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Eplatré verða gróðursett á Klambratúni
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Fyrsta blómafóstran
Jóhanna Lovísa Stefánsdóttir
tekur að sér að hirða garða og
vökva blóm fyrir fólk í fríi.
garðurinn 2

Ingibjörg Gréta
Gísladóttir
framkvæm
maraþoni Íslandsba
dastjóri hefur
nka sem fer
undanfarna
fram í ágúst
mánuði æft
Markmið
og lætur sig
fyrir þátttöku
mitt með
ekki muna
þátttöku
fyrst og
í Reykjavík
um að hlaupa
er
fremst að
urí nýju ljósi
góðan málstað
styðja við
21 kílómetra
þannig að
.

þótt ég fari
ánægjun nar
líka
björg Gréta vegna,“ segir IngiGísladót ti
k

ég ákvað að
taka þeirri
og hlaupa áskorun að bæta mig
21 kílómetra
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motion í Rop dæmi stundað gló
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Í slagviðri í Færeyjum
FM Belfast spilaði á
tónleikahátíðinni G! þrátt
fyrir vonskuveður og
fjúkandi tjöld.
fólk 22

Fengu viðurkenningu
Fjórar íslenskar
stúlkur verðlaunaðar
á Ólympíuleikum í
stærðfræði.
tímamót 14

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Stjórnvöld bíða dóms
í vaxtamáli Lýsingar
Héraðsdómur fellir brátt dóm um vaxtaprósentu á uppgjöri gengistryggðra
lána. Stjórnvöld vinna ekki að lagabreytingum en horfa til niðurstöðu þess
dóms. Hæstiréttur verður að skera úr um ýmsa þætti, segir viðskiptaráðherra.
EFNAHAGSMÁL Héraðsdómur Reykja-

víkur kveður upp dóm fyrir helgi í
máli Lýsingar á hendur skuldara.
Málið var höfðað í kjölfar dóms
Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggingar bílalána og var höfðað til
að fá skorið úr um vaxtaprósentu.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að stjórnvöld muni líta til niðurstöðu
héraðsdóms varðandi breytingar á
lögum í kjölfar dóms Hæstaréttar.
Ekki er unnið að lagabreytingum í
ráðuneytunum, en dómurinn gæti
breytt því.
Ríkisstjórnin hefur ekki fjallað
um málið síðan skömmu eftir dóm
Hæstaréttar. Þá var ákveðið að
úrskurð Hæstaréttar þyrfti varð-

andi ýmsa óvissuþætti, svo sem
vexti. Máli Lýsingar verður vísað
til Hæstaréttar.
Gylfi Magnússon, efnahags- og
viðskiptaráðherra, segir að engin
ákvörðun hafi verið tekin um lagasetningu og ljóst sé að Hæstiréttur
muni þurfa að skera úr um ýmsa
þætti málsins. Hann vill ekki segja
til um hvort þurfi að breyta lögum
umfram það sem leiðir af niðurstöðu
Hæstaréttar.
„Við erum auðvitað að skoða það
sem varðar málið almennt, bæði
hagfræðilegar, lögfræðilegar og
fjárhagslegar afleiðingar og það
er svo sem verið að gera það víðar,
en við erum ekki að undirbúa neina

TIL ÍSLANDS Hoffmann og Stewart eru

spenntar fyrir brúðkaupsferðinni.

Ný hjúskaparlög vekja athygli:

sérstaka lagasetningu,“ segir Gylfi.
Lög um vexti og verðtryggingu
heyri undir efnahags- og viðskiptaráðuneytið.
Ráðherranefnd um efnahagsmál, í hverri sitja Gylfi, Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, fundaði í gær og bar málið
þar á góma, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Þá er ekki loku
fyrir það skotið að það verði rætt á
ríkisstjórnarfundi í dag. Heimildir
herma þó að ekkert verði af lagasetningu fyrr en í fyrsta lagi eftir
dóm héraðsdóms, kannski ekki fyrr
en að dómi Hæstaréttar í haust
föllnum.
- kóp

Logi hættur hjá KR

FÓLK Edie Hoffmann og unnusta
hennar, Jen Stewart, koma hingað til lands og láta gefa sig saman
á Hinsegin dögum í Reykjavík í
ágúst.
„Þegar við kynntum okkur
landið áttuðum við okkur á því að
Hinsegin dagar í Reykjavík yrðu
á sama tíma og við verðum í fríi,“
segir Hoffmann, en unnustu hennar hefur lengi dreymt um að ferðast til Íslands. „Þegar við héldum
áfram að kynna okkur landið voru
lög um giftingu samkynhneigðra
staðfest. Þetta var hætt að líta út
eins og tilviljun og við ákváðum
því að láta verða af þessu.“
- ls / sjá síðu 22

Logi Ólafsson er fimmti
þjálfarinn í röð sem hættir
hjá KR á miðju tímabili.
sport 19

Tækifæri felast í skógarkerfli:

Illgresi gegn
krabbameinum

veðrið í dag
15

Láta pússa sig
saman á Íslandi

HEILSA „Við erum að fara af stað í

16
19
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15
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HLÝNAR A-LANDS Í dag verður
víðast hæg vestlæg eða breytileg
átt og bjartviðri en sums staðar
skýjað með köflum syðra. Hiti 1020 stig, hlýjast A-lands.
VEÐUR 4

létt&laggott
er komið í
nýjan búning

Á VEGUM ÚTI Það sló ekki slöku við fólkið sem malbikaði í sólinni í gær á Suðurlandsveginum, skammt ofan Reykjavíkur.

Sumarið er enda tíminn til viðhaldsframkvæmda á vegum. Alls fara 1,7 milljarðar í viðhald á bundnu slitlagi árið 2010.

Alls fara 1,7 milljarðar króna í viðhald bundins slitlags árið 2010:

Sumarið er tími malbikunar

FRAMKVÆMDIR Vegavinnufólk um allt land keppist
nú við að nýta sumarblíðuna sem best og gera við
vegi landsins á meðan enn er sumar. Langstærstur hluti viðhalds á bundnu slitlagi fer fram yfir
sumartímann og því er helst ekki sinnt eftir 1.
september, þótt malbikað sé heldur lengra fram
á haustið.
G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vega-

gerðarinnar, segir að heldur hafi dregið úr framkvæmdum hjá fyrirtækinu eins og öðru eftir
hrun. „Við höfum þó reynt að halda í viðhaldið
eins og við höfum getað.“
Samkvæmt vegaáætlun fyrir árið 2010 fara 1,7
milljarðar króna í viðhald bundins slitlags. Í viðhald alls fara 8,2 milljarðar króna og er þar vetrarþjónusta einnig talin með.
- kóp

þessar rannsóknir með haustinu,“
segir Sigmundur Guðbjarnason,
yfirmaður rannsókna og þróunar
hjá SagaMedica. Fyrirtækið er að
hefja rannsóknir á efnum úr skógarkerfli sem hægt væri að nota til
að stöðva myndun krabbameins.
Litið er á skógarkerfil sem illgresi á Íslandi í dag en SagaMedica sér tækifæri í jurtinni. „Skógarkerfillinn framleiðir efnavopn
sem duga vel til landvinninga.
Þetta eru einnig efni sem geta heft
vöxt krabbameinsfrumna og jafnvel vöxt á krabbameinsæxlum.“
- mmf / sjá Allt
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Björk Guðmundsdóttir biður umboðsmann Alþingis um gagngera endurskoðun á kaupum Magma Energy:

Að þjóðin ákveði sjálf nýtingu auðlinda
ORKUMÁL Undirskriftasöfnun er

„Daníel, verður þetta erfið
ganga?“
„Það er allavega engin brekka
svo löng að maður komist ekki á
toppinn.“
Daníel Jakobsson er nýráðinn bæjarstjóri
á Ísafirði. Daníel var á sínum tíma einn
fremsti skíðagöngumaður landsins og
keppti á Ólympíuleikunum í Lillehammer
1994.

ESKIFJÖRÐUR Óhætt er að drekka vatn
á Eskifirði án þess að sjóða það fyrst, en
kólígerlar bárust í kerfið eftir mengunarslys 9. júlí.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vatn á Eskifirði í samt lag:

Þurfa ekki að
sjóða vatnið
HEILBRIGÐISMÁL Eskfirðingar

þurfa ekki lengur að sjóða allt
drykkjarvatn, eftir að Heilbrigðiseftirlit Austurlands aflétti
öllum hömlum á neyslu vatnsins
í gær.
Eftir mengunarslys í löndunarhúsi fiskimjölsverksmiðju Eskju
9. júlí barst mengun í drykkjarvatnið. Rannsóknir sýndu að þar
var meðal annars að finna kólígerla, auk ýmissa annarra gerla.
Tilkynning var send í hvert hús í
bænum og síðan hafa bæjarbúar
þurft að sjóða allt sitt drykkjarvatn. Rannsóknir sem heilbrigðiseftirlitið gerði í gær sýndu að
drykkjarvatnið er komið í samt
lag á ný.
- kóp

REPJUAKUR Bændur geta fengið ókeypis

ráðgjöf um repjusáningu með því að
senda erindi á repjuraektun@gmail.com.

Vantar fleiri bændur:

Vilja bændur í
repjuræktun
LANDBÚNAÐUR Þeir bændur sem
áhuga hafa á að setja niður repju
geta fengið til þess aðstoð og upplýsingar sér að kostnaðarlausu.
Frá þessu er greint í Bændablaðinu, en þeir Björn Páll Fálki Valsson og Magnús Þórður Rúnarsson
hafa unnið að verkefni um repjuræktun í vetur.
Björn Páll segir í samtali við
Bændablaðið að mikill áhugi sé
hjá bændum að taka þátt í verkefninu. Þeir geti fengið upplýsingar um staðarval og sáningu,
svo eitthvað sé nefnt. Hann segir
best að byrja með því að sá í lítil
svæði til reynslu.
- kóp

LÖGREGLUFRÉTTIR
Tilkynnti nauðgun
Kona hefur tilkynnt nauðgun til
lögreglunnar. Hún kveðst hafa verið á
gangi um Elliðaárdalinn þegar maður
réðst á hana og kom fram vilja sínum.
Frá þessu er greint á fréttavefnum
Vísi. Yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar staðfesti í gær að
tilkynning um nauðgun hafi borist og
málið sé til rannsóknar.

hafin á netinu og er þar skorað á
stjórnvöld að stöðva kaup Magma
Energy á hlut Geysis Green
Energy í HS orku og efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um eignarhald
á orkuauðlindum Íslands.
Björk Guðmundsdóttir er í forsvari fyrir söfnuninni, en ásamt
henni eru þau Jón Þórisson,
aðstoðarmaður Evu Joly, og Oddný
Eir Ævarsdóttir rithöfundur sem
standa að átakinu sem er að finna
á slóðinni: Orkuaudlindir.is.
Hópurinn sendi ábendingu til

umboðsmanns Alþingis 13. júlí
síðastliðinn. Þar er biðlað til
stjórnvalda um að taka kaupin til
gagngerrar endurskoðunar í ljósi
hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
Á blaðamannafundi sem haldinn var í gær varpaði Björk fram
þeirri spurningu til fjölmiðla
hvort rannsóknarskýrsla um nýtingu auðlinda væri nauðsynleg.
„Ætti þjóðin ekki sjálf að fá að
ákveða hvort og hvernig hún vill
nýta auðlindir sínar?“ segir Björk
og segir framtíð íslensku þjóðarinnar í húfi og

Jón Þórisson segir kaupsamninginn vera of góðan til að vera
sannan og Ísland sé að afsala sér
nýtingu mikilvægra auðlinda.
„Það er eins og við höfum séð
þetta allt áður,“ segir hann. „Og
þetta er í boði sama fólksins og
lagði á borð fyrir bankahrunið.“
- sv

BJÖRK Söngkonan telur að rannsóknarskýrsla um nýtingu auðlinda
sé nauðsynleg.
FRÉTTABLAÐIÐ ANTON

Bótakröfum fjölgar
með markaðssókn
Fleiri krefjast slysabóta af tryggingafélögum eftir að lögfræðistofur fóru að auglýsa aðstoð við að sækja bætur. Ýtir helst við þeim sem annars hefðu ekkert gert,
segir forstöðumaður hjá Sjóvá. Langflestir fá einhverjar bætur, segir lögmaður.
VIÐSKIPTI Aukning hefur orðið á

kröfum um bætur af tryggingafélögunum vegna ýmiss skaða
sem hlotist hefur af völdum slysa
eftir að sérhæfðar lögfræðistofur fóru að auglýsa aðstoð við fólk
sem lent hefur í slysi.
„Þessar auglýsingar valda
alveg örugglega einhverri aukningu, en tjónþolarnir eru ekki
endilega að fá hærri upphæðir
greiddar,“ segir Guðmundur Örn
Gunnarsson, forstjóri VÍS.
Hann segir aukninguna aðallega vera í tilvikum þar sem fólk
með hefðbundna slysatryggingu
slasast, tryggingamál vegna bílslysa hafi lengi farið fram með
atbeina lögmanna. Hann segir
ástæðuna fyrir því að fólk fái
ekki endilega hærri upphæðir
en áður þá að lögmennirnir taki
þóknun fyrir störf sín. Í sumum
tilvikum beri tryggingafélögin
þann kostnað, en í öðrum tilvikum falli hann á tryggingartakann.
„Það hefur orðið aukning í
tjónakröfum þar sem við höfnum
bótaskyldu,“ segir Guðmundur.
Hann segir ekki hægt að kenna
lögmannsstofum sem beina auglýsingum sínum að fólki sem lent
hefur í slysum um aukninguna,
en auðvitað ýti það undir að fólk
geri kröfu þegar slík þjónusta sé
auglýst jafn mikið og raun ber
vitni.
Tilkynningum um tjón af völdum slysa hefur fjölgað hjá Sjóvá,
og segir Geirarður Geirarðsson,
forstöðumaður á tjónasviði Sjóvár, að tengja megi þá aukningu
við auglýsingar frá lögfræðiskrifstofum.
„Við höfum fundið aukinn

BÍLSLYS Lögmenn hafa yfirleitt sinnt bótamálum vegna bílslysa, en koma nú í
auknum mæli að hefðbundnum slysamálum. Myndin er úr safni og tengist ekki efni
fréttarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við höfum fundið
aukinn þunga í þessu,
fólk virðist meðvitaðra og
sækir frekar sinn rétt, sem er
ekkert nema gott.
GEIRARÐUR GEIRARÐSSON
FORSTÖÐUMAÐUR Á TJÓNASVIÐI SJÓVÁR

þunga í þessu, fólk virðist meðvitaðra og sækir frekar sinn rétt,
sem er ekkert nema gott,“ segir
Geirarður. Hann segir auglýsingarnar ef til vill helst ýta við þeim
sem annars hefðu ekkert gert, og
jafnvel erlendum ríkisborgurum
sem finnist þægilegra að sækja
rétt sinn í gegnum lögfræðinga.

„Þeir sem leita til okkar gera
það ekki nema þeir búi við einhverjar afleiðingar af slysi
sem þeir lentu í, og í langflestum tilvikum fær það einhverjar
bætur,“ segir Ólafur Örn Svansson, hæstaréttarlögmaður og
einn eigenda lögmannsstofunnar Tort.
Tort var, að sögn Ólafs, fyrsta
lögmannsstofan sem sérhæfði
sig í uppgjörum vegna slysabóta
og hefur auglýst þjónustu sína
frá því á fyrri hluta ársins 2007.
Ólafur segir einhverja hafa viljað
tengja auglýsingarnar kreppunni,
en hið rétta sé að þær hafi verið
þó nokkuð lengi í umferð. Stofan
fær til sín nokkur hundruð mál á
ári.
brjann@frettabladid.is

Bandaríkjastjórn ætlar að eyða tortryggni Pakistana með uppbyggingarstarfi:

500 milljónir dala til Pakistans
PAKISTAN, AP Hillary Clinton, utanríkisráðherra

Bandaríkjanna, tilkynnti í gær að ríkisstjórn landsins hyggist verja 500 milljónum Bandaríkjadala í
uppbyggingarstarf í landinu á næstunni.
Peningarnir verða notaðir til þess að ljúka gerð
tveggja virkjana sem munu framleiða rafmagn
fyrir um 300 þúsund manns á svæðunum við landamæri Afganistans. Þá verða þrjár heilbrigðisstofnanir ýmist byggðar eða endurnýjaðar í mið- og
suðurhluta landsins og aðgangur aukinn að hreinu
drykkjarvatni.
Bandaríkjastjórn reynir með þessu að eyða tortryggni Pakistana gagnvart henni. Clinton sagði á
fundi í Pakistan í gær að það myndi reynast erfitt
að byggja upp traust milli landanna á nýjan leik en
verið væri að reyna að hefja nýtt tímabil samvinnu.
Þá sagði hún markmiðið að fullvissa almenning í
landinu um að einlægur áhugi væri á því að hjálpa
Pakistan, og samvinnan snerist um margt fleira en
baráttu gegn hryðjuverkum.
Pakistan og Afganistan hafa stigið skref í áttina að bættum samskiptum með því að skrifa undir
vöruskiptasamning á sunnudag. Bandaríkjastjórn

Gylfi Baldursson fallinn frá
Gylfi Baldursson heyrnarfræðingur lést á laugardag,
72 ára að aldri. Gylfi starfaði
við heyrnar- og talmeinafræði
bróðurpart lífs síns, á Íslandi
og í Kanada.
Gylfi varð
Íslendingum að góðu
kunnur á
fyrri hluta
tíunda áratugar síðustu
aldar sem
keppandi í
Kontrapunkti, tónlistarkeppni
sjónvarpsstöðva á Norðurlöndum. Hann var einnig um skeið
í landsliði Íslands í bridds.
Árið 1963 gaf hann út ljóðabókina Þokur ásamt Jakobi Þ.
Möller, undir dulnefninu Jón
Kári. Bókin var skrifuð á einni
kvöldstund sem ádeila á atómkveðskap en hlaut lof flestra
gagnrýnenda. Mikið fjaðrafok
varð þegar í ljós kom að um
hálfgert prakkarastrik hefði
verið að ræða.
Gylfi eignaðist fimm börn
og lifa fjögur föður sinn.

Mikill áhugi meðal bænda:

ORF ræðir samstarf við bændur
IÐNAÐUR Fyrirtækið ORF líftækni
á um þessar mundir í viðræðum við bændur víða um land um
samstarf. Eru hugmyndir uppi
um að bændurnir hefji akuryrkju
fyrir fyrirtækið. ORF stefnir að
umfangsmikilli ræktun á erfðabreyttu byggi með það fyrir
augum að láta byggplönturnar
framleiða dýrmæt prótín.
„Það eru margir framfarasinnaðir bændur sem leita til okkar
með fyrirspurnir. Þeir sjá mikla
möguleika í þessu og vilja fara í
einhverja nýsköpun,“ sagði Björn
Lárus Örvar, framkvæmdastjóri
ORF, og bætti því við að áform
ORF myndu liggja fyrir í haust
eftir að umhverfisráðuneytið
úrskurðar um ræktunarleyfi fyrirtækisins.
- mþl

FÆREYJAR
Íslendingur tekinn með hass
Íslendingur var handtekinn í Færeyjum 15. júlí með fíkniefni innvortis.
Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald og fluttur á sjúkrahús þar sem
efnin skiluðu sér að lokum. Á vef
færeyska dagblaðsins Dimmalætting
segir að í ljós hafi komið að maðurinn hafði gleypt 101 smáa pakkningu
af hassi. Hann bíður nú ákæru ytra.

HVERAGERÐI
Samræma uppeldisaðferðir
CLINTON Utanríkisráðherrann tilkynnti um aðstoðina við Pak-

istan á fundi með utanríkisráðherra landsins, Shah Mahmood
Quershi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

hefur þrýst á löndin að bæta samskiptin og segist telja að samningurinn muni hafa jákvæð áhrif á
bæði lönd.
- þeb

Hveragerðisbær samræmir uppeldisaðferðir íbúa með sérstöku námskeiði
fyrir foreldra. Námskeiðið er átta
klukkustundir, foreldrum að kostnaðarlausu og fá þátttakendur fimm
prósenta afslátt af leikskólagjöldum
hjá bænum.

ENNEMM / SÍA / NM42900

Tengdu þig við
stærsta 3G net
landsins í sumar

Netlykill á 0 kr.
Þú getur fengið 3G netlykil á 0 kr. gegn sex mánaða bindingu.
Netlykilinn geturðu notað í sumarbústaðnum, fellihýsinu eða bara á þjóðveginum,
enda veitir hann aðgang að stærsta 3G dreifikerfi landsins.
Kynntu þér hagstæðar áskriftarleiðir Símans.

