfa, hné, 
læri og nára. Gott verð.

Vulkan 
stoðhlífar

Fjallgöngugarpar og annað 
útivistafólk veit hversu 
mikilvægt er að smyrja liðina 
vel innan frá með Omega olíu. 
Hreysti, úthald og vellíðan.
Omega fitusýrur alla daga.

ómissandi í gönguferðina
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Sigga Beinteins og María Björk standa fyrir söngkeppni 
fyrir börn og unglinga á aldrinum 12–16 ára í sumar. 
Keppnin verður haldin á 7 stöðum um land allt og hlýtur 
sigurvegarinn titilinn Röddin 2010. Úrslitakeppnin fer 
fram í Reykjavík í haust.

Geisladiskur með lögum keppninnar fæst í verslunum 
N1 um land allt – og gildir jafnframt sem þátttökugjald. 
Diskurinn inniheldur 25 frábær lög án söngs. Veldu þér 
þitt uppáhaldslag og sláðu í gegn á sviðinu!

VIÐ VERÐUM Á STAÐNUM:
Reykjavík um helgina
Ólafsvík   27. júní
Vestmannaeyjar   3.–4. júlí
Ísafjörður   10.–11. júlí
Neskaupstaður   17.–18. júlí
Selfoss   24.–25. júlí
Akureyri   31. júlí – 1. ágúst

SÖNGKEPPNI FYRIR BÖRN OG UNGLINGA Á ALDRINUM 12–16 ÁRA

SKRÁÐU ÞIG STRAX Á RODDIN.IS

Gildir 
sem þátt-

tökugjald!

ÁHEYRNARPRUFUR Í 

REYKJA
VÍK

 UM
 H

ELGIN
A

Sumarið er tími gönguferða og 
undirstöðuatriðið, fyrir utan góða 
skó, eru iljar í lagi. Sprungn-
ir hælar, smáblaðra og inngrónar 
neglur geta valdið því að göngufólk 
beitir öllum líkamanum skakkt og 
afleiðingarnar af því geta til að 
mynda verið vondir bakverkir og 
vöðvabólga.

Þeir sem hyggja á göngur ættu 
því að ganga úr skugga um að 
fæturnir séu mjúkir og fínir, og 
jafnvel láta fótaaðgerðafræðing 
yfirfara iljarnar áður en lagt er í 
lengri ferðir og passa að vera með 
plástra, krem og annað sem til þarf 
ef blöðrur fara að myndast á miðri 
göngu. Að ganga nýja skó aðeins til 
er síðast en ekki síst gott að gera 
með einhverjum fyrirvara.  - jma

Góðar iljar í 
sumargöngur

Göngugarpar ættu að ganga til nýja skó 
og gæta þess að ástand fótanna sé upp 
á það besta áður en lagt er af stað. 

Margir hyggjast eyða hluta af sum-
arfríinu í heitara loftslagi, sólar-
löndum eða á öðrum stöðum þar sem 
sólin skín mestan part sumarsins. 
Mikilvægt er að huga að nokkrum 
grunnatriðum áður en ferðalangar 
spóka sig um í heitu löndunum. 

Vitað er að sólin getur flýtt fyrir 
öldrun húðarinnar sem og aukið lík-
urnar margfalt á húðkrabbameini. 
Hættulegast er þegar húðin brenn-
ur. Til að koma í veg fyrir það er 
mikilvægt að hafa eftirfarandi í 
huga:

Hafið barðastóran hatt á höfðinu 
í göngutúrum og við afþreyingu 
þegar sólin skín beint ofan á hvirf-
ilinn. Ljós og laus föt henta einnig 
vel í hita.

Gangið úr skugga um að sólgler-
augun ykkar séu með UV-filter.

Skammtið ykkur tíma í sólinni og 
verið inni við þegar sólin er hæst á 
lofti. Heimamenn haga veru sinni 
í sólinni þannig og taka sér hvíld 
meðan hún er hæst á lofti. 

Notið alltaf sólarvörn og munið 
sérstaklega vel eftir þeim stöðum 
líkamans sem eru ekki vanir sólar-
geislum, til dæmis hnésbótunum.

Verjið börn sérstaklega vel fyrir 
sólinni. Setjið á þau sólarvörn með 
SPF-stuðli 25 eða hærra. Langerma 
þunnir bolir og hattar eru góðir. 
Börn undir tólf mánaða aldri eiga 
alls ekki að vera í sól. 

Munið loks að drekka nægan 
vökva. - jma

Að kunna 
á sólina

Augum, höfði og viðkvæmum stöðum, 
svo sem hnésbótum, ætti að hlífa í sól-
inni með fatnaði, höfuðfati og sólarvörn.

Í yfirlýsingu á vef Landlæknis-
embættisins segir að þegar 
öskumistur sé til staðar eða aukin 
svifryksmengun sé fólki með 
undirliggjandi hjarta- og lungna-
sjúkdóma ráðlagt að halda sig sem 
mest innandyra. Notkun gríma sé 
óþörf.

Þar kemur einnig fram að ekki 
sé vitað til þess að heilbrigt fólk, 
þar með talin börn, séu í sérstakri 
hættu vegna öskumisturs. Þó sé 
skynsamlegra að börn leiki sér 

ekki lengi úti ef öskumistrið er 
sérstaklega áberandi.

Inntur eftir því hvort ráðlegt 
sé að ungabörn sofi úti í vögn-
um þegar öskumistur sé í loftinu 
segir Haraldur Briem sóttvarna-
læknir að óhætt sé að börn sofi úti 
en ef öskumistur sé í lofti skuli 
setja grisju fyrir opið á vagn-
inum. Hægt er að fylgjast með 
tölum um loftmengun á vef Heil-
brigðiseftirlitsins, www.heilbrig-
diseftirlit.is. Fólk verði einnig að 

treysta á eigin dómgreind og meta 
stöðuna.

Haraldur nefnir einnig að svif-
ryksmengun af völdum nagla-
dekkja á götum sé hættulegri en 
öskumistrið og sú mengun sem 
hlýst jafnan af sprengingum flug-
elda á gamlárskvöld.

Hjá Landlæknisembættinu er 
nú í undirbúningi úttekt á áhrif-
um öskufalls og öskumisturs á 
heilsu fólks. Heimasíða embætt-
isins er www.landlaeknir.is. - rat

Börn eru ekki í sérstakri hættu

Óhætt er fyrir ungabörn að sofa úti í 
vagni þó að öskumistur sé í lofti ef grisja 
er sett fyrir opið á vagninum.
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TEC 580 Tour Live Kojur árg. 
2007 – Sólarsella, Alde, 2 raf-
geymar, TV loftnet, grjótgrind, 
þunnt fortjald. Verð 3.400 þús

LMC Casa Familia árg. 2008
– Stór sólarsella, 2 rafgeymar, 
TV með DVD, Skyggni og 
hliðar, stór ísskápur, TV loftnet. 
Verð 3.900 þús.

Ford Transit Fendt árg. 2009
- Ekinn 3.800 km, 2.2L Turbo 
Diesel, innbyggt skyggni, TV 
loftnet, bakkmyndavél, gas-
tengi úti. Verð 10.600 þús.

Fiat McLouis Lagan 410 árg. 
2004 – Ekinn 30.000, 2.0 L 
Turbo Diesel. Verð 3.490 þús.

Palomino Colt árg. 2004 – 9 
feta, skyggni, grjótgrind, vel 
með farinn. Verð 1.190 þús.

Starfkraft árg. 2005 – 10 feta, 
skyggni. Verð 1.290 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI

Toyota Corolla 1,6 VVTI 2004 ekinn 104 
þ.km, sjálfskiptur, Verð 1.290.000.-

Toyota Land Cruiser 120 VX 35“ 
8/2003. 8 Manna, sjálfskiptur, bensín, 
mjög vel útbúinn og fallegt eintak. Verð 
4.690.000.-

Toyota Hilux Doubble Cab SR 33“ 
7/2007 sjálfskiptur, ekinn 50 þ.km, 
pallhús, verð 4.600.000.-

Toyota Land Cruiser 120 VX Diesel, 
11/2005 ekinn 95 þ.km, sjálfskiptur, 
leður, krókur ofl. Verð 5.750.000.-

Ford Explorer XLT 4x4 9/2005 ekinn 
110 þ.km, leður, krókur, sumar og vetr-
ardekk, einn eigandi frá upphafi. Verð 
2.190.000.-

Jeep Grand Cherokee Hemi LTD 5,7 
7/2005 ekinn 52 þ.km, Leður, topp-
lúga, krókur, sumar og vetrardekk, 
dekur eintak. Verð 3.480.000.-

Subaru Legacy 7/2005 ekinn 77 þ.km, 
sjálfskiptur Verð 1.890.000.- Hefur 
áhuga á að setja bílinn uppí hjólhýsi, 
verð allt að 3.500.000.-

M.Benz CLS 500 AMG Útlit 2006 ekinn 
71 þ.km, sumar og vetrardekk, hrika-
lega flott eintak. Verð 7.490.000.-

M.Benz E 430 4Matic 6/2003 ekinn 181 
þ.km, sjö manna, sumar og vetrardekk, 
mjög vel útbúinn. Verð 2.780.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

M-Benz E 500 Elegance (Þyskalandsbíll) 
07/2002 ek 165 Klassakerra vel búinn 
búnaði, ma Leður, lúga ofl verð 2990 
(eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Porsche Cayenne, árg2006, ek. 43þús.
km, sjálfsk, 250hö, leður, loftpúðafj, 
2 felgugangar, BOSE hljómkerfi, 
Stórglæsilegur umboðsbíll sem lítur 
út sem nýr, Ásett verð 5990þús.kr, er 
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

BMW Z4 AcSchnitzer ‚04 ek. 37þ., bsk. 
1. eig., harður toppur, moli. S. 897 
2779.

G500 ‚03 ek. 109 þús., glæsilegur & 
vel meðfarinn jeppi, allar uppl. í S. 
897 2779.

yaris t-sport Ekinn 30 þúsund, ný heil-
sársdekk, ásett 2.470 þúsund, fæst á 
1.970 þúsund. Sími 691 6210.

Til sölu Renault Kangoo árg. ‚08 1,6 
bensín ek. 95 þús, ssk, vetrardekk áhv. 
550 þús. verð 1090 þús. ath. skipti 
ódýrari. S. 868 2352.

Peugeot 306 1.6 árg.‘98. bsk, ek 118þ. 
Ný skoðaður til sept ‚11. Ný tímareim, 
ný smurður, heilsársdekk. Eyðsla 9-10 
innanbæjar.gott eintak.V:390þ. Sími 
864 4347 e. kl 17:00

Óskum eftir öllum gerðum af húsbílum, 
hjólhýsum, fellihýsum og tjaldvögnum 
á söluskrá. Mikil eftirspurn og góð sala. 
Stórt útipláss. Einnig til leigu hjólhýsi 
með sólarsellu og fortjöldum. Pantið 
tímanlega. Ath sum stéttarfélög veita 
styrk til leigunnar. ferdavagnamarkadur.
is Höfðabakki 9, S: 445-3367

 0-250 þús.

!!!Ódýr sparigrís!!!
VW Polo 1,4. árg.‘99 ekinn aðeins 101 
þús. km. 3 dyra. Bsk. Ný tímareim, ný 
skoðaður. Tilboðsverð 250 þús. stgr. 
S. 659 9696.

Suzuki Tilboð. 195þ.
Suzuki baleno 1600 sedan árg. ‚98. 5 
gíra, ek. 170þ., sk. ‚11. S. 891 9847

SJÁLFSKIPTUR! 175 ÞÚS!
MMC LANCER GLXI‘94 ek.185 
þús,ssk,skoðaður,2011,cd,sumar og 
vetradekk,verð 175 þús,S.841 8955

Algjör sparibaukur! 
5ltr/100 á 235 þús!

DAEWOO MATIZ se-x 800 árg ‚99, 
ek.130 þús,beinskiptur 52 hestöfl og 
eyðir nánast eingu!, 5 dyra,skoðaður 
2011,nýtt í bremsum,verð 235 þús. stgr! 
s.841 8955.

 250-499 þús.

Til sölu VW Golf 98 grænn. sjálfsk, ný 
skoðaður, ný tímareim ek 119þ púst 
þarfnast lagf en annað í toppstandi. 
300þús 698 9160.

Til sölu

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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 1-2 milljónir

TILBOÐ: MITSUBISHI COLT 1,3 árgerð 
2006, ekinn 52 þ., rauður, skoðaður 
9.2011. Verð 1100 þús. eða 300 þ + 
800 þ laun (18 þús. á mánuði). Uppl. 
616 2688.

 2 milljónir +

TILBOÐ: Toyota Highlander glæsileg-
ur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með spar-
neytinni HYBRID vél, notar um 40% 
minna eldsneyti en Toyota Landcruiser 
og sambærilegir bílar. Gríptu sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000

TILBOÐ: Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. 
Sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæs-
ingum, og rafmagni í öllu. Útvegum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum 
helstu framleiðendum á betri verðum. 
Fáðu verðtilboð á netinu eða sím-
leiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

 Bílar óskast

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Sendibílar

!!! Toyota Hiace !!!
Toyota Hiace 2.7 bensin, árg. 12/2003, 
ekinn aðeins 108þús, beinskiptur, aft-
urhjóladrifin, stuttur, samlitaður, cd, 
flottur bíll, verð 1.390.-, Tilboðsverð 
aðeins 1.090.-. uppl. í s:659 9696.

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Fiat Z 480 2007 árg. ekin 14 þús. km. 
Vel með farinn bíll. Verð 7,3 milj. Bíllinn 
er til sýnis í Reykjanesbæ. S. 898 4913, 
Grétar.

Til sölu PALLHÝSI Travel lite 800 SBX 
2008 ÍSSKÁPUR KLÓSETT STURTUR 
HEITT VATN MIÐSTÖÐ SÓLARSELLA 
OFL. UPPLÝSINGAR S.863 0838.

 Mótorhjól

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. 
Búið að setja í þær racing kveijku CDI. 
Til 1stk beinhvítu og nokkur stk í svörtu. 
Verð nú 278 þús., áður 298 þús.

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

Eigum eingöngu 2stk, Hybride 50cc 
vespur, sem ganga bæði fyrir rafmagni 
og bensíni, litur svart/grá/rauðar. Verð 
298.000.- Eigum eftir fá einar Róbot 
ryksugur og Heimaþjófavarnarkerfi.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Yamaha r6 til sölu 2007 árg., ekið 8.200 
km. Ásett 1,3 milljón, fæst á 1 millj-
ónstgr með nýlegum dynex galla, skó, 
hönskum og hjálm og hönskum...

Tilboð Honda Shadow spirit 750cc 
árg 2005 ekið 6800km cobrabúst flott 
sánd,lækkað að aftan ný dekk nýir og 
flottari speglar hjólið er eins og nýtt 
verð 790.000.- uppl í síma 692-5868

Til sölu Yamaha PW 50 og Kawasaki KX 
65 Upplýsingar í síma 849 4583.

Til sölu Suzuki Intruder 800. Nýskr. 
mars ‚09. Ek 6 þ. km. Og Intruder 1800. 
Nýskr. febr. ‚10. Ek. 3þ. km. Bæði hjólin 
eru hlaðin aukabúnaði. Uppl. Bónstöð 
Jobba S. 568 0230 eða 898 7930

 Fjórhjól

Fjórhjól til sölu. Mountain Lion árg 
2006. Ódýrt og skemmtilegt hjól. Verð 
390 þús. Uppl. í s. 695 7670

Can-Am 800 Outlander max XT 2007 
götuskráð til sölu. Ekið 1980 km. Spil, 
hiti í handföngum. Bein sala verð 
1.850þús. sími 894 4708.

