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„Það veit enginn
hver málaði
hjá Athygli
myndina en
og ráðstefnum
mér finnst
.
hún óskaplega

falleg og mikil

Pappírsbrúð
frá honum kaupsgjöf in
Palla mínu
m
ró yfir henni,“

segir Birna

Berndsen,

ráðgjafi

FRÉTTABLAÐIÐ/A

.Ò ER TIL SÎLU ÖETTA STËRGL¾SILEGA VEITINGAHÒS
SEM STAÈSETT ER ¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM

glýsingasími

Þegar Birna
Berndsen,
annar tveggja
einhvern hlut
eigenda hins
á sínu heimili
nýja fyrirtækis
sem er í miklum
Athygli ráðstefnu
„Mér þykir
metum gengur
mjög vænt
r, er beðin
hún að gamalli
mynd af tveimur
um þessa
að nefna
Stafni og
mynd í dökkum
ástæðum,“
Birna. „Bæði
séð hana
segir
ramma.

af því að
pappírsbrúðkaupsgj
þetta er
öfin frá honum
Palla mínum
finnst konan og líka af því mér
svo lík ömmusys
barnanna
tur
minna.“
Palli heiti
f l

þar í glugganum. „Viktor
sagði honum Smári í Stúdíó Stafni
að spyrja um að margir væru búnir
ómerkt. Hún myndina en hún væri
hefði komið
ara og listfræði
frá safnn
l

RNÞÓR

Sérstök sápa
Heitu pottarnir í Laugardalslauginni
urðu kveikjan að hönnun á
handklæði og sápu.
allt 2

hún á góðu
verði svo
hana handa
Palli keypti
mér,“ segir
Birna.
„Það fyrsta
ég sá myndinasem ég sagði þegar
var að mé
ist k
f
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Ferðalög lengi heillað
Jón Garðar Snæland gefur
út bók um fjallaskála á
Íslandi.
tímamót 16

Hönnuður stýrir hóteli
Fagstjórinn Linda Björg
Árnadóttir og maðurinn
hennar reka lítið hótel.
fólk 30

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Enn engin ákvörðun verið
tekin um samgöngumiðstöð
Í apríl var kynnt að framkvæmdir við samgöngumiðstöð í Vatnsmýri ættu að hefjast í sumar. Þær áttu að
skapa 80 til 90 störf. Nú er alls óvíst hvort farið verði í þessar framkvæmdir á árinu.
SKIPULAGSMÁL Áform um byggingu 3.200 fermetra samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri eru enn
í bið. Reykjavíkurborg á eftir að
veita samþykki fyrir því að hefja
100 daga kynningarferli en framkvæmdir gætu fyrst hafist að
því loknu. Því er óljóst hvort þær
munu hefjast á þessu ári.
Því var lýst yfir í vetur er leið
að framkvæmdir ættu að hefjast
í sumar og 80-90 manns myndu
fá vinnu við verkið á tólf mánaða
framkvæmdatíma. Borgaryfirvöld og samgönguráðuneyti gerðu

samkomulag um framkvæmdina
í apríl og fyrir lá vilyrði lífeyrissjóða um að fjármagna verkefnið
með lánum.
Samgöngumiðstöðinni hefur
verið ætlað að hýsa starfsemi
tengda innanlandsflugi og hópferðabílum. Henni er ætlað að
rísa í grennd við Loftleiðahótelið.
Ráðgert hefur verið að innheimta
nokkur hundruð króna gjald af
hverjum seldum farmiða til að
endurgreiða lán lífeyrissjóðanna
vegna framkvæmdanna.
Málið hefur hins vegar ekkert

hreyfst frá því í apríl. Borgaryfirvöld tóku ekki ákvörðun um
að hefja kynningarferlið meðal
borgarbúa fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí í vor. Ný
borgarstjórn hefur ekki fjallað
um málið frá því hún var kjörin.
Málið hefur verið umdeilt meðal
borgarbúa. Andstæðingar flugvallar í Vatnsmýri telja að með
framkvæmdinni verði flugvöllurinn festur í sessi þrátt fyrir að
gildandi skipulag renni út eftir
sex ár og þrátt fyrir að borgarbúar hafi ákveðið í atkvæða-

greiðslu fyrir meira en áratug
að flugvöllurinn eigi að víkja úr
Vatnsmýri.
Þrátt fyrir tilraunir undanfarna daga hefur Fréttablaðið
ekki náð sambandi við nýjan formann og varaformann skipulagsráðs, Pál Hjaltason og Hjálmar
Sveinsson, til að ræða málið og
kanna vilja nýs meirihluta varðandi kynningarferli. Ekki náðist
í Ólöfu Örvarsdóttur skipulagsstjóra vegna málsins. Næsti fundur skipulagsráðs borgarinnar er
áformaður 11. ágúst.
- pg

Steindinn okkar fær liðsauka:

Fyndinn vinur
ráðinn í vinnu

Blikar á toppinn
Breiðablik lagði Keflavík í
stórslag gærdagsins í Pepsídeildinni.
sport 24

FÓLK Magnús Leifsson hefur bæst
í hóp handritshöfunda að grínþáttunum Steindinn
okkar sem voru
sýndir á Stöð 2.
Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá er ný
þáttaröð fyrirhuguð á næsta
ári en félagarnir Steindi Jr.
MAGNÚS LEIFSSON
og Ágúst Bent
slógu í gegn
með þeirri fyrstu.
„Hann er góður vinur okkar og
mjög fyndinn náungi. Hann er líka
mjög skapandi, sem er mjög mikilvægt þegar kemur að því að skrifa
handrit,“ segir Steindi. „Hann var
að lauma að okkur hugmyndum í
fyrstu seríu sem við vorum ánægðir með og notuðum. Það var ekkert
annað í stöðunni en að taka hann
inn.“
- fb / sjá síðu 30

veðrið í dag
15

12
13

16

16

HÆGUR VINDUR og bjart veður
verður víða um land í dag en þó
má búast við þokubökkum með
norður- og austurströndinni. Hiti
verður víða á bilinu 12 til 22 stig,
hlýjast sunnan- og vestanlands.
VEÐUR 4

VEÐURBLÍÐA Á ÞINGVÖLLUM Veðurblíða var á Þingvöllum um helgina. Hitinn komst þar

Svooona sterk

í 23,9 gráður í gær og greip þetta fólk tækifærið og naut góða veðursins. Sumir kusu að fara í smá siglingu en
aðrir að liggja í grasinu í sandölum og ermalausum bol.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Íslendingar tapa trúverðugleika sínum vegna óstöðugleika íslenskra stjórnmála:

Forstjóri biðlar til stjórnvalda
VIÐSKIPTI Erlendir markaðir finna

Því lengi býr að fyrstu gerð

fyrir óstöðugleika íslenskra
stjórnmála og Íslendingar eru
að missa trúverðugleika sinn á
þeim. Þetta segir dr. Jón Ágúst
Þorsteinsson, forstjóri Marorku
og formaður Samtaka fyrirtækja
í orku- og umhverfistækni.
Jón Ágúst hefur sent öllum
þingmönnum bréf þar sem hann
biðlar til þeirra og stjórnvalda að
sýna samstöðu um stöðugleika,
til að skapa viðunandi starfsskilyrði fyrir hugverkaiðnað í landinu. Hann hefur fengið mikil og

jákvæð viðbrögð við bréfinu og
segir almennan skilning ríkja
á því að samvinnu sé þörf til að
koma landinu á réttan kjöl.
Jón Ágúst segir lykilatriði að
halda samningaviðræðum við
Evrópusambandið áfram. „Við
mætum þeim viðhorfum erlendis að við göngum til samninga og
drögum okkur svo í hlé. Við viljum ekki borga skuldir okkar. Við
viljum ekki starfa með þeim sem
lána okkur peninga, eins og AGS.
Svona viðhorf stórskaða viðskipti
okkar,“ segir hann. Hann segir að

Íslendingar verði að sýna fram á
að þeir muni klára þessi mál. „Í
viðskiptum er trúverðugleiki
allt.“
Um tíu þúsund Íslendingar
starfa í hugverkaiðnaðinum og
hann veltir um 150 milljörðum á
ári hérlendis, en 200 milljörðum
erlendis. Mikilvægt er að vöxtur iðnaðarins fari fram á Íslandi,
segir Jón Ágúst. Eins og staðan sé
í dag hafi fyrirtæki eins og Marorka engar forsendur fyrir áframhaldandi vexti á Íslandi.
- þeb, - sv / sjá síðu 4
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ALLT GEKK AÐ ÓSKUM Flugferðin til
Bretlands gekk vel en um tíma var tvísýnt hvort Dreamliner-vélin myndi taka
þátt í flugsýningu á Bretlandi.

Dreamliner Boeing 787:

Lenti utan
Bandaríkjanna
BRETLAND Dreamliner Boeing
787-þota lenti í Farnborough í
Bretlandi í gærdag og er þetta
í fyrsta skipti sem vélin lendir
utan Bandaríkjanna. Með í för
voru meðal annarra yfirmenn
Boeing en flugvélin var alls níu
klukkutíma á flugi. Flugstjóri
ferðarinnar, Mike Bryan, bar lof
á flugvélina en ýmsar flugmælingar fóru fram meðan á fluginu
stóð.
Flugvélin mun taka þátt í flugsýningu sem hefst í næstu viku
en um tíma var óttast að vélin
myndi ekki taka þátt vegna
tæknilegra vandamála er komu
upp á síðustu stundu.
- jma

SLYSFARIR
Sprakk við sandblástur
Lok sprakk framan í mann sem var
við sandblástur á Suðurnesjunum
í gær. Hann er ekki lífshættulega
slasaður en var fluttur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þaðan á
Landspítala.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Stútur undir stýri
Ökumaður var stöðvaður, grunaður
um ölvun og að vera undir áhrifum
fíkniefna, af lögreglunni á Akureyri.
Bílstjórinn var á leið út úr bænum
þegar hann var stöðvaður og var
ferjaður beint á lögreglustöðina.

samningar ekki fyrir þann tíma.
Verkfallið þýðir að lágmarksfjöldi
starfsmanna verður á hverri vakt
og ekki verður hægt að kalla út
aukamannskap. Líklega verður
Akureyrarflugvelli lokað þar sem
slökkviliðsmenn þar munu leggja
niður störf. Þá munu þeir sem
þurfa að komast á milli spítala líklega ekki komast, segir Sverrir.
Frekari verkfallsaðgerðir hafa
svo verið boðaðar eftir föstudag,
fyrst yfirvinnubann hinn 7. september og svo allsherjarverkfall ef
ekki hafa náðst samningar.

KJÖRUNUM MÓTMÆLT Slökkviliðsmenn

vilja miða laun sín við laun lögreglumanna en segja launanefndina langt frá
kröfum þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

- þeb

Pasta hefur hækkað
um rúm 150 prósent
Verð á pasta er langt fyrir ofan vísitölu neysluverðs. Hækkun á verðlagningu
hveitis á heimsmarkaði ásamt gengisfalli krónunnar sögð vera ástæðan. Fylgir
ekki vísitölu neysluverðs á sama hátt og sambærilegar innfluttar matvörur.

PASTA

Hagsmunaaðilar segja
algengustu
skýringuna á
verðhækkun innfluttrar
vöru vera hækkun heimsmarkaðsverðs.

Maí 2010
140%

150%
Vísitala neysluverðs
Kaffi
Pasta

120%
90%

Maí 2010
52,7%

Júlí 2005
-16,5%

0%

Júlí 2010

Janúar 2010

Júlí 2009

Apríl 2008
-16,4%

-30%

Unnið úr gögnum frá Data Market

Andrés segir mikilvægt að
koma Íslendingum í skilning um
að ekki sé sjálfgefið að gengislækkanir hafi verðlækkanir í för
með sér.
Steinþór Skúlason, forstjóri
Sláturfélags Suðurlands,
sem er umboðsaðili
fyrir Barilla pasta,
tek u r í s a m a
streng og Andrés og segir
ástæðu
fyrir
hækkunum vera
almenna
hækkun
á hei msmarkaði.
„Gengið spi lar líka inn í. Þegar
það bætist við hækk-

un á heimsmarkaðsverði verður
útkoman þessi.“
Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, segir
Íslendinga gera sér fulla grein
fyrir því að verð úti í heimi hafi
áhrif hér á landi á innfluttum
vörum, en eftir styrkingu krónunnar þá kalli Neytendasamtökin eftir enn frekari verðlækkunum.
„Ef allt væri eðlilegt ætti verð
á pasta að vera á niðurleið eins og
á öðrum innfluttum vörum,“ segir
hann. „Innflytjendur vöru verja
hækkanir með veikingu krónunnar og þá ætlumst við til að þeir
séu sjálfum sér samkvæmir og
lækki verð þegar krónan styrkist.
Við eigum talsvert mikið inni af
verðlækkunum enn þá þó að þetta
hafi að hluta til gengið til baka.“
sunna@frettabladid.is

Útibússtjóri Landsbankans á Laugavegi ráðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar:

Fyrrum Ólympíufari í bæjarstjórastól
ÍSAFJÖRÐUR „Mér líst frábærlega

á starfið. Ég flutti árið 1987 frá
Ísafirði og hlakka til að snúa
aftur,“ segir Daníel Jakobsson,
nýráðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Daníel er hvað þekktastur
fyrir skíðamennsku, var einn
fremsti skíðagöngumaður landsins um tíma, keppti á Ólympíuleikunum í Lillehamer og gegndi
formennsku í Skíðasambandi
Íslands. Árið 1994 var hann valinn íþróttamaður Ísafjarðar.
Undanfarið hefur Daníel starfað sem útibússtjóri hjá Landsbanka Íslands að Laugavegi í
Reykjavík.
„Það ríkir tilhlökkun meðal
fjölskyldunnar fyrir nýjum
heimkynnum en eiginkona mín
og börn eru öll mikið skíðafólk
þannig að ekki spillir að eiga kost

halda loki, sem notað er til að
stöðva olíulekann í Mexíkóflóa, á
olíuleiðslunni þar til hægt verður
að koma í veg fyrir lekann með
endanlegum hætti.
Engin olía hefur lekið frá því
að lokið var sett á fyrir helgi. Tilraunirnar hafa því gengið framar
vonum og vilja forsvarsmenn BP
halda áfram prófunum á nýja lokinu þangað til vinnu við nýja olíuborholu lýkur. Mögulegt er að ef
áfram gengur vel með lokið verði
það notað sem varanleg lausn. - þeb

BLÓÐUG STYRJÖLD Morðin í Coahuila
á sunnudag eru með þeim hrikalegri
sem framin hafa verið í tengslum við
eiturlyfjastríðið.

Eiturlyfjastríðið í Mexíkó:

MEXÍKÓ Byssumenn hófu skotárás
Nóvember 2009
80%

60%
30%

BANDARÍKIN Olíufélagið BP vill

17 myrtir í afmælisveislu

Vísitala miðuð við gildi í janúar 2005

Janúar 2009

að óvenju mikið í verði á síðustu
árum hér á landi. Sé verðlagning
borin saman við vísitölu neysluverðs sést glögglega að verðið tók
stökk um mitt ár 2008 og fer svo
stigvaxandi, hátt fyrir ofan vísitölu neysluverðs. Til samanburðar má skoða verðlag á kaffi, sem
einnig er aðflutt vara, og sést að
verðið heldur sig mestmegnis fyrir
neðan vísitöluna.
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar
og þjónustu, segir að með verð á
vörum sem þessum séu breytingar
á heimsmarkaðsverði algengasta
skýringin.
„Heimsmarkaðsverð á olíu
er mikið í umræðunni á Íslandi
og fólk virðist almennt gera sér
grein fyrir því að markaðurinn er
háður því hér á landi,“ segir Andrés. „En það sem vill gleymast er að
það gildir nákvæmlega það sama
um hráefni til matvinnslu eins og
kaffi, hveiti, hrísgrjón og annað
slíkt.“ Andrés segir að uppskerubrestir á hráefnum til matvæla geti haft gífurleg
áhrif á heimsmarkaðsverð. „Þegar kólnar í Brasilíu, þá
rýkur verð á
kaffi upp.“

Júlí 2008

NEYTENDUR Pasta hefur hækk-

Janúar 2008

MALASÍA Tollverðir á flugvellinum
í Kuala Lumpur í Malasíu fundu
400 sjaldgæfar skjaldbökur og 40
froska í farangri tveggja kvenna
sem voru að koma frá Madagaskar. Konurnar voru handteknar og
bíða dóms.
Þetta er í annað skiptið á
skömmum tíma sem smyglarar eru gripnir með sjaldgæf dýr
á flugvellinum. Talið er að selja
hafi átt dýrin í gæludýraverslanir
og til veitingastaða. Yfirvöld hafa
áhyggjur af því að á meðan pólitísk vandamál Madagaskar breytast ekki muni ólöglegur flutningur á dýrum og plöntum úr landi
aukast.
- ls

KJARAMÁL Boðað hefur verið til
sáttafundar í kjaradeilu slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og
launanefndar sveitarfélaganna á
miðvikudag. Upp úr viðræðunum
slitnaði fyrir helgi. Þá hafði launanefndin boðið 1,4 prósenta launahækkun sem ekki var fallist á.
Samningar nást ekki nema menn
komi saman og ræði málin, segir
Sverrir Björn Björnsson, formaður Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna.
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn hafa boðað átta klukkustunda verkfall á föstudag náist

Júlí 2007

Með skjaldbökur í ferðatösku

BP heldur prófunum áfram

Janúar 2007

Smyglarar gripnir í Malasíu:

Boðað til sáttafundar í deilu

Júlí 2006

Feldskerinn Eggert Ólafur Jóhannsson
kemur fram ásamt hljómsveit sinni,
Spottunum, á sænskri þjóðlagahátíð í
ágúst.

Nýtt lok á olíuborholunni:

Janúar 2006

„Já, það er alveg nauðsynlegt. Fleiri
ættu að gera það áður en þeir
framkvæma.“

Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn funda á miðvikudag með launanefnd:

Júlí 2005

Eggert, leggstu undir feld áður
en þú stígur á svið í Svíþjóð?

19. júlí 2010 MÁNUDAGUR
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Janúar 2005

SPURNING DAGSINS

á að komast oftar á skíði,“ segir
Daníel en hann tekur við starfi
bæjarstjóra í lok ágúst. Alls 27
einstaklingar sóttu um starf bæjarstjóra.
„Ég tek við ágætis búi á Ísafirði. Menn hafa haldið vel á spilunum í bænum og þrátt fyrir að
þetta sé mikil varnarbarátta á
þessum tímum eru sóknarfærin
einnig mörg. Með bættari samgöngum er til dæmis hægt að
efla ferðamennskuna, bæði að
vetri og sumri til. Þá er mikilvægt að styðja við háskólasetrið
og stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi.“
- jma
MÖRG SÓKNARFÆRI Daníel Jakobsson,

nýráðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir tækifæri fram undan í ferðamennsku.

í afmælisveislu í borg í Coahuilaríki í Mexíkó á sunnudagsmorgun með þeim afleiðingum að 17
manns létust, þar á meðal afmælisbarnið. Talið er að morðin tengist eiturlyfjastríðinu í Mexíkó en
glæpagengi hafa barist um völdin
á svæðinu, sem er ein aðalsmyglleið fyrir eiturlyf inn í Bandaríkin.
Styrjöldin í Mexíkó hefur stigmagnast síðustu misserin með
auknu ofbeldi. Fórnarlömbin á
sunnudag voru yngst um tvítugt
og það elsta var 38 ára en árásarmennirnir skutu meira en 200
skotum af sjálfvirkum vélbyssum.
- jma

Benedikt Lafleur:

Hætti eftir
tvær mílur
FÓLK Sjósundkappinn Benedikt

Lafleur þurfti að hætta eftir tæplega tveggja mílna sund en hann
ætlaði að synda frá Landeyjahöfn
til Vestmannaeyja fyrstur manna
í gær. Benedikt lenti í köldum
straumi hjá Markárfljóti og í
kjölfarið bætti í vind.
Haft var eftir Benedikt á
fréttavefnum Eyjafrettir.is að
ekkert vit hefði verið í að halda
áfram.
Markmið sundsins var að vekja
athygli á nýju siglingaleiðinni
milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja. Leiðin er ellefu kílómetra löng.
- mmf

Selfridges hefur jólavertíð:

Jólin byrja í ágúst í London
ENGLAND „Jólin koma fyrr ár
hvert,“ sagði Geraldine James,
innkaupastjóri jóladeildar Selfridges í London, í samtali við
breska ríkisútvarpið.
Verslunin Selfridges á Oxfordstræti í London hefur jólavertíð
sína 145 dögum fyrir jól, eða 2.
ágúst næstkomandi. Verslunin
hefur aldrei boðið jólavarning til
sölu svo snemma.
Talsmenn verslunarinnar
segja að sala undanfarinna ára
sýni að sumir viðskipavina séu
farnir að huga að jólum í ágúst.
Á síðasta ári seldi verslunin yfir
þúsund jólaskraut í fyrstu vikunni sem hófst þá 8. ágúst.
- mmf
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1.190 kr./mán.
Huawei U1250

2

1.890 kr./mán.
Huawei U7510

3

1.890 kr./mán.
Nokia 2730 Classic

4

2.190 kr./mán.
LG KU990i

0 kr. út og 1.190 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 1.890 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 1.890 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 2.190 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

12.990 kr./ stgr.

19.990 kr./ stgr.

19.990 kr./ stgr.

24.990 kr./ stgr.

2.590 kr./mán.
Nokia 7230

6

2.890 kr./mán.
Nokia 5230

7

3.990 kr./mán.
Nokia 6730

8

3.990 kr./mán.
LG Optimus GT540

0 kr. út og 2.590 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 2.890 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 3.990 kr. á mán. í 12 mán.
2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. út og 3.990 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

29.990 kr./ stgr.

33.990 kr./ stgr.

43.990 kr./ stgr.

44.990 kr./ stgr.

2.190 kr./mán
Nokia 6120

0 kr. út og 2.190 kr./mán. í 12 mán.
2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

24.990 kr./stgr.

10

2.990 kr./mán.
LG GT400

11

0 kr. út og 2.990 kr./mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

33.990 kr./stgr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri og MM Selfossi
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

8.690 kr./mán.
iPhone 3GS
0 kr. út og 8.690 kr. á mán. í 18 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 18 mán. fylgir.

139.990 kr./ stgr.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald.
Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

121,888

122,46

Sterlingspund

187,51

188,43

158,1

158,98

Dönsk króna

21,215

21,339

Norsk króna

19,679

19,795

Sænsk króna

16,705

16,803

Japanskt jen

1,3968

1,405

SDR

184,42

185,52

Evra

19. júlí 2010 MÁNUDAGUR
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,1078
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Nýjar mælingar sýna slaka nýliðun í sandsílastofninum við Íslandsstrendur :

Færri lundar sinna eggjunum sínum
DÝRALÍF Í ár hafa fleiri lundar en áður

hætt að sinna eggjum sínum vegna
fæðuskorts. Þetta segir Erpur Snær
Hansen, sviðsstjóri vistfræðirannsókna
hjá Náttúrustofu Suðurlands. Lundapysjur eru mjög háðar sandsílaseiðum
fyrstu vikurnar. Hafrannsóknastofnunin hefur nýlega lokið mælingum á sandsílastofninum.
„Meginniðurstaðan er sú að nýliðun í
sandsílastofninum síðustu tveggja ára er
ekki að skila sér í nægilega miklum mæli
til að halda við stofninum,“ segir Valur
Bogason, hjá Hafrannsóknastofnun í Vestmannaeyjum. Hann var leiðangursstjóri í
sandsílaleiðangri sem lauk á fimmtudag.

Farið hefur verið í sandsílaleiðangur til að skoða breytingar í stofnstærð síla og afla upplýsinga um styrk
árganga hjá sandsílum síðustu fimm
ár. Fjórir staðir hafa verið skoðaðir;
Breiðafjörður, Faxaflói, Vestmannaeyjar og við Vík og Ingólfshöfða.
„Ástand sandsílastofnsins er skást í
Faxaflóanum.“
Sandsíli eru mikilvæg fæða sjófugla,
fiska og hvala. Sandsílastofninn nú er
að uppistöðu til frá árinu 2007 og hefur
sá árgangur verið ríkjandi síðustu
þrjú árin að sögn Vals. Hann segir til
dæmis lundapysjur háðar sandsílaseiðum fyrstu vikurnar.
- mmf

FÆÐA FUGLA Sandsíli eru mjög mikilvæg fæða fyrir lunda.

Minkaræktin blómstrar á
Íslandi eftir hrun krónunnar
Minkaræktin gengur betur eftir hrun íslensku krónunnar. Aðstæður á Íslandi kjörnar til ræktunar og
margir farnir að velta fyrir sér starfinu, segir formaður Sambands íslenskra loðdýrabænda.
LANDBÚNAÐUR Á Íslandi eru starfrækt 22

ROMAN POLANSKI Ljósmyndarar sátu

fyrir leikstjóranum þegar hann mætti á
tónleika hjá eiginkonu sinni í Montreux.
NORDICPHOTOS/AFP

Polanski laus úr stofufangelsi:

Fór á tónleika
hjá konunni
SVISS Leikstjórinn Roman Pol-

anski hefur nú látið sjá sig í fyrsta
sinn á opinberum vettvangi síðan
honum var sleppt úr stofufangelsi í Sviss fyrir fjórum dögum.
Polanski fór að sjá eiginkonu sína
á Montreux Jazz Festival en gaf
ekki færi á viðtali við fjölmiðla.
Interpol hefur gefið út handtökuskipun á Polanski í 188 löndum. Bandarísk yfirvöld eru að
reyna að fá hann framseldan svo
hægt sé að dæma hann fyrir að
hafa haft mök við stúlku undir
lögaldri árið 1977.
- ls

LÖGREGLUFRÉTTIR
Tekinn á rúmlega 140
Tíu bílstjórar voru teknir fyrir of hraðan akstur af lögreglunni á Sauðárkróki um helgina. Sá sem hraðast ók
var tekinn á 145 kílómetra hraða og
má hann búast við um 70.000 króna
sekt.

minkabú og stendur til að eitt til viðbótar taki
til starfa í Skagafirði í haust. Minkarækt í
landinu gengur vonum framar og Björn Halldórsson, formaður Sambands íslenskra loðdýrabænda (SÍL), segir hrun íslensku krónunnar hafa gert það að verkum að búgreinin
komst aftur á skrið.
„Gengið komst loks í það sem það átti að
vera,“ segir Björn. „Verð á skinnum á heimsmarkaði fór upp og í dag
erum við að fá rúmlega
helmingi meira fyrir hvert
skinn, eða um sjö þúsMarkaðurinn
und krónur. Hvert einasta
skinn fer til Danmerkur
stóð í stað
og er danska krónan okkur
í nokkur ár
sérstaklega hagstæð.“
en er loksins
Fjöldi minka í hverju búi
er að meðaltali á milli sjö
núna að taka
og átta þúsund og veltan
við sér.
um 50 milljónir á ári.
„Markaðurinn stóð í
BJÖRN
stað
í nokkur ár, en er
HALLDÓRSSON
loksins núna að taka við
SAMBANDI
sér,“ segir Björn. „ÚtlendÍSLENSKRA
ingar eru að fá nasaþef af
LOÐDÝRABÆNDA
greininni og einnig erum
við farin að fá óvenju mikið af fyrirspurnum
frá Íslendingum.“
Björn segir skilyrði á Íslandi vera kjörin
fyrir iðnina og úrgangurinn úr dýrunum, sem
er vandamál í mörgum öðrum löndum, kjörinn áburður á landið.
„Hér er ódýr orka, auðveldur aðgangur á
hreinu landi, gott loftslag fyrir dýrin og gott
hráefni,“ segir hann. „Þetta er að vissu leyti
angi af þekkingariðnaði. Við erum að nýta
þekkingu og látum ekkert ráðast af tilviljunum.“
Strangar reglur eru um aðbúnað dýranna
og segir Björn mikilvægt að aðstæður í búunum séu þannig að hver sem er geti komið inn
hvenær sem er og fullyrt að hlutirnir séu í
lagi. Hann hefur verið formaður SÍL í ellefu

MINKUR Í BÚRI Minkaskinnin eru seld til Danmerkur. Verðið hefur hækkað töluvert eftir fall íslensku krónunnar og nú fást um sjö þúsund krónur fyrir hvert skinn.

Síðasti refabóndinn hætti búrekstri í fyrra
Refarækt á Íslandi leið undir lok
þegar síðasti refabóndinn, Guðmundur Ólason, lagði hanskana
á hilluna fyrri part árs 2009.
„Ég hefði alveg viljað halda
áfram en það var bara ekki
möguleiki,“ segir Guðmundur.
Björn Halldórsson, formaður

Sambands íslenskra loðdýrabænda, segir litla afkomu vera í
refarækt og greinina víðast hvar
í Skandinavíu eiga undir högg
að sækja.
„Það er lítil endurnýjun í
stofninum og meðalaldurinn
nánast sá sami ár eftir ár,“ segir

hann. „Norskir silfurrefaframleiðendur eru nánast þeir einu sem
hafa eitthvað upp úr þessu, en
verðið á skinnunum hefur verið
hrikalega lágt í langan tíma.“
Refarækt hófst hér á landi
upp úr 1930. Árið 2004 voru 13
refabú á landinu.

og við getum. Okkar afkoma byggist á því að
þeim líði sem best.“
Björn segir aðstæður dýranna vera mun
lakari víða erlendis heldur en á Norðurlöndunum og að alþjóðasamtök fylgist grannt með
þróun mála.
sunna@frettabladid.is

ár og ekki hefur nein kvörtun borist á þeim
tíma.
„Þessar nýju reglur voru settar að okkar
frumkvæði. Við Íslendingar erum vanir því
að búa í sátt og samlyndi við náttúruna og
við reynum að búa eins vel að þessum dýrum

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Ingibjörg
Karlsdóttir

4 15

veðurfréttamaður

www.ora.is

Taktu bollur með í ferðalagið!

BJARTVIÐRI er í
kortum dagsins og
á það við um mest
allt land. það er
helst að dragi fyrir
sólu með norðurog austurströndinni en þar er hætt
við þokubökkum.
Á morgun hækkar
hitinn norðan- og
austanlands og
þar verður bjart
en sunnanlands
dregur heldur úr
sólskini.
Á MORGUN
Hæg breytileg átt um
mest allt land.
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Hægur vindur um
mest allt land.
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Berlín

28°

Billund

23°

Frankfurt
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San Francisco
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Eyjamenn eru í toppbaráttu í fótbolta karla og kvenna. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum (VSV) leikur til sóknar í úrvalsdeild íslensks sjávarútvegs.
Vinnslustöðin hefur nú breytt stjórnskipulagi sínu og auglýsir hér með eftir liðsfélögum til að manna nýjar stöður í
fyrirtækinu og nokkrar stöður til viðbótar.
Vinnslustöðin dafnar og styrkist ár frá ári og á sinn þátt í kröftugu atvinnulíﬁ Vestmannaeyja. Traust fyrirtæki eru
undirstöður byggðarlaga sinna og án blómlegrar byggðar fá fyrirtæki illa þriﬁst. Fólki hefur fjölgað í Eyjum og þar
vantar ﬂeiri vinnufúsar hendur á sama tíma og atvinnu skortir víða um land.
Vinnslustöðin er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Rekstrartekjur félagsins námu 8,8 milljörðum króna á árinu
2009. Reksturinn skilaði um 900 milljóna króna hagnaði.
Vinnslustöðin á og gerir út alls tíu skip til uppsjávarveiða, togveiða og netaveiða. Fyrirtækið stundar vinnslu uppsjávarﬁsks,
saltﬁskverkun, humarfrystingu og bolﬁskvinnslu, auk þess að reka ﬁskimjölsverksmiðju.
Starfsmenn Vinnslustöðvarinnar eru nú um 280 talsins og þeim hefur fjölgað um 50 á aðeins einu ári! Fyrirtækið greiddi um
tvo milljarða króna í laun á árinu 2009.
Vinnslustöðin hefur þá framtíðarsýn að styrkja heilbrigðan og öﬂugan rekstur sinn í Eyjum sem skilar eigendum, starfsfólki,
nærsamfélaginu og íslensku þjóðarbúi sanngjarnri ávöxtun sjálfbærrar nýtingar sjávarauðlinda. Félagið treystir sig jafnframt í
sessi sem framleiðandi og seljandi hágæðaafurða úr íslensku sjávarfangi og færir út kvíar í samskiptum við trausta viðskiptavini á
alþjóðlegum neytendamarkaði.

Athygli - Eﬀekt - Sigurgeir Jónasson ljósmyndari

Laus störf hjá Vinnslustöðinni
Sviðsstjóri bolﬁsks

Sviðsstjóri uppsjávarﬁsks

Rekstrarstjóri

Sviðsstjóri nýs bolﬁsksviðs ber ábyrgð á rekstri þess. Sviðið
velti 4 milljörðum króna árið 2009. Verkefni sviðsstjóra varða
m.a. yﬁrsýn og samræmingu veiða, vinnslu, markaðssetningar og sölu afurða, áætlanagerð og ábyrgð á starfsmannamálum sviðsins.

Sviðsstjóri nýs uppsjávarsviðs ber ábyrgð á rekstri þess. Sviðið
velti 3,5 milljörðum króna árið 2009. Verkefni sviðsstjóra
varða m.a. yﬁrsýn og samræmingu veiða, vinnslu, markaðssetningar og sölu afurða, áætlanagerð og ábyrgð á starfsmannamálum sviðsins.

Yﬁrmaður nýs rekstrarsviðs ber ábyrgð á tæplega 5 milljarða
króna rekstrarkostnaði VSV á ári. Hann sér um upplýsingatæknimál, tæki, vélbúnað, uppbyggingu og viðhald fasteigna og skipa, framkvæmdir, fjárfestingar, rekstur frystigeymslu og starfsmannamál félagsins.

Sölumaður fersks og frosins bolﬁsks

Verkstjórar í ﬁskvinnslu

Hæfniskröfur

Meginverkefnið er að annast sölu allra afurðaﬂokka bolﬁsksviðs, gera söluáætlanir, greina þarﬁr markaðarins,
annast vörulýsingar og vinnsluleiðbeiningar, kynna viðskiptavinum félagið og afurðir þess og gera sölusamninga.

Meginverkefni varða m.a. ábyrgð á daglegri vinnslu í samráði
við vinnslustjóra og gæðaeftirlit.

Háskólamenntun og/eða mikil stjórnunarreynsla áskilin
varðandi starf rekstrarstjóra og sviðsstjóra bolﬁsks og uppsjávarﬁsks. Æskilegt er að umsækjendur um allar stöður búi
yﬁr þekkingu og starfsreynslu úr sjávarútvegi.

Upplýsingar um störﬁn veita Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is,
og Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 3. ágúst 2010.