Það er
800 7000 • siminn.is

122,82

186,9

187,8

Evra

158,63

159,24

Dönsk króna

21,245

21,369

Norsk króna

19,437

19,551

Sænsk króna

16,628

16,726

Japanskt jen

1,4043

1,4125

SDR

184,83

185,93

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
212,997
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Framdi ellefu lögbrot
LÖGREGLUMÁL „Til allrar guðs lukku

slasaðist enginn, ég skil ekki hvernig það slapp til,“ segir Karl Hjartarson lögregluvarðstjóri um glæfraakstur 27 ára konu úr Grafarvogi
yfir í Kópavog síðdegis í gær.
Lögregla veitti númerslausum
bíl konunnar athygli á Hallsvegi í
Grafarvogi og gaf henni merki um
að stöðva.
Hún sinnti því engu heldur
spændi af stað, rásaði á milli þéttskipaðra akreina á allt upp undir
140 kílómetra hraða uns hún stöðvaði nauðug viljug í umferðarteppu
við Smáratorg í Kópavogi. Á leið-

brú

122,24

Sterlingspund

Ökuleið konunnar

inni fór hún tvisvar yfir á rauðu
ljósi.
Konan var handtekin þegar í
stað og færð í fangageymslur. Í
þvagsýni fundust leifar af einhvers konar fíkniefnum. Til stóð
að yfirheyra hana í gærkvöldi
eða í dag. Konan er ökuréttindalaus eftir ítrekaðan akstur undir
áhrifum fíkniefna. Lögreglu telst
til að hún hafi með stórhættulegum akstri sínum í gær gerst sek
um minnst ellefu lögbrot.
Að sögn Karls var enginn með
konunni í bílnum, nema skíthræddur smáhundur.
- sh

Gu
llin

Bandaríkjadalur

Ung kona handtekin eftir ofsaakstur undan lögreglu:

Ártúnsbrekka

ut
nesbra
Reykja
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Eftirförin hófst á Hallsvegi og þaðan ók
konan suður Gullinbrú, upp Höfðabakka
og beygði vestur Ártúnsbrekku. Þaðan
fór hún um slaufu inn á Reykjanesbraut
og ók hana í suður og vestur þar til hún
beygði inn á Fífuhvammsveg. Hún festist síðan í umferðarteppu á bílastæði við
skyndibitastaðinn Metró á Smáratorgi.

Smáratorg

Forseti Alþingis á ráðstefnu:

Raunvirði íbúða snarlækkar:

Aukin þátttaka
kvenna lykill að
bættri heilsu

Lækkar um
tæp 38 prósent
FASTEIGNAMÁL Íbúðaverð á höfuð-

borgarsvæðinu hefur lækkað um
37,8 prósent að raunvirði frá því
að verðbólgan stóð sem hæst, samkvæmt greiningardeild Íslandsbanka.
Eru það litlar fjölbýlisíbúðir sem
eru vinsælastar á markaðnum en
stærri og dýrari eignir eru tregari
í sölu. Ekki er talið líklegt að veltan aukist á íbúðamarkaðinum fyrr
en óvissa varðandi tekjumöguleika
heimila minnkar.
- sv

STJÓRNMÁL Aukin þátttaka kvenna

í stjórnmálum er einn lykillinn
að betri heilsu kvenna og barna,
þar sem konur
eru líklegri til
að forgangsraða í þágu
þessara mála.
Þetta sagði
Ásta R. Jóhannesdóttir, forseti Alþingis,
í ávarpi sínu á
ÁSTA RAGNHEIÐUR ráðstefnu kvenJÓHANNESDÓTTIR
þingforseta
um helgina. Hún talaði um þróun
þessara mála á Íslandi, aðferðir við að koma á auknu jafnrétti
í stjórnmálum og mikilvægi þess
að karlar taki þátt í velferðar- og
jafnréttismálum í auknum mæli.
Aðalefni ráðstefnunnar voru
þúsaldarmarkmið SÞ um aukið
kynjajafnrétti, bætt heilsufar
kvenna og átak til að draga úr
barnadauða.
- þeb

Tíunda risaþotan afhent í ár:
JÓN BJARNASON Fulltrúar Landssambands íslenskra útvegsmanna gengu á fund ráðherra í sjávarútvegsráðuneytinu í gær og fóru
fram á að hann endurskoðaði ákvörðun sína um að gefa frjálsar veiðar á úthafsrækju.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Söfnunarreikningur stofnaður:

Skorið úr um rækjukvóta í næsta mánuði

Safna fyrir þá
verst settu

Farið verður nánar yfir ákvörðun um að gefa frjálsar veiðar á úthafsrækju. Fulltrúar LÍÚ funduðu um málið í gær með Jóni Bjarnasyni, landbúnaðar - og sjávarútvegsráðherra. Framkvæmdastjóri LÍÚ er vongóður um viðsnúning í málinu.

SAMFÉLAGSMÁL Stofnaður hefur
verið söfnunarreikningur fyrir þá
landsmenn sem verst eru settir
eftir hrun íslensku bankastofnananna. Félagið Sumarhjálpin stendur að söfnuninni en það var stofnað
af hópi fólks sem tekið hefur þátt
í grasrótarstarfi á undanförnum
misserum.
Þær fjölskyldur og einstaklingar sem þurfa á aðstoð að halda geta
haft samband við Sumarhjálpina í
síma 534-7720 eða í gegnum tölvupóstfangið sumarhjalpin@simnet.
is. Gefa þarf upp nafn, heimilisfang, símanúmer, kennitölu og
helstu ástæður fyrir aðstoð.
- mþl

SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegsráðherra upplýsir í næsta mánuði
hvort ákvörðun hans um að gefa
veiðar á úthafsrækju frjálsar á
veiðiárinu 2010/2011 standi. Jón
Bjarnason, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, fundaði í gær
um málið með fulltrúum Landssambands íslenskra útvegsmanna
(LÍÚ).
F riðrik Jón A rngrímsson,
framkvæmdastjóri LÍÚ, segir að
farið hafi verið yfir stöðu málsins á fundinum og ráðherra kynnt
afstaða og röksemdir LÍÚ. Sambandið telur ákvörðun um að gefa

veiðarnar frjálsar ólögmæta. „Við
fórum þess á leit við ráðherrann
að hann endurskoði þessa ákvörðun sína, en það verður svo bara að
koma í ljós,“ segir hann.
Þá segir Friðrik ákvörðun ráðherra um að gefa veiðarnar frjálsar
að stórum hluta byggða á misskilningi. „Við fórum yfir af hverju aflamarkið hefur ekki veiðst, en fyrst
og fremst hefur það verið vegna
þess að það hefur ekki verið arðbært. En það hefur skánað og nú er
þetta að veiðast. Þannig að í ljósi
þessa erum við bara bjartsýnir á að
ráðherrann breyti þessari afstöðu

sinni.“ Friðrik hefur eftir ráðherra
að farið verði yfir málið í ágúst.
Kristinn H. Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður, sem fjallar
um málið á vef sínum, furðar sig
hins vegar á að veiðarnar skuli ekki
hafa verið gefnar frjálsar fyrr.
Hann segir að samkvæmt lögum
beri ráðherra að gefa veiðar frjálsar séu útgefnar veiðiheimildir ekki
nýttar. Hann segir fyrrverandi ráðherra hafa virt lögin að vettugi og
sýnt einbeittan brotavilja enda hafi
legið fyrir í mörg ár að úthafsrækjustofninn hafi verið vannýttur.
olikr@frettabladid.is

Airbus hálfnað
með árssöluna
IÐNAÐUR Evrópski flugvélaframleiðandinn Airbus er kominn hálfa
leið að því marki sínu að afhenda
að minnsta kosti tuttugu A380
risaþotur á þessu ári.
Tíunda þotan var afhent fyrir
helgi þegar Singapore Airlines
fékk sína elleftu vél og Lufthansa
aðra vél sína, að því er fram
kemur í tilkynningu Airbus. Núna
eru því 33 slíkar þotur í notkun
í heiminum. Þeim á þó eftir að
fjölga, því sautján viðskiptavinir
Airbus hafa alls pantað 234 vélar.
Önnur flugfélög sem hafa risaþotuna í flota sínum eru Emirates
Airline, Air France og Qantas.
- óká

STIGIÐ UM BORÐ Airbus A380 er stærsta
farþegaþota heims.

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir
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16

veðurfréttamaður

16

FLOTT NA-LANDS
Norðausturlandið
verður með besta
veðrið í vikunni
en þar fer hitinn
hækkandi og horfur á bjartviðri að
minnsta kosti fram
að helgi. Annars
staðar verður áfram
hið besta veður en
dregur eilítið fyrir
vestan til næstu
15
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3-8 m/s.
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Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

Alicante

18
FIMMTUDAGUR
3-8 m/s V-til annars
víða hægviðri.

13
15

30°

Basel

31°

Berlín

28°

Billund

26°

Frankfurt

31°

Friedrichshafen

31°

Gautaborg

26°

Kaupmannahöfn

26°

Las Palmas

23°
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26°
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25°

New York

32°

Orlando

35°
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21°

París

31°

San Francisco

19°
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23°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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KJÖRKASSINN

Svört skýrsla Amnesty International um heilbrigðiskerfið í N-Kóreu:

Misnotkun presta:

Útlimir teknir af án svæfinga

Vatíkanið ver
nýjar reglur

NORÐUR-KÓREA, AP Læknar í Norð-

Á að reyna að rifta samningi
um hlut Magma í HS orku?
JÁ

74,8%
25,2%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Óttast þú afleiðingarnar fari
slökkviliðsmenn í verkfall?
Segðu þína skoðun á visir.is

Skemmdarverk ekki útilokað:

Lestarslys varð
61 að bana
INDLAND, AP Að minnsta kosti 61
lét lífið í lestarslysi í austurhluta
Indlands í gær. 125 til viðbótar
slösuðust.
Hraðlest rakst á miklum hraða
á venjulega farþegalest og gjöreyðilagði tvo farþegavagna og
einn matarvagn. Farþegavagnarnir voru á lægsta farrými þar
sem yfirleitt er troðfullt. Að sögn
sjónarvotta tók það björgunarmenn þrjár klukkustundir að
komast á vettvang.
Ekki er útilokað að skemmdarverk hafi valdið slysinu að sögn
yfirvalda á Indlandi. Tæpir tveir
mánuðir eru síðan slík skemmdarverk urðu 145 manns að bana í
lestarslysi í landinu.
- þeb

SJÓMANNASKÓLINN Mötuneyti
Sjómannaskólans hefur verið fjölsótt
að undanförnu en þar er boðið upp á
úrvalsmat án endurgjalds.

Hjálparverkefnið Samverjinn:

Hátt í hundrað
manns í mat
SAMFÉLAGSMÁL Mikill fjöldi fólks

hefur sótt mötuneyti Sjómannaskólans í hádeginu frá því að samhjálparverkefnið Samverjinn var sett á
laggirnar 13. júlí. Ókeypis matur
er í boði og eru það félagar í klúbbi
matreiðslumeistara sem elda hádegisverðinn og Félag atvinnurekenda
sem stendur fyrir verkefninu.
Fjölmörg fyrirtæki hafa gefið
hráefni og að sögn Ragnheiðar Guðfinnu Guðnadóttur verkefnisstjóra
hafa sjálfboðaliðar streymt að. Á
bilinu sjötíu til hundrað manns hafa
komið í mat á degi hverjum.
- sv

ur-Kóreu neyðast til þess að fjarlægja útlimi fólks án þess að það
fái svæfingu og þurfa að vinna
við kertaljós án nauðsynlegra
lyfja, hita og rafmagns. Þetta
segir í skýrslu Amnesty International um ástand heilbrigðiskerfisins.
Skýrslan byggist á viðtölum við
rúmlega fjörutíu Norður-Kóreubúa sem hafa flúið til nágrannalandsins Suður-Kóreu. Einnig
voru tekin viðtöl við forsvarsmenn stofnana og heilbrigðis-

starfsfólks sem hefur unnið með
N-Kóreumönnum. Niðurstaðan er
sú að heilbrigðiskerfið sé í rúst.
Hei lbr igðiskerfi la ndsi ns
hefur farið hnignandi undanfarin ár, þótt yfirvöld í landinu segist veita öllum borgurum sínum
ókeypis heilbrigðisþjónustu.
Í viðtali við 24 ára mann er því
lýst hvernig fimm manns hafi
haldið honum niðri á meðan verið
var að fjarlægja fót hans fyrir
neðan hné.
Í skýrslunni segir einnig að
sjúklingar þurfi að borga lækn-

um í peningum, sígarettum eða
áfengi til þess
að fá aðhlynningu. Þeir sem
ekki eigi peninga fari því
ekki á sjúkrahús. L æk na r
starfa oft launalaust og hafa
lítinn aðgang
KIM JONG-IL
að lyfjum. Þá
þurfa þeir oft
að margnýta einnota vörur.
- þeb

VATÍKANIÐ, AP Talsmaður Vatíkansins varði endurskoðaðar reglur um kynferðislega misnotkun
presta á laugardag. Reglurnar
voru sagðar mikilvægar og varanlegt svar við málum um kynferðislega misnotkun.
Vatíkanið gaf út endurskoðaðar reglur í liðinni viku. Nýju
reglurnar taka ekki einungis á
prestum sem áreita börn heldur
einnig á þeim sem áreita andlega
veika. Reglurnar voru gagnrýndar meðal fórnarlamba sem sögðu
þær ekki ganga nógu langt. - mmf

Fásinna að rifta kaupum Magma á HS orku
Rakni upp samningar um kaup Magma á hlut í HS orku og þar með fyrri samningar um eignaskipti gæti auðlindin endað á borði erlendra kröfuhafa, segir Magnús
Orri Schram. Hann óttast líka fælingarmátt slíks gjörnings á erlenda fjárfesta.
STJÓRNMÁL Fari svo að stjórnvöld hlutist til um að rifta kaupum Magma á hlut Geysis Green
Energy í HS orku kann það að leiða
til þess að auðlindin sjálf lendi í
höndum erlendra kröfuhafa bankanna. Þetta segir Magnús Orri
Schram, þingmaður Samfylkingarinnar.
Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, upplýsti í
Fréttablaðinu um helgina að þótt
ekki væri vænlegt fyrir ríkið að
ganga inn í kaupin, vegna kostnaðar, væri til skoðunar hvort rifta
mætti kaupunum. Samfylking og
Vinstri græn eru í ríkisstjórn.
Magnús Orri segir mjög ranga
stefnu að opna þann möguleika
að ríkið stígi inn í samningana
með einhverjum hætti, enda gæti
það unnið gegn yfirlýstu markmiði um að halda orkuauðlindum
í íslenskri eigu og um leið orðið til
þess að fæla erlenda fjárfestingu
frá landinu.
„Það er ekki verið að selja auðlindina sjálfa heldur fyrirtæki
sem sér um nýtingarréttinn. Þetta
er áhætturekstur sem opinberir
aðilar eiga ekki að skipta sér af
og algjör fásinna að ríkið eigi að
fara inn í þetta mál,“ áréttar hann
og telur að ef gripið yrði inn í ferlið, til dæmis með lagasetningu, þá
yrði undið ofan af öllum samningum sem gerðir hafa verið um HS
orku, allt aftur til þess tíma þegar
eitt fyrirtæki átti bæði orkuna og
nýtingarréttinn. „Að óbreyttu væri
það fyrirtæki gjaldþrota og í eigu
erlendra kröfuhafa og auðlindin
myndi því færast í eigu útlendinga.
Menn þurfa að átta sig á því hvert
þetta leiðir.“

STRANDLÍF Landsmenn hafa notið sólar

í Nauthólsvík að undanförnu.

Hitamet slegið enn á ný:

Heitasta sem
mælst hefur
VEÐUR Júnímánuður í ár var sá

fjórði í röðinni þar sem hitamet
var slegið. Var þetta 304. mánuðurinn í röð þar sem hiti mælist yfir
meðallagi.
Samkvæmt Veðurstofu Íslands
eru hitatölur í júní 2010 þær hæstu
sem mælst hafa á Íslandi. Ekki er
þó víst að júlí muni slá júní við því
þótt heitt hafi verið á suðvesturhorninu og Suðurlandi hefur verið
kaldara fyrir norðan og austan.
Búist er við því að draga muni
úr hitanum á næstu dögum og gert
er ráð fyrir rigningu um næstu
helgi um mest allt land.
- sv

SVARTSENGI Ólík sjónarmið eru innan stjórnarflokkanna varðandi aðkomu Magma

að HS orku. Þingmaður VG vill finna leiðir til að rifta kaupum félagsins, en þingmaður Samfylkingar fagnar aðkomu þess að áhætturekstri sem ríkið eigi ekki að vasast í.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BJÖRN VALUR
GÍSLASON

MAGNÚS ORRI
SCHRAM

Aukinheldur telur Magnús Orri
að inngrip stjórnvalda myndi
koma í veg fyrir erlenda fjárfestingu í landinu næstu árin. „En
við þurfum erlenda peninga inn í
landið til þess að koma hér hjól-

um atvinnulífsins aftur af stað.
Ég hins vegar heyri það að erlendir aðilar sem eru að velta fyrir sér
að koma hingað, til dæmis í tengslum við gagnaver, spyrja sig hvort
þeir eigi að leggja í þessa leið. Því
ef Ross Beaty [forstjóri Magma]
sem er búinn að búa til sjálfseignarstofnun í kringum sínar fjárfestingar fær ekki góðan byr með
þær hér, þá sjá þeir ekki fram á
að vel gangi hjá þeim sjálfum. En
veigameira er að inngrip stjórnvalda í lögmæta viðskiptasamninga ber vott um stjórnmálalegan
óstöðugleika sem er eitur í beinum
erlendra fjárfesta.“
olikr@frettabladid.is

Thai Reykjavík býður í mat:

Ókeypis matur
fyrir bágstadda
SAMFÉLAGSMÁL Veitingastaðurinn Thai Reykjavík býður ókeypis mat á milli fjögur og sex í dag.
Magnús Heimisson framkvæmdastjóri segir að þeir sem séu aflögufærir eigi að gefa af sér til þeirra
sem minna mega sín og skorar á
aðra veitingamenn að gera slíkt
hið sama. Hann segir mikilvægt
að allir leggi hönd á plóg nú þegar
hjálparstofnanir eru lokaðar.
Djúpsteiktar rækjur, fiskur og eggjanúðlur er meðal þess
sem verður á boðstólum hjá Thai
Reykjavík og getur fólk hvort sem
það vill snætt á staðnum eða tekið
með sér heim.
- sv
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Rúðuþurrkur?

ENNEMM / SÍA / NM41557

Skyggni er ekkert vandamál í brakandi blíðu þegar sólin er hátt á lofti. Í úrkomu og slæmu
veðri er annað uppi á teningnum. Þá verða rúðuþurrkurnar að vera í lagi til að geta hreinsað
rúðuna fyrirvaralaust. Til viðbótar við rúðuþurrkur skoðar Frumherji 166 önnur öryggisatriði í
almennri skoðun. Frumherji – örugg bifrei›asko›un.

Frumherji hf - sími 570 9000 - ﬁjónustuver og tímapantanir 570 9090 - www.frumherji.is
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VEISTU SVARIÐ?

Skiptastjóri segir of snemmt að segja til um hvort rifta beri færslu einbýlishúss í eignarhaldsfélag fyrir hrun:

Fjármálastjóri 365 miðla úrskurðaður gjaldþrota
DÓMSMÁL Stefán H. Hilmarsson,

1 Hvað heitir nýráðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar?

2 Hvaða matvara hefur
hækkað í verði langt umfram
verðbólguvísitölu?
3 Hvað eru starfrækt mörg
minkabú á landinu?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22

Full vinnsla í HB Granda:

Skólafólk á
fullu í fiskinum
SJÁVARÚTVEGUR HB Grandi hefur

getað haldið fullri starfsemi í
sumar og ekki þurft að grípa
til hefðbundinna sumarlokana.
Ástæðan er sú að skólafólk hefur
hlaupið í skarðið þegar starfsfólk
tekur sér frí og ekkert hlé þurfti
því að gera á vinnslunni.
Frá þessu segir í Skessuhorni
og þar er rætt við Þröst Reynisson, vinnslustjóra landvinnslu hjá
fyrirtækinu. Hann segir að þetta
gildi um fiskiðjuverin á Akranesi
og í Reykjavík. Hann segir veiði
ísfisktogara fyrirtækisins hafa
verið mjög góða og eins hafi sumarlokanir annarra fyrirtækja gert
það að verkum að meira hefur
verið að gera hjá HB Granda. Þá
komi skólafólkið til sögunnar, en
á Skaganum starfa 23 krakkar í
fiskiðjunni og gæti þurft að bæta
fleirum við.
- kóp

fyrrverandi fjármálastjóri Baugs
og núverandi fjármálastjóri 365
miðla, var úrskurðaður gjaldþrota
í Héraðsdómi Reykjavíkur 9. júlí
síðastliðinn. Stefán hyggst kæra
úrskurðinn til Hæstaréttar.
Stefán stendur í málaferlum
við Arion banka vegna tugmilljóna skulda og fór bankinn fram
á kyrrsetningu á eignum hans
þar til niðurstaða fengist í málið.
Kyrrsetningin var hins vegar lýst
árangurslaus þar sem eignir Stefáns voru ekki nægar og þá gat
bankinn farið fram á að bú hans

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fimm bíla árekstur
Fimm bílar lentu í árekstri á Miklubraut, við akreinina inn á Reykjanesbraut, um klukkan hálf þrjú í gær.
Miklar tafir urðu á umferð en ekki var
talið að alvarleg slys væru á fólki.

Tekinn á 140 km hraða
Ökumaður var handtekinn aðfaranótt
mánudags eftir að hafa verið stöðvaður á 140 kílómetra hraða á mótum
Reykjanesbrautar og Sæbrautar. Maðurinn sýndi lögreglu mótþróa en var
yfirbugaður. Hann var síðan vistaður í
fangaklefa. Maðurinn er grunaður um
að hafa verið undir áhrifum fíkniefna.