Polaris 800 X2, 2008, með palli.Hólið 
er eins og nýtt. Hlaðið aukabúnaði. 
geymslukassi, hlífðaplötur undir spyrn-
um, handahlífar, gler, spil, dráttarkúla, 
farangursgrind að framan, framstuðari, 
hiti í handföngum, hiti í þumli, nýr raf-
geymir. Hjól í toppstandi. Sjá myndir á 
www.motorhjol.net. uppl. í 8246600

 Kerrur

HUMBAUR kerrur með 13“ dekk, burð-
argeta 620 kg. heildarþyngd 700 kg. 
Innanmál: l. 205 /b. 110 h./ 30 cm. 
Verð aðeins 143.000 kr. www.topp-
lausnir.is s: 898-7126.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby landhús með Isabella 
fortjaldi. Árg 2006 mjög vel með farið. 
Verð 4,4 milj. 860-4346

Til sölu 21 fm. timburskúr. Góð kló-
sett aðstaða með sturtu og sérher-
bergi. Tilvalið sem gestahús eða flottur 
geymsluskúr fyrir utan sumarhús eða 
hjólhýsi. Verð 1,8 milj. 860-4346

Til sölu hjólhýsi, Hobby Excellent easy, 
skráð 2006. Markísa, sjónvarpsloftnet. 
Nýskoðað. Verð 2.5 m. Uppl. í síma 
8240694

 Fellihýsi

FLEETWOOD UTAH 12 fet 4/2008 glæsi-
legur vagn notaður þrisvar. Fortjald-wc-
Truman miðstöð og vatnshitari-ískápur 
-útdraganleg hlið-sólarsella og margt 
fleira.verð 2.900.000 uppl.s-899 7567

 Tjaldvagnar

Til sölu Camp let Royal tjaldvagn árg 
2006 vel með farinn yfirbreiðsla box 
á beisli og fl. Upplýsingar í síma 849 
4583.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Norskur trefjaplast bátur tegund Aske 
Ladden 5 manna lengd 460 cm,mjög 
lítið notaður Utanborðsmótor tegund: 
Suzuki DT.9,9 hestöfl, mjög lítið notað-
ur, 3. stk Helly Hansen björgunarvesti 
fullorðins, og 3 stk Reggatta barna, 
ónotuð. Verð kr .650þ staðgr. Bátur er í 
innkeyrslu að Langholtsvegi 108-c Uppl 
í S. 893 9663. Ólafur

Yamarin 59C 2008 skemmtibátur til 
sölu. 100 hö Yamaha mótor, 5.9 metra 
langur. Skemmitlegur bátur jafn á vatni 
sem sjó. Kerra fylgir ásamt GPS og VHF. 
Verð 4.2m stgr. Engin skipti. Frekari 
uppl. í síma 860-7900

SilungarnetSilungarnet
Mikið úrval af flot og sökknetum,ála 
- og bleikju gildrum Heimavík ehf, S. 
892 8655 / www.heimavik.is

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, 
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs 
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg-
unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Sláttuvéla og reiðhjóla-
þjónustan - enginn bið-

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

 Garðyrkja

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur

Öll almenn garðvinna á einum stað 
fyrir garðinn þinn. Beðahreinsanir, 
Trjáklippingar, garðaúðanir, trjáfelling-
ar, þökulagnir, hellulagnir ofl. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Eiríkur 
S. 777 6799 og Þórhallur S. 772 0864.

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

Þjónusta
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Garðaúðun s. 553 2999
Garðaúðun. Örugg þjónusta í yfir 35 
ár. ÚÐI, Brandur Gíslason skrúðgarða-
meistari.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn 
smiða og garðvinna, vanir menn og 
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

Garðsláttur
ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein-
staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð 
vinna, gott verð. S. 618 3469.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára 
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð 
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll 
smíði. S. 772 0040.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

NEW!!! LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN!Available 
NOW!!8698602

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857 5015 
& 857 4850

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

Daddý 908 1888 Spásími
Alla daga.

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn-
um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 
8727, Stella.

 Önnur þjónusta

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

Menntaður hönnuður tekur að sér að 
hanna og setja upp heimasíðu/vef-
verslun fyrir fyrirtæki og einstaklinga. 
Upplýsingar fást hjá honnunvefsidu@
gmail.com.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

40 fm veislutjald til sölu. Uppl. gefur 
Davíð í S. 697 4937

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Staðgreiðum gull, dem-
anta 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.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Carat - Haukur gullsmið-
ur Smáralind - Kaupum 

gull
Staðgreiðum gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Óska eftir að kaupa notaðan sturtuvagn 
8 - 12 tonna, í góðu ástandi. Uppl. í 
síma 895 3833 Þórarinn.

 Heimilistæki

Þvottavélar, varahlutir.
Til sölu yfirfarnar þvottavélar. Tökum 
bilaðar upp í. Einnig mjög ódýrir 
VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 847 5545, 
Síðumúli 37.

 Til bygginga

Fjölbreytt úrval! Krossviður-
Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF-
Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 
7905.

 Verslun

Full búð af sumarvörum.
Lagersalan að klárast. Emilía Bláu húsin 
Faxafeni  s: 588-9925 emilia.is

 Ýmislegt

Gochair rafskutla. Tæplega 1 árs en 
ónotuð. Verð 280.000 kr. Uppl. í síma 
6151023

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Tilboð

P i z z e r i a

AÐRAR LAUSNIR

VIÐGERÐAEFNI

FLOTEFNI

Fáðu nánari upplýsingar: 

4400500
www.steypustodin.is

Gott
viðhald
Ein besta fjárfesting sem völ er á í dag.

PICSEAL yfirborðsefni
Fyrir steypta fleti eins og 
hellur og mynstursteypu.  
Efnið lokar yfirborðinu, 
ver fyrir vatni, salti og sól. 
Hindrar að olía og tyggi-
gúmmí nái að festast við.

STO útiflot
Sementsbundið flotefni 
sem er ætlað til notkunar 
utanhúss eða í iðnaðar-
rými.  Má leggja í þykktum
frá  5 - 50 mm.

Conplan KF þurrefni
Sementsbundinn flot-
múr til afréttingar á 
steyptum gólfum.
Má leggja í þykktum frá 
3 - 30 mm í hverri 
umferð. 

Fasademörtel SI 
Sérútbúinn límingarmúr 
til steiningar á steypta 
veggi og múraða fleti. 
Hentar einnig til minni-
háttar viðgerðar. Fæst í 
nokkrum litum.  Mjög 
góð viðloðun.

Redidrep 45 RSF
Frostþolin hraðmúr-
blanda til viðgerðar á 
steinsteypu. Blandan er 
trefjarbundin með 
mikla og góða viðloðun.  
Mjög auðveld í vinnslu.

Megafix flísalím 
Hágæða úti og inni lím.

Öllum vörum fylgir efnis- og verklýsing.

Þjónusta
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NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. 
Uppl. - pantanir s. 4455000 & 57 8 57 
57 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 
12-18 mán-lau.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Skráning á www.brokey.is & s: 895 
1551 Siglingafélag Reykjavíkur

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Fisher Price Rainforest Jumperoo 
á 24þús. Sjá fleiri ódýrar barnavör-
ur á Facebook hjá Babar Barnavörur. 
Pantanir, ragnheidur@babar.is - S: 862 
1665.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Sveitadvöl í Vatnsholti 20-25 Júní eða 
27-02 Júlí fyrir krakka 6-13 ára. Uppl. S. 
899 7748 Margrét.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Stúdíóíbúð í Vesturbæ Kópavogs fyrir 
rólegan og reglusaman einstakling. S. 
777 5571 e. kl. 12.

ROOM for/RENT w/FURNITURE IN 
108 REYKJAVÍK AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 897 3611.

Falleg 3ja herb íbúð á Arnarneshæð 
m. sérinngangi. Allur húsbúnaður t. 
staðar. Fyrir reglusaman og heiðarlegan 
einstakl. eða par. Laus nú þegar. Uppl. 
S: 694-6670

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Til leigu. Uppl. 
í S. 866 7511.

Glæsileg 3-4 herb lúxusíbúð í 
Skuggahverfinu til leigu. Uppl: skuggai-
bud@gmail.com, 694 3113

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.

210 fm raðhús á Kársnesi til leigu frá 
01.08. Leiguverð 220 þ. Bankaábyrgð. 
Upplýsingar í síma 846 1437.

2 herb. íb. með bílageymslu f. 50 ára 
og eldri í Norðlingaholti. Uppl. í S. 
842 5562

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herb íbúð á höfuðbsv. 
Áhugasamir hafi samb. í S. 868 3925

Kona um sextugt óskar eftir 2 herb. 
íbúð í RVK. Uppl. í s 661 4799

 Sumarbústaðir

Til leigu sumarhús í Borgarbyggð, gist-
ing fyrir allt að 10.manns, skjólgóður 
garður, heitur pottur,veiði. V. kr 30þ. 
vikan. Uppl hjá eignaland@gmail.com

Sumarhús í Flóahreppi, 10 min frá 
Selfossi. Mikið privat. S. 899 5863 
www.starplus.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir að ráða 14-17 ára ungling í 
sveit . Upplýsingar í S: 865 8104.

Fatahönnunarskóli Íslands (www.fai.
is), sem er einkaskóli í fatahönnun og 
hefur starfssemi í ágúst 2010, auglýs-
ir eftir kennurum á eftirfarandi svið: 
smíðagerð, teikningu og saumaskap. 
Starfshlutfall og launakjör eftir sam-
komulagi gerð krafa um kennsluréttindi 
frá HÍ umsóknarfrestur til 25.júní 2010 
umsóknir og fyrirspurnum um störfin 
sendist á póstfang www.fai@fai.is og 
öllum fyrirspurnum verður svarað

Bifvélvirkja og Bílamálari eða réttinga-
maður vantar til starfa hjá okkur á bif-
reiðaverkstæðinu Múlatind á Ólafsfirði. 
Mjög gott að hann sé með mikla 
reynslu Upplýsingar gefur Sigursteinn 
í s: 848 4367.

Matreiðslunemi óskast
Matreiðslunemi óskast á Nauthól bis-
tro, áhugasamir hafi samband í síma 
898 8386 eythor@nautholl.is Eyþór.

 Atvinna óskast

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

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Ég er týndur láttu „mömmu“ vita i síma 
897 7770

 Tilkynningar

 Einkamál

Karlmaður með hrjúfa rödd vill kynnast 
heitum og spenntum karlmanni. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8577.

ER Á LANDINU NÚNA !!!!!! 

 SAMA NÚMER...... 

ÁSTARKVEÐJA, VIAGGA.

47 ára skemmtileg hlý og góð og 
myndarleg kona vill kynnast karlmanni 
til að ferðast með í sumar og hafa 
það gott saman. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8327.

Fasteignir

Til sölu

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Miðvikudaga
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Atvinna

  

"Af stað".    

Til leigu

Tilkynningar
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PÉTUR GUNNARSSON RITHÖF-
UNDUR FÆDDIST ÞENNAN DAG 

ÁRIÐ 1947

„Það sem gerir lífið í senn 
heillandi og þungbært er sú 

staðreynd að það líður.“

Pétur er einn af okkar ást-
sælustu nútímarithöfund-
um. Hann varð fyrst þjóð-
kunnur af Andrabókunum, 
Punktur, punktur, komma, 

strik og þremur í viðbót. Nýj-
ustu bækur hans fjalla um 

meistara Þórberg.

Hennar hátign Alexandrína, drottning Danmerkur 
og Íslands, lagði hornstein að Landspítala Íslands 
sem konur beittu sér fyrir að yrði byggður. Á þeim 
hornsteini standa meðal annars eftirfarandi orð: 
Hús þetta – LANDSSPÍTALINN – var reistur fyrir fje, 
sem íslenskar konur höfðu safnað og Alþingi veitt 
á fjárlögum til þess að: LÍKNA OG LÆKNA.

Alexandrína drottning var þá á ferð hér á landi 
ásamt manni sínum, konunginum Kristjáni X. 

 Að lokinni langri og harðri baráttu þar sem 
konur voru í fararbroddi var svo spítalinn tekinn í 
notkun árið 1930 í byggingu sem teiknuð var af 
þáverandi húsameistara ríkisins, Guðjóni Samú-
elssyni. Í byrjun voru þar tvær deildir, hand- og 
lyflækningadeild. Rúm voru 92, sem skiptust 
jafnt milli deildanna, en á handlækningadeild-
inni voru tólf þeirra ætluð fæðandi konum.

ÞETTA GERÐIST:  15. JÚNÍ 1926

Hornsteinn lagður að Landpítalanum

„Kortin byggja á bókinni Íslandsatlas 
sem kom út 2005. Þau eru þrjátíu og 
eitt talsins og teppaleggja Ísland allt,“ 
segir Hans H. Hansen, landfræðing-
ur og kortagerðarmaður, um nýjan og 
viðamikinn kortaflokk sem hann hefur 
unnið og Mál og menning gefið út. Kort-
in fást bæði stök og öll saman í eigu-
legri öskju. Þau eru í mælikvarðanum 
1:100.000 og sé þeim öllum skeytt saman 
í eitt þekja þau 17 fermetra vegg. Hans 
segir ýmsar viðbætur og lagfæringar 
hafa tínst til á þeim tíma sem liðinn er 
frá því að bókin kom út. 

„Í hvert skipti sem kort kemur út 
koma ábendingar um það sem betur 
mætti fara,“ segir Hans. „Kannski 
örnefni sem hafa vantað hingað til en 
mönnum finnst að eigi heima þar og 
önnur hafa þurrkast út. Landið er líka 
alltaf í mótun. Síðast fór nú til dæmis 
lónið fyrir neðan Gígjökul,“ bendir hann 

á. Hans segir þó mestu breytingarn-
ar bundnar mannvirkjum því alltaf sé 
verið að leggja nýja vegi, bundið slitlag 
og slóða. Bæir fari líka ýmist úr byggð í 
eyði eða úr eyði í byggð. „Maður reynir 
að fylgjast með þessu öllu,“ segir hann. 
„Eins reynum við að bæta við skerjum 
sem koma upp úr jöklum.“ Hann kveðst 
hafa fengið útlínur jöklanna frá Oddi 
Sigurðssyni jarðfræðingi hjá Orkustofn-
un og hæðarlínurnar hjá Helga Björns-
syni jöklafræðingi. „Það hefur orðið 
talsvert breyting á lögun jöklanna frá 
því Íslandsatlas kom út 2005. Aðallega 
eru þeir að rýrna, á einstaka stað ganga 
þeir fram en flestir eru að hopa.“

 Í íslenska Atlasinum eru 43 þúsund 
örnefni og Hans segir þau flest bund-
in umgengninni um landið í áranna rás. 
Ísland sé strjálbýlt og því séu stór svæði 
fátæk af örnefnum, svo sem í Ódáða-
hrauni og á Tungnársvæðinu. Hins 

vegar hafi sum ný jöklasker fengið nöfn 
og verið kennd við jöklafara eða þekkta 
vísindamenn. „Húsbóndi í Vatnajökli er 
til dæmis kenndur við Jón Eyþórsson, 
veðurstofustjóra og formann Jökla-
rannsóknafélagsins, því hann var allaf 
kallaður húsbóndi,“ nefnir hann sem 
dæmi.