VJS§JOHtSKÈMGCSOJtVelferð
Stjórnendur og starfsfólk VSV hefur virðingu, sjálfbærni og sanngirni að leiðarljósi í starfseminni til að skapa félaginu
og samfélaginu velferð og farsæld. Það gerist meðal annars með því að
 t VNHBOHBTUPHOâUBBV§MJOEJSIBGTJOTNF§WJS§JOHVPHTLZOTBNMFHSJTØLO
 t TUKØSOBGFSMJWFJ§B WJOOTMVPHNBSLB§TNÈMBBMMUUJMOFZUBOEBOT¢BOOJHB§TBNBOGBSJLSÚGVSVNH§J 
ábyrgð og afrakstur í starfseminni.
 t TUV§MBB§TKÈMGCSOJBV§MJOEBPHTBNGÏMBHT TUZSLKBJOOWJ§JCZHH§BSMBHTTÓOTPHWFMGFS§¢KØ§BSJOOBSallrar.
 t MFJUBTUWJ§B§MÈUBHBHOLWNBTBOOHJSOJSÓLKBÓTBNTLJQUVN KBGOUJOOÈWJ§TFNÞUÈWJ§
 t TUV§MBB§BS§TÚNVNSFLTUSJTWPB§NFOOOKØUJÈWÚYUVOBSBGWJOOVGSBNMBHJTÓOVPHTLBQJVNMFJ§GPSTFOEVS
þess að félagið fái staðið undir samfélagslegri ábyrgð sinni.
 t bera virðingu hvert fyrir öðru og fyrir þeim sem starfa í sjávarútvegi, fyrir starfsmönnum í þjónustu- og
viðskiptagreinum sjávarútvegs og neytendum sjávarfangs.
 t MFJUBTUUÓ§WJ§B§USZHHKBB§WÚSVNFSLJ§747TÏÚSVHHUUÈLOVNHØ§BSPHIPMMBSBGVS§JSPHÈCZSHBO 
sjálfbæran rekstur gagnvart náttúru og samfélagi.
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KJÖRKASSINN

Yfirmaður Evrópsku flugstjórnarstofnunarinnar í viðtali í New York Times:

Sérfræðingar hafa lært af gosinu
Drekkur þú sykurlausa gosdrykki á borð við Diet Coke?
JÁ

31,5%
68,5%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að reyna að rifta samningi
um hlut Magma í HS orku?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

ELDGOS Flug í Evrópu myndi ekki
raskast á sama hátt og það gerði
í maí ef eldgos hæfist nú. Aska úr
Eyjafjallajökli lamaði þá nær alla
flugumferð í Evrópu. Þetta segir
Joe Sultana, yfirmaður hjá Evrópsku flugstjórnarstofnuninni
(Eurocontrol) í viðtali við New
York Times um helgina. Stofnunin sá um samræmdar aðgerðir
í Evrópu þegar öskuský ógnuðu
flughelgi.
Sultana segir þekkingu sérfræðinga, eldfjallafræðinga og
veðurfræðinga vera mun meiri
í dag en hún var fyrir gosið og

það fari eftir þéttni ösku hvernig samgöngum verði háttað. „Við
höfum nú þrjú mismunandi styrkleikastig af ösku. Í fyrsta lagi,
þar sem ekki er öruggt að fljúga,
í öðru lagi, þar sem flugvélar
skulu gæta varúðar og í þriðja
lagi þar sem lág þéttni er í ösku
og ekki þarf að gera varúðarráðstafanir.“
Sultana segir að jafnframt
hafi sú öskuþéttni sem orsaki
flugbann hafa verið hækkaða úr
tveimur milligrömmum á rúmmetra í fjögur og öll verkaskipting sé nú betur á hreinu. „Við

höfum skýrari línur um hver ber
ábyrgð á því að taka ákvarðanir um lofthelgi og einstaka flugvélar.“ Öll ákvarðanataka myndi
jafnframt ganga fljótar fyrir sig
að sögn Sultana. „Við höfum sett
upp samræmda einingu, sem
myndi starfa sem þungamiðja
ákvarðanatöku og bæta öll samskipti.“
- jma
ASKA ÚR EYJAFJALLAJÖKLI Joe Sultana

hjá Evrópsku flugstjórnarstofnuninni
segir að allar aðgerðir varðandi lofthelgi
Evrópu muni ganga hraðar fyrir sig gjósi
á ný.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Viðræður við ESB lykilatriði
Íslenskur hugverkaiðnaður veltir um 200 milljörðum á ári erlendis. Íslendingar farnir að missa trúverðugleika. Áframhaldandi viðræður við ESB lykilatriði til að fá fjármunina heim, segir forstjóri Marorku.
HERJÓLFUR Í LANDEYJAHÖFN Herjólfur

sigldi prufuferð í Landeyjahöfn á laugardagskvöld.

Herjólfur sigldi í nýja höfn:

Óformleg
prufusigling
SAMGÖNGUR Herjólfur sigldi sína

fyrstu ferð í Landeyjahöfn á laugardagskvöld en ferðin var hugsuð sem prufuferð til að ganga úr
skugga um að allt væri eins og
vera bæri. Formleg jómfrúarferð
verður farin á þriðjudag þegar
síðari sigling dagsins er farin til
Landeyjahafnar en fyrri sigling
þriðjudags er til Þorlákshafnar og
er jafnframt sú síðasta þangað.
Fjöldi fólks beið í Landeyjahöfn þegar Herjólfur lagðist að
bryggju en vegna sandfoks gátu
Eyjamenn ekki fylgst með skipinu
sigla frá Heimaey né var Landeyjahöfn sýnileg vegna bylsins.
- jma

SAUÐÁRKRÓKUR
Farþegi með fíkniefni
Rúm tuttugu grömm af kannabisefnum fundust á farþega í bifreið sem
lögreglan á Sauðárkróki stöðvaði
við Þverárfjall á föstudag. Bifreiðinni
var ekið frá Reykjavík og var eiganda
fíkniefnanna sleppt að yfirheyrslu
lokinni.

FJÁRSÖFNUN
Stofnun Vigdísar þakkar fyrir
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í
erlendum tungumálum vill koma á
framfæri þakklæti til þeirra fjölmörgu sem lögðu fjársöfnun hennar
lið. Safnað er fyrir nýrri byggingu á
háskólalóðinni. Upplýst verður um
heildarframlög í ágúst.

son, forstjóri Marorku og formaður Samtaka fyrirtækja í orku- og
umhverfistækni, sendi öllum þingmönnum bréf þar sem hann biðlaði til þingmanna og stjórnvalda
að sýna samstöðu um stöðugleika
til að skapa viðunandi starfsskilyrði fyrir hugverkaiðnað í landinu. Hann segir Íslendinga vera
að missa trúverðugleika sinn á
erlendum mörkuðum og mikilvægt
sé að framtíðarvöxtur hugverkaiðnaðarins fari fram á Íslandi.
„Erlendir markaðir finna fyrir
óstöðugleikanum í íslenskum
stjórnmálum,“ segir hann. „Þetta
er farið að skaða okkur gríðarlega
og eftir því sem lengri tími líður,
verður skaðinn meiri.“
Útflutningur á sviði hugverkaiðnaðar nemur um 20 prósentum
af heildarútflutningi landsins og
segir Jón Ágúst lykilatriði að halda
samningaviðræðum við Evrópusambandið (ESB) áfram.
„Við mætum þeim viðhorfum
erlendis að við göngum til samninga og drögum okkur svo í hlé.
Við viljum ekki borga skuldir
okkar. Við viljum ekki starfa með
þeim sem lána okkur peninga, eins
og AGS. Svona viðhorf stórskaða
viðskipti okkar,“ segir Jón Ágúst.
„Við verðum að sýna fram á að við
munum klára þessi mál. Í viðskiptum er trúverðugleiki allt.“
Ársvelta fyrirtækja innan hugverkaiðnaðarins nemur um 150
milljörðum hér á landi, en um 200
milljörðum erlendis. Um 10 þúsund Íslendingar starfa í iðnaðinum. Marorka er með nær öll sín
viðskipti á erlendum mörkuðum
og segir Jón Ágúst litlar forsendur fyrir því að vöxtur fyrirtækisins verði á Íslandi eins og ástandið sé í dag.
„Okkur finnst gott að vera á
Íslandi en engar forsendur eru
fyrir frekari vexti fyrirtækisins
á Íslandi nema skilyrðin batni,“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Dr. Jón Ágúst Þorsteins-

Hvað er hugverkaiðnaður?
Heilbrigðistækni (Samtök heilsbrigðistæknifyrirtækja í burðarliðnum)
Hönnun, fata- og listiðnaður
Leikjaiðnaður (Icelandic Gaming Industry)
Líftækni (Samtök íslenskra líftæknifyrirtækja)
Orku- og umhverfistækni
Tónlist, kvikmyndir og afþreyingariðnaður (Samtónn, BÍL o.fl.)
Vél- og rafeindatækni fyrir matvælavinnslu
Mannvirkjagerð og máltækni (Mannvirki og Málmur)

Samtök upplýsingatæknifyrirtækja (SUT)

Samtök sprotafyrirtækja (SSP)

Nokkur fyrirtæki

JÓN ÁGÚST ÞORSTEINSSON Forstjóri Marorku segist hafa fengið
jákvæð viðbrögð frá þingmönnum við bréfi sem hann sendi.

segir hann. „Við erum svo lánsöm
að eiga helming hugverkaiðnaðarins hér á landi og á því verðum við
að byggja.“
Jón Ágúst segir að það vanti
almenna vitund um mikilvægi og
stærð iðnaðarins og fjölmiðlar
spili þar lykilhlutverk.
„Atvinnulífið telur skýrslu
AGS vera bestu úttekt á íslensku
skattkerfi sem gerð hefur verið

Actavis
CCP
Cintamani
Marorka
Mind Games

og jákvætt innlegg í umræðu
um skattkerfi Íslands. Fjölmiðlar þurfa að tileinka sér faglega
umfjöllun í öllum þessum mikilvægu málum. Öll umræða hér á
landi er alþjóðleg umræða.“
Hann segir þingmenn hafa sýnt
mikil og jákvæð viðbrögð við bréfinu og almennur skilningur ríki á
því að samvinnu sé þörf til þess að
koma landinu á réttan kjöl.

Mobilitus
Marel
Nikita
Össur
66° Norður

„Ruðningsáhrif síðustu tíu ára
gerðu það að verkum að vöxtur
fyrirtækjanna varð að miklu leyti
erlendis. Til þess að þessir miklu
fjármunir og hugvit færist aftur
heim til Íslands er breytinga þörf,“
segir Jón Ágúst. „Hugverkaiðnaðurinn er eins og blaut sápa – ef þú
kreistir hann of mikið þá hverfur
hann úr höndunum á þér.“
sunna@frettabladid.is

Mannskæðar sjálfsmorðsárásir á herlið súnníta í Írak í gær:

48 létust í sjálfsmorðsárásum
ÍRAK, AP Að minnsta kosti 48 manns

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

létust í tveimur sjálfsmorðsárásum
í Írak í gær.
Fyrri árásin var gerð við eftirlitsstöð í Bagdad, höfuðborg landsins.
Þar biðu hermenn úr liði súnníta,
sem berst með stjórnvöldum gegn
Al-Kaída, eftir því að fá útborguð
laun. Að sögn sjónarvotta sátu um
150 manns og biðu þegar maður
sprengdi sig í loft upp. Að minnsta
kosti 45 létust þar og 40 særðust.
Árásin var sú mannskæðasta gegn
íröskum her í marga mánuði.
Seinni árásinni var einnig beint
að herliði súnníta, þar sem maður
réðst inn í höfuðstöðvar þeirra og
hóf skothríð. Hermenn skutu á hann
á móti en þá sprengdi hann sig í loft
upp. Þrír létust og sex særðust.
Herdeildir súnníta ákváðu árið
2006 að snúast gegn Al-Kaída og
starfa með stjórnvöldum. Þær
hafa gegnt lykilhlutverki í barátt-

LEITAÐ Í BÍLUM Í BAGDAD Lögreglan í Bagdad stöðvaði vegfarendur og leitaði að
sprengjum eftir sjálfsmorðsárásirnar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

unni gegn Al-Kaída og ofbeldisverkum. Árásir Al-Kaída í landinu
hafa í auknum mæli beinst gegn

öryggissveitum nú þegar styttist
í að bandarískar hersveitir fari úr
landinu.
- þeb

5.000 kr. af hverri
milljón á mánuði
Í ljósi þeirrar óvissu sem ríkir um lán í erlendum myntum hefur Landsbankinn ákveðið að bjóða
einstaklingum með íbúðalán í erlendri mynt kost á að greiða fasta mánaðarlega greiðslu af láninu.
Viðskiptavinir greiða 5.000 krónum af hverri milljón af upprunalegum höfuðstól lánsins og getur það
leitt til verulegrar lækkunar á greiðslubyrði lánsins. Greiðsla af láni sem upphaflega var 10 milljónir
króna verður 50.000 krónur á mánuði.
Landsbankinn býður upp á fjölmargar lausnir fyrir einstaklinga. Ákveðið hefur verið að framlengja öll
úrræði bankans til 1. nóvember.

KYNNTU ÞÉR AÐRAR LAUSNIR LANDSBANKANS
- Eingöngu vaxtagreiðslur í eitt ár
- Tímabundin föst greiðsla af íbúðalánum í
íslenskum krónum
- Frysting afborgana í allt að þrjú ár
- Frestun vegna sölutregðu

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

ENNEMM / SÍA / NM42948

- 25% höfuðsstólslækkun lána í erlendri mynt
- 110% aðlögun íbúðalána
- Greiðslujöfnun lána
- Fjárhagsleg hagræðing
- Endurfjármögnun skammtímalána

LAUSNIR FYRIR HEIMILI | landsbankinn.is | 410 4000
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VEISTU SVARIÐ?

Breskir læknar hafa áhyggjur af því að menn hafi smitast af HIV í Suður-Afríku:

Rútuslys í Albaníu:

Fótboltaáhugamenn fari í HIV-próf

Fjórtán létust og
tólf slösuðust

BRETLAND Læknar í Bretlandi ráð-

1 Hvaða fyrrverandi borgarstjóri sækist eftir bæjarstjórastöðu á Akranesi?
2 Hvaða verslun á Laugaveginum hélt upp á tíu ára afmæli
sitt um helgina?
3 Hvaða íslenska skáldkona hélt
upp á áttræðisafmæli sitt í gær?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

leggja nú fótboltaáhugamönnum
sem sóttu Suður-Afríku heim á
heimsmeistaramótinu í fótbolta
að gangast undir HIV-próf, hafi
þeir stundað óvarið kynlíf. Nærri
25 þúsund áhangendur enska
landsliðsins eru nýkomnir heim
af mótinu en talið er að um einn
af hverjum fimm fullorðnum einstaklingum í Suður-Afríku séu
smitaðir af alnæmisveirunni.
Heartland-spítalinn í Birmingham hefur hleypt átaki af stokkunum í samstarfi við alþjóðasamtök
þar sem ferðalangar eru hvattir

til að hafa varann á erlendis, taka
með sér smokka og sækja heilsugæslustöð til rannsókna þegar
heim er komið ef einhverrar óvissu
gætir. Læknar benda á að meirihluti gagnkynhneigðra karlmanna
og fjórðungur kvenna sem sýkjast
af HIV-veirunni smitist af henni í
tengslum við óvarið kynlíf í orlofi
erlendis.
- jma

einn af hverjum fimm fullorðnum í
Suður-Afríku sé sýktur af HIV-veirunni
og á sumum stöðum er hlutfallið jafnvel
enn hærra.

Nýr velgjörðarsendiherra barnahjálpar SÞ:

Sektir vegna
slyss í Bretlandi

Messi heimsótti
tjaldbúðir á Haítí

- kóp

manns létust og tólf slösuðust í
rútuslysi í norðurhluta Albaníu í
gær. Nokkrir hinna slösuðu eru
taldir í lífshættu.
Tildrög slyssins voru þau að
ökumaðurinn missti stjórn á rútunni með þeim afleiðingum að
hún steyptist fram af bjargi og
valt tugi metra ofan í gljúfur.
Mikil úrkoma og hvassviðri var á
svæðinu þegar slysið varð.
Stjórnvöld í Albaníu lýstu yfir
þjóðarsorg í gær vegna slyssins.

EINN AF HVERJUM FIMM Talið er að

Lágar sektir vegna olíuslyss:

BRETLAND Nokkur olíufélög í
Bretlandi voru fyrir helgi sektuð um 5,35 milljónir punda, um
einn milljarð íslenskra króna,
vegna sprengingar sem varð í
olíubirgðastöðinni í Buncefield
fyrir fimm árum. Sprengingin var gríðarleg og í kjölfarið
braust út eldur, sá mesti í landinu frá seinni heimsstyrjöldinni.
Meðal þeirra félaga sem áttu
stöðina voru BP, Shell og Total,
en það fyrstnefnda er eigandi
olíuborpallsins í Mexíkóflóa
sem lekið hefur úr síðan í apríl.
Upphæð sektarinnar hefur verið
gagnrýnd harkalega og þykir
hún skammarlega lág. Mike
Penning, þingmaður Íhaldsflokksins á svæðinu, sagði hana
vera móðgandi í samtali við
Guardian.

ALBANÍA Að minnsta kosti fjórtán

- ls

HAÍTÍ Argentínska knattspyrnuhetj-

an Lionel Messi heimsótti tjaldbúðir heimilislausra á Haítí fyrir
helgi.
Messi var gerður að velgjörðarsendiherra UNICEF í mars og var
þetta fyrsta vettvangsheimsókn
hans í því starfi.
Hann heimsótti einnig hjálparteymi Sameinuðu þjóðanna frá Argentínu og ræddi reynslu fólksins
af því að reka spítala í landinu. Þá
heimsótti hann skrifstofu UNICEF
og ræddi við starfsfólkið þar.
Heimsóknin var farin til að vekja
athygli á erfiðleikum barna á Haítí.
Þar eru enn um 800 þúsund börn
án heimilis og hafa lélegan aðgang
að hreinlætisaðstöðu, menntun og
heilsugæslu. Heimsóknin átti einn-

Í TJALDBÚÐUNUM Messi heilsaði upp á

börn sem búa í Carrefour Aviation tjaldbúðunum á Haítí. UNICEF skipuleggur
meðal annars íþróttaleiki og sálgæslu
fyrir börnin þar.
UNICEF/MARKISZ

ig að vekja athygli á þeim árangri
sem hefur náðst frá því að jarðskjálftinn reið yfir fyrir rúmu
hálfu ári.
- þeb

Í HEIMSÓKNINNI Ashton skoðaði nokkur fyrirtæki á Gasasvæðinu í heimsókn sinni

í gær. Meðal annars fór hún um steypuverksmiðju sem er lokuð vegna einangrunar
Ísraelsmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Landamærin
að Gasa verði
opnuð alveg

ENNEMM / SÍA / NM42921

Utanríkismálafulltrúi Evrópusambandsins heimsótti Gasasvæðið í gær. Hún hvatti Ísraela til að
opna landamærin algjörlega. Tilkynnt var um
styrki sambandsins til 900 fyrirtækja á svæðinu.

Ekki vera
sökker!

50
% afsláttur af
miðstærð af pizzu á
matseðli. Gildir þegar sótt er.
Gildir ekki með öðrum tilboðum.

50% tilboð alla daga. Sjáðu á ring.is.

Gildistími á þessum frábæru tilboðum er að finna á ring.is

www.facebook.com/ringjarar

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

GASA, AP Utanríkismálafulltrúi
Evrópusambandsins, Catherine
Ashton, hvetur Ísraela til að opna
landamærin að Gasasvæðinu
algjörlega. Hún heimsótti svæðið
í gær og ræddi meðal annars við
fólk um það hvort líf þeirra hefði
breyst eftir að einangruninni á
svæðinu var aflétt að hluta fyrr í
mánuðinum.
„Afstaða Evrópusambandsins
er mjög skýr. Við viljum að fólk
geti ferðast um, og við viljum ekki
aðeins innflutning til Gasa heldur
einnig sjá vörur fluttar frá Gasa,“
sagði hún. Hún skoðaði fyrirtæki á
svæðinu og ræddi við fólk þar. Tilkynnt hefur verið að Evrópusambandið hyggist veita um 900 fyrirtækjum á Gasasvæðinu styrk
til þess að koma undir sig fótunum á nýjan leik, en aðeins um 30
prósent verksmiðja á svæðinu eru
starfandi nú. Sökum vöruskorts

hafa fyrirtæki mörg hver þurft
að loka. Aðeins er búist við því að
þeim fjölgi um nokkur hundruð
nú, þar sem enn má ekki flytja inn
ýmisleg efni sem nauðsynleg eru
til framleiðslu.
Ashton heimsótti meðal annars
Megapharm, sem er meðal fyrirtækjanna sem fá styrk á næstunni. Fyrirtækið er meðal 203
fyrirtækja sem skipta á milli sín
tæplega milljónum evra. Það hefur
komið framleiðslu sinni í um 50
prósent af því sem áður var, en
getur aðeins framleitt vörur fyrir
Gasasvæðið þar sem ekki má flytja
neitt út af svæðinu.
Ashton fundaði ekki með stjórnvöldum á Gasa þar sem Evrópusambandið viðurkennir ekki
Hamas-samtökin sem þar stjórna.
Hún fundaði hins vegar með ísraelskum yfirvöldum.
thorunn@frettabladid.is

Konum bannað að reykja pípur
Hamas-samtökin, sem ráða ríkjum á Gasa, hafa bannað konum að reykja
vatnspípur á veitingahúsum. Talsmaður þeirra sagði um helgina að óviðeigandi sé að konur sitji með krosslagðar fætur og reyki á almannafæri. Það sé
iðja sem eyðileggi bæði hjónabönd og ímynd Palestínumanna.
Bannið tók gildi um helgina og var veitingamönnum greint frá því af
öryggissveitum sem gengu á milli veitingahúsa. Margir veitingamannanna
töldu fyrst að verið væri að banna bæði konum og körlum að reykja, en
stjórnvöld leiðréttu það með tilkynningu.
Hamas-samtökin hafa reynt að koma á strangari múslimskum reglum
síðan þau tóku völdin á svæðinu árið 2007. Þó íslömsk lög banni konum
ekki að reykja er það samkvæmt ströngum hefðum illa séð. Reykingar af
þessu tagi eru mjög vinsælar meðal beggja kynja á Gasa.

1970 - 2010 TOYOTA Á ÍSLANDI

Gríptu um stýrið
á glænýjum Toyota

Aukabúnaður á mynd: Álfelgur.

ÏHA:CH@6H>6#>HIDN*%-(%%,$&%

Gerðu frábær kaup á
Yaris, Verso og Auris

Yaris
Terra

Verso

Auris

Terra

Terra

KJÖR SEM EKKI ÞEKKJAST
Sölumenn okkar eru í hátíðarskapi og sýna einstaka
samningalipurð í tilefni afmælisársins. 40 ár af frábærri
þjónustu og gæðum fylgja þér út í sumarið.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

www.toyota.is

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000
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FRÉTTASKÝRING: Er ræktun á erfðabreyttu byggi skaðleg?

Kanilsnúðar
Íslenskur gæðabakstur - Tilbúinn í ofninn

BYGGRÆKTUN Síðasta sumar var öll tilraunaræktun nýsköpunarfyrirtækisins ORF í Gunnarsholti eyðilögð.

?Vg[g²^
:aa^V{g"
YVa

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ DG@*%'-&%,$&%

g^_jYV\h`kaY^'%#_a
kZgjg[Vg^c\c\j"d\
[g²haj[Zg:aa^V{gYVa
jcY^gaZ^h\c:^cVgh
<jccaVj\hhdcVg!_Vg[g²^c\h#
?Vg[g²^:aa^V{gYVahZg
hig`dhiaZ\#ÞYVacjbb{i#Y#
[^ccV_`jag{`VVg\g{\g i^h`aVee^g!]gVjc[g{cibV!
h_{kVg]_VaaVd\bZg`^aZ\hZia\#<Vc\Vc]Z[hik^
B^c_VhV[cDg`jkZ^ijccVg:aa^V{gYVa`a#&./(%#

Dg`jkZ^iVGZn`_Vk`jggZ`jg
hi²ghij_VgkVgbVkZ^ij]Z^b^#

6i]j\^VZ[c^YV\h^ch\Zijgg^aVhiV[
bhjb{hi²jbd\Zg kWZci{Vc{cVg^
jeea h^c\VgZgV[^ccV{kZ[Dg`jkZ^ijccVg#

„Brúðkaup“

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft
að vita um lítil og stór brúðkaup, veislurnar, borðbúnaðinn,
kransakökurnar, og veislugestina – eða bara eitthvað allt annað.
Leitaðu að efni úr Fréttablaðinu og af Vísi. Það eina sem þarf
er leitarorð. Vísir er með það.

...ég sá það á Vísi

lll#dg#^h

Harðvítug andstaða við
fyrirætlunum ORF
Fyrirtækið ORF líftækni
stefnir að stórfelldri ræktun erfðabreytts byggs sem
nota á til prótínframleiðslu
við Gunnarsholt á Suðurlandi. Talsmenn fyrirtækisins telja mikla möguleika
fólgna í starfseminni en
fyrirætlanir fyrirtækisins
hafa vakið harðvítug viðbrögð frá ýmsum aðilum,
ekki síst bændum í lífrænni
ræktun.
ORF líftækni stefnir að stórfelldri
ræktun á erfðabreyttu byggi við
Gunnarsholt á Suðurlandi eins og
Fréttablaðið fjallaði nýlega um.
Byggið á að rækta með það fyrir
augum að láta það framleiða prótein
sem síðan á að nýta til læknisrannsókna, lyfja- og snyrtivöruframleiðslu. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja mikla möguleika fólgna
í starfseminni og telja ORF geta
orðið stórfyrirtæki á íslenskan
mælikvarða innan skamms tíma.
Fyrirætlanir fyrirtækisins eru hins
vegar síður en svo óumdeildar.
Umhverfisstofnun hefur veitt
ORF leyfi til útiræktunar en niðurstaðan vakti hörð viðbrögð frá
ýmsum samtökum og var kærð til
umhverfisráðuneytisins í september í fyrra.
„Þarna eru menn að framkvæma
einhverja hluti þar sem þeir vilja
hafa stjórn á öllu en þeir bara geta
ekki vitað afleiðingarnar. Við viljum ekki að þessu verði bara sleppt
lausu því langtímaafleiðingarnar
koma ekki í ljós fyrr en eftir mörg
ár,“ segir Þórður G. Halldórsson,
formaður Verndunar og ræktunar (VOR), sem stendur að baki
kærunni.
Kristín Vala Ragnarsdóttir, forseti verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands, hefur varað
við fyrirætlunum ORF og skrifaði
á síðasta ári opið bréf til Umhverfisstofnunar og umhverfisráðuneytisins vegna málsins. Í bréfinu segir
hún möguleg áhrif útiræktunarinnar ekki hafa verið könnuð nægilega vel og lýkur því á orðunum:
„Ég tel mig sem náttúrufræðing
bera ábyrgð á þeirri náttúru sem
við skilum til komandi kynslóða og
mæli því gegn ræktun genbreytts

Leyfið kært til umhverfisráðuneytisins
Umhverfisstofnun veitti ORF á síðasta ári leyfi til útiræktunar á erfðabreyttu
byggi í tilraunaskyni á árunum 2009 til 2013. Þessi niðurstaða vakti hörð
viðbrögð frá hinum ýmsu samtökum og var kærð til umhverfisráðuneytisins
í september í fyrra. Kæran kom frá Verndun og ræktun (VOR), félagi framleiðenda í lífrænum búskap, en naut stuðnings Dýraverndunarsambands
Íslands, Náttúrulækningafélags Íslands, MATVÍS, Náttúruverndarsamtaka
Suðurlands, Neytendasamtakanna og Slow Food í Reykjavík.
Enn hefur ekki fengist niðurstaða við kærunni frá umhverfisráðuneytinu
en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu er von á niðurstöðu í ágúst.

byggs úti í náttúrunni á Gunnarsholti á meðan umhverfisáhættumat
hefur ekki verið unnið á viðunandi
máta.“
Opið bréf Kristínar vakti hörð
viðbrögð innan háskólasamfélagsins. Ólafur S. Andrésson, prófessor
í erfðafræði, skrifaði til að mynda
svarbréf þar sem meðal annars
sagði: „Þar að auki er margt af
gagnrýninni illa grundað. Öll hugsanleg varúðarsjónarmið hafa verið
tekin til greina í umfjöllun ráðgjafarnefndarinnar og niðurstaða hennar er hið besta faglega mat sem við
höfum á að byggja.“
Náttúrufræðistofnun gaf á sínum
tíma álit á mögulegri útiræktun ORF og taldi litla hættu felast í ræktuninni. Í kjölfarið veitti
Umhverfisstofnun leyfi fyrir ræktuninni eins og áður sagði en tveir
fulltrúar í nefndinni lögðust þó
gegn því. Leyfi Umhverfisstofn-

unar var veitt með níu skilyrðum,
meðal annars um tilkynningaskyldu
og varnir á ræktunarsvæðinu.
Þrátt fyrir skilyrðin og mat Náttúrufræðistofnunar telja margir
rannsóknirnar á þessu ófullnægjandi og óttast að verið sé að stefna
verulegum hagsmunum í voða.
Þórður segir engan vera að fetta
fingur út í próteinframleiðsluna
sem slíka en vill ekki að henni verði
sleppt út í náttúruna. „Það eina sem
við erum að fara fram á er að langtímaáhrif þessarar ræktunar verði
könnuð til hlítar áður en við förum
í notkun á þessari tækni,“ segir
Þórður.

Magnús Þ.
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Húsnæðislán í erlendri mynt

5.000 kr. af hverri
milljón á mánuði
Íslandsbanki býður einstaklingum
með erlend húsnæðislán að greiða
5.000 krónur af hverri milljón á mánuði
Nú ríkir óvissa um lánasamninga í erlendri mynt. Íslandsbanki hefur ákveðið að bjóða
einstaklingum í viðskiptum við bankann, sem eru með erlend húsnæðislán, að greiða
mánaðarlega sem svarar 5.000 kr. fyrir hverja milljón sem upphaflega var fengin að láni.*
Þessi tímabundni valkostur gildir til 31. mars 2011.
Sækja þarf um breytinguna fyrir 20. dag mánaðar svo breyting nái fram að ganga fyrir
gjalddaga næsta mánaðar á eftir.
Sækja má um þennan valkost á heimasíðu bankans islandsbanki.is, í þjónustuveri í síma
440 4000 eða í útibúum.
Íslandsbanki vill þakka viðskiptavinum sínum fyrir þolinmæðina undanfarna daga.
Jafnframt þykir bankanum miður sú óvissa sem ríkt hefur og þau óþægindi sem viðskiptavinir hafa orðið fyrir.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 10-1281

*Athugið að ef gjalddagar eru t.d. á þriggja mánaða fresti mun greiðsla hvers gjalddaga taka mið af því. Gjalddaga
lána verður ekki breytt í mánaðarlega gjalddaga, þótt skilgreiningin sé miðuð við mánuð.
**Ekki er öruggt að mánaðarleg fastgreiðsla verði lægri en það sem greitt er í dag og er því mikilvægt að fara yfir
greiðsluseðla áður en ákvörðun er tekin.

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4000

Dæmi um
greiðslubyrði
Greiðsla af láni með upphaflegum
höfuðstól að upphæð 10 milljónir
króna yrði miðað við þetta 50.000
krónur á mánuði.**

Umsóknir berist fyrir
20. dag mánaðar
Ef gjalddagi er 1. ágúst þarf að sækja
um breytingu fyrir 20. júlí.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Stjórnvöld þvælast fyrir fyrirtækjum sem vilja
fjárfesta á Íslandi.

Eru fjárfestar
velkomnir?

Þ

að er með nokkrum ólíkindum að stjórnvöld í ríki, sem þarf
eins nauðsynlega á erlendri fjárfestingu að halda og Ísland,
skuli leggja jafnmikið á sig og raun ber vitni til að hrekja
erlenda fjárfesta frá landinu.
Síðustu vendingar í Magma-málinu eru dæmi um slíkt.
Vinstri græn vilja stöðva kaup fyrirtækisins á HS orku með öllum
tiltækum ráðum; nota peninga skattgreiðenda til að ganga inn í kaupin, rifta samningum og þar fram
SKOÐUN
eftir götunum. Hlaupið var upp
til handa og fóta út af „nýjum“
Ólafur Þ.
upplýsingum um sænska dótturStephensen
fyrirtæki Magma, sem höfðu legið
olafur@frettabladid.is
fyrir misserum saman.
Þarna er ekki einvörðungu
annar stjórnarflokkurinn að
reyna að breyta reglunum eftir á
og hrekja burt erlendan fjárfesti, sem hefur ákveðið að leggja mikla
peninga í atvinnustarfsemi á Íslandi. Þar er líka verið að senda öðrum
erlendum fjárfestum, sem hafa áhuga á Íslandi, skilaboð um að betra
sé að þeir beini athygli sinni annað.
Að sumu leyti hefur málið verið rætt út frá forms- og aukaatriðum. Grundvallarspurningin, sem stjórnmálamenn þurfa að svara,
er auðvitað hvort þeir vilji erlenda fjárfestingu inn í efnahagslífið.
Ef þeir vilja hana, útbúa þeir lagaramma sem opnar fyrir hana og
hvetur til hennar.
Það eru hreinar og klárar blekkingar að leggjast gegn fjárfestingu
Magma á þeim forsendum að verið sé að selja auðlindir þjóðarinnar.
HS orka á engar auðlindir; þær eru í opinberri eigu og má ekki selja
þær samkvæmt nýlegri löggjöf. HS orka á eingöngu nýtingarrétt og
greiðir fyrir hann.
Kannski er það stefna VG að hrekja burt alla erlenda fjárfesta sem
vilja kaupa í fyrirtækjum sem nýta auðlindir landsins með einhverjum hætti. Þá er hætt við að fáir verði eftir.
Á Íslandi eiga með réttu að vera mörg tækifæri fyrir erlenda fjárfesta. Mörg góð fyrirtæki, sem hafa lent í skuldavanda eða eigendur
þeirra lent í erfiðleikum, eru og verða til sölu. Ísland vantar ekki
aðeins fjármagn inn í þessi fyrirtæki; það vantar líka fjölbreytilegan
eigendahóp atvinnulífsins. Við viljum ekki að atvinnulífið verði aftur
í eigu fáeinna innlendra viðskiptablokka.
Fjárfestar meta ýmis atriði þegar þeir ákveða hvort eigi að fjárfesta
í öðru landi. Þeir reyna að forðast of mikla áhættu. Í tilviki Íslands
eru ýmsir áhættuþættir umfram það sem gerist í nágrannalöndunum,
til dæmis óstöðugur gjaldmiðill og sveiflukennt hagkerfi. Í flestum
vestrænum ríkjum er pólitískur óstöðugleiki ekki áhættuþáttur. Nú er
hins vegar svo komið að erlendir fjárfestar eru sumir hverjir farnir
að setja dynti ríkisstjórnarinnar í efsta sæti áhættuþáttanna, þegar
þeir skoða hvort fjárfesta eigi á Íslandi. Þeir hafa áhyggjur af því að
stjórnvöld hafi almennt lítinn áhuga á erlendri fjárfestingu og séu
líkleg til að hræra í regluverkinu til að fæla erlend fyrirtæki frá.
Er þetta það sem við þurfum á að halda? Er ekki að verða tímabært að ríkisstjórnin tali skýrt um stefnu sína gagnvart erlendum
fjárfestingum?

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

www.lyfja.is

Kominn tími til

Gæti orðið löng bið

Samningar en ekki ráðgjöf

Þau ánægjulegu tíðindi bárust nýverið
að Fjármálaeftirlitið væri orðið aðili að
Alþjóðasambandi verðbréfaeftirlita.
Með aðildinni getur Fjármálaeftirlitið
skipst á upplýsingum um verðbréfaviðskipti við flestar þjóðir heimsins.
Það er vel. Raunar svo vel að menn
hljóta að spyrja sig hvers vegna í
ósköpunum þetta var ekki löngu orðið
að veruleika? Sá Fjármálaeftirlitið
virkilega engan hag í aðildinni í uppganginum þegar eignamenn skiptust á
verðbréfum eins og Matador-peningum og lán voru tekin fyrir öllu heila
klabbinu? En batnandi Fjármálaeftirliti er best að lifa.