DÓMSMÁL
Framseldur til Póllands
Hæstiréttur staðfesti í dag framsal á
pólskum manni sem dvalið hefur hér
á landi. Maðurinn hefur verið dæmdur fyrir ítrekuð brot í heimalandi sínu
en hefur stundað launaða vinnu hér
á landi.
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yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Á
þá kröfu féllst Jón Finnbjörnsson
héraðsdómari.
Skiptastjórinn Grímur Sigurðsson er byrjaður að kanna hvort
eignir séu til í búinu. Þrjú hundruð fermetra hús Stefáns við Laufásveg var flutt á eignarhaldsfélagið Vegvísi um miðjan september
2008. Félagið er skráð á nafn konu í
Garðabæ. Grímur segir of snemmt
að segja til um hvort farið verði
fram á að gjörningnum verði rift.
„Það á eftir að fara fram rannsókn
á því hvort og þá hvaða verðmæti
komu inn í staðinn, hvernig þetta

Enginn hefur yfirsýn yfir öryggismál
Ómögulegt er að vita hvort vinna Bandaríkjamanna í öryggismálum og gegn
hryðjuverkum skili árangri þar sem enginn hefur yfirsýn yfir þau. Stofnanir
vinna sömu vinnuna og skýrslur eru svo margar að ekki næst að lesa þær allar.
BANDARÍKIN Umfang leyniþjón-

ustu í Bandaríkjunum er orðið
svo mikið og þunglamalegt að
enginn veit hversu mikið hún
kostar, hversu margir starfa
í henni, hversu mörg verkefni
eru í vinnslu innan hennar eða
nákvæmlega hversu margar
stofnanir gera það sama.
Þetta kemur fram í frétt blaðsins Washington Post, sem hefur
rannsakað starfsemina í tvö ár.
Ómögulegt er að segja til um
það hversu áhrifaríkar aðgerðir
Bandaríkjamanna í öryggismálum og baráttunni gegn hryðjuverkum hafa verið frá 11. september 2001 vegna þessa.
Blaðið lýsir því sem svo að í
raun sé um að ræða leynilegan
heim í Bandaríkjunum sem sé
hulinn almenningi og enginn hafi
í raun yfirsýn yfir. Mörg verkefni eru aðeins á vitorði helstu
yfirmanna og finnast því hvergi
í opinberum skrám. Tæplega
þrettán hundruð opinberar stofnanir og hátt í tvö þúsund einkafyrirtæki starfa við þessi mál
á tíu þúsund stöðum víðs vegar
um landið. Að minnsta kosti
fimmtungur þeirra varð til eftir
hryðjuverkaárásirnar hinn 11.
september 2001, eða 263 stofnanir. Margar stofnananna sem voru
til fyrir hafa stækkað gífurlega
mikið síðan árásirnar voru gerðar. Svo virðist sem fjölmargar
stofnanir vinni sama verkið, til
dæmis fylgist 51 stofnun í fimmtán borgum landsins með peningaflæði til og frá hryðjuverkasamtökum.
Um 1,7 milljarðar tölvubréfa,
símtala og annars konar samskipta er vistaður hjá öryggisstofnunum á hverjum degi, en
engin þeirra kemst nálægt því að

HÖFUÐSTÖÐVAR CIA Stofnunum sem starfa í öryggismálum og gegn hryðjuverkum
fjölgaði mikið undir stjórn George W. Bush og fengu margar þeirra hærri upphæðir
frá ríkinu en þær gátu eytt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

263

stofnanir hafa
verið stofnaðar
til að sinna
öryggismálum og baráttunni
gegn hryðjuverkum síðan 11.
september 2001.
ná að fara í gegnum allt magnið. Þá eru svo margar skýrslur
gefnar út af þessum stofnunum
að þær gera lítið gagn. Margar

fara algjörlega fram hjá þeim
sem eiga að lesa þær.
Varnarmálaráðherrann Robert
M. Gates sagði í viðtali við blaðið í síðustu viku að vegna vaxtar
þessa geira sé erfitt að ná utan
um alla starfsemina. Hann sagðist þó ekki telja að kerfið sé orðið
of stórt til að það sé hægt, en viðurkenndi að erfitt geti reynst að
fá nákvæmar upplýsingar.
Washington Post ætlar að birta
annan og þriðja hluta rannsóknar
sinnar í dag og á morgun.
thorunn@frettabladid.is

Lúkningargjöld lækki á tveimur og hálfu ári í fjórar krónur hjá öllum fyrirtækjum:

Fjarlægja forsendu verðmunar
FJARSKIPTI Fyrirtæki sem selja far-

-20%

ÁFRÝJAR Stefán ætlar ekki að una
úrskurðinum, heldur kæra hann til
Hæstaréttar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

var gert og af hverju,“ segir Grímur.
Ari Edwald, forstjóri 365, segir
óvíst hvort málið muni hafa áhrif
á störf Stefáns fyrir fyrirtækið.
„Ég veit af þessu og veit að hann á
í miklum ágreiningi við bankann
um kröfurnar sem þessir gerningar byggjast á þannig að ég vil sjá
út yfir það hvernig þetta þróast
og hef þess vegna ekkert ákveðið
enn. En ef þetta verður niðurstaðan, sem ég vona að verði ekki, gæti
það auðvitað leitt til einhverra
breytinga á afmörkun á störfum,“
segir Ari.
- sh

símaþjónustu þurfa að lækka svokölluð lúkningargjöld sem lögð
eru á símtöl milli farsímakerfa
um 50 til 67 prósent samkvæmt
nýrri ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS). Lúkningargjöldin lækka í skrefum fram
að ársbyrjun 2013 niður í fjórar krónur og verða þá jafnhá hjá
öllum farsímafyrirtækjunum. Þá
eru upphafsgjöld afnumin.
Breytingin er sögð leiða til þess
að ein meginforsendan fyrir mismunandi verði á farsímaþjónustu
þegar hringt er í annað farsímafélag verði ekki lengur til staðar. Í greiningu PFS kom í ljós að
samkeppnisvandamál á markaði farsímaþjónustu hafi fyrst
og fremst mátt rekja til þess að

Lækkun lúkningarverðs farsímafyrirtækjanna
Fyrirtæki
Síminn
Vodafone
Nova
IMC/Alterna

Verð nú
7,49 kr./mín
7,49 kr./mín
12,00 kr./mín
12,00 kr./mín

01.09.2010
6,50 kr./mín
6,50 kr./mín
10,30 kr./mín
10,30 kr./mín

farsímafyrirtækið sem réði yfir
netinu sem símtalinu var lokið í
hafi verið með einokunarstöðu á
viðkomandi markaði. „Að mati
PFS á sér stað yfirverðlagning á
símtölum milli kerfa. Kostnaðinum er þannig velt yfir á þá notendur sem eru tengdir öðrum farsíma- eða fastlínunetum,“ segir í
umfjöllun stofnunarinnar.
Hæsta lúkningarverðið er nú
hjá Nova og IMC/Alterna, eða

01.01.2011
5,50 kr./mín
5,50 kr./mín
8,30 kr./mín
8,30 kr./mín

01.01.2010
4,50 kr./mín
4,50 kr./mín
6,30 kr./mín
6,30 kr./mín

01.01.2013
4,00 kr./mín
4,00 kr./mín
4,00 kr./mín
4,00 kr./mín
Heimild: PFS

12 krónur mínútan. Liv Bergþórsdóttir, framkvæmdastjóri
Nova, segir verðið í takt við þann
ramma sem PFS hafi heimilað, en
það hafi verið hærra hjá nýjum
félögum sem byggja hafi þurft
upp ný fjarskiptanet og svo smálækkað. Hún fagnar ákvörðun
PFS og segir breytinguna í takt
við þróun sem eigi sér stað meðal
fjarskiptafyrirtækja um heim
allan.
- óká

Frábært verð

á pallaefni og viðarvörn

25

%

afsláttur

af allri viðarvörn!
4l
Vnr. 86332040-9040

Viðarvörn

3.740
Fullt verð: 4.99
0

KJÖRVARI viðarvörn,
margir litir, 4 l.

Lægra verð á pallaefni!
ÓDÝRT
ð!
r
u
b
n
a
m
a
s
Gerðu verð

0058324

Fura, alhefluð 27x95 mm A-gagnvarið

0058504

Fura, alhefluð 45x95 mm A-gagnvarið

0058506

Fura, alhefluð 45x145 mm A-gagnvarið

0059954

Fura, alhefluð 95x95 mm A-gagnvarið

224 kr./lm.
313 kr./lm.
455 kr./lm.
647 kr./lm.

179
Vnr. 0058254

Girðingarefni
Fura, alhefluð,
22x95 mm,
A-gagnvarið.

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

kr./
lm.
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Sjö af tíu telja mótmæli undanfarið endurspegla viðhorf meirihluta þjóðarinnar:

Viðskipti upp á 146 milljarða:

Mikill munur eftir flokkum

Kaupa búnað
frá Motorola

KÖNNUN Fimm sinnum hærra hlut-

HITAMET SETT Hitabylgja gengur nú

yfir miðhluta Rússlands og hitamet
voru slegin þar um helgina. Í Moskvu
brá fólk á það ráð að kæla sig í nærliggjandi ám og tjörnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eiturlyfjabarón handtekinn:

Hafði verið á
flótta í áratug
PÚERTÓ RÍKÓ Eiturlyfjabaróninn

Jose Figueroa Agosto var handtekinn í San Juan síðastliðna
helgi af FBI, bandarísku alríkislögreglunni, eftir að hafa verið á
flótta í nærri áratug.
Jose er sakaður um að hafa
stjórnað hring eiturlyfjasmygls
sem flutti kókaín frá Bandaríkjunum til Dóminíska lýðveldisins í
gegnum Púertó Ríkó.
Árið 1999 flúði Jose, sem er 45
ára, úr fangelsi í Púertó Ríkó þar
sem hann hafði verið dæmdur í
209 ára fangelsi fyrir morð.
- ls

ÖL Margir kaupa ekki áfengistegundir

sem eru auglýstar, segir formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum.

Bann við auglýsingum brotið:

Lögbrjótar verði
sniðgengnir
FORVARNIR Foreldrasamtök gegn
áfengisauglýsingum hvetja fólk
til að sniðganga allar vörur frá
fyrirtækjum sem auglýsa áfengi
í íslenskum fjölmiðlum.
Árni Guðmundsson, formaður samtakanna, segir ótrúlega
mikið um að fyrirtæki brjóti lög
sem banna áfengisauglýsingar,
og brjóti þar með á lögvörðum
réttindum barna og ungmenna.
„Þeir sniðganga löggjöfina, og
okkur þykir sjálfsagt að sniðganga þeirra vörur á móti,“ segir
Árni. Hann segir almenning fullfæran um að átta sig á hvenær
sé verið að auglýsa áfengi þrátt
fyrir að orðinu „léttöl“ sé skotið
inn í auglýsingarnar.
- bj

fall stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins telur að boðskapur
mótmæla undanfarinna vikna endurspegli fremur viðhorf meirihluta
þjóðarinnar en í búsáhaldabyltingunni í desember 2008. Þetta kemur
fram í skoðanakönnun MMR.
Mikill meirihluti þeirra sem
afstöðu tóku í könnuninni, 70,3
prósent, telur boðskap mótmæla og
borgarafunda undanfarinna daga
endurspegla viðhorf meirihluta
þjóðarinnar. Í desember 2008 voru
66,2 prósent á sömu skoðun.
Í könnun sem MMR gerði í

MÓTMÆLT MMR kannaði afstöðu fólks

til mótmæla.

desember 2008 töldu aðeins um
11,4 prósent stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins að mótmælin endurspegluðu viðhorf þjóðarinnar.
Hlutfallið mældist 65,4 prósent í

könnuninni sem gerð var 7. til 12.
júlí síðastliðinn.
Alls sögðust 36,8 prósent stuðningsmanna Samfylkingar telja
mótmælin nú endurspegla vilja
meirihluta þjóðarinnar, samanborið við 65,5 prósent í desember
2008. Þá töldu 58,4 prósent stuðningsmanna VG mótmælin endurspegla vilja þjóðarinnar, en 90,9
prósent voru þeirrar skoðunar í
fyrri könnuninni.
Alls tóku 859 manns á aldrinum
18 til 67 ára þátt í könnuninni, og
voru þeir valdir handahófskennt
úr hópi álitsgjafa MMR.
- bj

TÆKNI Nokia Siemens Networks

hefur samið um kaup á bróðurparti innviðatækni þráðlausra
fjarskiptaneta frá Motorola fyrir
1,2 milljarða dala. Upphæðin
nemur 146 milljörðum króna.
Í fréttatilkynningu kemur fram
að með kaupunum styrki Nokia
Siemens Networks markaðsstöðu
sína, sér í lagi í Bandaríkjunum
og Japan. Motorola heldur eftir
iDEN-þjónustu og einkaleyfum.
Um það bil 7.500 starfsmenn
flytjast frá Motorola til Nokia
Siemens Networks.
- óká

Greiðslustaða ríkissjóðs batnaði um 42 milljarða árið 2009
Tekjur ríkissjóðs árið 2009 voru 22 milljörðum hærri en gert var ráð fyrir. Gjöldin drógust saman um 110
milljarða frá 2008. Greiðslustaðan batnaði um 42 milljarða og nam handbært fé 227 milljörðum.
EFNAHAGSMÁL Tekjur ríkisins árið 2009

voru mun hærri en áætlanir gerðu ráð
fyrir. Alls aflaði ríkissjóður 22 milljörðum króna meira í tekjur það ár; 439
milljörðum í stað þeirra 417 sem gert
hafði verið ráð fyrir. Þetta kemur fram í
ríkisreikningi fyrir árið 2009 sem lagður var fram í gær.
Gjöld ríkisins drógust verulega saman
frá árinu 2008, eða um 16 prósent. Þau
námu 579 milljörðum árið 2009, en árið
2008 námu þau 688 milljörðum króna.
Heildarútgjaldaheimildir ársins námu
590 milljörðum króna og því voru raunútgjöld tæpum 12 milljörðum króna
lægri en gert hafði verið ráð fyrir.
Nánast allir tekjuþættir voru hærri
en búist hafði verið við og gerðu áætlanir ráð fyrir 173 milljarða neikvæðum tekjujöfnuði. Raunútkoman varð
34 milljörðum króna betri en áætlanir
gerðu ráð fyrir.
Stærstu útgjaldaliðir ríkissjóðs eru
sem fyrr til heilbrigðis-, velferðar- og
menntamála og almannatrygginga, en
þeir vega rúmlega 51 prósent á árinu
2009. Útgjöld til efnahags- og atvinnumála námu 12 prósentum af heildargjöldum ríkissjóðs, en til annarra málaflokka samtals 16 prósentum. Þar eru
framlög til menningar-, íþrótta- og trúmála, auk löggæslu- og öryggismála,
veigamikil útgjöld.
Lánsfjárþörf ríkisins reyndist mun
minni en gert hafði verið ráð fyrir.
Áætlanir gengu út frá að hún næmi 25
prósentum af landsframleiðslu, en raunin varð sú að hún nam aðeins 11 prósentum. Það skýrist að stærstum hluta af
samkomulagi við Seðlabanka Íslands um
kaup bankans á veðlána- og verðbréfakröfum fyrir 134 milljarða króna.
Greiðslustaða ríkissjóðs er sterk og
batnaði um 42 milljarða á árinu 2009 og
var handbært fé í lok ársins 227 milljarðar króna.

MANNLÍF Í REYKJAVÍK Ríkisreikningur sýnir að tekjur ríkisins árið 2009 voru hærri en gert hafði verið ráð fyrir og

gjöldin lægri. Handbært fé ríkissjóðs í árslok nam 227 milljörðum króna.

FRÉTTABLAÐIÐ ARNÞÓR

Helstu niðurstöður ríkisreiknings fyrir árið 2009
Í milljónum króna
2009
Tekjur samtals
Gjöld samtals
Tekjur umfram gjöld
Handbært fé frá rekstri
Lánsfjárjöfnuður

Reikningur 2009

Reikningur 2008

Breyting, fjárhæð

Breyting, %

Fjárlög/Fjáraukalög

439.516
578.780
-139.264
-141.796
-157.384

471.883
687.862
-215.979
15.745
-397.999

-32.368
-109.082
76.714
-157.541
240.615

-6,9
-15,9
-

417.286
568.620
-151.334
-143.422
-367.732

kolbeinn@frettabladid.is

Heitasta golfmót ársins
Bylgjan Open fer fram hjá GKG
helgina 24. og 25. júlí
Tveggja daga punktakeppni með
niðurskurði - 70 bestu komast áfram
og leika til úrslita á sunnudeginum.
Flott teiggjöf, nándarverðlaun á öllum Par 3 holum
og sleggja dagsins fær verðlaun fyrir lengsta teighöggið.
Veglegir vinningar!

Allir fá drykki frá Coke og Powerade
og Prince Polo í pokann!

SUMAR ÚTSALA
naða
6 má ausar
l
vaxta ðslur
grei

Gerið gæða- og verðsamanburð
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Lök, hlífðardýnur, sængurverasett,
heilsukoddar, viðhaldskoddar,
íslenskir PU leðurgaflar,
náttborð, útlitsgallaðar dýnur
og fleira.
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Hágæða svefnsófi. Íslensk framleiðsla.
Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni.
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SAGA Queen rúm, nú aðeins 
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Íslenskir PU leðurbotnar
og gaflar. Íslensk framleiðsla.
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Borgin hikar í samgöngumiðstöðvarmálinu.

Vandræðabarnið í
Vatnsmýrinni

Þ

að er ekki oft sem ástæða er til að fagna seinagangi og
ráðaleysi yfirvalda. Svo er þó þegar kemur að blessaðri
samgöngumiðstöðinni sem lengi hefur staðið til að rísi í
Vatnsmýrinni þrátt fyrir að í nánustu framtíð sé fyrirsjáanleg kúvending á hlutverki Vatnsmýrarsvæðisins í samgöngumálum. Hik borgarinnar nú stafar enda vonandi af því að taka
á málið úr ráðaleysisfarvegi og setja í rökréttan farveg.
Í vetur var því lýst yfir að framkvæmdir ættu að hefjast við
byggingu samgöngumiðstöðvarinnar í sumar en fyrir lá vilyrði
lífeyrissjóða um fjármögnun
SKOÐUN
verkefnisins með lánum. Samgöngumiðstöðinni er ætlað að
Steinunn
vera miðstöð innanlandsflugs og
Stefánsdóttir
hópferðabíla.
steinunn@frettabladid.is
Sá hængur er hins vegar á að
samkvæmt aðalskipulagi á flugvöllurinn að hverfa úr Vatnsmýri
á árunum 2016 til 2024. Ef fylgja
á því skipulagi er hreinasta fásinna að byggja sérstaklega yfir starfsemi tengda innanlandsflugi í Vatnsmýrinni nú þegar aðeins fjórtán
ár eru þangað til flugvöllurinn á að vera horfinn úr Mýrinni.
Deilan um flugvöllinn í Vatnsmýri hefur staðið lengi. Í kjölfar
atkvæðagreiðslu meðal borgarbúa var ákveðið að önnur brautin
hyrfi af skipulagi 2016 og hin 2024. Eftir þann tíma er ekki gert ráð
fyrir flugvelli í Vatnsmýri. Efnt var til metnaðarfullrar og kostnaðarsamrar samkeppni um það hvernig nýta mætti þetta dýrmæta
svæði í hjarta borgarinnar. Út úr henni komu margar áhugaverðar
hugmyndir að nýtingarmöguleikum þessa mikla landrýmis í næsta
nágrenni miðborgar Reykjavíkur.
Svo virðist þó sem þau öfl sem fylgjandi eru áframhaldandi
rekstri flugvallar í Vatnsmýri séu svo sterk að þau ætli sér einfaldlega að virða að vettugi gildandi aðalskipulag, láta hreinlega eins
og það sé ekki til. Áformin um að halda til streitu byggingu samgöngumiðstöðvar sem að hluta er ætlað að hýsa flugvallarstarfsemi
er til vitnis um það.
Vera kann að það verði niðurstaðan að flugvöllurinn verði áfram
í Vatnsmýri einhverja áratugi í viðbót. Til þess að svo megi verða
þarf að gera breytingu á gildandi skipulagi. Ákvarðanirnar verður
að taka í rökréttri röð.
Að byggja samgöngumiðstöð utan um flugvallarstarfsemi á stað
þar sem ekki er gert ráð fyrir flugvelli á skipulagi nema fáein ár í
viðbót er ábyrgðarlaus meðferð á fjármunum.
Næg eru verkefnin ef vilji er til að verja fé til að byggja upp
samgöngumannvirki í landinu og skapa með því störf, en gert hefur
verið ráð fyrir að með byggingu samgöngumiðstöðvarinnar gætu
orðið til milli 80 og 90 störf í eitt ár. Á áætlun eru fjölmörg verkefni
sem ekki fara í bága við skipulag komandi ára, til dæmis brýnar
samgöngubætur sem lúta að öryggi vegfarenda á fjölförnum leiðum
hringinn í kringum landið.
Vonandi stafar hik Reykjavíkurborgar í samgöngumiðstöðvarmálinu af því að ný borgaryfirvöld ætla sér að sporna við því að byggð
verði samgöngumiðstöð á skjön við gildandi skipulag borgarinnar.
Hlutina verður að taka í réttri röð; skipuleggja fyrst og framkvæma
svo.
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

Bjuggust þeir við öðru?