Fyrri útgáfur af kortum í sömu hlut-
föllum og þessi eru öll byggð á grunni 
gömlu dönsku herforingjakortanna. 
Hans segir stafræna tækni nútímans 
gera mönnum kleift að sýna svipbrigði 
landsins á mun nákvæmari hátt en þá 
var gert. „Ef menn eru með kort úti í 
mörkinni eiga menn að fá tilfinningu 
fyrir því að þeir séu á þeim stað á kort-
inu,“ segir Hans og kveðst vona að það 
heyri til undantekninga að eitthvað hafi 
skolast til. Því megi þó alltaf reikna 
með þar sem nokkur hundruð milljón 
atriða séu merkt inn. gun@frettabladid.is

HANS H. HANSEN:  HEFUR GERT NÝJAN ATLAS Í KVARÐANUM 1:100.000

Kortin teppaleggja Ísland allt

LANDFRÆÐINGUR OG KORTAGERÐARMAÐUR Landið er alltaf í mótun. Síðast fór nú til dæmis lónið fyrir neðan Gígjökul,“ segir Hans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1752 Benjamin Franklin upp-

götvar að elding er raf-
magn. 

1829 Kambsránsmenn eru 
dæmdir í Hæstarétti til að 
hljóta allt að 81 vandar-
högg og einn þeirra í ævi-
langa þrælkunarvinnu. 

1926 Almannafriður á helgidög-
um þjóðkirkjunnar er lög-
festur. 

1952 Byggðasafn er opnað í 
Glaumbæ í Skagafirði. 

1981 Bjartsýnisverðlaun Brøst-
es eru veitt í fyrsta sinn 
og hlýtur þau Garðar 
Cortes óperusöngvari. 

1987 Fiskmarkaðurinn í Hafnar-
firði tekur til starfa.

AFMÆLI

SIGRÚN 
MAGNÚS-
DÓTTIR, 
fyrrverandi 
borgarfull-
trúi, er 66 
ára.

SIGURJÓN 
SIGHVATS-
SON 
kvikmynda-
framleið-
andi er 58 
ára.

FINNUR 
GEIR BECK 
fjölmiðla-
maður er 

35 ára.

HELEN 
HUNT 

leikkona er 
47 ára.

Ástkær frænka okkar,

Ingibjörg Jónsdóttir
Sléttuvegi 11, 103 Reykjavík,

lést á Landspítala háskólasjúkrahúsi 10. júní 2010.

Jón Jósefsson
Anna Guðrún Jósefsdóttir
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir
Jón Ingvar Ragnarsson
Guðmundur Ragnarsson 
og fjölskyldur.

Páll Gestsson
skipstjóri frá Siglufirði, Tjarnarbóli 6, 
Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 
18. júní kl. 13.00.

Aðstandendur.

Okkar ástkæra 

Emma Árnadóttir
lést sunnudaginn 13. júní á Dvalarheimilinu Höfða, 
Akranesi umkringd ástvinum.

Ágústa G. Garðarsdóttir Henry Stefánsson
Árni Ingi Garðarsson Ástríður S. Valbjörnsdóttir
Edda K. Lystrup Arne Lystrup
Ásdís Þr. Garðarsdóttir Björn Guðmundsson
Hafdís Garðarsdóttir Rúnar Ásgeirsson
Hörður Garðarsson Þóranna Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

Stefán Eiríksson
fyrrverandi aðstoðarslökkviliðsstjóri á 
Keflavíkurflugvelli, 

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ að morgni laugar-
dagsins 12. júní. Útförin auglýst síðar.

Guðmundur Már Stefánsson Auður Margrét Möller
Helga Björk Stefánsdóttir Jóhann Jóhannsson
Stefán Hrafn Stefánsson Ása Hrönn Kolbeinsdóttir
Ásta Hrönn Stefánsdóttir Jón Dan Einarsson 
 Hrefna Stefánsdóttir 
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar,

Eiríkur K. Eiríksson
fyrrum bóndi á Gafli í Flóa,
Sílatjörn 8, Selfossi,

lést laugardaginn 12. júní. Útför hans fer fram frá 
Selfosskirkju laugardaginn 19. júní kl. 11. Jarðsett 
verður í Villingaholti.

Lilja Eiríksdóttir
Björn H. Eiríksson
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Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og útfarir 
má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Vígsla torfbæjarlíkans af Galtastöðum fram í Hróarstungu 
var haldin við hátíðlega athöfn á sunnudag. Nemendur í 
8. bekk Egilsstaðaskóla tóku þátt í verkefninu á vordög-
um og var það hluti af skipulagðri safnfræðslu Minjasafns 
Austurlands.

Galtastaðir fram er torfbær í Hróarstungu og hluti af 
húsasafni Þjóðminjasafnsins. Nemendur heimsóttu bæinn 
í upphafi verkefnisins og unnu að því loknu við byggingu 
líkansins sem er um þriðjungur af stærð frummyndarinn-
ar. Nemendur smíðuðu þil, mældu út stærð bæjarins, hlóðu 
veggi og lögðu torfið, auk þess sem sérstakur upplýsinga-
hópur vann texta og myndefni á skilti.

Nemendur gerðu góðan róm að verkefninu og var áhug-
inn svo mikill að þegar ljóst var að ekki næðist að ljúka 
verkinu á fyrirhuguðum tíma unnu þeir á frídegi sínum til 
að ljúka því. 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, var viðstaddur 
vígsluna. Í ávarpi sínu lagði hann áherslu á mikilvægi torf-
bæjarins í menningararfi þjóðarinnar og lýsti yfir ánægju 
með verkefni sem væri til þess fallið að vekja áhuga fólks á 
sögu og merkingu merkra bygginga. - þlg

Minnkuðu Galtastaði fram

HÁTÍÐLEG STUND Námsmeyjar og kennari úr Egilsstaðaskóla við líkan-
ið af Galtastöðum fram.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Halldóra Böðvarsdóttir,
Dalbraut 15, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi  Akraness miðvikudaginn 
9. júní sl. Útför hennar verður gerð frá Akraneskirkju 
miðvikudaginn 16. júní kl. 14.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélagið eða Ljósið.

Þórður Magnússon
Svava Huld Þórðardóttir
Jón Þór Þórðarson    Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir
Berglind Erna Þórðardóttir   Jes Friðrik Jessen
og  ömmubörn.

Okkar ástkæri

Guðmundur Georgsson 
læknir,
Hæðargarði 3C, Reykjavík,

lést sunnudaginn 13. júní. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju mánudaginn 21. júní kl. 15. 

Örbrún Halldórsdóttir
Halldór Guðmundsson           Anna Vilborg Dyrset
Örbrún Guðmundsdóttir      Heinrich Berger
Hrafnhildur Guðmundsdóttir        Magnús Hauksson
Gunnþórunn Guðmundsdóttir      Dagur Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Hjalti Bjarnason
fv. bifreiðastjóri frá Sólvangi, 
Árskógsströnd,

lést sunnudaginn 13. júní á dvalarheimilinu Hlíð 
Akureyri. Útför hans fer fram frá Stærri-Árskógskirkju 
föstudaginn 18. júní klukkan 14. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á dvalarheimilið Hlíð.

Jóhanna Gíslína Vigfúsdóttir
Bjarni H. Hjaltason                 Anna G. Sigurðardóttir
Bjarki V. Hjaltason      Dýrleif K. Steindórsdóttir
Elín Hjaltadóttir                     Þórarinn Kristjánsson
Reynir Gísli Hjaltason     Helga Ó. Finnbogadóttir
Vignir Hjaltason                  Edda B. Kristinsdóttir
Vigdís E. Hjaltadóttir                Guðmundur Þ. Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug vegna 
andláts og útfarar elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Maríu Sigríðar 
Helgadóttur
Kringlumýri 12 Akureyri.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Reynihlíðar 
fyrir einstaka alúð og umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Jóhann Sverrisson   Ásta Hansen
Svanfríður Sverrisdóttir  Jón Á. Eyjólfsson
Jón Haukur Sverrisson
Elísabet Sverrisdóttir  Sigfús Ó. Jónsson
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, 

Gyða Jónsdóttir 
hjúkrunarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 7, 
áður Jökulgrunni 26, Reykjavík, 

lést laugardaginn 5. júní 2010. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 16. júní kl. 13.00.

Jón K. Þórðarson    Úndína Gísladóttir
Fanney M. Þórðardóttir   Magnús Björnsson
Þóranna Þórðardóttir
Þórður Þórðarson    Kristín Sæmundsdóttir
Ágúst Þórðarson    Edda Ólafsdóttir
Ingi Gunnar Þórðarson   Hafdís Helgadóttir
börn og barnabörn.

Utanríkisráðuneytið hefur 
ákveðið að styrkja bygg-
ingu grunnskóla í Kinshasa 
í Austur-Kongó um tíu millj-
ónir króna. SOS barnaþorpin 
á Íslandi munu leggja tvær 
milljónir króna til verkefn-
isins að auki.

Skólinn verður byggð-
ur af SOS barnaþorpunum 
í Austur-Kongó og sjá þau 
um rekstur hans. Íslending-
ar munu einungis fjármagna 
hluta verkefnisins en stærst-
ur hluti fjármagnsins kemur 
frá Belgíu. Kongó var lengi 
undir stjórn Belgíu.

Kinshasa er höfuðborg 
Kongó og stærsta borg lands-
ins. Fjöldi götubarna eykst í 
borginni dag frá degi, einn-
ig fjölgar munaðarlausum 
börnum og vandamál tengd 
HIV eru gríðarleg. Talið er 
að meira en helmingur borg-
arbúa lifi á innan við dollara 
á dag. 

Skólinn verður opinn nem-
endum á aldrinum sex til 
þrettán ára. Einhverjir nem-
endur hans koma úr barna-
þorpinu en flestir koma úr 
nágrenninu og búa heima 
hjá foreldrum sínum.  - mmf

Ísland styrkir 
byggingu skóla

STYRKUR Í þeim barnaþorpum sem fyrir eru í Kongó eru 26 börn sem 
eiga íslenska styrktarforeldra.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Gísli Guðmundsson 
fyrrverandi verkstjóri hjá 
Reykjavíkurborg, til heimilis að 
Kristnibraut 43, Reykjavík, 

sem andaðist aðfaranótt 8. júní, verður jarðsunginn 
frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 16. júní 
klukkan 15.00.

Þorleifur Gíslason Ásdís Jónsdóttir
Stefanía Vigdís Gísladóttir Magnús Ingimundarson 
Guðmundur Gíslason Hafrún Hrönn Káradóttir 
Guðrún Torfhildur Gísladóttir Magnús Atli Guðmundsson 
Guðbjörg Þórey Gísladóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Svanhildur Kon-
ráðsdóttir, sviðs-
stjóri menningar- 
og ferðamálasviðs 
Reykjavíkurborg-
ar, er nýr stjórnar-
formaður Barna-
hjálpar Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi 
(UNICEF) en hún 
hefur setið í stjórn samtak-
anna í þrjú ár. Svanhildur 
tekur við af Þórunni Sig-
urðardóttur sem hefur setið 
í stjórn UNICEF frá stofn-
un samtakanna hér á landi 
og verið stjórnarformaður 
síðustu tvö ár. 

Tilkynnt var um stjórnar-
formannsskiptin á aðalfundi 
UNICEF í gær en auk þess 
kynnti Jónina Einarsdóttir, 
prófessor í mannfræði 
við Háskóla Íslands, nýja 
skýrslu um mansal á börn-
um í Gíneu-Bissá, en rann-
sókn á þessum vanda var 
gerð að ósk UNICEF þar og 

styrkt af UNICEF 
á Íslandi. Höfund-
ar skýrslunnar eru 
auk Jónínu þeir Geir 
Gunnlaugsson land-
læknir, Gunnlaugur 
Geirsson laganemi 
og Hamadou Boiro 
mannfræðingur.

Framlög Barna-
hjálpar Sameinu þjóðanna á 
Íslandi til hjálparstarfs á síð-
asta ári námu tæpri 241 millj-
ón króna. Þar af fóru yfir 114 
milljónir til valinna verkefna í 
löndum eins og Austur-Kongó, 
Mósambík, Síerra Leóne og 
til neyðarhjálpar á hernumdu 
svæðum Palestínu. Tæpar 
127 milljónir fóru til reglu-
bundinna verkefna UNICEF, 
sem þýðir að UNICEF útdeilir 
þeim eftir því hvar þörfin er 
mest. Skiptir þar mestu fram-
lag heimsforeldra, mánaðar-
legra styrktaraðila UNIC-
EF, en 64% af heildartekjum 
komu frá þeim. - ve

Nýr stjórnarfor-
maður UNICEF

SVANHILDUR 
KONRÁÐSDÓTTIR 

Ástkær sambýliskona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, systir, mágkona 
og frænka,

Ragnhildur Ingólfsdóttir
klæðskeri, 

lést á heimili sínu í Nørre Vissing á Jótlandi sunnu-
daginn 13. júní.

Peter W. Petersen
Sædís Ragnhildardóttir  Jesper Mikkelsen
Martina Agrillo  Lukas Benedikt Mikkelsen
Ingólfur Ingólfsson   Ragnheiður Björg Björnsdóttir
Ásdís Ingólfsdóttir   Haraldur Jónsson
Bergþóra Ingólfsdóttir  Benedikt Ólafsson
Stefán Ingólfsson   Inga S. Ingólfsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur.
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■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Hjálpið mér
Slasaðist 

við að halda 
keðjusögum 

á lofti.

Geturðu 
lánað mér 

blýant? Já, gjörðu 
svo vel, 
Pierce.

Takk. Rólega... Sumir eru 
hræddari við 
flensuna en 

aðrir.

Hannes, hvað er að sjá 
þig? skiptu um föt.

Ókei.

Hvernig
líst þér

á?

Miklu betur! Takk. Bíddu!

FRUMSÝND 16. JÚNÍ

VILTU
VINNA
MIÐA?

10. HVERVINNUR!

FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR • DVD MYNDIR • GOS

OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL ETV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR

   UNNIÐ MIÐA!

Vinningar afhendir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið.

Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

MS SKEYTIÐÐ
Á NÚMERIÐ

SSEN
ESL ETV Á
1900 OG

   UNNIÐ

NDDUUUU SSSSSSMMMMM
V Á

 „EKTA SUMARBÍÓ!“
-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

BAKÞANKAR 
Þórunnar 

Elísabetar 
Bogadóttur

Hljóðfærið sem stal HM 
Heimsmeistaramót karla í knattspyrnu 

byrjaði ekki neitt sérstaklega hressi-
lega í þetta skiptið. Það sem helst stóð upp 
úr eftir fyrstu dagana var hávaðinn á fót-
boltavöllum Suður-Afríku, sem orsakast 
af hinu skrýtna en nú heimsþekkta hljóð-
færi vuvuzela. Þessir einkennilegu lúðrar 
hafa öðru fremur stolið senunni á mótinu. 
Að minnsta kosti hafa nógu fjandi margir 
tjáð sig um það í hinum ýmsu fjölmiðlum, 
svo ekki sé minnst á Facebook, þar sem 
mér skilst að endalaust margir séu komnir 
í hópa þar sem andúð er lýst á fyrirbærinu. 

ÞETTA hljóðfæri, ef svo er hægt að kalla 
fyrirbærið, er mjög vinsælt meðal fót-
boltaáhugafólks í Suður-Afríku. Það 
þykir orðið nauðsynlegur fylgihlutur 
á völlinn, og er til í litum allra helstu 
liðanna. Suður-afrískt fótboltaáhuga-
fólk hlýtur líka að vera með einstak-
lega vel heppnuð lungu, þar sem það 
virðist aldrei hætta að blása – nema 

rétt kannski í leikhléi. Svo krefst 
það víst líka mikillar kunnáttu 

að blása í þetta  eins metra 
langa ferlíki sem heimamenn 

halda fram að hljómi í raun 
og veru eins og fíll, þó að 

við sem heima sitjum 
heyrum frekar í hóp 
reiðra býflugna. 