DV greindi frá því um helgina að
þingmenn Evrópusambandsins hefðu
kvartað til stækkunarstjóra Evrópusambandsins vegna makrílveiða Íslendinga. Hvort það voru þingmennirnir
eða blaðamaðurinn sem skripluðu á
skötunni skal ósagt látið, en sagt er frá
því að þeir hafi sent Olli Rehn kvörtun
sína. Hann hætti sem
stækkunarstjóri í
janúar og Tékkinn
Štefan Füle tók
við. Biðin eftir svari
Rehn gæti því orðið
löng.

Á þessum stað var í síðustu viku
sagt að Kleópatra Kristbjörg, forstjóri
Gunnars majones, hefði í viðtali við
Vikuna upplýst að í starfi hennar hjá
fyrirtækinu fælist fyrst og fremst ráðgjöf. Það er ekki rétt. Um störf sín þar
sagði hún: „Ég sé um samningamál
enda er ég ágæt í mannlegum samskiptum. Ég starfa þarna enn, en
fyrst og fremst er ég rithöfundur
og byltingarsinni.“ Kristbjörg og
aðrir hlutaðeigendur eru beðnir
velvirðingar á misherminu.

Ögmundur og ESB
Evrópumál

Birgir
Hermannsson
stjórnmálafræðingur

25% afsláttur

af öllum Schollvörum út júlí í öllum verslunum Lyfju.

bjorn@frettabladid.is

HALLDÓR

- Lifið heil

Fallegir fætur með Scholl

kolbeinn@frettabladid.is,

Ö

gmundur Jónasson alþingismaður gerir
í Fréttablaðinu hinn 15. júní nokkrar
athugasemdir við skarpa greiningu Hannesar Péturssonar skálds á málflutningi
andstæðinga ESB-aðildar. Sérstakalega fer
fyrir brjóstið á Ögmundi upprifjun Hannesar á stóryrðum andstæðinga EES-samningsins, en fæst af þeim stóryrðum hafa
staðist tímans tönn. Sér til varnar nefnir
Ögmundur að margir (m.a. nokkrir íhaldsmenn í Sjálfstæðisflokknum) hafi efast um
að samningurinn stæðist stjórnarskrá. Um
þetta má enn deila, enda vel ígrunduð rök á
báða bóga. Af lestri greinar Ögmundar er
mér þó ekki ljóst hvaða skoðun hann hefur
á málinu í dag. Ég vil því spyrja Ögmund:
telur hann að samningurinn um EES sé andstæður stjórnskránni?
Svarið við þessari spurningu er ekki
síst áhugavert vegna þess að meginrök
Ögmundar gegn EES og (að því er ég fæ
best skilið) aðild að ESB varða lýðræði.
Ögmundur telur að það hefði verið betra
frá lýðræðislegu sjónarmiði að gera tvíhliða samninga við ESB og því má álykta
að honum þyki slíkir samningar betri fyrir
lýðræðið í landinu en EES með sínum stofnunum og regluverki ESB. Nú var þetta
ekki niðurstaðan á sínum tíma, EES er

hér til staðar með sínum kostum og göllum. Það sem ég skil ekki alveg í röksemdum Ögmundar er hvort að enn muni síga
á ógæfuhliðina varðandi lýðræði í landinu
ef Ísland gerist aðili að ESB. Ég get fallist
á það (kannski ekki af sömu ástæðum og
Ögmundur) að EES sé gallað, að þar sé lýðræðishallinn mikill. Þar með fylgir ekki að
þessi lýðræðishalli aukist við aðild að ESB,
þvert á móti má færa fyrir því góð rök að
full aðild bæti úr ýmsum þeim ágöllum sem
eru á EES frá sjónarmiði lýðræðis. Ef valkosturinn er EES eða ESB, þá virðist mér
Ögmundur vera á hálum ís í sinni röksemdafærslu. Mér virðist raunar að Ögmundur
sé að setja upp valkostinn „tvíhliða samningur“ eða „aðild að ESB“, en umræðan er
alls ekki um það. Ég vil því spyrja Ögmund
hvort hann telji fulla aðild að ESB verri kost
frá sjónarmiði lýðræðis en núverandi skipan
mála (EES)? Er tvíhliða samningur við ESB
valkostur við fulla aðild?
Umræðan um aðild Íslands að ESB snýst
um marga hluti, einn af þeim er lýðræði. Um
það er sjálfsagt að ræða, en af lestri greinar
Ögmundar grunar mig að margir andstæðingar ESB vildu fremur láta þjóðina greiða
atkvæði um uppsögn EES fremur en fulla
aðild að ESB.
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Öskjuhlíðarsamkeppni
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Á

hlaupum á Akureyri sér
maður haft í DV eftir
Jóhannesi Jónssyni í Bónus að
Hagar séu barnið hans. Og sárt
að horfa upp á skiptingu fyrirtækisins. Honum væri nær að
fagna því að vera loksins laus
við þetta skrýmsli.
Óskiljanlegt er að leyft skyldi
á sínum tíma að sameina Bónus
og Hagkaup í eitt allsherjareinokunarfyrirtæki. Enn óskiljanlegra er að yfirvöld skyldu
heimila innlimun 10/11 búðanna
í þetta veldi. Samkeppni var
markvisst útrýmt á matvörumarkaðnum eftir að hafa ríkt í
nokkur ár, milli Bónusbúðanna
og Haugkaups.
Eins og við vitum er frjáls
samkeppni óbærilegt ástand
fyrir kaupmenn. Enginn hagnast á frjálsri samkeppni nema
kannski almenningur – og hverj-

stökum nefndum sem gættu í
orði kveðnu hagsmuna bænda
en þó einkum valda- og einokunarkerfis sem byggt var kringum
hitt smáfurstabandalagið sem
þjóðin mátti þola, Framsóknarflokkinn.
Öll var þessi umsýsla
þunglamaleg og þunghent og
þjóðinni dýrkeypt en hún gerði
þó að verkum að í hverfinu
þar sem ég ólst upp, Vogunum í Reykjavík, voru um skeið
að minnsta kosti sex verslanir
í stuttu göngufæri fyrir lítinn
dreng að sendast fyrir mömmu
sína, mjólkurbúðir með misjafnlega hvefsnum konum; kjötbúðir
með kátum köllum í hvítum og
skítugum sloppum og fiskbúðir með fyrrverandi sjómönnum
sem voru hálfgalnir af viðþolsleysi að komast aftur út á sjó.
Að ógleymdri Teitsjoppu blessaðri þar sem mátti sjá unglingana verða til. Það var mannlíf í
kringum þetta allt saman, þetta
var ákveðin borgarmenning
sem manni finnst stundum eins
og fokið hafi út í buskann þegar
bílaöldin útrýmdi öllu eins og
gróðurinn sem fýkur burt í uppblæstri, og ekkert verður eftir
nema grátt malbik, þögul bílastæði og fólkið fokið burt.

Fólk kaus Bónus unnvörpum með
buddunum. Þeir Bónusfeðgar fengu
mikið frá íslensku þjóðinni – þeim
var trúað fyrir miklu. Þeir keyptu sér
snekkjur og hurfu inn í tilbúinn heim.

um er ekki sama um hann?
Við tók þykjustusamkeppni
sem við þekkjum svo vel hjá
olíufélögum og símafyrirtækjum þessa lands; Öskjuhlíðarsamkeppni. Og um árabil höfum
við búið við samkomulag um að
þessi búð sé alltaf með krónu
ódýrara en hin búðin um leið og
þess hefur verið vandlega gætt
að halda matvöruverðinu nægjanlega uppi til að hægt sé að
greiða sómasamlegan arð. Fyrir
arðinn af því að selja Íslendingum mat virtist á tímabili hægt
að kaupa heilu og hálfu heimsborgirnar. Seinna kom að vísu í
ljós að til stóð að kaupa heiminn út á krít en það breytir því
ekki að gróðinn af því að selja
Íslendingum gulrætur og paprikur, pillur, kóka kóla, og seinna
hlutabréf í genunum í sjálfum
sér, fyllti á tímabili unga menn
– sem allir voru vinir – slíkri
ofsatrú á sjálfum sér að þeir
héldu að þeir kynnu fleiri klæki
en nokkur annar kaupsýslumaður í heiminum. Það reyndist
ekki svo.

Allt hafði annan róm …
Fram að veldisdögum Bónuss
og Hagkaups þar á undan höfðu
heildsalar og innflytjendur og
matvælaframleiðendur að vísu
haft kverkatak á kaupmönnum hér á landi. Á haftaárunum störfuðu heildsalarnir með
sérleyfi frá Sjálfstæðisflokknum og smáfurstakerfi hans og
guldu honum líka sinn skatt í
skýlausum trúnaði og beinhörðum peningum. Verð á landbúnaðarvörum var ákveðið af sér-

Vild og vild
Hagkaup var uppreisn gegn
hinu niðurnjörvaða kerfi og
þar tókst með hugkvæmni og
vinnusemi – og góðum samböndum – að ná niður verði. Þangað
flykktist fólk og þegar fyrirtækið óx og óx upp í ógurlegt
veldi var ekki nema eðlilegt að
glúrnir feðgar sæju sér leik á
borði með nýja hugmynd að lágvöruverslunarkeðju – Bónus. Sú
verslun hefur líka sinn sérstaka
karakter og var stofnuð vegna
þess að það var eyða á markaðnum, og naut líka mikilla vinsælda hjá almenningi, rétt eins
og Hagkaup hafði þar á undan.
Það var raunveruleg vild. Eftir
því sem gervivildin óx í bókhaldinu þvarr hins vegar raunvildin hjá fólkinu.
Fólk kaus Bónus unnvörpum
með buddunum. Þeir Bónusfeðgar fengu mikið frá íslensku
þjóðinni – þeim var trúað fyrir
miklu. Þeir keyptu sér snekkjur
og hurfu inn í tilbúinn heim.
Það er náttúrlega tabú að tala
um, en í raun og veru er það svo
að íslenskir kaupsýslumenn þola
ekki frjálsa samkeppni. Þeir eru
friðlausir uns hægt er að stöðva
hana. Þegar Hagar voru stofnaðir – og síðar útfærðir frekar –
var þess jafnframt gætt að kítta
upp í allar glufur á markaðnum.
Sú eyða sem Bónus-feðgar höfðu
fundið – var vandlega fyllt.
Bónus-feðgarnir glúrnu sáu til
þess að engir viðlíka hugkvæmir og þeir kæmust inn á markaðinn til að keppa við þá. Sjálfir
voru þeir á snekkjunum sínum.
Og það fór sem fór.

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að senda línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið er á
móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna
má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða
Vísi eða í báðum miðlunum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga
og til að stytta efni.

Sérfræðingur frá Under Armour
veitir aðstoð við val á hlaupaskóm.

ÚTSALA
allt að 50% afsláttur
miðvikudag í Smáralindinni
fimmtudag í Kringlunni
milli 14:00 - 17:00

Under Armour Spectre II

HOLTAGÖRÐUM O GLÆSIBÆ O KRINGLUNNI O SMÁRALIND O WWW.UTILIF.IS
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Enn um málfarsumræðu
Íslenskt mál
Ásgrímur
Angantýsson
málfarsráðunautur
Ríkisútvarpsins

G

rein Þorgríms Gestssonar í
Fréttablaðinu 14. júlí sl. gefur
tilefni til að rifja upp algengar
skilgreiningar á lykilhugtökum í
umræðu um mál og málnotkun.
Rétt mál er það sem er í samræmi
við málvenju. Rangt mál er það sem
brýtur í bága við málvenju. Um
flest atriði málsins gildir að allir
hafa sömu málvenju en um sumt
eru uppi tvær eða fleiri venjur.
Málvenja getur verið bundin landsvæðum eða ákveðnum samfélagshópum en einstaklingsbundin frávik
geta ekki flokkast undir málvenju.
Á vissum sviðum málnotkunar, t.d. í
undirbúnum flutningi í Ríkisútvarpinu, er ekki einungis gerð krafa um
að málfar sé í samræmi við viðurkennda málvenju heldur einnig að
það sé lipurt, skýrt, vandað og viðeigandi.
Við skulum velta fyrir okkur
dæmum Þorgríms með þetta í huga.
Að festa kaup á eitthvað samræmist
ekki neinni málvenju og er því rangt
mál. Ég geri ráð fyrir að þetta hafi
annaðhvort verið mismæli eða að
viðkomandi fréttamaður hafi upphaflega ætlað að nota sögnina kaupa
og síðan láðst að laga setninguna.
Af þessu má draga þann lærdóm
að þeir sem hafa atvinnu af því að
nota málið þurfa stöðugt að vera á
varðbergi og hugsa um það sem þeir
skrifa og segja. Að spá í einhverju
er mjög algengt eins og Þorgrímur
bendir sjálfur á og getur því ekki
talist rangt mál en margir amast
við þessu orðalagi og þess vegna er
best að sneiða hjá því við formlegar
aðstæður. Mér finnst fyllilega réttmætt að benda á að hlutafé merkir

annað en hlutabréf og tengi það ekki
við dómhörku.
Þorgrímur nefnir viðtengingarhátt í dæmum eins og Það er þarna
í hillunni ef það sé til. Ef menn ætla
að vanda sig er sjálfsagt að forðast
þessa notkun viðtengingarháttar því
að hún nýtur ekki viðurkenningar.
Raunar er algengara umkvörtunarefni að viðtengingarháttur sé ekki
notaður þar sem hann ætti að vera
og sé jafnvel að hverfa úr málinu:
Ég held að Guðmundur er kominn
o.s.frv. Viðtengingarhátturinn virðist því sums staðar vera í sókn og
annars staðar á undanhaldi. Í formlegu máli á auðvitað að gæta þess að
háttanotkun sé í samræmi við viðtekna málvenju.
Þá veltir Þorgrímur fyrir sér
notkun svokallaðs dvalarhorfs í
setningum á borð við Ég er ekki

*Þau eru að búa á Siglufirði, *Hann
er að elska konuna sína. Þarna eru
sem sagt ákveðnar hömlur, líka hjá
þeim sem segja Ég er ekki að skilja
þetta. Hömlurnar eiga við þegar
sögnin lýsir einhvers konar ástandi
eða upplifun sem hefur enga framvindu enda hefur þetta orðasamband (vera að + nafnháttur) líka
verið nefnt framvinduhorf.
Nýja dvalarhorfið virðist vera af
þrennum toga. Í fyrsta lagi er vera
að notað með ákveðnum ástandssögnum sem hægt er að túlka sem
einhvers konar verknað: Ég er ekki
að skilja þetta (skilja=ná tökum á).
Í öðru lagi er vera að notað með
sögnum sem er hægt að túlka sem
endurtekinn verknað: Íslendingar
eru að greiða ótrúlega lítið í þróunarhjálp (fastar greiðslur). Í þriðja
lagi er svo hægt að nota vera að

Á vissum sviðum málnotkunar, t.d. í
undirbúnum flutningi í Ríkisútvarpinu, er ekki einungis gerð krafa um að
málfar sé í samræmi við viðurkennda
málvenju heldur einnig að það sé lipurt, skýrt, vandað og viðeigandi.
að skilja þetta. Hér er nauðsynlegt
að greina á milli hefðbundinnar og
nýrrar notkunar. Ég geri ráð fyrir
að öllum finnist eðlilegt að nota
vera að í dæmum eins og Hann er
að lesa Njálu og Þau voru að borða
svið þegar við komum. Þarna táknar þetta að einhver verknaður eða
athöfn standi yfir. Eins má búast
við að allir geti sagt Ég er að fara
og Hún var að setjast. Í þessum
dæmum merkir þetta að eitthvað
sé alveg að fara að gerast eða nýbúið að gerast. Það eru líka dæmi um
að það gangi alls ekki að nota vera
að: *Ertu að vita hvað klukkan er?,

í lýsingum á því hvernig einhver
gerir eitthvað: Liðið var að spila
vel. Þessi síðasta tegund hefur
stundum verið kölluð íþróttahorf
af því að hún kemur oft upp þegar
verið er að lýsa einhverju sem ber
fyrir augu. Hvort þessi tilbrigði
dvalarhorfs ógna sagnbeygingunni eða ekki skal ósagt látið en
í ljósi óvinsælda þeirra er ráðlegt
að varast þau við formlegar málaðstæður.
Að mínu mati ættu tilbrigði og
nýjungar í máli að vekja forvitni
og skilningsþrá frekar en sjálfvirk
vandlætingarviðbrögð.

Þjóðin á listaverkin í bönkunum
Samfélagsmál
Svavar
Gestsson
fyrrverandi
menntamálaráðherra

Þ

egar bankarnir voru einkavæddir fengu kaupendur þeirra
mörg hlunnindin fyrir ekki neitt.
Þetta gerðist reyndar ekki aðeins
með bankana. Þannig er sagt að
Sementsverksmiðja ríkisins hafi átt
jörð sem fylgdi þegar verksmiðjan
var einkavædd. Fyrsta verk hinna
nýju eigenda var að hluta jörðina
niður í sumarbústaðalönd og selja.
Andvirði sumarbústaðalóðanna á
að hafa dugað fyrir því sem borgað var fyrir verksmiðjuna. Þannig
æddi einkavæðingin áfram eins
og skriðdrekar í stríði eða eins og
engisprettuher. Einkavæðingin
skeytti hvorki um skömm né heið-

ur. Svo mikið lá á að koma eignunum án hirðis í hendur græðginnar
að aldrei var spurt um neitt annað
en debet og kredit og illa það eins
og fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndarinnar.
Þegar bankarnir voru einkavæddir fylgdu þeim hundruð listaverka og þau voru ekki metin á
einseyring við sölu bankanna. Þjóðin átti reyndar listaverkin í raun
því hún átti bankana. Það var ekkert tekið fram um listaverkin sérstaklega. Það var og er bannað að
láta af hendi eigur ríkisins nema
með sérstökum lögum. Það er því
hægt að halda því fram að ríkið eigi
verkin af því að þau hafi ekki verið
látið af hendi með löglegum hætti.
Þess vegna er allt annað fráleitt
en það að ríkið eignist verkin núna
og að líta ber þannig á að ríkið, það
er þjóðin, eigi verkin. Skilanefndirnar eru engar listaverkasjoppur.
Þjóðin á verkin. Eðlilegast væri að

Listasafn Íslands tæki öll verkin
undir sína umsjá. Síðan á Listasafn
Íslands að taka það af verkunum
sem safnið þarf til þess að tryggja
heildaryfirsýn yfir íslenska myndlist. Það sem þá er eftir á að selja
á uppboði til ágóða fyrir íslenska
myndlist. Þetta er svona einfalt.
Það er fáránlegt að taka öðru vísi á
málinu. Nú hefur menntamálaráðherra tryggt ríkinu forgangsaðgang
að verkum þessum í sjö ár. Það er
frábært. Þau sjö ár á að nota til þess
að merkja þjóðinni þessi verk.
Auk þess er það því miður svo
að verk þessi í svo stórum stíl geta
ekki skipt sköpum fyrir afkomu
kröfuhafanna sem sagðir eru eiga
bankanna. Og ef í nauðir rekur má
taka verkin eignarnámi með lögum
í þágu þjóðarinnar. Það hefur áður
verið gert; Hótel Borg var tekin
eignarnámi á stríðsárunum. Við
höfum átt í efnahagslegu stríði.
Rökin eru þau sömu nú og þá.

Forseti Alþingis og
fullveldi Íslands
Fullveldi Íslands
Sigurbjörn
Svavarsson
rekstrarfræðingur
og stjórnarmaður
í Samtökum
fullveldissinna.

F

orseti Alþingis, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, ritar grein
í Fréttablaðið 26. júní sl. sem hún
nefnir; „Fullveldið tryggt í ESB“.
Þar varpar hún fram sex spurningum, en svarar sjálf aðeins einni
þeirra.
„Fullveldið betur tryggt innan
ESB.“
Hún segir að fullveldi landsins
sé betur borgið innan ESB og innganga skerði fullveldi landanna.
Þessi fullyrðing er röng því öll
ríki ESB hafa framselt hluta af
sjálfræði og fullveldi til ESB, en
ekkert þeirra hefur fært ákvörðun um stjórn helstu auðlinda sinna
og undirstöðuatvinnuvega til ESB,
eins og Samfylkingin vill gera.
„Hvar á Ísland heima?“ spyr forseti Alþingis. Svarið er: Ísland mun
áfram rækta viðskipta- og samstarf við önnur lönd á jafnréttisgrunni. En hagur Íslands versnar
við inngöngu í ESB á mörgum sviðum. Allir viðskiptasamningar sem
við höfum byggt upp í áratugi falla
niður og í stað þess gengst Ísland
undir mun verri viðskiptasamninga ESB, m.a. um sölu fiskafurða
til Japans, Kína, USA og annarra
mikilvægra markaða. Samlíking
hennar um að innganga í ESB sé
eðlilegt framhald aðildar að NATÓ
er í meira lagi sérkennileg.
„Hvernig samfélagi viljum við
tilheyra? Hvaða framtíð viljum
við búa börnunum okkar?“ Það
er hægt að fullyrða að Íslendingar vilja lifa í sjálfstæðu, lýðræðislegu og réttlátu samfélagi með góð
samskipti við allar þjóðir. Það er
líka hægt að fullyrða að við viljum
skila því samfélagi til barna okkar
án þess að hafa misst sjálfstæðið
í helstu málum aftur til Evrópu,
aðeins 70 árum eftir að hafa hlotið það. Forseti Alþingis á frekar að
upplýsa almenning um afleiðingarnar á samfélag okkar ef sjávarog orkuauðlindir þjóðarinnar komast í eigu erlendra stórfyrirtækja
og að landbúnaður stórskerðist við
inngöngu í ESB. Þessi áhætta er
raunveruleg vegna reglna ESB og
efnahagslegs veikleika innlendra
fyrirtækja.
„Hvernig getum við tryggt lang-

tímastöðugleika í íslensku efnahagslífi og traustari umgjörð um
atvinnulífið? „ -„Hvernig getum við
rofið vítahring verðbólgu, vaxta og
verðtryggingar sem þekkist hvergi
annars staðar í Evrópu?“ Hér er átt
við að upptaka evru sé lausnin. En
það eru stjórnmálamenn sem hafa
viðhaldið þessu kerfi sem þarf að
afnema sem fyrst, þá fá þeir það
aðhald sem þingforseti biður um
frá Brussel.
Hæðnisorð um krónuna hittir
þá sjálfa fyrir. Styrkur gjaldmiðils fer eftir efnahagsstefnu stjórnvalda sem byggir á peningastefnu
og ríkisfjármálum en ekki eftir
heiti gjaldmiðils og það vita þær
160 þjóðir sem hafa sinn eigin
gjaldmiðil. Það á ekki að þurfa
erlent aðhald í formi AGS eða
Seðlabanka Evrópu til að hér sé
rekin ábyrg efnahagsstefna.
„Að húka út á gangi.“ Forseti
Alþingis segir vont að „að húka
út á gangi“ og á þá við sjálfvirka
innleiðingu tilskipana ESB vegna
EES-samningsins. Í þessu kemur
fram vilja- og ráðaleysi stjórnmálamanns. EES-samningurinn
um frelsin fjögur og samræmda
löggjöf í þeim efnum var gerður
1992. Eðli tilskipana hefur breyst
og eru orðnar víðtækari. Pólitískt
vægi EFTA hefur minnkað og því
átti Alþingi að hafa sjálfstæðari
skoðun á tilskipunum ESB en að
afgreiða þær sjálfkrafa. Það er
svo tálsýn að Ísland geti haft áhrif
á gerð tilskipana eftir að búið er
að afnema neitunarvald einstakra
ríkja Lissabon-sáttmálanum.
Framtíð Íslands sem fullvalda
og framsækins þjóðfélags er ekki
undir inngöngu í ESB eða upptöku
evru komin.
Með Maastrict-sáttmálanum
1992 breytist eðli EB úr efnahagssambandi í pólitískt samband, Evrópusambandið (EU) og grunnur
lagður að enn frekari pólitískri og
efnahagslegri samvinnu sem tekur
á sig myndun Stór-Evrópuríkis
í Lissabon-sáttmálanum. Hvort
þessi tilraun um Stór-Evrópuríki
tekst og Evrópa verði sambandsríki líkt og Bandaríki NorðurAmeríku mun tíminn leiða í ljós.
Er það framtíðarsýn forseta
Alþingis hins íslenska lýðveldis að
Íslandi verði stjórnað frá Evrópu,
auðlindum þess ráðstafað þaðan og
þjóðin algjörlega háð innfluttum
matvælum og verði þannig úteyjarfylki Evrópu líkt og Hawaii er
úteyjarríki Bandaríkjanna?

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að senda línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið er á
móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna
má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða
Vísi eða í báðum miðlunum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga
og til að stytta efni.

Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla
Margir litir í boði – Frábær verð í gangi

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1
201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969
FAX 554 3100
WWW.LUR.IS
LUR@LUR.IS

Opið:
mán
fös
lau

10:00 – 18:00
11:00 – 16:00

www.lur.is
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ÞETTA GERÐIST: 19. JÚLÍ 1627

Tyrkjaráninu lýkur

EDGAR DEGAS FÆDDIST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1834

Elskuleg móðir okkar, amma,
langamma og tengdamamma,

Friðrika Beta
Líkafrónsdóttir
áður til heimilis Álfhólsvegi 66,
Kópavogi,

„Málun er auðveld þegar
þú kannt ekki til verka en
erfið þegar þú gerir það.“
Franski listamaðurinn Edgar
Degas (1834-1917) er þekktur
fyrir málverk sín, skúlptúra
og teikningar. Litið er á hann
sem einn af upphafsmönnum
impressjónismans.

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 9. júlí.
Jarðarförin fór fram í kyrrþey þann 16. júlí. Innilegar
þakkir til starfsfólks Álfhóls.
Hrönn Guðný Gunnarsdóttir
Rósa Sigríður Gunnarsdóttir
Bjarney Sólveig Gunnarsdóttir
Gunnar Björgvin Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Oddur Jónsson
Hannes Kristinsson
Böðvar Böðvarsson

timamot@frettabladid.is

Tyrkjaráninu lauk hinn 19. júlí 1627
þegar ránsmenn frá Algeirsborg í
Alsír sneru aftur til Norður-Afríku.
Höfðu þeir með sér um fjögur
hundruð manns frá Grindavík,
Austfjörðum og Vestmannaeyjum.
Sumarið 1627 komu tveir
ræningjahópar frá Norður-Afríku
til Íslands. Annar var frá borginni Sale í Marokkó og hinn kom frá
Algeirsborg. Fyrri hópurinn fór til Grindavíkur og tók land 20. júní
1627. Þeir hertóku þar fimmtán Íslendinga, felldu tvo og tóku tvö
skip með áhöfn og annað herfang. Hinn hópurinn fór til Austfjarða 5. til 13. júlí og náði fólki á mörgum bæjum. Austfjarðaþokan varð þó sumum búendum til bjargar. Því næst var haldið
til Vestmannaeyja.
Heimild: Visindavefur.hi.is

Hjartkær eiginmaður, faðir,
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi

Guðmundur
Ingimundarson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir og afi

Gylfi Magnússon
Hjarðarholti 13, Akranesi lést 11. júlí.

Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn
20. júlí kl. 14.00.
Aðalheiður Gylfadóttir
Magnea Gylfadóttir
Ebba Magnúsdóttir
og barnabörn.

Ásgeir Ólafsson
Hörður Einarsson

verslunarmaður, Bogahlíð 8, Reykjavík

lést þriðjudaginn 13. júlí á Landspítalanum við
Hringbraut. Útförin fer fram frá Háteigskirkju
miðvikudaginn 21. júlí kl 13.
Jóhanna M. Guðjónsdóttir
Guðjón Ingi Guðmundsson
Elsa Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ruth Guðmundsdóttir
Björgólfur Thorsteinsson

JÓN GARÐAR SNÆLAND Reynir að verja sem mestum tíma utan
borgarmarkanna. Hann hefur viðað að sér upplýsingum um fjallaskála
á Íslandi undanfarinn áratug.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓN GARÐAR SNÆLAND: GEFUR ÚT
BÓK UM FJALLASKÁLA Á ÍSLANDI
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Sigurður Þorgeirsson
Pósthússtræti 1, Keflavík

Elsku dóttir okkar og systir

Ástríður Tómasdóttir
verður jarðsungin frá Neskirkju miðvikudaginn 21. júlí
kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir
en þeir sem vildu minnast hennar eru beðnir að láta
Unicef á Íslandi eða aðrar hjálparstofnanir njóta þess.
Ásta Svavarsdóttir
Tómas R. Einarsson
Kristín Svava Tómasdóttir
Ása Bergný Tómasdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þriðjudaginn
13. júlí. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju,
fimmtudaginn 22. júlí kl. 14.00.
Erna Sigríður Sigurðardóttir
Lilja Bergmann Sigurðardóttir
Garðar Sigurðsson
Gunnlaug Olsen
Kolbrún Dóra Kristinsdóttir
Jóna Kr. Olsen Sigurðardóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför

Elskulegur sonur, bróðir og barnabarn

Stefán H. Skúlason,
Hólmasundi 2,

lést að morgni 12. júlí sl. á Landspítala, Fossvogi.
Útför verður gerð frá Víðistaðakirkju, Hafnarfirði,
mánudaginn 19. júlí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
Stefáns er bent á Neistann, styrktarfélag hjartveikra
barna.
Katrín Árnadóttir
Guðný Kristín Winkel
Katrín Pála Winkel
Guðný Sigurðardóttir

Friðrik Sverrisson
Ásta Halldóra Böðvarsdóttir
Sturla Ólafsson
Þór Sigurðsson
Leif Erik Williams

Gísla Bessasonar
frá Kýrholti í Skagafirði, til heimilis að
Kjarnalundi, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Kjarnalundar
fyrir frábæra umönnun og hjúkrun.

Afrakstur af
tíu ára vinnu
Útgáfufélagið Skrudda hefur gefið út bókina Fjallaskálar á
Íslandi eftir Jón Garðar Snæland. Í þessari bók er í máli og
myndum lýst hartnær 400 skálum, gömlum og nýjum, sem
reistir hafa verið víðs vegar á Íslandi.
Bókin var ekkert áhlaupsverk og segist Jón Garðar hafa
verið að viða að sér upplýsingum um fjallaskálana á ferðalögum um landið undanfarinn áratug. „Þetta hefur smám
saman safnast í sarpinn á þeim tíma en ætli ég hafi ekki
byrjað að skrá niður upplýsingar um hvern og einn skipulega undanfarin fimm ár,“ segir Jón Garðar sem gaf út bókina Heitar laugar á Íslandi ásamt Þóru Sigurbjörnsdóttur.
Fjallaskálar á Íslandi hefur að geyma fróðleik um skálana, sögu þeirra og búnað. Ljósmynd er af öllum skálunum
og staðsetning þeirra mörkuð með GPS-punkti og á landakorti. Spurður hvort hann eigi sér einhvern uppáhaldsskála
segir Jón Garðar erfitt að gera upp á milli þeirra. „Þetta er
slíkur aragrúi af skálum og mjög margir flottir. En ætli ég
myndi ekki tilneyddur velja skálana á Austfjörðum, þeir eru
margir hverjir mjög flottir og í ægifagurri náttúru.“
Jón Garðar fékk ferðabakteríuna í barnæsku og ferðaðist
mikið með föður sínum. Eftir að hafa búið erlendis í nokkur ár ágerðist áhuginn enn frekar. „Maður sér landið í öðru
ljósi og lærir að meta það upp á nýtt,“ segir Jón Garðar sem
reynir að verja sem mestum tíma í óbyggðunum. „Ég hef
ekki tölu á hversu margir dagar þetta eru á ári en stóran
part sumars er ég úti á landi og svo fer maður auðvitað líka
í nokkrar vetrarferðir á hverju ári.“
bergsteinn@frettabladid.is

Páll E. Winkel

Árni Hreiðar Þorsteinsson

Bessi Gíslason
Una Þóra Steinþórsdóttir
Guðrún Gísladóttir
Jóhannes Mikaelsson
Elínborg Gísladóttir
Hörður Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför elskulegrar mágkonu og frænku
okkar,

Niðjasamtök
Gunnlaugsstaðaættarinnar

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR

Aðalfundur samtakanna verður laugardaginn 24. júlí
næstkomandi klukkan 14.00
í samkomuhúsinu við Þverárrétt í Borgarﬁrði.

o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

Best er að koma á föstudagskvöldið svo hægt sé að mýkja
söngröddina fyrir átök laugardagsins.

MOSAIK
Með kveðju, stjórnin.

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Magneu Katrínar
Hannesdóttur
frá Stóru Sandvík,

verður gerð frá Selfosskirkju þriðjudaginn 20. júlí
klukkan 13.30.
Hrefna Gísladóttir
og systkinabörn hinnar látnu.

POTTAPLÖNTUR þurfa mismikla sól og mismikið
vatn og um að gera að kynna sér þarfir þeirra þegar þær
eru keyptar. Fyrir þá sem finnst of flókið að muna hvað
hentar hverri plöntu geta gerviblóm verið góður kostur.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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„Það veit enginn hver málaði myndina en mér finnst hún óskaplega falleg og mikil ró yfir henni,“ segir Birna Berndsen, ráðgjafi
hjá Athygli og ráðstefnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Pappírsbrúðkaupsgjöfin
frá honum Palla mínum
Auglýsingasími

Þegar Birna Berndsen, annar tveggja eigenda hins nýja fyrirtækis Athygli ráðstefnur, er beðin að nefna
einhvern hlut á sínu heimili sem er í miklum metum gengur hún að gamalli mynd í dökkum ramma.

Allt sem þú þarft…

„Mér þykir mjög vænt um þessa
mynd af tveimur ástæðum,“ segir
Birna. „Bæði af því að þetta er
pappírsbrúðkaupsgjöfin frá honum
Palla mínum og líka af því mér
finnst konan svo lík ömmusystur
barnanna minna.“
Palli heitir fullu nafni Páll Benediktsson. Birna segir hann hafa
gefið henni myndina þegar þau
voru búin að vera gift í eitt ár.
Hann hefði átt leið framhjá Stúdíó

Stafni og séð hana þar í glugganum. „Viktor Smári í Stúdíó Stafni
sagði honum að margir væru búnir
að spyrja um myndina en hún væri
ómerkt. Hún hefði komið frá safnara og listfræðingar teldu líklegt að hún væri eftir einhvern af
gömlu meisturunum, Þorvald, Júlíönu eða einhvern slíkan, en enginn
vildi samt taka af skarið. Hún gæti
líka verið eftir einhvern danskan.
Og af því hún var ómerkt þá var

hún á góðu verði svo Palli keypti
hana handa mér,“ segir Birna.
„Það fyrsta sem ég sagði þegar
ég sá myndina var að mér fyndist konan líkjast Áslaugu, frænku
barnanna minna. Hún var oft í
Unuhúsi og sat fyrir hjá Louisu
Matthíasdóttur, Nínu Tryggva
og fleirum. Myndin minnir mig á
hana en það er kannski bara eitthvað sem augað býr til.“
gun@frettabladid.is

SUMAR ÚTSALA
naða
6 má ausar
l
vaxta ðslur
i
e
r
g

Gerið gæða- og verðsamanburð

20-50%

nding
Ný se

SAGA OG ÞÓR

VALHÖLL/FREYJA

Ný
send
ing

Góð rúm á frábæru verði

Hágæða heilsudýnur

AFSLÁTTUR
Lök, hlífðardýnur, sængurverasett,
heilsukoddar, viðhaldskoddar,
íslenskir PU leðurgaflar,
náttborð, útlitsgallaðar dýnur
og fleira.