Átta sinnum fleiri

Kannski að byrja fyrr

Útvegsmenn voru ósáttir þegar þeir
gengu af fundi sjávarútvegsráðherra í
gær. Þeir höfðu mætt til að fara með
honum yfir kvótamál og þau mistök,
að þeirra mati, sem Jón Bjarnason
hefði gert með því að gefa veiðar á
úthafsrækju frjálsar. Forsvarsmenn
þeirra sögðu fyrir helgi að um misskilning hjá ráðherra væri að ræða
og væntu þeir þess að kvóti yrði
gefinn út strax í gær. Það virðist
því hafa komið þeim á óvart að
ráðherra hafi byggt ákvörðun sína
á gögnum; hann hafi einfaldlega komist að annarri
niðurstöðu en LÍÚ.

Enn eru 120 manns óvinnufærir eftir
slys við Kárahnjúkavirkjun, að því
er fréttastofa RÚV segir. Alls voru
rúmlega 1.700 vinnuslys tilkynnt á
svæðinu frá því framkvæmdir hófust,
2002, til ársins 2009. Þeir sem
fullyrtu að eðlilega hefði
verið staðið að öllum
verkum eystra þurfa
að svara því til hvers
vegna þar urðu átta
sinnum fleiri vinnuslys en yfir
landið allt
á sama
tíma.

Undirskriftasöfnun er nú hafin á netinu til að mótmæla kaupum Magma
Energy á hlut Geysis Green Energy
í HS orku. Með í kaupunum fylgir
nýtingarréttur að orkuauðlindum
til 65 ára. Það er hið besta mál að
fólk berjist fyrir sannfæringu
sinni, en kannski hefði betri
árangur náðst ef menn
hefðu hafist handa fyrr?
Fyrirtækið keypti fyrsta
hlutinn í HS orku í fyrra
og fór ekki í grafgötur
með löngun sína í stærri
hlut.

HALLDÓR

Nýir möguleikar með Landeyjahöfn
Samgöngur

Kristján L.
Möller
samgönguráðherra
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H

afnarmannvirkið nýja í Landeyjum er
með stærstu samgönguframkvæmdum
síðustu árin. Landeyjahöfn mun líka hafa
víðtækari áhrif en við gerum okkur grein
fyrir. Fyrir utan að stórbæta daglegar samgöngur milli lands og Eyja opnar hún nýja
möguleika í atvinnu- og félagslífi.
Hugmyndin um hafnargerð við suðurströnd landsins var við fyrstu sýn næsta
óráðleg. Sjólag, sandrif, sandburður um fjöruna og síbreytilegt Markarfljótið virtust
óyfirstíganlegar hindranir. En vísindamenn
Siglingastofnunar, sem höfðu forgöngu um
rannsóknir, sýndu fram á að þetta var gerlegt og þeir nutu einnig reynslu sjómanna.

Hugvit og verkþekking
Ég vil draga sérstaklega fram þátt verktakanna. Aðalverktakinn var Suðurverk sem
sá um grjótnám, gerð brimvarnargarða,
hafnargerðina sjálfa og vegagerð. Aðrir
verktakar, SÁ verklausnir, Stál og suða og
Björgun, unnu snaggaralega að öðrum þáttum svo sem byggingu þjónustuhúss, landgangs, dýpkun og lóðarfrágangi. Starfsmenn
verktakanna hafa skilað góðu verki og geta
verið stoltir.
Landeyjahöfn er sannkallað mannvirki.
Þar má í hnotskurn sjá hvernig hugvit, verkþekking og útsjónarsemi mannsins tvinnast

saman í því virki sem grjótið úr Seljalandsheiði er orðið að.
Landeyjahöfn er líka þrekvirki. Óblítt
veðurfar á köflum, krefjandi aðstæður í
fjörunni og nú síðast eldgos í Eyjafjallajökli
hafa ekki auðveldað verkið. Samt sem áður
hefur verkáætlun staðist og það sem meira
er, kostnaðaráætlun hefur einnig staðist.
Vestmannaeyjaferjan Herjólfur hefur
nú reglulegar siglingar á nýrri leið, þjóðveginum milli lands og Eyja. Fjölgun ferða
Herjólfs gjörbreytir ferðamynstri og flutningamöguleikum. Einnig opnast nýir samskipta- og samstarfsmöguleikar milli íbúa á
Suðurlandi og Vestmannaeyinga sem ég er
sannfærður um að munu nýtast. Þar ræður
hugmyndauðgin mestu.

Nýtum möguleikann
Ég vil að lokum hvetja landsmenn til að gera
sér ferð að Landeyjahöfn og til Eyja og njóta
fjölbreyttrar náttúru og skemmtilegs mannlífs. Ég vil á sama hátt hvetja Vestmannaeyinga til að gera sér ótt og títt ferð upp á land.
Um leið getum við dáðst að því hugviti og
verkþekkingu sem höfnin er skýrt vitni um.
Ég vil að lokum óska Íslendingum öllum
til hamingju með þetta mikla mannvirki
sem tekið verður í notkun í dag klukkan
16.30.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

GÓÐUR GÖNGUTÚR á kvöldin getur
hjálpað þeim sem eiga erfitt með að sofna
að svífa inn í draumalandið. Öll hreyfing bætir
svefninn og mikilvægt að hreyfa sig eitthvað á
hverjum degi.
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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Ingibjörg Gréta hefur stundað gló motion-æfingar undanfarin ár og breytt mataræði sínu.
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Tilboð gildir til 23. júli

Sigurvegari alveg sama
hvað skeiðklukkan segir
Ingibjörg Gréta Gísladóttir framkvæmdastjóri hefur undanfarna mánuði æft fyrir þátttöku í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka sem fer fram í ágúst og lætur sig ekki muna um að hlaupa 21 kílómetra.
Markmið mitt með þátttöku er
fyrst og fremst að styðja við
góðan málstað þótt ég fari líka
ánægjunnar vegna,“ segir Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmdastjóri Hugmyndahúss
háskólanna, sem ætlar að hlaupa
hálft maraþon í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 21. ágúst,
til styrktar Einstökum börnum,
stuðningsfélagi barna og ungmenna með sjaldgæfa, jafnvel
ógreinda sjúkdóma eða skerðingar.
Þetta er í þriðja sinn sem Ingibjörg tekur þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Hún hefur tvisvar
sinnum hlaupið tíu kílómetra en
ákvað að taka þetta lengra í ár.
„Ég er alla daga umkringd frumkvöðlum í Hugmyndahúsi háskólanna sem stöðugt fara út fyrir
þægindarammann og sjá hlutina

í nýju ljósi þannig að ég ákvað að
taka þeirri áskorun að bæta mig
og hlaupa 21 kílómetra.“
Að sögn Ingibjargar liggur töluverður undirbúningur að baki
þátttöku í Reykjavíkurmaraþoninu og hefur hún verið að þjálfa
síðan í apríl. „Við hjónin ætlum
bæði að taka þátt og höfum farið
eftir æfingaáætlun Hals Higdon á
Netinu. Kerfið byggir á miserfiðum æfingum og má segja að róðurinn hafi þyngst stig af stigi en
mest þó síðasta hálfa mánuðinn.
Síðan höfum við tekið þátt í öllum
hlaupum sem hafa verið í boði til
að þjálfa okkur fyrir maraþonið,
svo sem Ármannshlaupinu og Icelandair-hlaupinu og kynnst fjöldanum öllum af góðu fólki.“
Ekki kveðst Ingibjörg þó vera
haldin hlaupabakteríu heldur séu
hlaupin hluti af breyttum lífsstíl.

„Ég hef sem dæmi stundað gló
motion í Rope Yogasetrinu síðustu ár þar sem öndunar-, flæðis- og stöðuæfingar koma meðal
annars við sögu. Þá hefur viðhorf
okkar hjónanna til mataræðis
breyst mikið og við leggjum meiri
áherslu á hollan mat á heimilinu,
sem vekur reyndar ekki alltaf
lukku hjá krökkunum. Öllu er þó
stillt í hóf í sambland við þeirra
uppáhald svo þau þola þetta alveg
og njóta góðs af.“
Hvað Reykjavíkurmaraþoninu
viðvíkur, segist Ingibjörg hlakka
til að láta gott af sér leiða með því
að hlaupa til styrktar góðu málefni. „Það væri alveg frábært að
toppa sumarið með góðum styrk
handa félaginu, þannig verð ég
líka sigurvegari alveg sama hvað
skeiðklukkan segir.“
roald@frettabladid.is
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Allt sem þú þarft…

TRÖNUBERJASAFI er gott meðal við blöðrubólgu. Ástæðan er sú að í safanum eru efni sem heita proanthocyaníð og
koma í veg fyrir að bakteríur geti fest sig við blöðruvegginn.
Bakteríurnar skolast því hreinlega út með safanum.

Sigmundur segir að hafnar séu rannsóknir á áhrifum efna úr illgresinu skógarkerfli til að stöðva myndun krabbameins.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Illgresi við krabbameini
Litið er á skógarkerfil sem illgresi á Íslandi í dag. Fyrirtækið SagaMedica ætlar þó að hagnýta illgresið og
hefur með haustinu rannsóknir á efnum úr skógarkerfli sem eiga að stöðva myndun krabbameins.
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2 fyrir 1
af rétti dagsins
eftir kl. 16 virka daga

Opið virka daga kl. 10—20
Laugardaga kl. 10—17
www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
sími 58 58 700

Hæðasmára 6
201 Kópavogi
sími 58 58 710

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hafnarborg
220 Hafnarfjörður
sími 58 58 700

„Við erum að fara af stað í þessar
rannsóknir með haustinu,“ segir
Sigmundur Guðbjarnason, yfirmaður rannsókna og þróunar hjá
SagaMedica. Fyrirtækið er að fara
af stað með rannsóknir á efnum
úr skógarkerfli sem hægt væri að
nota til að stöðva myndun krabbameins.
Sigmundur segir auðveldara að
hindra krabbameinsmyndun þegar
afbrigðilegu frumurnar eru fáar.
„Það er auðveldara heldur en að
lækna krabbameinið þegar það er
orðið stórt æxli og jafnvel farið
að dreifa sér,“ segir Sigmundur og heldur áfram: „Við höfum
í rannsóknum okkar séð hvernig
efni í ætihvönninni geta hindrað
að krabbameinsfrumur sem við
sprautum í tilraunadýr geti myndað æxli,“ segir Sigmundur.
„Lyfjaiðnaðurinn leggur til ýmis
lyf sem styrkja forvarnir gegn
kransæðasjúkdómum en hefur fá
efni til að verjast myndun krabbameina,“ segir Sigmundur og bætir
við að til þessa hafi menn kannað
áhrif einstakra efna til að verjast
krabbameini. „En þær tilraunir
skiluðu ekki tilætluðum árangri.

Sigmundur segir skógarkerfil geta komið
að góðu gagni í þróunarstarfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Vænlegra verður að nota blöndur virkra efna vegna samvirkni
þeirra. Krabbameinin eru margs
konar og því líklegra til árangurs
að nota mörg mismunandi lífvirk
náttúruefni í baráttunni við að
hindra æxlisvöxt. Skógarkerfill

gæti komið að góðu gagni í slíku
þróunarstarfi.“
Að sögn Sigmundar er í ýmsum
löndum verið að rannsaka virkni
efna í skógarkerfli gegn krabbameini, þar á meðal Kóreu, Japan,
Bretlandi og Hollandi. „Við höfum
áhuga á að þróa úr kerflinum,
ásamt hvönn og fleiri jurtum, vöru
sem gæti styrkt forvarnir gegn
krabbameinum.“
Rannsóknir eru lengra á veg
komnar á áhrifum þangs gegn
offitu. „Það er verkefni sem er
mjög forvitnilegt. Við teljum að
í þangi og þara séu mörg áhugaverð efni og reyndar er það vitað
að hafið býður upp á slíkt.“
Sigmundur segir að búið sé að
einangra það efni í þangi sem
hefur áhrif gegn offitu. „Steinþór Sigurðsson, sem hefur verið
að greina þessi efni hjá okkur,
hefur sýnt fram á að það er jafnvel meira af þessu efni í íslensku
þangi en japönsku sem hefur verið
skoðað til samanburðar,“ útskýrir Sigmundur. „Við sjáum að þetta
er hægt en við vitum ekki enn þá
hvort það er raunhæft og hagkvæmt.“
martaf@frettabladid.is

Vaxandi íþróttaviðburður
Reykjavíkurborg og Þróttur ætla
að undirrita samning sem festir
ReyCup í sessi sem einn helsta
íþróttaviðburð ungmenna á aldrinum 13 til 17 ára.
ReyCup – Alþjóðlega knattspyrnuhátíðin í Reykjavík verður sett við
gervigrasvöllinn í Laugardal á miðvikudag. Þetta er í níunda sinn sem
leikarnir fara fram en Reykjavíkurborg og Þróttur munu undirrita
samning vegna ReyCup sem hefur
víðtækar breytingar í för með sér
að sögn Guðmundar Vignis Óskarssonar, mótstjóra og formanns stjórnar ReyCup.
„Samningurinn birtir sameiginlega sýn borgarinnar og íþróttafélaga á hvernig viðburðurinn eigi
að vaxa í framtíðinni. Hann gerir
meðal annars ráð fyrir að fleiri aðilar en Þróttur komi að leikunum svo
þeir geti farið fram víðar en í Laugardalnum sem er sprunginn með
núverandi þátttöku. Þá stendur til
að efla þátttöku erlendra félagsliða

ReyCup-leikarnir hefjast á miðvikudag. Alls kyns skemmtilegir viðburðir fara fram í
tengslum við þá, svo sem lokaball á Broadway sem er mjög vinsælt. MYND/ÚR EINKASAFNI

í leikunum meðal annars frá Bandaríkjunum, Þýskalandi og Norðurlöndunum og laða fleiri ferðamenn til landsins, þátttakendur og
aðstandendur þeirra.“
Metþátttaka var í fyrra en þá
tóku á bilinu 15-1600 ungmenni þátt.
Fjögur hundruð fleiri en árið áður.

Guðmundur segir þátttökuna nú
mun betri en var spáð. „Hundrað lið
spiluðu í fyrra en nú eru þau 93 sem
er gott þar sem reiknað var með allt
að 20 prósenta fækkun vegna eldgossins og aðstæðna í þjóðfélaginu.“
Sjá www.reycup.is.
- rve

garðurinn

Ávaxtatré í almenningsgarði
Eplatré verða gróðursett á Klambratúni á
föstudag.
SÍÐA 2
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Graslaukur er ein algengasta kryddjurtin í görðum. Hann hentar með flestum mat
og því er upplagt að klippa niður visk af honum fyrir hverja máltíð og hafa í skál á
borðinu.

Krydd í tilverunni
Þeir sem voru svo fyrirhyggjusamir að sá til kryddjurta í vor
eiga nú væntanlega vöxtulega
brúska af þeim í görðum, á svölum eða í gluggakistum og þurfa að
vera duglegir að nota þær. Þá er
það bara spurningin með hverju
þær passa.
- gun

Rósmarín þrífst
ágætlega
úti við á þurrum stað. Það er
gott í kartöflugratín og með
öllu kjöti.

Dill gefur einkar góðan keim í húsið
þegar það er soðið með nýju kartöflunum. Það bragðast
líka vel með bleikju og
lambakjöti.

Piparmynta er kröftug
jurt og tekur sitt pláss. Hún
passar vel í kryddsmjör og
kjötbollur úr lambahakki.

Góður ferðafélagi
Íslenska plöntuhandbókin hefur
verið gefin út í þriðja sinn og nú í
nýjum búningi, ríkulega aukin og
endurbætt. Þar er fjallað um 465
tegundir plantna, þar af eru margar sem hafa bæst við íslenska flóru
á undanförnum árum. Höfundur
hennar er Hörður Kristinsson, doktor í grasafræði.
Hverri plöntu er lýst í gagnorðum texta í handbókinni, auk þess
sem litmynd er af hverri og einni,
skýringarteikningar og útbreiðslukort.
Bókin ætti því að nýtast almenningi vel til að þekkja sundur plönturnar og fræðast um hina
fjölbreyttu flóru landsins. Mál og
menning gefur bókina út.
- gun

Jóhanna Lovísa tekur að sér umhirðu garða fyrir fólk í fríi.

Blómafóstra í garðinum
Blómafóstran er nýtt verkefni
sem Jóhanna Lovísa Stefánsdóttir er að hrinda í framkvæmd.
„Það er ekki til svona fyrirtæki
á Íslandi í dag og ég er enn með
það á þróunarstigi,“ segir Jóhanna
Lovísa Stefánsdóttir, garðyrkjufræðingur og blómafóstra. Hún
fór nýverið í gegnum námskeiðið
Finndu eldmóðinn í þér og fékk þá
hugmynd að blómafóstrunni.
„Hugmyndin er sú að ég komi
á staðinn ef fólk þarf að bregða
sér af bæ, til útlanda eða í sumar-

Íslenska plöntuhandbókin í nýjum
búningi.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

frí út á land og þá komi það ekki
að brunarústum í garðinum sínum
eða gróðurhúsinu þegar það kemur
heim. Þá er það blómafóstran sem
sér um hlutina fyrir viðkomandi,“
útskýrir Jóhanna Lovísa.
Jóhanna Lovísa segist aðallega vera að vökva garða, blóm og
plöntur. „Ég er nýbúin að afhenda
garð og gróðurhús með tómötum
sem ég var að hugsa um í fimm
vikur. Þá vökva ég, gef áburð,
kannski klippi og passa að illgresið fari ekki á flug þannig að það sé
notalegt fyrir fólk að koma heim
til sín.“
Í upphafi ætlaði Jóhanna Lovísa

ekki að sjá um garða fólks heldur
annaðhvort veita ráðgjöf á staðnum eða í gegnum síma. „Maður
freistast alltaf til að fara út í eitthvað meira þegar það er svona
mikið í boði.“
Jóhanna Lovísa stefnir á að
verða blómafóstra allt árið um
kring. „Það er náttúrulega mest
að gera á sumrin, haustin og
vorin. Svo koma jólin. Fólk fer
til útlanda um jólin og það vill fá
að vita ýmislegt áður um garðinn
eða biðja mig um að vökva í gróðurhúsinu fyrir sig því það er með
gúrkuplöntur sem eru að fara af
stað.“
- mmf

Aldingarður í miðri borginni
Fyrstu eplatrén sem gróðursett eru
í almenningsgarði í Reykjavík verða
sett niður á Klambratúni á föstudaginn kemur, 23. júlí, klukkan tíu fyrir
hádegi. Það annast þau Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og
David Avocado Wolfe, einn af stofnendum The Fruit Tree Planting
Foundation.
Eplatré þurfa yfirleitt að hafa félaga af ólíkri tegund til að fjóvgun
verði góð og að þessu sinni verða
sett niður tré af yrkjunum Mantet
og Carol sem eru frá Kanada og hafa
reynst vel á norðlægum slóðum.
Á-Vöxtur er félag áhugafólks um
ræktun ávaxta og annarra óhefðbundinna tegunda á Íslandi. Þar
eru yfir fimmtíu félagsmenn, meðal
annars frumkvöðlarnir í ávaxtarækt
á Íslandi, þeir Jón Guðmundsson,
garðyrkjufræðingur á Akranesi, og
Sæmundur Guðmundsson á Hellu.
- gun

Það er tilhlökkunarefni að tína ávexti af trjánum á Klambratúni.

bmvalla.is

Íslensk hönnun
og íslenskar vörur
fyrir sælureitinn þinn
- hellur, steinar, blómaker og fjölmargt
annað sem skreytir umhverfið
Heimsókn í Fornalund kveikir ótal nýjar hugmyndir.
Sérfræðingar okkar í Fornalundi aðstoða þig við að
breyta garðinum þínum í sannkallaðan sælureit.

argus 10-0513-1

Íslensk hönnun, íslenskt hráefni, íslensk framleiðsla, íslensk gæði!

Söludeild
Söludeild
Söludeild
Netfang

::
::
::
::

Fornalundi, Breiðhöfða 3 :: Sími: 412 5050
Akureyri :: Sími: 412 5202
Reyðarfirði :: Sími: 412 5252
sala@bmvalla.is

Pantaðu ókeypis
landslagsráðgjöf
í síma 412 5050
Nánari upplýsingar
á bmvalla.is

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
0-250 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI
RAFMAGNSVESPUR

Engar tryggingar, ekkert bensín, ekkert
próf. Erum nýbúnir að fá rafmagnsvespur í 4 litum. keyrir 70-90km. á hleðslu
þjófavörn með hverri vespu sjón er
sögu ríkari

Vinnubíll með krók !!!