FJÖLMARGIR hafa fjölmargir kvartað 
undan þessu eintóna býflugnahljóði, allt 
frá áhorfendum til leikmanna, sem ein-
hverjir hafa meira að segja gengið svo 
langt að kenna um tap sinna manna. Það 
er nú kannski fulllangt gengið, enda 
þótt hljóðið sé þokkalega pirrandi er 
það ekki ástæða þess að menn sem hafa 
atvinnu sína af þessari íþrótt geti hrein-
lega ekki unnið leik. 

SUÐUR-AFRÍKUMENN virðast hafa 
verið að undirbúa eintóna spilamennsk-
una allt frá því að tilkynnt var að mótið 
færi þar fram, fyrir heilum sex árum. 
Daginn sem tilkynningin barst seldust 
allavega tugþúsundir eintaka af lúðr-
inum. Þeir lifa líka víst í þeirri blekk-
ingu, blessaðir, að hver einasti áhorf-
andi muni kaupa vuvuzela í massavís til 
að fara með til síns heima þegar mótinu 
lýkur.  

HVORT sem þið trúið því eða ekki er til 
fólk sem hefur notað þetta svokallaða 
hljóðfæri í tónlist þarna, meira að segja 
hefur það verið notað í sinfóníuhljóm-
sveitum. Það sem meira er: það er í fúl-
ustu alvöru til stór hljómsveit í Suður-
Afríku þar sem allir spila á vuvuzela. 
Allir í hljómsveitinni. Það fylgir ekki 
sögunni hversu vinsæl hljómsveitin er …
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Nýtt íslenskt leikrit, Gaggað í 
grjótinu, verður frumsýnt í Mel-
rakkasetrinu í Súðavík 16. júní. 
Leikurinn er sérstaklega saminn 
fyrir Melrakkasetrið en safnið 
var opnað við hátíðlega athöfn 
fyrir skömmu og þar er sögð saga 
refsins sem hefur lifað lengur en 
elstu menn muna. 

Í Gaggað í grjótinu fáum við 
einstakt tækifæri til að bregða 
okkur á greni með ónefndri refa-
skyttu sem kallar ekki allt ömmu 
sína. Saga skyttunnar er nefni-
lega ekki síður merkileg en skolla 
sjálfs. Meðan skyttan liggur og 
vaktar grenið styttir hún sér 
stundir og segir sögur af sjálfum 
sér og öðrum refaskyttum. 

Ævintýrin sem skytturnar hafa 
lent í í viðureigninni við mel-

rakkann eru kannski lygileg eða 
hvað? Leikari er Elfar Logi Hann-
esson, Marsibil G. Kristjánsdótt-
ir hannar leikmynd og búninga, 
höfundur og leikstjóri er Halla 
Margrét Jóhannesdóttir en það er 
Kómedíuleikhúsið á Ísafirði sem 
setur leikinn á svið í samstarfi 
við Melrakkasetur Íslands. 

Eins og áður sagði verður leik-
ritið Gaggað í grjótinu frumsýnt 
í Melrakkasetrinu í Súðavík mið-
vikudagskvöldið 16. júní kl. 20. 
Uppselt er á frumsýningu en 
önnur sýning verður fimmtudag-
inn 24. júní. Eftir það verða sýn-
ingar alla fimmtudaga í sumar. 
Miðasala á allar sýningarnar er 
í Melrakkasetrinu í Súðavík og í 
síma 456 4922. - pbb

Agg, gagg, gagg 
sagði tófan

LEIKLIST Einar Logi í hlutverki grenjaskyttunnar. MYND KÓMEDÍUHLEIKHÚSIÐ

Nýhil hefur 
gefið út 

ljóðabókina 
Gengismun-
ur – ljóð úr 
skýrslu rann-
sóknarnefnd-
ar Alþingis 
eftir Jón Örn 
Loðmfjörð. 
Ljóð eru á 
78 síðum 
kversins, en 

í eftirmála gerir skáldið grein fyrir 
aðferð sinni við ljóðasmíðina. Þá er 
viðauki um hrunið og þakkarlisti. 
Kári Páll Óskarsson skrifar formála 
um klippiaðferðina. Bókin er alls 90 
síður.

Mál og 
menn-

ing hefur 
gefið út 
norsku 
barnabókina 
Illi kall sem 
fjallar um 
heimilis-
ofbeldi. 

Höfundar eru Gro Dahle og Svein 
Nyhus, en Sigrún Árnadóttir þýðir. 
Bókin, sem er í harðspjaldaútgáfu, 
er gefin út í samvinnu við Barna-
verndarstofu. Hún hefur vakið gríð-
arlega athygli fyrir snjalla meðferð 
á erfiðu efni og hlaut meðal annars 
verðlaun norska menntamálaráðu-
neytisins. Bókinni er ætlað að opna 
ungum lesendum leið til að þekkja 
og skilja ástæður heimilisofbeldis. 

Fyrsta skáld-
saga Kára 

Tulinius kom 
út snemm-
sumars, 
Píslarvottar 
án hæfileika 
heitir hún 
og útgef-
andi er JPV. 
Sagan fjallar 
um fimm 
ungmenni 
í Reykjavík 
sem vilja 

setja mark sitt á samfélagið en það 
gengur hvorki né rekur. Þau eiga 
sér óljósan draum um að fremja 
hryðjuverk en það er erfitt að vera 
öfgamaður þegar ekkert er þess virði 
að drepa eða deyja fyrir. Píslarvottar 
er fyrsta skáldsaga höfundarins. 

NÝJAR BÆKUR

Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari heldur tónleika 
í The Foundling Museum í London á þjóðhá-
tíðardaginn með íslenskri píanótónlist. Tón-
leikarnir eru hluti af seríu sem fram fer í 
sama safni þetta tónleikaár með íslenskum 
flytjendum. Tinna mun leika verk eftir Jón 
Leifs, Mist Þorkelsdóttur, Þorstein Hauks-
son, Karólínu Eiríksdóttur og Hilm-
ar Þórðarson. Foundling-safnið 
er annars merkilegt fyrir þær 
sakir að þar er meðal annars 
að finna stærsta safn í einka-
eigu á munum og handritum 
sem tengjast ævistarfi tón-
skáldsins Georgs Friedrichs 
Händel. 

Tinna í London

TÓNLIST Tinna Þorsteinsdóttir 
píanóleikari. MYND FRÉTTABLAÐIÐ

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     WWW.UTILIF.IS

Hjólaðu út í sumarið

Citizen 1

Verð: 61.990 kr.

Explorer 1.0 

Verð: 58.990 kr.

Trail XR

Verð: 45.990 kr.

Veglegur aukahlutapakki fylgir öllum Jamis hjólum á meðan birgðir endast: Hjólastandur í hjólageymsluna eða bílskúrinn * Viðgerðasett * Pumpa * Brúsahaldari * Brúsi

allt að 6 mánuðum!

VAXTALAUSAR 
LÉTTGREIÐSLUR

Hjóladeildin er í Holtagörðum

Skoðaðu allt úrvalið á www.utilíf.is
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ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

12

12

12

14

10

10

10

10

L

L

L

L

SEX AND THE CITY 2	 kl.	5D	-	7	-		8D	-	10	-	11D	
SEX AND THE CITY 2	 kl.	5	-	8	-	11		
THE LOSERS	 kl.	5:50	-	8	-	10:10	
PRINCE OF PERSIA	 kl.	5:30	-	8		-	10:30
THE LAST SONG	 kl.	5:40	-	8
IRON MAN 2	 kl.	10:20
AÐ TEMJA DREKANN SINN	M/ ísl. Tali	kl.	5

SEX AND THE CITY 2	 kl.	5D	-		8D	-	10D

THE LOSERS	 kl.	6	-	8	-	10	-	11
PRINCE OF PERSIA	 kl.	5	-	7:30

SEX AND THE CITY 2	 kl.	6	-	9
THE LAST SONG	 kl		6	
PRINCE OF PERSIA 	 kl		9

SEX AND THE CITY 2	 kl.	5:30	-	8:30
PRINCE OF PERSIA 	 kl.	5:30
THE LAST SONG	 kl.	8
COPS OUT	 kl.	10:10

ÞEIR VORU BESTIR HJÁ CIA 
EN NÚNA VILL CIA LOSNA VIÐ ÞÁ

HÖRKUSPENNANDI HASARMYND

*GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á 
MYNDIR Í 3D OG BEINAR ÚTSENDINGAR

ÞRIÐJU
DAGSBÍÓ Í 

 DAG KR. 600*

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

SÍMI 564 0000

L
12
12
16
L
12

SÍMI 462 3500

12
14
L

GET HIM TO THE GREEK  kl.  6 - 8 - 10
YOUTH IN REVOLT kl.  8 - 10
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3  kl.  6

SÍMI 530 1919

L
12
14
L

16

STREETDANCE 3D kl.  5.45 - 8 - 10.15
GET HIM TO THE GREEK kl.  5.30 - 8 - 10.25
GET HIM TO THE GREEK LÚXUS kl.  5.30 - 8 - 10.25
SNABBA CASH kl.  8 - 10.30
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3 kl.  6
ROBIN HOOD kl.  5 - 8

STREETDANCE 3D kl.  6 - 9
GET HIM TO THE GREEK kl.  6 - 9
YOUTH IN REVOLT kl.  6 - 8 - 10
OCEANS    kl.  5.45
SNABBA CASH kl.  8

.com/smarabio

650650

Gildir ekki í LúxusGildir ekki í Lúxus
650650

Gleraugu seld sérGleraugu seld sér
950950

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SÝNINGARTÍMAR

STREET DANCE 3-D 4, 6, 8 og 10  7
GET HIM TO THE GREEK 4, 5.50, 8 og 10 12
ROBIN HOOD 7 og 10 12

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 4  L

ÞRIÐJUDAGUR  ER TILBOÐSDAGUR

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.isÓ.H.T. -Rás 2

S.V. -MBL

T.V. -Kvikmyndir.is S.V. - MBL

900 KR. Í 3D
900 KR. Í 3D

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

Heimsklassa gestakennarar munu kenna dansglöð-
um Íslendingum réttu sporin á sumarnámskeiðum 
Háskóladansins, sem hefjast í dag. Susanne Sand-
berg, Thorbjørn Urskog og Magnus Myrvold og 
Anita Elvedal koma til landsins koma til landsins 
frá Noregi og sýna réttu sporin. 

„Susanne og Thorbjörn eru heims-, Norðurlanda- 
og Noregsmeistarar í Boogie Woogie síðustu þrjú ár. 
Þau eru númer tvö á heimslistanum, eru bara rétt á 
eftir þeim sem skipa fyrsta sætið. Aníta og Magnús 
eru númer þrettán en hafa ekki verið að keppa upp á 
síðkastið,“ segir Elfar Rafn Sigþórsson hjá Háskóla-
dansinum. 

Susanne og Thorbjörn eru Boogie Woogie dans-
arar en kenna Salsa og Lindy Hop í þetta sinn. 
Anita og Magnús kenna Boogie Woogie á sumar-sumar-
námskeiðunum..

„Hinir kennararnir hafa hins vegar ekki komið 
hingað áður en eru allir mjög færir og frambærileg-
ir á sínu sviði og hafa mikið fram að færa í kennslu 
til áhugasamra“ segir Elfar Rafn.

Sumarnámskeið Háskóladansins standa frá 
15. til 20. júní. Þrátt fyrir að vera kenndur við 

Háskólann er dansinn opinn öllum auk þess sem er dansinn opinn öllum auk þess sem 
dansfélagi er ekki skilyrði fyrir þátttöku. Áhuga-
samir geta farið á heimasíðu Háskóladansins www.
haskoladansinn.is.  -ls

Heimsklassa gestakennarar

margverðlaunaðir gestakennarar Friðgeir segir alla 
kennarana sem koma til landsins í sumar frambærilega á sínu 
sviði Fréttablaðið/valli

NÚ BER VEL Í VEIÐI

Urriðaveiði í Laxárdal og Mývatnssveit

Á meðal Listhópa Hins 
hússins er verkefnið Augna-
blik, en að því stendur 
áhugaljósmyndarinn Halla 
Einarsdóttir. 

Í sumar mun Halla taka ljósmynd-
ir af fólki í miðbæ Reykjavíkur 
og fanga ýmis sumarleg augna-
blik. Hún mun svo hengja mynd-
irnar upp í gluggum verslana 
við Laugaveg og skapa með því 
skemmtilega stemningu á götum 
borgarinnar. „Ég er búin að taka 
myndir markvisst í um þrjú ár 
og með hverju árinu verður þetta 
minna og minna áhugamál og 
meira af alvöru og nú stefni ég 
á áframhaldandi ljósmyndanám 
eftir stúdentspróf,“ segir Halla 
sem hefur stundað ljósmynda-
nám við Myndlistaskóla Reykja-
víkur samhliða stúdentsnámi við 
Kvennaskólann.. 

Innt eftir því hvernig hug-
myndin að verkefninu hafi komið 
til segist hún hafa verið spennt 
fyrir starfi Listhópa Hins húss-
ins og ákveðið að sækja um. „Mér 
fannst þetta spennandi og þegar 
ég var að reyna að finna snið-
ugt verkefni kom ekkert annað 

til greina en að taka ljósmyndir,“ 
segir Halla, sem hefur nú myndað 
á götum borgarinnar í heila viku. 
„Ég fæ skriflegt leyfi frá fólki um 
að ég megi taka myndir af því og 
birta á Netinu og í gluggum versl-
ana. Fólk tekur furðuvel í það að 
láta mynda sig og hingað til hefur 
aðeins ein kona sagt nei, þannig að 

þetta hefur farið fram úr mínum 
björtustu vonum.“

Myndirnar eru birtar samdæg-
urs á heimasíðu verkefnisins www.
augnabliksumarsins.blogspot.com 
auk þess sem þær verða til sýnis 
aðra hverja viku í allt sumar í 
gluggum ákveðinna verslana við 
Laugaveg.  - sm

Fangar sumarleg augnablik

setur svip sinn á bæinn Halla Einarsdóttir stendur fyrir verkefninu augnablik sem 
er á vegum listhópa Hins hússins. Myndir hennar birtast bæði á vefsíðu verkefnisins 
og í gluggum tuttugu verslana á laugavegi. Fréttablaðið/valli



FERSKUR

N.V FERSKT HAKK 

EUROSHOPPER SPAGHETTI 1 KG

BKI KAFFI CLASSIC MELLEMRISTEDC 250G

EUROSHOPPER MAISKORN 340G

EUROSHOPPER HANDSÁPUR 500 ML Á

ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR 

K.F NÝTT KJÖTFARS 

K.S FROSIN LAMBASVIÐ 
 MERKT VERÐ 298 KR.KG 

1 KG 1 KG BÓNUS FERSKÓ T LASAGNE 1 KG 

BÓNUS HRÁSALATAA 350g

BÓNUS PYLSUBRAUÐ 5 STK 4 STÓR BÓNUS 
HAMBORGARABRAUÐ

BÓNUS HAMBORGARASÓSA Ó Ó
400 MLPRINGLES 165G 

BÓNUS ÝSUBITAR Í RASPI 800GTT

NORÐANFISKUR STEIKTAR FISKIBOLLURTT

 ÞARF AÐEINS AÐ HITA

 ÞARF AÐEINS 
AÐ HITA

 ÞARF AÐEINS AÐ STEIKJA !