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

Queen rúm, nú aðeins kr. 99.900

LÍTIL BOX geta verið hentug þar sem miklu betra er að geyma
ýmsa smáhluti í þeim heldur en að hafa þá úti um allt. Box af öllum
stærðum og gerðum eru líka tilvalin fyrir dótið í barnaherbergjunum.

MJÖG GLÆSILEGT
FYRIR SUMARBRÚÐINA

teg. AVA - hlýralaus BH í stærðum
D,DD,E,F,FF,G á kr. 11.450,bandabuxur í S,M,L,XL á kr. 4.990,sokkabandabelti í S,M,L,XL á kr. 6.990,læraband á kr. 2.990,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,

Lokað á laugardögum í sumar
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Eldhús er herbergi
sem notað er til að
elda og undirbúa mat.
Ef eldhúsið er hluti af
stærra herbergi, sem
notað er í annað, þá
nefnist það eldhúskrókur. Á Vesturlöndum er yfirleitt ofn í
eldhúsum sem og
ísskápur. Þar er líka
vaskur með heitu og
köldu vatni til að nota
við eldamennskuna
og til að vaska upp, þó
oft sé uppþvottavél í
nútímaeldhúsi. Eldhús
eru oft samkomustaður fjölskyldunnar og
vina, jafnvel þó ekki
sé verið að matbúa.
is.wikipedia.org

6ERTU VINUR

Rauðakrosshúsið

Dagskrá vikunnar
Ókeypis fyrir alla

Mánudagur 19. júlí

Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. kl. 9 -12
Prjónahópur - Komdu og prjónaðu í góðum félagsskap. kl. 13 -15
EFT og djúpslökun - Umbreyttu heftandi viðhorfum og innleiddu EFT inn
í daglegt líf þitt. Umsjón: Viðar Aðalsteinsson, EFT sérfræðingur. kl.14 -16

Gönguhópurinn Njótandi og þjótandi - Gengið um höfuðborgarsvæðið
þrisvar í viku (mán. kl. 13, mið. og fös. kl.10) og margvíslegir staðir skoðaðir.
Upplýsingar um upphafsstaði hverju sinni á raudakrosshusid@gmail.com.

Þriðjudagur 20. júlí

Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. kl. 9 -12
Skip án skipstjóra - Einstaklingur án markmiða er eins og skip án skipstjóra. Settu þér markmið og fylgdu þeim eftir. kl.13 -14
Lífskraftur og tilfinningar - Fimmti hluti af sex. Lokað! kl.14 -16

Gönguhópur kl. 13 -14

Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16

Miðvikudagur 21. júlí

Miðvikudagar eru dagar unga fólksins í Rauðakrosshúsinu
Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar, fréttasmiðja, heilsuhópur

Vöruhönnuðirnir Friðgerður Guðmundsdóttir og Kristín Birna Bjarnadóttir hanna saman undir merkinu Gerist, en þær sigruðu í
hönnunarsamkeppni um minjagrip fyrir Reykjavíkurborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Heitur pottur í sápulíki
Heitu pottarnir í Laugardalslauginni urðu kveikjan að handklæði og sápu sem Kristín Birna Bjarnadóttir
og Friðgerður Guðmundsdóttir unnu sigur fyrir í hönnunarsamkeppni um minjagripi fyrir Reykjavík.
„Við ákváðum að horfa til ferðaþjónustunnar og finna út hvað í
borginni hefði einna mest aðdráttarafl á erlenda ferðamenn. Sú
rannsókn leiddi í ljós að stór hluti
þeirra heimsækir sundlaugarnar
okkar og finnst mikið til þeirra
koma. Þannig varð hugmyndin
til,“ segir Kristín Birna Bjarnadóttir, sem ásamt Friðgerði Guðmundsdóttur sigraði í hönnunarkeppni um minjagrip fyrir
Reykjavíkurborg fyrr á árinu,
með handklæði og sápu sem líkjast heitum potti og til stendur að
framleiða á næstunni.
„Við fáum frumgerðina að
handklæðinu afhenta í dag og líki
okkur útkoman er viðbúið að það
verði komið í sölu eftir um það
bil fjórar vikur ef allt gengur að
óskum. Ferlið í kringum sápuna
er lengra,“ segir Kristín og eftirvæntingin leynir sér ekki í röddinni, enda hafa þær Friðgerður
staðið í ströngu við að koma vörunni af teikniborðinu og í framleiðslu.
Að hennar sögn kemur sápan
til með að verða tvílit, blá eins og
pottarnir í Laugardalslauginni og
glær eins og vatnið, en handklæðið verður hvítt. Til greina komi

Sápan líkist heitum potti og handklæðið sjali þegar búið er að vefja því utan um sig

að bæta litum við síðar ef varan
gengur vel í sölu. „Við sjáum bara
hvernig þetta fer af stað,“ segir
hún og bætir við að þótt sápan
og handklæðið hafi verið hugsað sem minjagripir ættu lands-

menn sjálfir alveg allt eins að
geta notið þeirra. „Hvorutveggja
er fallegt inni á hvaða heimili
sem er og líka hæglega hægt að
kippa þessu með sér í sund.“
roald@frettabladid.is

og margt fleira. kl. 9 -16

Skapaðu þér góða framtíð! - Fimmti hluti af sex. Lokað! kl. 13 -15
Ráðgjöf fyrir innflytjendur kl. 14 -16 Briddsklúbbur kl. 14 -16
Fimmtudagur 22. júlí

Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. kl. 9 -12
Ítölsk matargerð - Lærðu að gera ljúffenga rétti og smakkaðu. kl.13 -14
Lífskraftur og tilfinningar - Sjötti hluti af sex. Lokað! kl.14 -16
Heilsuhópur - Hreyfing skiptir máli! Lærðu að gera vinnuáætlun um þína
hreyfingu og það er aldrei að vita nema að æfingunum fjölgi. kl.14-15

Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30 Art of living - Hugleiðsla kl. 15 -16
Föstudagur 23. júlí - Lokað

Líflegar borðplötur

LOKAÐ! Rauðakrosshúsið verður lokað alla föstudaga í júlí.
Heilsuhópur Takts - Fyrir alla sem vilja. Útileikfimi í Nauthólsvík.

EKKI ÞARF AÐ VERA MIKIÐ MÁL AÐ
HRESSA UPP Á BORÐPLÖTUR SEM ERU
FARNAR AÐ LÁTA Á SJÁ.

Mæting kl. 9 í Rauðakrosshúsinu. Leikfimin hefst kl. 9:30.

&LOTT FÎT FYRIR FLOTTAR KONUR
3T¾RÈIR  

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is
www.raudakrosshusid.is | Opið mánudaga til fimmtudaga kl. 13-16

3KEIFUNNI  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI   o &AX  
WWWBELLADONNAIS

Ef borðplatan á stofuborðinu eða
borðstofuborðinu er orðin lúin má
lífga upp á hana með því að fá sér
gler- eða plexíglerplötu ofan á hana.
Undir plötuna er svo tilvalið að setja
dúk eða veggfóður eða jafnvel fjölskyldumyndir, hugmyndafluginu eru
engin takmörk sett.
Í barna- og unglingaherbergjum getur
þetta verið sniðug lausn fyrir skrifborð.
- eö
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GARÐYRKJA & UMHVERFIÐ

MAGNÚS BJARKLIND GARÐYRKJUTÆKNIR

Um hellulagnir
ellulagnir fela í sér útlagningu á hellum, steyptum eða
náttúrulegum. Mikilvægt er að hellur séu valdar með tilliti til þess álags sem á svæðinu verður, til dæmis hvort
um sé að ræða umferðargötu, innkeyrslu eða göngustíg. Í
dag er úrval steinsteyptra hellna mikið og gæði framleiðslunnar í
flestum tilfellum góð. Á Íslandi er ekki mikið um að náttúrugrjót
sé notað í hellulagnir en það hefur þó færst í vöxt á síðustu árum.
Sem dæmi má nefna hraun-, granít- og basaltflísar, brústeina- og
oddsteinalagnir.
Mikilvægt er að vel sé hugað að undirbúningi og undirbyggingu.
Best er að mæla upp svæðið, leggja út snúrur og gera sér grein
fyrir hæð fyrirhugaðs yfirborðs með tilliti til nærliggjandi svæða
og mannvirkja. Tryggja þarf að vatn eigi greiða leið um yfirborðið og í réttar áttir, til dæmis í niðurföll. Algengt viðmið er að halli
á yfirborði sé lágmark tveir sentimetrar á hvern metra. Í flestum
tilfellum er nauðsynlegt að jarðvegsskipta undir hellulagnir, til
að tryggja burð og hindra frostlyftingar. Áður en það er gert þarf
að kanna hvort lagnir liggi undir graftrarsvæðum og taka tillit til
þeirra við útgröft. Þykkt og uppbygging burðarlagsins fer eftir því
álagi sem á svæðinu verður. Algengt er að jarðvegsskipti séu frá
50-100 sentimetrar, háð jarðvegi og álagi. Í burðarlag þarf að nota
efni sem þjappast vel og verður ekki fyrir frostáhrifum, til dæmis
grófa grús. Grúsina þarf að þjappa með jarðvegsþjöppu, lagskipt í
um það bil 20 sentimetra lögum. Þegar grús hefur verið sett í réttar
hæðir er svokölluðum hellusandi jafnað yfir svæðið og hann þjappaður. Algengt er að hellusandur sé hafður í um það bil fimm sentimetra lagþykkt (þykkari þegar snjóbræðsla er lögð undir hellur). Til
að slétta hellusandinn í réttar hæðir eru yfirleitt notaðir leiðarar, til
dæmis járn-vatnsrör sem eru stillt af í grafin niður í samræmi við
áður mældar og útsettar hæðir. Yfir leiðarana er síðan dregin réttskeið sem tryggir að yfirborðið verði jafnt og í samræmi við hæðarsetningar. Þessi aðgerð er yfirleitt kölluð „straujun“ af fagmönnum. Sé um beina hellulögn að ræða er yfirleitt settar upp stýrilínur
til að tryggja að lögnin verði bein og hornrétt. Hellur má leggja með
ýmiskonar mynstri, þó háð hellugerð. Gæta þarf þess að bil, einnig
kallað fúga, sé á milli hellna sem eykur styrk og kemur í veg fyrir að
brotni upp úr köntum. Fyllt er í fúgur með svokölluðum fúgusandi.
Til að tryggja styrk og endingu hellulagnar þarf yfirleitt að steypa
meðfram köntum og gott er að ljúka verkinu á að þjappa yfir svæðið með léttri jarðvegsþjöppu.
Nánar um hellulagnir á www.meistari.is.

H

Mörg handtök liggja að baki garðinum í Merki þar sem nostrað er við hvern hlut.

Stefán og Ósk baða sig í kvöldsólinni sem skín gegnum Víkurskarðið.

MYNDIR/GUN

Tröllin virða fyrir sér búsældina.

Gaman að gömlu dóti
Garðurinn að Merki í Fnjóskadal ber glöggt merki um iðjusemi og vandvirkni eigendanna, Óskar Helgadóttur og
Stefáns Tryggvasonar. Innan
um ræktarlegan gróðurinn
leynist margt sniðugt.
Ósk er við slátt nærri húsinu en
leggur frá sér ljáinn. „Þetta er
eins og að berjast við vindmyllur,
sprettan er svo mikil,“ segir hún
brosandi. Bendir á forláta sláttuvél skammt frá sem gagnast ekki
í svona miklu grasi.
Merki stendur á landamerkjum Hallgilsstaða og Sólvangs og
dregur nafn sitt af því. Þarna
byggðu þau Ósk og Stefán árið
1995 og byrjuðu fljótlega að forma garðinn. „Þá fannst mér

Ættum við að koma í smá göngutúr?

þetta vera óendanleg vinna,“ rifjar Ósk upp. „Við fórum margar ferðir að ná okkur í grjót út í
Flateyjardal og austur í Aðaldalshraun. Ég man að vinkona mín
sagði við mig þegar við vorum að
byrja. „Mundu bara, Ósk mín, að
trén vaxa,“ og ég hugsaði. Já, já,
á hundrað árum! en svo er þetta
ótrúlega fljótt að gerast þegar
sprettan fer í gang.“
Í hlíðinni fyrir ofan heimilisgarðinn er minningarreitur um föðurbróður Stefáns sem
hafði lært skógrækt í Noregi en
fórst ungur af slysförum. Skógurinn veitir gott skjól
en myndar líka
skafla að vetri num, að sögn
Óskar.

Stefán hefur smíðað tvö lítil
burstahús hvort í sínum enda
garðsins og fígúrur málaðar á
fjörugrjót af Ósk og dótturinni
Sigurbjörgu Örnu setja þar sinn
svip. Einnig, hlóðapottar, mjólkurbrúsar og hestasláttuvél. „Gamalt járnadrasl sem aðrir henda,
það hirði ég,“ segir Ósk hlæjandi.
Kveðst hafa annað verðmætamat
en almenningur og ábyggilega
vera uppi á vitlausum tíma. „Mér
finnst ekkert gaman að eiga kristal en ég hef rosalega gaman af því
að eiga gamalt dót.“ Garðvinnan
er henni líka að skapi. „Þegar dagurinn er búinn og allt eðlilegt fólk
fer inn að hvíla sig finnst
mér gott að dunda í
garðinum,“ segir
hún. „Það tæmir
hugann og hreinsar sálina.“
- gun

„Gamalt járnadrasl sem aðrir henda, það hirði ég,“ segir Ósk.
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Sími 530 6500
heimili@heimili.is

.ARFEYRARSTOFA 3TYKKISHËLMI

.Ò ER TIL SÎLU ÖETTA STËRGL¾SILEGA VEITINGAHÒS
SEM STAÈSETT ER ¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM
Íbúðin er á þriðju hæð og henni fylgir stæði í bílskúr.

2EKSTURINN ER Å EIGIN HÒSN¾ÈI OG ER HANN
MJÎG VEL T¾KJUM BÒINN 3TAÈURINN HEFUR
VERIÈ REKINN MEÈ GËÈUM HAGNAÈI UNDAN
FARIN ¹R

Með Esjuna í augsýn
K

6ERÈ KR  MILLJËNIR
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
SMUNDUR 3KEGGJASON LÎGG FASTEIGNA
OG FYRIRT¾KJASALI SÅMI  

Fasteignasalan Fold er með til
sölu þriggja herbergja útsýnisíbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi
með bílskúr í Grafarholti.

%INNIG M¹ N¹LGAST FREKARI UPPLÕSINGAR
UM STAÈINN Å M¹LI OG MYNDUM ¹
WWWNARFEYRARSTOFAIS

omið er inn í anddyri með
beykiparketi. Eldhús er með
beykiinnréttingu og borðkrók. Stofa er með útsýni yfir sjóinn og Esjuna. Svalir eru í vestur
frá stofu. Hjónaherbergi er með
góðum skápum og útsýni yfir

(LÅÈARHJALLI 
%INAR 0¹LL +J¾RNESTED
LÎGG FASTEIGNASALI
EINAR FASTMOSIS
+*!2.!
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"JARGARTANGI 

 -OSFELLSB¾R

Esjuna. Barnaherbergi er með
parketi. Baðherbergi er með flísum og sturtuklefa. Innréttingar
eru frá Ormsson. Innangegnt er
inn í sérbílskúr frá sameign. Í
kjallara er hjólageymsla og sérgeymsla.

 +ËPAVOGUR

5RÈARHOLT  -OSFELLSB¾
2ÒMGËÈ  M JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
¹SAMT   M BÅLSKÒR VIÈ 5RÈARHOLT Å -OSFELLS
B¾ ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFUHOL TVÎ SVEFNHER
BERGI BAÈHERBERGI ELDHÒS OG STOFU BÅLSKÒRINN
ER   M ¥BÒÈINNI FYLGIR SÁRGEYMSLA ¹ SÎMU
H¾È ¹SAMT HLUTDEILD Å SAMEIGINLEGU ÖVOTTAHÒSI
6   M 
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3ÁRLEGA GL¾SILEG OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ   M RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å 
H¾ÈA FJÎLBÕLISHÒSI VIÈ (LÅÈARHJALLA  Å +ËPAVOGI ¥BÒÈINNI FYLGIR   M FULLBÒINN BÅLSKÒR 'L¾SILEGAR
INNRÁTTINGAR OG FALLEG GËFEFNI 3TUTT ER Å LEIKSKËLA SKËLA OG AÈRA ÖJËNUSTU HVÅLANDI ER CA   M
MEÈ   VÎXTUM %IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX 6   M 

2ÒGAKUR   'ARÈAB¾R
&ALLEGT   M EINBÕLISHÒS MEÈ BÅLSKÒR VIÈ "JARGARTANGA  Å -OSFELLSB¾ (ÒSIÈ SKIPTIST Å FORSTOFU
STOFU SETUSTOFUH¾GT AÈ BREYTA Å HERBERGI BAÈHERBERGI GESTASALERNI HJËNAHERBERGI TVÎ BARNA
HERBERGI ELDHÒS SJËNVARPSHERBERGISEM GETUR NÕST SEM SVEFNHERBERGI ÖVOTTAHÒS OG BÅLSKÒR MEÈ
GEYMSLUHERBERGI 4IMBURVERÎND OG GARÈUR Å SUÈVESTUR 6   M 

/PIÈ HÒS Å DAG M¹NUDAG FR¹ KL  TIL 

%SKIHLÅÈ  2EYKJAVÅK
  M RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹SAMT   M
GEYMSLUSKÒR VIÈ %SKIHLÅÈ  Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFU BAÈHERBERGI ELDHÒS TVÎ SVEFN
HERBERGI TV¾R SAMLIGGJANDI STOFUR %INNIG FYLGIR
GEYMSLUSKÒR ¹ LËÈ AUK HLUTDEILDAR Å SAMEIGINLEGU
ÖVOTTAHÒS OG GEYMSLU Å KJALLARA 6  M 

$ALATANGI   -OSFELLSB¾R
3
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2ÒMGËÈ OG GL¾SILEG JA HERBERGJA ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI Å JA H¾ÈA LYFTUHÒSI ¹SAMT
ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA VIÈ 2ÒGAKUR  Å 'ARÈAB¾ 'L¾SILEGAR INNRÁTTINGAR OG FALLEG GËLFEFNI 'L¾SILEGT
ÒTSÕNI HVÅLANDI ER CA   M MEÈ   VÎXTUM %IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6   M 
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-IKIÈ ENDURNÕJAÈ   M TVÅLYFT EINBÕLISHÒS MEÈ AUKAÅBÒÈ VIÈ $ALATANGA  Å -OSFELLSB¾ 
AÈALHL¾È ER STOFA BORÈSTOFA GL¾SILEGT ELDHÒS SJËNVARPHOL  SVEFNHERBERGI TVÎ BAÈHERBERGI OG
ÖVOTTAHÒS  NEÈRI H¾È ERU ÖRJÒ GËÈ SVEFNHERBERGI SALERNI GEYMSLA OG STËRT UNGLINGAHERBERGI MEÈ
SÁRÒTGANGI  NEÈRI H¾È ER EINNIG AUKAÅBÒÈ MEÈ SÁR INNGANGI ÖAR ER STOFA SVEFNHERBERGI ELDHÒS
KRËKUR OG BAÈHERBERGI 6   M 

,YNGHAGI  2EYKJAVÅK
JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å RA H¾ÈA FJÎLBÕLI
VIÈ ,YNGHAGA  Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
ANDDYRI FORSTOFUGANG ELDHÒS STOFU TVÎ SVEFNHER
BERGI BAÈHERBERGI OG GEYMSLU ¶ETTA ER RÒMGËÈ
ÅBÒÈ ¹ GËÈUM STAÈ Å 6ESTURB¾NUM RÁTT VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS ,¾KKAÈ VERÈ 6   M 

/PIÈ HÒS Å DAG M¹NUDAG FR¹ KL  TIL 
+LAPPARHLÅÈ  -OSFELLSB¾R
-JÎG FALLEG   M JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å ÖRIGGJA H¾ÈA FJÎLBÕLI VIÈ +LAPPARHLÅÈ Å
-OSFELLSB¾ ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU TVÎ RÒMGËÈ
SVEFNHERB GEYMSLU BAÈHERBÖVOTTAHERB
STOFU OG ELDHÒS 3TËRAR SVALIR Å SUÈVESTUR &R¹B¾R
STAÈSETNING !UÈVELD KAUP HVÅLANDI L¹N HJ¹
¥BÒÈAL¹NASJËÈI CA   M 6   M 

¶ËRÈARSVEIGUR RA HERBERGJA
'ËÈ RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANG
OG ST¾ÈI Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU VIÈ ¶ËRÈARSVEIG
¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU  SVEFNHERBERGI
ÖVOTTAHERBERGI BAÈHERBERGI ELDHÒS OG STOFU 3ÁR
GEYMSLA ER Å KJALLARA 6   M 

LFKONUHVARF  +ËPAVOGUR
-JÎG FALLEG   M JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU
H¾È Å JA H¾ÈA LYFTUHÒSI ¹SAMT BÅLAST¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU STËRA
STOFUBORÈSTOFU ELDHÒS MEÈ 5 LAGA VIÈARINN
RÁTTINGU RÒMGOTT BARNAHERBERGI MEÈ FATASK¹P
SÁR ÖVOTTAHÒS BAÈHERBERGI MEÈ STURTUKLEFA OG
GOTT HJËNAHERBERGI 3TËRAR SVALIR Å SUÈVESTUR MEÈ
MJÎG FALLEGU ÒTSÕNI AÈ %LLIÈAVATNI OG TIL "L¹FJALLA
6   M 

,¾KJARMELUR  2EYKJAVÅK
.OKKUR NÕ  TIL  M IÈNARÈARBILGEYMSLUR
MEÈ MILLILOFTI VIÈ ,¾KJARMEL  Å 2EYKJAVÅK #A
 M VINNSLUSALUR MEÈ VÁLSLÅPUÈU GËLÙ OG CA
 M MILLILOFT MEÈ ST¹LSTIGA OG ST¹LHANDRIÈI
"ILIÈ ER MEÈ GËÈRI INNKEYRSLUHURÈ MIKIL LOFTH¾È
OG ÖRIGGJA FASA RAFMAGN 3NYRTING MEÈ SALERNI OG
HANDLAUG ER Å RÕMINU AUK SKOLVASKS
6ERÈ FR¹  TIL   M 
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%IGNIR VIKUNNAR
%INBÕLI -IÈBORGIN

,AUGAVEGI   H¾È o /PIÈ VIRKA DAGA KL  
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6IÈAR "ÎÈVARSSON VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR OG LÎGGILTUR FASTEIGNASALI
¶JËNUSTUSÅMI SÎLUMANNA EFTIR LOKUN  

(¹ALEITISBRAUT ÎNNUR H¾È
#A  FM VEL SKIPULÎGÈ ÅBÒÈ ¹ ANNARI H¾È ¹
RËLEGUM STAÈ VIÈ (¹ALEITISBRAUT 4ENGT F ÖVOTTAVÁL
¹ BAÈI 3TËRAR SUÈURSVALIR 6ERÈ   MILLJ

2AÈ OG PARHÒS
0ARHÒS 3VÎLU¹SI (AFNARÙRÈI
#A  FM FALLEGT NÕLEGT PARHÒS ¹ 
H¾ÈUM  NEÈRI H¾ÈINNI ERU STOFUR
GESTASNYRTING ELDHÒS HOL OG INNANGENGT
ER Å BÅLSKÒR
%INNIG ER GENGT FR¹ STOFU ÒT Å GARÈ  EFRI
H¾È ERU  SVEFNHERBEGI BAÈHERBERGI
ÖVOTTAHÒS OG GEYMSLA 6EL SKIPULAGT HÒS Å
GËÈU HVERÙ 3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN
6ERÈ   MILLJ

RA TIL  HERBERGJA

+RISTNIBRAUT M BÅLSKÒR
#A  FM VÎNDUÈ ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å LYFTUBLOKK
¹ GËÈUM ÒTSÕNISSTAÈ Å 'RAFARHOLTI )NNANGENGT ER ÒR
SAMEIGN Å RÒMGËÈAN SÁRBÅLSKÒR -JÎG GËÈ EIGN ¹
FR¹B¾RUM STAÈ 6ERÈ   MILLJ

#A  FM FALLEGT HÒS SEM STENDUR MILLI ,AUGAVEGAR OG 'RETTISGÎTU (ÒSIÈ
VAR ENDURBYGGT ¹RIÈ  ¹ MJÎG SMEKKLEGAN H¹TT  H¾ÈINNI ERU STOFUR OG  HERBERGI ELDHÒS
OG BAÈ OG Å RISINU  SVEFNHERBERGI OG VINNUHERBERGI  ¶AR ERU LÅKA STËRAR SVALIR 3ÁRÅBÒÈ ER Å
KJALLARA 6ERÈ   MILLJ

%INBÕLI 'RAFARVOGI

JA HERBERGJA

+APLASKJËLSVEGUR RA HERBERGJA
¹ ANNARI H¾È 
6ORUM AÈ F¹ I SÎLU FALLEGA RÒMLEGA 
FM ÅBÒÈ ¹ ANNARI H¾È ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
 STOFUR OG  HERBERGI MÎGULEGT AÈ NÕTA
SEM  HERBERGI OG STOFU %NDURNÕJAÈ
GL¾SILEGT BAÈHERBERGI &ALLEG EIGN
6ERÈ   MILLJ
4JARNARBËL 3ELTJARNARNESI MBÅLSKÒR
2ÒMLEGA  FM GL¾SILEG ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å BLOKK
¹ FALLEGUM STAÈ ¹ .ESINU ¥BÒÈIN HEFUR ÎLL VERIÈ
ENDURNÕJUÈ ¹ SMEKKLEGAN H¹TT 3TËRAR SUÈURSVALIR
MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI "ÅLSKÒR M VATNI HITA OG
RAFMAGNI (AGST¾È YÙTRTAKANLEG L¹N
6ERÈ   MILLJ

#A  FMFALLEGT EINBYLI ¹ EINNI H¾È ¹ RËLEGUM OG GËÈUM STAÈ VIÈ
.ESHAMRA Å 'RAFARVOGI ¥ HÒSINU ERU GËÈAR STOFUR  SVEFNHERBERGI ELDHÒS OG BAÈ
)NNANGENGT ER Å BÅLSKÒR ²TGENGT ER FR¹ STOFU ¹ PALL OG Å MJÎG FALLEGAN GARÈ Å GËÈRI R¾KT
3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN 6ERÈ   MILLJ

3UMARHÒSIN SELJAST
J
HJ¹
J &OLD

-IKIL EFTIRSPURN EFTIR SUMARHÒSUM ¹ GRËNUM SV¾ÈUM ¹ SUÈUR OG VESTURLANDI

3UMARHÒS 3YÈRI "RÒ
&ALLEGT T¾PRA  FM HEILS¹RSHÒS ¹ EIGNARLËÈ ¥
HÒSINU ER RAFMAGN VATN OG HITAVEITA OG ER ÖAÈ
SMEKKLEGA INNRÁTTAÈ 2ËLEGT SV¾ÈI MEÈ GËÈRI
STAÈSETNINGU ÖAR SEM STUTT ER Å ÕMSA ÒTIVIST
,¾KKAÈ VERÈ HVÅLANDI LANGTÅMAL¹N UM  MILLJ
6ERÈ   MILLJËNIR

3UMARHÒS -IÈDAL +JËS
%INSTAKLEGA VEL STAÈSETTUR BÒSTAÈUR Å +JËSINNI
3KIPTIST Å  HERBERGI SVEFNLOFT STOFU ELDHÒS OG
BAÈHERBERGI (EITUR POTTUR &R¹B¾RT ÒTSÕNI
0ARADÅS VIÈ "ORGARMÎRKIN 6ERÈ   MILLJËNIR

3UMARHÒS %YRARSKËGI
#A  FM BÒSTAÈUR ¹ GRËNU LANDI ¹ FALLEGUM STAÈ
Å %YRARSKËGI 3ËLSTOFA OG PALLUR  SVEFNHERBERGI OG
SVEFNLOFT -ÎGULEIKI AÈ F¹ LËÈINA VIÈ HLIÈINA MEÈ
6ERÈ   MILLJ

3UMARHÒS %YRYRARSKËGI
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU MJÎG FALLEGANN BÒSTAÈ ¹ GËÈUM
STAÈ Å %YRARSKËGI -IKIÈ ÒTSÕNI YÙR VATNIÈ 3AUNA
HÒS ¹ LËÈ HEITUR POTTUR "ARNALEIKT¾KI ¹ LËÈ3JËN ER
SÎGU RÅKARI 6ERÈ   MILLJ

3UMARHÒS 'RÅMSNES (ALLKELSHËLAR
6ANDAÈ NÕTT CA  FM SUMARHÒS ¹ STEYPTUM
GRUNNI (ÒSIÈ ER ¹  HEKTARAEIGNARLANDI 3TËR STOFA
OG  SVEFNH )NNBÒ FYLGIR 3TEYPT PLATA MEÈ HITA
LÎGNUM )NNBÒ FYLGIR &ALLEG HÒS ¹ STËRRI EIGNARLËÈ Å
N¹MUNDA V GËÈA GOLFVELLI

(VAÈ KOSTAR EIGNIN MÅN p +ÅKTU ¹ WWWFOLDIS p EÈA HAFÈU SAMBAND Å SÅMA     

.ARFEYRARSTOFA 3TYKKISHËLMI

(ELLISSANDUR 3N¾FELLSNESI

.Ò ER TIL SÎLU ÖETTA STËRGL¾SILEGA VEITINGAHÒS
SEM STAÈSETT ER ¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM
2EKSTURINN ER Å EIGIN HÒSN¾ÈI OG ER HANN
MJÎG VEL T¾KJUM BÒINN 3TAÈURINN HEFUR
VERIÈ REKINN MEÈ GËÈUM HAGNAÈI UNDAN
FARIN ¹R
6ERÈ KR  MILLJËNIR
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
SMUNDUR 3KEGGJASON LÎGG FASTEIGNA
OG FYRIRT¾KJASALI SÅMI  
%INNIG M¹ N¹LGAST FREKARI UPPLÕSINGAR
UM STAÈINN Å M¹LI OG MYNDUM ¹
WWWNARFEYRARSTOFAIS

3ÁRLEGA FALLEGT OG VEL STAÈSETT  FM HÒS ¹ EINNI H¾È SEM STENDUR VIÈ SJ¹VARKAMBINN
(ELLISSANDI ¥ HÒSINU SEM ER MIKIÈ ENDURNÕJAÈ ERU TV¾R FULLINNRÁTTAÈAR ÅBÒÈIR MEÈ ÎLLU
INNBÒI OG EIN ÅBÒÈ SEM ER TILBÒIN TIL INNRÁTTINGA (ÁR ER FR¹B¾RT ÒTSÕNI OG GOTT AÈ VERA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SMUNDUR 3KEGGJASON FASTEIGNASALI 3  
2UNËLFUR 'UNNLAUGSSON LÎGG FAST +RISTÅN 0ÁTURSDËTTIR LÎGG FAST SMUNDUR 3KEGGJASON LÎGG FAST
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.ÕTT ENDARAÈHÒS VIÈ
&OSSAHVARF +ËPAVOGI

3KRÒÈ¹S
-JÎG GL¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ ÖREMUR PÎLLUM MEÈ INNB   FM BÅLSKÒR ¹
ÖESSUM FALLEGA ÒTSÕNISSTAÈ NEÈST Å SAHVERÙNU 3TËRT ELDHÒS MEÈ EYJU OG INNRÁTTINGUM
ÒR HNOTU OG HVÅTTUÈUM HLYNI STËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ ARNI STËRUM GLUGGUM OG
GL¾SILEGU ÒTSÕNI TIL SJ¹VAR  HERBERGI AUK SKRIFSTOFUHERBERGIS  FATAHERBERGI OG  VÎNDUÈ
BAÈHERBERGI 6ERULEGA AUKIN LOFTH¾È  3TËRAR ÚÅSALAGÈAR SVALIR TIL NORÈURS OG HELLULÎGÈ
VERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM TIL SUÈURS &2"2 34!¨3%4.).'