NISSAN VANETTE CARGO VSK. Árgerð
1999, ekinn 131 Þ.KM, BENSÍN, 5
GÍRAR. Möguleiki á 100% láni. Verð
490.000. Rnr.242356 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

Hummer H3, árg. 2006, ek 16þús.km,
sjálfskiptur, einn með öllu, 33“ dekk, 2
felgugangar, Gullfallegur og vel búinn
bíll, Ásett verð 5790þús.kr, bíllinn er í
salnum hjá okkur

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

TILBOÐ 1.850.000.-

Nýja

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

Húsbílar

Hyundai Accent 1.5 árg ‚00, ekinn
189þús, beinskiptur, ný skoðaður, bíll
í góðu standi sem að eyðir mjög litlu,
ásett verð 390þús, Tilboðsverð aðeins
190þús stgr, uppl í s: 659-9696

Vegna góðrar sölu vantar okkur á
skrá Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og
Tjaldvagna, Skráið ferðavagninn frítt
hjá okkur, Sendið okkur skráningar
á 100bilar@100bilar.is eða í síma
5179999, 100bílar.is

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

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

!!! sparneytinn og ódýr !!!

CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð
2005, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 2.290.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.
is Mjög Fallegur Bíll. Vél 2.4 minni
eyðsla.

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.

TILBOÐ 195 ÞÚS!!!

Daewoo Nubira SX Wagon 1600 árg‘98
ek.155 þús,dráttarkrókur,ný skoðaður
2011,TILBOÐSVERÐ 195 ÞÚS. S.841
8955

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

TOYOTA HILUX EXTRA CAB, árg
2/2009, 2 Dyra, ek 3.þ km, 2.5L DÍSEL,
Beinskiptur, Álfelgur, Verð 3.490.
þ Vantar bíla á skrá og á staðinn,
Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
Árgerð 2000. Ekinn 176 þ.km Verð kr.
1.080.000.

!!! 4x4 legacy ný skoðaður !!!

Subaru Legacy 2.0, árg 10/98, sjálfskiptur, 4x4, ný skoðaður, mjög góður
í akstri, Tilboðsverð aðeins 290þús stgr,
uppl í s: 659-9696

1-2 milljónir

Bílar til sölu

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

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522.
www.ke.is

Mótorhjól
Til sölu KTM Xs 450 cc, árg 07, keyrt
í 95 tíma. Og barnahjól Kawazaki KLX
110 cc, 06. Að auki vetraljósabúnaður.
S. 864 3133
Til sölu CAN-AM ROADSTER SPYDER.
Eina sinnar tegundar á landinu! M/
öllum aukabúnaði. Nýsk. 06.‘09. Ekið
11 þ.km. Ásett V. 3.390þ. kr. Nánari
uppl. í S. 892 2260 / 421 2874. Ragnar

Reiðhjól
Rúmgóður fjölskyldubíll á fínu verði
! Ford Mondeo árg. ‚04/11, ek. 74 þ,
sjálfsk. 2,0, 146 hö. Nýskoðaður. Tilboð
1.490 þús. Til sölu hjá Litlu Bílasöl. í s:
587 7777

Til sölu
2 milljónir +
Breyttu heimilisbílnum í ferðabíl.
Stórsniðug tjöld á toppinn á bílinn.
Passar á flesta bíla. Tvær gerðir. Stigi,
dýna og ljós fylgir með. Tilboðsverð, frá kr. 230.000,- Sýningartjöld í Rofabæ
9, sími 5787860. Happy Campers.

Kría Hjól
Eina sérhæfða hjólasmíðastofa landsins!

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.

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

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

Sendibílar

Citroen XM

Til sölu 2 ónotaðir hljóðkútar í árg 91 og
yngri. S. 868 2049

Kerrur

Bílar óskast

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

Til sölu Citroen Berlingo ‚04. Ekinn
70þús. Snyrtilegur, góður bíll. Ásett
verð 890 þús. Fæst á 590 þús. staðgreitt. Uppl. í S 898 8835.

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

Húsbílaefni-vinnubíll.Mercedes Benz
Vario 611 til sölu,árg 1996 ekinn 263
þús.olíumiðstöð og fl.Frá sæti og
aftur er 5 m,verð kr 950 þús uppl. í
8965986

Við erum með kerrur og varahluti í
kerrur. www.topplausnir.is Lyngás 8,
Garðabæ s: 898-7126

Hjólhýsi

Polar 590 BK árg. ‚ 08. Stórglæsilegt
hjólhýsi m/ öllu. Hjónarúm, 2 kojur
og hægt að útbúa þriðju kojuna. Stór
borðkrókur og fallegar innréttingar.
Alveg eins og nýtt. V. 4.990. Uppl. í S.
898 6080
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Bókhald

Englaljós
908 7000 & 863 1987

Tölvur

opið 11-23
visa/euro

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

908 1888
Spásími Daddýar alla daga.
250 kr. mínótan.

Málarar

Hobby 560 ukf kojuhús ‚07.Mjög lítið
notað hús með öllum aukahlutum.
Alltaf geymt inni yfir vetrartímann. V.
3,5 mil. 865 5218

Trésmíði

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

Fellihýsi
9 feta Palemino fellihýsi árg. ‚02. Nýtt
fortjald, geimir og dekk. Uppl. í s. 693
1273.

Vinnuvélar

Lyftarar

Bergiðjan ehf
Íslensk framleiðsla

Bílapartasala

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

Málarar

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.

Partahúsið - S. 555 6666

Körfubílaleigan.

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

Bátar

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.

Alhliða málningarþjónusta og
húsaviðgerðir. Einungis fagmenn, afar hagstæð verð í boði.
Uppl. í s. 659 9676. 552 2122.

Er að smíða bát lengd 5,75, breidd 2,18.
Uppl. í s. 869 9330. www.trefjaplast.is

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

Nudd S: 844 0253.

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

HEILSA

Húsaviðhald

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97,
Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98.
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97,
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S.
896 8568.

Til sölu

Gott
viðhald

Nýr 5 metra plast-x XL-5 bátur til sölu.
Uppl. í s. 431 5006.

Ein besta fjárfesting sem völ er á í dag.
FLOTEFNI

Hjólbarðar

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

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

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

Sjóstöng, Sjóstöng.

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

Málarameistari

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

Varahlutir

Önnur þjónusta

Spádómar

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

4 stk. 185/65 14“ á Corolla felgum á 20
þ. 4 stk 185/65 15“ á 20þ. 4 stk. 175/70
13“ á Golf felgum á 20 þ. 2 stk. 195/65
15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10
þ. 3 stk 175/70 13“ á álf. á 10 þ. Uppl.
í s. 896 8568.

Nudd
Whole body massage. S. 849 5247

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.

Lítill vatnabátur til sölu. Uppl. í s. 869
9330. www.trefjaplast.is

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

Júlí afsláttur 20% á Einingargróðurhúsi
14 Fm komnir með 2 tegundir af rólum
til sýnis Tangarhöfða 2 .Júlí afsláttur
30% af Minigolfi, vinsælt á pallinn,í
bústaðinn og garðinn er með 3 holum
og 3 þrautum auðvelt að spila 6 til 9
holur. Erum að hefja framleiðslu á garðvörum úr Íslenskum trjábolum. Uppl. í
s. 772 9030 & 867 3245. Bergiðjan ehf,
Tangarhöfði 2, 110 RVK. bergidjan@
gmail.com

Garðyrkja

Trjáklippingar

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

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.
SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

STO útiﬂot

Conplan KF þurrefni

Sementsbundið ﬂotefni
sem er ætlað til notkunar
utanhúss eða í iðnaðarrými. Má leggja í þykktum
frá 5 - 50 mm.

Sementsbundinn ﬂotmúr til afréttingar á
steyptum gólfum.
Má leggja í þykktum frá
3 - 30 mm í hverri
umferð.

www.smidaland.is

Nýsmíði - viðhald - gluggar -sólpallar
- öll smíði. S. 772 0040.

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.

Húsasmíðameistari

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

Þjónusta

PÍPARAR · RAFVIRKJAR · PARKETLAGNIR

VIÐGERÐAEFNI
Fasademörtel SI

Redidrep 45 RSF

Sérútbúinn límingarmúr
til steiningar á steypta
veggi og múraða ﬂeti.
Hentar einnig til minniháttar viðgerðar. Fæst í
nokkrum litum. Mjög
góð viðloðun.

Frostþolin hraðmúrblanda til viðgerðar á
steinsteypu. Blandan er
trefjarbundin með
mikla og góða viðloðun.
Mjög auðveld í vinnslu.

AÐRAR LAUSNIR
PICSEAL yﬁrborðsefni

Megaﬁx ﬂísalím

Fyrir steypta ﬂeti eins og
hellur og mynstursteypu.
Efnið lokar yﬁrborðinu,
ver fyrir vatni, salti og sól.
Hindrar að olía og tyggigúmmí nái að festast við.

Hágæða úti og inni lím.

Öllum vörum fylgir efnis- og verklýsing

TRÉSMIÐIR · MÁLARAR · MÚRARAR
ALLT LÖGGILTIR MEISTARAR

Fáðu nánari upplýsingar:

4 400 500
www.steypustodin.is

Sími 511 2255 • www.vhm.is
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Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Nudd

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða 17a
-19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj
aðganur að internet, baði. eldh.,
þurrkara og þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

TANTRA MASSAGE

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

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Húsnæði óskast

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

Mæðgin óska eftir 3ja herb.íbúð á sv.
101 eða 105. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í s. 616 8008
Lovísa

NUDD - Tilboð - NUDD
Nudd kr. 3500,-

Óska eftir 4-5 herb húsnæði til leigu
frá 1,8 á höfuðbsv. Reyklaus öruggar
greiðslur og trygging. 140 -180 þús á
mán. Sími 6986458/hrappar@visir.is

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.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska

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.

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu. Viku í
senn, hægt að sjá nánar á facebooksumarhús á Seyðisfirði. Laust í júlí.
Uppl. 895 4948 & 846 1206.
Eignalóðir til sölu í Grímsnesi. Við
Kiðjabergsveg gegnt Hraunborgum rís
frístundabyggðin Langholt. Öll þjónusta
í næsta nágrenni og hinn glæsilegi golfvöllur á Kiðjabergi. Uppl. í s 822 4200
og thorsteinng@simnet.is

Til leigu CA 10fm skrifstofuherb. í
Skútuvogi, annarri hæð. 21þ. á mán.
Hiti, rafmagn og ADSL innifalið. Uppl.
í S. 864 1219

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
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.
5 herb. íbúð til leigu. Efri hæð og ris v.
Laugaveg. V. 198þ. leikhus@simnet.is
ROOM f/RENT w/FURNITURE IN 108
RVK. NEAR KRINGLA AND 109 AND 111
BREIÐHOLT 897 3611

Til sölu
Rúllugardínur

Þessar gömlu góðu, margir litir,
afgreiðslan opin 14-17. Gluggakappar
sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567
1086.
Ísskápur á 15þ. Þvottavélar á 2030þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ.
Stór nýleg amerísk 10kg þvottavél á
60þ. Þurrkari á 20þ. Örbylgjuofn á
5þ. Borðuppþvottavél á 15þ. CD á 4þ.
Brauðrist á 2þ. Teppi á 5þ. Stál bakaraofn á 25þ. Gasgrill á 10þ. Glerborð á
5þ. Barískápur á 10þ. Uppþvottavél á
20þ. Helluborð á 10þ. S. 896 8568.

HEIMILIÐ

ATVINNA

Dýrahald

Atvinna í boði

Yndislegir A.cocker spaniel hvolpar til
sölu með ættb. frá hrfi. Morgundaggar.
bloggar.is eða 865 7830.
Fallegir kettlingar fást gefins. Undan
sýningarlæðu. Aðeins ábyrgir aðilar
koma til greina. s. 867 3563 & 483
4607.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Óskast keypt
Námskeið
Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

SIGLINGANÁMSKEIÐ

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

Sólbaðsstofan TANIÐ í Mjóddinni óskar
eftir starfsfólki 18 ára og eldri, í dag-,
kvöld- og helgarvinnu. Frekari uppl. og
umsóknir sendist á mjoddin@tanid.is

Sumarbústaðir

Atvinnuhúsnæði
Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið
frá mán-fös allan daginn frá 9-16 með
fæði. 5-12 ára. Uppl. í síma 894 3588.

KEYPT
& SELT

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

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

Til bygginga

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

Ótrúleg verð á gipsplötum (12.5 x 1200
x 2600) 2.050 kr. m.vsk platan - S:5557905 www.ulfurinn.is

Verslun

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

www.geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

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

Gisting

Til leigu herbergi í miðbænum. Verð 20
þ. Uppl. í s. 690 3429

Íbúðagisting f. 4-5 v. Álfhólsveg í Kóp.
10.000 nóttin m.v. 4 nætur eða meira.
Rúmfatnaður 5000. Uppl. s. 6923537

Til leigu falleg 3herb. íbúð í Breiðholti.
85fm. Leigð amk. í eitt ár. Uppl. s.
867 4910

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í gistiheimili við Dugguvog. Verð 9000 per
nótt. S. 824 6692.

Enn meiri verðlækkun allt að 70%
afsláttur Emilía Bláu húsin Faxafeni s:
588 9925 & emilia.is

Þjónusta

„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

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing
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Samkeppnishömlum í rækjuútgerð aflétt
Sjávarút vegsmál
Finnbogi Vikar
fulltrúi Borgarahreyfingarinnar/Hreyfingarinnar í starfshópi
um endurskoðun á
fiskveiðistjórnun

Á

kvörðun Jóns Bjarnasonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um að heimila frjálsar veiðar á úthafsrækju er góð ákvörðun
sem ætti að koma þjóðarbúinu vel
og skapa fjölda starfa með litlum tilkostnaði fyrir íslenska ríkið, ólíkt
mörgum öðrum verkefnum sem
eru í farvatninu. Gjaldeyristekjur

þjóðarbúsins ættu samkvæmt öllu
eðlilegu að aukast við þessa ákvörðun þar sem núna koma inn tekjur af
áður vanýttri auðlind ef útgerðir sjá
sér fært um að nýta sér tækifærið
sem felst í frjálsri rækjuveiði, sem
verður væntanlega stýrt með sóknarstýringu að einhverju marki.
Stjórnvöld eru með þessari
ákvörðun að lýsa því yfir að ekki
verði liðið að kvóti sem útgefin er
í einstökum tegundum sé nánast
eingöngu fénýttur til að auka framsalsheimildir í öðrum tegundum í
hagnaðarskyni fyrir kvótahafann
en þjóðarbúið verður á sama tíma
af gjaldeyristekjum. En slík ráðstöfun hefur viðgengist með úthafs-

rækjukvótann svo árum skiptir.
Þegar úthafsrækjukvótinn er ekki
lengur til staðar minnka möguleikar útgerðar að leigja frá sér kvóta
í öðrum tegundum og þar með að
fénýta heildarkvótann með öðrum
hætti en að veiða kvótann.
Leiguliðar með kvótalausar og
kvótalitlar útgerðir munu hagnast
aðallega á þessari ákvörðun vegna
þess að núna er einokun rækjuvinnsla innan raða LÍÚ sem ráða
yfir úthafsrækjukvóta afnuminn og
frjáls samkeppni ríkir því á milli
rækjuvinnsla um hráefni til vinnslu
þar sem rækjuvinnslur standa nú
jafnfætis í samkeppni um hráefnið. Það kemur úthafsrækjuútgerð-

Sumar raddir
M

ikið held ég að mörgum þyki
gott að geta treyst því að
heyra rödd Jónasar Jónassonar í
Ríkisútvarpinu á slaginu klukkan
ellefu á föstudagskvöldum, þegar
hann kynnir viðmælanda sinn. Og
mikið er ég þakklát fyrir hvað sá
sem á þessa rödd hefur alltaf verið
sjálfum sér samkvæmur. Aldrei elt
tíðarandann, en leyft þeim sem það
gera að vera þeir sjálfir. Hann er
kurteis, fágaður og blátt áfram.
Leitast fremur við að kalla fram
hver viðmælandinn er, en hver
staða hans er í samfélaginu, þó að
það fylgi sögunni. Það er kyrrð í
röddinni hans Jónasar, og það er
ekki tilviljun að þættirnir eru síðla
kvölds, þegar ysinn er úti. Hlustendur fá á tilfinninguna að viðmælandanum líði vel og treysti
spyrjandanum.

Í DAG
Jónína
Michaelsdóttir
Blaðamaður

honum, tónlistin, leikhúsið eða málverkin, þá er svarið: „Ég er í rauninni óskrifað blað!“
Sigfús Halldórsson var í hópi
ungs fólks sem hélt til náms í
Bretlandi árið 1945, meðal annarra voru: Ævar Kvaran, Gunnar
Eyjólfsson, Herdís Þorvaldsdóttir, Guðrún Á. Símonar og Þuríður
Pálsdóttir. Í æviminningum sínum
segir Þuríður: „Sigfús Halldórsson
var að læra leiktjaldamálun. Einu
sinni bauð hann okkur Íslending-

Við erum sem betur fer auðug af
þjóðargersemum. Fólki sem munar
um og gerir okkur hin á einhvern hátt
glaðari og vitrari.

ENNEMM / SÍA / NM38338

Það er ekki langt í þrjátíu ára
afmæli kvöldgesta Jónasar, eitt
eða tvö ár, að ég held, og ekki lítill fjársjóður sem Ríkisútvarpið á í
þessum samtölum. Það var því góð
hugmynd að vera með eldri viðtöl
á sunnudagsmorgnum í þættinum,
Sumar raddir.
Sá þáttur hefst kl. 8.05. Aftur
velur Jónas tíma kyrrðarinnar.
Þegar ég kveikti á útvarpinu
á sunnudaginn var Jónas að tala
um Sigfús Halldórsson, og á eftir
fylgdi viðtal við hann frá árinu
1966. Þegar Jónas spyr hvernig
honum hafi tekist að brosa gegnum lífið, svarar Sigfús að bragði:
„Mér þykir svo vænt um fólk!“ Þeir
sem þekktu hann, vita að þetta voru
ekki orðiðin tóm.
Sigfús var lífsglaður og fjölhæfur maður, eins og allir vita, en
þegar Jónas spyr hvað eigi mest í

unum á konsert í sal skólans sem
hann var við nám í. Hann hafði
flygil uppi á sviði og myndir sem
hann hafði málað á trönum allt í
kring. Þar söng hann fyrir okkur
af hjartans lyst þekktar óperuaríur
– og hafði lygilega góða rödd. Þetta
var óborganleg og ógleymanleg
skemmtun. Við vorum að læra söng,
en þessi maður sem var að læra að
mála hélt fyrir okkur konsert og
stóð þarna og söng eins og Caruso
sjálfur!“

Kall tímans
Árið 1992 var mér boðið að taka
þátt í alþjóðlegri ráðstefnu, Kall
tímans, sem Brahma Kumaris hélt
í einstaklega fallegum húsakynnum í Oxford, en Lótushúsið í Kópavogi er hluti af þessum samtökum.
Þetta stóð í nokkra daga og var
mikil upplifun. Leiðtogi Brahma

um til góða því aflinn er seldur
hæstbjóðanda en ekki landað beint
til kvótahafans á verði sem ákveðið er nánast einhliða af kvótahafanum þannig að útgerðaraðilinn
(þ.e. leiguliðinn) fær ekkert upp
úr krafsinu nema ánægjuna af því
að vinna og rækjuvinnslan sem
eru handhafi kvótans og valdsins
hefur fengið allan hagnaðinn fram
að þessu.
Ákvörðun Jóns Bjarnasonar
hefur þau áhrif að sjómenn verða
ekki lengur tilneyddir ólöglega til
að taka þátt í að greiða fyrir kvótaleigu í úthafsrækjuveiðum þar sem
þörfin fyrir kvótaleigu er ekki lengur til staðar hafi það átt sér stað.

Frelsi í úthafsrækjuveiðum er
fyrst og fremst stór pólitísk yfirlýsing um að kvótinn sé ekki einkaeign LÍÚ fyrirtækja. Þessi ákvörðun er fordæmis gefandi fyrir fleiri
tegundir sem hafa verið vannýttar á
undanförnum árum og notaðar í tegundatilfærslur, auk þess mætti þessi
ákvörðun ná til svokallaðra meðaflategunda. Jón Bjarnason, ráðherra, er að senda núverandi handhöfum kvótans í LÍÚ skýr skilaboð.
Kvótinn er ekki varanleg einkaeign
þeirra og ef útgerðarmenn innan
LÍÚ nýta ekki kvótann þá eru forréttindi þeirra til atvinnu af úthafsrækjuveiðum afnuminn með einu
pennastriki.

Auglýsingasími
Kuraris er Dadi Janki, sem hefur
komið hingað til lands, eins og
kunnugt er.
Þessi yfirlætislausa og glaðlega
kona er vitrari en gengur og gerist.
Sinnið er bjart, og hún blátt áfram
og umbúðalaus. Konurnar sem stýra
þessum samtökum taka hlutverk
sitt og sjálfar sig alvarlega en ekki
hátíðlega. Langt í frá.
Sumarið 1996 var mér boðið
aftur til Oxford. Dadi Janki varð
90 ára og þeir sem höfðu setið ráðstefnu um Kall tímans fengu boðskort. Þessir dagar gleymast ekki.
Í afmælishófinu var áhugavert
fólk víða að úr heiminum og mikið
spjallað.
Veitingar voru bæði hollar, og
fallega fram reiddar, sem er regla
hjá þessum samtökum. Seinna var
gengið í næsta herbergi þar sem
fólk tók sér sæti. Á heilum vegg
birtist texti til Dadi Janki. Hann
rann hægt niður í bláu ljósi, lesin af
þægilegri kvenrödd, fallegur, tilgerðarlaus, einlægur og viðeigandi,
og auðfundið að það fannst fleirum
en mér. Þegar honum lauk kom nafn
höfundarins neðst:
Jónas Jónasson.
Þegar ég sagði honum frá þessu,
kom það honum í opna skjöldu. Hann
hafði sent Dadi Janki einlægt bréf,
en vissi ekki hvað því var gert hátt
undir höfði.