BEST FYRIR JÚLÍ 2010

EUROSHOPPER HAFRAMJÖL 500g

NÝTT Í BÓNUS

 MATUR FYRIR FJÓRA
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sport@frettabladid.is

Kópavogsv., áhorf.: 761

Breiðablik Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–12 (7–6)
Varin skot Ingvar 2 – Rúnar 5
Horn 7–3
Aukaspyrnur fengnar 16–11
Rangstöður 2–2

GRIND. 4–5–1  
Rúnar Dór Daníelss.  6
Ray Anthony Jónsson 5
Auðun Helgason  6
Orri Freyr Hjaltalín  5
Jósef Kr.Jósefsson  6
(68., Páll Guðm. 6)
Jóhann H. Aðalgeirs.  4
(74., Luc Ondo  -)
Marko Stefánsson  5
Matthías Örn Friðrik.  5
Alexander Magnúss.  5
Óli Baldur Bjarnason  4
*Gilles Ondo  7

*Maður leiksins

BREIÐA. 4–3–3  
Ingvar Þór Kale  4’
Arnór Sv. Aðalsteins.  7
Elfar Freyr Helgason  4
Kári Ársælsson  5
(90. Olgeir Sig. -)
Kristinn Jónsson  5
Guðm.Kristjánsson  6
Jökull Elísabetarson  5
Kristinn Steindórsson 4
Alfreð Finnbogason  6
Andri Rafn Yeoman  4
(87. Finnur Orri -)
Guðm. Pétursson  4
(76., Haukur Baldv. -)

 0-1 Gilles Ondo, víti (18.), 1-1 Arnór 
Sveinn Aðalsteinsson (23.), 2-1 Alfreð 
Finnbogason (32.), 2-2 Páll Guð-
mundsson (75.), 2-3 Ondo (85.)

2-3
Þóroddur Hjaltalín (6)

Laugardalsvöllur, áhorf.: 600

Fram Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–8 (5–2)
Varin skot Hannes 3 – Bjarni 4
Horn 9–5
Aukaspyrnur fengnar 11–10
Rangstöður 1–0

STJARNAN 4–5–1 

Bjarni Þórður Halld. 7
Baldvin Sturluson 4 
Tryggvi Sv. Bjarnason 5
Daniel Laxdal 5
(76., Bjarki Páll Eyst. -)
Hilmar Þór Hilmarss. 4
Dennis Danry  6
Atli Jóhannsson 5
(45., Ellert Hreinss.  6)
Jóhann Laxdal 5
(45., Björn Pálsson 6)
Steinþór Freyr Þorst. 6
Halldór Orri Björnss. 5
Þorvaldur Árnason 5

*Maður leiksins

FRAM 4–3–3  
Hannes Þór Halldórs. 7
Daði Guðmundsson  6
Kristján Hauksson 6 
Jón Guðni Fjóluson 7 
Sam Tillen 7 
Halldór Hermann 6
Jón Gunnar Eysteins. 6
Almarr Ormarsson 6
Tómas Leifsson 7
(85., Kristinn Ingi  -)
Hjálmar Þórarinsson 7
(63., Jón Orri Ólafss. 5)
*Ívar Björnsson 8
(75., Hlynur Atli  -)

1-0 Ívar (34.), 2-0 Tómas (60.), 2-1 
Hilmar Þór (89.).

2-1
Gunnar Jarl Jónsson (8)

Kaplakriki, áhorf.: 2.238

FH KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16–12 (8–5)
Varin skot Gunnleifur 3 – Lars 5
Horn 5–10
Aukaspyrnur fengnar 9–11
Rangstöður 3–2

KR 4–4–2 

Lars Ivan Moldsked 5
Guðm. Reynir Gunn.   6
(69., Viktor Bjarki  5)
Grétar Sigurðarson 7
Skúli Jón Friðgeirss. 5
Eggert Rafn Einarss. 5
(82., Gunnar Kristj. -)
Jordao Diogo 6
Baldur Sigurðsson 5
Bjarni Guðjónsson 6
Óskar Örn Hauksson 5
Kjartan Henry Finnb.  3
(69., Gunnar Örn  5)
Björgólfur Takefusa  6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs.  5
Hjörtur Logi Valgarðs. 7
Tommy Nielsen 6
Freyr Bjarnason 6
Guðm. Sævarsson   5
Hákon Atli Hallfreðss. 6
Björn Daníel Sverris. 6
Matthías Vilhjálmss. 7
*Atli Guðnason   8
Ólafur Páll Snorras.   7
Atli Viðar Björnsson 6
(85., Torgeir Motland -)

1-0 Matthías (51.), 1-1 Óskar Örn 
(68.), 2-1 Tommy, víti (77.), 3-1 
Hjörtur Logi (84.), Björgólfur (86.)

3-2
Jóhannes Valgeirsson (7)

Staðan í Pepsi-deildinni:
Fram 7 4 2 1 14-9 14
Valur 7 4 2 1 14-10 14
ÍBV 7 4 2 1 11-7 14
Keflavík 7 4 2 1 7-7 14
Breiðablik 7 3 2 2 13-9 11
FH 7 3 2 2 12-12 11
Stjarnan 7 2 3 2 16-11 9
Fylkir 7 2 2 3 13-14 8
Selfoss 7 2 1 4 11-12 7
KR 7 1 3 3 11-13 6
Haukar 7 0 3 4 7-16 3
Grindavík 7 1 0 6 6-15 3 

Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18

Laug-Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7
110 Reykjavík
Sími 551 5600
Fax 551 5601
utilegumadurinn.is 

Eximo 2010 hjólhýsi á einstöku verði !

• Létt og meðfærileg hús, 
  auðveld í drætti.
• Mjög gott verð.
• Sterklega smíðuð hús.
• Falleg hönnun.

• 91 Lítra ísskápur.
• Gasmiðstöð m/ Ultra heat 
  ( rafm. hitun )
• Litaðar rúður
• 12 og 220 Volta rafkerfi.

Eximo 520L Hjólhýsi Eximo 460 Hjólhýsi

Verð: 2.550.000krVerð: 2.698.000krVerð: 2.698.000kr

Lengd: 5,03 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1050 kg
Svefnpláss fyrir 5 (kojuhús)

Lengd: 5,03 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1050 kg
Svefnpláss fyrir 4 

Lengd: 4,57 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1000 kg
Svefnpláss fyrir 4

Frábær 
kaup

Eximo 520B Hjólhýsi

> Fjórir leikir hjá stelpunum í kvöld

Fjórir leikir fara fram í Pepsi-deild kvenna í fótbolta í 
kvöld. Íslandsmeistarar Vals hafa gert tvö jafntefli í röð 
en Breiðablik hefur ekki náð að gera betur 
og því munar enn þremur stigum á liðun-
um. Þór/KA minnkaði forskot Vals í eitt 
stig með sigri um helgina. Valur tekur á 
móti Aftureldingu í kvöld en Afturelding 
náði stigi af Blikum í síðasta leik og 
hefur haldið hreinu í þremur leikjum í 
röð. Blikar taka á móti botnliði FH en 
aðrir leikir eru: Fylkir-KR og Haukar-
Grindavík. Allir leikirnir hefjast klukkan 
19.15.

FÓTBOLTI Þetta var mikill léttir,“ 
sagði Ólafur Örn Bjarnason sem 
stýrði Grindavík í fyrsta sinn af 
hliðarlínunni í 2-3 sigri á Blik-
um í gær. Þetta voru fyrstu stig 
Grindvíkinga í sumar.

„Ég hef reynt að koma með 
áherslur á betri varnarleik og 
aðeins að létta skapið í mönnum. 
Það er stutt í húmorinn og við 
þurfum að vinna svona áfram.“
Blikar komust í 2-1 en Grindvík-
ingar náðu að skora tvö mörk á 
síðustu 20. mínútunum. Blikar 
geta sjálfum sér um kennt fyrir 
að klára leikinn ekki en barátta 
Grindvíkinga var aðdáunarverð.
„Mér fannst þetta sanngjarnt,“ 
sagði Ólafur Kristjánsson, þjálf-
ari Blika. „Við lögðum ekki nógu 
mikla vinnu í seinni hálfleikinn 
til að verðskulda sigur.“ - hþh

Fyrstu stig Grindvíkinga:

Baráttan skilaði 
Grindavík sigri

ÓLAFUR ÖRN Grindavík vann fyrsta leik-
inn undir hans stjórn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tíu Framarar unnu 2-1 sigur á sprækum Garðbæingum í Laugardaln-
um í gærkvöldi og tylltu sér í efsta sæti Pepsi-deildarinnar í 
fyrsta skiptið síðan árið 1992. Heimamenn spiluðu gríðar-
lega þéttan varnarleik og beittu skyndisóknum sem skiluðu 
tveimur mörkum og öllum þeim stigum sem í boði voru. 
Einum fleiri pressuðu gestirnir grimmt að marki Framara í 
blálokin, en varnarmúr heimamanna var hreinlega of 
þéttur og Stjörnumenn urðu að játa sig sigraða.

Framherjinn Ívar Björnsson skoraði sitt fimmta 
mark í deildinni með stórkostlegri hjólhesta-
spyrnu þegar lítið var eftir af fyrri hálfleiknum. 
„Ég er alveg gríðarlega ánægður með þenn-
an sigur og spilamennskuna hjá okkur,“ 
sagði Ívar Björnsson sem átti frábæran 
leik og skoraði eitt af mörkum sumarsins. 

„Eftir klúðrið í síðustu viku þá kom það 
hreinlega ekki til greina að tapa þessum 

leik og ég held að við höfum haft meiri vilja til að sigra hér í kvöld,“ 
sagði Ívar ánægður í leikslok. „Liðin voru jöfn svona mestmegnis af 
leiknum,“ sagði Bjarni Jóhannsson , þjálfari Stjörnunnar, bragðdaufur 
eftir leikinn í gærkvöldi. „Ég þurfti að gera tvær breytingar á liðinu í 
hálfleik og taka tvo miðjumenn útaf sem riðlaði skipulaginu mikið 

og á þeim kafla fáum við á okkur annað markið. Framarar missa 
síðan mann af velli sem gaf okkur tækifæri til að komast 

aftur inn í leikinn, en það hafðist ekki að þessu sinni,“ sagði 
Bjarni Jóhannsson eftir leikinn.

„Ég er virkilega ánægður að hafa náð í þessi þrjú stig 
og komast aftur á sigurbraut,“ sagði Þorvaldur Örlygs-
son, þjálfari Fram, sáttur eftir leikinn í gærkvöldi. 

„Ég var sérstaklega ánægður með það hvernig menn 
komu til baka eftir tapið í síðustu umferð og sýndu úr 

hverju þeir eru gerðir. Það sýndi sig í dag að strákunum finnst 
gaman að spila fótbolta og leggja sig alltaf alla fram,“ sagði 
Þorvaldur að lokum. 

ÍVAR BJÖRNSSON ÁFRAM Á SKOTSKÓNUM Í GÆR: FRAMARAR Á TOPPINN Í FYRSTA SKIPTI Í 18 ÁR

Ekki kom til greina að tapa eftir klúðrið í síðustu viku

FÓTBOLTI Íslandsmeistaraefnin í 
KR eru í vondum málum eftir enn 
eitt tapið í sumar. Að þessu sinni 
gegn Íslandsmeisturum FH, 3-2, 
í fjörugum leik þar sem mörkin 
hefðu getað orðið miklu fleiri.

Það er óhætt að tala um níu 
stiga leik því liðin voru í áttunda 
og tíunda sæti deildarinnar fyrir 
leikinn. FH komst með sigrinum 
upp í sjötta sætið og er aðeins 
þremur stigum frá toppsætinu. 
KR er aftur á móti enn í tíunda 
sæti með aðeins sex stig eftir sjö 
leiki. Þrátt fyrir mótlætið er Logi 
Ólafsson, þjálfari KR, ekki á því 
að gefast upp og segja starfi sínu 
lausu.

„Ég er baráttumaður og það er 
engan bilbug á mér að finna. Ég 
hef enn trú á því að þetta þjálf-
arateymi geti rétt skútuna af. Ég 
tel mig enn ná til leikmanna liðs-
ins. Uppskeran er vissulega rýr 
en það er lítið að falla með okkur 
og varnarleikurinn er okkar helsti 
höfuðverkur,“ sagði Logi eftir 
leikinn í gær og var langt frá því 
að vera bugaður þó svo hann væri 
vissulega svekktur.

Það var markalaust í leikhléi 
sem var ótrúleg staða þar sem 
bæði lið fengu þónokkur dauða-
færi. FH-ingar þeim mun fleiri 
og þar fór Atli Viðar Björnsson 
fremstur í flokki. Matthías kom 
FH yfir snemma í síðari hálfleik 
en Óskar Örn kom KR aftur inn 
í leikinn með laglegu marki úr 
aukaspyrnu

KR fór í kjölfarið að spila 4-3-
3 og tók leikinn yfir. Þeir voru 
líklegri til þess að skora er hinn 
afar mistæki norski markvörður, 
Lars Moldsked, braut klaufalega 
af sér í teignum og það að óþörfu. 
Víti dæmt sem Tommy Nielsen 
skoraði örugglega úr. Afar blóð-
ug mistök hjá Moldsked. Margir 

KR-ingar vilja Moldsked á burt 
en Logi segir hann ekki vera á 
förum. „Þegar markvörður fer 
með fæturnar á undan sér er teflt 
í tvísýnu. Þetta var ekki gott. 
Við munum ekki vinna þannig að 
við rekum hann úr landi. Hann 
hélt okkur inni í leiknum í fyrri 
hálfleik.“

FH-liðið spilaði hugsanlega 
sinn besta leik í sumar í gær 
og þegar á heildina er litið var 
FH sterkari aðilinn í leiknum 
og átti sigurinn skilið. Sóknar-
leikur liðsins var flottur í gær, 
Atli Guðnason er að komast í 
sitt fyrra form og Matthías Vil-
hjálmsson var einnig sterkur. Ef 

Atli Viðar hefði verið líkur sjálf-
um sér fyrir framan markið þá 
hefði FH líklega klárað þennan 
leik snemma.

„Þetta er okkar besti leik-
ur ásamt Fylkisleiknum. Það er 
mikill stígandi hjá okkur og mér 
finnst við á löngum köflum miklu 
betra liðið í þessum leik. Við yfir-
spiluðum KR-inga og þetta var 
sanngjarn sigur að mínu mati,“ 
sagði Heimir Guðjónsson, þjálf-
ari FH, sem tók út leikbann í gær 
og þurfti að fylgjast með úr stúk-
unni. „Þetta var lífsnauðsynlegur 
sigur fyrir okkur ef við ætluðum 
að vera í toppbaráttunni,“ sagði 
Heimir. henry@frettabladid.is

Risinn er vaknaður á ný
Íslandsmeistarar FH eru farnir að líkjast sjálfum sér á ný og spiluðu afar fínan 
sóknarleik gegn KR í gær. FH vann sanngjarnan sigur, er komið í toppbarátt-
una aðeins þremur stigum á eftir toppliðunum en KR er enn í miklu basli.

MIKILVÆGUR SIGUR HJÁ FH FH-ingurinn Ólafur Páll Snorrason í baráttu við KR-inginn 
Guðmund Reyni Gunnarsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÓTBOLTI Guðmundur Steinn Haf-
steinsson sneri aftur í Valsbúning-
inn með stæl en hann skoraði sig-
urmark liðsins gegn Selfyssingum 
eftir að hafa komið inn á sem vara-
maður. Guðmundur hóf tímabilið 
á láni hjá HK í 1.deildinni en var 
mættur í hópinn hjá Val í gær. Hann 
kom inn á sem varamaður á 74. mín-
útu og skoraði svo fjórum mínútum 
síðar. Skemmtunin á Vodafone-vell-
inum í gær kom í köflum sem voru 
of fáir. Í fyrri hálfleiknum fengu 
heimamenn nokkur dauðafæri 
sem ekki nýttust og fengu þeir svo 
blauta tusku í andlitið strax í upp-
hafi seinni hálfleiks þegar Davíð 
Birgisson skoraði.