!RATÒN 'ARÈAB¾
'L¾SILEGT   FM EINLYFT EINBÕLISHÒS AÈ MEÈT   FM BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM GRËNA STAÈ Å
'ARÈAB¾NUM %IGNIN HEFUR VERIÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ MA GËLFEFNI ELDHÒS BAÈHERBERGI
OG GLER AÈ HLUTA "JÎRT STOFA MEÈ ÒTGANGI Å SËLSTOFU FALLEGT ELDHÒS MEÈ VÎNDUÈUM
T¾KJUM OG  HERBERGI 3TËR VIÈARVERÎND YÙRBYGGÈ AÈ HLUTA (ÒS NÕLEGA M¹LAÈ AÈ UTAN
6ERÈ   MILLJ

3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN
(ÒSIÈ ER   FM AÈ MEÈTÎLDUM   FM BÅLSKÒR OG ER
Å DAG FULLFR¹GENGIÈ AÈ UTAN !È INNAN ER HÒSIÈ TILBÒIÈ TIL
SPÎRSLUNAR  p  SVEFNHERBERGI SJËNVARPSSTOFA STOFA MEÈ
ÒTGANGI ¹ STËRAR SVALIR %IGNIN ER VEL STAÈSETT INNARLEGA Å
BOTNLANGA MEÈ ÒTSÕNI MA YÙR %LLIÈAVATN ,ËÈ FR¹GENGIN
3TUTT Å SKËLA OG ÖJËNUSTU HV HAGST¾È L¹N
6ERÈ   MILLJ

(AGAÚÎT p 'ARÈAB¾
&ALLEGT OG VEL SKIPULAGT   FM EINBÕLISHÒS AUK UM   FM SËLSK¹LA   FM BÅLSKÒRS
OG UM   FM SËLSTOFU ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ (ÒSIÈ HEFUR VERIÈ NOKKUÈ ENDURNÕJAÈ
OG SKIPTIST MA Å SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ ÒTGANGI Å SËLSK¹LA ELDHÒS MEÈ NÕLEGUM
INNRÁTTINGUM  HERBERGI OG BAÈHERBERGI  BAKLËÈ ERU STËRAR HELLULAGÈAR p OG VIÈARVER
ANDIR MEÈ SKJËLVEGGJUM OG RÒMGËÈRI GEYMSLU )NNKEYRSLA OG STÁTTAR FYRIR FRAMAN HÒS
ERU NÕLEGAR 6ERÈ   MILLJ

(VERÙSGATA (AFNARÙRÈI

%SKIHLÅÈ GËÈAR LEIGUTEKJUR

  FM EINBÕLISHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM Å (AFNARÙRÈI  AÈALH¾È ERU FORSTOFA HOL
SAMLIGGJANDI STOFUR OG ELDHÒS AUK NÕLEGRAR SËLSTOFU ¥ RISI ERU  HERBERGI OG Å KJALLARA ERU
GEYMSLUR OG ÖVOTTAHERBERGI &ALLEG LËÈ MEÈ TIMBURVERÎND ,AUST STRAX 6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG ÖË NOKKUÈ ENDURNÕJUÈ   FM RA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK   FM BÅLSKÒRS
Å (LÅÈUNUM .ÕLEGAR INNRÁTTINGAR OG VÎNDUÈ T¾KI Å ELDHÒSI 2ÒMGËÈ OG BJÎRT STOFA 3ÁR
SVALIR TIL VESTURS ¹ STIGAPALLI FYRIR FRAMAN ÅBÒÈ ¥ LITLUM HLUTA BÅLSKÒRS ERU LEIGUTEKJUR AF
SÅMSTÎÈ KR  ÖÒS PR M¹N EN SAMT VEL NOTH¾FUR SEM BÅLSKÒR (LUTI BÅLSKÒRS ER Å !FAR
VEL STAÈSETT EIGN MEÈ TILLITI TIL FJARL¾GÈAR FR¹ LEIKSKËLA OG SKËLA 6ERÈ   MILLJ

(RINGBRAUT JA HERB AUK HERB Å RISI

¥SALIND p+ËPAVOGI

&RAMNESVEGUR

&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT   FM HERB Å RISI OG SÁR GEYMSLU %IGNIN ER MEÈ
GLUGGA ¹ ÖRJ¹ VEGU OG ÖVÅ BJÎRT 3UÈURSVALIR ÒT AF STOFU .ÕLEGT EIKARPARKET ER ¹ ÎLLUM
GËLFU UTAN BAÈHERBERGIS 3ÁR HERBERGI Å RISI MEÈ AÈGANGI AÈ SNYRTINGU 3KËLI OG ÖJËNUSTA
Å AÈRA ÖJËNUSTU 6ERÈ   MILLJ

!FAR VANDAÈ UM  FM EINBÕLISHÒS MEÈ AUKAÅBÒÈ Å KJALLARA %IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFU
HOL MEÈ ÖVOTTAHERB INNAF SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ MIKILLI LOFTH¾È OG ÒTGANGI ¹
VERÎND RÒMGOTT ELDHÒS MEÈ FALLEGUM INNRÁTTINGUM OG GËÈRI BORÈAÈSTÎÈU  HERBERGI
OG BAÈHERBERGI ¥ KJALLARA ER JA HERB ÅBÒÈ EN MÎGULEIKI ER AÈ SAMEINA KJALLARANN
AÈALH¾ÈINNI ,ËÈ MEÈ VERÎND SKJËLVEGGJUM OG STËRRI STEYPTRI INNKEYRSLU

&ALLEG OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT   FM SÁR GEYMSLU Å
GËÈU STEINHÒSI Å GAMLA VESTURB¾NUM 3TËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ ÒTSÕNI TIL SJ¹VAR
3TËRT ELDHÒS MEÈ NÕLEGUM INNRÁTTINGUM OG GËÈRI BORÈAÈSTÎÈU .ÕLEGA ENDURNÕJAÈ
BAÈHERBERGI 4VÎ SVEFNHERBERGI OG ER ÒTGANGUR ¹ SUÈURSVALIR ÒR ÎÈRU HERBERGINU
6ERÈ   MILLJ

LFHEIMAR  HERB

3TIGAHLÅÈ JA HERB

&ALLEG ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È MEÈ RISLOFTI
Å GËÈU FJÎLBÕLI VIÈ OPIÈ SV¾ÈI Å ,AUG
ARDALNUM ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FOSTOFU
ELDHÒS RÒMGËÈA STOFU HJËNAHERB MEÈ
FATAHERBERGI INNAF  BARNAHERBERGI
OG BAÈHERB AUK RISLOFTS EN ÖAR ERU 
RÒMGËÈ HERBERGI 'ËÈAR SUÈURSVALIR
¶VOTTAAÈST Å ÅBÒÈ 6ERÈ   MILLJ

"JÎRT OG VEL SKIPULÎGÈ   FM JA
HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È ¥BÒÈIN SKIPTIST
Å HOL STOFU ELDHÒS  SVEFNHERBERGI
OG BAÈHERBERGI 3VALIR Å SUÈVESTUR 3ÁR
RÒMGËÈ GEYMSLA Å KJALLARA 3TUTT Å SKËLA
OG ÖJËNUSTU 6ERÈ   MILLJ

3ËLEYJARGATA (¾È OG RIS

2EYK¹S RA HERB

,JËSHEIMAR RA HERB

%FRI H¾È OG RIS Å TVÅBÕLISHÒSI ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å MIÈBORGINNI 
H¾ÈINNI ERU MA ÖRJ¹R SAMLIGGJANDI
STOFUR ELDHÒS OG GESTA SNYRTING ¥ RISI
ERU   HERBERGI OG BAÈHERBERGI AUK
GEYMSLURISS 3VALIR ÒT AF BORÈSTOFU Å
SUÈUR 'OTT ÒTSÕNI ER ÒR RISINU MA YÙR
H¹SKËLASV¾ÈIÈ &ALLEG R¾KTUÈ LËÈ MEÈ
H¹UM TRJ¹M

&ALLEG   FM RA HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È AUK BÅLSKÒRS .Õ ENDURNÕJAÈ
ELDHÒS MEÈ FALLEGUM HVÅTUM INNRÁTT
INGUM SJËNVARPSHOL  RÒMGËÈ HER
BERGI STOFA MEÈ ÒTGANGI ¹ SUÈURSVALIR
OG ÚÅSALAGT BAÈHERBERGI ¶VOTTAHERB
INNAN ÅBÒÈAR (ÒS ¹LKL¾TT AÈ UTAN
6ERÈ   MILLJ

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK  
FM GEYMSLU Å KJ 2ÒMGËÈ STOFA OG 
HERBERGI ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR
3VALIR Å VESTUR 3ÁR INNGANGUR AF SVÎLUM
6ERÈ   MILLJ

2¹NARGATA JA HERB

3AFAMÕRI JA HERB

'RETTISGATA JA HERB

-IKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM JA HERB
ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖRÅBÕLISHÒSI 2ÒMGËÈAR
OG BJARTAR SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ
ÒTGENGI ¹ UM  FM SVALIR ELDHÒS MEÈ
FALLEGRI VIÈARINNRÁTTINGU OG VÎNDUÈUM
T¾KJUM RÒMGOTT SVEFNHERBERGI OG
ÚÅSALAGT BAÈHERBERGI 3ÁR BÅLAST¾ÈI ¹
LËÈ FYLGIR ÅBÒÈINNI 6ERÈ   MILLJ

  FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
STËRUM SUÈVESTURSVÎLUM ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å HOL RÒMGËÈA STOFU OPIÈ
ELDHÒS VIÈ HOL  SVEFNHERBERGI OG
BAÈHERBERGI ,AUS TIL AFHENDINGAR
STRAX 6ERÈ   MILLJ

  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È AUK   FM
GEYMSLU Å KJ Å ÖESSU FALLEGA ÖRÅBÕLIS
HÒSI 0ARKETLÎGÈ STOFA  SVEFNHERBERGI
'ËÈ BORÈAÈSTAÈA MILLI STOFU OG
ELDHÒSS (ÒS AÈ UTAN TEKIÈ Å GEGN FYRIR
NOKKRUM ¹RUM 6ERÈ   MILLJ

3TËRHOLT EFRI H¾È OG RIS

3TRANDVEGUR 3J¹LANDI
'ARÈAB¾ JA HERB

"RAGAGATA JA p JA
HERB

6EL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È MEÈ SÁR VERÎND OG SÁR ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU 2ÒMGËÈ STOFA ELDHÒS
OPIÈ VIÈ STOFU OG  RÒMGËÈ HERBERGI
ÒR HJËNAHERBERGI ER ÒTGANGUR ¹ VERÎND
MEÈ SKJËLVEGGJUM ¶VOTTAHERB INNAN
ÅBÒÈAR 6ERÈ   MILLJ

JA JA HERB RISÅBÒÈ Å GËÈU
FJÎLEIGNARHÒSI Å ¶INGHOLTUNUM
,AUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ÅBÒÈ ¹
TVEIMUR H¾ÈUM Å GËÈU STEINHÒSI ¥ DAG
ER H¾ÈIN OG RISIÈ NÕTT SEM TV¾R SÁR
ST¾ÈAR ÅBÒÈIR (ÒSIÈ ER Å GËÈU ¹STANDI
AÈ UTAN 3UÈURSVALIR ÒT AF STIGAPALLI
6ERÈ   MILLJ

.ORÈURBRÒ 3J¹LANDI
'ARÈAB¾ RA HERB
'L¾SILEG RA HERB   FM ÅBÒÈ ¹ 
(¾È AÈ MEÈT SÁR GEYMSLU Å KJALLARA
¥BÒÈIN ER MEÈ MJÎG VÎNDUÈUM GËLFEFN
UM OG INNRÁTTINGUM !LLAR INNRÁTTINGAR
OG INNIHURÈIR ERU ÒR EIK (ITI ER Å ÚESTUM
GËLFUM3TËR EYJA Å ELDHÒSI 'ËLFSÅÈIR
GLUGGAR Å STOFU OG ELDHÒSI SEM ERU Å EINU
OPNU RÕMI 6ERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM TIL
SUÈURS 3ÁR ÖVOTTAHERBERGI OG SÁR ST¾ÈI
Å BÅLGEYMSLU 6ERÈTILBOÈ
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Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

w w w. e i g n a m i d l u n . i s

%LDRI BORGARAR

3

0)¨

(²

/

"LEIKJUKVÅSL

3ËLEYJARIMI

²TSÕNISÅBÒÈ Å LYFTUHÒSI

-JÎG GËÈ   FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ FJËRÈU H¾È
LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG ELDRI ¥BÒÈIN ER ¹
EFSTU H¾È MEÈ SÁRINNGANG AF SVÎLUM ÖE
EINA ÅBÒÈIN AF SVÎLUNUM 3ÁR ST¾ÈI Å LOKUÈUM
BÅLAKJALLARA FYLGIR ÅBÒÈINNI ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX
6   M 

FALLEGT ÒTSÕNISHÒS

4), 3®,5 %¨! ,%)'5 &ALLEGT OG VEL BYGGT
  FM TVÅLYFT EINBÕLISHÒS MEÈ TVÎFÎLDUM
  FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER EINSTAKLEGA BJART
OG MEÈ RÒMGËÈUM VISTARVERUM OG STENDUR
¹ HORNLËÈ MEÈ EINSTÎKU ÒTSÕNI YÙR BORGINA
OG SUNDIN BL¹  HLUTA NEÈRI H¾ÈAR HEFUR
VERIN ÒTBÒIN RÒMGËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ
SÁRINNGANGI (ÒSIÈ HEFUR FENGIÈ GOTT VIÈHALD
6   M 

'R¾NLANDSLEIÈ 

 FM SÁRVERÎND

3ÁRLEGA FALLEG JA HERBERGJA   FM NEÈRI
SÁRH¾È Å TVÅBÕLISHÒSI MEÈ CA  FM AFGIRTRI
SËLRÅKRI TIMBURVERÎND OG MIKLU ÒTSÕNI 3ÁRINN
GANGUR ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU ÖVOTTAHER
BERGIGEYMSLU HOL STOFUBORÈSTOFU ELDHÒS
OG TVÎ RÒMGËÈ SVEFNHERBERGI !HVÅLANDI L¹N
FR¹ ¥BÒÈAL¹NASJ   M 6   M 

RA  HERBERGJA

2AÈHÒS

%INBÕLI

&ALLEGT OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ   FM EINBÕLI ¹ EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR OG
GRËNUM AFGIRTUM GARÈI MEÈ HELLULÎGÈUM STÁTTUM 

-IÈVANGUR  RAÈHÒS

/0)¨ (²3 ¥ $!' -.5$!' -),,)  /' 

'NITAKËR %INBÕLI Å SÁRÚOKKI

+ËPAVOGSBAKKI 
¹ SJ¹VARLËÈ

NÕTT GL¾SILEGT HÒS

%INBÕLISHÒS   FM ¹ EINNI H¾È (ÒSIÈ ER
¹ SJ¹VARLËÈ TIL SUÈURS %INSTÎK STAÈSETNING
(ÒSIÈ ER ALLT HIÈ GL¾SILEGASTA (ÒSIÈ SKIPTIST
Å FORSTOFUGANG  HERBERGI FATAHERBERGI TVÎ
BAÈHERBERGI ÖVOTTAHERBERGI STOFU MEÈ ARIN
ELDHÒS OG SJËNVARPSHOL )NNBYGGÈUR   FM
BÅLSKÒR 6ERÎND ER TIL SUÈURS 6   M 

 SVEFNHERB

&ALLEGT MIKIÈ ENDURNÕJAÈ OG EINSTAKLEGA
VELSKIPULAGT RAÈHÒS ¹  H¾ÈUM SAMTALS
  FM M INNBYGGÈUM BÅLSKÒR  SVEFNHERB
  STOFUR 3TËR AFGIRT TIMBURVERÎND &R¹B¾R
STAÈSETNING RÁTT VIÈ ËBYGGT SV¾ÈI 6  
M 

,AUGARNESVEGUR

GËÈ

'ËÈ  FM RA HERB ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È MEÈ
FALLEGU ÒTSÕNI (ÒSIÈ OG LËÈ LÕTA VEL ÒT OG
HAFA FENGIÈ GOTT VIÈHALD ¥BÒÈIN HEFUR VERIÈ
ENDURNÕJUÈ AÈ HLUTA %IGENDUR SKOÈA SKIPTI ¹
ST¾RRI EIGN 

(RAUNB¾R RAÈHÒS MEÈ BÅLSKÒR
'OTT OG VEL SKIPULAGT ÙMM HERBERGJA RAÈHÒS
MEÈ FALLEGUM GARÈI (ÒSIÈ ER SAMTALS  
FM MEÈ BÅLSKÒR SEM ER   FM &JÎGUR
SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI SNYRTING ELDHÒS
GEYMSLA OG STOFA 6   M 

+LEPPSVEGUR
,AUGAR¹SVEGUR
%INSTAKLEGA VANDAÈ OG GL¾SILEGT  FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM (ÒSIÈ ER INNST Å BOTN
LANGAGÎTU %KKERT VAR TIL SPARAÈ Å INNRÁTTINGAR OG T¾KI -IKIÈ ÒTSÕNI ER FR¹ B¹ÈUM H¾ÈUM TIL
VESTURS YÙR BORGINA   METRA LOFTH¾È ER ¹ NEÈRI H¾È OG   METRAR ¹ EFRI H¾È %IGN Å ALGJÎRUM
SÁRÚOKKI 6   M 

+LETTAKËR  "

GL¾SILEG SÁRH¾È

3ANDAKUR  

AÈEINS  HÒS EFTIR

3ÁRLEGA VEL SKIPULÎGÈ OG FALLEG RAÈHÒS ¹ SKJËL
S¾LUM STAÈ ¹ MIÈRI !RNARNESH¾ÈINNI 4VÅLYFT
HÒSIN ERU GL¾SILEG ¹SÕNDUM ÖAR SEM ÖAU ERU
ÕMIST KL¾TT ¹LI EÈA VIÈI (ÒSIN SNÒA ¹ MËTI
SUÈ SUÈVESTRI ÖANNIG AÈ ÖAU NJËTA SËLAR ALLAN
DAGINN (ÒSIN ERU SELD TILBÒIN TIL INNRÁTTINGAR
LËÈ FULLFR¹GENGIN 6   M 

(¾ÈIR
+LEIFARVEGUR 

L¾KKAÈ VERÈ

6EL SKIPULÎGÈ  HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹
 H¾È EFSTU Å GËÈU FJÎLBÕLISHÒSI 'L¾SILEGT
ÒTSÕNI ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX 6   M 

EINSTÎK EIGN

3TËRGL¾SILEGT OG VEL STAÈSETT  FM EINBÕLI Å
,AUGAR¹SNUM (ÒSIÈ ER BYGGT ¹RIÈ  OG ER
TEIKNAÈ AF +JARTANI 3VEINSSYNI %INSTAKT ÒTSÕNI
ER YÙR ,AUGARDALINN (ÒSIÈ ER ALLT HIÈ VANDAÈ
ASTA B¾ÈI AÈ INNAN OG UTAN 6  M 

,AUGARNESVEGUR

GOTT VERÈ

6EL SKIPULÎGÈ RA HERB  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È
¥BÒÈIN SKIPTIST Å STËRA FORSTOFU GANG STOFU
BORÈSTOFU ELDHÒS BAÈH TVÎ SVEFNHERBERGI OG
MÎGULEGT ER AÈ STÒKA HERBERGI AF FORSTOFU SEM
ER MJÎG RÒMGËÈ %INNIG ER MÎGULEGT AÈ LOKA
BORÈSTOFUNNI OG ÒTBÒA SVEFNHERBERGI ÖAR 6
  M 

VIRÈULEG EIGN

&ALLEGT OG VIRÈULEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹
ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ (ÒSIÈ ER TEIKNAÈ AF
3IGVALDA 4HORDARSYNI ARKITEKT SEM ÖAR AÈ AUKI
TEIKNAÈI INNRÁTTINGAR OG Ú Å HÒSINU (ÒSIÈ ER
UPPRUNALEGT AÈ INNAN 6   M 

,JËSAVÅK

FALLEG EFRI H¾È

%INSTAKLEGA FALLEG   FM EFRI H¾È Å TVÅBÕL
ISHÒSI TENGIHÒS  6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR OG
GËLFEFNI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI 2ËLEGUR STAÈUR OG
BARNV¾NT UMHVERÙ ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX 6
  M 

"LEYKJUKVÅSL
'L¾SILEG ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ SÁRINNGANG OG ST¾ÈI Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU ²R ÅBÒÈINNI ER
EINSTAKLEGA FALLEGT ÒTSÕNI TIL VESTURS ÒT ¹ SJË OG TIL AUSTURS YÙR %LLIÈAVATN -IKIÈ ER LAGT Å INNRÁTTING
AR OG T¾KI %INSTAKLEGA VÎNDUÈ OG GËÈ SÁRH¾È SEM VERT ER AÈ SKOÈA 6   M 

$VERGHAMRAR p %INBÕLI ¹ EINNI H¾È

&ALLEGT OG VEL BYGGT   FM TVÅLYFT EINBÕL
ISHÒS MEÈ INNBYGGÈUM   FM BÅLSKÒR VIÈ
"LEIKJUKVÅSL Å 2EYKJAVÅK (ÒSIÈ ER EINSTAKLEGA
BJART OG MEÈ RÒMGËÈUM VISTARVERUM OG
STENDUR EFST Å BOTNLANGA MEÈ ÒTSÕNI TIL NORÈ
URS OG ÒTGANGI Å GL¾SILEGAN GARÈ TIL SUÈURS 6
  M 

+RUMMARHËLAR

GOTT VERÈ

2ÒMGËÈ RA HERBERGJA   FM ENDAÅBÒÈ
¹  H¾È Å LYFTUHÒSI 9ÙRBYGGÈAR OPNANLEGAR
SVALIR 'OTT ÒTSÕNI (ÒSIÈ ER ¹LKL¾TT 6  
M 

"ARMAHLÅÈ 

SÁRH¾È

RA HERB

'L¾SILEG OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ EFRI SÁRH¾È Å
ÖRÅBÕLISHÒSI MEÈ SÁRBÅLAST¾ÈI ¹ LËÈBÅLSKÒRS
RÁTTI (ÒSIÈ LÅTUR VEL ÒR OG HEFUR MA VERIÈ
ENDUR STEINAÈ AÈ UTAN !È INNAN HEFUR VERIÈ
SKIPT UM INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI ¹ SL ¹RUM
6   M 

.ÎKKVAVOGUR %INBÕLI MEÈ  ÅBÒÈUM
'OTT  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR ¹ RËLEGUM OG SKJËLSÎMUM STAÈ
VIÈ $VERGHAMRA (ELLULAGT PLAN ER VIÈ BÅLSKÒR 'ARÈURINN ER MJÎG GRËINN 6   M 

6ALHÒSABRAUT

(EIL HÒSEIGN SEM SKIPTIST Å ÖRJ¹R ÅBÒÈIR AUK
BÅLSKÒRS OG HEFÈBUNDINNAR SAMEIGNAR (ÒSIÈ
HEFUR FENGIÈ GOTT VIÈHALD OG LÕTUR VEL ÒT ,ËÈIN
ER GRËIN OG FALLEG 3AMTALS ERU ÖETTA UM 
FM 6   M 

LAUS STRAX

2AUÈAGERÈI

6ELSTAÈSETT EINLYFT   FM EINBÕLISHÒS ¹SAMT   FM BÅLSKÒR ¹ MJÎG GËÈUM STAÈ VIÈ 6AL
HÒSABRAUT ¹ 3ELTJARNARNESI (ÒSIÈ SKIPTIST Å FORSTOFU HOL GËÈAR STODU ELDHÒS ÖVOTTAHÒS ÖRJÒ
SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI OG Ú 

+RUMMAHËLAR -IKIÈ UPPGERÈ ÅBÒÈ
(ËLMGARÈUR

MIKIÈ ENDURNÕJUÈ

6ÎNDUÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  RA HERBERGJA
 FM ÅBÒÈ ¹ EFRI H¾È Å FALLEGU TVÅBÕLI ¹SAMT
RISLOFTI SEM M¹ NÕTA SEM HERB .ÕLEGT ELDHÒS
BAÈHERBERGI OG Ú  -JÎG GËÈ STAÈSETNING Å
LOKUÈUM BOTNLANGA &ALLEGT HÒS 6   M


'ËÈ OG MIKIÈ UPPGERÈ RA HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ ANNARRI H¾È Å LYFTUHÒSI (ÒSIÈ ER KL¾TT OG
LÕTUR VEL ÒT ¥BÒÈIN VAR NÕLEGA ENDURNÕJUÈ OG
LÅTUR MJÎG VEL ÒT 3VALIRNAR VORU YÙRBYGGÈAR OG
NÕTAST NÒ SEM HLUTI ÅBÒÈAR 6   M 

GL¾SILEG EIGN

'L¾SILEGT  FM EINBÕLISHÒS ¹ FR¹B¾RUM
STAÈ Å 2AUÈAGERÈI (ÒSIÈ HEFUR VERIÈ TÎLUVERT
ENDURNÕJAÈ MA ELDHÒSINNRÁTTING JA
HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È 'ARÈURINN ER
MJÎG FALLEGUR OG SKJËLGËÈUR MEÈ HELLULÎGÈUM
STÁTTUM TIMBURVERÎNDUM OG FALLEGUM GRËÈRI
6EL SKIPULAGT HÒS 6   M 

(LÅÈARHJALLI

GL¾SILEG EFRI H¾È

3ÁRLEGA FALLEG  FM  HERBERGJA EFRI SÁRH¾È
Å TVÅBÕLISHÒSI TENGIHÒSI MEÈ SÁR GEYMSLU Å
KJALLARA OG ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU (¾ÈIN SKIPTIST
MA Å ANDDYRI FREMRA HOL HOL STOFU BORÈ
STOFU ELDHÒS SÁR ÖVOTTAHERBERGI BAÈHERBERGI
OG ÖRJÒ SVEFNHERBERGI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI 6
  M 

,EIFSGATA
%NDURNÕJUÈ FJÎGURRA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ H¾È
¥BÒÈIN SKIPTIST Å GANG TVÎ GËÈ SVEFNHERBERGI
OG TV¾R STOFUR H¾GT AÈ SKIPTA OG HAFA BORÈ
STOFU SEM ÖRIÈJA SVEFNHERBERGIÈ BAÈHERBERGI
OG STËRT ELDHÒS 6   M 
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²TSÕNISÅBÒÈ

"ARMAHLÅÈ RA HERBERGJA RISÅBÒÈ
3NYRTILEG OG FALLEG FJÎGURRA HERBERGJA RISÅBÒÈ
SEM SKIPTIST Å FORSTOFUGANG ÖRJÒ HERBERGI
STOFU ELDHÒS BAÈHERBERGI OG GEYMSLU 6
  M 

-ELALIND 

FALLEG ÅBÒÈ

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ VIÈ
-ELALIND Å +ËPAVOGI ¥BÒÈIN ER MERKT  OG
ER ¹ ANNARRI H¾È ¥BÒÈIN SKIPTIST Å HOL TVÎ
SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI ELDHÒS OG STOFU
6   M 

3ËLTÒN

MEÈ ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU

&ALLEG JA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È
Å NÕLEGU LYFTUHÒSI VIÈ 3ËLTÒN ¥BÒÈINNI FYLGIR
ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST ÖANNIG
STOFA ELDHÒS TVÎ HERBERGI BAÈHERBERGI OG
HOL 3ÁR GEYMSLA FYLGIR Å KJALLARA 3AMEIGINLEG
HJËLAGEYMSLA 6   M 

JA HERBERGJA
$R¹PUHLÅÈ

NEÈRI SÁRH¾È

3TËRGL¾SILEG OG VEL HÎNNUÈ  FM ÅBÒÈ ¹ FR¹B¾RUM STAÈ ¹ !RNARNESH¾ÈINNI ¥ ÅBÒÈINNI
ERU STËR OG BJÎRT RÕMI 3VEFNHERBERGIÈ ER MEÈ INNBYGGÈU FATAHERBERGI OG SÁR BAÈHERBERGI
3ANNKÎLLUÈ HJËNASVÅTA 'OTT GESTAHERBERGI OG RÒMGËÈA STOFA MEÈ SAMBYGGÈU ELDHÒSI ¹ MËTI
SUÈRI (ÒSIÈ ERU AÈEINS TVEGGJA H¾ÈA EN ÖË MEÈ LYFTU 5NDIR ÖEIM ER VEL HÎNNUÈ OG LOKUÈ
BÅLAGEYMSLA ÖAR SEM VEGLEG SÁRGEYMSLA ÅBÒÈARINNAR ER 6   M 

-JÎG GËÈ OG TALSVERT ENDURNÕJUÈ   FM
SÁRH¾È Å FALLEGU HÒSI Å (LÅÈUNUM 0ARKET
ÚÅSAR &ALLEGAR INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI 3UÈUR
SVALIR %IGNIN VAR MIKIÈ ENDURNÕJUÈ FYRIR CA 
¹RUM SÅÈAN MA BAÈHERB GËLFEFNI RAÚAGNIR
OG Ú 6   M 

3UÈURGATA

+IRKJUSANDUR

STËR OG RÒMGËÈ

6ÎNDUÈ OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ÅBÒÈ ¹
H¾È Å ÖESSU VINS¾LA FJÎLBÕLI ¹SAMT   FM
GEYMSLU OG ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA (ÒSVÎRÈUR
SÁR UM DAGLEGAN REKSTUR HÒSA NR   OG ER
HÒSVARÈARÅBÒÈ Å EIGU HÒSFÁLAGS ¹SAMT ÎÈRUM
RÕMUM SEM LEIGÈ ERU ÒT ¹SAMT SAMEIGINLEGRI
HEILSUR¾KTARAÈSTÎÈU 3AML ÖVOTTAHÒS FYRIR
ÖESSAR ÅBÒÈIR ¹ MILLIPALLI 6   M 

RÒMGËÈ ÅBÒÈ

2ÒMGËÈ OG BJÎRT  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È MEÈ
ÒTSÕNI ¥BÒÈIN SKIPTST Å STËRT HOL ELDHÒS
MEÈ BORÈKRËK STËRT HERBERGI OG STOFUR 
SVEFNHERBERGISGANGI ER BAÈHERBERGI OG TVÎ
STËR HERBERGI MEÈ GËÈUM SK¹PUM 6  
M 

&ROSTAFOLD ²TSÕNISÅBÒÈ

3UMARHÒS VIÈ ¶INGVALLAVATN

&ALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È MEÈ
SUÈ VESTURSVÎLUM GËÈU FJÎLBÕLI %IGNIN SKIPT
IST Å FORSTOFUGANG BAÈHERBERGI STOFU ELDHÒS
OG HERBERGI 3ÁRGEYMSLA Å KJALLARA
¹HV CA   MILLJ 6   M 

&OSSVOGUR

MÎGULEIKI ¹   L¹NI

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å
GËÈU VEL STAÈSETTU HÒSI Å &OSSVOGI -JÎG GËÈ
SAMEIGN &LÅSAR ¹ GËLFUM &ALLEGAR INNRÁTTINGAR
3ÁRVERÎND Å SUÈUR ÒR STOFU 6   M 

%SKIVELLIR

3AFAMÕRI

(F

"LÎNDALSHÒS (ÁR ER UM AÈ R¾ÈA   FM
NEÈRI H¾È ¹SAMT   FM BÅLSKÒR Å MJÎG
FALLEGU SÎGUFR¾GU J¹RNKL¾DDU TIMBURHÒSI
BYGGÈU ¹RIÈ 
(ÒSIÈ STENDUR Å FALLEGRI GÎTU Å ELSTA HLUTA
(AFNARFJARÈAR UNDIR (AMRINUM (ÒSIÈ HEFUR
N¾R ALLT VERIÈ ENDURNÕJAÈ SS ALLAR LAGNIR
EINANGRUN ÖAKJ¹RN VEGGIR GLUGGAR OG GLER
INNRÁTTINGAR GËLFEFNI ELDHÒS OG BAÈHERBERGI
¥BÒÈIN ER LAUS STRAX 6   M 

.ÕKOMIÈ Å SÎLU FALLEGT   FM SUMARHÒS Å ,ANDI .ESJA VIÈ ¶INGVALLAVATN (ÒSIÈ SKIPTIST Å
FORSTOFU BAÈHERBERGI ÖRJÒ HERBERGI SVEFNLOFT STOFUR OG ELDHÒS 6ERANDIR HEITUR NUDDPOTTUR OG
GL¾SILEGT ÒTSÕNI %IGNARLAND 6   M 

,AUS STRAX

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
MEÈ SÁR SËLPALLI Å NÕLEGU FJÎLBÕLISHÒS ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFA ÖVOTTAHÒS BAÈHERBERGI
TVÎ SVEFNHERBERGI HOL STOFA ELDHÒS OG SÁR
GEYMSLA Å KJALLARA 6   M 

-ARARGRUND 
(ULDULAND

MJÎG GOTT HÒS

FR¹B¾RT VERÈ

LAUS STRAX

&ALLEG TALSVERT ENDURNÕJUÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ JARÈH¾È Å LITLU FJÎLBÕLI Å &OSSVOGINUM .ÕLEG
AR INNRÁTT BAÈHERBERGI OG PARKET ¶VOTTAHÒS ¹
H¾ÈINNI ,AUS STRAX 6   M 

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3VARTHAMRAR 'ËÈ JA MEÈ ÒTSÕNI
LKONUHVARF

MEÈ BÅLSKÕLI

&ALLEG OG MJÎG VEL SKIPULÎGÈ   FM RA
HERBERGJA ENDAÅBÒÈ ¹ H¾È Å JA H¾ÈA
FJÎLBÕLI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU %FSTA HÒS
VIÈ ËBYGGT SV¾ÈI 3TËRAR SVALIR &ALLEGT ÒTSÕNI
0ARKET 'ËÈAR INNRÁTTINGAR  SVEFNHERB
SÁRÖVOTTAHÒS 6   M 

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ENDA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU
H¾È MEÈ SÁRINNGANG &ALLEGT ÒTSÕNI TIL SUÈURS
FR¹ SVÎLUM !UÈVELT ER AÈ B¾TA VIÈ ÖRIÈJA
SVEFNHERBERGI 6   M 

%YRARTRÎÈ

(F

!TVINNUHÒSN¾ÈI SEM AUÈVELT ER AÈ SKIPTA
UPP Å ÚEIRI EININGAR 6ERÈ CA  ÖÒS PR FM
¥ DAG SKIPTIST HÒSN¾ÈIÈ Å TVO STËRA SALI MEÈ
INNKEYRSLUHURÈUM ¹SAMT ÖREMUR MINNI
RÕMUM AUK T¾KJARÕMIS STAND HÒSSINS
VIRÈIST VERA S¾MILEGT AÈ UTAN EN AÈ INNAN ER
HÒSN¾ÈIÈ FOKHELT 6   M 

'L¾SILEGT OG VEL STAÈSETT   FM EINBÕLISHÒS ¹SAMT   FM BÅLSKÒR SAMTALS   FM (ÒSIÈ
ER MIKIÈ ENDURNÕJAÈ AÈ INNAN OG MEÈ GËÈA TENGINGU VIÈ SKJËLGËÈAN OG GRËINN SUÈURGARÈ MEÈ
TIMBURVERÎND OG HEITUM POTTI 6   M 

RAKUR  OG 
'ARÈASTR¾TI

GL¾SILEGT HÒS

'L¾SILEG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM ÅBÒÈ ¹
H¾È Å VIRÈULEGU NÕLEGA ENDURSTEINUÈU HÒSI
VIÈ MIÈBORGINA -JÎG FALLEGT ÒTSÕNI 3VALIR
¶RJÒ SVEFNHERBERGI OG MJÎG GËÈ STOFA %NDUR
NÕJAÈ VANDAÈ ELDHÒS ENDURNÕJAÈ BAÈHER
BERGI .ÕL GLUGGAR OG GLER OFNALAGNIR OG ÚEIRA
6   M 

3UÈURVANGUR

EFSTA H¾È MEÈ ÒTSÕNI

2ÒMGËÈ RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹ 
H¾È EFSTU Å GËÈU FJÎLBÕLISHÒSI ¶VOTTAHÒS
INNAN ÅBÒÈAR 4VENNAR SVALIR &ALLEGT ÒTSÕNI
¥BÒÈIN ER TIL AFHENDINGAR STRAX 6   M


(VASSALEITI 3TËR JA HERBERGJA MEÈ
BÅLSKÒR
2ÒMGËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È
¹SAMT BÅLSKÒR ¥BÒÈIN ER SKR¹È  FM OG
BÅLSKÒRINN   FM 3AMKV¾MT TEIKNINGU ER
ÅBÒÈIN RA HERBERGJA EN STOFAN VAR ST¾KKUÈ ¹
KOSTNAÈ EINS HERBERGIS 6   M 

"¹RUGRANDI

(AFNARBRAUT

+ËPAVOGUR

#A  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI ÖRÅR MATSHL SEM
ERU SELDIR SAMAN OG SKIPTAST Å MILLILOFT OG LITLA
ËSAMÖYKKTA ÅBÒÈ 'ENGIÈ ER INN Å ÖESSI BIL FR¹
(AFNARBRAUT OG ÒR PORTI BAKATIL !UÈVELT ER AÈ
SKIPTA BILUNUM UPP Å SÁR EININGAR (ÒSN¾ÈIÈ
ÖARFNAST STANDSETNINGAR 6   M 

MEÈ ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU

&ALLEG JA HERBERGJA  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È
EFSTU ¹SAMT BÅLAST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFUGANG BAÈHERBERGI TVÎ RÒM
GËÈ HERBERGI STOFU ELDHÒS OG BORÈKRËK
0ARKET 3TËRAR SËLARSVALIR &ALLEGT HÒS 6  
M 

(RINGBRAUT

 FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU UÖB  FM SKRIFSTOFU
HÒSN¾ÈI ¹ H¾È Å LYFTUHÒSI %IGNARHLUTINN
SKIPTIST Å FORSTOFU HOL MEÈ KAFÙAÈSTÎÈU ÖRJ¹R
STËRAR SKRIFSTOFU STËRT OPIÈ RÕMI OG TV¾R
SNYRTINGAR -IKIÈ ÒTSÕNI 6   M