Þjóðargersemar
Við þekkjum Jónas Jónasson best í
gegnum útvarpið, en hann er fjölgefinn maður.
Hefur samið og flutt tónlist, samið
leikrit og verið kennari. Sjálfri
finnst mér hann næmur og skapandi
lífskúnstner. Hvað sem því líður þá
er hann þjóðargersemi á sinn hátt.
Það var Sigfús Halldórsson líka. Við
erum sem betur fer auðug af þjóðargersemum. Fólki sem munar um
og gerir okkur hin á einhvern hátt
glaðari og vitrari. Ekki aðeins með
lífi sínu og starfi, heldur hvernig
manneskjur þau eru.
Við eigum ekki að líta á þetta sem
sjálfsagðan hlut.

Allt sem þú þarft…

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

gerir grillmat að hreinu lostæti!
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BRUCE LEE LÉST Á ÞESSUM DEGI
ÁRIÐ 1973

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

Reynir Frímannsson,

Kristín Hansdóttir,

Lækjargötu 30, Hafnarfirði,
áður Álfabyggð 9, Akureyri,

lést laugardaginn 17. júlí á St. Franciskusspítala í
Stykkishólmi. Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju
föstudaginn 23. júlí kl. 14.00. Jarðsett verður frá
Fáskrúðarbakkakirkju síðar sama dag.
Sigurþór Hjörleifsson
Sigurður Grétar Hjörleifsson
Ríkharður Hjörleifsson

Magndís Alexandersdóttir
Ellý Renée Guðjohnsen
Siriphrapa
Ponkumthanadee

Edda Björk Hjörleifsdóttir
Jóhann Bjarni Hjörleifsson
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson
Björn Ægir Hjörleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Gáfaður maður getur lært
meira af bjánalegri spurningu en bjáni af gáfulegu
svari.“
Bruce Lee var kínversk-amerískur leikari, bardagaíþróttakennari, heimspekingur og
kvikmyndaframleiðandi.

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 11. júlí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Eygló Indriðadóttir
Ásdís Hugrún Reynisdóttir
Albert Einarsson
Heiða Björk Reynisdóttir
Snæbjörn Rafnsson
og barnabörn.

timamot@frettabladid.is

Særún Helgadóttir
Magdalena Hinriksdóttir
Ragnhildur Thorlacius

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sonja Björg Helgason,
Elskuleg móðir okkar, amma og
langamma,

Rannveig Kristinsdóttir
(Veiga),
áður til heimilis í Yrsufelli 7,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ sunnudaginn 18.
júlí. Útförin verður auglýst síðar.

Bakkaseli 15, Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum þriðjudaginn 13. júlí sl.
Jarðarförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn
26. júlí kl. 11.00.
Helgi Þór Axelsson
Guðfinna Helgadóttir
Erla Björk Axelsdóttir
Guðfinnur R. Kjartansson
Ósk Axelsdóttir
Sigurjón Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Systir okkar, mágkona og frænka,

Magnúsína Kristín
Jónsdóttir
frá Efri-Engidal, Ísafirði,

Gylfi Baldursson,
lést að heimili sínu laugardaginn 17. júlí. Útför hans fer
fram frá Háteigskirkju föstudaginn 23. júlí kl. 13.00.
Arngunnur Ýr Gylfadóttir
Bryndís Halla Gylfadóttir
Baldur Gylfason
Yrsa Þöll Gylfadóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Rósa Björg Karlsdóttir,
Vesturgötu 69, Reykjavík,

lést á Sjúkrahúsi Ísafjarðar föstudaginn 16. júlí. Útför
hennar fer fram frá Ísafjarðarkirkju fimmtudaginn 22.
júlí klukkan 14.00.
Jón Jóhann Jónsson
Halldór Jónsson
Magdalena Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Ásta Dóra Egilsdóttir
Guðný Indriðadóttir
Ögmundur Einarsson

Elskulegur sonur okkar og bróðir,

Viktor Kári Jónsson,
Víðivöllum 18, Selfossi,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni fimmtudaginn
22. júlí kl. 13.00.

lést þriðjudaginn 13. júlí á Barnaspítala Hringsins.
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey. Þeim sem vildu
minnast hans er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

Ragnar Hjartarson
Karl Ásbjörn Hjartarson
Daníel Andri Karlsson
Telma Rós Karlsdóttir

Valgerður Júlíusdóttir
Jón Örvar Bjarnason
Júlía Birna Jónsdóttir

Elísabet S. Valdimarsdóttir

ur fyrir utan keppnishöllina í Kasakstan.

MYND/MARTEINN ÞÓR HARÐARSON

ÓLYMPÍULEIKARNIR Í STÆRÐFRÆÐI:

Fengu heiðursviðurkenningu

Sigurbjörn Bjarnason
Sigríður Erla Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,

VIÐ KEPPNISSTAÐINN Helgi, Sólrún, Helga, Áslaug, Paul og Ragnheið-

Fjórar íslenskar stúlkur fengu heiðursviðurkenningu á
Ólympíuleikunum í stærðfræði, sem fóru fram í Kasakstan
í síðustu viku. Tveir íslenskir strákar voru einnig í liðinu.
Áslaug Haraldsdóttir, Ragnheiður Guðbrandsdóttir, Sólrún
Halla Einarsdóttir og Helga Kristín Ólafsdóttir fengu viðurkenningu en strákarnir í liðinu, Helgi Kristjánsson og
Paul Frigge, komust einnig nálægt því. Fjögur þeirra eru
úr Menntaskólanum í Reykjavík, eitt frá Verzlunarskóla
Íslands og eitt frá Menntaskólanum við Hamrahlíð.
„Stelpurnar fengu allar viðurkenningu fyrir að leysa eitt
dæmi rétt,“ segir Bjarni Vilhjálmur Halldórsson sem fór
með krökkunum út og var dómnefndarfulltrúi á leikunum.
Hann og Marteinn Þór Harðarson fararstjóri voru þeim til
halds og trausts.
Keppnin stendur í tvo daga og hvorn dag fá keppendur
þrjú dæmi til að leysa. „Dæmin eru alveg ógurlega erfið
öll, það var ekki nema einn keppandi í allri keppninni sem
náði að leysa öll dæmin,“ segir Bjarni. Nokkrir náðu að leysa
fimm af sex dæmum. „Við erum ekki alveg samkeppnishæf
við stóru löndin svo við berum okkur alltaf saman við Norðurlöndin. Í þetta skiptið vorum við í öðru sæti meðal þeirra,
sem er ágætt.“
Keppnin í Kasakstan var sú 51. í röðinni, en Íslendingar
hafa sent lið til leiks í um 25 ár að sögn Bjarna. „Keppendurnir eru valdir í gegnum forkeppnir í framhaldsskólunum
þar sem um fimm hundruð nemendur taka þátt.“ Svo er haldin úrslitakeppni og bestu sex nemendurnir valdir í keppnina. „Þeir fara síðan í þjálfun í um fimm vikur og eru æfðir
í þessum dæmum. Það er mjög mismunandi hvað mikið er
gert í hverju landi, sum lönd taka þetta mjög alvarlega.“
thorunn@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
stjúpfaðir, afi, bróðir og sonur,

Tómas Ragnarsson
Ástkær vinur okkar,

Ólafur Sigurðsson
frá Syðri-Gegnishólum,
Gaulverjabæjarhreppi,

lést á Kumbaravogi laugardaginn 17. júlí. Jarðarförin
auglýst síðar.
Svala H. Steingrímsdóttir
Margrét Ívarsdóttir
og aðrir vandamenn.

Elskulega systir okkar og frænka,

Guðrún Magnúsdóttir
frá Traðarbakka, Akranesi,
seinna Árskógum 8, Reykjavík,

lést þann 5. júlí 2010 á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
í Reykjavík. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Fjölskylda og aðstandendur.

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn
22. júlí 2010 kl. 15.00.
Alfa Regína Jóhannsdóttir
Ellý Tómasdóttir
Ragnar Tómasson
Rúna Tómasdóttir
Ragnar Arnórsson
Svanhildur Steinarrsdóttir, Ólafur Jóhann Steinarrsson,
Ragna Þóra Ragnarsdóttir, Dagný Ragnarsdóttir,
Arnar Ragnarsson,
Dagný Gísladóttir, Ragnar Tómasson.

Raftækjaverslanir
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
MAX
93%
7%
HEIMILISTÆKI
90%
10%
SJÓNVARPSMIÐSTÖÐIN HF 86%
14%
RAFKAUP
81%
19%
EINAR FARESTVEIT & CO
79%
21%
RAFHA EHF
100%
0%
RAFVÖRUMARKAÐURINN
87%
13%
ORMSSON
49%
51%
PFAFF BORGARLJÓS
85%
15%
ELKO
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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Hrein og öflug Reiðhjólið dregið fram
lífræn orka
R
eiðhjólið var dregið út úr bílskúrnum
með erfiðismunum fyrr í vor, þar sem
Mörtu Maríu
það hafði grafist undir tómum pappakössFriðriksdóttur um og ýmsum ónotuðum hlutum. Hjólið
hafði verið mikið notað í fyrrasumar en
safnaði ryki þar til í vor. Það var pússað upp og smurt úti í garði áður en það
var tekið til notkunar. Fyrstu vikurnar
var það notað óspart, hjólað var til og frá
vinnu og bæjarhluta á milli.

BAKÞANKAR

Grænt te og ginseng.
Bragðbætt með Acai safa
og granateplum með
lágu GI-gildi, sem
skilar orkunni hægt
út í blóðið og gefur
jafnvægi á blóðsykurinn.

Á ÞESSUM hjólaferðum mínum kom mér
mjög á óvart hversu hjólastígar eru orðnir góðir og líka ansi margir í borginni.
Kannski á það sinn þátt í undrun minni
að ég er nýflutt í annan borgarhluta, Vesturbæinn, og þaðan gætu hugsanlega verið
betri stígar. Úr austurbænum var ég
sífellt að hoppa upp og niður af hjólinu til að fara yfir götur á mishraðvirkum umferðarljósum.
ÚR VESTURBÆNUM er gaman
að hjóla meðfram Ægisíðunni,
inn að Nauthólsvík, út Fossvoginn og upp Ártúnsbrekkuna þar
til komið er upp í Árbæ. Þetta
er einstaklega skemmtileg leið,
bæjarhluta á milli, og alls ekki
margir staðir þar sem stoppa
þarf til þess að fara yfir miklar
umferðargötur á leiðinni. Varla
svo að ég hafi séð bíl alla leið-

Vissir þú að
grænt te er
vatnslosandi?

ina. Reyndar hafa verið byggðar sérstakar
göngubrýr fyrir hjólandi vegfarendur og
gangandi frá austurbænum upp í Breiðholt
eða Árbæ sem auðvelda leiðina talsvert.

HÆGT er að ferðast bæjarhorna á milli
á reiðhjóli og er tilvalið að nýta sér hjólreiða- og göngustíganetið í borginni og
gera reiðhjólið að fyrsta valkosti sem farartæki, að minnsta kosti yfir sumartímann. Hjólið verður raunhæfari ferðamáti
þegar leiðirnar léttast og valmöguleikum
fjölgar.

HJÓLIÐ mitt hefur reyndar legið óhreyft
upp við húsvegg síðasta tæpa mánuðinn. Margir vissu að ég hafði tekið hjólið í notkun aftur og hef ég undanfarið oft
verið spurð út í það hvernig mér takist að
hjóla alltaf til og frá vinnu og bæjarhluta
á milli. Eftir að spurningin hefur verið
borin upp lítur spyrjandinn á mig vongóður, blikkar augum, brosir og bíður spenntur eftir svarinu sem verður oftast ekki
eins og hann býst við. Svarið er að veðrið
hafi sett strik í reikninginn á tímabili og
svo sé bara erfitt að ná í hjólið sem hímir
einmana undir húsvegg, og safnar í þetta
skipti ryði en ekki ryki.

NÚ ÆTLA ég að fara að taka mig á, sækja
hjólið og nýta góða hjólreiðastíga borgarinnar.

■ Pondus
Þetta vex
og vex hjá
þér Selma!

Svart te og ginseng.
Orkudrykkur sem
er ljúffengur á
bragðið og ríkur
af andoxunarefnum.

Vissir þú að
POWERSHOT
er svalandi
drykkur?

Hvítt te og ginseng.
Bragðbætt með
kirsuberjasafa
og Acai safa
sem gefur
sætt og
ljúffengt
bragð.

Eftir Frode Overli

Já, ég hef
voða gaman
að því að
nostra við
þetta!

Þessi þarna Já, hann var
er sérstakekki stór
lega flott!
þegar ég
fékk hann.

Þú segir
ekki! Ótrúlegt hvað
ást og
umhyggja
getur gert!

Já er það ekki!
Mér finnst ótrúlega fullnægjandi að fylgjast
með honum
vaxa!

■ Gelgjan
Afgreiðslustelpan er hrikaleg í
skapinu.

Harold
Ertu
Nóg
er með
að ná
þessu? komiiið! betra
skyn
fyrir
ræktun!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já,
maður.

Koffínlaus vanillukaramellu-mokka með
miklum rjóma.

Hún breytir nafninu
manns vegna þess að
hún finnur ekki pláss
á glasinu.

Sum nöfnin eru
reyndar viðeigandi.

Þú heitir
„Api“

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Eins og þið
sjáið er þessi
eign nánast
viðhaldsfrí.
Fasteingasali

Vissir þú að
lágt GI-gildi
gefur jafnvægi
á blóðsykurinn?

Haltu blóðsykrinum
í jafnvægi

■ Barnalán

Eftir Kirkman/Scott

Hvað ætlarðu að verða þegar En það verður annaðhvort
þú verður stór, Hannes?
slökkviliðsmaður, gröfukarl

Fyrirmyndirnar skipta
miklu máli.

eða húsmóðir.

Ég er ekki viss.
Koss!

FRUMSÝNUM NÝJA ÚTGÁFU AF EINUM
VINSÆLASTA SPORTJEPPA LANDSINS

Nissan Qashqai hefur hlotið fleiri stig fyrir öryggi fullorðinna í árekstrarprófunum en nokkur annar bíll.

Nissan Qashqai hefur farið sigurför um Evrópu og verið mest seldi bíllinn í sínum
flokki undanfarin misseri. Í dag kynnum við glænýja og mikið endurnýjaða útgáfu af
þessum frábæra sportjeppa sem nú fæst líka í 7 manna útgáfu, Qashqai+2.
Komdu við hjá okkur í dag, kynntu þér magnaðan fjölskyldubíl og mátaðu hvor
útgáfan af Nissan Qashqai hentar þér betur.

Verið velkomin í reynsluakstur

Qashqai fylgir ríkulegur staðalbúnaður, m.a.:
• Bluetooth
símsvörunarbúnaður
• Bakkskynjarar
• Regnskynjarar á
rúðuþurrkum

•
•
•
•
•

17” álfelgur
Tvöföld loftkæling
ESP stöðugleikastýring
Glerþak (Qashqai+2)
7 sæti (Qashqai+2)

Qashqai kostar frá:

4.990.000 kr.

NISSAN MICRA - Verð frá 2.490.000 kr.

NISSAN NOTE - Verð frá 2.740.000 kr.

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
www.nissan.is

SHIFT_the way you move

ENNEMM / SÍA / NM42718

QASHQAI+2
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NÝTT Í BÍÓ!

Aftur mætt
650

Gildir ekki í 3D

+++++

++++

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

-News of the World

++++

650

-Timeout London

Gildir ekki í Lúxus

Óttinn rís á ný... í þessum svaklega spennutrylli

650
+++
"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

Söngkonan Leann Rimes ákvað
að taka niður Twitter-síðu
sína fyrir skemmstu vegna
leið i n le g r a u m m æl a .
Stúlkan sagðist ætla að
hætta á Twitter og einbeita sér þess í stað að
persónulegri málum.
Rimes þoldi þó ekki
nema tíu daga án Twitters og var komin aftur
á kreik nú í vikunni með þessum orðum:
„ S ælt ver i
Twitterland.
Hef sak nað ykkar og
l a nga ð i a ð
heilsa upp á
ykkur. Ég á
mikið af yndislegum aðdáendum og ég

vil að þið vitið að ég kann að
meta ykkur öll.“
Rimes og unnusti hennar, leikarinn Eddie Cibrian, hafa verið í ónáð hjá
mörgum eftir að upp
komst um framhjáhald
þeirra, en þau voru bæði
gift þegar samband
þeirra hófst.

MÆTT AFTUR Leann

Rimes er mætt aftur
á Twitter, tíu dögum
eftir að hún sagðist
vera hætt.

Vill helst að
konan vinni
Samkvæmt tímaritinu In Touch
Weekly ætlast Danny Moder,
eiginmaður leikkonunnar Juliu
Roberts, til þess að hún taki öll
þau kvikmyndahlutverk sem henni
bjóðast. Hjónin eiga saman þrjú
börn, Hazel, Phinnaeus og Henry,
og vill Roberts helst eyða sem
mestum tíma með þeim en Moder
hefur áhyggjur af því að hlutverkin hætti að streyma inn ef Roberts
neitar einu einasta. „Danny er
alltaf að segja henni að ef henni
bjóðist starf verði hún að taka því.
Hann óttast að annars muni tilboðunum hætta að rigna inn,“
var haft eftir ónefndum
heimildarmanni.
VINNUSÖM Eiginmaður Juliu

Roberts vill ekki að hún
afþakki vinnutilboð.

Tónlist ★★★
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
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

16
12

12
L

12

SÍMI 462 3500

PREDATORS
KNIGHT AND DAY
KILLERS

.com/smarabio

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

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

16

12
12

Sími: 553 2075

- bara lúxus

600 kr.
600 KR. Í 2D

900 KR
. Í 3D

POWERSÝNING

$',*,7$/
é67k567
16
7-$/',/$1'6,

KL. 10.00

600 kr.

TILBOÐ í bíó. Gildir á allar sýningar dagsins.

600 kr.

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


- empire

Skemmtileg þemaplata
Steve Sampling er listamannsnafn Stefáns
Ólafssonar. Hann er búinn að vera einn
af atkvæðameiri taktasmiðum og upptökustjórum íslensku hip-hop senunnar undanfarin ár. Hann er meðlimur
í Audio Improvement, hefur spilað sem plötusnúður og gert remix, m.a. af
Sæglópi Sigurrósar. Milljón mismunandi manns telst vera hans þriðja plata
í fullri lengd, en hinar fyrri, The Dawn is Your Enemy (2006) og Borrowed
& Blue (2007) voru að mestu leyti án orða. Milljón mismunandi manns
er upptökustjóraplata. Steve semur alla tónlistina og tekur upp, en svo
fær hann ýmsa rappara til að semja texta og fara með á plötunni. Þetta er
þemaplata sem fjallar um skrautlega nótt ungs manns í Reykjavík, en allir
rappararnir sömdu sína texta út frá handriti sem þeir fengu frá Steve.
Á meðal þeirra sem koma fram á plötunni eru Gnúsi Yones, Steinar Fjelsted úr Quarashi, Birkir B og Diddi Fel úr Forgotten Lores, Marlon Pollock úr
Anonymous, G. Maris, Brjánsi, Mezzias MC og B-Kay sem var í Dáðadrengjum. Þéttur hópur.
Þetta er að mörgu leyti fín plata. Tónlistin er að stærstum hluta hæggeng
og stemningsfull. Hljómurinn er flottur og það er greinilegt að Steve kann
sitt fag. Steve hefur verið sterkur í chill- og trip-hop-deildinni og hún fær sitt
pláss á plötunni, en líka sálartónlist, r&b og elektró. Rappararnir standa sig
margir vel. Lögin eru mis bitastæð. Mín uppáhaldslög á plötunni eru Dagsbrot (Birkir B), Hey Yo! (B-key), Leyfum okkur smá (Diddi Fel), Skyndilega
svona (Brjánsi), Klukkan fimm (Gnúsi Yones) og Alla leið (Steinar Fjelsted).
Á heildina litið ágæt plata sem óhætt er að mæla með fyrir aðdáendur
íslenskrar rapptónlistar.
Trausti Júlíusson
Niðurstaða: Skemmtileg þemaplata frá Steve Sampling og úrvalsliði
íslenskra rappara.

INCEPTION Leonardo DiCaprio brýst inn

í drauma fólks í myndinni Inception.

Inception
vinsælust
Kvikmyndin Inception með Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki fór
beint á toppinn vestanhafs, og
varð aðsóknarmesta mynd síðustu
helgar. Hún hrifsaði toppsætið af teiknimyndinni Despicable
Me með því að hala inn rúmar
60 milljónir dollara, eða yfir sjö
milljarða króna. Ævintýramyndin The Sorcerer´s Apprentice fór
beint í þriðja sætið. Inception,
sem verður frumsýnd hérlendis
á miðvikudag, er aðsóknarmesta
opnunarmynd DiCaprio og hefur
henni verið spáð góðu gengi á
næstu Óskarshátíð. Í myndinni
leikur hann leiðtoga hóps sem
brýst inn í drauma fólks.