Stuðningsmenn Selfyssinga voru 
líflegir í stúkunni og voru þeir enn 
að fagna markinu þegar Ian Jeffs 
jafnaði. Fjörleg byrjun á seinni 
hálfleiknum en eftir mark Jeffs 
komst meira jafnvægi í hann og fátt 
markvert gerðist þar til sigurmark-
ið kom. Þetta var fjórði sigurleik-
ur Vals í röð í deildinni. „Við náðum 
ekki meira en tveimur samliggjandi 
sigurleikjum í fyrra svo þetta gefur 
okkur mikinn kraft,“ sagði Reynir 
Leósson, varnarmaður Vals, eftir 
leik. 

„Þessi leikur var mjög erfiður en 
við fengum langbestu færin í þess-
um leik. Við áttum að vera búnir að 
skora þegar þeir komast yfir því við 
erum ekki vaknaðir. Við  sýnum svo 
strax styrk okkar liðs í ár, við brotn-
um ekki og náum að jafna strax. 
Svo sýnir það breiddina að við fáum 
Steina [Guðmund Stein] af bekknum 
og skorar fínt mark.“

Valsmenn líta ansi vel út um þess-
ar mundir. „Varnarlega erum við að 
verða þéttari og svo erum við allt-
af hættulegir fram á við. Ef við 

KEFLAVÍK 1-1 HAUKAR

0-1 Sam Mantom (51.)
1-1 Magnús Þórir Matthíasson (86.)
Njarðtaksvöllur, áhorf.: Ekki uppgefið
Dómari: Einar Örn Daníelsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–9 (4–3)
Varin skot Ómar 2 – Daði 2
Horn 5–3
Aukaspyrnur fengnar 13–14
Rangstöður 5–6

Keflavík  4–4–2  Ómar Jóhannsson 5 - Alen Sutej 6 
(77., Brynjar Guðmundsson -), Haraldur Freyr Guð-
mundsson 5, Bjarni Hólm 5, Guðjón Árni Antoníusson 
5 - Jóhann Birnir 6, Paul McShane 5, Andri Steinn 
Birgisson 6 (77., Magnús Þórir -), Hólmar Örn Rúnarsson 
6 - Guðmundur Steinarsson 4, Magnús Þorsteinsson 5

Haukar  4–5–1  Daði Lárusson 5 - Gunnar Ormslev 
Ásgeirsson 6, *Guðmundur Viðar Mete 7, Daníel 
Einarsson 7, Þórhallur Dan Jóhannsson 5 (45., Pétur 
Örn Gíslason 5) - Úlfar Hrafn Pálsson 5 (62., Ásgeir 
Þór Ingólfsson x), Kristján Ómar Björnsson 6, Guðjón 
Pétur Lýðsson 6, Hilmar Geir Eiðsson 5, Sam Mantom 7 
- Arnar Gunnlaugsson 5.

FÓTBOLTI Nýliðar Hauka voru afar 
nálægt því að ná sínum fyrsta 
sigri í Pepsi-deildinni í 1-1 jafn-
tefli gegn Keflavík í gærkvöldi. 
Haukar höfðu náð aðeins tveimur 
stigum í sex leikjum fyrir 
leikinn og vantaði enn 
fyrsta sigurinn. Keflvík-
ingar þurftu hins vegar að 
rífa sig upp eftir stórtap 
gegn Stjörnunni í síðustu 
umferð. 

Leikurinn var lítið 
fyrir augað enda fót-
boltaaðstæðurnar gríðar-
lega erfiðar, völlurinn var 
afar blautur og gríðarlega 
mikill vindur. Sam Mantom, 
lánsmaður frá WBA, skor-
aði annan leikinn í röð en 
það var svo Magnús Þórir 
Matthíasson sem kom af 
bekknum og skoraði jöfn-
unarmarkið rétt undir 
lokin. 

„Á stundum sem þessum 
er stig betra en ekkert. 
Við eigum þó að geta gert 

betur,“ sagði Willum Þór Þórsson 
þjálfari Keflavíkur. „Ég verð að 
hrósa báðum liðum fyrir að spila 
fínan fótbolta þrátt fyrir erfið-
ar aðstæður. Það var þó eins og 
gjarnan að lið án sigurs reynir að 
liggja aftur og halda sigri,“ sagði 
Willum. 

Keflavíkurliðið hefur þar 
með aðeins fengið eitt stig úr 

síðustu tveimur leikjum og 
er dottið af toppnum. 

„Maður fann nasa-
þefinn af því að landa 
sigri og því er sárt að 

tapa þessu niður,“ 
sagði  A ndr i 
Marteinsson 
þjálfari Hauka. 

„V i ð  vo r u m 
komnir langt í leikinn og 
markið kemur úr engu 
í raun þannig að þetta 
er mjög svekkjandi. 
Lukkuhjólin hljóta 
þó að fara að snúast 
okkur í hag,“ sagði 
Andri. - kpt

Nýliðar Hauka voru 4 mínútum frá sigri á Keflavík:

Nálægt fyrsta sigri 

MAGN-
ÚS 
ÞÓRIR 
Jafnaði í 
gær. FRÉTTA-

BLAÐIÐ/VALLI

Guðmundur Steinn Hafsteinsson tryggði Val sinn fjórða sigur í röð:

Mættur heim og tryggði 3 stig

Á GÓÐU SKRIÐI Ian Jeffs og Valsmenn hafa unnið 4 leiki í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

höldum áfram svona eru okkur allir 
vegir færir,“ sagði Reynir.

Selfyssingar þurfa að fara að 
safna fleiri stigum og það veit þjálf-
arinn Guðmundur Benediktsson vel. 
„Við sofnuðum á verðinum og gefum 

tvö mörk að mínu mati. Við eigum 
eftir að ná í fleiri stig þótt þau hafi 
ekki komið í dag,“ sagði Guðmundur 
sem var ekki sáttur við dekkning-
una í vörninni í mörkum Valsliðsins.
 - egm

VALUR 2-1  SELFOSS

0-1 Davíð Birgisson (46.)
1-1 Ian Jeffs (47.)
2-1 Guðmundur St. Hafsteinss. (78.)
Vodafone-völlur, áhorf.: 1009
Dómari: Þorvaldur Árnason. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–6 (5–5)
Varin skot Kjartan 4 – Jóhann 3
Horn 4–8
Aukaspyrnur fengnar 11–14
Rangstöður 3–1

Valur  4–3–3  Kjartan Sturluson 6 - Greg Ross 4, 
Reynir Leósson 7, Atli Sveinn Þórarinsson 6, Rúnar 
Már Sigurjónsson 5 - *Sigurbjörn Hreiðarsson 
7, Haukur Páll Sigurðsson 6, Ian Jeffs 7 - Baldur 
Ingimar Aðalsteinsson 5 (74., Guðmundur Steinn 
-), Arnar Sveinn Geirsson 6, Dannig König 6 (80., 
Viktor Unnar -)

Selfoss 4–3–3  Jóhann Ólafur Sigurðsson 5 
- Sigurður Eyberg Guðlaugsson 5 (90., Einar Ottó 
-) , Agnar Bragi Magnússon 6, Stefán Ragnar 
Guðlaugsson 6, Andri Freyr Björnsson 5 (90., Viðar 
Örn -) - Jón Guðbrandsson 7, Arilíus Marteinsson 
4, Guðmundur Þórarinsson 5 (46., Ingþór Jóhann 
Guðmundsson 5)  - Ingi Rafn Ingibergsson 5, Jón 
Daði Böðvarsson 6, Davíð Birgisson 6.
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E-RIÐILL
Holland - Danmörk 2-0
1-0 Sjálfsmark (46.), 2-0 Dirk Kuyt (84.)
Japan - Kamerún 1-0
1-0 Keisuke Honda (38.).

STAÐAN
Holland 1 1 0 0 2-0 3
Japan 1 1 0 0 1-0 3
Kamerún 1 0 0 1 0-1 0
Danmörk 1 0 0 1 0-2 0

NÆSTU LEIKIR
Holland - Japan laugardag kl. 11.30
Grikkland - Nígería laugardag kl. 18.30

F-RIÐILL
Ítalía - Paragvæ 1-1
0-1 A. Alacaraz (39.), 1-1 Daniele De Rossi (63.)

NÆSTU LEIKIR
Nýja-Sjáland - Slóvakía í dag kl. 11.30
Slóvakía - Paragvæ  sunnudag kl. 11.30
Ítalía - Nýja-Sjáland  sunnudag kl. 14.00

HM Í GÆR

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     WWW.UTILIF.IS

High Peak Ancona 4 og 5 manna
Rúmgott  fjölskyldutjald. Vatnsvörn 3.000 mm. 
Yfirlímdir saumar. Dúkur í fortjaldi. 2 inngangar. 
Hæð 190/200 cm.

Verð  42.990/52.990 kr.

High Peak Como 6 manna
Tvískipt innratjald með fortjaldi á milli. 
Vatnsvörn 2.000 mm. Yfirlímdir saumar. 
Hæð 200 cm.

Verð  39.990 kr.

High Peak Nevada 3 manna
Sígilt 3 manna kúlutjald með fortjaldi. 
Vatnsvörn 2.000 mm. Yfirlímdir saumar. 
Hæð 120 cm.

Verð  16.990 kr.

Öll helstu merkin í tjöldum

HM 2010 Það eru sem fyrr þrír 
leikir á dagskrá HM í dag. Nýja-
Sjáland og Slóvakía hefja dag-
inn, svo er risaleikur milli Fíla-
beinsstrandarinnar og Portúgals. 
Um kvöldið er svo áhugaverður 
leikur er Brasilía mætir Norður-
Kóreu.

Margir knattspyrnuáhuga-
menn sakna ákveðinna leikmanna 
í brasilíska liðinu en það er sam-
dóma álit flestra að brasilíska 
liðið sé þéttara og stöðugra en 
það hefur oft verið. Liðsheildin er 
sögð vera betri en það gæti verið 
á kostnað sambaboltans fræga. 

Vert er að geta þess að stuðn-
ingsmenn Brasilíu á Íslandi ætla 
að hittast á veitingastaðnum 
Brasilía á Skólavörðustíg.  - hbg

Leikir dagsins á HM:

Brasilía byrjar 
að spila í dag

LYKILMENN Robinho, Kaká og Fabiano á 
æfingu hjá Brasilíu í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Keisuke Honda tryggði 
Japan sinn fyrsta sigur í úrslita-
keppni HM utan föðurlands-
ins þegar liðið vann 1-0 sigur á 
Kamerún í döprum fótboltaleik í 
seinni leik dagsins í E-riðli í gær. 

Fyrirfram var búist við sigri 
Kamerúns en Samuel Eto’o og 
félagar fundu nánast engar leið-
ir í gegnum skipulagt lið Japana 
sem höfðu unnið báða sigra sína 
í úrslitakeppni HM (í tíu leikj-
um) þegar þeir voru á heimavelli 
fyrir átta árum. 

Keisuke Honda skoraði eina 
mark leiksins sjö mínútum fyrir 
hálfleik eftir að hafa fengið 
sendingu frá hægri. Honda fékk 
nægan tíma í markteignum til að 
leggja boltann fyrir sig og skora. 
„Ég var í góðri stöðu og sending-
in var mjög góð. Ég hugsaði bara 
með mér að vera rólegur því við 
höfum verið að klúðra færum og 
ég ætlaði ekki að klúðra þessu,“ 
sagði Keisuke Honda.

Kamerúnar komust tvisvar 
mjög nálægt því að jafna leikinn 
á lokamínútunum en þess fyrir 
utan var sóknarleikur liðsins bit-
laus. „Við vorum alltof stressaðir 
og það voru mikil vonbrigði að 
hafa ekki getað sýnt okkar rétta 
andlit,“ sagði Paul Le Guen, 
þjálfari Kamerúns. - óój

Sögulegur sigur Japana í gær:

Honda hetjan í 
óvæntum sigri

ÓVÆNTUR SIGUR Það fór vel á með 
þeim Keisuke Honda og Samuel Eto’o 
en uppskera þeirra var ólík.   MYND/AP

FÓTBOLTI Það er búist við miklu af 
Hollandi og Ítalíu á HM í Suður-
Afríku og þessar miklu knatt-
spyrnuþjóðir hófu keppni á HM í 
Suður-Afríku í gær. Hollending-
ar hrifu ekki marga í 2-0 sigri á 
Dönum en þjálfarinn Bert Van 
Marwijk var ánægður með sigur 
í fyrsta leik. Heimsmeistar Ítala 
lentu 0-1 undir á móti Paragvæj-
um í fyrri hálfleik en náðu að 
tryggja sér jafntefli þökk sé enn 
einum markvarðarmistökum í 
keppninni. 

Hollendingar voru í miklum 
vandræðum með Dani í fyrri hálf-
leik en höfðu heppnina hins vegar 
með sér í upphafi seinni hálfleiks. 
„Við vildum spila fallegan fótbolta 
en týndum boltanum,“ sagði Bert 
Van Marwijk, þjálfari hollenska 
landsliðsins, eftir leikinn en hann 
var ánægður þrátt fyrir litlausa 
frammistöðu.

Hollenska liðið var allt annað en 
sannfærandi í fyrri hálfleiknum 

og það þurfti klaufalegt sjálfs-
mark á fyrstu mínútu seinni hálf-
leiks til þess að slá Danina út 
af laginu og opna leikinn fyrir 
hollenska liðið.

„Þetta var eins og það væri hellt 
yfir okkur úr fullri vatnsfötu,“ 
sagði Morten Olsen, þjálfari Dana 
og bætti við: „Simon Poulsen var 
einn af okkar bestu mönnum í 
þessum leik en hann var óheppinn. 
Þetta er bara eitt af því sem ger-
ist í fótboltaleikjum,“ sagði Olsen. 
Simon Poulsen skallaði boltann 
í félaga sinn, Daniel Agger, og í 
markið og gat ekki annað en bros-
að yfir klaufaganginum strax eftir 
markið. 

Poulsen sagðist hafa séð boltann 
seint. „Hann lenti bara í andlitinu 
mínu. Ég hugsaði bara um að þetta 
gæti ekki verið að gerast,“ sagði 
Simon Poulsen. 

Hollendingum gekk mun betur 
eftir að þeir komust yfir en náðu 
þó aldrei að spila sóknarboltann 

sem allir voru að bíða eftir. Dirk 
Kuyt skoraði seinna markið í lokin 
þegar hann fylgdi á eftir stangar-
skoti varamannsins Eljero Elia. 

„Við spiluðum ekki vel í fyrri 
hálfleiknum en við áttum sig-
urinn skilinn eftir seinni hálf-
leikinn. Danirnir stóðu sig vel 
í fyrri hálfleik enda greinilega 
búnir að skoða okkar leik vel,“ 
sagði Hollendingurinn Wesley 
Sneijder.

Antolin Alacaraz kom Paragvæ 
í 1-0 á móti heimsmeisturum Ítala 
þegar hann skoraði með þrumu-
skalla eftir aukaspyrnu Aureliano 
Torres. Daniele De Rossi jafnaði 
leikinn á 63. mínútu þegar hann 
nýtti sér klúður markvarðarins 
Justo Villar sem ætlaði að kýla í 
burtu hornspyrnu Simone Pepe en 
hitti ekki boltann sem barst til De 
Rossi rétt fyrir utan markið. Bæði 
mörkin komu úr föstum leikatrið-
um en liðunum gekk illa að skapa 
eitthvað í leiknum. ooj@frettabladid.is

Heppnin með Hollandi
Hollendingar byrja vel með 2-0 sigri á Dönum en heilluðu fáa með frammistöð-
unni. Heimsmeistarar Ítala sluppu með skrekkinn í 1-1 jafntefli við Paragvæja.