4IL LEIGU
%FSTALEITI

MIKIÈ ÒTSÕNI

&JÎGURRA HERBERGJA   FM FALLEG ÅBÒÈ ¹
 H¾È Å "REIÈABLIKSHÒSINU SEM ER TRÒLEGA
GL¾SILEGASTA HÒS SINNAR TEGUNDAR Å 2EYKJAVÅK
-IKIÈ ÒTSÕNI -JÎG MIKIL OG VÎNDUÈ SAMEIGN
SETUSTOFUR SAMKOMUSALUR MELDHÒSI FYRIR
ALLT AÈ  MANNS BILLIARDSTOFA LÅKAMSR¾KT
GUFUBAÈ HEITIR POTTAR SUNDLAUG SAMEIGINLEG
GEYMSLA OG ÖVOTTAAÈSTAÈA (ÒSVÎRÈUR 6  
M 

"LÎNDUHLÅÈ

(AFNARFJÎRÈUR

&ALLEG OG TÎLUVERT ENDURNÕJUÈ RA HERBERGJA
  FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È Å  ÅBÒÈA FJÎLBÕLI
'LUGGAR ¹ ÖRJ¹ VEGU ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX 6
  M 

&ALLEG   FM JA H¾ÈA FUNKIS RAÈHÒS SEM BYGGÈ ERU ¹ SKJËLS¾LUM STAÈ ¹ !RNARNESH¾ÈINNI
(ÒSIÈ ER KL¾TT ÚÅSUM OG B¹RAÈRI ¹LKL¾ÈNINGU SEM GEFA ÖEIM NÒTÅMALEGT ÒTLIT !LLUR FR¹GANGUR
AÈ UTAN TRYGGIR L¹GMARKSVIÈHALD (ÒSIÈ ER TILBÒIÈ TIL INNRÁTTINGAR AÈ INNAN 6   OG   M


-ELGERÈI  EFRI SÁRH¾È

'ËÈ RISÅBÒÈ

'ËÈ JA HERBERGJA RISH¾È VIÈ "LÎNDUHLÅÈ Å
2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN ER ¹ ÖRIÈJU H¾È ,ËÈIN ER
GRËIN OG FALLEG !È SÎGN EIGANDA Ö¹ HEFUR
HÒSIÈ VERIÈ ENDURNÕJAÈ TÎLUVERT SÅÈUSTU ¹R 6
  M 

'ARÈASTR¾TI
(ËLABRAUT

AÈEINS  HÒS EFTIR

*ÎRÈIN 0RESTSBAKKI VIÈ (RÒTAFJÎRÈ
4IL SÎLU ER JÎRÈIN 0RESTSBAKKI SEM TALIN ER
VERA  HEKTARAR AÈ ST¾RÈ 2¾KTAÈ LAND
ER UÖB  HEKTARAR 5M  HEKTARA HËLMI
EYJA SKAMMT FR¹ LANDI FYLGIR JÎRÈINNI *ÎRÈIN
LIGGUR AÈ SJË ¹ MJÎG FALLEGUM STAÈ Å (RÒTAÙRÈI
 JÎRÈINNI ER  FM FJ¹RHÒS 6EIÈIRÁTTINDI Å
"AKKA¹ FYLGJA ¶AR ER LAXVEIÈI &ALLEGT SJ¹VARÒT
SÕNI 4ILBOÈ ËSKAST 

GL¾SILEGT ÒTSÕNI

&ALLEG VEL SKIPULÎGÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
H¾È EFSTU Å MJÎG GËÈU FR¹B¾RLEGA VEL
STAÈSETTU FJÎLBÕLI Å MIÈBORGINNI ¥BÒÈIN ER
MIKIÈ ENDURNÕJUÈ 3UÈURSVALIR MEÈ GL¾SIL
ÒTSÕNI %NDURNÕJAÈ ELDHÒS OG Ú (ÒSIÈ ER
NÕLEGA STEINAÈ AÈ UTAN OG ER ÖAÈ MJÎG FALLEGT
6   M 

*ÎRÈIN (VOLL Å 3AURB¾
*ÎRÈIN ER TALIN VERA  HEKTARAR &JARL¾GÈ
FR¹ 2EYKJAVÅK ER UÖB  KM (ÒSAKOSTUR ER
  FM STEINSTEYPT ÅBÒÈARHÒS   FM FJËS
  FM FJ¹RHÒS   FM HLAÈA OG   FM
BÅLSKÒR 

&ALLEG OG BJÎRT   FM EFRI SÁRH¾È MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI FYRIR +ËPAVOGINN (¾ÈIN SKIPTIST Å
FORSTOFU HOL SNYRTINGU TV¾R SAMLIGGJANDI STOFUR ELDHÒS ÖVOTTAHÒS  SVEFNHERB  SKV TEIKN
INGU BAÈHERBERGI OG FATAHERBERGI (ÒSIÈ ER Å MJÎG GËÈU ¹STANDI 6   M 
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SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
Úrvals pallaefni og undirstöður á
sumartilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

www.volundarhus.is

www.volundarhus.is

28 mm bjálki

Frí heimsending á

GARÐHÚSUM
VH/10 - 11

á allar þjónustustöðvar Flytjanda

Vinsælu barnahúsin komin aftur
40 % afsláttur af
heimsendingu á

GESTAHÚSUM

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²
kr. 139.900,- án fylgihluta
kr. 159.900,- m/fylgihlutum

á allar þjónustustöðvar Flytjanda
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

kr. 329.000,- án fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum

TOPP
MORGNAR
SVALI OG
FÉLAGAR
ALLA
MORGNA
FRÁ

Topp tónlistarstöðin þín | www.fm957.is

6:45–9

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Fornbílar

BÍLAR &
FARATÆKI
Til sölu Lexus SC 430, árg. 2003, ekinn
aðeins 17þ km, einn með öllu, niðurfellanlegur toppur, navi, uppl. í s:
892 1116.

Aðeins þrír jeppar óseldir. Willys CJ24
óvenju fallega uppgerður og góður.
Willys CJ2A mjög vel uppgerður, ný
skúffa - nýjar blæjur. Vel ný upptekin
Willys Overland station ‚60. Ekkert ryð,
nýuppgerð hurri cane vél. Allir skráðir
fornbílar. Allir á númerum og tryggðir.
Uppl. í s. 898 8577.

Til sölu Honda Valkyrie Rune, árg.
2005, ekið aðeins 3þ. km, einn eigandi, fallegasta hjól landsinns, uppl. í
s: 892 1116.

Fjórhjól

Til sölu Hjólhýsi Knaus sport 2008 frá
Víkurverk. Mjög vel með farið og lítur
út eins og nýtt, alltaf geymt í upphituðu húsnæði á veturnar. Húsið er vel
búið með ýmsum aukabúnaði svo sem
markisu, hjólagrind, sjónvarpsloftneti,
230v, rafmagnshitun ( ultra heat )
og fl. Verð 2.950 miljónir stgr. uppl. í
s.860 7778.

Sendibílar

FORD EXPLORER LTD 4X4 Árgerð 2006.
Ekinn 71 þ.km Verð kr. 4.290.000.

Vinna vinna vinna
vinna...!!!

Dísel VW TRANSPORTER DOUBLE CAB
TDI AUTOMATIC. Árgerð 2001, ekinn
171 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Verð
1.280.000. Rnr.112940 Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SUPERCHARGED Árgerð 2006. Ekinn
35 þ.km Verð kr. 5.990.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

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

0-250 þús.
Lancer árg‘92 sk‘11 ek 178 þús smurbók,sjálfsl.,heilsárs dekk,blár,verð 170
þús,uppl, s. 777-5066

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Ó.E að kaupa miðlungs sendibíl eða
lítin, m/ stöðvarleyfi. Uppl. í S. 899
2420

Mikið úrval aukahluta fyrir fjórhjól og
vélsleða. Msport hefur opnað verslun
að Auðbrekku 10, kóp. Opið 17:30 20:00 alla virka daga. www.msport.is

Hobby hjólhýsi 650 KFMe 18 ferm.
Isabell fortjald. Húsið er nýskráð 2005
enn fyrst skráð í lokárs 1998. Húsið lítur
mjög vel út ný skoðað án atugas. verð
2.200.000 upp. 8922568 - 8640972

Til sölu Suzuki King Quat 700 ‚07. Ek.
5þ. Clutchkitt, tölvukubbur, 26“ dekk,
2stk bensínbrúsar. ATH. að taka endurohjól upp í. Uppl. í S. 696 1597.

Hobby 560 ukf 2007.Mjög lítið notað
hús með öllum aukahlutum. Verð 3,5
mil. 865-5218

Reiðhjól

Mótorhjól
Hobby exelant easy árgerð 2004 til sölu.
Breidd 2,3 m, þyngd 1,500 kg. Stórt fortjald, gaseldavél, ísskápur, gasmiðstöð,
örbylgjuofn, rafmagnsvatnshitari, 12v
og 220 v rafkerfi. Upplýsingar í síma
898 7327.

Holy Space tjaldvagn árg. 97 upphækkaður. á stærri dekkjum og loftpúðum. Verð 250.000.Nýskoðaður. Gsm
8931500

2 milljónir +
M-Benz C 200 Kompressor Avantgarde
(NEW) 02/2008 ek 28 þ.km, Leður,
lúga, 17 álf , bluetooth ofl verð 6.5 m.
áhv. 3 m. ath skipti

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

M.BENZ E240. Árgerð 2000, ekinn 187
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.090þ
Tilboð 990þ Rnr.151895 Er á staðnum
Óskum eftir bílum á staðinn og á söluskrá okkar www.hofdabilar.is

MMC ECLIPSE. Árgerð 2000, ekinn
118 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Tilboðsverð 890.000. Rnr.110520

FORD E150 ECONOLINE
FERÐABÍLL!

Ford Econline 7 manna ferðabíll, árg.
04 ek 56 þ. km. mað háum toppi. uppl.
í Bílasalan Planið S. 517 0000

Til sölu glæsilegt Yamaha V-Star 1100
Classic árg.2005 hlaðið aukahlutum.
Innflutt 2007. Upplýsingar í 841 7012
TILBOÐ: Toyota Highlander glæsilegur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með sparneytinni HYBRID vél, notar um 40%
minna eldsneyti en Toyota Landcruiser
og sambærilegir bílar. Gríptu sýningareintak 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 viðskiptavina. Islandus automunda.com Sími
5522000

Honda CRF250R árg‘07. Ekið 14,2 tíma.
Mjög vel með farið. verð 570uppl í
6615121

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Kerrur

Til sölu Palomino 4103 10f m/fortjaldi,sólarsellu og fl.Vel með farið,tilbúið í ferðalagið,ekkert áhv.Verð
1.900.000.stgr uppl.í s:6986309

HUMBAUR álkerrur. 13“ dekk. Verð frá
165.000 kr. www.topplausnir.is Lyngás
8, Garðabæ s: 898-7126

Lyftarar

Hjólhýsi

Golf, Polo, Micra eða
Lancer óskast

Óska eftir EXPLORER Er með VW Passat
station árg2002 +1-400.000 uppí uppl.
8926537
Til sölu Toyota Land Cruiser 90, árg. 99.
Breyttur 35“, ekinn 186þús. km. Sk. 11“
V. 1850þ. Uppl. í s. 899 0427

Alhliða hjólaviðgerðir-Sérsmíðum hjólGerum upp hjól Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól-Hólmaslóð 2 og Ármúla
42 kriacycles.comS: 534 9164 / 659
1595.

Vinnuvélar

Bílar óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund.
Helst í góðu lagi en má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-5450

MMC PAJERO DID 3.2 DÍSEL GLX
33“. Árgerð 2003, ekinn 162 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 2.890.000.
Rnr.100007

Fellihýsi
Kría Hjól
Eina sérhæfða hjólasmíðastofa landsins!

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

Bílar til sölu

HYMER NOVA S 545 nýskráð 2009 ,
sólarsella, markísa,hliðar omfl hjárfesting á hjólum verð 5390 áhv lán 2,5 millj
uppl í síma 6945056 Pálmi

Honda CRF150 2008 árgerð. Geggjuð
græja, aðeins notuð í 8 tíma, hjólið er
eins og nýtt. Komið með Fat Bar stýri.
Verð: 600,000 en á tilboði núna á
520.000 S.8961312

KAWASAKI Á 600.000!

Kawasaki KX250F árg 2008 ekið ca 55
klst óbrjótanleg haldföng ný olía gott
hjól verð aðeins 600.000 staðgreitt
uppl.í síma 861 7600.

Óska eftir bíl,verð allt að 800 þús, VW
gólf, Póló-Subaru uppl. s. 777-5066

Jeppar
Körfubílaleigan.

Mikið úrval af fellihýsum á skrá og á
staðnum, sjá söluskrá www.bilabankinn.is Vegna mikillar sölu vantar allar
gerðir af fellihýsum, hjólhýsum, húsbílum og tjalvögnum á skrá og á staðinn.

KNAUS 410 MUSTANG. Árgerð 1998,
Verð 1.690.000. Rnr.110614 Mjög fallegt hús

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

Til sölu MMC Pajero Sport TDI President,
árg 2000, ekinn 167þ, leður, topplúga ,
ný dekk, álfelgur,krókur. Vel með farinn
bill, sk á ód, uppl. í s: 892 1116 & 892
5005.

Gullmoli! Toyota Land Cruiser GX ‚05,
dísel ek. 68 þús. auka miðstöð. Einn
eigandi.Verð 5.150 þús. S.893 5358.

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

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

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

Bátar
Lífbátar frá 159.900kr, blautgallar frá
34.900kr, Þurrgallar m/öndun 69.900kr,
Barnavesti m/100N floti 9.900kr,
Sæþotuvesti 9.900kr, Gasbjörgunarvesti
(180N) 17.800kr. Fullt af vörum á www.
gummibatar.is. Gúmmíbátar & Gallar S:
5711020
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SANYL

ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

Nýtt hlutverk
Garðkönnur sem ekki eru lengur í notkun geta
verið fallegt skraut. Mikil prýði getur verið að því
að koma gömlu garðkönnunni fyrir á einhverjum
góðum stað og jafnvel setja nokkur blóm
í hana. Hugsanlega
er hægt að grípa til
hennar í neyð en ef
engin þörf er á því getur verið ágætt að setja nokkra steina
í botninn á henni svo hún haldist
örugglega á sínum stað.
- eö

Garðkönnur í sterkum og fallegum litum lífga upp á garðinn.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

● PARKETTIÐ HREINSAÐ Við dagleg þrif á olíubornu parketti
ætti að nota ryksugu eða þurrmoppu en strjúka ætti yfir þá fleti sem á
koma mikil óhreinindi með rökum
klút. Hins vegar
ætti ekki að blautskúra olíuborið
parkett. Hafa ber í
huga að þegar gólf
er þvegið þá þornar viðurinn, þess
vegna er mikilvægt að nota réttar
sápur til að halda
æskilegu rakastigi viðarins. Þó þarf einnig að passa upp á að nota ekki of
mikið af sápu því þá er hætta á að fita setjist á yfirborð viðarins.
Heimild: www.pm.is

● SKREYTT MEÐ MINNINGUM Skreytingar á heimilum þurfa
ekki að vera flóknar. Hægt er að draga
fram gamla hluti úr bernsku sinni eða frá
fyrsta heimilinu og nota til skrauts. Finnið hlut
sem ykkur þykir vænt um, eins og gamla eldhúsvog, teketil eða blómavasa og gerið að
helsta skrauti stofunnar. Svo má bæta við
nýjum fylgihlutum í bland við þann gamla.

● HREINN KÆLISKÁPUR Við affrystingu kæliskápa þarf að huga
að ýmsu og gott er að ganga skipulega í verkið.
Best er að byrja á því að henda gömlum afgöngum og grænmeti,
einnig þeim matvörum sem komnar eru fram yfir síðasta neysludag.
Ekki er gott að nota sterk hreinsiefni, matarsódi og vatn er ágætis
kostur. Ef sápan er þó notuð verður að passa að skola kæliskápinn vel
á eftir en sápan getur skilið
eftir lykt sem sest í matvælin.
Skál með heitu vatni
neðst í kæliskápnum flýtir
fyrir affrystingunni. Hárblásari getur einnig flýtt
fyrir en þá verður að passa
að blása bara á málmfleti.
Heimild: www.leidbeiningastod.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega

Reykjavíkur Apótek býður
NOW vítamín og bætiefni með
20% afslætti út september.

þjónustu og hagstætt
verð. Apótekið er í gamla

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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Varahlutir

3

Tölvur

Garðyrkja

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

Spásími Láru S. 908
5050
Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

Bílapartasala

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.
Nýsmíði - viðhald - gluggar -sólpallar
- öll smíði. S. 772 0040.

Trjáklippingar

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. í s. 894 0031.

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892
9999.
Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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

Musso varahlutir.

Erum að rífa Musso,Terrano,Nubiru,
Lanos, Galloper, Discovery, H1,Santa
Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper,
Ford 250,Clio 00,Megan Scenic
98,Freelander. Kaupum bíla til niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9
Hafnarfirði. S.864 0984

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

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 9901, 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 trampólíni. Uppl. í s. 892 7852.

Partahúsið - S. 555 6666

www.smidaland.is

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

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

Húsasmíðameistari

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Stífluþjónusta

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

Nudd

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Whole body massage. S. 849 5247
Nudd S: 844 0253.
Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www.
spamidill.is

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

Önnur þjónusta
Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Húsaviðhald
Þjónusta

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.
Get tekið að mér heimilisþrif. Er vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Tek að mér þrif í heimahúsum, leikskólum, skólum og skrifstofum. S. 663
7712.

StSt_100427-002

Kínahofið Tilboð. Súpa og 4 smáréttir
kr. 1450 kr. tekið með. 1590 ef borðað
er á staðnum. Nýbýlavegi 20 Kóp. S.
554 5022.
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Rafvirkjun

Óskast keypt
Kaupi gull !

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

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

Hundagalleríið auglýsir

HEILSA

Kíktu á heimasíðuna okkar:
www.dalsmynni.is Hundaræktun
með leyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

geymslur.com

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

Bílskúr
Heilsuvörur

Ó.E bílskúr sv.112. Uppl í S. 862 8400

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Gisting
Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri
við Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456
1600.

Fyrir veiðimenn
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

KEYPT
& SELT
Til sölu

Fortjald á Lítið Hjólhýsi. A mál 7,65
Lítur út eins og nýtt. verð 150 Þús sími
8221920

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

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

Vélar og verkfæri

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862
5920.

Silunganet - Silunganet

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

Atvinna í boði

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

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

Skyggni á 9 feta Fellihýsi Lítur út eins og
nýtt Verð 50 þús. Sími 8221920

Eldsmiðjan á Laugavegi

Ert þú orðin/n 25 ára, með mjög góða
ensku- eða íslenskukunnáttu, getur
unnið undir álagi og ert að leita að
framtíðarstarfi? Eldsmiðjan á Laugavegi
er að leita að vaktstjóra í eldhúsi.
Reynsla af bakstri er æskileg, kunnátta
á eldofn ekki nauðsynleg. Umsóknir á:
http://umsokn.foodco.is

Nudd

Sjónvarp

ATVINNA

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

Til sölu
www.leiguherbergi.is

2ÕMINGARSALA

3ÅÈUSTU DAGAR

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

3KRIFSTOFUHÒSGÎGN OG ÕMIS BÒNAÈUR

NUDD

o ,UCENT SÅMSTÎÈ FYRIR   NOTENDUR
o %L 3TEEL TÎLVUSK¹PUR M MEÈ TENGI
BRETTUM
o 2ICOH !ÙCO  FULLKOMIN
LJËSRITUNARVÁL TEKUR !
o  X SKRIFBORÈ
o  X SKRIFBORÈSSTËLAR
o  X MÎPPUSK¹PAR
o  X SKJALASK¹PAR
o  X 2OSENGRENS ELDVARINN
SKJALASK¹PUR

o  X FUNDARBORÈ p  OG  MANNA
o  X STËLAR MEÈ SVÎRTU ULLAR¹KL¾ÈI
VIÈ FUNDARBORÈ
o  X KAFÙSTËLAR
o  X STËLAR MEÈ ÎRMUM
o 3ËFAR  H¾GINDASTËLAR
o %LDHÒSINNRÁTTING M 3IEMENS
T¾KJUM
o 'RANÅTHELLUR M
o SAMT ÕMSUM ÎÈRUM BÒNAÈI

4IL SÕNIS OG SÎLU AÈ &ISKISLËÈ  FR¹ KL  
/PIÈ M¹NUD ÙMMTUD
5PPLÕSINGAR Å S  

Til bygginga

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

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, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage.
Uppl. - pantanir s. 57 8 57 57 & 823
8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið
12-18 mán-lau.

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Ótrúleg verð á gipsplötum (12.5 x 1200
x 2600) 2.050 kr. m.vsk platan - S:5557905 www.ulfurinn.is

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Verslun
Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

4ILBOÈ ËSKAST Å CA 
HLEÈSLUSTEINA ÒR BL¹GRÕTI

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

HEIMILIÐ

Gautland, Fossvogur. Mjög góð 2ja
herbergja íbúð með suðurverönd. Laus.
Aðeins 5% útborgun. Greiðslubirgði
um kr. 80.000 á mánuði. Verð 14,9
millj. Erlendur s. 897-0199.
Til leigu 100 fm 3 herb. íbúð í Kópavogi.
Póstnr. 203. Bílakjallari og yfirbyggðar
stórar svalir. Þvottavél, þurrkari, tvöfaldur ísskápur og svalarhúsgögn fylgja.
Rólegt og þæginlegt umhverfi. Leigist
amk. í eitt ár. Leiga 130 þús. Laus frá
1.ág. Nánari uppl. í S 899 3052
Mosfellsbær. Rúmgóð og snyrtileg 2ja
herb kjallaríbúð til leigu. Uppl. hjá
sigr@simnet.is

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Til leigu 85fm 4ja herb. íbúð í 108
með geymslu. Laus 1.ágúst. 125þús.
693 4532.

Húsnæði óskast

Óskum eftir fólki til úthringinga á
kvöldin. Tekjumöguleikar 100-250 þús
á mánuði í aukastarfi. Uppl gefur Gísli í
s: 553 6688 eða á gisli@tmi.is

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið
Ný Flymo 400 sláttuvél tapaðist
föstudaginn 16/7 frá kl 18:30-19:15
úr kerru á leiðinni frá Kópavogi að
Hvalfjarðagöngum. Skilvís finnandi hafi
vinsamlegast samband í s:893 7990.
Fundarlaun

Einkamál
Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Reykjavík-Gran Canary

100 m2 fullbúin íbúð á svæði 110
Reykjavík í skiptum fyrir sambærilegt
húsnæði á Cran Canary. Tímabil frá 1
sept. n.k. til 1 april 2011 eða eftir samkomulagi. Frekari uppl. dan@islandia.is
eða 892-1474.

Gott ca. 140m² skrifstofuhúsnæði á 2.h.
í Skipholti. Laust til afh. Tölvulagnir/ljósleiðari. Móttaka, 4 skrifst.herb., eldhús
m. nýrri innr. Geymsla. Dúkur. Lyfta.
Aðgangstýrð sameign. Næg bílastæði.
Hagstæð leiga. Uppl. í síma 896 0747.

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
Swedetop‘s ræktun er með hvolpa
sem eru tilbúnir á framtíðarheimili.
Áhugasamir hafi samband 896 3306
http://www.swedetops.is

Smiðir.Tveir vanir smiðir geta bætt viðsig verkefnum. Vanir bæði nýbyggingum og viðhaldi. S:892-2588

Kvöldvinna, auka- eða

Geymsluhúsnæði

4IL SÕNIS OG SÎLU AÈ &ISKISLËÈ 
UPPLÕSINGAR Å S  

Rizzo Pizzeria óskar eftir vönum
pizzabakara og ábyrgum bílstjóra.
Umsóknareyðublöð á staðnum.

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.1822. Góð laun í boði. Aldur 22+++
Uppl. í síma 699-0005 milli kl.14-19
virka daga.

Atvinnuhúsnæði
Dýrahald

Rizzo Pizzeria
Grensásvegi

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.
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Ó, þessir heltönnuðu tímar
pósthrúgunni sem beið mín eftir sumBAKÞANKAR
arfrí gat að líta athyglisverða gjöf frá
Gerðar
Kristnýjar Arion banka. Þar var á ferðinni Einka-

Í

klúbbskort og bæklingur með nöfnum
fyrirtækjanna sem bjóða korthöfum upp
á alls konar tilboð. Þar kennir ýmissa
grasa, svo sem afsláttar hjá fjórhjóla- og
hestaleigu, gleraugna- og ísbúðum, keiluhöllum og fjölda veitingastaða. Pitsustaðir eru þar nokkuð áberandi en
sveifli maður kortinu býðst til
dæmis líka dágóður afsláttur af
dýrindisréttum Rauða hússins
á Eyrarbakka. Það er nú ekki
ónýtt.

EKKI þurfum við hjónin að
sitja þar náföl því þökk sé
Arion banka get ég nú tekið eiginmanninn með mér í brúnkumeðferð án þess að þurfa að greiða
aukalega fyrir hann. Maðurinn verður þó eftir heima
dytti mér í hug að bregða mér
í vaxtarmótun sem bankinn
reddar mér nokkurra þúsund
króna afslætti af. Svoleiðis
trakteringar er nefnilega
aðeins fyrir konur. Í bæklingnum fylgir þessu tilboði
ljósmynd þar sem klipið er
með töng í húðina á maga
ákaflega grannrar konu.

Þetta líkist því helst að fulltrúi spænska
rannsóknarréttarins sé að krefja hana
sagna, kannski um innihald síðasta skyrhrærings.

EKKI rugla vextinum sem þarna er mótaður saman við vextina sem koma á lánin
okkar. Það duga víst engar tengur á þá.
Einkaklúbbskortið frá Arion banka minnir mig óþægilega á fjárhag háskólaáranna. Þá þótti einmitt mikill fengur af því
að vera í þessum klúbbi og gott ef ekki
svolítil upphefð. Nema ég hafi oftúlkað nafnið á honum. Bankahrunið skaut
sumum okkar einmitt að nokkru leyti
aftur til háskólaáranna. Maður hefur
þurft að velta hverri krónu fyrir sér á
nýjan leik og reyna að stramma af langanir sínar og þarfir.

ÞAÐ hefði verið gaman ef markaðsdeild
Arion banka hefði boðið upp á afslætti í
almennilegum matvörubúðum, barnafataverslunum eða til dæmis bókabúðum. Það
gæti nú verið búbót fyrir margar barnafjölskyldur í næsta mánuði þegar skólarnir hefja göngu sína á nýjan leik. Gjafir
lýsa þeim sem gefur býsna vel um leið og
þær sýna hvaða mynd hann hefur af þeim
sem þiggur. Í ljósi þessa má þjóðin enn og
aftur þakka fyrir langlundargeðið sem
pestir, heyfellir og bankahrun hefur ekki
tekist að murka úr henni.

■ Pondus

Eftir Frode Overli

Tík! Tík! Tík! Tík!

Þér blæðir! Þér
blæðir! Kveðja,
Gunnar!

Blrgh

Blarf umpf
Blarghghff
blarghh

PONDUS
KYNNIR:
Þungavigtarboxarar lesa
frumsamin ljóð!

Í NÆSTU VIKU:
Gamlar konur
lesa erótískar
skáldsögur!
Hann strauk
henni blítt
og hvíslaði: „voff
voff!“

Takk!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það verða
450 krónur.
Palli.
Hvað
heitirðu?

Of margir
stafir. Í dag
heitirðu
„Bó“

Ha?

Nafnið þitt er of langt
fyrir glasið þannig
að ég skrifaði „Bo“!
Skilurðu?

Ég fékk
Mó, en
þú?

Ég held að
við gefum
þjónustustúlkum of
mikið vald.

Næsti!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Það sem Igor
skortir í gáfum
bætir hann
upp í heilum.

■ Barnalán

Eftir Kirkman/Scott

Ertu enn þá í
vandræðum með
heimalærdóminn?

Ég virðist vera búinn að
gleyma öllu sem stafakarlarnir kenndu mér.

Já.

Vá.

Ég veit.

Mig dreymdi í nótt að
stafurinn B lamdi mig í
klessu.

Fasteignasölur
velja Fréttablaðið
Reyndir auglýsendur eru meðvitaðir um þá staðreynd að 95% dagblaðalesenda
lesa Fréttablaðið. Þeir vita líka að Morgunblaðið bætir einungis 5% við þann hóp.
Auglýsingaféð nýtist því betur þegar Fréttablaðið er valið – og það skilar árangri!

Fréttablaðið Morgunblaðið
FASTEIGNAMARKAÐURINN
100%
0%
EIGNAMIÐLUN
74%
26%
MIKLABORG
99%
1%
REMAX
100%
0%
FASTEIGNASALA MOSFELLSBÆJAR 100%
0%
HRAUNHAMAR
100%
0%
Heimild: Gagnagrunnurinn „Auglýsingamarkaðurinn í tölum“ frá Capacent Gallup 2010.
Fyrirtækin sem eru nefnd að ofan eru meðal 200 auglýsenda sem birta mest af auglýsingum í dagblöðum
talið í dálksentimetrum.

5%
Lesa bara
Morgunblaðið

Auglýsing
í Fréttablaðinu
er allt sem þarf

95%

68%

Auglýsing í Fréttablaðinu nær
til yfir 95% lesenda blaðanna

Lesa bara
Fréttablaðið

27%
Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010.
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Stappar stálinu í dóttur sína

> HASARHETJA Í FANGELSI
Hasarhetjan Wesley Snipes tapaði nýlega máli fyrir áfrýjunardómstól í Bandaríkjunum. Hann er því á leiðinni í
fangelsi þar sem hann fékk
þriggja ára dóm fyrir skattsvik.

Sharon Osbourne, eiginkona rokkarans
Ozzy, segir að dóttir þeirra, Kelly, eigi
eftir að jafna sig á skilnaðinum við unnusta sinn, Luke Worrall. Kelly sleit trúlofun þeirra fyrr í vikunni en orðrómur
er uppi um að hann hafi haldið framhjá henni. Kelly sendi nýlega frá
sér Twitter-skilaboð þar sem
hún viðurkenndi að eiga erfitt með að sætta sig við orðinn
hlut. „Ég sagði við hana: „Þessi
skilnaður er sá fyrsti af mörgum.“
Þetta er eitthvað sem við göngum
öll í gegnum,“ sagði Sharon.
„Engin af mínum vinkonum
hefur komist hjá því að lenda
í hjartasorg og engin hefur
endað með fyrsta náungan-

folk@frettabladid.is

Skrítinn vinskapur
Fótboltatöffarinn David Beckham
og rapparinn Snoop Dogg eru orðnir góðir vinir. Þeir búa báðir í Los
Angeles og halda góðu sambandi
en Beckham spilar með LA Galaxy.
Beckham var einn sá fyrsti til að
heyra nýjustu plötu Snoop.
„Síðan ég flutti til LA höfum við
verið góðir vinir. Hann er mikill
fótboltaaðdáandi og bauð mér
í hljóðverið til að hlusta
á hana á undan öllum
öðrum. Hann spurði mig
út í nokkur og lög ég
sagðist hafa fílað þau
öll.“ Beckham bætir
við að hann hefði aldrei
látið rapparann vita ef
hann hefði ekki fílað
lögin því Snoop var
með tvo fíleflda lífverði við hliðina á
sér. „Þetta er dálítið skrítinn vinskapur en við náum vel
saman. Hann er mjög
hæfileikaríkur náungi
og bara virkilega fínn.“

BECKHAM OG
SNOOP Beckham og

Snoop Dogg eru góðir
vinir og deila með sér alls
konar hlutum.

ÞOLIR EKKI MEIRA Vilhjálmur Bretaprins
á að hafa haldið margoft framhjá kærustu sinni, Kate Middleton.

Dalahringur er nýr og bragðmildur
hvítmygluostur. Lögun ostsins gerir það
að verkum að hann þroskast hraðar en
aðrir sambærilegir mygluostar á
markaðnum. Gríptu með þér
Dalahring í næstu verslun.

SHARON OSBOURNE Eiginkona

rokkarans Ozzy segir að dóttirin
Kelly eigi eftir að jafna sig á
skilnaðinum.

KELLY OSBOURNE Kelly sleit trúlofun sinni við
Luke Worrall fyrir skömmu.

TRYLLITÆKI FRÁ NATÓ
UPP Á LANGJÖKUL
Hinn tröllvaxni Ice Explorer-bíll er nýkominn til
landsins. Hann er notaður
í ferðalög upp á Langjökul þar sem ekkert fær hann
stöðvað.

Þolir ekki meir
Tímaritið The National Enquirer heldur því fram að Vilhjálmur Bretaprins hafi margoft haldið
framhjá kærustu sinni, Kate Middleton, og að stúlkan viti af því en
kjósi að líta framhjá því þar til
nú.
„Það er verið að undirbúa Kate
undir lífið í konungshöllinni og
hún hefur lært allar reglurnar,
en einn ráðgjafinn sagði henni að
hún ætti ekki að kippa sér upp við
það þótt prinsinn haldi áfram að
taka sér hjákonur í framtíðinni,“
var haft eftir ónefndum heimildarmanni. „Kate finnst Vilhjálmur
hafa komið mjög illa fram við hana
og verst þykir henni að hann reynir ekki einu sinni að fela hin samböndin,“ sagði vinur Middleton.
Miklar vangaveltur eru um hvort
prinsinn og Middleton munu ganga
í hið heilaga á næstunni, en þau
hafa verið saman í sjö ár.

um sem hún hefur orðið ástfangin af. Ég
þekki enga sem hefur lent í því.“
Sharon heldur áfram og stappar stálinu í dóttur sína: „Því miður fyrir hana
þá er þetta eitthvað sem hún mun lenda
í. Það þýðir ekkert að gera annað en að
rífa sig upp og byrja upp á nýtt. Hún
er virkilega sorgmædd núna en
hún á eftir að ná sér. Við gerum
það öll. Þegar allt kemur til alls þá
lærir hún af þessu og hún getur
enn þá tekið upp símann og hringt
í okkur. Við erum ekki að fara
neitt í burtu.“

„Þetta er bylting fyrir okkur,“
segir Arngrímur Hermannsson,
framkvæmdastjóri og eigandi Ice.
Fyrirtækið býður nú upp á ferðir á Langjökul á sérútbúnu jöklafarartæki frá Póllandi sem er það
eina sinnar tegundar hér á landi.
Bíllinn, sem var upphaflega notaður af Nató, tekur allt að 45 farþega
og undir honum eru átta risastór
dekk. „Við fengum hann til landsins 15. júní. Þá var búið að vera að
útbúa hann fyrir okkur erlendis.
Umferðarstofa þurfti svo að taka
hann út,“ segir Arngrímur. „Þetta
er eiginlega fyrsti jöklabíllinn
sem er með hópferðaleyfi.“
Venjulega hefur fólk farið upp á
jökla á hefðbundnum jeppum sem
hafa í mesta lagi tekið tíu farþega
en sá fjöldi fjórfaldast með tilkomu Ice Explorer-jeppans eins
og hann er kallaður. Ferðalagið fer þannig fram að fólk ekur
bílum sínum upp að jökulröndinni í gegnum Húsafell. Eftir það
er farið upp að Geitlandsjökli.
„Þá erum við í tvo og hálfan tíma
til þrjá tíma á toppinn og sýnum
jökulbráðnunina. Hvernig hlýnun jarðar er að fara með jökulinn
okkar,“ segir Arngrímur.
Góð aðsókn hefur verið í ferðirnar og stutt er síðan Íslenska
þjóðdansafélagið stóð fyrir ferð
þangað upp með erlendum þjóðdönsurum. „Það fóru fjörutíu
manns upp á jökul og við tókum
sporið að sjálfsögðu,“ segir hann.
freyr@frettabladid.is

ICE EXPLORER-BÍLINN:
Þyngd:
20 tonn

Burðargeta:
10 tonn

Vél:
V8 dísil

Hestöfl:
360

Fjöldi gíra:
16

ICE EXPLORER Hinn tröllvaxni bíll er

notaður í ferðir upp á Langjökul og
tekur allt að 45 farþega.