Gerber og Nestlé barnamatur kynna með stolti

“ÞRÍVÍDIN ER ÓTRÚLEGA MÖGNUÐ”


- n.y. daily news

Milljón mismunandi manns
Steve Sampling





Ponijao

Mari

Opuwo, Namibíu

Tókýó, Japan

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*

„Besta Twilight
myndin til þessa“

Bayar

– Entertainment Weekly

Hattie

Bayanchandmani, Mongólíu


- hollywood reporter
- p.d. variety


ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í SAMBÍÓUNUM Í DAG KR. 600*



ÁLFABAKKA
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
SHREK SÆLL ALLA DAGA ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
L
SHREK FOREVER AFTER-3D ensku Tali kl. 8 - 10:10
14
BOÐBERI
kl. 8 - 10:10
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 5:40 - 8 - 10:40
12
TWILIGHT SAGA
kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:40

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
TOY STORY 3-3D M/ ensku Tali
kl. 8
BOÐBERI
kl. 10:20
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 5:30 - 8 - 10:40

NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3 ísl. kl. 1 - 1:30 - 3:20 - 3:40 - 5:50
TOY STORY 3 ensku Tali
kl. 8 - 10:20
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

AKUREYRI
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 6
SHREK FOREVER AFTER-3D ensku Tali kl. 8 - 10

L

kl. 6
kl. 8
kl. 10:30

12

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
Í DAG KR. 600*
*GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR
MYNDIR, Á MYNDIR Í 3D OG
BEINAR ÚTSENDINGAR

San Francisco, Kaliforníu

16
L
L
12
10
L

LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
BOÐBERI

SELFOSSI
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 6 - 8
GROWN UPS
kl. 10:10
KILLERS
kl. 8 - 10:10
BOÐBERI
kl. 6

L
L

Allir elska börnin

L
L
14
12

L
L

14

L
L
L
14

Frumsýnd í Smárabíói
og Háskólabíói 21. júlí
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> Gunnar Kristjánsson á leið til FH frá KR
Kantmaðurinn knái Gunnar Kristjánsson er að ræða við
FH og býst við að ganga í raðir félagsins í vikunni. „Ég bíð
eftir símtali frá FH og er spenntur að heyra
hvað þeir hafa upp á að bjóða. Maður vill
aldrei fara frá KR en ég verð að fara. Ég
er ekki búinn að fá að spila neitt og
þjálfaraskiptin breyta engu um
ákvörðun mína. Ég ákvað
þetta fyrir nokkru. Ég er ekki
hræddur við samkeppni en
það verður að vera sanngjörn samkeppni.
Hún var það ekki hjá KR en ég hef heyrt
að hún sé það hjá FH,“ sagði Gunnar.

sport@frettabladid.is

GYLFI EINARSSON: KLÁRAR SAMNINGINN SINN VIÐ BRANN EN ER SÍÐAN Á LEIÐINNI HEIM TIL ÍSLANDS

Ísland með fjölskylduna − Ástralía væri ég einn
Gylfi Einarsson segir að 90% líkur séu á því að hann spili á
Íslandi á næsta tímabili. Hinn 31 árs gamli Gylfi er að verða
samningslaus hjá Brann í Noregi og ætlar að fara frá félaginu.
Það var þó sól og blíða í Bergen þegar Fréttablaðið ræddi
við Gylfa í gær en hann hefur rætt óformlega við Fylki um að
ganga aftur í raðir félagsins.
„Þeir voru að athuga hvort það væri möguleiki á því
að ég kæmist heim núna. Það verður ekki.“
Gylfi segir að eftir tíu ár í atvinnumennsku sé
kannski réttast að fara heim. Hann fór frá Fylki árið
2000 til Lilleström í Noregi, þaðan til Leeds á Englandi og þá aftur til Noregs, nú til Brann.
„Ég var ekkert alltaf spenntur fyrir því að koma heim
en er að verða heitur núna. Það er fínt að spila aðeins
heima áður en maður hættir þessu,“ segir Gylfi sem segir
ekki öruggt að hann fari til Fylkis.
„Ég verð alltaf Fylkismaður og Fylkir er mitt félag.

En ég útiloka ekkert og það gæti þess vegna verið gaman að prófa
eitthvað annað,“ sagði Gylfi sem má semja við félag núna þar sem
samningur hans er að renna út.
„Ég er ekkert að drífa mig að þessu,“ segir Gylfi sem segir að ef
ekki væri fyrir stóra fjölskyldu væri hann kannski heitur fyrir því að
ljúka ferlinum á framandi slóðum.
„Ef ég væri einn myndi ég kannski fara til Ástralíu eða
eitthvað. En ég er með fjögur börn svo það er ekki að fara að
gerast. Ef eitthvað virkilega spennandi býðst loka ég ekki á að
prófa eitthvað annað land áður en ég kem heim,“ sagði Gylfi.
Hann segir einnig að það sé erfitt að slíta sig alveg frá fótboltanum en framtíð sín liggi ekki í þjálfun, umboðsmennska
sé meira að hans skapi.
„Ég fer ekki að þjálfa. Kannski fer ég og læri umboðsmanninn, maður er kominn með ágætis tengslanet,“ segir Gylfi sem fær
reglulega spurningar frá kollegum sínum hvernig í ósköpunum
Íslendingar fari að því að framleiða góða leikmenn í bílförmum.

Vissi að hann var í heitu sæti
Logi Ólafsson er fimmti þjálfari KR-inga í röð sem klárar ekki samning sinn hjá félaginu. Logi hætti sem
þjálfari KR í gær. Rúnar Kristinsson mun stýra liðinu út tímabilið og hafa Pétur Pétursson sér til aðstoðar.
FÓTBOLTI Logi Ólafsson varð í gær

MÆTTUR Hodgson og Cole takast í

hendur í Austurríki þar sem liðið er í
æfingaferð.
HEIMASÍÐA LIVERPOOL

Roy Hodgson:

Fékk Joe Cole
til Liverpool
FÓTBOLTI Liverpool vann kapphlaupið um enska landsliðsmanninn Joe Cole sem var samningslaus hjá Chelsea. Cole var á
óskalista Tottenham, Arsenal og
Liverpool og valdi hann síðastnefnda kostinn.
Cole kemur frítt til Liverpool
en laun hans eru talin vera um
90 þúsund pund. Hann er fyrsti
leikmaðurinn sem Roy Hodgson
fær til félagsins. Hann mun fylla
skarð Yossi Benayoun, sem gekk
einmitt í raðir Chelsea fyrir sex
milljónir punda í sumar.
- hþh

1-1
Grindavík

Stjarnan

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 837

Örvar Sær Gíslason (5)

0-1 Ellert Hreinsson (19.)
1-1 Gjorgi Manevski (88.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark):
Varin skot:
Horn:
Aukaspyrnur fengnar:
Rangstöður:

14-6 (7-4)
Óskar 3 – Bjarni 6
4-10
10-13
7-1

GRINDAV. 4–5–1

STJARNAN 4–3–3

Óskar Pétursson
7
Loic Mbang Ondo 5
Auðun Helgason
7
Orri Freyr Hjaltalín 6
Jósef K. Jósefsson 5
Matthías Friðriksson 4
Jóhann Helgason
5
Grétar Hjartarson
5
(63. Gjorgi Manevski 7)
Scott Ramsey
3
Hafþór Vilhjálmsson 5
(63. Ray A. Jónsson 5)
Gilles Mbang Ondo 6

Bjarni Þ. Halldórsson 7
Bjarki P. Eysteinsson 5
Daníel Laxdal
6
Tryggvi Bjarnason 8*
(90. Birgir Birgisson -)
Jóhann Laxdal
5
Baldvin Sturluson
7
Björn Pálsson
6
Halldór O. Björnsson 5
Þorvaldur Árnason
5
Arnar M. Björgvinsson 6
(77. Víðir Þorvarðars. -)
Ellert Hreinsson
6
*Maður leiksins

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

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

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

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

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

28-13 26
19-9 26
21-18 19
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enn einn þjálfarinn sem þarf að
standa upp frá hálfkláruðu verki
í Vesturbænum þegar hann og
stjórn Knattspyrnudeildar KR
komust sér saman um að best
væri að Logi hætti sem þjálfari KR-liðsins. KR situr í fjórða
neðsta sæti Pepsi-deildar karla
aðeins sex stigum frá fallsæti og
síðasti leikur Loga var 3-3 jafnteflisleikur við nýliða Hauka í
fyrrakvöld.
„Það býr miklu meira í þessu
liði og óánægjan snýst um það að
úrslitin hafa ekki verið okkur í
hag. Staðan er ekki góð í töflunni
og menn töldu að þetta væri niðurstaða sem væri best fyrir liðið.
Ég get verið svekktur að fara frá
þessu eins og staðan er núna en
ég er stolltur að öðru leyti. Mér
finnst ég hafa unnið ágætisstarf
fyrir þetta félag,“ sagði Logi.
Rúnar Kristinsson tekur við af
Loga en það var í starfssamningi
hans sem yfirmanns knattspyrnumála að taka við liðinu við svona
aðstæður. „Ég ætla ekki að skorast undan þeirri ábyrgð sem ég
skrifaði undir á sínum tíma. Ég tel
mig alveg vera tilbúinn að klára
þetta tímabil fyrir félagið og hef
Pétur Pétursson áfram með mér
í þessu. Við vinnum þetta saman.
Ég er búinn að vinna náið með
Loga hingað til og ég þekki þennan hóp mjög vel,“ sagði Rúnar.
„Það er mun styttra niður en
upp á við í töflunni. Menn eru
samt ekkert að spá í töfluna í dag.
Við eigum ærin verkefni fram
undan. Við byrjum á þessum Evrópuleik og svo verður mjög erfiður leikur fyrir okkur á Selfossi
þegar við komum heim,“ segir
Rúnar en fyrsti leikur hans sem
þjálfari er á móti hinu sterka úkraínska liði Karpaty Lviv.
„Við förum út á miðvikudaginn
og komum heim á föstudaginn.
Þetta verður stutt og hnitmiðuð
ferð. Við vitum að þetta er gríðarlega erfitt verkefni en við munum
reyna að nýta það sem jákvæðan
punkt í þessu ferli. Við ættum að

GÓÐ RÁÐ Rúnar Kristinsson talar hér við Óskar Örn Hauksson í hálfleik á Evrópuleik í fyrra. Hann tekur við af Loga Ólafssyni sem

sést hér í bakgrunni.

geta nýtt tímann á ferðalaginu og
á hótelinu til að spjalla saman og
fara yfir hlutina til þess að stilla
strengina í réttan tón,“ segir
Rúnar sem ætlar sér að ná miklu
meira út úr liðinu.
„Við eigum fullt af góðum
knattspyrnumönnum en hugurinn þarf að fylgja. Menn þurfa að
vera tilbúnir að leggja sig fram
hver einn og einasti. Það er það
sem er brýnast í stöðunni okkar
í dag að fá alla til að fórna sér
og hlaupa og berjast í 90 mínútur
fyrir KR. Það er það sem maður
þarf að ná í gegn,“ sagði Rúnar
Kristinsson um nýja starfið.
„Ég ætlaði að vera hættur
þessu þegar kallið kom frá KR
2007 því ég er búinn að reyna allt
í íslenskum fótbolta. Mér fannst
þetta mjög ögrandi verkefni sem
það var. Ég vissi að ég væri í
heitu sæti með að vera þjálfari
hjá KR,“ sagði Logi og það sýnir
líka þróun mála hjá þjálfurum
KR eins og sjá má í töflu hér til
hliðar.
„Það sem mér finnst persónulega leitt fyrir annars þetta

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ágæta félag er að það er nánast
alveg nákvæmlega sama hvaða
maður kemur þarna að verki sem
þjálfari. Ég held að það hafi ekki
einn einasti maður þjálfað þetta
lið á undanförnum árum sem
ekki hefur þurft að fara annaðhvort vegna lélegs árangurs eða
einhver læti og leiðindi komið í
kjölfarið,“ segir Logi.
„Ég ber ekki kala til nokkurs
manns hvort sem er í leikmannahópnum, í knattspyrnudeild KR
eða meðal samstarfsmanna
minna. Það er ekkert út á samstarfið að setja því það eru fyrst
og fremst úrslitin sem féllu ekki
með okkur og það er ástæðan
fyrir þessu. Mér finnst það leitt
fyrir félagið að þetta skuli ávallt
þurfa að enda með þessum hætti.
Ég held að ég eigi tiltölulega
langa starfsævi hjá KR miðað
við þá þjálfara sem hafa verið á
undan mér,“ sagði Logi að lokum
og tölfræðin sýnir það líka svart
á hvítu því enginn þjálfari hefur
stýrt KR-liðinu í fleiri deildarleikjum í röð en Logi.

Síðustu fimm þjálfarar KR*
(Hlutfall stiga innan sviga)

LOGI ÓLAFSSON
Stýrði liðinu í 62 leikjum (58 prósent)
Sagt upp störfum 19. júlí 2010
KR í 9. sæti með 13 stig í 11 leikjum

TEITUR ÞÓRÐARSON
Stýrði liðinu í 29 leikjum (43 prósent)
Sagt upp 29. júlí 2007
KR í 10. sæti með 7 stig í 11 leikjum

MAGNÚS GYLFASON
Stýrði liðinu í 12 leikjum (36 prósent)
Sagt upp 26. júlí 2005
KR í 6. sæti með 13 stig í 12 leikjum

WILLUM ÞÓR ÞÓRSSON
Stýrði liðinu í 54 leikjum (56 prósent)
Sagt upp í lok tímabils, átti eftir 2 ár af 5
ára samningi
KR endaði í 6. sæti

PÉTUR PÉTURSSON
Stýrði liðinu í 25 leikjum (59 prósent)
Sagði upp 26. júní 2001
KR í 8. sæti með 7 stig úr 7 leikjum
* Hér eru ekki meðtaldir þjálfarar sem hafa
tekið við á miðju tímabili en ekki haldið
áfram. Það eru þeir David Winnie (2001) og
Sigursteinn Gíslason (2005).

ooj@frettabladid.is

Nýr erlendur leikmaður hjá Grindavík skoraði eftir að hafa komið inn á sem varamaður gegn Stjörnunni í gær:

Nýlentur nýliði bjargaði stigi í Grindavík
FÓTBOLTI „Við áttum að vera búnir að klára

þennan leik,“ sagði Bjarni Jóhannsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir að liðið gerði jafntefli í
Grindavík í gær, 1-1. Það eru orð að sönnu hjá
Bjarna en Stjörnumenn fóru illa með ansi margar vænlegar sóknir áður en Grindvíkingar jöfnuðu metin.
„Það var sárt að sjá eftir þessum tveimur
stigum sem við töpuðum í lokin. Liðið
var nokkuð þétt og fínn stíll á því.
Það hefur vantað dug og baráttu í okkur að undanförnu en
heildarsvipurinn á liðinu var
allt annar núna. Vonandi
náum við að halda því
áfram,“ sagði Bjarni.
Grindvíkingum hefur
gengið brösuglega í
sumar og lentu undir í fyrri hálfleiknum.
Þeir áttu fjölmargar vitavonlausar skot-

tilraunir í leiknum og virtust ekkert sérlega líklegir til að ná inn marki. En þá kom til bjargar Makedóníumaðurinn Gjorgi Manevski.
Hann er nýgenginn í raðir Grindvíkinga og
tryggði þeim stig eftir að hafa komið
inn sem varamaður.
„Við vitum ekkert hvernig þessi
leikmaður er. Hann náði ekkert að
æfa með okkur fyrir leikinn enda
kom hann seint í gærkvöldi
(fyrrakvöld). En hann
skoraði og það er frábært. Við þurfum
bara að sjá hvað
hann heitir og
hvað hann getur,“
sagði Auðun
Helgason, varnarmaður Grindvíkinga.
Auðun var ánægður með

stigið. „Ég er mjög sáttur. Við lendum undir
eins og alltaf en samt voru mikil batamerki á
liðinu. Við fengum færi og vorum að spila
ágætlega. Við héldum áfram allt til loka.
Það var trú og sjálfstraust í liðinu. Það
er samt eins og við þurfum 5-6 færi til
að skora.“
Ólafur Örn Bjarnason er enn í Noregi
en verður kominn fyrir næsta leik
sem er grannaslagur gegn Keflavík. „Við erum í hrikalega erfiðum
málum en nú sýndu menn karakter.
Keflvíkingar eru mjög misjafnir
og stundum er eins og þeir séu ekki
að nenna þessu. En við skulum sjá
hvað gerist,“ sagði Auðun. Með stiginu komst Grindavík upp úr fallsæti
þar sem liðið hefur betri markatölu
en Selfoss.
- egm
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> Robin Williams

VIÐ TÆKIÐ JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR LIFIR Í GEGNUM AÐRA

„Ef konur stjórnuðu heiminum
væru engin stríð, einungis ákafar
samningaviðræður í 28 daga.“

Elizabeth Taylor frekar en Glæðuborg

Robin Williams fer á kostum
í gamanmyndinni Flubber,
sem er á dagskrá Stöðvar 2
Bíó kl. 18.00 í kvöld.

Vuvuzela hefur hljóðnað og sjónvarpstækið er hálfbúið á því
úti í horni eftir maraþonvakt meðan á heimsmeistaramótinu
í fótbolta stóð yfir. Sjúskað og þynnkulega útlítandi eftir gott
partí. Snakkmylsna á milli púðanna í sófanum og KFC-kám á
fjarstýringunni.
Skiljanlega, í heimi þar sem íþróttir eru ekki allra, voru
menn og konur ekki á eitt sátt með að íþróttir tækju yfir
dagskrána í allar þessar vikur. Þeir hinir sömu ættu því að
geta tekið gleði sína á ný nú þegar fótboltinn er yfirstaðinn
og bíómyndir og sjónvarpsþættir eru aftur aðgengileg. Eða
hvað? Bíómyndir föstudags- og laugardagskvöld komust
sumar hverjar langt með það að vera jafnleiðingar og fótbolti.
Jafnvel að sumir söknuðu bara boltans og karllægu fyrir- og
eftirumræðuþáttanna þegar Glæðuborg, bandarísk bíómynd
frá árinu 2008, hófst í sjónvarpinu, sem var ekki til að auðvelda einstæðum mæðrum eða barnaforeldrum lífið heima

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.20 Stiklur - Eyjabyggðin eina,
seinni hluti Ómar Ragnarsson fer um
landið og greinir frá því sem fyrir augu ber.
(e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparnir, Bratz

17.05 Íslenski boltinn Í þættinum er
fjallað um Íslandsmót karla í fótbolta. (e)

18.00

STÖÐ 2 BÍÓ

Flubber

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Múmínálfarnir
18.30 Jimmy Tvískór (14:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Að duga eða drepast (10:20)
(Make It or Break It) Bandarísk þáttaröð um
ungar fimleikadömur sem dreymir um að
komast í fremstu röð og keppa á Ólympíuleikum.

20.25 Krónprinsessan og kóngsríkið (2:2) (Kronprinsessan och kungariget)
Heimildamynd í tveimur hlutum um Viktoríu
krónprinsessu Svía.

▼

19.30

Ronaldinho

STÖÐ 2 SPORT2

21.30 Trúður (8:10) (Klovn IV) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
(e)

20.25

Krónprinsessan og

SJÓNVARPIÐ

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Einu sinni var (21:22)
10.55 Numbers (23:23)
11.45 Wipeout (10:11)
12.35 Nágrannar
13.00 Ocean‘s Thirteen
15.00 Sjáðu
15.25 Risaeðlugarðurinn
15.50 Barnatími Stöðvar 2 Ben 10,
Strumparnir, Þorlákur

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (7:21)
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 How I Met Your Mother (22:24)
20.30 The New Adventures of Old

ion) Bresk sakamálamynd í tveimur hlutum.
Rannsóknarlögreglukonan Anna Travis reynir
að finna þrjót sem er talinn hafa myrt fjölda
kvenna á nokkrum árum. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.

▼

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Hafinn yfir grun (Above Suspic-

kóngsríkið

SKJÁR EINN

23.10 Popppunktur (Benny Crespo’s

Christine (1:22)

Gang - Lights on the Highway) (e)

20.55 Cougar Town (6:24)
21.20 White Collar
22.05 Gavin and Stacy (2:7)
22.35 Talk Show With Spike Ferest-

00.00 Fréttir (e)
00.10 Dagskrárlok.

23.00 Cathouse Djarfur heimildarþátt-

Cougar Town

STÖÐ 2

▼

20.55

08.00 French Kiss
10.00 The Truth About Love
12.00 Flubber
14.00 French Kiss
16.00 The Truth About Love
18.00 Flubber
20.00 The Things About My Folks
22.00 16 Blocks
00.00 Girl, Positive
02.00 Zu Warrior
04.00 16 Blocks
06.00 The Ex

21.00

Eureka

18.30 Meistaradeild Evrópu: Man.
Utd. - Bayern Útsending frá leik Man. Utd.
og Bayern í Meistaradeild Evrópu.

20.15 Tottenham - Leeds Útsending
frá leik Tottenham og Leeds í ensku bikarkeppninni.

ur frá HBO. Þátturinn er stranglega bannaður
börnum og ekki fyrir viðkvæma.