KLAUFAMARKIÐ SEM KVEIKTI Í HOLLENDINGUM Simon Poulsen skallar hér í bakið á félaga sínum Daniel Agger og þaðan fór 
hann í þeirra eigið mark. Markið breytti leiknum og Hollendingar unnu leikinn á endanum 2-0.  MYND/AP
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

> Jay Leno
„Stjórnmál eru í raun bara 
eins konar skemmtanabransi 
fyrir ljótt fólk.“ 
Jay Leno fer með gamanmál 
í kvöld á Skjá einum kl. 22.40.

11.40 HM í fótbolta  Holland - Danmörk, 
upptaka frá leik í úrslitakeppni HM í fótbolta 
í Suður-Afríku.

13.30 HM-stofa

14.00 HM í fótbolta  Fílabeinsströndin 
- Portúgal, bein útsending frá leik í úrslita-
keppni HM í fótbolta í Suður-Afríku.

16.05 Jimmy Tvískór  (9:13)

16.30 Sammi  (10:52)

16.40 Múmínálfarnir

17.05 Táknmálsfréttir

17.15 HM-stofa  Hitað upp fyrir leik á HM 
í fótbolta.

18.00 Fréttir

18.20 HM í fótbolta  Brasilía - Norður-
Kórea, bein útsending frá leik í úrslitakeppni 
HM í fótbolta í Suður-Afríku.

20.30 HM-kvöld  Í þættinum er fjallað 
um leiki dagsins á HM í fótbolta.

21.10 Að duga eða drepast  (6:10)

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Taggart – Eyjan

23.10 Íslenski boltinn

23.55 Popppunktur  (e)

00.50 HM-kvöld  (e)

01.15 HM í fótbolta  Nýja-Sjáland - Sló-
vakía, upptaka af leik í úrslitakeppni HM í 
fótbolta í Suður-Afríku.

03.05 Fréttir  (e)

03.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.40  Rachael Ray

17.25  Dr. Phil

18.10  Matarklúbburinn  (2:6) (e)

18.35  Girlfriends  (4:22) (e)

18.55 H2O  (9:26)

19.20 America’s Funniest Home Vid-
eos  (50:50)

19.45 King of Queens  (8:22) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. 

20.10 Survivor  (4:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að 
þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrð-
is þar til aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. Það færist harka í leikinn og einn 
keppandi missir stjórn á sér í keppninni um 
friðhelgi. Skúrkurinn Russell gerir allt til að 
skapa usla í ættbálki sínum og sterk banda-
lög eru byrjuð að myndast.

21.00 Eureka  (5:18) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ þar sem helstu snill-
ingum heims verið safnað saman og allt 
getur gerst. Eva Thorne lætur flytja grafhýsi 
egypskrar drottningar í höfuðstöðvar Global 
Dynamics og býður frægum fornleifafræð-
ingi að opna það þrátt fyrir aðvaranir um að 
það gæti vakið upp illa anda.

21.50  The Good Wife  (23:23)

22.40 Jay Leno

23.25 CSI  (16:23) (e)

00.15  The Good Wife  (23:23) (e)

01.05 King of Queens  (8:22) (e)

01.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparnir, 
Bratz

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Einu sinni var (16:22) Þáttur þar 
sem ýmsir fréttnæmir atburðir Íslandssög-
unnar, stórir eða smáir, eru teknir til frekari 
skoðunar. 

10.55 Numbers (18:23) 

11.45 Wipeout (5:11) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (5:16) 

13.25 Coco Chanel Seinni hluti vandaðr-
ar framhaldsmyndar um Coco Chanel, eina 
áhrifamestu konu í tískuheiminum til dagsins 
í dag.

15.00 Sjáðu 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (2:21) 

18.23 Veður Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (6:24) 

19.45 How I Met Your Mother (4:22) 
20.10 How I Met Your Mother (17:24) 

20.35 Modern Family (20:24) 

21.00 Cougar Town (1:24)

21.25 Bones (18:22) 

22.10 Curb Your Enthusiasm (7:10)

22.40 Daily Show: Global Edition 

23.05 Mercy (8:22) 

23.50 Ghost Whisperer (18:23) 

00.35 Goldplated (8:8) 

01.25 Mercenary for Justice Hörkugóð 
hasarmynd með Steven Seagal. Málaliðinn 
John Seeger er dreginn inn í lífshættulega 
björgunaraðgerð þar sem eiturlyf og spilling 
spila stórt hlutverk.

03.00 Look at Me Frönsk verðlaunamynd 
um unga konu sem hefur stórkostlega söng-
rödd en þarf að berjast við eigin hugaróra og 
lágt sjálfstraust til þess að geta komist áfram 
í lífinu.

04.50 Modern Family (20:24)

05.15 Cougar Town (1:24) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

0610 Fracture 

08.00 Are We Done Yet?

10.00 White Men Can‘t Jump 

12.00 The Last Mimzy 

14.00 Are We Done Yet?

16.00 White Men Can‘t Jump 

18.00 The Last Mimzy

20.00 Fracture 

22.00 Badasssss! 

00.00 Billy Bathgate 

02.00 Russian Dolls (Les poupées 
russes) 

04.05 Badasssss!

06.00 The Heartbreak Kid 

07.00 FH - KR Útsending frá leik FH og 
KR í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

17.45 FH - KR Útsending frá leik FH og KR 
í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

19.35 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport, þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa, verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta krufið 
til mergjar.

20.35 Arnold Classic Sýnt frá Arnold 
Classic-mótinu en á þessu magnaða móti 
mæta flestir af bestu og sterkustu likams-
ræktarköppum veraldar enda Arnold Classic 
eitt stærsta mót sinnar tegundar í  heiminum 
í dag.

21.05 St. Jude Classic Útsending frá St. 
Jude Classic mótinu í golfi en mótið er hluti 
af PGA mótaröðinni í golfi.

00.05 St. Jude Classic Skyggnst á bak við 
tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. Öll mót árs-
ins á PGA mótaröðinni krufin til mergjar.

01.00 NBA körfuboltinn: Boston - LA 
Lakers 

 

07.00 HM 4 4 2 

07.45 HM 4 4 2 

08.30 Ítalía - Paragvæ HM 2010

10.30 HM 4 4 2 

11.15 N-Sjáland - Slóvakía Bein út-
sending frá leik Nýja-Sjálands og Slóvakíu á 
HM 2010.

13.25 Japan - Kamerún HM 2010

15.20 Holland - Danmörk HM 2010.

17.10 Fílabeinsströndin - Portúgal 
HM 2010.

19.05 N-Sjáland - Slóvakía HM 2010.

21.00 HM 4 4 2 

21.45 Brasilía - N-Kórea HM 2010.

23.40 Fílabeinsströndin - Portúgal 
HM 2010.

01.35 N-Sjáland - Slóvakía HM 2010.

03.30 HM 4 4 2 

04.15 HM 4 4 2 

05.00 HM 4 4 2 

05.45 HM 4 4 2 

23.25 Supernatural  
 STÖÐ 2 EXTRA

22.20 Taggart – Eyjan
   SJÓNVARPIÐ

21.25 Bones   STÖÐ 2

20.10 Survivor   SKJÁREINN

20.00 Fracture   STÖÐ 2 BÍÓ

▼
▼

▼

20.00 Hrafnaþing 

20.30 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30 Tryggvi Þór á Alþingi 

22.00 Hrafnaþing 

22.30 Hrafnaþing 

23.00 Græðlingur 

23.30 Tryggvi Þór á Alþingi 

Ég hef aldrei skilið liðið sem nennir að skammast yfir HM, 
enda fer keppnin bara fram á fjögurra ára fresti. Vissulega 
get ég alveg tekið undir þau sjónarmið að RÚV eigi líkt og 
Stöð 2 að sýna keppnina á sérstakri rás svo aðrir dagskrár-
liðir, Glæstar vonir og önnur gleði sem þorri landsmanna 
skemmtir sér yfir, riðlist ekki. Hins vegar hef ég ekki með 
nokkru móti getað fengið mig til að vorkenna þeim sem 
væla yfir því að fótboltadýrkun makans leggi heimilislífið 
í rúst.

Því fólki hef ég bent á að setja sig aðeins í spor 
þessara vesalinga og spurt hvort það sé bara ekki í 
lagi þótt þeir sitji hálf heiladauðir og slefandi fyrir framan 
imbakassann. Jafnvel þótt það taki nokkra mánuði. Sama 
fólki hef ég ráðlagt að nýta tímann frekar til að koma hinu 
og þessu í verk sem makinn myndi aldrei samþykkja 
undir öðrum kringumstæðum og heimta svo af 

honum sárabætur vegna þess sálræna skaða sem boltinn kann að 
valda.

Um helgina varð ég þó heldur betur að éta þetta allt saman ofan 
í mig þegar ég gerði mína fyrstu tilraun til að setja mig inn í HM, því 

í sannleika sagt hefur enginn fylgst með fótbolta á mínu heimili 
hingað til. Því hef ég ekki haft hundsvit á því sem ég hef verið að 
ráðleggja öðrum. Viðureign Grikklands og S-Kóreu var í sjónvarpinu 
og betri helmingurinn varð ekki par hrifinn þegar matreiðsluþætt-
inum á BBC var skipt út fyrir þessa duttlunga. Út frá því spunnust 
deilur, sem stefndu í að slá viðureigninni á vellinum við, þannig 
að ég sá ekki annað í stöðunni en fara að eigin ráðum og senda 
betri helminginn út að sjoppa. Næstu 90 mínútur hafði ég það 

bara ansi nokkuð náðugt fyrir framan imbann. Alveg þangað 
til sá betri sneri heim með drekkhlaðna innkaupapoka úr 
fyrirheitna landinu IKEA og ég sá hversu herfilega mér hafði 
orðið á messunni.

VIÐ TÆKIÐ ROALD VIÐAR EYVINDSSON SETUR SIG INN Í HM

Þegar heimilisfriðurinn varð fyrst úti
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.10 Blackadder Goes Forth  12.40 My Hero  
13.10 My Hero  13.40 Absolutely Fabulous  14.10 
Absolutely Fabulous  14.40 The Weakest Link  
15.25 The Inspector Lynley Mysteries  16.15 
EastEnders  16.45 The Weakest Link  17.30 
Absolutely Fabulous  18.00 Ruddy Hell. It‘s Harry 
and Paul  18.30 Waterloo Road  19.25 Dalziel 
and Pascoe  20.15 Ruddy Hell. It‘s Harry and Paul  
20.45 Ruddy Hell. It‘s Harry and Paul  21.10 Dalziel 
and Pascoe  22.05 Waterloo Road  23.00 Gavin 
and Stacey  23.30 Blackadder the Third  00.00 
Blackadder Goes Forth

12.00 Søren Ryge præsenterer  12.30 Mission 
Ledelse  13.00 DR Update - nyheder og vejr  
13.10 Boogie Mix  14.00 That‘s So Raven  14.30 
Leon  14.35 Splint &amp; Co  15.00 F for Får  
15.05 Landet for længe siden  15.30 Lille Nord  
16.00 Af nød og lyst - om kongebryllupper genn-
em tiden  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 VM 2010 studiet  
17.55 3. Halvleg ved Krabbe &amp; Mølby  18.00 
Hammerslag  18.30 Spise med Price  19.00 TV 
Avisen  19.25 Kontant  19.50 SportNyt  20.00 
Bankroverens sidste chance  20.30 VM 2010 stu-
diet  21.00 OBS  21.05 Dødens detektiver  21.30 
Et liv på kanten  22.30 Boogie Mix

12:10 Par i hjerter  13:00 NRK nyheter  13:10 
Dallas  14:00 Derrick  15:00 NRK nyheter  15:10 
Elixir  15:40 Oddasat  15:55 Nyheter på tegnspråk  
16:00 Tinas mat  16:40 Distriktsnyheter  17:00 
Dagsrevyen  17:45 Grønn glede  18:15 Pakket og 
klart  18:45 Extra-trekning  18:55 Distriktsnyheter  
19:00 Dagsrevyen 21  19:30 Tre menn i en båt  
20:30 Hitlåtens historie  21:00 Kveldsnytt  21:15 
Dalziel og Pascoe  23:00 20 sporsmål  23:25 
Svisj gull 

14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Kronprinsessan och kungariket  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Gammal kärlek rostar aldrig  17.00 
Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  17.30 
Rapport med A-ekonomi  18.00 Det kungliga 
bröllopet  19.00 Fotbolls-VM  20.30 Fotbolls-VM. 
Höjdpunkter  21.15 Five Days  22.15 Kören  23.15 
Kronprinsessan och kungariket  

SVT 1

STÖÐ 2 KL. 21.00

Cougar Town
Gamanþáttur í anda Sex and the 
City með Courtney Cox úr Friends 
í hlutverki kynþokkafullrar en 
afar óöruggrar einstæðrar móður 
unglingsdrengs. Hana langar til að 
hitta draumaprinsinn en á erfitt 
með að finna réttu leiðina til þess 
enda er hún að eigin mati engan 
veginn samkeppnishæf í stóra 
stefnumótaleiknum. Þátturinn 
kemur úr smiðju þeirra sem gerðu 
Scrubs og er í anda Sex and the 
City og hefur slegið rækilega í 
gegn í Bandaríkjunum.

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.00 Fréttir
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tónlist fólksins
11.03 Samfélagið í nærmynd

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Flakk
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Hér
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar
18.22 Syrpan

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Stefnumót
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.30 Kvöldsagan: Konan í 
dalnum og dæturnar sjö
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Fnykur
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

19.30 The Doctors 

20.15 Ally McBeal (11:22) Lítil stúlka 
heldur því fram að Ally sé móðir hennar. Fish 
og Cage glíma við fyrsta morðmálið sitt þar 
sem maður er ákærður fyrir að hafa sparkað í 
höfuðið á konunni sinni.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Glee (15:22) Frábær gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnaðar-
fullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveður að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður. 

22.35 So You Think You Can Dance 
(1:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
í sjöunda sinn og hefur þátttakan aldrei verið 
meiri.

23.25 Supernatural (15:16) Yfirnáttúru-
legir spennuþættir um bræðurna Sam og 
Dean sem halda áfram að berjast gegn illum 
öflum og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

00.10 That Michell and Webb Look 
(1:6) Skemmtilegur grínþáttur uppfullur af frá-
bærum sketsum með þeim félögum David 
Mitchell og Robert Webb. þeir slógu í gegn 
í Peep Show og í þessum þætti fara þeir á 
kostum og bregða sér í alla kvikinda líki.

00.40 The Doctors 

01.25 Ally McBeal (11:22) 

02.10 Sjáðu 

02.40 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

    VIÐ MÆLUM MEÐ

Modern Family
Stöð 2 kl. 20.30
Frábær gamanþáttur um líf þriggja 
ólíkra en dæmigerðra nútímafjöl-
skyldna. Leiðir þessara fjölskyldna 
liggja saman og í hverjum þætti lenda 
þær í hreint drepfyndnum aðstæðum 
sem samt eru svo skelfilega nálægt 
því sem við sjálf þekkjum allt of vel.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

COUGAR TOWN ER NÝR GAMANÞÁTTUR MEÐ

COURTENEY COX ÚR FRIENDS Í AÐALHLUTVERKI.

ÞÁTTURINN, SEM SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM

Í VETUR, KEMUR ÚR SMIÐJU ÞEIRRA SEM GERÐU

SCRUBS OG ER Í ANDA SEX AND THE CITY OG

DESPERATE HOUSEWIVES.