ÞJÓÐDANSAFÉLAGIÐ Íslenska þjóðdansafélagið stóð fyrir ferð á Langjökul. Að
sjálfsögðu tók fólkið sporið.

BJARTUR KYNNIR: ÞRJÁR STÓRKOSTLEGAR KILJUR

ÓMISSANDI
tlegt ndi
s
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k
r
ó
„St rk, grípa r
slæ
dave
byrjen rstu síðu og .“
frá fy ga feilngóemtueine
en rter All

Maður heggur konu sína í spað en
hlýt
hlýtur vægustu refsingu. Sannar sögur af
é tök sakamálum og skrýtnum örlögum,
sérstökum
stórar spurningar um glæp og refsingu.

kfu
g
– Fran ntagszeitun
Son

DYNAMO REYKJAVÍK

Þrefaldu
Gullna r r handhafi
ýtingsin
s

Fred Vargas er frönsk skvísa, alþjóðlegur og margverðlaunaður metsöluhöfundur. Aðalpersónan Adamsberg,
með sitt djúpa innsæi, er einstaklega heillandi enda á
hann sér fjölmarga aðdáendur.

„Besta bók ársins“
– The Times

Ein og sönn sumarlesning: „Blandið saman
í stórum potti, piprið með væntumþykkju, krúttlegheitum og gamansögum, hrærið vel og útkoman verður
Bókmennta- og kartöflubökufélagið . . . Vel skrifuð
skemmtilesning“ – BHÓ Midjan.is
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NÝTT Í BÍÓ!

Meinlaus lágspenna
Bíó ★★
Knight and Day
Leikstjóri: James Mangold
+++++

++++

Bráðfyndin og hjartnæm frá
byrjun til enda. Lang besta
Shrek myndin og það eru
engar ýkjur
- Boxoffice Magazine

-News of the World

++++

Aðalhlutverk: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard

-Timeout London
Óttinn rís á ný... í þessum svaklega spennutrylli

+++
"Hraðskreið og hlaðin fjöri.
Tom Cruise hefur sjaldan
verið hressari!"
-T.V, Kvikmyndir.is

+++
„Fullkomlega óhætt að mæla
með Knight and Day
sem laufléttu sumarsprelli“
-S.V., MBL

MISSIÐ EKKI
AF HASAR
GAMANMYND
SUMARSINS

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

PREDATORS
PREDATORS LÚXUS
SHREK 4 3D 3D ÍSL TAL
SHREK 4 2D ÍSL TAL
SHREK 4 3D ENSKT TAL
KNIGHT AND DAY
KILLERS
GROWN UPS

kl. 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45
kl. 8 - 10.30
kl. 10.30
kl. 3.30 - 5.45 - 8 -10.20

16
16
L
L
L
12
12
L

PREDATORS
KNIGHT AND DAY
KILLERS
GROWN UPS
THE A TEAM

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 10.30
kl. 8

12
L

12

SÍMI 462 3500

PREDATORS
KNIGHT AND DAY
KILLERS

.com/smarabio

16
12

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

16

12
12

Sími: 553 2075

- bara lúxus

G

POWERSÝNIN

Roy Miller er ofboðslega klár og
flinkur leyniþjónustumaður og er
svo snjall í meðferð skotvopna,
hnífa sem og slagsmálum með
berum höndum að jafnoki hans
finnst vart hérna megin grafar.
Svikurum í hans röðum tekst að
klína upp á Roy röngum sökum
um að hann leiki tveim skjöldum
þannig að hann er útlægur ger úr
klúbbi njósnara.
Ástæðan er sú að Roy hafði komist á snoðir um áform vinnufélaga
síns um að ræna nýuppfundinni
eilífðarrafhlöðu og selja vondum
vopnaframleiðanda.
Áður en Roy lagði á flótta undan
fyrrum félögum sínum tókst
honum að stela rafhlöðunni og séníinu sem fann hana upp þannig að
nú leggja bæði leyniþjónustan og
vondi vopnaframleiðandinn ofurkapp á að hafa hendur í hári hans.
Á flugvelli rekst Roy, bókstaflega, á bifvélavirkjann þokkafulla
June Havens og áður en stúlkan sú
veit af er hún komin á kaf í háskalegan darraðardans við her af illmennum þannig að henni er sá
illskásti kostur vænstur að hanga
með Roy til þess að eiga einhverja
möguleika á að halda lífi.
Söguþráður myndarinnar skiptir í sjálfu sér engu máli og er vægast sagt gisinn þar sem hann gengur út á það eitt að Tom Cruise og
Cameron Diaz geti hlaupið, flogið
eða keyrt á milli skotbardaga og
ýktra hasaratriða sem eru öll þau
leiðinlega marki brennd, þrátt fyrir
íburðinn, að persónurnar eru aldrei
í raunverulegri hættu. Sennilega
vegna þess að Roy er klárari en
allir hinir og sallar óvinina niður

ÓFYNDIN OG ÓSPENNANDI Bíógestir verða ekki fyrir neinum hjartsláttartruflunum af
völdum spennu eða hláturs á Knight and Day.

skælbrosandi og reytandi af sér
brandara. Í þessu er enginn háski,
sáralítil spenna og það versta er að
þetta er ekkert sérstaklega fyndið heldur.
Aðstandendur Knight and Day
hafa líklega ekkert verið að stressa
sig of mikið yfir smáatriðum á borð
við styrk handrits, rökrétta söguframvindu og annað slíkt þar sem
vinsældir Cruise og Diaz þykja án
efa næg trygging fyrir viðunandi
aðsókn.
Fylgispekt fólks við þessar
Hollywood-stjörnur hefur öllu
meira með fríðar snoppur þeirra
og meintan kynþokka heldur en
leikhæfileika að gera. Maður á
svosem auðveldara með að skilja
þetta í tilfelli Diaz þar sem hún er
ákaflega eðlileg og hugguleg dúlla
þannig að erfitt er að þykja ekki
pínu vænt um hana. En svo ég haldi
nú áfram að vera ófagmannlegur
gagnrýnandi og segi bara það sem
mér finnst hreint út þá þykir mér
með mestu ólíkindum hvernig fólk
nennir að púkka upp á Tom Cruise,
jafn staðlaður, litlaus og leiðinlegur
sem hann er. Hann hefur vissulega

átt sínar stundir og sýnt tilþrif en
vinsældir hans og launakröfur eru
samt sem áður ekki í neinu samræmi við hæfileika hans og getu.
Þar sem eitthvert réttlæti fyrirfinnst nú samt í heimi hér hefur
gengisvísitala Cruise farið heldur
niður á við á undanförnum árum og
ef til vill liggur þar skýringin á því
að hann kjósi að leika á jafn dauðhreinsaðri, auðmeltri og aðgengilegri ekki-spennumynd og Knight
and Day er.
Aðdáendur Cruise og Diaz verða
samt varla fyrir vonbrigðum enda
vita þeir upp á hár hvað þeirra fólk
kann og getur. Aðrir þurfa ekkert
að hafa fyrir því að halda sér vakandi en þeir verða heldur ekki fyrir
neinum hjartsláttartruflunum af
völdum spennu eða hláturs.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Meinlaus og kjánaleg
glansmynd þar sem stórstjörnur fá að
vera voða sætar og klárar að berjast
í lítt spennandi spennumynd sem er
sérstaklega löguð að smekk fólks sem
vill almennt trúa því að heimurinn sé
fallegur og lífið æði.
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KL. 10.00

Pink slösuð
SHREK 4 ENSKT TAL 3D
SHREK 4 ÍSLENSKT TAL 2D
SHREK 4 ÍSLENSKT TAL 3D
PREDATORS
KNIGHT AND DAY

4, 6 og 8
4
4 og 6
8 og 10 (POWER)
5.50, 8 og 10.10

L
L
L
16
12

THE A - TEAM

10.10

12

“ÞRÍVÍDIN ER ÓTRÚLEGA MÖGNUÐ”


- n.y. daily news




- empire



Söngkonan Pink datt á tónleikum
sínum í Nürnberg í Þýskalandi á
fimmtudagskvöldið. Söngkonan
átti að svífa yfir sviðið á meðan
hún söng lagið Glitter In The
Air en hafði ekki fest sig nægilega vel með þeim afleiðingum að
vír sem hélt henni uppi slitnaði
og Pink féll niður á sviðið. Söngkonan var flutt með sjúkrabíl til
aðhlynningar og á leiðinni sendi
hún aðdáendum sínum skilaboð í
gegnum Twitter síðu sína. „Mér
þykir mjög leitt að tónleikarnir hafi endað með þessum
hætti. Ég skammast mín
og biðst afsökunar. Ég
vona í það minnsta að
fallið hafi litið vel út í
ykkar augum.“
DATT Söngkonan Pink
slasaði sig á tónleikum í Þýskalandi á
fimmtudaginn.

„Besta Twilight
myndin til þessa“
– Entertainment Weekly



- hollywood reporter
- p.d. variety




ÁLFABAKKA
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK FOREVER AFTER-3D ensku Tali kl. 8 - 10:10
BOÐBERI
kl. 8 - 10:10
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 5:40 - 8 - 10:40
TWILIGHT SAGA
kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:40
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3 ísl. kl. 1 - 1:30 - 3:20 - 3:40 - 5:50
kl. 8 - 10:20
TOY STORY 3 ensku Tali
SEX AND THE CITY 2
kl. 8
PRINCE OF PERSIA
kl. 5:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40

L
L
L
14
12

16
L
L
12
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KRINGLUNNI
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
SHREK FOREVER AFTER-3D ensku Tali kl. 8 - 10:10
LEIKFANGASAGA 3 - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:20 - 5:40
kl. 8
TOY STORY 3-3D M/ ensku Tali
BOÐBERI
sýnd á morgun kl. 10:20
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 5:30 - 8 - 10:40
AKUREYRI
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 6
SHREK FOREVER AFTER-3D ensku Tali kl. 8 - 10
kl. 6
LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
kl. 8
BOÐBERI
kl. 10:30
SELFOSSI
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 6 - 8
GROWN UPS
KILLERS
BOÐBERI

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

L
L
L
L
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12

L
L
L
12
14

L
L
L
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Ekki pabbi alveg strax
Leikarinn Leonardo DiCaprio
getur vel hugsað sér að eignast
börn í framtíðinni. Hann er þó
ekki tilbúinn í föðurhlutverkið
alveg strax. „Langar mig að verða
pabbi? Já, en ég held að það séu
nokkur ár í það,“ sagði DiCaprio,
sem er á föstu með ísraelsku fyrirsætunni Bar Refaeli. „Að því
sögðu þá finnst mér ég ekki þurfa
að eiga börn til að leika pabba í
bíómyndum. Þessi tilfinning bærist alveg innra með mér og ég hef
fullan skilning á henni.“ Nýjasta
mynd DiCaprio nefnist Inception og er í leikstjórn Christophers
Nolan sem síðast sendi frá sér The
Dark Knight.

LEONARDO DICAPRIO Leikarinn getur
vel hugsað sér að eignast börn í framtíðinni.

Nú er rétti tíminn til framkvæmda:

100%
endurgreiðsla
á virðisaukaskatti af keyptri vinnu
og allt að 300.000 kr. frádráttur
frá skattstofni.
Sjá nánar á www.allirvinna.is

Gæðaþakefni í BYKO!
Íslensk framleiðsla
í hæsta gæðaﬂokki.
Í BYKO færðu allar gerðir og liti
af gæðaþakefni á frábæru verði.
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> Stjarnan fer til Grindavíkur
Einn leikur fer fram í Pepsi-deild
karla í kvöld er Stjarnan sækir
Grindavík heim. Grindvíkingar eru
í næstneðsta sæti deildarinnar
og þurfa sárlega á sigri að halda.
Liðið mun mæta til leiks með tvo
nýja leikmenn og verður áhugavert
að sjá hvernig þeir koma út fái þeir
að spila. Stjarnan er í sjöunda sæti
deildarinnar og þarf sárlega á sigri
að halda ætli liðið sér að vera með í
pakkanum í efri hluta deildarinnar.

sport@frettabladid.is

1-0
ÍBV

Fram

Hásteinsvöllur, áhorf.: 852.

Jóhannes Valgeirsson (7)

STEFÁN ÞÓRÐARSON: TÓK ÓVÆNT FRAM SKÓNA ÞEGAR ÍA HEIMSÓTTI HK Í KÓPAVOGINN

Reikna ekki með því að spila meira í sumar
Framherjinn Stefán Þórðarson reif óvænt fram skóna um helgina
er ÍA sótti HK heim í Kópavog. Þetta var fyrsti leikur Stefáns fyrir
ÍA í rúm tvö ár en hann hafði áður lýst því yfir að hann væri búinn
að leggja skóna á hilluna.
„Þórður þjálfari hringdi í mig daginn fyrir leik og bað mig
um að redda sér. Það vantaði marga leikmenn í hópinn
og lítil reynsla á bekknum. Þar sem ég var staddur á
Símamótinu í Kópavogi var það sjálfsagt mál að bjarga
honum. Ég þurfti ekkert að fara til þess að spila,“
sagði Stefán léttur í blíðviðrinu í Kópavogi.
„Það var talað um að ég myndi spila svona 15
mínútur enda er Hjörtur ekki alveg í formi til þess að spila
í 90 mínútur. Tala nú ekki um þar sem við vorum manni
færri allan leikinn. Hjörtur átti síðan stórleik og spilaði sinn
langbesta leik í sumar.
Ég tók svo hans stöðu og verð að viðurkenna að það

var mjög gaman að koma aftur á völlinn.“
Stefán segist ekki vera í neitt sérstaklega góðu formi enda
æfir hann ekki að staðaldri. Hann segist detta inn á einstaka
æfingu hjá Skagamönnum enda erfitt að hætta algjörlega
að sparka í bolta.
„Það hefur verið mikil pressa á mér að vera með og
sérstaklega þar sem það gekk illa til að byrja með. Ég
er beðinn daglega um að koma aftur. Ég reikna ekki
með því að spila meira í sumar en ég hef lært það af
reynslunni að maður á aldrei að segja aldrei. Það er
því best að segja sem minnst,“ sagði Stefán og hló
við.
„Það er vissulega ekki auðvelt að halda sig frá
þessu og mér finnst gaman að mæta á æfingar. Við
sjáum bara hvað setur en eins og ég segi er ólíklegt
að ég spili meira.“

Blikar flugu beint aftur á toppinn

1-0 Danien Justin Warlem (65.)

Breiðablik skellti sér aftur í toppsæti Pepsi-deildar karla er liðið skellti Keflavík, 0-2, í Bítlabænum. Bæði lið
fengu sín færi en Blikar nýttu sín á meðan Ingvar Kale varði allt sem kom á mark Kópavogsliðsins.

TÖLFRÆÐIN

FÓTBOLTI „Það er gott að vera kom-

Skot (á mark)
13–7 (8–6)
Varin skot
Albert 6 – Hannes 7
Horn
5–6
Aukaspyrnur fengnar
8–11
Rangstöður
2–5

inn á toppinn aftur en ÍBV er á einhverju svaka skriði og við verðum
að halda í við þá til að halda okkur
við toppinn, svakalega sætt að
sigra hér í Keflavík,“ sagði Kári
Ársælsson, fyrirliði Breiðabliks,
sáttur eftir sigurinn á Keflavík í
gær.
„Við vissum það að við þurftum
að sigra þennan leik þar sem Eyjamenn unnu sinn leik. Þetta var
svona vinnusigur og við sýndum
mikinn karakter en ég veit ekki
hvort þreytan hafi setið í mönnum
eftir ferðalagið um daginn. Við
töpuðum fyrir þeim í fyrri umferðinni og var því mjög sætt að mæta
hér og svara fyrir það með sigri,”
sagði Kári en hann segir góða tilfinningu að vera á toppnum og að
þetta sé eitthvað sem hann gæti
auðveldlega vanist.
„Það er gaman að vera á toppnum og Breiðablik hefur aldrei verið
á toppnum. Það er virkilega góð
tilfinning og hægt að venjast því
alveg auðveldlega. Það var markmiðið fyrir mót að enda sem meistarar og við ætlum að vinna þetta
mót,“ sagði fyrirliðinn ákveðinn í
leikslok.
Haraldur Freyr Guðmundsson,
fyrirliði Keflavíkur, var ekki eins
ánægður og Kári en hann segir
titilvonir liðsins orðnar að engu
eftir tapið í gær.
„Við erum greinilega ekki með
þetta topplið sem við héldum og
verðum bara að fara sætta okkur
við það að vera í einhverju miðjuhnoði. Þegar það er jafnt mót þá
er sjö stiga forskot ansi gott forskot,“ sagði Haraldur svekkur í
leikslok.
„Við verðum að vinna okkur
úr þessum vandamálum sem eru
greinilega að skora mörk, það sjá
allir sem mæta á leiki. Þetta er
auðvitað ekkert búið og fullt eftir
af þessu móti en það er bara næsti
leikur sem telur og við verðum
bara að þjappa okkur saman og
gíra okkur upp í þann leik, þannig
virkar þetta,“ sagði Haraldur
Freyr fyrirliði frekar svekktur

ÍBV 4–5–1
Albert Sævarsson
Matt Garner
*Rasmus Christia.
Eiður Sigurbjörns.
Þórarinn Valdimars.
(80., Anton Bjarna.
Finnur Ólafsson
Tony Mawejje
Ásgeir A. Ásgeirsson
(77., Yngvi Borgþ.
Arnór Eyvar Ólafs.
Tryggvi Guðmunds.
Danien Warlem
(68., Eyþór Birgis. 6

7
7
8
7
8
-)
7
6
6
-)
6
6
7
)

FRAM 4–4–2
Hannes Halldórsson 6
Sam Tillen
6
Kristján Hauksson
5
Jón Orri Ólafsson
6
Joe Tillen
6
(63., Ívar Björns.
6)
(90., Daði Guðm.
-)
Almarr Ormarsson 7
Halldór H. Jónsson 6
Jón Eysteinsson
7
Tómas Leifsson
6
Jón Guðni Fjóluson 6
Hjálmar Þórarinsson 6
(68., Guðm. Magnú. 6)
*Maður leiksins

FÖGNUÐUR Eyjamenn eru hreinlega

óstöðvandi þessa dagana.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild karla:

ÍBV á flugi
FÓTBOLTI Einn leikur fór fram í

Pepsi-deild karla á laugardag er
Fram sótti ÍBV heim á Hásteinsvöll. ÍBV gefur ekkert eftir í
toppbaráttunni og lagði Fram 1-0
með marki Suður-Afríkumannsins Danien Justin Warlem.
„Ég er gífurlega sáttur við leik
liðsins. Það var enginn sem bar
af en allir stóðu sig vel,“ sagði
kátur þjálfari ÍBV, Heimir Hallgrímsson.
„Það er mikil stemning í liðinu og það eru í raun engin brögð
á bak við það. Strákarnir sjá um
það mikið sjálfir. Bæði þeir sem
eru inni á vellinum og þeir sem
eru utan vallar.“
Þorvaldur Örlygsson, þjálfari
Fram, var ekki nógu sáttur.
„Þetta var leikur sem við áttum
aldrei að tapa. Fyrri hálfleikur
einkenndist af því að ÍBV var að
kýla boltann mikið fram og við
einfaldlega náðum ekki að nýta
okkur plássið sem skapaðist þá á
milli varnar og miðju.“
- vsh

Staðan í Pepsi-deild karla:
Breiðablik
ÍBV
FH
Keflavík
Valur
Fram
Fylkir
Stjarnan
KR
Selfoss
Haukar
Grindavík

12
12
12
12
12
12
11
11
11
12
12
11

8
8
5
5
4
4
4
3
3
2
0
2

2
2
4
4
6
5
3
4
4
2
7
1

2
2
3
3
2
3
4
4
4
8
5
8

28-13 26
19-9 26
21-18 19
12-13 19
20-18 18
18-17 17
23-22 15
20-19 13
17-18 13
15-26
8
15-25
7
11-21
7

ÖLL SUND LOKUÐ Hörður Sveinsson og

sóknarmenn Keflavíkur náðu ekki að
skora í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

enda er Keflavík að missa Breiðablik fram úr sér.
Eftir góða byrjun hafa Keflvíkingar gefið eftir í toppbaráttunni.
Vandamál liðsins er sem fyrr að
skora mörk og það kom í bakið á
þeim í gær.
Blikar að sama skapi eflast við
hverja raun. Eftir að liðið braut
þann múr að komast á toppinn
hefur ekkert verið að trufla Kópavogsliðið sem sýnir sífellt meiri
þroska og yfirvegun í sínum leik.
Þessu Blikaliði eru allir vegir
færir í sumar.
- rog

KEFLAVÍK
0-1 Kristinn Steindórsson (72.)
0-2 Alfreð Finnbogason (86.)
Keflavíkurvöllur, áhorf.: 14.411
Dómari: Þóroddur Hjaltalín Jr. (6)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
15–12 (8–3)
Varin skot
Ómar 3 – Ingvar 8
Horn
3–8
Aukaspyrnur fengnar
11–5
Rangstöður
6–3

0-2

BREIÐABLIK

Keflavík 4–4–2 Ómar Jóhannsson 5 - Alen
Sutej 6 (82., Sigurður Sævarsson -), Haraldur Freyr
Guðmundsson 6, Bjarni Hólm Aðalsteinsson 6,
Brynjar Guðmundsson 5 - Paul McShane 5, Hólmar
Örn Rúnarsson 6, Magnús Sverrir Þorsteinsson 5,
Jóhann Guðmundsson 6 (77., Ómar Sigurðsson -)
- Guðmundur Steinarsson 6, Hörður Sveinsson 6
(77., Magnús Matthíasson -).
Breiðablik 4-2-3-1 *Ingvar Kale 8 - Árni
Gunnarsson 6, Kári Ársælsson 6, Elfar Freyr
Helgason 6, Jökull Elísabetarson 5 - Finnur Orri
Margeirsson 6, Kristinn Jónsson 6 - Haukur
Baldvinsson 5 (64., Andri Yeoman 6), Alfreð
Finnbogason 7, Kristinn Steindórsson 7 (84., Olgeir
Sigurgeirsson -) - Guðmundur Pétursson 6 (64.,
Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6).

Suður-Afríkumaðurinn Louis Oosthuizen vann óvæntan en afar öruggan sigur á Opna breska í golfi:

Lykilatriði að vera rólegur og yfirvegaður
GOLF Það var aldrei mikil spenna

á lokadegi Opna breska meistaramótinu í golfi í gær. Suður-Afríkumaðurinn Louis Oosthuizen sýndi
að hann er með stáltaugar og gaf
aldrei færi á sér á lokadeginum
á St. Andrews. Á endanum vann
hann öruggan sjö högga sigur á
mótinu.
Hann fékk aðeins tvo skolla á
lokadeginum en á móti kom einn
örn og einn fugl. Hann lék lokadaginn á 71 höggi en hina hringina
þrjá lék hann á undir 70 höggum.
Paul Casey gerði sitt besta til þess
að elta Oosthuizen, spilaði djarft
golf sem gekk ekki upp. Hann
missti því á endanum af öðru sætinu í mótinu til Lee Westwood.

„Þetta er algjörlega ótrúlegt,“
sagði Oosthuizen en hann var í 54.
sæti á heimslistanum fyrir mótið.
Hann fékk tæpar 160 milljónir
fyrir sigurinn í mótinu.
„Ég mun líklega ekki átta mig
á þessu afreki fyrr en síðar í vikunni. Mér fannst ég spila vel alla
dagana og það var lykilatriði hjá
mér að vera rólegur og yfirvegaður. Eina sem upp á vantaði var
að spila alla hringina án þess að
fara í glompu eins og Tiger gerði
árið 2000,“ sagði Oosthuizen sem
var ekki fjarri því en hann fór í
glompu á 14. holu í gær.
Tiger Woods komst aldrei
almennilega í gang á mótinu eftir
að hafa byrjað vel fyrsta daginn.

Hann mætti til leiks með nýjan
pútter en spilaði lokadaginn með
gamla pútternum.
„Mér fannst ég aldrei ráða
almennilega við hraðann á púttunum þannig að ég fór aftur í gamla
pútterinn. Ég hef sjaldan eða
aldrei púttað eins illa og á þessu
móti. Ég þrípúttaði níu sinnum
þannig að eðlilega er ég ekki ofarlega,“ sagði Tiger en hann þakkaði áhorfendum sérstaklega fyrir
góðar móttökur.
- hbg

MEISTARINN Louis Oosthuizen er
hér með silfurkönnuna eftirsóttu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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GLAÐST YFIR GÓÐUM ÁRANGRI KA-stúlkur stóðu sig vel á Símamótinu og hér er hringt heim og látið vita af

BLÓÐ, SVITI OG TÁR Stelpurnar gefa ekkert eftir. Hér liggur leikmaður Þórs frá Akureyri slasaður á vellinum.

því að bikar sé í húsi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÓL OG BLÍÐA Á SÍMAMÓTINU
FÓTBOLTI Það var heldur betur líf og fjör í Kópavoginum um helgina
þegar 1.400 hressar stelpur tóku þátt í hinu árlega Símamóti Breiðabliks.
Alls voru 166 lið skráð til leiks frá 30 félögum og er óhætt að segja að
leikgleðin hafi skinið úr hverju andliti. Í 5. flokki vann KA í keppni Aliða en Valur vann bæði hjá B og C-liðum. Víkingsstelpur voru svo hlutskarpastar í keppni D-liða.
Í 6. flokki fengu Haukar gull í keppni A-liða. FH vann hjá B-liðum,
Haukar hjá C og loks ÍA í D-liðum. Finna má öll úrslit mótsins á heimasíðu mótsins, simamotid.is.
Margt var brallað um helgina og var sérstaklega mikið stuð
á kvöldvökunni á laugardagskvöldinu. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari kvennalandsliðsins, kíkti í heimsókn og vakti
heimsókn hans lukku.
Veðrið lék við keppendur sem og mótsgesti sem voru fjölmargir. Var
það mál manna að mótið hefði heppnast einkar vel og fóru allir heim
með bros á vör í gær.
henry@frettabladid.is

LANDSLIÐSFYRIRLIÐINN LÉT SJÁ SIG Katrín

Jónsdóttir landsliðsfyrirliði heilsar hér upp á
leikmenn.

FJÖR Á HLIÐARLÍNUNNI Það verður ekki annað sagt en að foreldrarnir lifi sig inn í leikina.

Góðir ferðafélagar í sumar
Deuter bakpokarnir eru mest verðlaunuðu bakpokar seinni ára

Deuter Aircontact Pro

Deuter Aircontact

Deuter Futura

Sá vandaðasti úr smiðju Deuter.
Frábært stillanlegt burðarkerfi.
Fáanlegur í ýmsum stærðum f. dömur og herra.

Margverðlaunaður bakpoki! Góður í lengri ferðir.
Vandað, stillanlegt burðarkerfi. Regnyfirbreiðsla.
Fáanlegur í ýmsum stærðum f. dömur og herra.

Okkar vinsælustu dagpokar! Með frábæru
öndunarkerfi í baki. Regnyfirbreiðsla og
ýmsar festingar. Fáanlegur í ýmsum stærðum.
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HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

50+15 L

45+10 L

22 L

Verð: 44.990 kr.

Verð: 31.990 kr.

Verð: 15.990 kr.

55+15 L

55+10 L

28 L

Verð: 47.990 kr.

Verð: 34.990 kr.

Verð: 17.990 kr.

60+15 L

65+10 L

32 L

Verð: 49.990 kr.

Verð: 42.990 kr.

Verð: 19.990 kr.

70+15 L

75+10 L

42 L

Verð: 49.990 kr.

Verð: 47.990 kr.

Verð: 23.990 kr.
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Enn og aftur tókst Haukum ekki að klára leik með sigri eftir að hafa komist í vænlega stöðu gegn KR:

3-3
Haukar

KR

Vodafonevöllur, áhorf.: ?

Valgeir Valgeirsson (6)

0-1 Grétar Sigfinnur Sigurðsson (3.)
1-1 Arnar Gunnlaugsson, víti (11.)
2-1 Hilmar Rafn Emilsson (33.)
3-1 Guðjón Pétur Lýðsson (40.)
3-2 Björgólfur Takefusa, víti (79.)
3-3 Guðjón Baldvinsson (82.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

7–16 (6–9)
Daði 5 – Lars 3
5–8
12–11
2–4

HAUKAR 4–4–2

KR 4–3–3

Daði Lárusson
7
Pétur Gíslason
5
(72., Pétur Sæmund. -)
Daníel Einarsson
5
Guðmundur Mete
5
Gunnar Ásgeirsson 5
Úlfar Pálsson
6
Guðjón Lýðsson
6
Kristján Björnsson
5
Ásgeir Ingólfsson
6
*Arnar Gunnlaugs. 8
(80., Jónas Bjarnas. -)
Hilmar Emilsson
7

Lars Ivar Moldsked 5
Guðm. Gunnarsson 6
Grétar Sigurðarson 5
Skúli Friðgeirsson
4
Jordao Diogo
5
Bjarni Guðjónsson 5
Baldur Sigurðsson
5
Viktor B. Arnarsson 4
(62., Guðjón Baldv. 6)
Óskar Örn Hauksson 5
(62., Gunnar Jóns. 5)
Kjartan Finnbogason 6
Björgólfur Takefusa 6
*Maður leiksins

Í FELUM Í VESTURBÆNUM Gunnar
Kristjánsson hefur lítið fengið að spila
en fékk þó leik gegn Þrótti um daginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FH að styrkja sig?

FH vill fá
Gunnar frá KR
FÓTBOLTI KR-ingurinn Gunnar
Kristjánsson gæti verið á
förum frá uppeldisfélagi sínu
en Íslandsmeistarar FH vilja fá
hann í sínar raðir.
Tækifæri Gunnars hjá
KR hafa verið af skornum
skammti í sumar og ku hann
vera afar ósáttur við endalausa
bekkjarsetu í Vesturbænum.
Samkvæmt áreiðanlegum
heimildum Fréttablaðsins hafa
FH-ingar óskað eftir leyfi frá KR
til þess að ræða við leikmanninn.
Það leyfi hafði ekki fengist frá
KR seinni partinn í gær.
- hbg

5-2
Fylkir
Fylkisvöllur, áhorf.: 1.534

Selfoss
Gunnar Jarl Jónsson (6)

1-0 Pape Mamadou Faye (24.)
2-0 Andrés Már Jóhannesson (56.)
3-0 Jóhann Þórhallsson (62.)
4-0 Ásgeir Örn Arnþórsson (72.)
5-0 Jóhann Þórhallsson (74.)
5-1 Arilíus Marteinsson (76.)
5-2 Kjartan Sigurðsson (87.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

FYLKIR 4–3–3
Fjalar Þorgeirsson
5
Andri Jónsson
5
Valur F. Gíslason
5
Þórir Hannesson
5
Tómas Þorsteinsson 6
Kristján Valdimarsson 5
Andrés Jóhannesson 7
(76., Davíð Ásbjörns. -)
Albert Ingason
6
(66., Friðrik Þráins. 5)
Ásgeir Arnþórsson
7
(77., Andri Herman. -)
*Jóhann Þórhalls. 7
Pape Faye
6

15–10 (7–4)
Fjalar 2 – Jóhann 2
9–5
8–12
2–1

SELFOSS 4–5–1
Jóhann Sigurðsson 4
Stefán Guðlaugsson 4
Kjartan Sigurðsson 6
Agnar Bragi Magnús. 5
Guðm. Þórarinsson 4
Einar Antonsson
6
(65., Ingór Guðm. 5)
Jón Guðbrandsson 5
Jón Böðvarsson
5
Davíð Birgisson
5
(63., Arilíus Martei. 6)
Andri Björnsson
6
Sævar Þór Gíslason 4
(63., Ingólfur Þóra. 5)
*Maður leiksins

Nú var komið að KR að stela stigi gegn Haukum
FÓTBOLTI „Við töpum tveimur stigum

í þessum leik. Ómeðvitað féllum við
til baka sem gaf KR-ingum meira
svæði með boltann en þeir sköpuðu
sér ekki neitt fyrr en þeir fengu
hjálp frá dómurunum sem ég afar
svekktur með,“ sagði Andri Marteinsson, þjálfari Hauka, eftir 3-3
jafntefli sinna manna gegn KR.
KR-ingar komust yfir með marki
frá Grétari Sigfinni Sigurðarsyni
strax á þriðju mínútu en það kveikti
í Haukum sem spiluðu frábærlega
það sem eftir lifði hálfleiks. Fyrst
jafnaði Arnar Gunnlaugsson leikinn úr vítaspyrnu. Hilmar Rafn

Emilsson kom Haukum yfir eftir
frábæra sókn og Guðjón Pétur
Lýðsson bætti þriðja markinu við
og allt benti til þess að fyrsti sigur
Hauka væri í nánd.
KR-ingar náðu að hysja upp um
sig brækurnar á síðustu mínútunum jafna. Haukar naga sig vafalaust í handarbakið fyrir að innbyrða ekki sinn fyrsta sigur enda
hefur liðinu gengið illa að halda
forystu í sumar.
„Ef allt hefði verið í lagi þá hefðum við unnið þennan leik,“ sagði
Andri sem þar átti við frammistöðu dómara leiksins. Kollegi hans

MAGNAÐUR Arnar Gunnlaugsson átti
stórleik í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

í Vesturbænum, Logi Ólafsson, var
svekktur með frammistöðu sinna
manna sem náðu aðeins tveimur
stigum gegn Haukum í sumar.
„Okkur stóð til boða að fara
heim með þrjú stig en þess í stað
völdum við annan kost. Við missum af tveimur stigum vegna þess
að menn átta sig ekki á því að við
erum að leika gegn góðu fótboltaliði. Það eina sem er jákvætt í þessu
er að við eigum góðan endasprett.
Við þurfum að hlaupa og berjast
meira og leikmenn Hauka gerðu
mun meira af því í þessum leik.“
- jjk

Motland kom með kraft í lið FH
Norðmaðurinn Torger Motland kom með mikinn kraft í leik FH gegn Val í gær og er aðalástæðan fyrir því
að FH fékk stig í leiknum. Motland hefur verið mikið gagnrýndur í sumar en hann vaknaði í gær.
FÓTBOLTI „Ætli maður sé ekki sátt-

ur bara við að ná í stig af ríkjandi
Íslandsmeisturum,“ sagði Haukur Páll Sigurðsson, miðjumaður
Vals, eftir 1-1 jafntefli gegn FH í
Kaplakrikanum í gær. Valsmenn
hafa verið daprir í síðustu leikjum
og var þetta þeirra besta frammistaða í nokkuð langan tíma.
„Við höfum ekki átt góða leiki
að undanförnu og það var ekkert
annað í stöðunni en að rífa sig upp
og byrja á baráttu og leikgleði.
Þegar það kemur þá náum við spilinu inn. Maður er sáttur með leikinn miðað við leikina undanfarið.“
Haukur var frábær í leiknum í
gær en Valsmenn höfðu yfirhöndina á miðsvæðinu stærstan hluta
leiksins þar sem hann og gamla
kempan Sigurbjörn Hreiðarsson
voru í aðalhlutverki. „Það er gott
að hafa Bjössa þarna inni. Hann
býr yfir mikilli reynslu og kennir manni ýmislegt. Hann stjórnar
manni og maður reynir að stjórna
honum til baka,“ sagði Haukur léttur.
Valsmenn voru betri aðilinn
í fyrri hálfleiknum og byrjuðu
seinni hálfleikinn af krafti. Svo
náðu heimamenn yfirhöndinni,
jöfnuðu metin og voru líklegri í
lokin til að stela öllum þremur stigunum. Á heildina litið er jafntefli
sanngjörn niðurstaða.
FH var mjög ólíkt sjálfu sér
lengst af í leiknum í gær og leikmenn virkuðu áhugalausir. Vörnin var mjög óörugg og Valsmenn
hefðu getað refsað heimamönnum
oftar en í þetta eina skipti þegar
Haukur Páll lék á tvo varnarmenn
og skoraði laglegt mark. Það var
ekki fyrr en ferskir menn komu
inn af bekknum sem maður fór að
kannast við Íslandsmeistarana.
„Við vorum ekki með neinn takt
í fyrri hálfleik, vorum algjörlega
á hælunum,“ sagði landsliðsmarkvörðurinn Gunnleifur Gunnleifsson. „Við náðum hins vegar að
klóra aðeins í bakkann í seinni
hálfleik. Heilt yfir var þetta bara
sanngjörn niðurstaða en kannski
ekki ásættanleg.“

SÝNDI LOKSINS KLÆRNAR Norðmaðurinn Torger Motland sýndi loksins í gær að hann getur eitthvað í fótbolta. Það dugði FH þó

ekki til sigurs.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Torger Motland hefur mikið
verið í umræðunni fyrir slaka
frammistöðu í sumar. Miðað við
innkomu hans af varamannabekknum í gær er þó mun meira
í hann spunnið en menn héldu.
„Torger fær fullt kredit. Hann
hefur átt undir högg að sækja
en kom inn með mikinn kraft og
dró okkur hina með í það,“ sagði
Gunnleifur.
Daninn Jacob Neestrup ákvað
hins vegar ekki að vera með í
leiknum og var skipt af velli
snemma í seinni hálfleik. Fimleikafélagið var alltof lengi í gang
í gær en Valsmenn eiga hrós skilið fyrir spilamennsku sína, vilja
og kraft.
Í upphafi seinni hálfleiks fengu
Valsmenn nokkur góð tækifæri
til að bæta við öðru marki og það
hefði farið langt með að klára leikinn.
elvargeir@frettabladid.is

FH
0-1 Haukur Páll Sigurðsson (9.)
1-1 Torger Motland (72.)
Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1.104
Dómari: Magnús Þórisson (6)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
7–8 (5–3)
Varin skot
Gunnleifur 2 – Kjartan 4
Horn
5–2
Aukaspyrnur fengnar
11–17
Rangstöður
3–2

1-1

VALUR

FH 4–3–3 Gunnleifur Gunnleifsson 6 - Guðmundur Sævarsson 3 (57., Torger Motland 8),
Hafþór Þrastarson 5, Tommy Nielsen 6, Hjörtur Logi
Valgarðsson 4 - Björn Daníel Sverrisson 5, Jacob
Neestrup 2 (57., Jón Ragnar Jónsson 6), Matthías
Vilhjálmsson 7 - Ólafur Páll Snorrason 6, Atli Guðnason 6, Atli Viðar Björnsson 4.
Valur 4–5–1 Kjartan Sturluson 7 - Stefán Eggertsson 6, Atli Sveinn Þórainsson 6, Martin Pedersen
6, Greg Ross 5 - *Haukur Páll Sigurðsson 8,
Sigurbjörn Hreiðarsson 7 (70., Rúnar Már Sigurjónsson 5), Jón Vilhelm Ákason 6 (73., Ian Jeffs -), Arnar
Sveinn Geirsson 6, Baldur Aðalsteinsson 6 (61.,
Guðmundur Steinn Hafsteinsson 5) - Danni König 5.