23.30 Gossip Girl (16:22)
00.15 Mercy (12:22)
01.00 Ghost Whisperer (22:23)
01.45 True Blood (4:12)
02.40 Kidulthood Áhrifamikil kvikmynd
um nokkra vini á táningsaldri í London og leit
þeirra að tilgangi lífsins.

04.10 How I Met Your Mother (22:24)
04.35 The New Adventures of Old

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Óstöðvandi tónlist
15.30 Top Chef (7:17) (e)
16.15 Sumarhvellurinn (5:9) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Matarklúbburinn (6:6) (e)

22.00 Reno-Tahoe Open Skyggnst á bak

Landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran
grillar gómsæta rétti sem kitla bragðlaukana.

við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi. Öll mót
ársins á PGA-mótaröðinni krufin til mergjar.

18.35 Girlfriends (14:22) (e)
18.55 H2O (18:26) Skemmtileg unglinga-

22.55 UFC Unleashed Í þessum þáttum

þáttaröð um þrjár sextán ára stelpur sem
hugsa um fátt annað en föt, ströndina og
stráka.

eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

19.20 America’s Funniest Home
Videos (17:46)

19.45 King of Queens (11:23)
20.10 Survivor (9:16) Bandarísk raunveruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að
þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrðis
þar til aðeins einn stendur eftir sem sigurvegari. Liðin búa sig undir að sameinast og
taka þátt í keilukeppni þar sem sigurliðið
fær bjór og pitsu. Síðan tekur við drullubað í
æsispennandi keppni um friðhelgi.

18.05 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.
19.00 Premier League World Flottur
þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtilegum hliðum.

19.30 Ronaldinho Í þessum mögnuðu þáttum eru margir af bestu knattspyrnumönnum sögunnar skoðaðir og skyggnst á
bak við tjöldin. Í þessum þætti verður fjallað
um Ronaldinho, leikmann AC Milan á Ítalíu.

▼

en (1:22)

17.40 N1 mótið Sýnt frá N1-mótinu í
knattspyrnu þar sem samankomnir voru
framtíðarmenn íslenskrar knattspyrnu. Drengir í 5. flokki í knattspyrnu sýndu listir sínar og
sýndu frábær tilþrif bæði innan vallar sem
utan.

21.00 Eureka (10:18) Bandarísk þáttaröð sem gerist í litlum bæ þar sem helstu
snillingum heims verið safnað saman og
allt getur gerst.

▼

ÞRIÐJUDAGUR

við eftir að börnin voru sofnuð. Heiti myndarinnar
eitt og sér var reyndar afbragðs fyndni.
Þetta kvöld lofaði ég því erlent stöðvaúrval heimilisins og skipti yfir á danskar og þýskar stöðvar, horfði
á mynd Baltasars með dönskum texta og æfði gömlu
menntaskólaþýskuna á stöð 81. Fannst ég reyndar
vera að græða helling með tungumálaæfingunum og hafði góða samvisku yfir að horfa
á sjónvarpið og vera í heilaleikfimi um
leið. Og enn og aftur stillti ég inn á mestu
snilld sjónvarpsstöðva, TCM, Turner Classic
Movies. Hver þarf að eiga innihaldsríkt líf
á laugardagskvöldi þegar hægt er að horfa
á Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Richard
Burton og Gregory Peck lifa ímynduðu lífi
í smóking og kokteilkjól? Ekki ég.

19.55 Úrúgvæ - Holland Útsending frá

21.50 In Plain Sight (5:15) Sakamálaþáttur um hörkukvendi sem vinnur fyrir
bandarísku vitnaverndina.

22.35 Jay Leno
23.20 CSI (21:23) (e)
00.10 King of Queens (11:23) (e)
00.35 Óstöðvandi tónlist

fyrri undanúrslitaleiknum á HM 2010 þar
sem mætast Úrúgvæ og Holland.

20.00 Hrafnaþing Kristinn Jónasson,
bæjarstjóri í Snæfellsbæ.

21.45 Þýskaland - Spánn Útsending frá
síðari undanúrslitaleiknum á HM 2010 þar
sem mætast Þýskaland og Spánn.

21.00 Græðlingur Gurrý og sumarræktun

23.35 1001 Goals Bestu mörk úrvals-

á þaki Kling og Bang.

21.30 Tryggvi Þór á Alþingi Hagfræðingur með ákveðnar skoðanir.

deildarinnar frá upphafi.

Christine (1:22)

05.00 Cougar Town (6:24)
05.25 Fréttir og Ísland í dag (e)

SKJÁR EINN

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

„SNILLDARLEIKUR, SMELLIN SAMTÖL OG SKOTHELDAR GLÆPAFLÉTTUR“
LOS ANGELES TIMES
„EINN FYRIR ALLA. FJALLMYNDARLEGUR AÐALLEIKARI, AÐGENGILEGUR
EN ALDREI FYRIRSJÁANLEGUR SÖGUÞRÁÐUR OG LÚMSKUR HÚMOR“
TV GUIDE
„HNYTTIN SAMTÖL, SVÖL TÓNLIST OG SMART FÖT“
CHICAGO SUN-TIMES

HEFST Í KVÖLD KL. 21:20

HVAÐ GERIST ÞEGAR FLINKASTI OG BEST KLÆDDI MEISTARAKRIMMINN OG
PIRRAÐUR HARÐJAXL ÚR LÖGGUNNI SNÚA BÖKUM SAMAN GEGN GLÆPUM?
EINN FLOTTASTI SPENNUÞÁTTUR SEM SÉST HEFUR Í LANGAN TÍMA.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

Gavin and Stacy
Stöð 2 kl. 22.05
Önnur þáttaröðin af þessum bresku
gamanþáttum og eins og áður er
rómantíkin allsráðandi. Í fyrstu
þáttaröðinni kynntumst við Gavin og
Stacey, sem ákváðu að gifta sig eftir
að hafa verið saman í mjög stuttan
tíma. Nú eru hveitibrauðsdagarnir
senn á enda og alvaran tekin við.

STÖÐ 2 KL. 21.20
White Collar
Spennu- og gamanþáttur um sjarmörinn og svikahrappinn
Neil Caffrey. Hann er einn af góðkunningjum lögreglunnar og
þegar hann er gómaður í enn eitt skiptið sér hann sér leik á
borði og býður lögreglunni þjónustu sína við að hafa hendur
í hári annarra svikahrappa og hvítflibbakrimma gegn því að
komast hjá fangelsisvist.

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
10.13 Tónlist fólksins
11.03 Samfélagið í nærmynd
FM
FM
FM
FM
FM

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

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Flakk
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Út að
stela hestum
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
FM
FM
FM
FM
FM

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

18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Stefnumót
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.30 Kvöldsagan: Vatnaniður
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Fnykur
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

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

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 Ally McBeal (16:22) Ally stressast upp þegar þriðja stefnumót þeirra Victors nálgast og Cage finnur hina eina sönnu á
ólíklegum stað.
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Glee (20:22) 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.

22.30 So You Think You Can Dance
(8:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og aðeins tíu bestu dansararnir eru eftir í keppninni. Keppendur þurfa því að leggja enn
meira á sig til að eiga möguleika á að halda
áfram.

23.55 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.

00.40 Torchwood (4:13) Ævintýralegur
spennuþáttur í anda Men in Black og X-Files
um sérsveit sem tekur að sér mál sem eru
svo undarleg að ómögulegt er fyrir óbreytta
laganna verði að upplýsa.

Tekst Liverpool að bæta fyrir vonbrigðin frá síðasta tímabili undir stjórn Roy Hodgsons?
Spennan magnast. Tryggðu þér áskrift og fylgstu með besta bolta í heimi frá byrjun.

01.30 Ally McBeal (16:22)
02.15 The Doctors
03.00 Sjáðu
03.30 Fréttir Stöðvar 2
04.20 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 Grownups 19.00
Two Pints of Lager (and a Packet of Crisps) 19.30
Mistresses 20.20 Grownups 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 Grownups

12.00 DR-Explorer 12.30 Og det var Danmark
13.00 Sommertid 13.30 Ønskehaven 14.00
That‘s So Raven 14.25 Caspers skræmmeskole
14.50 Hyrdehunden Molly 15.00 Minisekterne
15.05 Peter Pedal 15.30 Lille Nørd 16.00 Hvad
er det værd? 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Og det var Danmark 17.30 Ønskehaven 18.00
Det sode liv 18.30 Forsvundne Danskere 19.00
TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.35 Aftentour
2010 20.00 Vilde roser 20.45 En ny start 22.15
Redningstjenesten på vej 22.45 Naruto Uncut
23.05 Naruto Uncut

12.20 Sommertid 12.50 Smaken av Danmark
13.20 Ut i naturen 13.50 Sommeråpent 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 Grønn glede 18.00 En livskraftig planet
18.50 Extra-trekning 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.20 Pinlige sykdommer 21.05
Kveldsnytt 21.20 Hva skjedde med 22.05 Mitt
møte med Taliban 22.35 Damenes detektivbyrå
nr. 1 23.30 Svisj gull

SVT 1
12.35 Maria 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.55 Om Stig Petrés hemlighet 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Engelska Antikrundan 17.15 K-märkt form
17.20 Regionala nyheter 17.30 Rapport 18.00
Allsång på Skansen 19.00 Morden i Midsomer
20.30 Resan till hopp och smärta 22.10 Cleo
22.40 Nattbarn
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FERÐALÖGIN

FM Belfast lenti í ofsaveðri í Færeyjum
„Fyrir ferðalagið myndi ég
mæla með öllu frá klassíska
tímabili Stevie Wonder (‘72 til
‘76) til að hlusta á í bílnum á
leiðinni. Histoire de Melody
Nelson eftir Serge Gainsbourg
með grillinu og kvöldmatnum.
22 ferðalög Magnúsar og KK við
varðeldinn og svo allar plöturnar með Mugison fyrir nóttina!
Getur ekki klikkað.“
Jónas Sigurðsson tónlistarmaður

2

1
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„Við urðum svo sem ekki mikið vör við þetta
því við sátum inni í húsi þegar veðrið var
sem verst. Okkur fannst samt mjög leiðinlegt að tónleikunum yrði kannski frestað,“
segir Árni Vilhjálmsson, meðlimur hljómsveitarinnar FM Belfast, en hljómsveitin
lenti í ofsaveðri í Færeyjum þegar hún tróð
upp á tónleikahátíðinni G! á fimmtudaginn.
Tónleikahátíðin er sú stærsta í Færeyjum
og er haldin í litla sjávarþorpinu Götu. Dagskránni seinkaði mikið og útlit var um tíma
að öllu tónleikahaldi yrði frestað á fimmtudaginn en hátíðin stóð yfir helgina. Mikið
úrhelli og rok olli glundroða á svæðinu, tjöld
fuku á haf út og tónleikagestir þurftu að
rýma svæðið.
„Færeyingar eru samt greinilega vanir
miklum veðrabreytingum eins og við á

DANSAÐ Í RIGNINGUNNI FM Belfast lenti óveðri á

tónleikahátíð í Færeyjum en gat þó spilað um leið og
veður lægði.
MYND/ÓLAVURFREDERIKSEN

Íslandi. Gerðu allt mjög skipulega en sögðust samt ekki hafa upplifað svona vont
veður í langan tíma,“ segir Árni og bætir
við að hann hafi ekki upplifað áður svona

vont veður á útihátíð.
Stærsta sviðinu, sem er á ströndinni, var
lokað af öryggisástæðum og minna sviðið
laskaðist í látunum. Sumir tónleikagestirnir
sáu á eftir tjöldunum út á haf en eftir helgina munu tjöld hafa verið uppseld í Færeyjum, enda þurftu margir að endurnýja. Það
stytti þó upp þegar líða tók á kvöldið og FM
Belfast steig á svið við mikla ánægju tónleikagesta. „Það var frábært að sjá hvað
margir mættu þrátt fyrir það hvernig dagurinn var búinn að vera. Allir í regngöllunum og með bros á vör. Bara dansandi í
drullinu,“ segir Árni. Fréttablaðið frétti
af einum æstum aðdáanda sem lagði á sig
klukkutíma leigubílsferð frá Þórshöfn til
að líta íslensku hljómsveitina augum þegar
tónleikhald hófst á ný.
- áp

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Lukkuleikur hótelkeðjunnar Radisson SAS Blu hefur heldur betur
slegið í gegn hjá landsmönnum.
Þegar þetta er skrifað
eru þrjár íslenskar
fjölskyldur í
efstu sex
sætunum en
rúmlega
tíu þúsund
keppendur úr
öllum heimshornum taka
þátt í leiknum.
Nú hefur söngvarinn Einar Ágúst Víðisson, bæst í
hópinn. Segist hann elska Radisson
hótelkeðjuna mjög og var kappinn
í 719. sæti í gær ...
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LÁRÉTT
2. uss, 6. pfn., 8. skammst., 9. gogg,
11. tveir eins, 12. miklu, 14. gort, 16.
bókstafur, 17. sönghús, 18. stefna, 20.
mun, 21. korn.
LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. umhverfis,
4. skáldsaga, 5. dæling, 7. tilgáta, 10.
hélt á brott, 13. stormur, 15. skíðaíþrótt, 16. mak, 19. golf áhald.
LAUSN

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. um, 4. sögubók,
5. sog, 7. getgáta, 10. fór, 13. rok, 15.
brun, 16. kám, 19. tí.

LÁRÉTT: 2. suss, 6. ég, 8. möo, 9. nef,
11. gg, 12. stóru, 14. grobb, 16. ká, 17.
kór, 18. átt, 20. ku, 21. maís.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Daníel Jakobsson.

2

Pasta.

3

Tuttugu og tvö.

EDIE OG JEN Þær segja að röð tilviljana hafi gert það að verkum að þær ákváðu að gifta sig á Íslandi.

EDIE HOFFMANN: NÝJU LÖGIN HVÖTTU OKKUR TIL AÐ KOMA TIL ÍSLANDS

Bandarískar lesbíur gifta
sig í Reykjavík í ágúst
20

„Það var röð tilviljana sem gerði
það að verkum að þetta er að fara
að gerast. Við vonuðumst til að
geta gift okkur hér í New York, en
í desember var tillaga um að leyfa
giftingu samkynhneigðra felld
sem var mjög leiðinlegt,“ segir hin
bandaríska Edie Hoffmann.
Hoffmann og unnusta hennar,
Jen Stewart, hafa verið saman í
fimm ár og búa í New York. Hoffmann er listakona en Jen lögfræðingur. Alþingi samþykkti í júní
ný hjúskaparlög sem gilda fyrir
alla; sam- og gagnkynhneigða.
Hoffmann og Stewart ákváðu því
að koma til landsins og gifta sig
á Hinsegin dögum í Reykjavík
fyrstu helgina í ágúst.
„Þegar við kynntum okkur
landið áttuðum við okkur á því að
Hinsegin dagar í Reykjavík væru
á sama tíma og við vorum í fríi.

pör hafa sótt
um að breyta
staðfestri samvist
í hjúskap frá því að breytt
hjúskaparlög tóku gildi.

HEIMILD: ÞJÓÐSKRÁ

Þegar við héldum áfram að kynna
okkur landið voru lög um giftingu
samkynhneigðra staðfest. Þetta
var hætt að líta út eins og tilviljun
og við ákváðum því að láta verða
af þessu,“ segir Hoffmann.
Ísland kom strax til greina sem
áfangastaður þegar parið skipulagði sumarfríið sitt. Stewart
hafði alltaf haft áhuga á að koma
til landsins og Hoffmann finnst
gaman að ferðast og var því til í

að skoða það nánar. Eftir að hafa
kynnt sér landið fannst þeim það
fallegt, töfrandi og með endalausa
möguleika til að gera þá hluti sem
þær hafa áhuga á. Þar má nefna
fjallgöngur, ljósmyndun og tónlist,
en þær halda mikið upp á Björk og
Sigur Rós.
Þær koma hingað til lands 6.
ágúst og fyrst á dagskrá er Bláa
lónið. Seinna sama dag verða þær
gefnar saman og hefja líf sitt sem
hjón í Reykjavík. Þær ætla svo að
keyra um Snæfellsnesið og fá fegurð þess beint í æð áður en þær
keyra um Suðurlandið í átt að Vík
og til baka.
„Það er jákvætt að eyða ferðapeningunum sínum í landi þar
sem maður er velkominn og nýju
lögin hvöttu okkur til að koma til
Íslands,“ bætir Hoffmann við að
lokum.
linda@frettabladid.is

Leiknum lýkur á laugardaginn en
tvær íslenskar fjölskyldur hafa
verið að skiptast á að vera í fyrsta
sætinu.Nú virðist saga hollensks
karlmanns falla vel í kramið hjá
kjósendum. David Baranek segist
verða að vinna 365 hótelnætur hjá
hótelkeðjunni svo hann
geti fengið hvíld frá
leiðinlegu eiginkonunni sinni.
Símamótið var
haldið í Kópavoginum um
síðustu helgi og
heppnaðist það
einkar vel. Fjöldi
foreldra og skyldmenna studdi
þar við
bakið á
fótboltastúlkunum og hvatti þær til dáða í
sumarblíðunni. Stuðningshópurinn
var að vonum fjölbreyttur og á
meðal þeirra sem hvöttu stelpurnar
áfram voru Dagur
B. Eggertsson,
borgarfulltrúi,
Sigurbjörn
Hreiðarsson,
leikmaður
Vals, og Logi
Ólafsson, sem
hætti sem þjálfari
karlaliðs KR í
gær.
- áp/fb

Kóngavegur keppir í Sviss
Kvikmyndin Kóngavegur eftir Valdísi Óskarsdóttur hefur verið valin til
að taka þátt í kvikmyndahátíðinni í
Locarno í Sviss í ágúst. Locarno-hátíðin er ein af stærstu evrópsku kvikmyndahátíðunum sem eru haldnar ár
hvert. Hún er nú haldin í 63. skipti.
„Þetta er mjög skemmtilegt,“ segir
Valdís og telur að um góða kynningu
sé að ræða. „Ég held að það sé sama á
hvaða kvikmyndahátíð er farið, maður
fær alltaf góða kynningu. En dreifingaraðilarnir að myndinni eru ánægðir
með að hún sé að fara þangað.“ Þar á
hún við þýska fyrirtækið Beta Cinema
sem keypti nýverið dreifingarréttinn
að Kóngavegi og mun sjá um að koma
myndinni að á kvikmyndahátíðum víðs
vegar um heiminn.
Í Locarno tekur Kóngavegur þátt í
keppni sem nefnist Filmmakers of the
Present þar sem upprennandi leikstjór-

ar taka þátt með fyrstu eða aðra
mynd sína. Valdís verður sjálf
viðstödd hátíðina ásamt tveimur leikurum myndarinnar,
þeim Nínu Dögg Filippusdóttur og Gísla Erni Garðarssyni.
Að lokinni sýningu Kóngavegs munu þau svara spurningum
áhugasamra áhorfenda. Á meðal
annarra leikara í myndinni eru
Björn Hlynur Haraldsson og Þjóðverjinn Daniel Brühl sem sló í gegn í
mynd Quentins Tarantino,
Inglorious Basterds.
- fb

VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR

Valdís verður viðstödd sýningu Kóngavegs í Locarno.

KÓNGAVEGUR Kóngavegur tekur þátt
í kvikmyndahátíðinni í Locarno í Sviss
í ágúst.

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.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Sigurgangan heldur áfram
Hönnuðurinn og fagurkerinn Aron
Bergmann hreppti annað sætið
í árlegum heybaggaskreytingum
ásamt dætrum sínum tveimur, en
keppnin er haldin í tengslum við fjölskylduhátíðina Kátt í Kjós.
Sigurganga Arons
virðist því ætla að
halda áfram en hann
hreppti einmitt fyrsta
sætið í mottukeppninni sem
haldin var á
skemmtistaðnum Boston
í lok mars.
Aron þótti
skarta fallegustu mottu
landsins árið
2010 og þótti
það nokkuð vel
af sér vikið því
motturnar voru
hver annarri myndarlegri í ár.

Babb í bústað Bjarna
Sagt var frá því um helgina að
tveir fimmtán ára unglingar hefðu
slasast í fjórhjólaslysi í Skorradal.
Þeir voru fluttir með sjúkrabíl á
spítala í Reykjavík en reyndust ekki
mjög alvarlega slasaðir, þótt annar
hefði síðan þurft að snúa aftur á
spítalann til að láta gera frekar að
sárum sínum. Unglingarnir munu hafa
verið, ásamt fleirum,
í samkvæmi í sumarbústað Bjarna
Ármannssonar,
fyrrverandi forstjóra
Glitnis, þegar slysið
varð. Þar var verið
að kveðja son
Bjarna, sem er
á leið norður
yfir heiðar, í
Menntaskólann
á Akureyri.

Mest lesið
1

Ég vona að hann rotni í
helvíti

2

Eiginkona fórnarlambs segir
dóm of vægan

3

Ungmenni köstuðu sér í
Sogið til að kæla sig

4

Þrýstikútur sprakk í andlit
manns á sextugsaldri

5

Ómar Ragnarsson: Ég er ekki
að brjóta nein lög

6

Ósáttur við að allt sé lokað á
háannatíma

Fréttablaðið er með 180%
meiri lestur en Morgunblaðið.

77,5%

27,7%

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

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

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