FERTUG Í
FULLU FJÖRI

„DÁSAMLEGA DÓNALEGUR“ 
ENTERTAINMENT WEEKLY

„GRÍN SEM ALLAR MÆÐUR
ÆTTU AÐ TENGJA VIÐ“
USA TODAY

„COX HEFUR EKKI VERIÐ
BETRI SÍÐAN Í FRIENDS“
WASHINGTON POST

„UPPFULLUR AF
FYNDNUM ATRIÐUM“
TV GUIDE

HEFST Í KVÖLD KL. 21:00
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„Ég vildi að ég gæti sagt að ég hafi 
verið að bjarga börnum út úr brenn-
andi munarleysingjahæli. En því 
miður var þetta einungis klaufaskap-
ur því ég klemmdi puttana í stóru 
hitajárni sem notað er til að strauja 
í vinnunni,“ segir Vilhjálmur Þór, 
nýkrýndur Herra hinsegin.

Vilhjálmur Þór hlaut annars stigs 
brunasár á þremur fingrum beggja 
handa síðastliðna helgi. Sökudólg-
urinn var stór hitavél sem straujar 
dúka og servíettur á veitingastaðn-
um Domo, þar sem hann starfar. 
Klemmdust fingur beggja handa 
Vilhjálms í járninu og festust. 

Vilhjálmur segist vera bjartsýnn 

að eðlisfari og telur slysið ekki hafa 
mikil áhrif á titilinn Herra hinsegin. 
Né að bruninn skilji eftir ör. Hann 
þarf þó að vera frá vinnu í eina til 
tvær vikur. Vilhjálmur hefur borið 
titilinn Herra hinsegin í tæpa viku. 

Hann segir að vikan sé búin að 
vera æðisleg, þó að hann sé ekki 
byrjaður að sinna störfum sem 
fylgja titlinum. 

„Það gæti verið að breytast – aðal-
lega í rómantíska lífinu samt,“ segir 
Vilhjálmur brosandi. Hann vill ekki 
fara náið út í það að svo stöddu, 
en bætir þó við að huldumaðurinn 
sé alveg æðislegur og þetta gangi 
ótrúlega vel.  - ls
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MORGUNMATURINN

„Maður er náttúrulega frá Selfossi 
og það voru allir á þessum köggum 
hérna þegar maður byrjaði að spá 
í bíla. Camaro og Trans Am hafa 
verið aðalbílarnir hérna á Sel-
fossi og maður fékk delluna frá 
þeim sem voru í þessu hér,“ segir 
sportbílaeigandinn Karl Bachman, 
upplýsingafulltrúi vefsíðunnar 
Camaro.is. 

Sumarið er tími sportbílanna 
og nú verður æ algengara að sjá 
glæsikerrur á götunum. Karl 
Bachman, eða Kalli Camaro eins 
og hann er oft kallaður, er 24 ára 
bílaáhugamaður frá Selfossi. Hann 
er einn af þeim sem keyra um á 
Chevrolet Camaro-sportbíl yfir 
sumartímann, en vegna veðrátt-
unnar hér á landi neyðist hann 
til að geyma bílinn inni sex mán-
uði ársins og keyra um á „ódýrri 
druslu“ eins og hann orðar það.

„Ég hugsa að ég komi til með 
að eiga þennan bíl alla ævi. Ég er 
búinn að gera svo mikið í honum, 
betrumbæta og breyta ásamt því 

að gera hann flottari. Þar af leið-
andi lít ég á hann sem hluta af 
mér,“ segir Kalli.

Bílasport hefur alla tíð verið 
dýrt sport en eftir hrun hefur 
kostnaðurinn aukist svo um 
munar. Þar af leiðandi hafa þeir 
sem deila ástríðunni verið dugleg-
ir við að aðstoða hver annan í neyð. 
„Maður fær sér ekki svona bíl ef 

maður er eitthvað að spá í hversu 
mikið þetta kostar mann. Þetta er 
að mínu mati hverrar krónu virði,“ 
segir Kalli. Auk viðhalds bætist 
við himinhár bensínkostnaður 
þar sem stór hluti frítíma hóps-
ins fer í að rúnta um göturnar til 
að njóta bílsins og leyfa öðrum að 
njóta líka. 

Hópurinn sem deilir ástríðu 
á sportbílnum er mjög þéttur 
að sögn Kalla. Samkomur eru á 
þriggja vikna fresti. Þá hittast 
eigendur með bílana sína á stór-
um bílaplönum, ræða málin og 
sýna dýrgripina. „Bíladagar sem 
haldnir eru á Akureyri er nokk-
urs konar árshátíð okkar,“ segir 
Kalli. „Fólk stefnir að því að klára 
það sem gera þarf við bílana fyrir 
þann tíma. Síðan hittumst við með 
bílana, sýnum þá og keppum.“  
 linda@frettabladid.is

KARL BACHMAN: MAÐUR ER NÁTTÚRULEGA FRÁ SELFOSSI

Viðrar Camaro-inn eftir 
sex mánaða vetrardvala

KALLI CAMARO Kalli segir hópinn sem 
deilir ástríðu á bílum vera þéttan.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Camaro-sport-
bílar eru í um-
ferð á Íslandi. 

HEIMILD: UMFERÐARSTOFA
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Það gæti verið  
að breytast 
– aðallega í 
rómantíska 
lífinu samt.

VILHJÁLMUR ÞÓR 
HERRA HINSEGIN

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1 1.780 manns. 

 2 Í febrúar á næsta ári.

 3 Pretty Little Liars.

Herra hinsegin í vinnuslysi

SLASAÐUR OG SKOTINN Vilhjálmur er að slá sér upp og 
fær því huggun á meðan hann jafnar sig eftir brunann.

FR
ETTA
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Ð
IÐ
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LLI

„Við reynum að leggja upp úr því 
að hafa fjölbreytta þjónustu. Það 
verður minna um þessar hefð-
bundnu möppur með stöðluðum 
myndum,“ segir húðflúrarinn 
Ingólfur P. Heimisson. 

Ingólfur og konan hans, Sigrún 
Rós Sigurðardóttir, opna húðflúr-
stofu sína, Bleksmiðjuna, í Skip-
holtinu seinna í sumar. „Við vilj-
um vera til staðar fyrir fólk til 
að koma með sínar eigin hug-
myndir til okkar,“ segir hann. 
„Við viljum svo hanna með hverj-
um viðskiptavini fyrir sig hina 
fullkomnu mynd sem hver og 
einn óskar sér. Auk þess viljum 
við hafa þetta heimilislegt og 
notalegt.“  

Ingólfur hefur flúrað hér á 
landi í um ellefu ár. Hann átti 
stofu í Kópavogi sem hét Vík-
ing Stúdíó auk þess sem hann 
kom við í hinni sálugu Tattoo 69 
á Laugaveginum. Sigrún kona 
hans hefur hins vegar verið 

síðustu árin að læra hjá Ingólfi 
og er nú tilbúin að starfa sem 
húðflúrslistamaður.

Þrátt fyrir fámenni er húðflúr-

menning Íslands sífellt að sækja í 
sig veðrið. Það er því ávallt gleði-
legt þegar fleiri listamenn gefa 
færi á sér.   - ls

Notaleg húðflúrstofa í Reykjavík

INGÓ OG SIGRÚN Eigendur Bleksmiðjunar bíða spennt eftir opnun stofunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Sparimorgunmaturinn er 
„french-toast“ með beikoni og 
kaffært í sírópi. Kaffið verður 
síðan að vera svart og sykur-
laust úr gamaldags kaffi-
könnu. Þoli ekki lætin í nýtísku 
expressóvélum.“

Hildur Hermannsdóttir, nýútskrifaður 
grafískur hönnuður frá LHÍ.

LÁRÉTT
2. fjármunir, 6. pfn., 8. grús, 9. gogg, 
11. leita að, 12. miklu, 14. mont, 16. 
hljóta, 17. sönghópur, 18. pota, 20. 
mun, 21. sleit.

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. hljóm, 4. 
skáldsaga, 5. slagbrandur, 7. tilgáta, 
10. yfirgaf, 13. stormur, 15. skíðaí-
þrótt, 16. drulla, 19. tvíhljóði.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. góss, 6. ég, 8. möl, 9. nef, 
11. gá, 12. stóru, 14. grobb, 16. fá, 17. 
kór, 18. ota, 20. ku, 21. rauf. 

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. óm, 4. sögubók, 
5. slá, 7. getgáta, 10. fór, 13. rok, 15. 
brun, 16. for, 19. au. 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Knattspyrnu- og landsliðsmaðurinn 
Ólafur Ingi Skúlason og Sigurbjörg 
Rós Hjörleifsdóttir viðskiptafræðing-
ur gengu í það heilaga um helgina. 
Á gestalistanum voru menn á 
borð við Eið Smára Guðjohnsen, 
Heiðar Helguson, Jóhannes Karl 
Guðjónsson og Indriða Sigurðsson 
ásamt konum þeirra. Mikið stuð var 
í veislunni og dansað fram á rauða 
nótt. Flestar fótbolta-
deildir heims eru í pásu 
þessa dagana vegna 
HM og því upplagt 
fyrir íþróttastjörnurnar 
að sletta aðeins úr 
klaufunum þessa 
vikuna. 

Meira af fótbolta. 
Það vekur athygli að handbolta-
stjarnan Dagur Sigurðsson er í 
efsta sæti HM-tippkeppni fagmanna 
sem Guðmundur Benediktsson og 
Sigurvin Ólafsson standa fyrir og 
Fréttablaðið greindi frá á dögunum. 
Þar ber handboltaþjálfarinn höfuð 
og herðar yfir fótboltakappa á borð 
við Willum Þór, Helga Sig. og Tryggva 
Guðmundsson. Þess má einnig geta 
að lánleysið virðist elta Grindavíkur-

liðið en Eysteinn Hauksson, 
þjálfari liðsins, er í neðsta 
sæti tippkeppninnar og 
Pepsi-deildarinnar. Við 
spyrjum þó að leiks-

lokum, enda nóg 
eftir af báðum 

keppnum.

Útvarps-
mennirnir Valtýr Björn og Þorgeir 
Ástvalds skelltu sér á leik Boston 
Celtics og Los Angeles Lakers í 
úrslitum NBA aðfaranótt mánudags. 
Fréttablaðið greindi frá ferðalagi 
félaganna á dögunum, en þeir 
fengu spennuleik fyrir peningana. 
Þorgeir fékk þó öllu meira í sinn 
hlut þar sem hann heldur 
með Boston sem 
vann leikinn. Valtýr 
Björn er harður 
Lakers-maður og 
hefur væntanlega 
ekki brosað jafn 
breitt og félagi hans 
eftir leikinn.  - áp, afb

FRÉTTIR AF FÓLKI



          

Sjá einnig

frábært verð

til Tenerife á

plusferdir.is!

Brottför er 17. júní og takmarkaður sætafjöldi er á þessu tilboði þannig að þú þarft að hafa hraðar hendur!

Athugið!

PLÚS

* I
nn

if
al

ið
: F

lu
g,

 fl
ug

va
lla

rs
k

at
ta

r, 
gi

st
in

g 
og

 ís
le

ns
k 

fa
ra

rs
tj

ór
n.

 V
er

ð 
m

ið
as

t 
vi

ð 
að

 b
ók

að
 s

é 
á 

ne
ti

nu
.

Verðdæmi á mann:

Flug og gisting í 7 eða 9 nætur. 
Brottför: 17. júní
m.v. 2 fullorðna og 2 börn*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna 107.525 kr. 

Alicante
7 nætur - ALLT INNIFALIÐ!
Verð frá:

89.900 kr

Ferðaskrifstofa



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Borgarstjórasvítan
Í dag verður Jón Gnarr 
gerður að borgarstjóra. 
Jón hefur sagt frá því 
að hann hafi ekki 
alveg passað inn í 
kerfið á unglingsár-
unum. Þrettán ára 
hafi hann verið sama og hættur í 
skóla, en síðar sendur í heimavist-
arskóla fyrir vandræðabörn að Núpi 
í Dýrafirði. Gamli héraðsskólinn 
er nú orðinn að hóteli og hefur 
gamla herbergið hans Jóns verið 
endurnefnt „borgarstjórasvítan“ í 
ljósi seinni tíma upphefðar nem-
ans. Það er væntanlega með vísun 
í stjórnmálaflokk Jóns að svítan 
verður ódýrari en önnur herbergi. 
Þar verður besta verðið.

H E I L S U R Ú M

ERGOMOTION 100
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x80x203)

Verð 503.698 kr.

NÚ 402.958 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION
ERGOSPORT

með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x97x203)

Verð 396.000 kr.

NÚ 316.800 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION 400
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x80x203)

Verð 676.432 kr.

NÚ 541.146 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION 400 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi botninn 

sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að nýta 
ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 2 mótorar. 
Einn fyrir höfuðgafl og annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo ekkert 
ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 400 línan er með öflugu nuddi, þremur mismunandi 
hraðastillingum og tímarofa.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Þráðlaus fjarstýring með útvarpssendi svo ekki þarf að beina 
fjarstýringunni á móttakara.

• Rúmið fært niður í flata stöðu með einum takka.

• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir rúmið í þyngdarleysis-
stöðuna. Njóttu þægindanna og upplifðu þyngdarleysistilfin-
ninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar pressu á 
mjóbak og axlir.

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti 

stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo 
hægt er að nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum 
eru 2 mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og 
annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða 
næloni svo ekkert ískur og óþarfi að 
smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind
 undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

ERGOMOTION ERGOSPORT
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi 

botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að 
nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo 
ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

• Ein besta þrýstijöfnunardýna sem er fáanleg er í 
dag fylgir botninum.

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSURÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

FJÖLSTILLANLEGU HEILSURÚMIN FRÁ ERGOMOTION KOMIN AFTUR.
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King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 111 ár. King Koil hefur verið 
gríðarlegum fjármunum og tíma í þróun og
prófanir. Á þessum tíma hefur King Koil náð

miklum og góðum árángri sem endurspeglast
í viðurkenningum sem fyrirtækinu hafa verið

veitt í gegnum árin. í dag er King Koil einu
heilsurúmin sem eru bæði með vottun frá

FCER (Alþjóðasamband Kiropraktora)
og Good Housekeeping

(Stærstu neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 112 ÁR

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er hafin!

Spenntur fyrir 
einkabílstjóra
Meira um fyndnasta pólitíkus 
landsins. Jón Gnarr var gestur 
Audda á Stöð 2 á föstudag. Við-
talið vakti athygli fyrir nokkrar sakir. 
Í fyrsta lagi var það mál manna 
að Jón hefði hegðað sér nokkuð 
einkennilega – eins og hann væri 

hreinlega kominn í „borgar-
stjórakarakterinn“. Einnig 
staðfesti hann það sem 
lagt var upp með þegar 
fyrst fréttist af framboði 
hans; einkabílstjóri 

borgarstjóra heldur 
vinnunni og Jón er 
spenntur fyrir því að 
njóta fríðindanna. 

Dóttir Helga Pé til aðstoðar 
Og enn meira af borgarstjóraskipt-
um. Heiða Kristín Helgadóttir 
verður sem kunnugt er aðstoðar-
maður Jóns Gnarr borgarstjóra og 
tekur þar með við starfi Magnúsar 
Þórs Gylfasonar sem hefur aðstoð-
að Hönnu Birnu Kristjánsdóttur. 

Heiða Kristín er dóttir 
Helga Péturssonar 
kenndan við Ríó Tríó 
en bróðir hennar 
er Snorri Helgason, 

kenndur við Sprengju-
höllina. - afb, kh

1  Hættið að senda mér tölvu-
póst 

2  Hundaat í kanínum veldur 
deilum

3  Allt að 17 króna verðmunur á 
bensínlítranum

4  Eigandi Draumsins í gæslu-
varðhald

5  Friðarsamningur Hells Angels 
og Bandidos í uppnámi
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