Fylkismenn vöknuðu eftir langan blund er hið heillum horfna lið Selfoss kom í heimsókn í Árbæinn:

Fylkismenn buðu upp á flotta markasúpu
FÓTBOLTI Fylkismenn sigruðu Sel-

fyssinga sannfærandi í sjö marka
leik í Árbænum í gær. Vörn Selfyssinga var oft úti á þekju og
gengu Fylkismenn á lagið í seinni
hálfleik þegar þeir skoruðu 4
mörk á 16 mínútna kafla.
„Góður leikur í dag, ég er mjög
ánægður með það, við hins vegar
slökktum hálfpartinn á okkur
eftir að hafa komist í 5-0 og við
höfum ekki efni á því. Hins vegar
var þetta mjög góður sigur og
við erum sáttir við stigin þrjú úr
þessum leik,“ sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylkismanna.
„Það var mjög gott að ná að
skora fyrsta markið snemma í
seinni hálfleik, við fórum yfir

BARÁTTA Fylkir hafði betur á flestum

stöðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

hvað mætti laga í hálfleik og hvað
við ætluðum að gera áfram. Svo
slær fyrsta markið Selfyssinga
svolítið út af laginu og þá nýttum
við tækifærið og keyrðum á þá.
Við fáum hins vegar ekkert
fyrir þennan leik í næsta leik
þannig að við verðum bara að nýta
það sem við vitum að við getum í
næsta leik og sjá hvort það gefi
nóg til að fá stigin þrjú sem verða
þar í boði.“
Guðmundur Benediktsson,
þjálfari Selfyssinga, var ekki
brattur eftir tapið.
„Við vissum fyrir mót að allir
leikir yrðu erfiðir fyrir okkur og
þessi leikur var engin undantekning á því, hins vegar vorum við

bara svo hrikalega lélegir á kafla
í seinni hálfleik sem gerði út um
þennan leik fyrir okkur,“ sagði
Guðmundur svekktur.
„Það er alltaf vont að fá á sig
svona mörg mörk. Við hefðum
getað náð góðri forystu hér í byrjun og fengum dauðafæri til þess
sem við nýttum ekki.
Undir lokin opnast vörnin meira
enda erum við ekki að pakka í
vörn þegar við erum undir og
Fylkismenn nýttu sér það vel.
Menn finna greinilega fyrir erfiðu gengi að undanförnu og það er
ekki von á góðu þegar menn missa
hausinn í fótboltaleik. Við þurfum
á nýju blóði að halda og við reynum að fá nýja menn inn.“
- kpt

THE BARCLAYS
28. OG 29. ÁGÚST KL. 19:00–22:00

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
5. OG 6. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

BMW CHAMPIONSHIP
11. OG 12. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

THE TOUR CHAMPIONSHIP
24.–26. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

MISSTU EKKI AF HÖRKUSPENNANDI BARÁTTU OG
MÖGNUÐUM MEISTARATÖKTUM Á STÖÐ 2 SPORT

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR PÆLIR Í FRÉTTUM, ÞÁ OG NÚ

Hin heilagi fréttatími síns tíma

„Ég lít miklu betur út í eigin
persónu!“

Ég man þá tíð þegar fréttatímarnir á kvöldin fóru
óstjórnlega í taugarnar á mér. Bara stefið gaf mér hroll
og minnti mig á að leiðinlegasti hálftími kvöldsins var
að hefjast.
Þessi fréttafælni átti sér stað í byrjun gelgjuskeiðsins
þegar allt var um mig, frá mér, til mín og sjónvarpsstöðin sáluga, Popptíví, sá æsku landsins fyrir fróðleik.
Skemmtanagildi efnisins skipti mestu fyrir önugan
ungling. Ég hafði náttúrlega engan áhuga á því sem
var verið að tala um í fréttatímanum. Skildi það einfaldlega ekki og
langaði ekkert til þess. En af hverju lét ég þetta fara í mínar fínustu?
Ástæðan var einföld, fréttatíminn virtist gleypa foreldra mína og stofuna. Aðalherbergi heimilisins. Sjónvarpið var hækkað í botn og enginn
mátti tala því einbeitingin var í hámarki. Vanalega voru matartímar
skipulagðir í kringum fréttatímann en ef setið var til borðs á svipuðum
tíma var staðið upp og maturinn látinn bíða. Fréttirnar höfðu forgang.

MÁNUDAGUR

Mee- Shee: The water

STÖÐ 2 BÍÓ

16.45 Stiklur - Eyjabyggðin eina, fyrri

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í

hluti Ómar Ragnarsson fer um landið og
greinir frá því sem fyrir augu ber. (e)

næsta húsi, Könnuðurinn Dóra, Apaskólinn

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kínverskar krásir (3:6)
18.00 Pálína (45:56)
18.05 Herramenn (32:52)
18.15 Sammi (16:52)
18.23 Skúli skelfir (3:52)
18.35 Sonny fær tækifæri (3:5)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Tvíburar (2:2) (Twins) Heim-

▼

giant

ildamynd frá BBC í tveimur hlutum um eineggja tvíbura.

20.30 Dýralíf (Animal Fillers) Stuttur
dýralífsþáttur.

20.45 Trúður (7:10) (Klovn IV) Atriði í

19.35

Tvíburar

SJÓNVARPIÐ

18.23 Veður Markaðurinn
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.09 Veður
19.15 Two and a Half Men (11:24)
19.40 How I Met Your Mother (9:22)
20.05 Glee (20:22)
20.55 So You Think You Can Dance

23.05 Leitandinn (3:22) (Legend of the
Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
STÖÐ 2

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons Níunda þáttaröð-

21.15 Lífsháski (Lost VI). Atriði í þáttun-

fjallað um Íslandsmót karla í fótbolta.

So you think you can

A.T.O.M., Apaskólinn

in um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og
hversdagsleika hennar.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum er

20.55

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:6)
10.50 Cold Case (8:22)
11.45 Falcon Crest II (6:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Coeurs
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club,

þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
(e)
um eru ekki við hæfi barna.

dance

STÖÐ 2

23.50 Framtíðarleiftur (11:22) (Flash
Forward) (e)

00.35 Fréttir (e)
00.45 Dagskrárlok

▼

18.00

SJÓNVARPIÐ

(8:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og aðeins 10 bestu dansararnir eru eftir í keppninni.

22.20 So You Think You Can Dance
(9:23) Nú kemur í ljós hvaða keppendur
halda áfram og eiga áfram von um að sigra
þessa stærstu danskeppni Bandaríkjanna.

21.00

The year of the Yao

▼

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Employee of the Month
10.00 Leonard Cohen. I‘m Your Man
12.00 Mee-Shee. The Water Giant
14.00 Employee of the Month
16.00 Leonard Cohen. I‘m Your Man
18.00 Mee-Shee: The Water Giant
20.00 Stormbreaker
22.00 The King
00.00 Secuestro Express
02.00 Tekkon kinkurito
04.00 The King
06.00 The Things About My Folks

21.40

CSI

SKJÁR EINN

Það var örugglega það sem fór í taugarnar á mér, sem
og rýrt skemmtanagildi fyrir gelgjuna á heimilinu.
Ég hef oft hugsað um þetta á síðari árum. Eftir að
ég fullorðnaðist fór ég að fylgjast með fréttum af miklu
áhuga. Lærði meira að segja að greina fréttir niður í
öreindir en kveiki samt sjaldan á fréttum sjónvarpsins.
Er ég áhugalaus? Nei, ég er einfaldlega búin að fá minn
fréttaskammt. Nú eru breyttir tímar og mikið er að
breytast í landslagi ljósvakamiðlanna. Við erum með
fréttir líðandi stundar beint fyrir framan augun á okkur allan daginn.
Við fáum fréttirnar næstum því um leið og hlutirnir gerast, sama hvar í
heiminum.
Geislabaugurinn yfir fréttatímum hefur dofnað. Það er ekkert tiltökumál að matartíminn sé á sama tíma og fólk jafnvel með slökkt á tækinu heilu dagana yfir sumartímann. Netið hefur tekið yfir og sjónvarpið
verður að setja í fimmta gír til að eiga möguleika í samkeppninni.

23.05 Torchwood (4:13)
23.55 Cougar Town (5:24)
00.20 Bones (22:22)
01.05 Gavin and Stacy (1:7)
01.35 Code 46 Spennandi framtíðartryllir um gjörbreytta veröld þar sem fáir útvaldir
sitja við völd og búa við forréttindi á meðan
aðrir lifa við hörmulegar aðstæður í eyðimörkum rétt fyrir utan borgirnar.

SKJÁREINN
07.00 Pepsí deildin 2010 Útsending frá
leik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.
18.00 Pepsí deildin 2010 Útsending frá

06.00 Óstöðvandi tónlist
15.35 Matarklúbburinn (6:6) (e)
16.00 America’s Next Top Model

leik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

(12:12) (e)

19.50 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum

16.45 Rachael Ray
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Chef (7:17) (e) Bandarísk

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.

21.00 The Year of the Yao Mögnuð
heimildarmynd um kínverska körfuboltasnillinginn Yao Ming og hans fyrsta ár í Bandaríkjunum en hann varð fyrsti alþjóðlegi leikmaðurinn með engan bakgrunn í bandarískum framhaldsskólakörfubolta til að vera valinn fyrstur í NBA-deildinni. Einnig er fjallað um einkalíf hans, samband hans við fjölskyldu sína og vini.

▼

Jason Segel fer á kostum
í gamanþáttunum How I
Met Your Mother sem er á
dagskrá Stöðvar 2 kl. 19.40
í kvöld.

22.25 Barcelona 2 Sýnt frá evrópsku
mótaröðinni í póker en að þessu sinni er
spilað í Barcelona á Spáni. Margir færustu og
bestu pókerspilarar heims mæta til leiks.

23.20 Main Event: Day 8 Sýnt frá World
Series of Poker 2009 en þangað voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

raunveruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu. Kokkarnir þurfa að að þekkja ýmis
hráefni, ýmist með því að horfa á eða
smakka það sem borið er á borð.

19.00 Real Housewives of Orange
County (2:15)

19.45 King of Queens (10:23) Bandarískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug
og Carrie.

20.10 90210 (21:22) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.

20.55 Three Rivers (7:13) Dramatísk og
spennandi þáttaröð um lækna sem leggja
allt í sölurnar til að bjarga sjúklingum sínum.

21.40 CSI (21:23) Bandarískir sakamálaþættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. Rannsóknardeildin yfirheyrir móður sem talin er bera ábyrgð á
hvarfi fjölskyldu sinnar fyrir þremur árum.

▼

> Jason Segel

22.30 Jay Leno
23.15 Law & Order: UK (11:13) (e)
17.40 Premier League World Flottur
þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtilegum hliðum.

20.00 Football Legends Að þessu sinni

Bresk sakamálasería um lögreglumenn og
saksóknara í London sem eltast við harðsvíraða glæpamenn.

00.05 In Plain Sight (4:15) (e)
00.50 King of Queens (10:23) (e)
01.15 Óstöðvandi tónlist

verður fjallað um hinn kyngilmagnaða Pele
sem af mörgum er talinn einn af bestu knattspyrnumönnum heims frá upphafi.

20.30 Argentína - Þýskaland Útsending
frá leik Argentínu og Þýskalands í 8-liða úrslitum á HM 2010.
22.20 Paragvæ - Spánn Útsending frá
leik Spánverja og Paragvæ í 8-liða úrslitum á
HM 2010.

20.00 Eldhús meistaranna Maggi í Panorma og Bjössi í Domo grilla heila nautalund og lúðu.
20.30 Golf fyrir alla Brynjar og Óli kynna
Grafarholts og Korpuvelli.

21.00 Frumkvöðlar Alltaf eitthvað nýtt

03.05 Coeurs Áhrifamikil mynd sem ger-

hjá Elinóru.

ist í París, höfuðborg ástarinnar og fjallar um
sex ungmenni sem eiga það eitt sameiginlegt að vera einmanna og í vandræðum með
að finna lífsförunaut.

21.30 Eldum íslenskt Matreiðsluþáttur með íslenskar búvöru og eldhúsmeistara í öndvegi.

05.05 The Simpsons
05.30 Fréttir og Ísland í dag (e)

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Sjáðu tindinn, þarna fór ég!
ellingsen.is

COLUMBIA-gönguskór
Verð 27.990 kr.

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16

COLUMBIA-gönguskór, háir
Verð 37.990 kr.

VIKING-gönguskór, Hazard
Verð 21.990 kr.

VIKING-gönguskór, Tyin
Verð 46.990 kr.

COLUMBIA-gönguskór Y. Tagori
Verð 14.990 kr.
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VIÐ MÆLUM MEÐ

▼

Í KVÖLD

How I Met Your Mother
Stöð 2 kl. 19.40
Ted og Robin ákveða að vinna
sem sjálfboðaliðar í kalkúnaveislu í
athvarfi heimilislausra og missa gjörsamlega andlitið þegar Barney vinur
þeirra mætir á staðinn.

STÖÐ 2 KL. 20.05
Glee
Frábær gamanþáttaröð sem gerist í menntaskóla þar sem
metnaðarfullur kennari og fyrrverandi nemandi skólans ákveður að setja aftur saman sönghóp skólans sem gerði einmitt
stormandi lukku í sönghópakeppnum á árum áður. Þetta eru
drepfyndnir þættir þar sem steríótýpur menntaskólalífsins fá
rækilega á baukinn og allir bresta í söng.

19.30 The Doctors Skemmtilegir spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem
fjórir læknar - sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum - veita aðgengilegar og gagnlegar
upplýsingar um þau heilsufarsmál sem hvað
helst brenna á okkur.

20.15 E.R. (7:22) Sígildir þættir sem gerast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Monk (4:16) Áttunda þáttaröðin um einkaspæjarann og sérvitringinn Adrien Monk. Hann heldur uppteknum hætti við
að aðstoða lögregluna við lausn allra undarlegustu sakamálanna sem flest hver eru æði
kómísk þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauðans alvara.

22.30 Lie to Me (6:22) Önnur spennuþáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra
með ótrúlega nákvæmum vísindum sem
snúa að mannlegri hegðun.
23.15 The Tudors (1:8) Þriðja þáttaröðin sem segir áhrifamikla og spennandi sögu
einhvers alræmdasta og nafntogaðasta konungs sögunnar, Hinriks áttunda. Þótt Hinrik
sé hvað kunnastur fyrir harðræði þá er hans
ekki síður minnst fyrir kvennamálin.

00.05 E.R. (7:22)
00.50 The Doctors
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.10 Only Fools and Horses 12.40 My Family
13.10 My Family 13.40 After You‘ve Gone 14.10
After You‘ve Gone 14.40 The Weakest Link 15.25
Dalziel and Pascoe 16.15 EastEnders 16.45
The Weakest Link 17.30 After You‘ve Gone
18.00 Whose Line Is It Anyway? 18.30 Little
Britain 19.00 Two Pints of Lager (and a Packet
of Crisps) 19.30 Mistresses 20.20 Little Britain
20.50 Whose Line Is It Anyway? 21.20 Doctor
Who 22.05 Doctor Who 22.50 After You‘ve
Gone 23.20 Whose Line Is It Anyway? 23.50
Little Britain

12.00 De vrede børn 13.00 Sommertid 13.30
Diagnose soges 14.00 That‘s So Raven 14.25
Caspers skræmmeskole 14.50 Hyrdehunden
Molly 15.00 Minisekterne 15.05 Peter Pedal
15.30 Stor &amp; Lille 15.40 Postmand Per
16.00 Hvad er det værd? 16.30 TV Avisen
med Sport 17.00 Og det var Danmark 17.30
Ønskehaven 18.00 Flådens historie 19.00 TV
Avisen 19.25 Sommervejret 19.35 Aftentour
2010 20.00 Horisont Special 20.50 Taggart
22.00 Så er der pakket 22.25 Naruto Uncut
22.45 Naruto Uncut

12.20 Sommertid 12.50 Poirot 14.30 Billedbrev
fra Latin-Amerika 14.40 Dallas 15.30 Kroppen
16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Nyheter
på tegnspråk 16.10 Kokkekamp 16.40 Norge
i dag 17.00 Dagsrevyen 17.30 Doktoren på
hjørnet 18.00 Menneskets store vandring 18.50
Tradisjonshandverk 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.20 Damenes detektivbyrå nr. 1
21.15 Kveldsnytt 21.30 Krøniken 22.30 Millionær
i forkledning 23.20 Sport Jukeboks

SVT 1
12.45 Maj på Malö 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Hemma hos Timo
Räisänen 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Det goda livet 17.05
Hemliga svenska rum 17.20 Regionala nyheter
17.30 Rapport 18.00 Vem tror du att du är? 19.00
Om Stig Petrés hemlighet 20.00 Romance and
Cigarettes 21.45 The Tudors 22.40 Scener ur ett
vardagsliv 23.40 Tidens gränser

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
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 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Út að
stela hestum
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar
18.22 Syrpan
FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Silfuröld revíunnar
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Vasaleikhúsið heimsækir
Útvarpsleikhúsið
21.30 Kvöldsagan: Vatnaniður
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun
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GOTT Á GRILLIÐ

Hönnuður í hótelrekstri á Patró

Rækjur með rauðum chili, limesafa og kóríander. Marínerast
í skál, sett í álpappírsumslag og
grillað. Ljúffengur forréttur.
Sunna Dís Másdóttir, bókabúðarstýra á
Flateyri.
2
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vildum nóg vinnupláss þar sem við
gætum breitt úr okkur og unnið
vinnu okkar. Þetta hús bauð upp á
svo marga möguleika að við ákváðum að færa okkur út í hótelrekstur,
en þar sem þetta er sumarhótel þá
höfum við húsið út af fyrir okkur á
veturna,“ segir Linda, en húsið er
um 350 fermetrar að stærð og allt
hið glæsilegasta.
Linda Björg segir hótelið vera
samstarfsverkefni milli sín og eiginmannsins, sem er starfandi arkitekt. „Hótelið er fyrst og fremst
hönnunarleg upplifun. Allur heimilistextíllinn er hannaður af mér og
svo erum við einnig með skemmtilegan Hawaii-bar inni í einni stof-

unni sem gefur þessu suðræna
stemningu. Við höfum fengið mjög
góð viðbrögð þann stutta tíma sem
við höfum haft opið og erum meðal
annars í góðu samstarfi við Sjóræningjahúsið hér í bæ og saman höfum
við háleitar hugmyndir um framtíð
Patreksfjarðar.“
Linda segir lífið á Patreksfirði
vera dásamlegt og að þeim hjónum
líði afskaplega vel enda sé fjörðurinn með eindæmum fallegur. - sm
HÓTELSTÝRA Hönnuðurinn Linda

Björg Árnadóttir opnaði hótel á
Patreksfirði ásamt eiginmanni sínum,
Andrew Burgess.
MYND/HEIÐA

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Hið árlega Laugavegshlaup fór fram
um helgina, en þetta 55 kílómetra
hlaup þykir afar krefjandi – svo
vægt sé tekið til orða. Veðurfréttakonurnar Soffía Sveinsdóttir og
Elísabet Margeirsdóttir af Stöð 2 luku
báðar hlaupinu
og sú síðarnefnda
sigraði í sínum
flokki. Það verður
að teljast ólíklegt
að nokkur sjónvarpsstöð geti státað af
hraustari veðurfréttakonum enda
engin smá leið
sem stöllurnar
hlupu …
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Linda Björg Árnadóttir, hönnuður
og fagstjóri fatahönnunardeildar
Listaháskóla Íslands, hefur opnað
fallegt hótel á Patreksfirði ásamt
eiginmanni sínum, Andrew Burgess.
Hjónin keyptu húsið fyrir rúmum
þremur árum og ætluðu upphaflega
að nota húsið sem frístundahús en
ákváðu fyrir ári síðan að breyta því
í sumarhótel.
Hótelið hefur hlotið nafnið Hótel
Ráðagerði og hóf rekstur hinn 1. júlí
síðastliðinn og eru þar sex herbergi
en verður fjölgað í níu næsta sumar.
„Við vorum upphaflega að leita að
húsi úti á landi sem við gætum flúið
í þegar við vildum ró og næði. Við
vildum nokkuð rúmgott hús því við

17

19

20

21

LÁRÉTT
2. hæfileika, 6. tveir eins, 8. sérstaklega, 9. geislahjúpur, 11. tveir eins,
12. kunningi, 14. mjaka, 16. samtök,
17. ennþá, 18. gapa, 20. tveir eins, 21.
horfðu.
LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. hæð, 4. gróðrahyggja,
5. sarg, 7. hindrun, 10. regla, 13. gerast, 15. sál, 16. þróttur, 19. snæddi.

ÞRÍR HANDRITSHÖFUNDAR Félagarnir Steindi Jr., Ágúst Bent og Magnús Leifsson standa saman að næstu þáttaröð af Steinda-

num okkar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. ás, 4. fégirnd,
5. urg, 7. trafali, 10. agi, 13. ske, 15.
andi, 16. afl, 19. át.
LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. tt, 8. sér, 9. ára,
11. gg, 12. lagsi, 14. fikra, 16. aa, 17.
enn, 18. flá, 20. dd, 21. litu.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
2 Kronkron.
3 Vilborg Dagbjartsdóttir.

ERTU
AÐ FARA Í
SUMARFRÍ?
Þú getur afpantað Fréttablaðið
á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer
800-1177 eða sendu póst á
netfangið dreifing@posthusid.is

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins,
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing

MAGNÚS LEIFSSON: HELD AÐ ÞETTA VERÐI MJÖG GAMAN

Nýr handritshöfundur
bætist við Steindann okkar
Magnús Leifsson hefur bæst í
hóp handritshöfunda að grínþáttunum Steindinn okkar sem
voru sýndir á Stöð 2 á dögunum.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá er ný þáttaröð fyrirhuguð á
næsta ári en félagarnir Steindi
Jr. og Ágúst Bent slógu í gegn
með þeirri fyrstu.
„Hann er góður vinur okkar og
mjög fyndinn náungi. Hann er
líka mjög skapandi, sem er mjög
mikilvægt þegar kemur að því
að skrifa handrit,“ segir Steindi
um nýja liðsmanninn. „Hann var
að lauma að okkur hugmyndum
í fyrstu seríu sem við vorum
ánægðir með og notuðum. Það
var ekkert annað í stöðunni en
að taka hann inn.“
Þeir þremenningar ætla að

byrja að skrifa saman í ágúst og
tökur hefjast að öllum líkindum
í september. „Það er mjög þægilegt að fá viðbót í hópinn, sérstaklega vegna þess að þetta þarf
að gerast hraðar en áður,“ segir
Steindi.
Magnús, sem er listamaður
og grafískur hönnuður, hlakkar
mikið til að takast á við verkefnið. „Ég held að þetta verði mjög
gaman. Það er gaman að vinna
með þessum strákum og við náum
vel saman.“ Hann er ánægður
með viðtökurnar við fyrstu seríunni og hafði gaman af því að sjá
hugmyndir sínar verða að veruleika. „Það var fáránlega gaman.
Þetta er dót sem var talað um í
partíum og í léttu djóki. Það var
líka gaman að sjá alvöru leikara í

þáttunum tækla það sem ég hafði
verið að benda strákunum á.“
Að sögn Steinda verða eingöngu
nýjar persónur í næstu þáttaröð.
Grínið heldur samt áfram að vera
hvasst þar sem ekkert verður gefið
eftir. Þeir félagar framleiða þættina sjálfir og eru þessa dagana
að safna fyrir betri græjum. „Við
erum að taka að okkur alls konar
verkefni til að safna peningum til
að kaupa græjur. Við fengum lánaða tólf ára gamla myndavél fyrir
fyrstu seríu en viljum hafa þetta
enn þá flottara núna.“
Hann bætir við að nóg sé til af
hugmyndum fyrir nýju þáttaröðina og að einhver afgangur sé einnig til frá þeirri síðustu. „Við erum
langt frá því að vera saddir.“

Siggi Olsen og félagar í Ultra Mega
Technobandinu Stefán komu fram
á tónlistarhátíðinni Slottsfjell í
Noregi um helgina. Hljómsveitin
kom þar fram ásamt Skotunum í
Belle and Sebastian og
Mew, sem er ein allra
stærsta og besta
hljómsveit Dana.
Ultra Mega Technobandið er rómað
fyrir magnaða sviðsframkomu þannig
að búast má við að
Norðmenn hafi
ekki orðið
fyrir vonbrigðum.
Tónleikastaðurinn Faktorý var
opnaður formlega um helgina þar
sem Grand rokk var áður. Hljómsveitirnar Mammút og Agent Fresco
komu fram á laugardagskvöld og
talsverður fjöldi fólks lagði leið sína
á staðinn. Hinn skeleggi Haraldur
Leví hefur verið fenginn
til að bóka hljómsveitir
á staðinn en hann er
innvinklaður í íslenskt
tónlistarlíf í gegnum
útgáfufyrirtæki sitt,
Record Records, og
mun vafalaust leysa
verkefnið með
- afb
sóma.

freyr@frettabladid.is

Vandamál Stóns fest á filmu
Kvikmyndagerðarmaðurinn Haraldur Sigurjónsson hefur unnið að heimildarmynd
um hljómsveitina Stóns undanfarið ár. Haraldur fylgdi hljómsveitarmeðlimum eftir á
tónleikum og myndaði það sem átti sér stað
á bak við tjöldin.
Haraldur er góður vinur meðlima Stóns
og segir hann þá í raun hafa átt hugmyndina að myndinni. „Þeir vildu að ég tæki upp
tónleika sem fóru fram á skemmtistaðnum
Nasa í fyrra. Ég tók upp eitthvert efni baksviðs og fannst svo mikil stemning í gangi
að við ákváðum að taka upp meira efni,“
segir Haraldur en bætir við að það gangi á
ýmsu bak við tjöldin. „Meðan á tökum stóð
kom upp vandamál innan hljómsveitarinnar sem hafði meðal annars mikil áhrif á
samskipti milli meðlima og mig langaði að
fylgja því máli eftir, það er eiginlega ástæðan fyrir því að við ákváðum að gera þetta
að heimildarmynd.“ Haraldur hefur starfað

sem klippari og við sjónvarpsþátta- og auglýsingagerð í rúm tólf ár en ákvað í kjölfar hrunsins að setjast á skólabekk og læra
handritaskrif við Kvikmyndaskóla Íslands.
Stuttmynd hans, Áttu vatn?, hlaut að auki
fyrstu verðlaun á Stuttmyndadögum sem
fram fóru í júní.
Líkt og áður hefur komið fram hafa tökur
á heimildarmyndinni staðið yfir í rúmt ár
og er Haraldur kominn með heilmikið af
efni til að vinna úr. Hann segir tökurnar
þó hafa gengið heldur hægt þar sem tveir
hljómsveitarmeðlimir búi erlendis og því
erfitt að skipuleggja tónleikahald. „Ég lét
upptökuvélina oft bara ganga og þá virtust
strákarnir gleyma henni og fóru að haga
sér eðlilega, þannig að ég er kominn með
mikið af efni sem ég þarf núna að vinna úr,“
segir hann en stefnt er að því að frumsýna
heimildarmyndina á Skjaldborgarhátíðinni
næsta ár.
-sm

FYLGIR STÓNS Haraldur Sigurjónsson kvikmyndagerðarmaður vinnur nú að heimildarmynd um tribute-sveitina Stóns.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gerber og Nestlé barnamatur kynna með stolti

"Dásamlega hugvitssöm
og ótrúlega skemmtileg!"
- Shawn Levy, The Oregonian

Ponijao

Opuwo, Namibíu
"Ef 'Ferðalag
keisaramörgæsanna'
heillaði þig, bíddu þá þar
til þú sérð Babies!"
- Susan Wloszcyna, USA Today

Mari

Tókýó, Japan

"Þetta gæti verið
'feel-good' mynd áratugarins!"
- Marina Zogbi, Moviefone

Bayar

Bayanchandmani, Mongólíu
"Ef þú elskar börn
þá muntu elska Babies."
- A.O. Scott, The New York Times

Hattie

San Francisco, Kaliforníu

Allir elska börnin

Frumsýnd 21. júlí í Smárabíói
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Dagur býður í vöfflur
Heimasíðan hlaupastyrkur.is hefur
verið sett í loftið í tengslum við
Reykjavíkurmaraþon sem fer fram
21. ágúst. Þar er hægt að fylgjast
með því hverjir ætla sér að hlaupa
fyrir góð málefni og heita á fólk.
Meðal þeirra sem hafa skráð sig
á síðuna og ætla að hlaupa fyrir
gott málefni er borgarfulltrúinn
Dagur B. Eggertsson. Dagur ætlar
að hlaupa tíu kílómetra í hlaupinu
til styrktar Ljósinu, endurhæfingu
krabbameinsgreindra. Á síðunni
segir Dagur að Ljósið
hafi veitt ótrúlegum fjölda fólks
mikilvægan
stuðning og
eigi stuðning
skilinn. Þá lofar
hann því að
öllum sem heita
á hann verði boðið
í vöfflur á heimili
hans að hlaupinu
loknu.

Ungur nemur gamall
temur
Eins og Fréttablaðið greindi frá á
laugardaginn verður heimildarmynd gerð um væntanlega tónleika
Dons Randi, fyrrum píanista Franks
Sinatra, og félaga hans á Íslandi í
ágúst. Geir Ólafsson stendur fyrir
tónleikunum og á meðal þeirra
sem koma einnig fram er stórsöngvarinn Kristján Jóhannsson.
Geir og Kristján sáust nýlega
á Kaffivagninum úti á
Granda þar sem leiða
má líkur að því að
tónleikarnir hafi verið
skipulagðir. Þá hefur
Geir vafalaust fengið
góð ráð frá Kristjáni
sem er eldri en
tvævetur í
bransanum …
- afb

1

Ómar Ragnarsson: Ég er ekki
að brjóta nein lög

2

Ósáttur við að allt sé lokað á
háannatíma

3

Ómar Ragnarsson: Orðlaus,
hrærður og þakklátur

4

Eldur í tréi fyrir utan World
Class

5

Mikið af fólki í miðbæ
Reykjavíkur

Fréttablaðið er með 180%
meiri lestur en Morgunblaðið.

40–50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SÆNGURFATNAÐI

ATH! AÐEINS ÚT ÞESSA VIKU

Mikið úrval af hágæða sængurfatnaði á ótrúlegu verði
Rekkjan er með stórglæsilega sængurfatadeild með miklu úrvali
af sængurfötum. Meðal annars bjóðum við sængurföt frá þýska
framleiðandanum Brennet sem hefur sérhæft sig í vönduðum
sængurverum frá árinu 1881. Brennet notar eingöngu hágæða
efni í vörur sínar, t.d. 100% Mako bómullarsatín. Brennet er einn
örfárra sængurveraframleiðanda í heiminum sem hefur leyfi til
þess að nota hitajöfnunarefnið Outlast í vörur sínar.

KING KOIL AMELIA

Á SÉRTILBOÐI Í TILEFNI AF
SÆNGURFATAÚTSÖLUNNI
!
ATH! AÐEINS 10 RÚM

AMELIA

(Queen size 153x
203)
Fullt verð 159.45
1 kr.

77,5%

NÚ 89.000 kr.

Sængurver
(140x200 cm
)

og koddaver
(50x70 cm)

Verð frá 6.900

4.140 kr.

27,7%

MORGUNBLAÐIÐ

kr.

Verð nú frá

• 5 svæðaskipt svefnsvæði
• 3 svæðaskipt gormakerﬁ
• 5 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir góða slökun

• Stuðningur við bak
• Tvíhert sérvalið stál
í gormum
• Styrktir kantar
• Þarf ekki að snúa

FRÉTTABLAÐIÐ

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

H E I L S U R Ú M

ARGH! 190710

Mest lesið

